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BOGACTWO I UBÓSTWO
W PERSPEKTYWIE LUDZKIEJ WOLNOCI
S³owa kluczowe: w³asnoæ prywatna, bogactwo, nêdza, wolnoæ.
Schlüsselworte: Privateigentum, Reichtum, Armut, Freiheit.

Wstêp
W rozwa¿aniach na temat bogactwa i nêdzy poruszane s¹ ró¿ne aspekty
tego zagadnienia: spo³eczny, polityczny, ideologiczny, religijny itp. £¹czy je
te¿ pytanie, które dotyka wszystkich wymienionych zakresów, a jednoczenie
przedstawia jeden z elementów dyskursu wspó³czesnoci z nauczaniem Kocio³a: Jaki jest zwi¹zek pomiêdzy ludzk¹ wolnoci¹ a w³asnoci¹? Uszczegó³awiaj¹c mo¿na zapytaæ: W jakim stopniu posiadanie wp³ywa na bycie wolnym? Mo¿na tak¿e odwróciæ powy¿sze pytania: Na ile cz³owiek ubogi jest
cz³owiekiem wolnym? W jaki sposób nauka Kocio³a ujmuje nêdzê i jej spo³eczne skutki? Odpowied wymaga szczegó³owych analiz, które zostan¹
przedstawione w nastêpuj¹cych punktach: 1) wyjanienie pojêcia wolnoci
w ujêciu chrzecijañskim oraz ukazanie jej odniesieñ do g³ównych sposobów
przedstawiania w³asnoci we wspó³czesnych ideologiach; 2) ukazanie roli w³asnoci prywatnej w urzeczywistnianiu sfery wolnoci osobistej; 3) w³asnoæ
a wolnoæ w wymiarze spo³ecznym.
1. Wolnoæ a w³asnoæ prywatna  rozwi¹zania systemowe
Zagadnienie wolnoci stanowi rdzeñ dyskusji o ¿yciu spo³ecznym i charakteryzuje podstawowe, antropologiczne zmagania najistotniejszych kierunków filozoficznych w dziejach ludzkoci1. Chrzecijañska koncepcja wolnoci
1 D.W. Treadgold, Wolnoæ. Zarys historii, t³um. A. i J. Soszyñscy, Warszawa 1996. Autorzy
przedstawiaj¹ problem od czasów staro¿ytnej Mezopotamii.
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kszta³towa³a siê w ostatnich stuleciach w konfrontacji z dwoma g³ównymi
projektami ¿ycia spo³ecznego: liberalizmem i socjalizmem2. Zarówno kapitalizm, jak i kolektywizm jest prób¹ stworzenia szerokiej sfery ludzkiej wolnoci
poprzez projekty zawieraj¹ce znacz¹ce odniesienia ekonomiczne. Wyraniejszy akcent takiego sposobu wyzwalania znajduje siê w kolektywizmie, który
rozwi¹zanie wszelkich kwestii spo³ecznych widzi w zniesieniu w³asnoci prywatnej3. W tym przypadku zastosowano zasadê: poprzez nieposiadanie czêci
do posiadania ca³oci. Wed³ug jej twórców w³asnoæ prywatna jest przyczyn¹
wszelkich podzia³ów, biedy i zniewolenia. Zosta³o to ujête w perspektywie
wolnoci, która by³a definiowana przez pryzmat determinizmu historycznego
i z³¹czona ze wiadomoci¹ koniecznoci dziejowej. Marks historiê rozwoju
spo³eczeñstw traktowa³ jako dzieje przemian w stosunkach w³asnociowych4.
Ju¿ Leon XIII skrytykowa³ ten sposób ujmowania rzeczywistoci spo³ecznej:
Zmiana zatem posiadania z prywatnego na wspólne, do której d¹¿¹ socjalici,
pogorszy³aby warunki ¿ycia wszystkich pracowników pobieraj¹cych p³acê, poniewa¿ odebra³aby im swobodê u¿ywania p³acy na cele dowolne, a tym samym tak¿e nadziejê i mo¿noæ pomno¿enia maj¹tku rodzinnego i polepszenia
losu5. Papie¿ podkreli³ rolê wolnoci w dysponowaniu rodkami materialnymi i dostrzeg³ spo³eczne skutki jej odrzucenia. Koció³ na przestrzeni ostatniego stulecia uczyni³ z obrony w³asnoci prywatnej jeden z g³ównych w¹tków
swego spo³ecznego przes³ania. Prawda ta znalaz³a swój wyraz tak¿e w Kompendium nauki spo³ecznej Kocio³a, które jest podsumowaniem i zebraniem
aktualnej doktryny spo³ecznej: W³asnoæ prywatna jest istotnym elementem
prawdziwie spo³ecznej i demokratycznej polityki ekonomicznej, a tak¿e gwarancj¹ w³aciwego porz¹dku spo³ecznego6. Defensywny charakter nauczania
Kocio³a ³¹czy siê  w kontekcie sporu z kolektywizmem  z integraln¹
koncepcj¹ cz³owieka, w której zwraca siê uwagê na rozumienie wolnoci. Nie
jest ju¿ ona zredukowana do bazy ekonomicznej, ale tkwi we wnêtrzu cz³owieka, nale¿y do natury osoby ludzkiej i jest jej znakiem rozpoznawczym7.
Definicja cz³owieka wolnego nie zak³ada jedynie stanu równoci posiadania,
2 F.J. Mazurek, Wolnoæ pracy przedsiêbiorczoæ, uczestnictwo, Lublin 1993, s. 4041. Autor
opisuje trzy g³ówne teorie w³asnoci: indywidualistyczno-liberaln¹, marksistowsk¹ i katolickiej nauki
spo³ecznej.
3 Idea zniesienia w³asnoci prywatnej na rzecz wspólnej obecna jest ju¿ w dzie³ach Seneki, który
zak³ada wspólnotê maj¹tkow¹. Pojawienie siê w³asnoci by³o wed³ug niego ród³em upadku pierwotnego stanu harmonii. A. Zwoliñski, Miedzy bied¹ a bogactwem, Kraków 2001, s. 1819.
4 F. Kampka, Antropologiczne i spo³eczne podstawy ³adu gospodarczego w wietle nauczania
Kocio³a, Lublin 1995, s. 172.
5 RN 4.
6 KnsK 176.
7 Jan Pawe³ II, Chcesz s³u¿yæ sprawie pokoju  szanuj wolnoæ. Orêdzie na wiatowy Dzieñ
Pokoju (1981), nr 5.
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u¿ywania i dostêpu do materialnych mo¿liwoci realizowania indywidualnych
celów, ale suponuje fundamentalne prerogatywy ludzkiego bytu: Byæ wolnym, to móc i chcieæ wybieraæ; to ¿yæ zgodnie ze swoim sumieniem8. Koció³
zauwa¿a jednoczenie, ¿e w³aciwe korzystanie z osobistej wolnoci wymaga
okrelonych uwarunkowañ ³adu ekonomicznego, spo³ecznego, prawnego, politycznego i kulturowego9. Realizacja owego chcieæ i móc mo¿e byæ wspomagana lub utrudniana przez system warunków spo³eczno-ekonomicznych, w których znajduje siê cz³owiek. Jednak nie decyduj¹ one o tym, czy osoba jest
wolna, czy te¿ pozbawiona wolnoci.
W kontekcie krytycznej oceny kolektywizmu pojawiaj¹ siê opinie, w których naukê Kocio³a na temat w³asnoci uto¿samia siê z doktryn¹ liberaln¹10.
Zarówno dla prekursorów myli liberalnej, jak i dla wspó³czesnych jej reprezentantów, prawo do w³asnoci jest gwarancj¹ wolnoci. John Locke uzna³
w³asnoæ prywatn¹ za przyczynê organizowania ¿ycia spo³ecznego: Przyczyn¹, dla której ludzie wstêpuj¹ do spo³eczeñstwa, jest zachowanie ich w³asnoci, a celem, dla którego wybieraj¹ legislatywê [ ], jest uchwalenie praw
i uzasadnienie zasad ochrony i os³ony w³asnoci wszystkich cz³onków spo³eczeñstwa11. William Blackstone rozpatrywane zagadnienia ujmowa³ podobnie, twierdz¹c, ¿e w³asnoæ ³¹czy siê z prawem absolutnym, [ ] które zasadza siê na swobodzie u¿ywania, zadowolenia i dysponowania wszystkim, co
osoba nabywa bez jakichkolwiek ograniczeñ12. Skrajne nurty liberalizmu nadaj¹ w³asnoci cechê nieograniczonoci i nienaruszalnoci. W ten sposób nadaje siê prawu w³asnoci szyld wiêtych i niezbywalnych uprawnieñ osoby13.
Nauczanie Kocio³a wskazuje natomiast na spo³eczny wymiar w³asnoci, co
prowadzi do odrzucenia jej absolutnego i nienaruszalnego charakteru14. Ujmuje to zasada powszechnego przeznaczenia dóbr, w której prawo osobistego
posiadania podporz¹dkowane jest prawu powszechnego u¿ywania. Nie znosi
8

Ibidem.
KnsK 137.
10 M. Novak, Liberalizm  sprzymierzeniec czy wróg Kocio³a, t³um. W. Büchner, Poznañ 1993,
s. 210-213. Komentuj¹c naukê Kocio³a na temat w³asnoci prywatnej, autor podwa¿a zasadnoæ niektórych elementów nauczania papieskiego: Wydaje siê wszak¿e, ¿e przedstawiony przezeñ opis tej ró¿nicy
nie jest historycznie prawdziwy. [...] Wydaje siê jednak, ¿e Papie¿ nie dostrzega tu zgodnoci swej teorii
w³asnoci z koncepcj¹ Johna Stuarta Milla. W ten sposób stawia tezê o podobieñstwie, a nawet
zgodnoci liberalnej i katolickiej doktryny w tej kwestii.
11 J. Locke, Dwa traktaty o rz¹dzie, Warszawa 1992, s. 320.
12 Za: W. Kwanicki, Historia myli liberalnej, Warszawa 2000, s. 246.
13 Cz. Strzeszewski, W³asnoæ zagadnienie spo³eczno-moralne, Warszawa 1981, s. 27. Nale¿y
jednak przyznaæ, i¿ w niektórych wspó³czesnych nurtach liberalizmu powy¿sza teza zosta³a znacz¹co
z³agodzona poprzez wprowadzenie kategorii wspólnota. Przyk³adem mo¿e byæ komunitarianizm. Komunitarianie. Wybór pism, t³um. P. Rymarczyk, T. Szubka, Warszawa 2004.
14 KnsK 177.
9
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to prawa w³asnoci, ale jedynie postuluje jego uregulowanie15. W³asnoæ obci¹¿ona spo³eczn¹ hipotek¹16 koresponduje z chrzecijañskim rozumieniem
wolnoci, która ³¹czy siê nierozerwalnie z dobrem i odpowiedzialnoci¹. Jej
rdzeniem jest zawsze wybór dobra, a korzystanie z niej zak³ada odwo³anie siê
do naturalnego prawa moralnego o charakterze uniwersalnym17. Istnieje jeszcze jeden wa¿ny w¹tek analizowanego dyskursu. W³asnoæ prywatna, dobrobyt i bogactwo umo¿liwiaj¹, wed³ug libera³ów, realizowanie zasadniczego wymiaru wolnoci: niezale¿noci od struktur pañstwowych i zewnêtrznej autonomii, czyli braku przymusu. Jan Pawe³ II zwróci³ uwagê, ¿e podstawowym
wymiarem wolnoci jest mo¿liwoæ podejmowania wyborów, decyzji, okrelonych dzia³añ18. Brak przymusu nie okrela istoty wolnoci, chocia¿ jest jej
wa¿nym wymiarem.
Koció³ na przestrzeni stuleci sformu³owa³ naukê na temat w³asnoci,
która stoi w opozycji do dwóch skrajnych jej ujêæ: absolutyzacji i negacji.
Wolnoæ ludzka ma przede wszystkim wymiar wewnêtrzny, jednak jej realizacja mo¿e byæ utrudniona poprzez warunki spo³eczne, w tym tak¿e brak prawa
do posiadania, jak i jego egoistyczn¹, indywidualistyczn¹ interpretacjê. W ten
sposób nauka spo³eczna radykalnie siê ró¿ni od kolektywizmu, ale ró¿ni siê
równoczenie od programu kapitalizmu stosowanego w praktyce przez liberalizm i zbudowane na nim ustroje polityczne19.
2. Wolnoæ cz³owieka w perspektywie posiadania i u¿ywania dóbr
Posiadanie w³asnoci nie okrela jeszcze jakoci egzystencji ludzkiej.
Wszystko zale¿y od proporcji i hierarchii, która zostaje uznana i realizowana
przez cz³owieka. W tej perspektywie bogactwo jest zasobem rodków materialnych, który pozwala na skrajnie luksusowy poziom ¿ycia w danym spo³eczeñstwie20. Przeciwieñstwem jest trwa³y brak rodków materialnych niezbêdnych do zabezpieczenia potrzeb ¿yciowych21, sytuuj¹cy jednostki i naro15 W³asnoæ rodków produkcji tak w przemyle, jak i w rolnictwie, jest s³uszna wtedy, gdy
s³u¿y u¿ytecznej pracy; przestaje natomiast byæ uprawniona, gdy nie jest produktywna, lub kiedy s³u¿y
przeszkadzaniu pracy innych, lub uzyskiwaniu dochodu, którego ród³em jest nie globalny rozwój pracy
i spo³ecznego maj¹tku, lecz wyzysk, niegodziwe wykorzystanie, spekulacja i rozbicie solidarnoci wiata
pracy. W³asnoæ taka nie ma ¿adnego usprawiedliwienia i w obliczu Boga i ludzi jest nadu¿yciem. CA 43.
16 SRS 42.
17 KnsK 40.
18 H. Skorowski, Wolnoæ, w: Encyklopedia nauczania spo³ecznego Kocio³a, pod red. A. Zwoliñskiego, Radom 2003, s. 580.
19 M. Fazio, Autonomia wzglêdna czy absolutna. Nieprzystawalnoæ liberalnej etyki spo³ecznej
i spo³ecznej etyki chrzecijañskiej wed³ug Jana Paw³a II, Spo³eczeñstwo 2 (1995), s. 295.
20 W. Piwowarski, Bogactwo, w: S³ownik katolickiej nauki spo³ecznej, pod red. W. Piwowarskiego, Warszawa 1993, s. 21.
21 Ibidem, s. 20.
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dy na poziomie minimum egzystencji. Zarówno bogactwo, jak i ubóstwo mog¹
wp³ywaæ na gwarantowanie lub zagro¿enie ludzkiej wolnoci. W przypadku
ubóstwa Koció³ g³osi potrzebê walki z tym zjawiskiem i nawo³uje do dzia³añ
na rzecz sprawiedliwego podzia³u owoców ziemi. Jednoczenie zwraca uwagê
na szczególny jego wymiar: Kiedy jest przyjmowane i poszukiwane w duchu
religijnym, sk³ania cz³owieka do poznania i do akceptacji porz¹dku stworzenia22. Ten porz¹dek stworzenia suponuje równowagê wartoci materialnych
i duchowych w pojmowaniu i realizowaniu podstawowych zadañ ¿yciowych.
Nie jest to akceptacja ubóstwa, lecz jedynie zwrócenie uwagi na wzglêdnoæ
dóbr materialnych. Wspomniany wymiar jest jednoczenie antytez¹ zagro¿enia, które zwi¹zane jest z nieprawid³owym odniesieniem do bogactwa  antytez¹ konsumizmu. Zjawisko to odwo³uje siê bezporednio do instynktów cz³owieka i ignoruje jego woln¹ i wiadom¹ naturê23. Owa wolnoæ zagro¿ona jest
poprzez wytworzenie nawyków konsumpcyjnych i stylów ¿ycia obiektywnie
niegodziwych lub szkodliwych dla fizycznego i duchowego zdrowia24. Przyk³adem mo¿e byæ plaga narkomanii i pornografii, która, wci¹gaj¹c w na³óg,
pozbawia cz³owieka fundamentalnej zdolnoci wyboru. Te przyk³ady uprawniaj¹ do stwierdzenia, ¿e dar wolnoci przede wszystkim realizuje siê na p³aszczynie wewnêtrznej równowagi i odpowiedniej proporcji w odniesieniu do
dóbr materialnych. Podstawow¹ przes³ank¹ jest godnoæ cz³owieka, który
powinien prowadziæ ¿ycie wolne, zmierzaj¹ce do pe³nego rozwoju ludzkiej
natury25.
W chrzecijañskiej myli spo³ecznej rozwa¿ania na temat bogactwa
i ubóstwa maj¹ charakter soteriologiczny. Pytanie o relacjê bogactwa do rzeczywistoci zbawienia stawiane by³o ju¿ w pierwszych wiekach chrzecijañstwa. Dla chrzecijanina wolnoæ nieodzownie ³¹czy³a siê ze zbawieniem.
Przeladowanie, ograniczanie wolnoci zewnêtrznej mog³o s³u¿yæ wyzwoleniu
w sensie ewangelicznym. Klemens Aleksandryjski w niewielkim dziele Quis
dives salvetur przedstawi³ odwa¿ny na swoje czasy pogl¹d na ten temat26.
Radykalniejsi w tym temacie byli Tertulian, w. w. Bazyli Wielki, Ambro¿y,
Jan Chryzostom i Augustyn. Jednak nowatorstwo Klemensa Aleksandryjskiego wspó³brzmi ze wspó³czesn¹ nauk¹ Kocio³a. Centraln¹ kategori¹ jego rozwa¿añ jest wolnoæ od wewnêtrznych namiêtnoci: Chrystus nakazuje nasze
22

KnsK 342.
CA 36.
24 Ibidem. W tej perspektywie pojawia siê negatywne okrelenie cz³owieka bogatego: [...] to
cz³owiek, który swoj¹ ufnoæ pok³ada bardziej w dobrach do niego nale¿¹cych ni¿ w Bogu; to cz³owiek,
którego si³¹ jest praca w³asnych r¹k, ufaj¹cy tylko tej sile. KnsK 342.
25 J. Koral, Ubóstwo, w: Encyklopedia nauczania spo³ecznego Jana Paw³a II, s. 548.
26 Klemens Aleksandryjski, Który cz³owiek bogaty mo¿e byæ zbawiony?, t³um. J. Czuj, Kraków
1995.
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wewnêtrzne nastawienie i sam¹ duszê uwolniæ od ¿yj¹cych w niej namiêtnoci, a wszystko, co w myli jest obce Bogu, z korzeniami wyrwaæ i wyrzuciæ27. Utrata wewnêtrznej wolnoci zagra¿a zarówno bogatemu, jak i biedakowi. Nie zale¿y ona bowiem od wieloci posiadanych dóbr, ale od przywi¹zania
i zale¿noci od nich. Klemens podaje przyk³ad cz³owieka, który pozby³ siê
mienia, jednak nie pozby³ siê wroniêtej w duszê ¿¹dzy i pragnienia bogactwa28. Tak¿e nêdzarz cierpi¹cy niedostatek mo¿e byæ tak uzale¿niony od pragnienia bogactwa, i¿ po¿¹dliwoæ odbiera mu przytomnoæ29. Jednoczenie
mo¿na mówiæ o pewnego rodzaju soteriologii w³asnoci prywatnej, która
obecna jest w nauczaniu Klemensa Aleksandryjskiego. Nie odrzuca on bogactwa, jednak umiejscawia je w perspektywie s³u¿by spo³ecznej: A zatem nie
nale¿y odrzucaæ jako rzeczy niepotrzebnej mienia, które mo¿e przynieæ po¿ytek tak¿e bliniemu30. Bogactwo jest jedynie narzêdziem moralnie obojêtnym.
Jego wykorzystanie, zwi¹zane z woln¹ wol¹ cz³owieka, decyduje o winie lub
zas³udze: Umiesz go u¿ywaæ sprawiedliwie? S³u¿y sprawiedliwoci. U¿ywa
go kto niesprawiedliwie? Staje siê oto s³ug¹ niesprawiedliwoci31. Powy¿sza
nauka potwierdzona zosta³a w Kompendium nauki spo³ecznej Kocio³a i uzupe³niona nauczaniem Ojców Kocio³a, którzy podkrelaj¹ spo³eczne zobowi¹zanie ci¹¿¹ce na w³asnoci prywatnej32. Podsumowaniem dotychczasowych
analiz niech bêdzie myl w. Bazylego, ¿e bogactwo jest jak woda, która
tryska ze studni coraz czystsza, je¿eli siê j¹ czêsto czerpie, gnije natomiast,
jeli studnie s¹ nieu¿ywane33.
3. W³asnoæ prywatna gwarancj¹ wolnoci spo³ecznej
Dysponowanie dobrami materialnymi ma du¿e znaczenie tak¿e w ¿yciu
spo³ecznym. Dla wolnoci niezale¿noæ bytowa rodziny, a w szerszym zakresie zabezpieczenie ekonomiczne poszczególnych pañstw, nabiera szczególnej
wagi. Trudna sytuacja wielu rodzin czêsto powoduje utratê mo¿liwoci realizacji osobistego doskonalenia i kreatywnoci w sferze edukacyjnej, artystycznej,
ekonomicznej, politycznej. Zamkniête enklawy nêdzy staj¹ siê fabryk¹ spo³ecznie znamionowanych i niedostosowanych do ¿ycia jednostek. Wolnoæ
wyboru jest w tym przypadku znacz¹co zredukowana, co uniemo¿liwia poszczególnym cz³onkom rodziny wyrwanie siê z krêgu nêdzy i spo³ecznej izola27
28
29
30
31
32
33

Ibidem, s. 61.
Ibidem, s. 62.
Ibidem, s. 71.
Ibidem, s. 64.
Ibidem, s. 65.
KnsK 329.
Ibidem.
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cji. Jan Pawe³ II w katalogu praw rodziny na pierwszym miejscu umieci³
prawo do istnienia i rozwoju rodziny, czyli prawo ka¿dego, zw³aszcza cz³owieka ubogiego, do za³o¿enia rodziny i posiadania odpowiednich rodków do
jej utrzymania34. W tej perspektywie w³asnoæ zapewnia autonomiê i podmiotowoæ rodziny35, gwarantuje utrzymanie, wychowanie dzieci, a tak¿e pozwala
 poprzez oszczêdnoci  na zabezpieczenie przysz³oci. W przeciwieñstwie
do bogactwa czy te¿ posiadania w³asnoci, nêdza jest skazaniem rodziny na
zale¿noæ od pañstwa i innych instytucji spo³ecznych. Pierwotnie przewidziane
dla rodziny funkcje wype³niaj¹ w tym przypadku organizacje wspomagaj¹ce.
Koció³ w swoim nauczaniu nieustannie zwraca uwagê na zagadnienie tzw.
s³usznej p³acy, nazywanej czêsto p³ac¹ rodzinn¹. G³oszona ju¿ przez Leona XIII nauka, potwierdzana przez kolejnych papie¿y a¿ do Jana Paw³a II, znalaz³a swoje miejsce tak¿e w Kompendium nauki spo³ecznej Kocio³a: Elementem, który nale¿y doceniæ i którego nale¿y strzec ze wzglêdu na jego wa¿n¹
rolê w owym zwi¹zku miêdzy rodzin¹ i prac¹, jest tak zwana p³aca rodzinna,
to znaczy wynagrodzenie wystarczaj¹ce do utrzymania i godnego ¿ycia rodziny. P³aca ta powinna pozwalaæ na zaoszczêdzenie rodków umo¿liwiaj¹cych
nabycie jakiej formy w³asnoci jako gwarancji wolnoci36. Szczególnie wa¿ny wydaje siê dzi postulat p³acy sprawiedliwej, która pozwoli³aby matkom na
zajêcie siê wychowaniem dzieci, a rodzicom zapewniæ rodki na ich wykszta³cenie37. Dzi znaczenia nabieraj¹ nowe formy w³asnoci, które nie s¹ bezporednio zwi¹zane z posiadaniem ziemi: w³asnoæ wiedzy, techniki i umiejêtnoci38. W ten sposób rodzina nie jest ju¿ ca³kowicie zdeterminowana warunkami
ekonomicznymi, ale jej skarbem i bogactwem jest sam cz³owiek39 . W sensie
niezale¿noci ekonomicznej uzyskanie wolnoci ³¹czy siê wiêc znacz¹co z indywidualnym wysi³kiem i aktywnoci¹. Kluczem do sukcesu ekonomicznego
i stabilizacji zawodowej jest edukacja. S³uszna p³aca jest czynnikiem wspomagaj¹cym uzyskanie dobrego wykszta³cenia, które daje szansê zdobycia pracy.
Ideê sprawiedliwej p³acy krytykuje wielu ekonomistów opowiadaj¹cych siê za
wolnym rynkiem. Sprawiedliwa jest wed³ug nich ka¿da p³aca wyznaczona
przez rynek40. Jan Pawe³ II zwróci³ uwagê, ¿e istotniejsze ni¿ logika wymiany
równowartoci i ni¿ ró¿ne formy sprawiedliwoci, które siê z tym wi¹¿¹, jest
34

FC 46.
Ju¿ Leon XIII zwraca³ uwagê na koniecznoæ niezale¿noci rodziny od pañstwa, któr¹ gwarantuje w³asnoæ prywatna. RN 9-11.
36 KnsK 250.
37 T. Borutka, Spo³eczne nauczanie Kocio³a. Teoria i zastosowanie, Kraków 2004, s. 239.
38 CA 32.
39 Ibidem.
40 R.J. Neuhaus, Biznes i Ewangelia. Wyzwanie dla chrzecijanina  kapitalisty, t³um. B. Szlachta,
Poznañ 1993, s. 202.
35
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to, co nale¿y siê cz³owiekowi, poniewa¿ jest cz³owiekiem, ze wzglêdu na jego
wynios³¹ godnoæ41. Wolnoæ zwi¹zana jest wiêc z rodzin¹, miejscem pierwotnej socjalizacji i pierwszych szans ¿yciowych. Silna i bezpieczna wprowadza
jednostki w ¿ycie spo³eczne, które potrafi¹ wykorzystaæ przestrzeñ wolnoci
na podstawie swego dowiadczenia, wiedzy i umiejêtnoci.
Jednostkowa wolnoæ, jak i familiarny jej wymiar zale¿¹ od szerszego
systemu  pañstwa, narodu i jego kondycji ekonomicznej. Zjawisko biedy
pañstw i narodów pokrywa siê zazwyczaj z ich uzale¿nieniem, a tak¿e ró¿nymi
formami wyzysku i niewoli. Czêsto bowiem zdarza siê, ¿e naród zostaje
równie¿ pozbawiony swej podmiotowoci, czyli odpowiadaj¹cej mu suwerennoci, w znaczeniu ekonomicznym, a tak¿e polityczno-spo³ecznym. Poniek¹d
i kulturalnym, gdy¿ wszystkie te wymiary ¿ycia we wspólnocie narodowej s¹
ze sob¹ powi¹zane42. Utrata suwerennoci w dobie globalizacji ujawnia siê
w braku dostêpu do nowoczesnych technologii i miêdzynarodowego rynku,
zad³u¿eniach oraz niemo¿liwoci podjêcia inicjatywy gospodarczej. Organizacje miêdzynarodowe s¹ odpowiedzialne za stworzenie systemu, który sprzyja³by ca³ociowemu i solidarnemu rozwojowi ludzkoci. Chodzi tu zarówno o sprawiedliwy podzia³ dóbr, jak i przestrzeganie podstawowych praw cz³owieka.
¯adne pañstwo nie jest zdolne samotnie stawiæ czo³a wspó³czesnym problemom, które przyjmuj¹ charakter miêdzynarodowy43. Sfera wolnoci i autonomii w wymiarze makrospo³ecznym rodzi siê z zastosowania w polityce miêdzynarodowej podstawowych zasad etycznych: solidarnoci, sprawiedliwoci,
dobra wspólnego i pomocniczoci. Ka¿da z nich oprócz wra¿liwoci na ludzk¹
biedê, zawiera afirmacje ludzkiej osoby, która obdarzona wolnoci¹ i rozumem, jest podmiotem i celem wszelkich instytucji spo³ecznych. Ta podmiotowoæ wyra¿a jednoczenie jej wolnoæ.
Zakoñczenie
Zagadnienie, podejmuj¹ce problem relacji miêdzy wolnoci¹ a w³asnoci¹
jest obecne na wielu poziomach ¿ycia spo³ecznego: jednostkowym, rodzinnym, narodowym. Historia potwierdza³a podstawow¹ tezê zale¿noci, tzw. zewnêtrznej wolnoci od bogactwa lub nêdzy jednostek, narodów. Wolnoæ u¿yta do realizowania doskona³oci osoby ludzkiej potrzebuje w³asnoci, która
po³¹czona z wewnêtrznym umiarem i spo³ecznym zobowi¹zaniem, stanowi
podstawê ³adu spo³ecznego. Jednoczenie ubóstwo, jeli nie jest przyjête dobrowolnie jako realizacja specjalnego powo³ania, staje siê wezwaniem do wal41
42
43

CA 34.
SRS 15.
KnsK 373.
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ki o wolnoæ dla osób nim dotkniêtych. W³aciwa solidarnoæ w epoce globalizacji wymaga ochrony praw ludzkich. [ ] Obowi¹zek ten dotyczy wszystkich praw cz³owieka i nie pozwala na samowolny wybór, który prowadzi³by
do form dyskryminacji i niesprawiedliwoci44.

REICHTUM UND ARMUT IN DER PERSPEKTIVE
DER MENSCHLICHEN FREIHEIT
(ZUSAMMENFASSUNG)

Im Artikel wird versucht, das Verhältnis zwischen Armut und Reichtum einerseits und der
menschlichen Freiheit andererseits zu analysieren. Die erste Ebene der Ausführungen bilden die
Systemkonzepte des Liberalismus und Marxismus und ihre Kritik in der sozialen Verkündigung
der Kirche. Die Soziallehre der Kirche bestätigt zwar das Privateigentum als Grundlage des politischen und gesellschaftlichen Lebens und lehnt das Konzept der angeblichen sozialen Befreiung
durch ihre Abschaffung ab. Es wird aber auch eine Absolutsetzung des Privateigentums, verstanden als Ausdruck der absoluten Freiheit, abgelehnt. Die Freiheit und der rechte gesellschaftliche
Fortschritt können nur durch den Grundsatz des Gleichgewichts garantiert werden, das sowohl die
individuelle, als auch die gesellschaftliche Dimension berücksichtigt. Der zweite Teil der
Ausführungen beschäftigt sich mit der individuellen Ebene. Es wird der Einfluss von Armut und
Reichtum auf die individuelle Freiheit untersucht. In der Lehre der Kirche wird die innere Dimension der menschlichen Freiheit betont. Sie besteht nicht im ungezähmten Besitzen, sondern wird
durch die Fähigkeiten der menschlichen Person: den Willen und den Verstand garantiert. Frei ist,
wer in Bezug auf die Welt der Materie die Selbstbeherrschung nicht verliert. Der dritte Problemkreis
hängt mit den gesellschaftlichen Garantien für die Freiheit zusammen. Diese Problematik ist mit
der Sorge um die Familie und die Sicherstellung ihrer Existenz verbunden. Die gesellschaftliche
Freiheit hängt hier mit der Chancengleichheit zusammen, vor allem im Bereich der Bildung.
Deswegen betont die Kirche die Notwendigkeit eines gerechten Familienlohns. Das Leben der
Familie wird aber auch von der ökonomischen Lage des Heimatlandes beeinflusst. Im Falle der
fehlenden ökonomischen Souveränität werden die Möglichkeiten der Realisierung der eigenen
Lebenspläne behindert. Es ist also notwendig, in der internationalen Politik die fundamentalen
ethischen Grundsätze zu beachten, die einen solchen Zugang zu den Gütern der Erde garantieren,
damit die Freiheit des Einzelnen und der Nationen gewährleistet werden kann.

44

KsnK 365.
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Wstêp
W czasach, kiedy Koció³ napotyka na swej drodze coraz to wiêksze
przeciwnoci, wielu wierz¹cych traci swój chrzecijañski zapa³ i popada
w sid³a zw¹tpienia. Praktyczny materializm zdaje siê ogarniaæ nie tylko osoby
obojêtne religijne, ale równie¿ zaanga¿owane w ¿ycie Kocio³a, z duchownymi w³¹cznie. Nierzadko pojawia siê symptom wewnêtrznego wypalenia i têsknoty do tego, co minê³o. Wtedy najbardziej wyranym, co i niedocignionym
wzorem wydaje siê pierwotne chrzecijañstwo wraz z jego entuzjazmem, prostot¹ i radykalizmem. Czy rzeczywicie tak daleko nam do pierwszych chrzecijan? Czy znane stwierdzenie Jeden duch i jedno serce jest doskona³¹
i kompletn¹ kwintesencj¹ istniej¹cych wtedy relacji wewn¹trzkocielnych?
Jednym z wa¿nych aspektów ¿ycia religijnego pierwszych chrzecijan by³
ich stosunek do dóbr materialnych. W niniejszym artykule podjêto zatem próbê ustalenia podstawowych aspektów tej relacji, zawartych w treci najstarszych pozaewangelicznych wiadectw o pierwotnym Kociele. Temat rozwa¿añ jest realizowany z perspektywy teologiczno-biblijnej z uwzglêdnieniem
oryginalnego charakteru poszczególnych ksi¹g biblijnych.
Zaproponowano dwa podstawowe nurty rozwa¿añ o wymiarze teologiczno-pastoralnym: kwestiê solidaryzmu chrzecijañskiego i jego ró¿nych przeja-
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wów oraz negatywn¹ ocenê materializmu jako zagro¿enia dla w³aciwych stosunków wewn¹trzkocielnych i jako cechê charakterystyczn¹ struktur wrogich
chrzecijañstwu. Nale¿y wyraziæ nadziejê, ¿e refleksja nad wa¿nym wymiarem
rzeczywistoci pierwotnego Kocio³a zaowocuje prze³amaniem istniej¹cych
idealistycznych stereotypów oraz pozwoli wskazaæ równie¿ w dzisiejszym Kociele na potencja³ ponadczasowego dobra, które nale¿y rozwijaæ.

SOLIDARYZM CHRZECIJAÑSKI
1. Relacja do dóbr materialnych wed³ug Dziejów Apostolskich
1.1. Wspólnota dóbr
Pozycja Aposto³ów
Autor Dziejów Apostolskich wielokrotnie podkrela wyj¹tkow¹ rolê kolegium apostolskiego1. Wyra¿a siê ona tak¿e w kwestii tzw. wspólnoty dóbr
dotycz¹cej zw³aszcza wierz¹cych w Jerozolimie. To w³anie u stóp Aposto³ów
sk³adano dobra materialne, które s³u¿yæ mia³y wszystkim cz³onkom Kocio³a
(Dz 2,42-47; 4,32-37)2. Informacja ta, choæ relatywnie ogólna, w sposób istotny uwidacznia fakt praktycznego uznania autorytetu Aposto³ów nie tylko jako
wiadków ¿ycia i zmartwychwstania Jezusa, lecz równie¿ nauczycieli mi³oci
braterskiej. Po to bowiem sprzedawano wszystko i oddawano pod opiekê Aposto³ów, aby nikt z nawróconych nie cierpia³ nieodostatku. Pos³uga rozdzielania, czy
troski o ubogich nie by³a jednak pierwszorzêdnym zadaniem Aposto³ów, którzy
s¹ postrzegani w dzie³ach £ukasza jako g³osiciele S³owa (Dz 6,3). Praktyczna
realizacja wspólnoty dóbr mia³a siê dokonywaæ dziêki pos³udze diakonów3.
Ananiasz i Safira
Opowiadanie o Ananiaszu i Safirze (Dz 5,1-11) ³¹czy w sobie w¹tek
bezkompromisowej komuny dóbr z kwesti¹ autorytetu Piotra. Na podstawie
historii Ananiasza i Safiry mo¿na bowiem za³o¿yæ, ¿e wspólnota dóbr by³a
1 Por. Dz 1,2-9.12-26; 2,42; 5,12-16; 6,3; 8,1; 15,4.23. etc. Zob. B. Prete, Lopera di Luca.
Contenuti e prospettive, Leumann 1986, s. 376391; M. Wojciechowski, Funkcje Dwunastu w wietle
Dziejów Apostolskich, w: Czynem i prawd¹, pod red. C. Rogowskiego, W. Nowaka, A. Kopiczki,
M. Wojciechowskiego, Olsztyn 2004, s. 6168.
2 Zob. J. Hainz, koinwn a, w: Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament, pod red. H. Balza,
G. Schneidera, t. II, Stuttgart  Berlin  Köln 19922, s. 749755 (dalej: EWNT).
3 Dyskusja dotycz¹ca natury diakonatu i jego rozwoju toczy siê w Kociele równie¿ dzi. Niew¹tpliwie wed³ug koncepcji £ukaszowej diakoni s¹ przeznaczeni najpierw do pracy charytatywnej, choæ
nie brak przyk³adów zdolnoci retorskich i pracy misyjnej, por. Dz 7,1-8,1; 8, 25-40. Zob. M. Wojciechowski, Funkcje Dwunastu, s. 68.
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czym wiêcej ni¿ niezobowi¹zuj¹c¹ propozycj¹ dla wybranych wierz¹cych, ale
znakiem i potwierdzeniem autentycznoci nawrócenia4. Kara, jaka spotyka zach³anne ma³¿eñstwo jest bardzo surowa, choæ bardziej zdumiewa, ¿e sêdzi¹
i w pewnym sensie wykonawc¹ kary jest Aposto³  Piotr. Jest to odosobniony
przypadek w pos³udze pierwszego z Aposto³ów5. Stosunek do dóbr materialnych, przynajmniej we wspólnocie jerozolimskiej, by³ wyznacznikiem praktycznym nawrócenia i zmiany stylu ¿ycia. Tym, który decyduje o ich autentycznoci jest pierwszy z kolegium Aposto³ów  Piotr. Fakt ten wyra¿a wagê, jak¹
przywi¹zywano do kwestii wspólnoty materialnej oraz do autorytetu Piotra.
Pytanie o historyczn¹ wiarygodnoæ
Pod wp³ywem lektury tekstów z Dziejów Apostolskich (2, 42-47; 4,37-41)
dotycz¹cych wspólnoty dóbr rodzi siê wrêcz idylliczna wizja pierwotnego
chrzecijañstwa, chrzecijañstwa braterskiego, wspólnotowego, altruistycznego. Wród egzegetów i historyków Kocio³a6 pierwotnego, analizuj¹cych tê
kwestiê s¹ i tacy, którzy nie dostrzegaj¹ tu ¿adnego problemu. Jednak¿e z drugiej strony, wielu wprost neguje idealistyczn¹ koncepcjê ¿ycia pierwszych
chrzecijan7. Argumenty s¹ doæ przekonuj¹ce, pocz¹wszy od Ananiasza
i Safiry, których przyk³ad wskazuje na istniej¹ce od pocz¹tku trudnoci i konflikty interesów w relacji do obowi¹zkowej wspólnoty dóbr, poprzez zupe³ny
brak informacji o istnieniu takowej praktyki w innych wspólnotach chrzecijañskich8 . Podobnie we wspólnotach Paw³owych i Janowych, chocia¿ podkrela siê wymiar materialny mi³oci wzajemnej, to jednak unika siê rozwi¹zañ
skrajnych. Formy wspólnoty dóbr istniej¹ w Kociele do tej pory. S¹ jednak
udzia³em wybranych, okrelonych grup. Natomiast na ka¿dym wierz¹cym spoczywa wspólna odpowiedzialnoæ za drugiego chrzecijanina znajduj¹cego siê
w potrzebie.

4 Uwa¿na lektura tekstu pozwala uznaæ za nieprzypadkowe zestawienie perykopy o wzajemnej
mi³oci pierwszych chrzecijan, wyra¿anej w pozbywaniu siê w³asnoci prywatnej na rzecz wspólnej
(Dz 4,32-37), opowiadania o Ananiaszu i Safirze oraz znakach czynionych przez Aposto³ów (Dz 5,12-16).
O radykalnych wymaganiach we wpólnotach pozabiblijnych oraz o autorytecie przedstawicieli Boga wspomina C.S. Kneer, Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, Warszawa 2000, s. 246.
5 Piotr wyranie przewodniczy kolegium Aposto³ów, por. Dz 2,14.37-41; 3,12. Zob. R. Pesch,
Petroj, EWNT, t. III, s. 198.
6 Zob. J. Danielou, H.I. Marrou, Historia Kocio³a, t. I, Warszawa 1986, s. 29.
7 O idealizacji mówi R. E. OToole, Lunità della teologia di Luca, Leumann 1994, s. 123.
8 Rozbudowane formy ¿ycia wspólnotowego istnia³y najprawdopodobniej w schizmatyckiej
w stosunku do judaizmu jerozolimskiego wspólnocie w Qumran oraz w innych sektach. Zob. J. Danielou, H.I. Marrou, Historia Kocio³a, s. 122123; O. Betz, R. Riesner, Verschwörung um Qumran?,
Giessen 1999, s. 169185.
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1.2. Wsparcie bratnich wspólnot
Pomoc dla Judei
Wczesn¹ form¹ pomocy i równie¿ istotnej pracy na rzecz integracji pierwotnego Kocio³a by³y zbiórki przeprowadzane na rzecz siostrzanych Kocio³ów chrzecijañskich (por. Dz 11,27-29)9. Co ciekawe, to w³anie traktowani
pocz¹tkowo bardzo nieufnie nawróceni nie¿ydzi pomagaj¹ chrzecijanom w Judei. Jest to interesuj¹ca forma praktycznego prze¿ywania rodz¹cej siê w bólach powszechnoci chrzecijañstwa10. Mo¿na za³o¿yæ, ¿e £ukasz, podkrelaj¹c kierunek pomocy, tzn. ze wiata dla Jerozolimy, pragnie wyraziæ g³êbsz¹
myl: dla niego Jerozolima ma szczególne znaczenie. Do Jerozolimy udaje siê Jezus, Mesjasz, aby poprzez misterium paschalne zmazaæ winy wszystkich ludzi11. Z Jerozolimy Aposto³owie wyruszaj¹ w cztery strony wiata, g³osz¹c Ewangeliê12. Tu Aposto³owie sprawuj¹ w³adzê. Do Jerozolimy
p³ynie pomoc w czasie g³odu od tych, którzy dziêki pos³udze stali siê chrzecijanami. Pierwszeñstwo Jerozolimy oraz pierwszeñstwo etnicznej wspólnoty judzkiej w pewien sposób wymusza kierunek solidarnej pomocy materialnej.
Co interesuj¹ce, problem pomocy pojawia siê w doæ wyranym kontekcie religijnym. Jej potrzeba zostaje bowiem przewidziana przez wêdrownego
proroka pochodz¹cego z Jerozolimy  Agabosa (Dz 11, 27-28)13. Obecnoæ
proroka nie jest tu bez znaczenia, sugeruje bowiem, ¿e dzia³anie Ducha wiêtego nie ogranicza siê tylko do spraw doktryny czy wiadectwa, lecz równie¿
praktycznej pomocy braterskiej i budowania wiêzi.
W pewnym kontracie do idealistycznych obrazów dzia³alnoci wspólnoty jerozolimskiej z Dz 2,42-47 oraz 4,37-41, chrzecijanie z Antiochii nie
oddaj¹ do dyspozycji braci wszystkiego, co posiadaj¹, lecz ka¿dy wed³ug
swej mo¿noci (Dz 11,29). Jest to zatem postawa równoczenie pozytywna,
jak i umiarkowana.

9 Zob. E.D. Freed, Ja³mu¿na, w: S³ownik wiedzy biblijnej, pod red. B.M. Metzgera, M.D. Coogana, Warszawa 1996, s. 249; A. Weiser, diakonw, EWNT, t. 1, s. 730; M. Wojciechowski, Funkcje
Dwunastu, s. 6364.
10 Zob. G. Schneider, Die Apostelgeschichte, t. 2, Freiburg  Basel  Wien 1982, s. 9697.
11 Zob. £k 19,29-40.
12 Zob. £k 24,44-49; Dz 1,7-8.
13 Interesuj¹ca kwestia tzw. proroków wêdrownych w teologii £ukaszowej ³¹czy siê cile
z koncepcj¹ kontynuacji Ludu Starego Przymierza w Kociele. Nieco inaczej widzi proroctwo Pawe³,
por. np. 1 Kor 12-14. Por. F. Schneider, prof»thj, EWNT, t. 3, s. 447448.
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Pos³añcy i odbiorcy
Braterskie wsparcie materialne nie jest przekazane potrzebuj¹cym przez
osoby przypadkowe. Wspólnota w Antiochii wysy³a ludzi znacz¹cych i wa¿nych (por. Dz 13,1-3). Wys³anie Barnaby i Paw³a wiadczy o randze zbiórki,
jako wspólnego dzie³a ca³ego lokalnego Kocio³a (por. Dz 24, 17). Jest to
pomoc Kocio³a w Antiochii dla Kocio³a w Judei. Zebrane pieni¹dze zostaj¹
przekazane na rêce starszych, tzn. grupy odpowiedzialnych, którzy zajmuj¹
najwy¿sz¹ po Aposto³ach pozycjê14. Trudno jednoznacznie stwierdziæ, czy
kwestie finansowe wspólnoty w Judei le¿a³y w gestii grupy presbÚteroi15.
Z pewnoci¹ zarówno znaczenie przyjmuj¹cych pomoc jest istotne dla podkrelenia jej wagi jako oficjalnej pomocy ze strony bratniej autonomicznej struktury chrzecijañskiej.
1.3. Gocinnoæ
Gocinnoæ, bardzo wa¿na w rodowisku diaspory ¿ydowskiej, odegra³a
równie¿ istotn¹ rolê w pierwotnym chrzecijañstwie. Rozrzucone po ca³ym
Imperium Rzymskim, gromadz¹ce siê w synagogach wspólnoty ¿ydowskie,
by³y pierwszymi odbiorcami orêdzia Ewangelii g³oszonego przez Aposto³ów.
£ukasz wielokrotnie przedstawia sytuacje, w których chrzecijanie, niezale¿nie od etnicznego pochodzenia, wspieraj¹ dzie³o apostolskie. Dotyczy to
szczególnie dziejów apostolatu Paw³a16 . Gocinnoæ udzielona Aposto³om lub
ich wspó³pracownikom uznana jest za cechê bardzo szlachetn¹. Sam fakt przyjêcia gociny jest dla gospodarza dowodem na istnienie wyj¹tkowej wiêzi
³¹cz¹cej wierz¹cych w Chrystusa17. Jest równie¿ form¹ wspó³udzia³u w dziele
ewangelizacji18. Gocinnoæ by³a równie¿ wyrazem charakterystycznej dla
chrzecijan relacji do w³asnych dóbr materialnych. W pewnych okoliczno14

Por. Dz 15,22-23.
Dyskusja na temat znaczenia grup presbÚteroi, di£konoi, p skopoi jako stopni wczesnochrzecijañskiej hierarchii wewn¹trzkocielnej czêsto wi¹¿e siê z innymi tekstami biblijnymi oraz patrystycznymi. W kontekcie dzie³a £ukasza (£k-Dz) poród kieruj¹cych wspólnot¹ obok presbÚteroi
spotyka siê tak¿e prof»tai i did£skaloi (prorocy i nauczyciele, Dz 13,1-3). Jest prawdopodobne, ¿e
w pocz¹tkowym stadium istnienia poszczególne Kocio³y lokalne ró¿ni³y siê od siebie, co do istniej¹cych grup odpowiedzialnych. Najwy¿szy autorytet mieli zawsze aposto³owie. W trakcie procesu unifikacji struktur rozwin¹³a siê stopniowo hierarchia trójstopniowa. Zob. G. Schneider, Die Apostelgeschichte¸
t. II, s. 96; J. Rohde, presbÚteroj, EWNT, t. 3, s. 358. Na temat relacji starsi  funkcje kobiet we
wspólnocie zob. P. Grelot, Le donna nel Nuovo Testamento, Cinsello Balsamo 1996, s. 8788;
E. Schüssler Fiorenza, Neutestamentlich-frühchristliche Argumente zum Thema Frau und Amt, Theologische Quartalschrift 3 (1993), s. 173185.
16 Zob. Dz 16,11-15.34; 17,1-9; 18,2-3.24-28; 20,36; 21,17-19, etc.
17 Dz 16,15; 21,17-18.
18 Dz 18,26.
15
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ciach dzielenie siê nimi przewy¿sza³o ich wartoæ, wywo³ywa³o radoæ, by³o
odruchem serca19. Niekiedy referencje udzielone przez jedn¹ wspólnotê by³y
pomocne w gocinnym przyjêciu przez inny Koció³20.
2. Wspólnoty Paw³owe
2.1. Wspó³odpowiedzialnoæ materialna za inne Kocio³y
Pawe³ Aposto³, cz³owiek o niezwykle bogatej osobowoci, z wielkim
zapa³em stara³ siê o budowanie w³aciwych relacji w zak³adanych przez siebie
wspólnotach. Wspólnota w Koryncie by³a jedn¹ z tych, która sprawia³a mu
chyba najwiêcej problemów21. Pomijaj¹c skomplikowan¹ kwestiê literack¹
liczby listów do Koryntu22, uderzaj¹ce jest, ¿e istniej¹ce dzi listy s¹ niezwykle
bogate w treci praktyczne dotycz¹ce apostolatu Paw³a i ¿ycia chrzecijan
w Koryncie23. W epilogu 1 Kor Pawe³ przekazuje polecenia dotycz¹ce sposobu
przeprowadzenia zbiórki na rzecz chrzecijan w Jerozolimie (1 Kor 16,1-4).
Efekty tej zbiórki pierwszego dnia tygodnia (w. 2), nazywane darem, Pawe³
zamierza przes³aæ przy pomocy zaufanych ludzi na miejsce przeznaczenia.
Podobna zbiórka zosta³a przeprowadzona wród Galatów (w. 1). Niektórzy
sugeruj¹, ¿e zbiórki na Jerozolimê mia³y nawi¹zywaæ do tzw. podatku wi¹tynnego. Nie jest to jednak oczywiste24.
Równie¿ w 2 Kor obecne jest zagadnienie hojnoci na rzecz potrzebuj¹cych (2 Kor 8-9). Na kanwie konkretnej akcji charytatywnej Pawe³ przedstawia teologiê dzielenia siê, odwo³uj¹c siê do przyk³adu ¿ycia Jezusa Chrystusa
oraz argumentacji biblijnej. Wzorem hojnoci wobec innych Kocio³ów jest
19 Handluj¹ca purpur¹ (czyli towarem relatywnie wartociowym) mieszkanka Tiatyry Lidia przymusi³a wrêcz Paw³a i towarzyszy do przyjêcia gociny, zob. Dz 16,15. Zob. G. Schneider, Die Apostelgeschichte, t. 2, s. 214.
20 Interesuj¹cy jest przypadek Apollosa z Aleksandrii zaopatrzonego w pismo polecaj¹ce
w Efezie i g³osz¹cego Ewangeliê m.in. w Achai, zob. Dz 18,26-28. Zob. G. Schneider, Die Apostelgeschichte, t. 2, s. 261.
21 W 1 Kor Pawe³ jak ojciec wymagaj¹cy, ale tak¿e delikatny odnosi siê do skomplikowanej
sytuacji Kocio³a w Koryncie, podzia³ów, nadu¿yæ moralnych i dyscyplinarnych. Treæ tego listu oddaje
prawdê, i¿ pierwotne chrzecijañstwo wcale nie by³o tak idealne ani wzorcowe, ale musia³o podj¹æ
niekiedy bardzo trudne wyzwania. Zob. L. Gianantoni, La paternità apostolica di Paolo, Studi Biblici
11, Bologna 1993; G. Harris, The Beginnigs of Church Discipline: 1 Corinthians 5, New Testament
Studies 37 (1991), s. 121; K. Romaniuk, Studia nie tylko nad w. Paw³em, Poznañ 1999, s. 306309.
22 Zob. G. Borkmann, The History of the Origin of the So-called Second Letter to Corinthians,
New Testament Studies 8 (196162), s. 258264; N. Taylor, The Composition and Chronology of
Second Corinthians, Journal for Study of the New Testament 44 (1991), s. 6787.
23 Por. M. Theobald, Allen bin ich alles geworden...(1 Kor 9,22b). Paulus und das Problem der
Inkulturation des Glaubens, Theologische Quartalschrift 1 (1996), s. 36.
24 Por. C.K. Barret, La prima lettera ai Corinti, Bologna 1979, s. 470471.
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ogo³ocenie Jezusa, które ubogaci³o wszystkich wierz¹cych (2 Kor 8,9)25. Ci, którzy pod¹¿aj¹ Jego drog¹, trac¹c równie¿ zyskuj¹ (2 Kor 8,2-5). Istotna jest
zatem chrzecijañska wra¿liwoæ prowadz¹ca do gotowoci niesienia pomocy
innym (w. 12). Pomoc ta nie ma jednak charakteru niezdrowej ascezy, lecz jest
gestem solidarnoci (ww. 13-15). Zbiórka okrelana jest jako pos³ugiwanie
(2 Kor 9, 12) szczególnie mi³e Bogu i znak jednoci wierz¹cych (w. 13).
Zbiórka rodków na pomoc chrzecijanom judzkim, któr¹ Pawe³ obserwuje z Macedonii, ma charakter d³ugoterminowy26. Równie¿ tam Pawe³ organizuje pomoc dla Judei (2 Kor 9,1-2), podobnie jest w przypadku zbiórki
przeprowadzonej w Antiochii (Dz 11,27-28). Odbiorcami zebranych funduszy
s¹ jego osobici wys³annicy pod przewodnictwem Tytusa (2 Kor 8,23-24).
Szeroki komentarz Paw³a do materialnej akcji pomocy innemu Kocio³owi
wiadczy o du¿ym znaczeniu zasady solidaryzmu miêdzychrzecijañskiego.
Niew¹tpliwie u³atwia³ on budowanie poczucia rzeczywistej wspólnoty oraz
przekonania, ¿e poród chrzecijan nie ma ju¿ Greka, ¯yda27 czy innej nacji,
lecz bracia i siostry, którzy w chwili trudnoci mog¹ na siebie liczyæ. Istotne
by³o równie¿ poczucie wdziêcznoci dla chrzecijan pochodzenia ¿ydowskiego28, które Aposto³ wzbudza³ w zak³adanych przez siebie wspólnotach, wskazuj¹c, ¿e dziêki nim Ewangelia dotar³a poza granice Palestyny.
2.2. Zachêta do gocinnoci
Jedn¹ z dróg realizacji nakazu braterskiej mi³oci by³o przestrzeganie
gocinnoci (Rz 12,13)29. Chrzecijañska gocinnoæ jest mocno zakorzeniona w tradycji biblijnej. Do niej odwo³uje siê Pawe³, kiedy zachêca, by wszyscy chrzecijanie byli gocinni. Standardem we wspólnotach Paw³owych jest
przyjmowanie i goszczenie pos³añców z bratnich wspólnot chrzecijañskich30. Pozdrowienia umieszczane przez Paw³a na koñcu listów nierzadko
odnosz¹ siê do osób, które Aposto³ Narodów pozna³ podczas gociny w danym
25

Por. Flp 2,5-11. Zob. H. Langkammer, List do Filipian, Lublin 2001, s. 4651.
Por. 2 Kor 8,10-11; Rz 15,26.
27 Pomoc p³ynê³a od nawróconych pogan ku nawróconym ¯ydom. Jest to szczególnie symptomatyczne w kontekcie warunków polityczno-gospodarczych, w których ¯ydzi ¿yli na terenie Palestyny.
Zbudowanie jednoci ponadnarodowej, choæ napotka³o ró¿norakie problemy, by³o prawdopodobnie najwiêkszym osi¹gniêciem religijno-spo³ecznym pierwotnego Kocio³a. Zob. G. Sellin, Die religionsgeschichtliche Hintergründe der paulinischen Christusmystik, Theologische Quartalschrift 1 (1996), s. 2426.
28 Zob. np Rz 15,27. Podobnie C.S. Keener, Komentarz historyczno-kulturowy, s. 339.
29 Zob. G. Bentoglio, Apertura e disponibilità laccoglienza nellepistolario paolino, Roma
1995, s. 259264; H. Langkammer, List do Rzymian, Lublin 1999, s. 160162.
30 Zob. Rz 16,1-2; Ef 6,21-22; Flp 2,19; Kol 4,10-11. Por. G. Bentoglio, Apertura, 253;
H. Langkammer, List do Efezjan, Lublin 2001, s. 135.
26
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Kociele31. Gocinnoæ i zwi¹zana z tym gotowoæ do poniesienia pewnych
ofiar materialnych na rzecz goci by³a kolejnym znakiem jednoci Kocio³a
powszechnego32. Nie by³a to tylko jednoæ doktryny, jednoæ wyj¹tkowa, wzorowana na rodzinnej, lecz bardziej zaanga¿owana i zmotywowana, proporcjonalna do osobistej wiêzi z Jezusem Chrystusem33. Ze wzglêdu na Niego
 chrzecijanin powinien byæ otwarty na wsparcie innych.
3. Wspólnoty Janowe
3.1. Sprawdzian mi³oci bratniej
Jednym z g³ównych tematów pastoralnych listów Janowych jest realizacja ¢g£ph  mi³oci braterskiej, której ród³em i wzorem jest sam Bóg34.
Szczególnie 1 J jest dramatycznym apelem o naprawê relacji miêdzy chrzecijanami. Odbiorców 1 J dzieli bowiem wiele. Relacja do dzie³a odkupienia
dokonanego na krzy¿u przez Syna Bo¿ego, subiektywne traktowanie niektórych prawd wiary, kierowanie siê przekonaniem o mo¿liwoci posiadania
szczególnej wiedzy35. Najbardziej jednak¿e widoczne s¹ podzia³y powodowane ró¿nic¹ zdañ, duch rywalizacji, a nawet pogarda dla tradycyjnie wierz¹cych36. Aposto³ podejmuje ostr¹ polemikê z tymi zachowaniami. Niejako przy
okazji porusza równie¿ problem stosunku do braci biednych i potrzebuj¹cych37. Przypomina, ¿e nie ma mowy o prawdziwej mi³oci bliniego bez
udzielenia konkretnej pomocy potrzebuj¹cym. Mi³oæ bliniego wyra¿a siê
w czynach, w troskliwej pomocy i wsparciu, deklaracje ustne s¹ tu w³aciwie
bezwartociowe, je¿eli nie s¹ poparte konkretnym dzia³aniem. Baz¹ teologiczn¹ dla powiêcania w³asnego ¿ycia (tracenia) dla innych jest osobista relacja
z Jezusem, który odda³ za nas ¿ycie swoje (1 J 3,16)38.
Wezwanie do pomocy potrzebuj¹cym dowodzi, ¿e wspólnota Janowa nie
praktykowa³a radykalnej wspólnoty dóbr. Nale¿eli do niej chrzecijanie o ró¿nym statusie spo³ecznym i materialnym. Stawa³a siê rzeczywicie wiarygodna
tylko wtedy, kiedy wszyscy jej cz³onkowie mieli zapewnione konieczne mini31
32
33

s. 470.

34

Zob. np Flp 4,21-22; 2 Tm 1,16-18
Por. G. Bentoglio, Apertura, s. 234238.
Jest to wspólnota wiêtych, zob. 1 Kor 16,1. Zob. C.K. Barret, La prima lettera ai Corinti,

1 J 3,10; 4,7-21, etc.
1 J 1,8-2,4.18-28; 4,1-6; 5,1. Zob. R. Schnackenburg, Jesus der Erlöser, Münchner Theologische Zeitschrift 43 (1992), s. 49.
36 Zob. 1 J 2,8-11; 3,10-15; 4,6.19-21; 5,16.
37 1 J 3,17-18.
38 Chrzecijanin pozna³ mi³oæ, tzn. nie tylko zrozumia³, zaakceptowa³, ale sam osobicie jej
dowiadcza. Por. 1 J 3,1-3. Zob. W. Schmithals, ginèskw, EWNT, t. 1, s. 596604.
35
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mum do egzystencji. Zasada solidaryzmu jednoznacznie wi¹za³a siê z nowym
przykazaniem, programem ¿ycia ka¿dego chrzecijanina, jej przestrzeganie
by³o dowodem chrzecijañskiej dojrza³oci.
3.2. Zwodziciele i gocinnoæ
Temat gocinnoci  wa¿ny dla pisma £ukasza oraz listów Paw³a  pojawia siê tak¿e w kontecie pism Janowych. Obok dwubiegunowego os¹du zawartego w 3 J, w którym Jan pochwala Gajusa i gani Diotrefesa, oraz innych
kwestii dyscyplinarnych39, tekst ten zawiera równie¿ wyran¹ ocenê cnoty
gocinnoci.
Postaæ pozytywna  Gajus  przyjmuje braci przyby³ych z innych wspólnot w celu g³oszenia Ewangelii (3 J 5). Postawa ta okrelona zosta³a jako
postêpowanie w duchu wiary40, wyraz mi³oci do Kocio³a41 oraz wspó³pracy
dla prawdy42.
Postaæ negatywna  Diotrefes  kieruj¹c siê chorobliw¹ ambicj¹ neguje
pozycjê i autorytet Aposto³a. Wyra¿a siê to równie¿ w odmawianiu gociny
i szykanach wobec tych wspó³braci, którzy gotowi s¹ jej udzieliæ (3 J 10).
Odrzucenie goci jest tu wyrazem rodowiska, z którego pochodz¹, czyli zaprzeczeniem praktycznej jednoci z Aposto³em43.
Gotowoæ do wspó³finansowania dzie³a ewangelizacji, choæby przez udzielenie gociny44, by³a znakiem osobistej, opartej na zaufaniu relacji do Kocio³a.

POLEMIKA Z BOGACTWEM
1. Biada bogaczom
1.1. Bogactwo jako efekt niesprawiedliwoci spo³ecznej
W zbiorze tzw. listów katolickich list w. Jakuba Aposto³a wyró¿nia siê
niezwyk³¹ trosk¹ o poziom moralny chrzecijañstwa. Rozwa¿ania o wierze
39

3 J 9. Por 2 J 7-11.
W duchu wiary, tzn. jasno opowiadaj¹c siê za argumentacj¹ apostolsk¹.
41 Mi³oæ do Kocio³a wyra¿a siê w autoidentyfikacji z nim, byciu jego integraln¹ cz¹stk¹.
Bracia i siostry mog¹ na siebie liczyæ.
42 Charakterystyczny dla koncepcji tzw. szko³y janowej rozwój pojêcia prawda wymaga od
czytelnika potraktowania jako punktu wyjcia J 14, 6. Prawd¹ jest Jezus. Do prawdy tej chrzecijanin
dorasta, pog³êbia z ni¹ osobisty kontakt przez ca³e swoje ziemskie ¿ycie  st¹d relacja do prawdy jest
dynamiczna. Postêpowaæ zgodnie z prawd¹, to postêpowanie wed³ug przyk³adu ¿ycia Jezusa, ale równie¿ czerpaæ z osobistej relacji z Nim. Zob. H. Huebner, ¢l»qeia, EWNT, s. 1, s. 143145.
43 C. S. Keener, Komentarz historyczno-kulturowy, s. 582.
44 Zob. 2 J 12; 3 J 14.
40
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³¹cz¹ siê z ostr¹ krytyk¹ grzechów mowy, refleksj¹ nad kruchoci¹ losów
ludzkich oraz licznymi praktycznymi przestrogami i pouczeniami. Dwukrotnie
porusza siê kwestiê bogactwa, po raz pierwszy w kontekcie omawiania relacji
wewn¹trzkocielnych i tendencj¹ do wywy¿szania bogatych na rzecz zaniedbywania biednych w czasie zgromadzenia liturgicznego (Jk 2,1-4)45.
Wprawdzie Jk 2, 2-4 to niemal przyk³ad retoryczny, tym niemniej ton
konkluzji Jk 2,5-9 nie pozostawia z³udzeñ, co do faktycznych relacji w Kociele. Bywa, ¿e bogaci maj¹ przywileje, biedni natomiast zupe³nie siê nie
licz¹. Jakub ostro potêpia takie postêpowanie. Argumentacja Jakuba jest dwupoziomowa. Na p³aszczynie teologicznej Aposto³ przypomina, ¿e Bóg wybiera biednych materialnie na bogatych duchowo oraz im w³anie obiecuje prawdziwe bogactwo  wieczne zbawienie46. Mi³oæ bliniego zak³ada wiêc jednakowe traktowanie bogatych i biednych47. Drugi typ argumentacji skierowanej
przeciwko bogatym dotyczy nadu¿ywania przez nich w³adzy i wp³ywów
wieckich. Jest to zachowanie antychrzecijañskie (Jk 2,6b-7)48.
Drugi fragment dotycz¹cy relacji do bogatych utrzymany jest w tonie
potêpienia ze strony Aposto³a oraz ostrej krytyki stosunków spo³ecznych
(Jk 5,1-6)49 . Szczególnie fragment Jk 5,1-3 pora¿a ostroci¹ oceny bogatych
 w³aciwie s¹ oni ju¿ potêpieni. Motywy przedstawione w Jk 5,4-6 to bardzo
powa¿ne przewinienia i przekroczenia Prawa: zatrzymanie zap³aty robotnikom
(zob. Kp³ 19,13) oraz bezkarne, posuniête a¿ do zbrodni ³amanie zasad sprawiedliwoci50. Bóg sam ujmuje siê za robotnikami i ¿niwiarzami, których wykorzystuj¹ bogacze (Jk 5,4).
Radykalna ocena bogactwa przeprowadzona przez Jakuba Aposto³a w relacji do pism Janowych i Paw³owych brzmi bardzo ostro51. Pewne echa o podobnym zabarwieniu brzmia³y w £ukaszowym opisie relacji maj¹tkowych w pierwotnej wspólnocie jerozolimskiej  gdzie nie ma biednych i bogatych, wszystko jest wspólne, nieuczciwi ponosz¹ natychmiastow¹ karê.

45 O dwuznacznoci w tekcie wspomina F. Mussner, Der Jakobusbrief, Freiburg  Basel  Wien
1964, s. 117.
46 Jk 2,5.
47 Jk 2,8.
48 Zob. F. Mussner, Der Jakobusbrief, s. 121-123.
49 O intencjonalnym nawiazaniu do starotestamentalnego stylu wyroczni-s¹du C.S. Keener, Komentarz historyczno-kulturowy, s. 543.
50 Zabicie bliniego mog³o dokonaæ siê w ró¿ny sposób: rzeczywisty lub w przenoni poprzez
niesprawiedliwe traktowanie i krzywdê.
51 Niektórzy sugeruj¹, ¿e ostry ton wi¹¿e siê z przekonaniem o bliskiej Paruzji, por. F. Mussner,
Der Jakobusbrief, s. 197.
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1.2. Ubóstwienie konsumpcji
Wymiar spo³eczno-religijny Apokalipsy w. Jana jest dzi na nowo odczytywany. Przyczyniaj¹ siê do tego procesy globalizacji struktur polityczno-gospodarczych w wiecie i wyrane podzia³y na kraje bogate, rozwiniête
cywilizacyjnie oraz biedne, zacofane. Wiele spo³ecznoci narodowych poddanych jest niesprawiedliwym wewnêtrznym stosunkom gospodarczym. Gdy do
tych kwestii doda siê kryzys wartoci oraz gwa³town¹ laicyzacjê spo³eczeñstw
tradycyjnie chrzecijañskich  otrzyma siê skomplikowan¹ mieszankê problemów, ale te¿ zadañ.
Odczytanie Apokalipsy w. Jana jako ksiêgi profetycznej prowadzi do
interesujacych wniosków i sugestii52 . Zasadniczo krytyka bogactwa pojawia
siê w kontekcie stopniowego rozwoju struktur z³a53.
Ca³kowite podporz¹dkowanie siê symbolicznym bestiom54 umo¿liwia
normalne funkcjonowanie w wiecie handlu (Ap 13,17). Jest uderzaj¹ce, ¿e rzeczywistoci demoniczne domagaj¹ siê czci i akceptacji w³aciwej
tylko Bogu (Ap 13,8.15)55. Ubóstwienie struktur z³a jest nie do przyjêcia przez
wierz¹cych w Boga, dlatego zostaj¹ poddani okrutnym represjom (Ap
13,7.10.15).
Umieszczony w tym samym tonie56 symbol pokrewny  Wielka Nierz¹dnica (Ap 17), historycznie rozpoznawana jako imperialny Rzym, profetycznie
odnosi siê do cywilizacji o nastawieniu materialistycznym oraz antychrzecijañskim (Ap 17,14). Struktury z³a57, walcz¹c z Bogiem i chrzecijanami, oferuj¹ na ziemi mira¿ samowystarczalnoci, swoistego ziemskiego raju, rozwiniêtego handlu i przepychu w³adzy58. Symbolem owej cywilizacji jest jednak
tak¿e krew mêczenników, chrzecijan postrzeganych jako element obcy, po
ludzku skutecznie wyeliminowanych (Ap 17,6: 18,24).
52 Por. C. Berdinan, La dimension socio-politica del mensaje teologico del Apocalipsis, Roma
1996, 288296; H. Ulland, Die Vision als Radikalisierung der Wirklichkeit in der Apokalypse des
Johannes, Tübingen  Basel 1997, 340350; J. Lopez, La figura de la bestia entre historia y profecia,
Roma 1998, s. 253265.
53 Zasadniczo od pojawienia siê symbolu smoka do jego upadku, czyli Ap 12-20.
54 Bestia z morza, symbol propagandy (Ap 13,1-10) oraz bestia z ziemi, symbol fa³szywych
kultów (Ap 13,11-18). Por. D.E. Aune, Revelation 6-16, Nashville 1998, s. 729730.
55 J. Lopez, La figura de la bestia, s. 150 oraz 207208.
56 Zob. R. Bergmeier, Die Erzhure und das Tier; Apk 12,18-13,18 und 17f, Aufstieg und Niedergang der römischen Welt II 25.5 (1988), s. 38993916.
57 Por. Ap 12,18-13,1-3.
58 Ap 17-18 przedstawia wizjê wspólnoty, która aspiruje do bycia samowystarczaln¹; obok symboli czysto demonicznych wystêpuj¹ tu te¿ królowie ziemi, grupy cile zwi¹zane z handlem: kupców,
marynarzy, m³ynarzy oraz ze wiêtowaniem: muzyków i sztukmistrzów. Por. U.B. Müller, Die Offenbarung des Johannes, Gütersloh  Würzburg 19952, s. 306313.
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Cywilizacja materialistyczna, konsumpcyjna i antychrzecijañska jest
skazana na nieuchronny upadek (Ap 18,2; 19,1-21). Pomimo zaanga¿owania
ca³ego potencja³u gospodarczego i politycznego  królestwo ziemskie jest tymczasowe (Ap 18,19b)59. Nadchodzi czas, kiedy niebo i ziemia zostan¹ odnowione i wype³ni siê obietnica nowej cywilizacji wyra¿onej w symbolu Nowego
Jeruzalem (Ap 21-22).
Autor Apokalipsy przypomina tak¿e, ¿e prawdziwym bogactwem chrzecijanina czy lokalnego Kocio³a jest mi³oæ do Chrystusa. Organicznej wiêzi
z Jezusem nie zast¹pi nawet osi¹gniêcie wysokiego poziomu samowystarczalnoci materialnej (Ap 3,17-18)60. W perspektywie eschatologicznej61 dobra
doczesne trac¹ swój blask, staj¹ siê ma³o wa¿ne, nieatrakcyjne. Liczy siê
udzia³ w pe³ni ¿ycia w transcendecji.
2. Wymagania wobec prze³o¿onych wspólnot
2.1. Nie byæ ciê¿arem
W 1 Kor Pawe³ ¿arliwie broni swego autorytetu (1 Kor 9), odnosz¹c siê
tak¿e do kwestii materialnych zwi¹zanych z prac¹ apostolsk¹. Osoba, która
spe³nia pos³ugê na rzecz wspólnoty, ma prawo oczekiwaæ od niej utrzymania.
Argumentacja Paw³a siêga do Pwt 25,4, paradoksalnie odnosz¹cego siê do
odpowiedniego traktowania zwierz¹t. Porównanie pracy apostolskiej do pracy
wo³u nie pozostawia ¿adnych w¹tpliwoci, co do praw Paw³a i obowi¹zków
Koryntian (1 Kor 9,4-14). Tym niemniej istnieje tak¿e druga ewentualnoæ
 zupe³nie darmowa praca apostolska, bez mo¿liwoci korzystania ze swoich
uprawnieñ i utrzymywanie siê z pracy w³asnych r¹k. Cel jest jeden: jak najbardziej przejrzysta i skuteczna proklamacja Ewangelii (1 Kor 9,12.16-18; 2 Kor
11,7-9). Postawa Paw³a wobec materialnego wymiaru pos³ugi jest jednoznaczna z ewangelizacj¹ pozbawion¹ wszelkich podejrzeñ o jak¹kolwiek interesownoæ, apostolatem traktowanym jako wyj¹tkowe wyró¿nienie, misj¹ realizowan¹ z maksymalnym zaanga¿owaniem (1 Kor 9,12).
Na ile przyk³ad Paw³a, zarabiaj¹cego na w³asne utrzymanie, by³ i jest
poci¹gaj¹cy  trudno jednoznacznie oceniæ. Z pewnoci¹ jest to pewien idea³,
który do dzi pozostaje bardzo aktualny.
59

Zob. C. Berdinan, La dimension socio-politica, s. 264268.
Tzw. List do Kocio³a w Laodycei jest dramatyczn¹ zachêt¹, aby chrzecijanie w Laodycei nie
zamykali siê w poczuciu w³asnej samowystarczalnoci, ale odnowili swoj¹ wiê z Chrystusem, zob. Ap 3,18.
Por. Ap 2,4-5. Zob. U. Vanni, LApocalisse, ermeneutica, esegesi, teologia, Bologna 1988, s. 137163.
61 Zob. U.B. Müller, Die Offenbarung des Johannes, s. 136137.
60
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2.2. Niegodziwe zyski
Listy Piotra Aposto³a nale¿¹ prawdopodobnie do najpóniej zredagowanych pism Nowego Testamentu. Wiêkszoæ egzegetów odrzuca mo¿liwoæ, by
ich autorem by³ sam Piotr Aposto³62. Tym niemniej s¹ one z pewnoci¹ wyrazem pewnych problemów i rozterek, które by³y udzia³em ówczesnych chrzecijan. Pouczenia dla starszych stanowi¹ kolejne wiadectwo o kwestiach materialnych na p³aszczynie relacji: starsi Kocio³a  zwykli wierz¹cy. Uwaga
Piotra skierowana jest do jego pomocników (1 P 5,1-4)63. Wyra¿enie niegodziwe zyski zdaje siê sugerowaæ, ¿e niew³aciwy stosunek prze³o¿onych
wspólnot do finansów kocielnych nie by³ postaw¹ odosobnion¹. Wspólnota
rzeczywicie mog³a staæ siê ród³em ³atwego zysku i nadu¿ycia praw p³yn¹cych z prze³o¿eñstwa64. Taka postawa jest sprzeczna z misj¹ pastersk¹, której
wzorem jest sam Jezus Chrystus (1 P 5,4)65.
Pytanie o rodki materialne niekiedy jest zatem pytaniem o poprawn¹
hierarchiê wartoci. W³aciwa odpowied pozwala na unikniêcie niebezpieczeñstwa materializmu oraz skuteczne funkcjonowania Kocio³a.
Podsumowanie
Przedstawiony szkic teologiczno-bilijny uwydatnia pewne cechy charakterystyczne dla relacji: pierwsi chrzecijanie  dobra materialne. Jest to relacja
wielopoziomowa. Czêsto identyfikowana z pierwotnym chrzecijañstwem
wspólnota dóbr (komuna), istniej¹ca przez jaki czas w Kociele jerozolimskim, by³a wydarzeniem lokalnym i wyrazem pewnej radykalizacji postaw
judeochrzecijan jerozolimskich. Nigdy praktyka komuny dóbr nie zosta³a narzucona jako model obowi¹zuj¹cy w ca³ym Kociele. Z ca³¹ pewnoci¹ pierwotn¹ i niezwykle wa¿n¹ praktyk¹ by³y zbiórki funduszy dokonywane w ró¿nych wspólnotach na rzecz Jerozolimy i Judei. wiadczy³y one o szczególnej
roli kolegium Aposto³ów oraz ponadetnicznej wiêzi ³¹cz¹cej wszystkich chrzecijan. Pomoc innym chrzecijanom by³a wymiernym wskanikiem autentyzmu ¿ycia chrzecijañskiego. Wa¿nym wymiarem tej pomocy, obok wsparcia
materialnego, by³a gocinnoæ okazywana innym wierz¹cym, szczególnie zajmuj¹cym siê prac¹ apostolsk¹ i ewangelizacyjn¹. Nadmiar dóbr, bogactwo s¹
uwa¿ane za niebezpieczne dla dobra duchowego. Padaj¹ niekiedy bardzo ostre,
62

Zob. J. Gnilka, Piotr i Rzym, Kraków 2002, s. 211232.
Piotr zwraca siê do prezbiterów jako wspó³-prezbiter (sympresbyteros), 1 P 5,1. Nie jest jasne
czy chodzi tylko o prezbiterów, czy równie¿ o biskupów, zob. J. Gnilka, Piotr i Rzym, s. 220.
64 K.H. Schelke, Die Petrusbriefe. Der Judasbrief, Freiburg  Basel  Wien 1961, s. 129.
65 Zob J 10,1-18.
63
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choæ jednak odosobnione s³owa potêpiaj¹ce ludzi bogatych jako niesprawiedliwych spo³ecznie. Przepych i samowystarczalnoæ bardzo ³atwo mog¹ prowadziæ do postaw antychrzecijañskich a nawet do paradoksalnej diwinizacji
pogañskich struktur polityczno-gospodarczych. St¹d w³aciw¹ postaw¹ jest
umiar, zachowanie hierarchii wartoci. Szczególnie istotne jest to w ¿yciu
prze³o¿onych wspólnot, kiedy nadrzêdnym celem winno byæ g³oszenie Ewangelii i s³u¿ba pasterska, która nie jest nastawiona na zysk. Przyk³ad prze³o¿onych powinien byæ na tyle wyrany, by wszyscy ich podw³adni nie tylko nie
ulegli niebezpieczeñstwu materializmu, ale z coraz wiêksz¹ têsknot¹ oczekiwali prawdziwej nagrody, ¿ycia wiecznego w wspólnocie zbawionych.

SIE HATTEN ALLES GEMEINSAM (Apg 2,44b).
DIE ERSTEN CHRISTEN GEGENÜBER DEN MATERIELLEN GÜTERN
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der folgende Artikel ist ein Versuch, die Einstellung der Christgläubigen zu den materiellen
Gütern anhand der neutestamentlichen Schriften (mit Ausnahme der Evangelien) zu rekonstruieren.
Aufgrund der notwendigen Rücksicht auf die literarische Eigenart der einzelnen Schriften wurde
die Problematik anhand der jeweiligen biblisch-theologischen Kontexte behandelt. Die Analysen
umfassen zwei Kapitel. Im ersten Teil wurden verschiedene Aspekte des christlichen Solidarismus
behandelt, die für die einzelnen Milieus unterschiedlich waren. Hier scheint besonders das Problem der Gütergemeinschaft, von der die Apostelgeschichte spricht, interessant zu sein. Ebenso ist
aber wohl auch der Hintergrund der konkreten Solidaritätsgesten zwischen den Heidenchristen und
den aus dem Judentum Stammenden von Bedeutung. Das Problem der innenkirchlichen Hilfe,
sowohl im allgemeinen als auch in individuellen Aspekt, ist auch Gegenstand der Paulusbriefe
bzw. der Schriften des Johannes. Als gemeinsames Element zeigt sich die breit praktizierte Gastfreundschaft, verstanden als Anteilnahme am Werk der Evangelisierung.
Der zweite Teil behandelt die polemischen Akzente gegenüber Besitz und Reichtum. Solche
Inhalte enthält der Jakobusbrief. Außerordentlich interessant sind die symbolischen Botschaften in
der Offenbarung des Johannes, die eine Art Vergöttlichung des Verbrauchens darstellen. Eine sehr
empfindliche Angelegenheit ist das Problem der Vergütung für die Verkündigungsarbeit. Diese
Thematik wurde sowohl von Paulus als auch von Petrus behandelt. Eine aufmerksame Lektüre der
biblischen Texte erlaubt eine Relativierung der allgemeinen, aber fälschlichen Idealisierung der
Haltungen der Urchristen. Es stellt sich heraus, dass die meisten damals formulierten Postulate
auch heute aktuell bleiben.
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Schon unter den Aposteln besaß einer von Jesus den Auftrag, das gemeinschaftliche Vermögen zu verwalten2. Seit den Gemeinden der Urchristen
kann die Kirche ihrem Auftrag im Dienst für Gott und die Menschen nur
gerecht werden, wenn ihr die nötigen materiellen Mittel zur Verfügung stehen3.
1. Finanzquellen des CIC
Der Sicherstellung des jeweiligen Auftrags kirchlicher Rechtsträger4 dienen nach den Vorgaben des CIC die Erträgnisse des Kirchenvermögens, die
Gaben und Abgaben von Mitgliedern bzw. Gläubigen sowie die Leistungen
eines Staates.
1 Dr Klaus Donaubauer jest dyrektorem finansowym Diecezji Augsburg, Josef Binder pracuje
w augsburskiej kurii biskupiej jako prawnik.
2 Joh 13, 29.
3 Siehe hierzu sowie zum Folgenden insbesondere Eugen Kleindienst, Josef Binder, Das Finanzwesen der katholischen Kirche in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (BayVBl. 1999,
S. 197).
4 Nach kanonischem Recht sind verschiedene juristische Personen vorgesehen. Auf der universalkirchlichen Ebene fungiert als Rechtsträger der Apostolische (Heilige) Stuhl. Auf teilkirchlicher oder
diözesaner Ebene existieren als Rechtsträger die (Erz-)Diözese, der (Erz-) Bischöfliche Stuhl, das Domkapitel, die Priesterseminarstiftung sowie die Emeritenanstalt. Die Region, das Dekanat, der Pfarrverband sowie die Pfarreiengemeinschaft stellen nach weltlichem Recht unselbständige Untergliederungen
(Verwaltungseinheiten) einer (Erz-)Diözese dar. Auf pfarrlicher Ebene bestehen in Bayern die Kirchenstiftung, die Pfründestiftung sowie die Kirchengemeinde. Das kirchliche Gesetzbuch ermöglicht auch die
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a) Das kirchliche Gesetzbuch unterscheidet kirchliches Vermögen im engeren Sinne (bona ecclesiastica), welches der Gesamtkirche, dem Apostolischen Stuhl oder anderen öffentlichen juristischen Personen in der Kirche
gehört5 und kirchliches Vermögen im weiteren Sinne (bona temporalia), das
 ohne im Eigentum einer kirchlich-juristischen Person stehen zu müssen
 kirchlichen Zwecken gewidmet ist. Zu dem kirchlichen Vermögen im engeren Sinne zählen regelmäßig Kirchen, Altäre, kultische Gegenstände, Kindergärten, Pfarrheime, Pfarrhäuser, Sozialstationen, Krankenhäuser, Behinderteneinrichtungen, Altenheime sowie Friedhöfe. Das kirchliche Vermögen im
weiteren Sinne erfasst die übrigen Kirchengüter. Kirchliches Vermögen im
engeren und im weiteren Sinne kann sowohl bewegliche wie auch unbewegliche Sachen, ferner Forderungen oder sonstige Rechte umfassen6.
b) Zu den freiwilligen Gaben der Gläubigen zählen Spenden7, Kollekten8
sowie weitere Zuwendungen, und zwar solche durch Schenkungen unter Lebenden als auch von Todes wegen9. Gegebenfalls können Zuwendungen an
kirchliche Rechtsträger auch als unselbständige Zustiftungen (wie Stipendien
für sog. Jahrtagsmessen) erfolgen10; unter bestimmten Voraussetzungen ist
auch die Errichtung einer sonstigen kirchlichen Stiftung gegeben11.
c) Im Codex ist ferner die Grundpflicht aller Gläubigen normiert, der
Kirche die finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen, welche für die geordnete und würdige Feier des Gottesdienstes, die Ausübung der Werke des Apostolats und der Caritas, vor allem gegenüber den Armen, sowie die Sicherstellung eines angemessenen Unterhalts von Klerus und weltlichen Mitarbeitern
nötig sind12. Dieser Grundpflicht zu verbindlichen Abgaben entspricht das der
Kirche angeborene Recht, von ihren Gläubigen zu fordern, was für die ihres
Errichtung öffentlicher Vereine von Gläubigen. Daneben können private Vereine von Gläubigen kanonische Rechtspersönlichkeit erwerben. Zu juristischen Personen gehören auch Ordensinstitute. Schließlich
sind auch die Gläubigen Träger von Rechten und Pflichten im Sinne des Codex. Allein in der Diözese
Augsburg bezeugen Sonntag für Sonntag herkömmlich über 260.000 der etwa 1,5 Millionen Katholiken
durch ihre Teilnahme am Gottesdienst in rund 1.000 Pfarreien ihren Glauben: eine bedeutend größere
Zahl als etwa die Fußball-Bundesliga an Zuschauern in die Stadien zieht. Diese allwöchentliche Massendemonstration, die an Weihnachten, Ostern und Pfingsten nicht unerheblich mehr Katholiken umfasst, ist
den Medien infolge ihrer Normalität kaum eine Meldung wert.
5 Can. 1257 § 1 CIC; für das Vermögen einer privaten juristischen Person gelten die Bestimmungen des CIC nur, sofern dies ausdrücklich bestimmt ist (can. 1257 § 2 CIC).
6 Winfried Schulz, Grundfragen kirchlichen Vermögensrechts, HdbKathKR, S. 859 (868).
7 Cc. 1265, 222 § 2 CIC.
8 Can. 1266 CIC.
9 Cc. 1261 § 1, 1299 § 1 CIC.
10 Can. 1303 § 1 Nr. 2, 1276 CIC; Art. 8 KiStiftO.
11 Can. 1303 § 1 Nr. 1, 1276 CIC; Art. 29 I 1 Nr. 2, 31 I 2 BayStG, Art. 1 II Nr. 3 c), 3 I, 7 III,
38 ff. KiStiftO.
12 Can. 222 § 1 CIC.
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eigenen Zwecks notwendig ist13. Nach den kirchengesetzlichen Bestimmungen können von den Gläubigen daher Abgaben in Form von Gebühren14,
Beiträgen15 sowie Steuern16 erhoben werden. Auch im staatlichen Bereich
zählt die Abgabenpflichtigkeit der Bürger zu den klassischen Grundpflichten; denn von alters her hat jedes Mitglied einer Gemeinschaft zu deren
Lasten beizutragen, damit die gemeinsamen Aufgaben sachgerecht erfüllt
werden können17.
d) Staatsleistungen zugunsten der Kirche werden zwar von den Bestimmungen des CIC nicht ausdrücklich erwähnt. Sofern sie jedoch namentlich auf
Konkordaten beruhen, erfahren diese durch can. 3 CIC eine Bestätigung; danach gelten die Inhalte derartiger Vereinbarungen fort, und zwar ohne Einschränkung durch allenfalls entgegenstehende Vorschriften des Codex.
2. Erträge kirchlichen Vermögens
Die Finanzierung kirchlicher Aufgaben aus eigenen Erträgen setzt das
Vorhandensein entsprechender Werte rentierlichen Vermögens voraus.
a) Infolge der Säkularisation von 1803 ist in Deutschland kein auch nur
annähernd ausreichendes Grundstockvermögen vorhanden, aus dessen Erträgnissen die Bedürfnisse unserer Kirche bestritten werden könnten. Kirchliches
Vermögen besteht im wesentlichen aus kaum oder nicht finanziell rentierlichen
Objekten wie Kirchen, Pfarrhäusern, Kindergärten, Schulen, Bildungshäusern,
Altenheimen, Sozialstationen oder Friedhöfen; auch im kirchlichen Wohnungsbau stehen soziale Gesichtspunkte im Vordergrund. Die Haushalte der bundesdeutschen (Erz-)Diözesen, auch des Bistums Augsburg, weisen daher Erträge
aus eigenem Vermögen lediglich als geringe  in der Regel einstellige
 Prozentsätze der Gesamteinnahmen aus18; entsprechendes gilt für pfarrliche
Rechtsträger wie Kirchenstiftung, Pfründestiftung und Kirchengemeinde. Wenngleich einige Orden, Kongregationen, Säkularinstitute und Gesellschaften apostolischen Lebens gewisse Erträgnisse insbesondere aus land- und forstwirtschaftlichen Flächen erzielen, bilden jedoch Gestellungsgelder, welche sie für
die Tätigkeit ihrer Schwestern oder Patres an kirchlichen oder auch kommunalen
13

Can. 1260 CIC.
Can. 1264 Nr. 1 CIC.
15 Can. 1262 CIC; ferner Alexander Hollerbach, Kirchenbeitrag und Kirchensteuer, HdbKathKR,
S. 889 (891).
16 Cc. 1263, 3 CIC; Art. 10 § 5 BayKonk, Art. 2 I 1, 13 RKonk, Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 VI,
VIII WRV, Art. 143 III BV.
17 Alexander Hollerbach, S. 889 m.w.N.
18 Siegfried Marx, Die Kirchensteuer und die Freiheit der Kirche, in Kirche und Recht 1995 (Nr. 1),
S. 31.
14
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Kindergärten, Schulen, Bildungshäusern, Krankenanstalten, Altenheimen sowie
in der Seelsorge erhalten, oftmals ihre wesentlichen Einnahmen.
b) Nicht unerhebliche Vermögenswerte bedingen im übrigen den Vorhalt
einer reichen Kirche, bei der wirtschaftliche Ertragschancen und gerade keine pastorale Denkweise im Vordergrund stünden. Hat man hierbei den hohen
Immobilienbestand kirchlicher Rechtsträger im Blick, so relativiert sich dieser
Vorhalt angesichts der damit verbundenen Baulasten beträchtlich. Auch die
kirchliche Akzeptanz von Anlageformen sowie die Minimierung von Verlustrisiken sind zu nennen.
3. Spenden und Kollekten
Freiwillige Gaben der Gläubigen stellen gerade in unseren Kirchengemeinden eine wichtige Finanzquelle dar; auch Personalprälaturen finanzieren sich
im Wesentlichen aus Spenden sowie Mitgliedsbeiträgen. Der einzelne Katholik
vermag hierbei in freier Entscheidung selbst zu bestimmen, ob, in welcher
Höhe und für welche Zwecke er seine Kirche finanziell unterstützen sowie
dadurch seine Verbundenheit zu ihrem Auftrag dokumentieren will19. Ein wesentlicher Nachteil des Spenden- und Kollektensystems ist allerdings darin zu
erblicken, dass Spenden und Sammlungen erfahrungsgemäß projektgebunden,
etwa zur Instandsetzung einer Kirche erfolgen. Dies kann  wenn nicht eine
andere ergiebige und stetige Finanzquelle zur Verfügung steht  die Folge
zeitigen, dass bestimmte kirchliche Vorhaben, die objektiv bedeutsam, aber
weniger attraktiv sind, keine hinlängliche finanzielle Förderung erfahren.
Hinzu kommt die Neigung vieler Geber, primär die eigene Pfarrei zu
unterstützen. Dies bevorzugt Pfarrgemeinden mit finanzkräftigen Katholiken
und vernachlässigt überregionale kirchliche Aufgaben; es sei denn, dass es
sich  wie bei Adveniat, Misereor oder Renovabis  um ganz herausragende
Projekte handelt. Schenkungen unter Lebenden als auch Verfügungen von Todes wegen erfolgen namentlich zugunsten von Ordensgemeinschaften sowie
örtlichen Kirchenstiftungen; und zwar oftmals für weltkirchliche oder pfarrliche Zwecke.
4. Abgaben
Zunehmende Bedeutung für eine Sicherstellung des kirchlichen Auftrags
besitzen die verbindlichen Abgaben der Gläubigen.
19 Vgl. Teil D II Nr. 4 des Arbeitspapiers Aufgaben der Kirche in Staat und Gesellschaft der
Gemeinsamen Synode der Bistümer in der BRD  Offizielle Gesamtausgabe II, Freiburg, Basel, Wien
1977, S. 185 (209).
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a) Die Erhebung von Gebühren für tatsächlich in Anspruch genommene
Leistungen wird grundsätzlich als innerkirchliche Angelegenheit angesehen20.
Zu den sog. Verwaltungsgebühren für die Vornahme von Amtshandlungen
zählen namentlich Meßstipendien und Stolarien21, zu den sog. Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme kirchlicher Einrichtungen etwa Archivgebühren, elterliche Kindergartenbeiträge oder Grabnutzungsgebühren.
b) Auch die Erhebung von Beiträgen als Gegenleistung für die durch
ortskirchliche oder diözesane Rechtsträger eröffnete Möglichkeit einer Inanspruchnahme der von ihnen geschaffenen und unterhaltenen Einrichtungen
bzw. Dienste gilt regelmäßig als innerkirchliche Angelegenheit.
c) Abgesehen von einigen Kantonen der Schweiz sowie skandinavischen
Staaten findet sich die Erhebungsformen einer Kirchensteuer vornehmlich in
Deutschland. Das bayerische Kirchensteuerwesen hat sich ebenso wie jenes
der übrigen Bundesländer seit langem bewährt, ist der Steuergerechtigkeit
verpflichtet und nicht ohne Beziehung zu dem der Kirche im Zuge der Säkularisation von 1803 weggenommenen erheblichen Vermögen zu sehen.
aa) In Anlehnung an das französische Vorbild eines aufgeklärten Staatskirchentums wurden in Bayern die Ausgaben zur hinlänglichen Deckung der
Lokal-Kirchenbedürfnisse nach Maßgabe des Ediktes über das Gemeindewesen vom 24. September 180822 als Angelegenheit der Kommune erklärt. Zu
dem Gemeindegute, welches die Gemeinde als notwendiges Mittel zur Erreichung des gesellschaftlichen Zweckes besitzt gehörten nämlich auch alle
zur Religionsausübung, zum Unterrichte und zur Wohltätigkeit bestimmten
Stiftungen. [...] Denn obschon diese Stiftungen für sich bestehende Körper
sind und unter einer besonderen Kuratel und Oberausicht stehen, so sind doch
... alle Stiftungen solcher Art, welche einem Orte gewidmet sind, den Gemeinden ausdrücklich versichert und garantiert worden. [...] Die Gemeinden sind
sogar verbunden, (auch die Einrichtungen zur Religionsausübung) nach den
Bedürfnissen und den Erfordernissen des gesellschaftlichen Zweckes herzustellen und zu ergänzen. Zur Herstellung und Reparation der nötigen Gebäude
hatten die Gemeinden Frohnden zu leisten. Mit Verordnung vom 6. Februar
181223 schuf das Königreich Bayern die erste Möglichkeit, für kirchliche
20

BVerfGE 19, 206 (217).
Cc. 945, 946 CIC; can. 1264 Nr. 2 CIC. Im Bistum Augsburg beträgt ein Messstipendium als
Gabe für die Zelebration einer Messe in einer bestimmten Intention einheitlich 5,00 ; diese Gebühr wird
von der örtlichen Kirchenstiftung verbucht (ABl. 2003, S. 551). Stolarien werden ausschließlich für eine
Trauung (in Höhe von 25,00 ) sowie Beerdigung (in Höhe von 32,50 ) erhoben; diese Gebühren sind
gleichfalls an die örtliche Kirchenstiftung zu entrichten (ABl. 2002, S. 482).
22 RegBl. S. 2405.
23 RegBl. S. 321.
21
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Zwecke, namentlich den Bau und die Unterhaltung der Kirchen, der Pfarrund Mesnerhäuser, durch die Kommunen Umlagen von den betreffenden
Glaubensgenossen erheben zu lassen. Umlagen für Kirchenzwecke wurden
also zur Gemeindesache bzw. -aufgabe erklärt; sie waren ihrer Natur nach eine
von Staats wegen auferlegte Steuer für Kommunalzwecke. Diese Rechtslage
wurde 1818 durch die Verfassungsurkunde24 samt Gemeinde- und Religionsedikt übernommen. Gemäß einem Gesetz von 181925 wurden die kirchlichen
Zwecke einer kommunalen Umlage von Religionsgenossen ferner um die Anschaffung von Kirchenrequisiten, dann Unterhaltszuschuss für Geistliche
ergänzt. Obgleich das Revidierte Gemeindeedikt von 183426 das Kirchenvermögen jeder Konfession und Parochie ... (wieder) einer besonderen Kirchenverwaltung anvertraute, beließ die Gemeindeordnung von 186927 das besondere Umlagerecht für Kultusbedürfnisse dennoch bei der Kommune. In
einem Landtagsabschied28 wurde 1892 zur Erleichterung der Umlagenbeschlüsse die sog. Kirchengemeinderepräsentation  anstelle einer Versammlung der Kirchengemeindemitglieder genügte auf Antrag die fünffache Zahl
der gewählten Mitglieder einer Kirchenverwaltung  eingeführt, die Umlagenpflicht genauer umschrieben und für die Beitreibung der Umlagen auf die
sinngemäße Anwendung der nach der Gemeindeordnung von 1869 für die
Kommunen geltenden Bestimmungen verwiesen. Wenn auch das Gesetz über
die Kirchensteuer für die protestantischen Kirchen des Königreichs Bayern29
1910 in Kraft getreten war, so führte doch erst die Kirchengemeindeordnung
von 191230 ein ortskirchliches Umlagerecht zugunsten der Kirchengemeinden
als Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie ein nennenswertes Selbstverwaltungsrecht ein; die bislang umfassende Kuratel namentlich über die Kirchenstiftungen als Stiftungen des öffentlichen Rechts wurde durch eine eingeschränkte, gesetzlich festumschriebene Staatsaufsicht ersetzt. Im Zuge der
Neufassung des Staatskirchenrechts nach dem Ersten Weltkrieg wurde dann
auch der katholischen Kirche ein wirkliches Selbstordnungs- und Selbstverwaltungsrecht eingeräumt sowie den bayerischen (Erz-) Diözesen unter weitgehender Ersetzung des ortskirchlichen Umlagesystems die Möglichkeit
eröffnet, zur Deckung ihrer Bedürfnisse für Gottesdienst, Verkündigung und
breit gefächertem Dienst am Nächsten von ihren Gläubigen verfassungsrechtlich verankerte Abgaben nach Maßgabe der bürgerlichen Steuerlisten zu
24
25
26
27
28
29
30

Vom 26.5.1818 (GBl. S. 101).
Vom 22.7.1819 (GBl. S. 83).
Vom 01.7.1834 (GBl. S. 109).
Vom 29.4.1869 (GBl. S. 865).
Vom 28.5.1892 (GVBl. S. 131).
Vom 15.8.1908 (GVBl. S. 513) samt Entschließung vom 24.3.1910 (GVBl. S. 149).
Vom 24.9.1912 (GVBl. S. 911).
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erheben31. Diese für das neue partnerschaftliche Verhältnis zwischen Staat und
Kirche signifikante Grundlinie blieb erhalten, auch wenn die folgenden Jahre
zu diesem Rechtsbereich mehrere Änderungen brachten und die national-sozialistischen Machthaber im Gesetz über die Erhebung von Kirchensteuern32
erhebliche belastende Einschränkungen vornahmen. Nach dem zweiten Weltkrieg wurden diese verfassungs- und konkordatswidrigen Beengungen durch
die Verordnung Nr. 17 über die Änderung des Kirchensteuergesetzes33 wiedergutmachend beseitigt. Das 1954 neu gefasste Bayerische Kirchensteuergesetz34 war aufgrund mehrerer Urteile des Bundesverfassungsgerichts aus dem
Jahre 1965 zu ändern und wurde seither mehrfach35 den sich wandelnden
steuerrechtlichen Gegebenheiten angepasst.
bb) Die Erhebung der Kircheneinkommen- und Kirchengrundsteuer erfolgt in Bayern seit 1942 durch eigene diözesane Kirchensteuerämter; für die
laufende Übermittlung der bürgerlichen Steuerlisten36 erhebt der Freistaat
Gebühren und Auslagen nach dem Kostengesetz37.
cc) Die Kirchenlohnsteuer ist als 8%iger Zuschlag zur Lohnsteuer bei
jeder für umlagepflichtige Arbeitnehmer mit Lohnsteuerabzug verbundenen
Lohnzahlung vom Arbeitgeber bzw. seiner auszahlenden Kasse einzubehalten
und im Rahmen dieser sog. Betriebsstättenbesteuerung mit der Lohnsteuer an
das zuständige staatliche Finanzamt abzuführen38. Die bürgerlichen Steuerlisten existieren bei einer derartigen Quellenbesteuerung zunächst nur bei den
auszahlenden Lohnbüros. Deshalb hat auch die katholische Kirche zu Beginn
des Jahres 194639 vom Angebot des Freistaates Bayern, dem eine Erbringung
solcher Steuerlisten obliegt40, Gebrauch gemacht, diese Umlage wiederum
durch die Finanzämter gegen ein Entgelt von 2% der aufgekommenen Kirchenlohnsteuer41 mit erheben und verwalten zu lassen42. Die von den Arbeitgebern an die Finanzämter abgeführte Kirchenlohnsteuer wird durch die Oberfinanzdirektionen München und Nürnberg über die Erzbischöfliche Finanzkam31 Vgl. can. 1496 CIC/1917, Art. 137 III, VI WRV, § 18 III Verfassungsurkunde des Freistaats
Bayern vom 14.8.1919 (GVBl. S. 531), Religionsgesellschaftliches Steuergesetz vom 27.7.1921 (GVBl.
S. 459), Art. 10 § 5 BayKonk/1924.
32 Vom 01.12.1941 (GVBl. S. 169); siehe ferner ABl. 1942, S. 93.
33 Vom 21.12.1945 (GVBl. 1946, S. 22).
34 Vom 21.11.1954 (GVBl. S. 305).
35 Zuletzt durch Gesetz vom 24.12.2001 (GVBl. S. 1002).
36 Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 VI, VIII WRV; 143 III BV; Art. 10 § 5 BayKonk, Art. 2 I 1, 13 RKonk.
37 Art. 17 I KirchStG, Art. 18 I DKirchStO; § 17 II 3 AVKirchStG; Art. 1, 6, 13 KG, Lfd.
Nr. 4.I.3/1.1 KVz.
38 Art. 13 II KirchStG, Art. 11 II DKirchStO.
39 Gemäß Verordnung Nr. 17 über die Änderung des Kirchensteuergesetzes (Anm. 33).
40 Siehe BVerfG, S. 217 f.
41 § 18 I 3 AVKirchStG sowie FME vom 15.11.1967 (AZ: S 2448-2/2-60465 II).
42 Art. 17 II KirchStG, Art. 18 II DKirchStO.
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mer München43 an die berechtigten Diözesen weitergeleitet. Ein Arbeitgeber
vermag auch den anteiligen Personal- und Sachaufwand für seine im staatlichen sowie kirchlichen Interesse gelegene Dienstleistung steuermindernd als
Betriebsausgabe geltend zu machen.
dd) Das Kirchgeld als örtliche Kirchensteuer wird von der Kirchengemeinde (Pfarramt) erhoben und dient neben betreffenden Bedarfszuweisungen
aus diözesanem Kirchensteueraufkommen pfarrlichen Belangen44.
ee) Die Katholikenzahl in der Diözese Augsburg ist im Jahre 2004 leicht
zurückgegangen; und zwar auf nunmehr 1.505.640. Dieser Umstand resultiert
vornehmlich daraus, dass die Zahl der Taufen, Zuzüge und (Wieder-) Eintritte
jene der Verstorbenen, Wegzüge und Austritte im Ergebnis nicht übertroffen
hat. Zu den Gründen für einen  gesetzlich ohne Bedingung, Einschränkung,
Vorbehalt oder Angabe von Motiven vor dem zuständigen Standesbeamten zu
erklärenden  Austritt ist zu sagen, dass diese sicherlich vielschichtig sind und
sich einer verlässigen Prüfung kaum unterziehen lassen. Jeder Austritt ist auch
für die katholische Kirche schmerzlich; und zwar primär aus pastoralen, nicht
etwa fiskalischen Gründen. Ein öffentlich bekundeter Austritt stellt eine
schwere Verfehlung gegenüber der kirchlichen Gemeinschaft45 dar, die einer
Teilnahme am sakramentalen Leben entgegensteht. Ferner wird hierdurch die
kirchliche Solidargemeinschaft geschwächt; die Möglichkeit der Hilfe, die oftmals ohne Ansehung der Konfession geschieht, verringert. Eine Verantwortung, die jedem Katholik, der diesen Schritt tut, neben all dem, was er sich in
immaterieller Weise zufügt, nicht abgenommen werden kann.
ff) Der Staat ist zwar nicht gehindert, das überkommene Besteuerungsrecht der Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften zu ändern,
insbesondere auch einzuschränken; verwehrt ist ihm jedoch, das Besteuerungsrecht als wesentlichen Bestandteil korporativer Religions- und weltanschaulicher Bekenntnisfreiheit (einseitig) abzuschaffen oder auszuhöhlen46. Nachdem
der Staat die Lohnsteuer bekanntlich direkt an der Quelle erhebt, führt er für
die betreffenden Arbeitnehmer keine bürgerlichen Steuerlisten mehr, welche
er der Kirche zeitgerecht für ihre Umlagen zur Verfügung stellen könnte; die
Lohnsteuerkarten selbst gelangen nur unvollständig an die Finanzämter47. Da
43 Nach Maßgabe des § 18 I 1 und 2 AVKirchStG gemäß dem Kirchenlohnsteuer-Verteilerschlüssel in Bayern, der für die Diözese Augsburg derzeit rd. 18,93 % beträgt.
44 Art. 23 KirchStG, Art. 26 DKirchStO; Art. 24 I KirchStG, Art. 27 I DKirchStO.
45 Siehe can. 1364 § 1 CIC; ferner die Erklärung der Diözesanbischöfe zu Fragen des kirchlichen
Finanzwesens vom 22.12.1969 (AfkKR, S. 558).
46 Art. 123 II GG i.V.m. Art. 2 I 1, 13 (Schlussprotokoll) RKonk, Art. 10 § 5 BayKonk; ferner
BVerfGE 19, 206 (218).
47 Dieter Scheven, Anmerkung zur Entscheidung des BayVerfGH vom 17.10.1967 (JZ 1968,
S. 179), in JZ 1968, S. 181 (182).
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dem Staat jedoch obliegt, der Kirche die Ausübung ihrer verfassungsmäßigen
Rechte zu gewährleisten48, bietet sich als grundgesetzkonforme sowie effiziente Lösung die Angleichung einer Erhebung der Kirchenlohnsteuer an jene der
Lohnsteuer an. Jedes andere Verfahren würde zu erheblicher Mehrarbeit bei
Staat, Kirche und Arbeitgeber führen49. Bei einer Änderung des Erhebungsverfahrens der Kirchenlohnsteuer wäre vom staatlichen Gesetzgeber namentlich
der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit von Mittel und Zweck als Bestandteil
des Rechtsstaatsprinzips50 zu beachten. In einem Gesetz angeordnete Maßnahmen haben demnach zur Erreichung des angestrebten Zieles geeignet und
 unter dem Gesichtspunkt des geringstmöglichen Eingriffs  erforderlich sowie für den Betroffenen zumutbar zu sein51. Eine Zumutbarkeit im vorstehenden Sinne wäre etwa nicht mehr gegeben, wenn der Staat zwar hinsichtlich der
Lohnsteuererhebung an einer moderaten, zumeist monatlichen Quellenbesteuerung beim Arbeitgeber festhielte, die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften aber im Ergebnis auf eine jährlich veranlagte Einkommensteuer als Bemessungsgrundlage für ihre Annexsteuer verweisen, d.h. die
Erhebung einer Kirchenlohnsteuer faktisch unterbinden wollte.
d) Das Besteuerungsrecht stellt unstreitig kein besonderes Vorrecht der
Kirche dar. So besitzt etwa der Bund für Geistesfreiheit in Bayern seit geraumer Zeit den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts52. Ihm kommen
folglich die gleichen Privilegien wie beispielsweise den Industrie- und Handels- sowie den Handwerkskammern, den Architekten-, Ärzte-, Rechtsanwalts-, Steuerberater- oder Wirtschaftsprüferkammern, den Gemeinden, Landkreisen, Bezirken53 , aber auch den bayerischen (Erz-)Diözesen und der Evangelisch-Lutherische Landeskirche zu, welchen diese Rechtsform von alters her
eigen ist. Der Bund für Geistesfreiheit ist also insbesondere befugt, von seinen
derzeit knapp rd. 4700 Mitgliedern54 Umlagen zu erheben, und zwar nach den
Bestimmungen des bayerischen Gesetzes über die Erhebung von Steuern
durch Kirchen, Religions- und weltanschauliche Gemeinschaften.

48
49

(18 f.).

50

Art. 140 GG i.V.m. 137 VI WRV, Art. 143 III BV; ferner Anm. 46 sowie BayVerfGH.
Wolfgang Rüfner, Zur Frage der Verfassungsmäßigkeit der Kirchensteuer, NJW 1971, S. 15

Im Sinne von Art. 20 III GG.
BVerfGE 20, 45 (49 f.), 30, 292 (316), 44, 353 (373 f.), 77, 84 (107 ff.).
52 Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 VII, VIII WRV; Art. 143 II 2 BV; Tz. 2 Nr. 14 der Gemeinsamen
Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst
sowie des Innern vom 06.08.1992 (KWMBl. I S. 462).
53 Vgl. § 3 I IHKG, § 90 I HandwO, Art. 15 II 1 BayArchG, Art. 10 I 3 HKaG, § 62 I BRAO,
§ 73 II 2 StBerG, § 4 II 1 WPO, Art. 11 II 1 BV i.V.m. Art. 1 S. 1 GO, Art. 1 S. 1 LkrO, Art. 1 BezO.
54 Augsburger Allgemeine (Nr. 154) vom 08.07.1997, S. 1.
51

38

KLAUS DONAUBAUER, JOSEF BINDER

5. Staatsleistungen
Da die Kirche bei ihrem Dienst für Gott und die Menschen zugleich auch
gesellschaftsdienliche Aufgaben wahrnimmt, empfängt sie in Deutschland,
aber auch in den übrigen Mitgliedsländern der EU bestimmte Leistungen des
Staates. Nach herkömmlicher Auffassung werden direkte sowie indirekte Staatsleistungen unterschieden55.
a) Die Dotationen56 sowie Subventionen57 werden zu den direkten, also
unmittelbaren oder positiven Staatsleistungen gezählt. Dotationen des Staates,
der (Bundes-)Länder oder Kommunen an kirchliche Rechtsträger beruhen auf
Rechtstiteln, die durch Gesetz58, Vertrag59 oder sonstige Weise60 bisher61
begründet worden sind. Sie resultieren in zahlreichen Mitgliedsländern der EU
im wesentlichen daher, dass die katholische Kirche zu Beginn des 19. Jahrhunderts im Rahmen der Säkularisation durch das Ansichziehen großer Teile ihres
Vermögens von den weltlichen Fürsten um ihre frühere weitgehende wirtschaftliche Selbständigkeit gebracht wurde und der staatliche Souverän62 bestrebt
war, ihre fortan bestehende finanzielle Abhängigkeit durch gewisse (konkordatäre63) Leistungen beheben zu wollen64. Pauschale Dotationen65 für den Personal- und Sachbedarf der Diözesanleitung und -verwaltung, für die Ausbildung, Besoldung und Versorgung der Seelsorgsgeistlichen sowie anderer Kirchenbediensteter, aber auch für sonstige kirchliche Bedürfnisse, namentlich für
den Bauunterhalt kirchlicher Gebäude, bestreiten Verbindlichkeiten des Staates, der Länder sowie der Kommunen gegenüber der Kirche aus der Vergangenheit; sie sind kausal legitimiert66.
55 Josef Isensee, Staatsleistungen an die Kirchen und Religionsgemeinschaften, in Handbuch des
Staatskirchenrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band I (HdbStKirchR I), von Joseph Listl und
Dietrich Pirson (Hrsg.), 2. Auflage, Berlin 1994, S. 1009 (1024 f.); vgl. ferner can. 364 Nr. 7 CIC.
56 Josef Isensee, Staatsleistungen an die Kirchen und Religionsgemeinschaften, S. 1012 ff.
57 Vgl. Hans Peter Ipsen, Verwaltung durch Subventionen, in VVDStRL 25 (1967), S. 281 (287).
58 Art. 140 GG i.V.m. Art. 138 I S. 1 WRV; Art. 145 I BV.
59 Namentlich Art. 10 § 1 S. 2 BayKonk, Art. 18 RKonk.
60 Insbesondere Gewohnheitsrecht (vgl. RGZ 113, 349 [352, 396]; BVerwG in DVBl. 1979,
S. 116 [118 f.]); auch ein rechtsbegründetes Herkommen (Art. 123 II GG i.V.m. Art. 18 II RKonk).
61 Für die BRD bis zum Inkrafttreten der Verfassung des Deutschen Reiches am 14.08.1919
(RGBl. S. 1383).
62 Namentlich in Vollzug der §§ 35, 53, 63, 65, 66, 72 des Reichsdeputationshauptschlusses vom
25.02.1803.
63 Bayerisches Konkordat vom 5. Juni 1817 (GBl. 1818, S. 397).
64 Josef Isensee, Staatsleistungen an die Kirchen und Religionsgemeinschaften, S. 1011 f.
65 Namentlich nach Art. 10 § 1 S. 2 Bst. a) mit k) BayKonk. Derartige Leistungen, die regelmäßig nach Gegenstand, Umfang und Fälligkeit objektiv festgelegt sind, erfolgen zumeist unabhängig
vom Bedarf der empfangenden Kirche; sie decken den hierfür insgesamt erforderlichen Aufwand oftmals
zu kaum einem Viertel.
66 Josef Isensee, Staatsleistungen an die Kirchen und Religionsgemeinschaften, S. 1021 ff.
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b) Vermögenswerte Zuwendungen der öffentlichen Hand, die zur Förderung eines bestimmten, im öffentlichen Interesse gelegenen Zweckes gewährt
werden, bezeichnet man herkömmlich als Subventionen67. Sie rechtfertigen
sich also aus einer gegenwärtig oder künftig zu erfüllenden öffentlichen Aufgabe; sie sind final legitimiert68. Staatliche oder kommunale Zuleistungen für
diesen Bereich stellen folglich nicht auf die Kirche als Rechtsträger von Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, Behinderteneinrichtungen oder Beratungsstellen ab, sondern erfolgen grundsätzlich zweckgebunden; d.h. in gleicher Weise auch an nicht konfessionsgebundene Träger.
c) Durch betreffende Verträge zwischen dem Apostolischen Stuhl und
Spanien sowie Italien ist 1979 bzw. 1984 die bislang enge Verbindung von
Staat und katholischer Konfession in das heutige System einer verständigen
Kooperation von Staat und Kirche fortgeschrieben worden. Bei der in Spanien
ab 1988 und in Italien ab 1990 konkordatär vereinbarten Finanzierung kirchlicher Aufgaben handelt es sich im Kern jeweils um eine Ablösung bisheriger
staatlicher Dotationen durch die Begründung einer besonderen Form staatlicher Subventionierung69. Seither kann jeder einkommen- bzw. lohnsteuerpflichtige spanische und italienische Staatsbürger  unabhängig davon, ob er
Kirchenmitglied ist oder nicht - einen bestimmten Prozentsatz seiner Einkommen- bzw. Lohnsteuer, welche er ohnehin zu entrichten hat, entweder der
Kirche für ihre Zwecke zuweisen oder aber dem Staat für sozial-humanitäre
und kulturelle Belange belassen. Ein Steuerzahler wird im Rahmen dieses
Ablösungsmodells staatlicher Dotationen folglich mit keiner neuen Kirchen-,
Sozial- oder Kultursteuer belastet; vielmehr kann er lediglich einen geringen
Bruchteil (derzeit 0,5239% in Spanien und 0,8% in Italien) seiner obligatorischen staatlichen Steuer einem der genannten Zwecke selber widmen und
hierdurch auch zu einer staatlichen Subventionierung der betreffenden Kirche
beitragen.
aa) Für die Ersetzung bisheriger Kirchensteuer durch eine betreffende
Teilzweckbestimmung der staatlichen Einkommen- bzw. Lohnsteuer bietet das
Grundgesetz, aber auch die Bayerische Verfassung jedenfalls gegenwärtig keine hinlängliche Rechtsgrundlage. Zum einen stellt die Kirchensteuer unstreitig
keine Dotation dar; vielmehr ist sie durch Art. 137 VI WRV im gesamten
damaligen Deutschen Reich ausdrücklich bestätigt bzw. erst förmlich ein67

BVerwG in NJW 1959, S. 1098; Hans Peter Ipsen, ebenda.
Josef Isensee, Staatsleistungen an die Kirchen und Religionsgemeinschaften, S. 1020 f.
69 Vgl. Art. II Nr. 3 des Vertrages zwischen dem Spanischen Staat und dem Hl. Stuhl über
wirtschaftliche Fragen vom 03.01.1979 (AfkKR, S. 560 [562]) sowie den Zusatzvertrag vom 15.11.1984
zwischen dem Hl. Stuhl und der Republik Italien über kirchliche Einrichtungen, kirchliche Vermögensverwaltung und Klerusbesoldung, der von Josef Michaeler, Steuerwahl - Finanzierung von Kirchen und
Sozialstaat in Italien und Spanien, Bad Boll 1995, S. 12 (16 ff.), näher erläutert wird.
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geführt worden70. Zum anderen unterliegt die Kirchensteuer weithin der Gesetzgebungskompetenz der Länder71; eine solche Entscheidung wäre primär nicht
Sache der Kirche, sondern des Staates. Freilich ist auch zu sehen, dass infolge
der allgemeinen und nicht an die Kirchenmitgliedschaft geknüpften Leistungspflicht das Aufkommen durch Kirchenaustritt kaum beeinträchtigt wird, insbesondere aber das pastorale Problem eines Austritts aus wirtschaftlichen
Gründen entfällt. Aus diesen Gründen wird man dieses Modell trotzt aller
grundsätzlicher Bedenken weiter beobachten müssen.
bb) Im Rahmen einer Neuregelung der Pauschalierung der Lohnsteuer
für Teilzeitbeschäftigte und geringfügig Beschäftigte ist seit 1. April 2003
gemäß § 40 a Abs. 2 und 6 EStG die Erhebung einer einheitlichen Pauschsteuer
(Lohnsteuer einschl. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuern) in Höhe von
insgesamt 2 v.H. des Arbeitsentgeltes verbindlich vorgesehen. Das Aufkommen dieser einheitlichen Pauschsteuer wird auf die erhebungsberechtigten
Körperschaften aufgeteilt; dabei entfallen aus Vereinfachungsgründen 90 v.H.
der einheitlichen Pauschsteuer auf die Lohnsteuer, 5 v.H. auf den Solidaritätszuschlag und 5 v.H. auf die Kirchensteuern. Die erhebungsberechtigten
Kirchen haben sich auf eine Aufteilung des Kirchensteueranteils zu verständigen und diesen der zuständigen staatlichen Stelle mitzuteilen.
cc) Sollte im Rahmen eines Fortschreitens der typisierenden sowie
pauschalierenden Gesetzgebung im Steuerrecht namentlich die bisherige
Zinsabschlagsteuer durch eine sog. Zinsabgeltungsteuer ersetzt werden,
hätte die staatliche Legislative infolge des verfassungsrechtlich verankerten
Besteuerungsrechts der Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften
im Hinblick auf die Gesetzmäßigkeit der Besteuerung und Gleichbehandlung
aller (Kirchen-) Steuerzahler für eine adäquate Regelung Sorge zu tragen,
welche sich inhaltlich weithin an jener des § 40 a Abs. 2 und 6 EStG orientieren könnte.
d) Die Gewährleistung individueller und korporativer Religionsfreiheit
samt kirchlichem Eigentum72, aber auch die Gewährung abgabenrechtlicher
Vergünstigungen73 zählen zu den sog. indirekten, also mittelbaren oder negativen Staatsleistungen.
70 Dass die durch Art. 136 VI WRV erfolgte Einräumung bzw. Bestätigung eines kirchlichen
Besteuerungsrechtes keine Dotation des Staates darstellt, hat das Reichsgericht bereits 1926 entschieden
(RGZ 113, 349 [379]). Der Staatsgerichtshof hat es 1929 ferner abgelehnt, die Kirche als Ersatz für
staatliche Dotationen auf ihr Besteuerungsrecht zu verweisen (RGZ 128, Anh. S. 16 [44]).
71 Gemäß Art. 70 I, 140 GG i.V.m. 137 VI, VIII WRV.
72 Art. 4, 140 GG i.V.m. Art. 137 II, 138 II WRV, Art. 107, 142 II, 146 BV; Art. 1 § 1, 10 § 4
BayKonk, Art. 1 I, 13, 17 RKonk.
73 Vgl. §§ 10 I Nr. 4, 10 b EStG, § 9 KStG, § 48 EStDV, §§ 51 mit 68 AO; §§ 1 Nr. 6, 4 KStG,
§ 3 I Nr. 12 VStG (a.F.), § 3 Nr. 6 GewStG, § 13 I Nr. 16 a ErbStG, § 4 Nr. 1 GrEStG, §§ 3 I Nr. 4, 4
Nrn. 1 und 2 GrStG, §§ 2 III, 4 Nrn. 16, 18, 21, 22 und 26, 4 a UStG.
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aa) Nachdem der Staat die individuelle Religions- sowie korporative Kirchenfreiheit zu gewährleisten hat, umfasst seine Garantenstellung traditionsgemäß namentlich die Bereiche des Religionsunterrichts74, der Theologischen
Fakultäten75, der Anstalts-76 und Militärseelsorge77 sowie der Kirchenfinanzierung78; und zwar einschließlich bestimmter finanzieller Aufwendungen für die
genannten kirchlichen Belange79. Ferner werden durch den Staat regelmäßig
auch das Eigentum und andere Rechte der Religionsgemeinschaften, religiöser
Vereine, Orden, Kongregationen sowie weltanschaulicher Gemeinschaften an
ihren für Kultus-, Unterrichts- und Wohltätigkeitszwecke bestimmten Anstalten, Stiftungen und sonstigen Vermögen gewährleistet.
bb) Des Weiteren gewährt der Staat im Interesse der individuellen Religions- sowie der korporativen Kirchenfreiheit steuer- oder sonstige abgabenrechtliche Vergünstigungen80; und zwar sowohl dem Steuerbürger wie auch
einer Kirche oder Religions- bzw. Weltanschauungsgemeinschaft.
aaa) Eine der herkömmlich wichtigsten Finanzquellen der Kirche wird
durch staatliche Abgabenverschonung ihrer Mitglieder gespeist81 . Erbrachte
Kirchensteuerleistungen82 können auf die allgemeine Steuerpflicht als unbeschränkt abzugsfähige, Spenden für kirchliche, religiöse, mildtätige oder sonst
gemeinnützige Zwecke83 als beschränkt abzugsfähige Sonderausgaben angerechnet werden. Die Anerkennung gezahlter Kirchensteuer als unbeschränkt abzugsfähige Sonderausgabe ist verfassungsrechtlich geboten; eine Doppelbesteuerung desselben Einkommens durch staatliche Einkommensteuer und grundgesetzlich verankerte Kirchensteuer würde das Gleichmaß der Besteuerung verletzen84. Obgleich derartige Vergünstigungen unmittelbar nur dem Kirchensteuerzahler oder Spender zugute kommen, unterstützen sie mittelbar auch die Kirche
bei der finanziellen Sicherstellung ihres gesellschaftsdienlichen Auftrags85.
74
75
76
77
78

RKonk.

79

Art. 7 III GG, Art. 136 BV; Art. 7 BayKonk, Art. 21 RKonk.
Art. 123 II GG i.V.m. Art. 19 RKonk; Art. 150 II BV; Art. 3 und 4 BayKonk.
Art. 140 GG i.V.m. Art. 141 WRV; Art. 148 BV; Art. 11 BayKonk, Art. 28 RKonk.
Art. 140 GG i.V.m. Art. 141 WRV; Art. 27 RKonk.
Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 VI WRV; Art. 143 III BV; Art. 10 § 5 BayKonk, Art. 2 I 1, 13

Art. 123 II GG i.V.m. Art. 7, 18, 19, 21, 22, 27 III 5, 28 S. 2 RKonk; Art. 3 § 2, 5 § 2, 7 § 7 II,
8, 10 § 1 S. 3, 11 I BayKonk.
80 Gerhard Robbers (Hrsg.), Staat und Kirche in der Europäischen Union (HdbStukEU), BadenBaden 1995, S. 15 (33); 39 (48 ff.); 79 (93); 99 (118 f.); 127 (150); 159 (177 f.); 185 (200 ff.);
211 (225); 229 (245); 251 (274 f.); 281 (297); 303 (314); 319 (322); 333 (347 f.).
81 Josef Isensee, Staatsleistungen an die Kirchen und Religionsgemeinschaften, S. 1026.
82 § 10 I Nr. 4 EStG.
83 §§ 10 b EStG, 9 I KStG; § 48 EStDV; §§ 51 mit 68 AO.
84 Paul Kirchhof, Die Kirchensteuer im System des deutschen Staatsrechts, in Kirchensteuer
 Notwendigkeit und Problematik, von Friedrich Fahr (Hrsg.), Regensburg 1996, S. 53 (75 f.).
85 Josef Isensee, Staatsleistungen an die Kirchen und Religionsgemeinschaften, S. 1026.
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bbb) Als Körperschaft des öffentlichen Rechts ist die Diözese Augsburg
 ebenso wie etwa die Industrie- und Handels- sowie die Handwerkskammern,
die Architekten-, Ärzte-, Rechtsanwalts-, Steuerberater- oder Wirtschaftsprüferkammern, die Gemeinden, Landkreise, Bezirke oder auch der Bund für
Geistesfreiheit in Bayern  grundsätzlich von der Körperschaft-, Vermögenund Gewerbesteuer befreit86. Gewisse Steuervergünstigungen gewähren ferner
das Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz, das Grunderwerb- sowie Grundsteuergesetz, aber auch das Umsatzsteuergesetz. Partielle Steuerpflichten begründen
sog. Zweckbetriebe; steuerpflichtig sind sog. Betriebe gewerblicher Art87.
6. Sicherstellung kirchlicher Aufgaben
Der Dienst der Kirche für Gott und am Menschen geschieht naturgemäß
durch Menschen. Da Seelsorge, Gottesdienst und der vielfältige Dienst am
Nächsten personalintensiv sind, weisen kirchliche Haushalte regelmäßig einen
hohen Personalkostenanteil auf und bergen infolge anhaltend rückläufiger Einnahmen, die vornehmlich aus schwacher Konjunktur, hoher Arbeitslosigkeit
sowie wiederholten Reformen des Einkommensteuerrechts resultieren, ein erhebliches Strukturrisiko88.
a) Aufgrund des von der Bistumsleitung bereits vor Jahren begonnenen
Prozesses der Strukturüberprüfung vermochte auch im Jahre 2005 die Tendenz
einer Begrenzung der Personalkosten fortgesetzt werden. Sowohl auf diözesaner wie auch pfarrlicher Ebene ist der Personalstand rückläufig. Die einheitliche Anwendung des Differenzierten Bewertungssystem für ortskirchliche
Stellen im nichtpastoralen Bereich führt nicht nur zu einer transparenten und
vergleichbaren Personalausstattung, sondern bewirkt auch eine Reduzierung
der Beschäftigungsumfänge sowie -verhältnisse. Da die Zahl der Priester bedauerlicherweise sinkt, will die Diözesanleitung zur Sicherung der Kernaufgaben in Pfarr- und Kategorialseelsorge auch weiterhin Neueinstellungen von
pastoralem Personal ermöglichen; freilich in deutlich reduziertem Umfang, da
jede Neueinstellung eine langfristige Verpflichtung begründet. Die wirtschaftliche Achillesferse bleibt also der Personalbereich. Hier sind zwar richtige Schritte
getan; da die Einnahmen und das Haushaltsvolumen kräftiger zurückgehen als
die Ausgaben für Personal, erhöht sich die Personalkostenquote 2005 jedoch
weiterhin, und zwar auf 70,3%. Dies ist ein besorgniserregender Wert; ähnlich
wie andere Bistümer werden wir um weitere Anpassungen nicht herumkommen.
86

§§ 1 Nr. 6, 4 KStG, § 3 I Nr. 12 VStG (a.F.), § 3 Nr. 6 GewStG.
§§ 64, 65 mit 68 AO.
88 Siehe hierzu sowie zum Folgenden Strukturprozess zeigt Wirkung  Zum Haushalt der Diözese Augsburg für das Jahr 2005 (ABl. S. 169).
87
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b) Eine Reihe größerer pfarrlicher und diözesaner Baumaßnahmen vermochte in den letzten Jahren abgeschlossen zu werden, weshalb der Neubauetat in 2005 nochmals deutlich reduziert werden konnte. Die Mittel im Instandsetzungsbereich wurden mit 20 Mio.  auf Vorjahresniveau gehalten, um
damit die Durchführung von über 490 Maßnahmen an Kirchen, Pfarrheimen,
Kindertagesstätten sowie Pfarrwohngebäuden zu ermöglichen. Hierdurch erhalten wir auch heuer den diözesanen und pfarrlichen Gebäudebestand in
einem guten Zustand; der damit verbundene positive Effekt für die heimische
Bauwirtschaft und den regionalen Arbeitsmarkt ist wertvoller denn je.
c) Die Sach- und Verwaltungskosten im diözesanen sowie ortskirchlichen Bereich mussten 2005 weiter reduziert werden; die Zuschussempfänger
hatten sich nochmals auf eine Absenkung um durchschnittlich 5% einzustellen. Steigende Anforderungen im Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten,
Recht und Bauwesen können daher nur mit organisatorischen Anpassungen
bewältigt werden. Die mit einer Optimierung der Bewirtschaftung des umfangreichen Immobilienbestandes der Diözese und ihrer pfarrlichen Stiftungen befassten Stellen sind noch enger verzahnt worden. Mit dem Unterhalt für mehr
als 7.000 Gebäude ist eine hohe wirtschaftliche Belastung verbunden. Wir
müssen deshalb deren Instandhaltung noch stärker durch Prioritäten ordnen
und uns von nicht unmittelbar benötigten Beständen planmäßig trennen; eine
Reihe solcher Objekte konnte bereits veräußert werden, die Marktlage erfordert freilich im Einzelfall Geduld.
d) Trotz der finanziellen Zwänge werden von unserer Diözese nach wie
vor umfangreiche und vielfältige Leistungen erbracht, zu denen namentlich die
Pfarrseelsorge, der Betrieb von 432 Kindertagesstätten (mit ca. 28.000 Plätzen)
sowie 38 Schulen (mit ca. 21.000 Schülern) gehören; hier sind wir unverändert
präsent.
e) Der Dienst am Nächsten ist ein wichtiges Element kirchlichen Wirkens. Hierfür steht die Arbeit der Einrichtungen des Diözesancaritasverbands,
der Kath. Jugendfürsorge sowie der 64 Sozialstationen und Ambulanten Kranken- und Altenpflegevereine in unserer Diözese. In den 20 Altenpflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen betreut der Diözesancaritasverband über seine Betriebsträgergesellschaft rd. 2.500 bedürftige
Menschen; hinzu kommt ein umfangreiches Beratungsangebot für Menschen
in verschiedenen Notsituationen. Die Katholische Jugendfürsorge mit ihren rd.
2.800 Beschäftigten nimmt sich jährlich rd. 27.000 Kindern und Jugendlichen
und in Beratungsstellen weiteren rd. 18.000 Eltern und Erziehern an. Leider
wirkt sich auch in diesen Bereichen die restriktive Finanzpolitik der Öffentlichen Hand aus. Umso wichtiger ist es, dass wir aus Kirchensteuermitteln auch
im Jahr 2005 direkte Zuweisungen in Höhe von  10,2 Mio. in die sozial-
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karitative Arbeit in unserem Bistum investieren; sie umfasst auch die Angebote des Sozialdienstes kath. Frauen und des Sozialdienstes kath. Männer.
f) Neben der ungekürzten Weitergabe zweckgebundener Spenden hat die
Diözese Augsburg für Einzelprojekte in verschiedenen Entwicklungsländern und
in Osteuropa 2005 zusätzlich einen Betrag in Höhe von rd. 1 Mio.  bereitgestellt. Damit sind wenigstens 170 Einzelmaßnahmen gefördert worden, z. B. die
Ausbildung und Qualifizierung von Laien, der Bau von Brunnen und Kapellen.
Damit erschöpft sich das weltkirchliche Engagement unserer Diözese nicht;
zugunsten katholischer Hilfswerke wird im Rahmen der Umlage an den Verband der Diözesen Deutschlands erneut zusätzlich einen Betrag in Höhe von
3,6 Mio.  zur Verfügung gestellt.
g) Der Haushalt 2005 der Diözese Augsburg lag mit 231,3 Mio.  um
4,3% unter dem Vorjahr; er konnte erneut in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen werden, ohne auf die in den Vorjahren gebildete bescheidene Rücklage
zurückgreifen zu müssen. Die Entwicklung in verschiedenen anderen Diözesen
zeigt jedoch, wie gefährdet dieses Gleichgewicht schon absehbar ist. Das Ausmaß und das Tempo, in dem die Kirchensteuer erodiert, welche mit rd. 85%
die bedeutsamste Einnahmequelle unserer Diözese bildet, erfordert eine konsequente Fortsetzung, ja Intensivierung unserer Bemühungen um eine Straffung
der Strukturen. Dabei sind Umfang und Differenzierung des kirchlichen Leistungsangebots in unserem Bistum auf den Prüfstand zu stellen und ggf. neu
zu definieren. Eine weiterhin solide Haushaltspolitik ist auf verbindliche Vorgaben angewiesen, muss wissen, welche Aufgabenbereiche fortgeführt, welche
ausgedünnt und welche aufgegeben werden sollen.
7. Kompetenzen der EU bzw. EG für Kirche und Kultur
Weder die EU noch die EG besitzen nach geltendem Recht eine Befugnis, das Staat-Kirche-Verhältnis in ihren Mitgliedsländern, namentlich die
finanzielle Sicherstellung des kirchlichen Auftrags, auch nur teilweise zu regeln.
a) Zum Kompetenzbereich der EG zählen bislang lediglich indirekte
Steuern89. Auf die Einkommensteuer als direkte Steuer sowie Maßstab für die
Kirchensteuer kann die EG durch einstimmige Entscheidung ihres Rates nur
einwirken, sofern die Errichtung oder das Funktionieren des Gemeinsamen
Marktes90, aber auch eine Verfälschung und Verzerrung von Wettbewerbsbedingungen91 eine Angleichung dieser Personalsteuer in den Mitgliedstaaten
89
90
91

Art. 9093 EGV/1997.
Art. 94 EGV/1997.
Art. 96 EGV/1997.
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erfordern. Derartige Eingriffskompetenzen sind jedoch weder gegenwärtig
noch in absehbarer Zukunft zu rechtfertigen92.
b) Für die Kulturpolitik steht der EG nur eine sehr begrenzte Kompetenz
zu; etwa die Durchführung von Fördermaßnahmen nach Anhörung des Ausschusses der Regionen sowie unter Ausschluss jeglicher Harmonisierung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten93.
c) Allgemeine Regelungen oder Richtlinien der EG vermögen durchaus
indirekte Auswirkungen auch auf die Kirchenfinanzierung zu entfalten. Exemplarisch sei der Erlass einer Datenschutz-Richtlinie genannt, nach welcher die
Mitgliedstaaten die Verarbeitung sensibler personenbezogener Daten, also
etwa auch einer Religionszugehörigkeit von Bürgern, durch staatliche sowie
privatrechtliche Stellen grundsätzlich zu untersagen haben94. Gäbe es in Art. 8
Absätze 2 mit 5 dieser Richtlinie keine betreffenden Ausnahmetatbestände, wäre
namentlich das deutsche Kirchensteuerwesen, insbesondere die Abführung der
Kirchenlohnsteuer durch die Arbeitgeber, nicht mehr gewährleistet95. Dem nunmehr grundlegenden Prinzip der Subsidiarität sowie der individuellen Religions- und korporativen Kirchenfreiheit, wie sie sich namentlich aus Art. 9
EMRK sowie den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten als allgemeine Grundsätze des Gemeinschaftsrechts ergeben96, ist von den
Organen der EU bzw. EG97 in der gebotenen Weise Rechnung zu tragen.
d) Nicht zuletzt wegen möglicher Auswirkungen der geschilderten Art
auf gewachsene und bewährte Strukturen des nationalen Verfassungsrechts,
auch des Staatskirchenrechts, hat die Konferenz der Regierungsvertreter der
Mitgliedstaaten die verfassungsrechtliche Stellung der Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften in den betreffenden Mitgliedsländern als Ausdruck
der nationalen Identität dieser Staaten und ihrer Kulturen sowie als Teil des
gemeinsamen kulturellen Erbes anerkannt und mit der Schlussakte zum Vertrag von Amsterdam auch die Erklärung Nr. 11 zum Status der Kirchen und
weltanschaulichen Gemeinschaften angenommen.
92 Wolfgang Rüfner, Staatskirchenrechtliche Überlegungen zu Status und Finanzierung der Kirche im vereinten Europa, in Verfassungsrecht im Wandel, von Jörn Ibsen, Hans-Werner Rengeling,
Jörg-Manfred Mössner, Albrecht Weber (Hrsg.), Köln 1995, S. 485 (491).
93 Art. 151 EGV/1997.
94 Art. 5 und 8 I der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
24.10.1995 (ABl. EG Nr. L 281 vom 23.11.1995, S. 31) zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr.
95 Wolfgang Rüfner Staatskirchenrechtliche Überlegungen zu Status und Finanzierung der Kirche
im vereinten Europa, S. 490.
96 Art. 2 S. 2, 6 II EUV/1997, Art. 5 EGV/1997; ferner Gerhard Robbers (Hrsg.), HdbStuKEU,
S. 351 (357 ff.).
97 Art. 5 EUV/1997, Art. 7 I 2 EGV/1997.
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8. Mitwirkungsrechte der Bundesländer
Ende 1992 wurde durch eine Fortschreibung des Grundgesetzes bestimmt, dass Änderungen der vertraglichen Grundlagen der EU und vergleichbare Regelungen, durch welche unser Grundgesetz seinem Inhalt nach
geändert oder ergänzt wird oder solche Änderungen oder Ergänzungen
ermöglicht werden, nunmehr einer Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder
des Bundestages und zwei Dritteln der Stimmen des Bundesrates bedürfen98.
Diese grundgesetzliche Fortschreibung beinhaltet auch das verfassungsrechtlich verankerte Besteuerungsrecht der Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften. Da auch die Bundesregierung an das Grundgesetz gebunden
ist, vermag sie in der EU bzw. EG weder Regelungen noch Richtlinien zuzustimmen, welche gegen unsere verfassungsmäßige Ordnung verstoßen99.
9. Zusammenwirken von Staat, Kirche und Gesellschaft
Weder aus staatlicher noch aus kirchlicher Sicht besteht derzeit Anlass,
das bayerische oder deutsche Staatskirchenrecht im Rahmen eines zusammenwachsenden Europa der Vaterländer100 in Frage zu stellen. Sollte absehbar
eine europäische Harmonisierung der Beziehungen von Staat und Kirche, namentlich auf dem Gebiet einer finanziellen Sicherstellung des kirchlichen Auftrags, angestrebt werden, hätte zwischen dem Modell der Staatskirche auf der
einen Seite und jenem der strikten Trennung von Staat und Kirche auf der
anderen Seite die vermittelnde und nicht zuletzt auch für die Gesellschaft
selbst vorteilhafte Lösung einer Kooperation zwischen Staat und Kirche viele
gute Argumente für sich101.
a) Dessen ungeachtet wird sich die Gestalt Europas gerade auf kulturellem Gebiet auch künftig wohl vielfältig präsentieren. Aus der europäischen
Einigung wird sich kein Zwang zu einer Einheitskultur, auch nicht zu einer
Vereinheitlichung der historisch gewachsenen Formen des Verhältnisses von
Staat und Kirche bzw. von Gesellschaft und Kirche ergeben. Die unterschiedlichen Entwicklungen und Systeme einer Kirchenfinanzierung in den europäischen
Ländern lassen sich nur schwer auf unsere Verhältnisse übertragen; keines der
anderen in Europa primär angewandten Systeme ist in der Lage, den Dienst
der Kirche auf dem bei uns gewohnten und weiterhin nachgefragten Niveau
finanziell zu garantieren.
98

Art. 23 I 3, 50 GG.
Art. 20 III GG; ferner Wolfgang Rüfner, Zur Frage der Verfassungsmäßigkeit der Kirchensteuer, S. 492.
100 Wolfgang Rüfner, Zur Frage der Verfassungsmäßigkeit der Kirchensteuer, S. 487.
101 Ibidem, S. 497.
99
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b) Eine Veränderung der hierzulande bewährten, Staat, Kirche und Gesellschaft gleichermaßen dienlichen Praxis wäre auch auf dem Hintergrund der
Frage zu beleuchten, wem dies nutzen solle. Eine Schwächung der kirchlichen
Finanzkraft wäre sicher nicht im Interesse der vielen kirchlichen Einrichtungen, gewiss auch nicht im Interesse der durch seelsorgliche sowie soziale
Dienste erreichten Menschen und ebenso wenig im Interesse der von der Kirche zur Verfügung gestellten Arbeitsplätze. Weder beim Recht zur Erhebung
von Kirchensteuern noch bei den direkten und indirekten Staatsleistungen handelt es sich um einseitige Privilegierungen der Kirche, deren Beseitigung ein
berechtigtes Desiderat darstellen könnte. Die Kirche sieht sich hier in einer
Reihe mit anderen Körperschaften und vom Staat als förderungswürdig, weil
gemeinwohldienlich betrachteten Einrichtungen.
c) Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die
er selbst nicht garantieren kann102; dem Staat und einer pluralistischen Gesellschaft dienen namentlich lebendige sowie engagierte Kirchen und religiöse
Gemeinschaften auf vielfältige Weise, gerade in geistiger, kultureller und sozialer Hinsicht. Nach dem Verlust der wirtschaftlichen Eigenständigkeit durch
die Säkularisation und nach den meist wenig befriedigenden Wegen zur Ordnung der Kirchenfinanzierung im 19. Jahrhundert hat die Kirche in Deutschland erst durch die Einführung der Kirchensteuer wieder ein eigenständiges
und unabhängiges Finanzierungsinstrument gewonnen, das der Freiheit der
Kirche einerseits und der wirkungsvollen Ausübung ihres Auftrages andererseits gerecht zu werden vermag. Ein solches Finanzierungssystem, das  wie
dargelegt  mit rund 85 v.H. die bedeutsamste Einnahmequelle unserer Kirche
bildet, bietet auch gegenwärtig keinen Anlass zu Veränderung; denn die Verpflichtung von Gliedern einer Gemeinschaft zu Abgaben für eben diese Gemeinschaft ist nichts Ungewöhnliches. Für den Einzug der Kirchensteuer staatliche Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, liegt im Interesse von Staat,
Kirche und Gesellschaft. Der Staat erhält dafür eine angemessene Gegenleistung, die ihm die Gemeinkosten seiner Finanzverwaltung mit tragen hilft,
die Kirche bezieht auf relativ kurzem Weg Mittel für die Erfüllung ihrer
vielfältigen Aufgaben und der Gesellschaft kommt das Ergebnis dieses Verfahrens
insgesamt zugute.

102 Ernst-Wolfgang Böckenförde, Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation, in
derselbe, Staat, Gesellschaft, Freiheit  Studien zur Staatstheorie und zum Verfassungsrecht, Frankfurt
1976, S. 42 (60).

48

KLAUS DONAUBAUER, JOSEF BINDER

KOCIELNY SYSTEM FINANSOWY
NA PRZYK£ADZIE KOCIO£A AUGSBURSKIEGO
(STRESZCZENIE)

Od czasów pierwszych chrzecijan Koció³ mo¿e tylko wtedy sprostaæ swoim zadaniom
wobec Boga i ludzi, gdy dysponuje niezbêdnymi do tego rodkami, np. finansowymi. S¹ one
pozyskiwane z ró¿nych róde³, przede wszystkim z dobrowolnych sk³adek wiernych, ofiar i kolekt.
Historyczne uwarunkowania sprawi³y, ¿e w Niemczech pobiera siê od wiernych tak¿e podatek
kocielny, który wynosi 8% ca³ej sumy podatku od wynagrodzeñ. Ze wzglêdu na zmniejszaj¹c¹ siê
liczbê wiernych, Koció³ w Niemczech zosta³ zmuszony do zredukowania swoich wydatków. Bud¿et diecezji augsburskiej w 2005 r. wynosi³ 231,3 mln euro, co oznacza redukcjê o 4,3%
w stosunku do roku ubieg³ego. rodki te umo¿liwiaj¹ nie tylko przeprowadzenie niezbêdnych
remontów obiektów i prowadzenie nowych przedsiêwziêæ budowlanych oraz zap³atê wynagrodzeñ
personelu kocielnego, ale tak¿e s³u¿¹ utrzymaniu licznych placówek i projektów u¿ytecznoci
publicznej (przedszkola, domy opieki, instytucje zwi¹zane z Caritas, pomoc m³odzie¿owa itd.).
Koció³, s³u¿¹c Bogu i ludziom, podejmuje tak¿e inicjatywy ogólnospo³eczne, na które  w Niemczech i innych krajach Wspólnoty Europejskiej  otrzymuje pewne wiadczenia od pañstwa. Ani ze
strony Kocio³a, ani ze strony w³adz pañstwowych nie ma obecnie powodu, by w ramach tworzonej Europy ojczyzn kwestionowaæ bawarskie czy ogólnoniemieckie ustalenia prawne miêdzy
pañstwem a Kocio³em. Gdyby w Europie dosz³o do ujednolicenia stosunków miêdzy pañstwem
a Kocio³em, nale¿a³oby poszukiwaæ regulacji sytuuj¹cych siê miêdzy Kocio³em pañstwowym
a cis³ym odgraniczeniem Kocio³a od pañstwa. Wiele zdaje siê przemawiaæ za modelem porednim, które mo¿e byæ tak¿e korzystny dla spo³eczeñstwa.
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Z pewn¹ regularnoci¹ podejmowany jest w mediach problem finansów
Kocio³a w Polsce1. Wydaje siê, ¿e mo¿na nawet mówiæ o tocz¹cej siê, z ró¿n¹
intensywnoci¹, dyskusji na ten temat, w której coraz czêciej s³ychaæ g³osy
wskazuj¹ce na koniecznoæ zmiany obecnego systemu. Jako mo¿liw¹ alternatywê przytacza siê systemy oparte na podatku uiszczanym na rzecz Kocio³a.
Artyku³ jest prób¹ prezentacji podatkowego systemu finansowania Kocio³a w jego najbardziej klasycznym wydaniu, jakim jest podatek kocielny
w systemie niemieckim oraz prób¹ odpowiedzi na pytanie, czy w Polsce mo¿liwa by³aby recepcja tego modelu podatku kocielnego? Czêæ pierwsza artyku³u koncentruje siê wokó³ wêz³owych  jak siê wydaje  rozwi¹zañ, znamiennych dla niemieckiego modelu podatku kocielnego, maj¹cych zasadnicze
znaczenie przy rozwa¿aniu ewentualnej jego recepcji. Czêæ druga analizuje
mo¿liwoæ wprowadzenia niemieckiego modelu podatku kocielnego w Polsce
na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów.

1 Por. np. S. Michalkiewicz, Od do³u czy od góry, Najwy¿szy Czas 40 (1999), s. 1718; J. Petelka,
Zamach na tacê, Najwy¿szy Czas 14 (1997), s. 7; J. Wis³ocki, Kasa zamiast tacy, Polityka 25 (1998),
s. 7071; ten¿e, Co ³aska. Wszystko o pieni¹dzach Kocio³a, Polityka 45 (1999), s. 39.
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1. Podstawy prawne podatku kocielnego
Obecnie obowi¹zuj¹cy w Niemczech system finansowania Kocio³a,
oparty na podatku, znajduje swe umocowanie w art. 140. Federalnej Ustawy
Zasadniczej, inkorporuj¹cym postanowienia Konstytucji weimarskiej z 1919 r.
(por. 137. 6 WRV). Zgodnie z nim: [ ] zwi¹zki wyznaniowe, które s¹ korporacjami prawa publicznego, s¹ uprawnione do pobierania podatku na podstawie list podatkowych, stosownie do przepisów prawa krajowego2.
Z przytoczonej regulacji wynikaj¹ dwa wnioski: po pierwsze, zwi¹zkom
wyznaniowym o statusie korporacji prawa publicznego zagwarantowane zosta³o uprawnienie do pobierania podatku. Po drugie, ustawodawca krajowy zosta³
zobowi¹zany do stworzenia warunków umo¿liwiaj¹cych zwi¹zkom wyznaniowym realizacjê przyznanego im prawa. Chodzi o konkretne regulacje prawne
stanowi¹ce warunek sine qua non wprowadzenia w ¿ycie instytucji podatku
kocielnego w obrêbie okrelonego kraju zwi¹zkowego.
Na³o¿ony na mocy art. 140 GG (137. 6 WRV) obowi¹zek prawnej regulacji podatku kocielnego ustawodawstwa landów realizuj¹ dwojako: w formie
konstytucyjnej i ustawowej b¹d tylko w formie ustawowej. Zapisy konstytucyjne pe³ni¹ rolê ogólnej gwarancji, która znajduje konkretny wyraz w ustawie. Zapisy te wprost inkorporuj¹ art. 140 GG (137. 6 WRV), tak czyni np.
Konstytucja landu Badenia-Wirtembergia w art. 5 b¹d zawieraj¹ sformu³owania treciowo zbli¿one do regulacji art. 137. 6 WRV3, co ma zastosowanie
zasadniczo w odniesieniu do Konstytucji, które wesz³y w ¿ycie przed Konstytucj¹ Federaln¹ (przed 23 maja 1949 r.).
Podstawow¹ form¹ wype³nienia obowi¹zku wynikaj¹cego z art. 140 GG
(137.6 WRV) jest regulacja ustawowa. Ka¿dy kraj zwi¹zkowy ma w³asn¹
ustawê reguluj¹c¹ Kirchensteuer. Wyj¹tek pod tym wzglêdem stanowi¹ landy
by³ej NRD (Brandenburg, Meklemburg-Vorpommen, Freistaat Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen), w których podatek kocielny wprowadzony zosta³ na
mocy jednego aktu prawnego  ustaw¹ z 31 sierpnia 1990 r. (Gesetz zur
Regelung des Kirchensteuerwesens).
Zobowi¹zanie ustawodawcy krajowego do stworzenia warunków umo¿liwiaj¹cych uprawnionym zwi¹zkom wyznaniowym pobieranie podatku oznacza
w praktyce ustawowe opracowanie samej instytucji podatku kocielnego.
Jest ono podstaw¹ do szczegó³owej regulacji Kirchensteuer, której dokonuje
2 Die Religionsgeselschaften, welche Körperschaften des öffentlichen Rechtes sind, sind berechtigt, auf Grund der bürgerlichen Steuerlisten nach Maßgabe der Landesrechtlichen Bestimmungen
Steuern zu erheben. Grundgesetz für Bundesrepublik Deutschland vom 23. 05. 1949, art. 140 (137.6
WRV), BGBl. I, s. 1.
3 Por. art. 143.3 Konstytucji Bawarii, art. 51.3 Konstytucji Hesji, art. 43.3 Konstytucji landu
Nadrenia  Palatynat, art. 37.3 Konstytucji landu Saara.
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okrelony zwi¹zek wyznaniowy poprzez w³asne regulacje prawne. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e ustawodawstwo pañstwowe, w odniesieniu do podatku
kocielnego, stanowi pewne ramy dla regulacji wyznaniowych. W tych i tylko
tych ramach ustawodawca kocielny mo¿e siê poruszaæ.
Uprawnienie przyznane zwi¹zkom wyznaniowym, polegaj¹ce na mo¿liwoci kszta³towania podatku kocielnego poprzez w³asne akty prawne, dotyczy generalnie trzech sfer: rodzaju podatku i sposobu jego uiszczania, stawki
oraz formy administrowania. W praktyce wygl¹da to tak, ¿e ustawa okrela np.
kilka równoprawnych form podatku kocielnego4 (w formie dop³aty do podatku dochodowego od osób fizycznych, w formie dop³aty do podatku maj¹tkowego itp.). O formie lub formach, w jakich ostatecznie bêdzie uiszczany podatek decyduje konkretny zwi¹zek wyznaniowy5. Analogicznie jest w kwestii
administrowania podatkiem. Ustawa stanowi, ¿e mo¿e byæ ono dokonane za
pomoc¹ organów pañstwowych b¹d kocielnych. Wybór nale¿y do konkretnego zwi¹zku wyznaniowego6.
2. Wybrane elementy struktury Kirchensteuer
Dwa elementy struktury podatku kocielnego w jego niemieckiej wersji wydaj¹ siê decydowaæ o oryginalnoci tej instytucji. Elementami tymi s¹:
podmiot podatku i podstawa opodatkowania.
2.1. Podmiot podatku
W teorii podatku mówi siê o tzw. podmiocie biernym i czynnym podatku.
Podmiotem biernym jest podmiot zobowi¹zany do uiszczania podatku, zwykle
osoba fizyczna b¹d prawna, podmiotem czynnym za podmiot uprawniony do
poboru podatku (podmiot, na rzecz którego podatek jest uiszczany). Zgodnie
z art. 140 GG (137.6 WRV) podmiotem uprawnionym do pobierania podatku
4 Por. np. § 5 KiStG obowi¹zuj¹cej na terenie Badenii-Wirtembergii, art. 1 pkt. 2 KiStG obowi¹zuj¹cej w Bawarii, §2 KiStG obowi¹zuj¹cej w Hesji.
5 Por. np. § 3 pkt. 1 Kirchensteuerordnung obowi¹zuj¹cego w diecezji Essen.
6 Uprawnione zwi¹zki wyznaniowe dokonuj¹ uszczegó³owienia Kirchensteuer na mocy w³asnych aktów prawnych. S¹ to tzw. Kirchensteuerordnungen, w których zwi¹zek decyduje m.in., jak¹
formê podatku wybiera i jak bêdzie uiszczany oraz tzw. Kirchensteuerbeschlüsse, w których okrelona
zostaje stawka podatku obowi¹zuj¹ca w danym roku podatkowym. Podmiotem kompetentnym do wydania wymienionych aktów jest podmiot uprawniony do pe³nienia aktów w³adzy ustawodawczej w ramach
okrelonego zwi¹zku wyznaniowego. Akty prawne, na mocy których okrelony zwi¹zek wyznaniowy
szczegó³owo reguluje podatek kocielny, wymagaj¹ zatwierdzenia przez kompetentny podmiot pañstwowy. Wymogiem tym objêta jest ca³oæ regulacji kocielnych w przedmiocie, o którym tu mowa. Dotyczy
ona jednak przede wszystkim tych elementów struktury Kirchensteuer, w odniesieniu do których kompetentny jest zwi¹zek wyznaniowy.
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kocielnego jest zwi¹zek wyznaniowy posiadaj¹cy status Korporacji prawa
publicznego. Nadanie statusu le¿y w kompetencji ustawodawcy krajowego.
Konstytucja Federalna stanowi jedynie, ¿e zwi¹zki wyznaniowe, które posiada³y ten status, zachowuj¹ go. Natomiast innym zwi¹zkom wyznaniowym status ten mo¿e zostaæ nadany, o ile sw¹ organizacj¹ i liczb¹ cz³onków daj¹
rêkojmiê trwa³oci (por. art. 137. 5 WRV na mocy art. 140 GG)..
Regulacje pañstwowe przewiduj¹ generalnie, ¿e Kirchensteuer mo¿e zostaæ wprowadzony albo jako tzw. Ortskirchensteuer, w którym podmiotem, na
rzecz którego uiszcza siê podatek, jest miejscowa wspólnota wyznaniowa, albo
jako tzw. Landes- (w odniesieniu do Kocio³a protestanckiego), wzglêdnie
Diözesankirchensteuer (w odniesieniu do Kocio³a katolickiego), w którym
podmiotem czynnym podatku jest np. diecezja. Dopuszczalne jest te¿ rozwi¹zanie, umo¿liwiaj¹ce zwi¹zkom wyznaniowym korzystanie z obu form.
W Kociele rzymskokatolickim w Niemczech podatek kocielny, zw³aszcza za jego podstawowa forma  Kirchensteuer, uiszczany na podstawie podatku dochodowego od osób fizycznych (Kirchensteuer vom Einkommen), p³acony jest jako Diözesankirchensteuer. Podmiotem, na rzecz którego uiszczany
jest podatek, jest zatem diecezja. Takie rozwi¹zanie sprzyja w³aciwszemu
spo¿ytkowaniu rodków finansowych w ramach Kocio³a partykularnego, pozwala np. wyeliminowaæ ró¿nice, co do zasobnoci finansowej w ramach
wspólnot7. Zgodnie z regulacjami prawa krajowego, obowi¹zek uiszczania podatku kocielnego spoczywa na osobach nale¿¹cych do okrelonego Kocio³a
(b¹d innego zwi¹zku wyznaniowego) uprawnionego do pobierana podatku,
posiadaj¹cych na terenie okrelonego landu miejsce sta³ego zamieszkania b¹d
sta³ego pobytu8. Przes³ank¹ tworz¹c¹ obowi¹zek podatkowy jest zatem z jednej strony przynale¿noæ wyznaniowa konkretnego podmiotu, z drugiej za
 sta³e zamieszkanie (sta³y pobyt) na okrelonym obszarze.
Zale¿noæ stanowi¹c¹ podstawê indywidualnego obowi¹zku podatkowego ustawodawstwa krajowe opisuj¹ dwojako: w formie czynnej  podmiotami zobowi¹zanymi do uiszczania podatku s¹ osoby przynale¿¹ce do Kocio³a
uprawnionego do pobierania podatku9 lub biernej  Kocio³y s¹ uprawnione
7

Swoistego rachunku zalet i wad podatku kocielnego uiszczanego jako Diözesankirchensteuer
dokona³ P. Meid. Mimo ¿e analizy pochodz¹ z 1949 r., nie straci³y na aktualnoci. Wad¹ tej formy
podatku jest  wed³ug autora  silne (silniejsze ni¿ w przypadku Ortskirchensteuer) powi¹zanie Kocio³a z pañstwem oraz du¿e prawdopodobieñstwo zaniku w wiadomoci podatników ró¿nicy miêdzy
podatkami pañstwowymi i podatkiem kocielnym. Zaletê autor upatruje w likwidacji du¿ych dysproporcji finansowych miêdzy wspólnotami poprzez bardziej równomierny (w³aciwy) rozdzia³ dochodu. Por.
P. Maid, Diözesan- oder Ortskirchensteuer?, Trier Theologische Zeitschrift 58 (1949), s. 164.
8 Por. art. 1, pkt.1 KiStG w Badenii-Wirtembergii, art. 3. 1 i 3 KiStG, obowi¹zuj¹cej w Bawarii,
art.1 KiStG w Hesji, art. 3 .1 KiStG, w Dolnej Saksonii, art. 3 KiStG, obowi¹zuj¹cej na terenie landu
Nadrenia-Westfalia.
9 Por. np. § 4 pkt.1 KiStG w Bremmen, §2 pkt. 1 KiStG w Hamburgu.
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do pobierania podatku od swych cz³onków10. Mimo ró¿nej redakcji, chodzi
o ten sam stan faktyczny, tê sam¹ rzeczywistoæ prawn¹, której skutkiem jest
obowi¹zek wiadczenia. Podkrelenia wymaga w tym miejscu znaczenie prawne przytoczonych sformu³owañ. Ustawodawca, mówi¹c o przynale¿noci wyznaniowej jako warunku sine qua non powstania obowi¹zku podatkowego, ma
niew¹tpliwie na myli jej wymiar formalnoprawny. Chodzi zatem o cile
okrelony akt, którego skutkiem jest w³¹czenie do okrelonego zwi¹zku wyznaniowego. Przynale¿noæ wyznaniowa, o któr¹ chodzi, nie musi byæ w tym
przypadku to¿sama (i nie mo¿e byæ mylona) z wewnêtrznym przekonaniem
trwania w okrelonym zwi¹zku wyznaniowym czy te¿ ze stopniem identyfikowania siê z jego doktryn¹. Chodzi  nale¿y to jeszcze raz podkreliæ  o akt
formalnoprawny, mo¿liwy do zweryfikowania, którego prawnym skutkiem jest
w³¹czenie do okrelonego zwi¹zku wyznaniowego, tzn. nabycie praw i obowi¹zków zwi¹zanych z przynale¿noci¹ do niego11.
Zobowi¹zanie do uiszczania podatku kocielnego uwarunkowane jest nie
tylko przynale¿noci¹ wyznaniow¹, ale równie¿ posiadaniem przez okrelony
podmiot sta³ego zamieszkania b¹d sta³ego pobytu na obszarze obowi¹zywania
ustawy. Zale¿noæ ta okrelana jest w literaturze przedmiotu mianem zasady
terytorialnoci (Territorialitätsprinzip)12. Przyjêcie tej zasady z koniecznoci
wyklucza zasadê przynale¿noci pañstwowej (obywatelstwa). Rodzi to ten
skutek, ¿e podmiotami zobowi¹zanymi do uiszczania podatku kocielnego s¹
10

Por. §1 pkt.1 KiStG w Badeni-Wirtembergii, art.2 pkt 1 KiStG w Bawarii.
Przyjêcie, ¿e obowi¹zek podatkowy wynika z przynale¿noci wyznaniowej, jako regu³y, choæ
samo w sobie oczywiste, rodzi jednak problem, na mocy jakich aktów prawnych przynale¿noæ ta
powinna byæ regulowana. Zazwyczaj okrelenie warunków i sposobów uzyskania przynale¿noci wyznaniowej regulowane jest przez ka¿dy zwi¹zek wyznaniowy na mocy ustawodawstwa wewnêtrznego.
Pytanie brzmi zatem, czy te regulacje nale¿y uznaæ za obowi¹zuj¹ce na gruncie prawa publicznego, czy
te¿ za podstawê prawn¹ nale¿a³oby przyj¹æ pañstwowe regulacje? Za obowi¹zuj¹ce uznano pierwsze
rozwi¹zanie. Szczegó³owe wyznaczenie przez pañstwowe regulacje krêgu podmiotów zobowi¹zanych
do uiszczania podatku kocielnego wi¹za³oby siê z koniecznoci¹ okrelenia warunków przynale¿noci
do okrelonego zwi¹zku wyznaniowego, co by³oby ingerencj¹ w jego wewnêtrzne sprawy, a tym samym,
narusza³oby zasady autonomii (por. art. 137. 3 WRV). Ustawodawca formu³uje zatem sam¹ zasadê
 obowi¹zek podatkowy wynika z przynale¿noci wyznaniowej  w celu za precyzyjnego wyznaczenia
form (sposobów) jej nabycia, a tym samym precyzyjnego okrelenia podmiotów objêtych obowi¹zkiem,
o którym mowa, odsy³a do wewnêtrznych regulacji zwi¹zków wyznaniowych, uznaj¹c je za obowi¹zuj¹ce w sferze publicznoprawnej. Por. H. Marré, Das kirchliche Besteuerungsrecht, HdbStKirchR I,
s. 11011147; ten¿e, Die Kirchenfinanzierung in Kirche und Staat der Gegenwart, Essen 1991, s. 4344;
H. v. Mangoldt, F. Klein, A. F. v. Campenhausen (red.), Das Bonner Grundgesetz. Kommentar, t. 14, art.
140 (137.6 WRV), nr 201202. Fundamentalne znaczenie ma tu orzeczenie Federalnego Trybuna³u
Konstytucyjnego z 31 marca 1971 r. (BVerfGE 30, 415). Trybuna³ uzna³, ¿e zasada powi¹zania
obowi¹zku uiszczania Kirchensteuer z wewnêtrznymi regulacjami zwi¹zków wyznaniowych (zasada
sekularyzacji regulacji kocielnych) nie stoi w sprzecznoci z zasad¹ neutralnoci wiatopogl¹dowej pañstwa.
12 Por. J. Giloy, W. König, Kirchensteuerrecht in der Praxis, Neuwied-Kriftel-Berlin 1993, s. 28.
11
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równie¿ obcokrajowcy, o ile zachodz¹ w ich przypadku te przes³anki, z którymi prawo wi¹¿e obowi¹zek wiadczenia13.
2.2. Podstawa opodatkowania
W teorii przyjmuje siê, ¿e podstawa opodatkowania, zwana te¿ podstaw¹
wymiaru podatku, jest konkretyzacj¹ przedmiotu podatku. Przybiera ona zazwyczaj postaæ wartociow¹ (np. okrelona kwotowo wysokoæ rocznego dochodu podatnika), rzadziej ilociow¹ (np. powierzchnia nieruchomoci wyra¿ona w metrach kwadratowych). Specyfika podatku kocielnego jako instytucji prawa podatkowego wyra¿a siê w tym, ¿e nie posiada on w³asnej, materialnej podstawy opodatkowania, w tym znaczeniu, ¿e podstawa ta nie wynika bezporednio z przedmiotu podatku. Przynale¿noæ do okrelonego Kocio³a b¹d zwi¹zku wyznaniowego uprawnionego do pobierania podatku, sama
w sobie, jeli przyj¹æ j¹ za przedmiot Kirchensteuer, nie da siê prze³o¿yæ na
wymiern¹ wartoæ materialn¹, która mog³aby pe³niæ rolê podstawy opodatkowania. Okrelona kwotowo wielkoæ, stanowi¹ca podstawê wymiaru podatku,
okrelana jest w odniesieniu do Kirchensteuer w oparciu o wielkoæ zobowi¹zania podatkowego, wynikaj¹c¹ z podatku, okrelanego w stosunku do podatku
kocielnego mianem podatku podstawowego b¹d pierwotnego (Maßstabsteuer). Innymi s³owy, jeli podatek kocielny uiszczany jest w formie dop³aty do
podatku dochodowego od osób fizycznych (Kirchensteuer vom Einkommen), to
podstawê wymiaru podatku stanowi w tym przypadku wysokoæ zobowi¹zania,
do uiszczenia którego konkretny podatnik jest zobowi¹zany z tytu³u podatku
dochodowego. Przyjête przez ustawodawcê rozwi¹zanie uwarunkowane jest
charakterem czy te¿ statusem podatku kocielnego jako podatku pañstwowego.
Podatek kocielny okrelany jest w niemieckim prawie podatkowym formu³¹ Anexsteuer zu Reichssteuer b¹d Zuschlagsteuer. Jako taki traktowany jest przez ustawodawcê jako wiadczenie dodatkowe i na podstawie § 10
pkt. 4 EStG mo¿liwe do odliczenia przy ustalaniu wielkoci rocznych dochodów podatnika. U¿yte w tekcie sformu³owania oznaczaj¹, ¿e Kirchensteuer
tak pod wzglêdem sposobu uiszczania, jak i naliczania, uzale¿niony jest od
okrelonego podatku zasadniczego, do którego stanowi formê dop³aty14. Usta13

O mo¿liwych modyfikacjach wspomnianej zasady terytorialnosci por. M. Kosek, Podatek
kocielny w niemieckim systemie prawnym, P³ock 2004, s. 119 n.
14 Podobnym rozwi¹zaniem pos³u¿y³ siê ustawodawca niemiecki wprowadzaj¹c tzw. podatek
solidarnociowy (Solidaritätszuschlag  ustawa z 23 czerwca 1993 r., BGBl. i s. 994) w celu szybszego
rozwoju by³ych landów wschodnich. Podstawê opodatkowania stanowi kwota, do uiszczenia której
zobowi¹zany jest podatnik z tytu³u podatku dochodowego od osób fizycznych. W odró¿nieniu od Kirchensteuer podatek ten mia³ charakter podatku nadzwyczajnego (czasowego). Por. Die Veranlagung zur
Lohnsteuer für 2000, Düsseldorf 2000, Anhang Nr. 6.
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wodawca pañstwowy okrela in genere, z jakimi podatkami pañstwowymi
podatek kocielny mo¿e zostaæ zwi¹zany. Mo¿liwoci s¹ trzy: Kirchensteuer
mo¿e byæ uiszczany na podstawie podatku dochodowego od osób fizycznych
(Einkommensteuer), podatku maj¹tkowego (Vermögensteuer) oraz podatku
gruntowego (Grundsteuer)15. Okrelony zwi¹zek wyznaniowy na mocy regulacji w³asnych decyduje, jaki podatek stanowi podatek podstawowy (Maßstabsteuer), na bazie którego uiszczany bêdzie podatek kocielny. W Kociele
katolickim i Kocio³ach protestanckich w Niemczech Kirchensteuer uiszczany
jest przede wszystkim w formie dop³aty do podatku dochodowego od osób
fizycznych (Einkommenkirchensteuer)16.
Z charakteru prawnego Kirchensteuer wynikaj¹ okrelone konsekwencje.
Pierwsza to ta, ¿e wielkoæ jednostkowego zobowi¹zania podatkowego, wynikaj¹ca z podatku kocielnego, uwarunkowana jest wielkoci¹ zobowi¹zania
podatkowego, wynikaj¹c¹ z podatku podstawowego. Wielkoæ podstawy wymiaru podatku (a jest ni¹ w tym przypadku konkretna kwota, do uiszczenia
której zobowi¹zany jest podatnik z tytu³u podatku podstawowego), w sposób
oczywisty warunkuje wysokoæ podatku naliczanego w oparciu o tê podstawê.
W praktyce oznacza to, ¿e wraz ze wzrostem b¹d spadkiem wielkoci podatku podstawowego, wzrasta jedoczenie lub spada wysokoæ podatku kocielnego. Ta bardzo praktyczna konsekwencja akcesoryjnego charakteru Kirchensteuer niew¹tpliwie ma znaczenie. W ocenie analizowanego systemu podkrelenia wymagaj¹ jednak konsekwencje o wiêkszym ciê¿arze gatunkowym.
Powi¹zanie podatku kocielnego z klasycznymi podatkami pañstwowymi
powoduje, ¿e staje siê on elementem systemu i podlega tym samym zasadom,
na podstawie których konstruowane s¹ wspó³czesne systemy podatkowe. Jedn¹ z takich zasad jest zasada równoci podatkowej, rozumianej w sensie subiektywnym, czyli zasada progresywnego opodatkowania dochodów. Wyra¿a
siê ona generalne tym, ¿e wielkoæ obci¹¿enia podatkowego jest pochodn¹
zamo¿noci konkretnego podatnika  wzrasta wraz ze wzrostem jego dochodów. Progresywne opodatkowanie stanowi dzi niekwestionowany fundament
systemu oraz podstawowy wymóg elementarnej sprawiedliwoci spo³ecznej.
Niew¹tpliwie zalet¹ niemieckiego rozwi¹zania jest to, ¿e wielkoæ obci¹¿eñ
podatkowych, uiszczanych na rzecz Kocio³a b¹d innego uprawnionego
zwi¹zku wyznaniowego, podobnie zreszt¹ jak uiszczanych na rzecz pañstwa
15 Por. np. §5 KiStG, obowi¹zuj¹cej na terenie Badenii-Wirtembergii, §2 KiStG, obowi¹zuj¹cej
na terenie Hesji, §2 pkt.1 KiStG, obowiazuj¹cej w Dolnej Saksonii.
16 Ustawy o podatku kocielnym obowi¹zuj¹ce na terenie landów (z wyj¹tkiem Bawarii, Bremen,
Hamburga i Szlezwika-Holsztynu) daj¹ mo¿liwoæ wprowadzenia podatku kocielnego na podstawie
tzw. w³asnej stawki (Kircheneigener Tarif). Kocio³y nie skorzysta³y z tej mo¿liwoci. Por. H. Marré,
Die Kirchenfinanzierung, s. 48.
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(chodzi o podatek dochodowy od osób fizycznych), uwarunkowana jest dochodami podatnika. Ma to tê konsekwencjê, ¿e w przypadku, gdy dochody konkretnego podmiotu spadaj¹ poni¿ej okrelonej kwoty, spada równie¿ wielkoæ
obci¹¿enia podatkowego, a¿ do ca³kowitego zwolnienia z obowi¹zku uiszczania podatku dochodowego, a tym samym podatku kocielnego, uiszczanego
w tej formie.
Wielkoæ jednostkowego obci¹¿enia podatkowego wynikaj¹ca z podatku
kocielnego jest jednak nie tylko pochodn¹ zamo¿noci konkretnego podatnika. Nie bez znaczenia jest tu tak¿e polityka finansowa pañstwa. Wydaje siê, ¿e
w tej w³anie sferze szukaæ trzeba istotnych konsekwencji niemieckiego modelu podatku kocielnego.
Wspó³czesne prawo podatkowe wiele miejsca powiêca funkcjom podatków. Obok podstawowej, jak¹ jest funkcja fiskalna, istotne znaczenie przypisuje siê dzi funkcji stymulacyjnej, traktuj¹cej podatki jako wa¿ny instrument
polityki spo³eczno-ekonomicznej pañstwa17. Poprzez konkretne rozwi¹zania
podatkowe pañstwo stara siê sterowaæ okrelonymi procesami spo³eczno-ekonomicznymi w ten sposób, by korzystne dla gospodarki procesy pobudzaæ,
negatywne za  hamowaæ. Dzia³ania te nie pozostaj¹ bez wp³ywu na podatek
kocielny. Jest on uzale¿niony, jak wspomniano, od podatku podstawowego,
a tym samym wynika w jakim stopniu z polityki spo³eczno-ekonomicznej
pañstwa. Nie chodzi tu o to, ¿e pañstwo mo¿e wiadomie d¹¿yæ do ograniczania lub pomniejszania finansów Kocio³ów czy zwi¹zków wyznaniowych.
Twierdzenie takie by³oby dzisiaj (w dobie upadku pañstw totalitarnych) nieporozumieniem. Chodzi przede wszystkim o porednie uzale¿nienie finansów
zwi¹zków wyznaniowych od sytuacji ekonomicznej pañstwa (nie poszczególnego obywatela) oraz o ocenê etyczn¹ okrelonych celów jego polityki spo³eczno-ekonomicznej18. Trudno wymagaæ, by pañstwo w swej polityce finansowej kierowa³o siê trosk¹ o finanse Kocio³a czy kszta³towa³o sw¹ politykê
w ca³oci i wy³¹cznie w oparciu o jego naukê spo³eczn¹. Wszystko to powoduje, ¿e akcesoryjny charakter podatku kocielnego jest jednym z przywo³ywanych przyk³adów na dostrze¿enie pewnych minusów w niemieckim systemie19.
17

Por. Prawo finansowe, pod red. W. Wójtowicza, Warszawa 1996, s. 124125.
Wród celów, które stawia sobie pañstwo w polityce spo³eczno-ekonomicznej znajduj¹ siê
takie, których akceptacja z punktu widzenia nauki spo³ecznej Kocio³a nie podlega dyskusji. Chodzi tu
przede wszystkim o dzia³ania, których celem jest poprawa sytuacji finansowej rodzin, czyli w³aciwsze
roz³o¿enie obci¹¿eñ finansowych z perspektywy rodziny, a nie tylko jednostkowego podatnika. W systemie takim jak niemiecki zarówno wysokoæ i proporcjonalnoæ obci¹¿eñ podatkowych obywateli, jak
i próg dochodowy, który zwalnia z obowi¹zku uiszczania podatku, pozostaje kwesti¹ dyskusyjn¹.
19 Por. H. Marré, Die Kirchenfinanzierung, s. 46; G. Robbers, Förderung der Kirchen durch den
Staat, HdbStKirchR, Bd. II, s. 886887; A. Hollerbach, Kirchensteuer und Kirchenbeitrag, w: Handbuch des katholischen Kirchenrechts, München 1983, s. 889900.
18
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3. Ocena systemu i mo¿liwoæ jego recepcji w Polsce
W aspekcie prawnym niemiecki system finansowania zwi¹zków wyznaniowych oparty na podatku kocielnym jest systemem konsekwentnym. Czas
pozytywnie zweryfikowa³ wiele jego rozwi¹zañ. Dyskusyjny jest jednak problem organicznego powi¹zania przynale¿noci wyznaniowej z obowi¹zkiem
uiszczania podatku oraz problem oceny na gruncie prawa kocielnego owiadczeñ o wyst¹pieniu z Kocio³a, wymaganych w celu uwolnienia siê od obowi¹zku uiszczania podatku, problem dla wielu komentatorów wêz³owy20.
Trudnoæ oceny wynika z faktu, ¿e problem ten nie ma, i nie mo¿e mieæ, tylko
czysto prawnego charakteru. Nie bez znaczenia jest tutaj równie¿ aspekt teologiczny (eklezjologiczny). Chodzi wszak nie o zwyk³¹ organizacjê, ale o Koció³. Przyjête w ustawodawstwie niemieckim rozwi¹zanie przynajmniej sugeruje, ¿e obowi¹zek wiadczeñ materialnych na rzecz Kocio³a jest w sposób
istotny powi¹zany z sam¹ przynale¿noci¹ do niego. Rozwi¹zanie to jest teologicznie przynajmniej dyskusyjne. Spotykany niekiedy w literaturze pogl¹d, ¿e
sam fakt z³o¿enia owiadczenia o wyst¹pieniu z Kocio³a, prawnie rozwi¹zuje
problem, wydaje siê byæ bardziej prób¹ unikniêcia problemu, ni¿ jego rozwi¹zaniem. Przynale¿noæ do Kocio³a nie jest w sposób istotny powi¹zana z obowi¹zkiem jego materialnego utrzymania. Jest to bez w¹tpienia obowi¹zek wa¿ny, którego zaniedbanie powinno rodziæ okrelone konsekwencje tak¿e w sferze prawa kocielnego, ale nie mo¿e warunkowaæ samej przynale¿noci do
wspólnoty Kocio³a, co w praktyce wprowadza system niemiecki. Wyra¿aj¹c
ten pogl¹d, nale¿y poczyniæ pewne zastrze¿enia. Ocena ta dotyczy Kirchensteuer analizowanego przede wszystkim w oderwaniu od konkretnego Kocio³a partykularnego, w którym funkcjonuje i ma znaczenie w kontekcie ewentualnej
recepcji analizowanego systemu. Próby takie, jeli w ogóle mia³y czy bêd¹ mia³y
miejsce, nale¿y oceniæ krytycznie.
Ocena Kirchensteuer, postrzeganego jako integralny element niemieckiego Kocio³a partykularnego nastrêcza niema³e trudnoci. Istnieje, jak siê wydaje, kilka przes³anek, które ka¿¹ sformu³owan¹ powy¿ej ocenê z³agodziæ czy
wprost zmieniæ. Po pierwsze, nie mo¿na nie uwzglêdniæ, ¿e Kirchensteuer jest
jednym z integralnych elementów kszta³tuj¹cego siê przez d³ugi okres czasu
systemu relacji pañstwo  Koció³, obowi¹zuj¹cego obecnie w Niemczech,
systemu specyficznego, z³o¿onego i niew¹tpliwie uwarunkowanego historycznie. W zwi¹zku z tym jego recepcja przez inne systemy wydaje siê wysoce
problematyczna. Podatek kocielny w takim kszta³cie, jaki jest obecnie
w Niemczech wydaje siê równie¿ odpowiadaæ w pewnym sensie kulturze
20 Szczegó³owo na ten temat zob. M. Kosek, Podatek kocielny w niemieckim systemie prawnym, s. 127140.
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i mentalnoci obszaru jêzyka niemieckiego, co te¿ nie jest bez znaczenia. Nie
mo¿na bowiem nie uwzglêdniæ, ¿e ka¿dy Koció³ partykularny ma swój profil, który wspó³tworzy okrelony system jego finansowania. Ocena tego systemu dokonana tylko i wy³¹cznie z p³aszczyzny ogólnej (z zewn¹trz) nie
mo¿e byæ miarodajna. Decyduj¹cy g³os musi nale¿eæ do Kocio³ów partykularnych, w których Kirchensteuer funkcjonuje. Jeli system ten jest akceptowany przez wiêkszoæ cz³onków tego Kocio³a i nie jest sprzeczny z powszechnym prawem kocielnym, nale¿y go zaakceptowaæ.
Przedstawiony opis i próba analizy wybranych zagadnieñ zwi¹zanych z podatkiem kocielnym jako elementem niemieckiego systemu prawnego sk³ania
do postawienia pytania: czy mo¿liwe by³oby  z prawnego punktu widzenia
 wprowadzenie analogicznego rozwi¹zania w polskim systemie prawnym?
Jest to zagadnienie niezmiernie interesuj¹ce. Wydaje siê równie¿, ¿e zbiega siê
ono z formu³owan¹ z wielu stron potrzeb¹ systemowego rozwi¹zania problemu
finansowania Kocio³a w Polsce21. Funkcjonuj¹cy obecnie system  jeli w ogóle
mo¿na go nazwaæ systemem  jest niespójny i wydaje siê nie odpowiadaæ
obecnym warunkom. Jest, w mniejszym czy wiêkszym stopniu, sum¹ rozwi¹zañ, maj¹cych swe korzenie w ró¿nych systemach spo³eczno-politycznych,
z w³aciwym dla tych systemów ró¿nym, czêsto krañcowo ró¿nym, sposobem
traktowania Kocio³ów i zwi¹zków wyznaniowych. Aby odpowiedzieæ na pytanie, nale¿y rozpatrzyæ niektóre rozwi¹zania kszta³tuj¹ce w Polsce sytuacjê
finansow¹ Kocio³ów i zwi¹zków wyznaniowych.
Podstawowym ród³em finansowania dzia³alnoci instytucji kocielnych
w Polsce jest ofiarnoæ wiernych. Prawo to gwarantuje wszystkim obywatelom
art. 5 ust. z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnoci sumienia i wyznania22.
Uprawnieniu obywateli odpowiada prawo Kocio³ów i innych zwi¹zków wyznaniowych do zbierania sk³adek i otrzymywania darowizn, spadków i innych
wiadczeñ od osób fizycznych i prawnych, zagwarantowane w artykule 19
tej¿e ustawy. W odniesieniu do Kocio³a rzymskokatolickiego prawo to umocowane zosta³o w art. 21 pkt 2 Konkordatu oraz w art. 57 ustawy O stosunku
pañstwa do Kocio³a Katolickiego w RP23. Finansowanie przez wiernych dzia³alnoci kocio³ów i zwi¹zków wyznaniowych spotyka siê w wielu przypad21 Por. Np. K. Ners, Zasady finansowania instytucji kocielnych w Polsce. Problematyka
w aspekcie de lege lata i de lege ferenda, w: Systemy finansowania instytucji kocielnych w Europie,
pod red. J. Krukowskiego, Lublin 2000, s. 133147; T. Pieronek, wiadomoæ Kocio³a w Polsce
w sprawie w³asnych finansów, w: ibidem, s. 149154; A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo
wyznaniowe, Warszawa 2006, s. 206239, szczególnie s. 216 n.
22 Por. DzU 1989 r., nr 59, poz. 375.
23 Por. Konkordat zawarty miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ i Rzeczpospolit¹ Polsk¹, podpisany
w Warszawie 28 lipca 1993 r. (DzU 1998, nr 51, poz. 318) oraz ustawa z 17 maja 1989 r. o stosunku
Pañstwa do Kocio³a katolickiego w RP (DzU 1989, nr 29, poz. 154).
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kach z przychylnym podejciem pañstwa. Szczególnie korzystne dla obywateli
s¹ regulacje dotycz¹ce darowizn przeznaczonych na dzia³alnoæ charytatywno-opiekuñcz¹ Kocio³ów i zwi¹zków wyznaniowych, które w ca³oci  bez
limitu  mo¿na odliczyæ od podstawy opodatkowania. W przypadku darowizn
na inn¹ dzia³alnoæ zwi¹zków wyznaniowych stosowne ustawy przewiduj¹
okrelone limity odliczeñ24. Od dwóch lat istnieje równie¿, na podstawie ustawy o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i wolontariacie25, mo¿liwoæ przekazania przez osoby fizyczne kwoty nie przekraczaj¹cej 1% podatku na rzecz
wskazanej organizacji po¿ytku publicznego. Status taki, po spe³nieniu okrelonych warunków, mog¹ uzyskaæ tak¿e organizacje Kocio³ów i innych zwi¹zków
wyznaniowych.
Znaczenie nie do przecenienia dla Kocio³ów i innych zwi¹zków wyznaniowych maj¹ rozwi¹zania prawne dotycz¹ce opodatkowania dochodu uzyskanego przez te podmioty. Zgodnie z art. 17 ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych, dochody uzyskiwane z niegospodarczej dzia³alnoci statutowej Kocio³ów i innych zwi¹zków wyznaniowych nie podlegaj¹ opodatkowaniu podatkiem dochodowym i nie ma w stosunku do nich obowi¹zku prowadzenia ksiêgowoci wymaganej przez wymienion¹ ustawê. Zwolnienia te nie
dotycz¹ dochodu uzyskiwanego z prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.
Odrêbne ród³o finansowania Kocio³ów i zwi¹zków wyznaniowych stanowi¹ dotacje i subwencje z Funduszu Kocielnego. W tej instytucji, jak
w soczewce widaæ historyczne uwarunkowanie i dzisiejsz¹ z³o¿onoæ kwestii
finansowania Kocio³ów i zwi¹zków wyznaniowych w Polsce. Fundusz zosta³
ustanowiony na mocy ustawy z 20 marca 1950 r. o przejêciu przez pañstwo
dóbr martwej rêki, porêczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych
i utworzeniu Funduszu Kocielnego26. Celem jego mia³y byæ: utrzymanie i dobudowa kocio³ów, udzielanie duchownym pomocy materialnej i lekarskiej (oraz
organizowanie dla nich domów wypoczynkowych) oraz prowadzenie dzia³alnoci charytatywno-opiekuñczej27. Na mocy rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z 23 sierpnia 1990 r. rozszerzono zakres celów Funduszu Kocielnego. Cele,
na które obecnie mog¹ zostaæ przekazane rodki z Funduszu mo¿na uj¹æ
w trzy grupy: op³acanie czêci sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne i zdrowotne
osób duchownych, wspomaganie dzia³alnoci humanitarnej, ochronê i ratowanie
zabytkowych obiektów sakralnych28. Z wejciem w ¿ycie ustawy z 20 marca
24

s. 209 n.

Szczegó³owo na ten temat por. A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe,

25 Por. ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i wolontariacie (DzU
2003, nr 96, poz. 873 z pón. zm.).
26 DzU 1950, nr 9, poz. 87.
27 Por. J. Krukowski, Polskiej prawo wyznaniowe, s. 230231.
28 Por. A. Mazglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, s. 213 n.
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1950 r. i zwi¹zanymi z jej wprowadzaniem nadu¿yciami ³¹czy siê dzia³alnoæ
tzw. Komisji Maj¹tkowej, której zadaniem jest realizacja roszczeñ podmiotów
kocielnych, w zwi¹zku z przejêciem przez pañstwo dóbr kocielnych z naruszeniem wymienionej ustawy.
Ukazana  bardzo ogólnie  problematyka róde³ finansowania Kocio³ów i zwi¹zków wyznaniowych w Polsce, szczególnie w odniesieniu do Kocio³a rzymskokatolickiego, wskazuje na potrzebê zmian w tym zakresie. Jedn¹ z mo¿liwych i dyskutowanych opcji jest wprowadzenie na wzór innych
pañstw podatku kocielnego. Czy z prawnego punktu widzenia by³oby to mo¿liwe  wracaj¹c do postawionego wczeniej pytania  w odniesieniu do niemieckiego modelu tego podatku?
W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie nale¿a³oby przede wszystkim
poddaæ analizie obowi¹zuj¹cy w Polsce system relacji pañstwo  Koció³,
ukszta³towany, co do zasad w art. 25 i 53 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.
Jedn¹ z zasad ukszta³towanego we wspomnianym art. 25 ust. 3 systemu relacji
instytucjonalnych miêdzy pañstwem i Kocio³em jest zasada wspó³dzia³ania
obu podmiotów.
Zasada wspó³dzia³ania stanowi dope³nienie zasady poszanowania wzajemnej autonomii i niezale¿noci. Znajduje ona swe ostateczne uzasadnienie
w nadrzêdnoci celu, którym jest dla wymienionych w formule podmiotów
dobro wspólne i dobro cz³owieka29. Zasada wspó³dzia³ania, sformu³owana
w art. 25 ust. 3 Konstytucji wynika zatem z dwóch zasadniczych przes³anek:
1. Cz³onkami tak pañstwa, jak Kocio³ów i innych zwi¹zków wyznaniowych s¹ ci sami ludzie.
2. Tak pañstwo, jak Kocio³y i inne zwi¹zki wyznaniowe pe³ni¹ w stosunku do cz³owieka (obywatela) funkcjê s³u¿ebn¹. Ich celem jest pomna¿anie
dobra wspólnego.
Wspó³dzia³anie miêdzy pañstwem i zwi¹zkami wyznaniowymi, szczególnie Kocio³em katolickim, ma d³ug¹ tradycjê. Przez d³ugi czas w pañstwach
o korzeniach chrzecijañskich wspó³praca ta by³a niejako obligatoryjna,
w tym znaczeniu, ¿e czynnik religijny (chrzecijañski) odgrywa³ istotne znaczenie w ¿yciu spo³ecznym i politycznym, tak¿e w wymiarze instytucjonalnym. Wspó³czenie formu³a pañstwa wyznaniowego zosta³a w praktyce, s³usznie zreszt¹, zarzucona. Zachowa³a siê w zasadzie tylko w pañstwach islamskich. Jej miejsce zajê³y w kulturze zachodniej zasady równouprawnienia
zwi¹zków wyznaniowych i w³aciwie rozumiana neutralnoæ wiatopogl¹dowa
pañstwa. Nie oznacza to niemo¿liwoci wspó³dzia³ania. Przeciwnie, wydaje
siê, ¿e jest ono w praktyce nie tylko mo¿liwe, ale tak¿e bardzo po¿¹dane.
29

Por. J. Krukowski, Konkordat polski, s. 72.
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Tradycyjnie jako obszary tego wspó³dzia³ania wymienia siê wychowanie, nauczanie, opiekê socjaln¹, szeroko rozumian¹ kulturê. Mo¿liwoæ nauczania
religii w szko³ach publicznych, zapewnienie opieki duszpasterskiej w wojsku,
zak³adach karnych i zak³adach opieki medycznej i socjalnej, mo¿liwoæ erygowania wydzia³ów teologicznych w ramach uniwersytetów pañstwowych  s¹
to niew¹tpliwie przyk³ady w³aciwej realizacji sformu³owanej przez polskiego
ustawodawcê zasady wspó³dzia³ania pañstwa i Kocio³ów (i innych zwi¹zków
wyznaniowych).
Na gruncie zasady sformu³owanej w art. 25 ust. 3 Konstytucji mo¿na
równie¿ mówiæ, jak siê wydaje, o mo¿liwoci wprowadzenia podatku kocielnego w Polsce. Zagadnienie to domaga³oby siê odrêbnej i szczegó³owej analizy, przekraczaj¹cej ramy tej publikacji, analizy dokonanej w kontekcie pozosta³ych zasad, tworz¹cych w Konstytucji RP system relacji pañstwo  Koció³,
zw³aszcza zasady równouprawnienia zwi¹zków wyznaniowych (art. 25 ust. 1).
Recepcja podatku kocielnego w takim kszta³cie, jaki ma on w systemie niemieckim, pomijaj¹c nawet aspekt cile kocielny tego zagadnienia, wydaje
siê utrudniona, jeli nie niemo¿liwa, ze wzglêdu na regulacjê art. 53 ust. 6
Konstytucji RP. Jednym z elementów umo¿liwiaj¹cych pobieranie podatku
kocielnego w systemie niemieckim jest informacja o przynale¿noci wyznaniowej podatnika, zawarta w deklaracji podatkowej. W praktyce warunkuje
ona mo¿liwoæ pobierania podatku. Informacja ta nie narusza art. 140 GG
(136. 3 WRV) gwarantuj¹cego prawo do nieujawniania swych przekonañ religijnych i wiatopogl¹dowych dziêki klauzuli, która uprawnia w³adze publiczne
do pytania o przynale¿noæ wyznaniow¹, o ile od tego zale¿¹ pewne prawa
i obowi¹zki. Potwierdzi³ to Federalny Trybuna³ Konstytucyjny w orzeczeniu
z 23 padziernika 1978 r. Analogiczny zapis zawarty w art. 53 ust. 7 Konstytucji RP nie zawiera podobnej klauzuli. Ustawodawca stwierdza, ¿e nikt nie
mo¿e byæ obowi¹zany przez organy w³adzy publicznej do ujawnienia swego
wiatopogl¹du, przekonañ religijnych lub wyznania. Wydaje siê, ¿e umieszczenie w deklaracji podatkowej informacji o przynale¿noci wyznaniowej podatnika, analogicznie jak ma to miejsce w systemie niemieckim, by³oby trudne
do pogodzenia z cytowanym art. 53 ust. 7, a tym samym wyklucza³oby mo¿liwoæ wprowadzenie w Polsce podatku kocielnego w jego wersji niemieckiej. Wskazanych trudnoci nie implikuje z pewnoci¹ system oparty na fakultatywnym podatku, wprowadzonym we W³oszech i na Wêgrzech. Wydaje siê,
¿e w Polsce by³aby mo¿liwa recepcja tego w³anie systemu. Zagadnienie to
jednak wymaga odrêbnej i bardziej szczegó³owej analizy.
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IST DIE REZEPTION DES DEUTSCHEN KIRCHENSTEUERMODELLS
IN POLEN MÖGLICH?
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Artikel versucht, das Kirchensteuersystem in seiner klassischen Version, wie sie in
Deutschland praktiziert wird, darzustellen sowie die Frage nach seiner eventuellen Rezeption in
Polen zu erörtern. Der erste Teil konzentriert sich um die, wie es scheint, Schlüsselfragen, die für
das deutsche Modell charakteristisch sind, die aber auch für seine Rezeption in Polen von Bedeutung zu sein scheinen. Der zweite Teil beschäftigt sich mit der Kompatibilität des deutschen
Modells der Kirchensteuer mit der polnischen Rechtslage.
Wenngleich das Modell eines konfessionellen Staates in Europa praktisch  und ganz zu
Recht  fallengelassen wurde, bedeutet das nicht, dass eine Zusammenarbeit von Kirche und Staat
ganz unmöglich wäre. In diesem Sinne besteht in Polen durchaus die grundsätzliche Möglichkeit
der Einführung einer Kirchensteuer. Die Adaptierung des deutschen Modells scheint jedoch sehr
erschwert, wenn nicht gänzlich unmöglich. Das größte Hindernis bildet die Tatsache, dass das
deutsche System auf der Bekanntgabe in der Steuererklärung der Information über die konfessionelle Zugehörigkeit des Steuerzahlers gründet. Dieses steht aber in direktem Widerspruch zum
polnischen Recht, das jedem Bürger garantiert, seine religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen nicht preisgeben zu müssen. Solche Probleme wären jedoch mit einem Modell der fakultativen Steuer, wie es in Italien und Ungarn praktiziert wird, nicht verbunden. Die Rezeption eines
solchen Systems wäre in Polen schon im Kontext der heutigen Rechtslage möglich.
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Lorganizzazione attuale del finanziamento delle attività ødella Chiesa
cattolica in Svizzera è il frutto di una lunga e discontinua evoluzione sia delle
strutture ecclesiali che dellorganizzazione statale. Sono da tenere presenti
diversi aspetti: il particolare processo di formazione della Confederazione
elvetica, segnato sin dallAlto Medioevo da una successione di alleanze e patti
tra comunità contadine prima e tra queste ed alcune città più tardi; la notevole
autonomia delle parrocchie alpine nello stesso Medioevo; la diffusione della
Riforma protestante ed i successivi conflitti e divisioni tra la comunità cattolica e quella riformata, che ha portato per lungo tempo ad avere cantoni cattolici
accanto a cantoni riformati (con alcuni cantoni paritetici); il Kulturkampf del
XIX secolo, che ha portato di fatto ad una sorveglianza statale sulle chiese ed
ha costretto i cattolici in una sorta di ghetto; la successiva (del XX secolo)
graduale integrazione della popolazione cattolica nella Confederazione contemporanea1.
Meno importanti, ma non trascurabili, sono invece, sia la migrazione
interna prodotta dallurbanizzazione  che ha mescolato notevolmente le due
confessioni  sia la fortissima immigrazione dallestero, soprattutto dallItalia,
che fatto crescere considerevolmente la proporzione dei cattolici nella popola1 Interessanti osservazioni, anche se a mio parere un po unilaterali, si trovano nella relazione
di D. Kosch, Demokratisch  föderalistisch  solidarisch, Basisinformationen zu den staatskirchenrechtlichen Strukturen der Katholischen Kirche in der Schweiz, tenuta a Zurigo il 27 ottobre 2005
(cf. www.kath.ch/rkz).
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zione totale della Confederazione e in quella di alcune città  soprattutto
Zurigo e Ginevra  tradizionalmente a maggioranza riformata2.
Oggi, a seguito di questa lunga e movimentata storia, in Svizzera conosciamo fondamentalmente le quattro forme seguenti di finanziamento della
Chiesa cattolica3: le imposte di culto e gli altri contributi ecclesiastici4 dei
fedeli, i contributi pubblici cantonali, le donazioni e le collette, il reddito del
patrimonio. Le principali risorse sono tuttavia costituite dai ricavi provenienti
dalle imposte e dai contributi ecclesiastici (circa un miliardo di franchi) e dai
contributi dei poteri pubblici (cantoni e comuni)5.
Le risorse che provengono dal finanziamento pubblico risultano perciò
fondamentali e impongono un breve esame dei rapporti stato  chiesa, dai
quali dipende lesistenza e lorganizzazione di queste stesse risorse.
A questo proposito occorre osservare che la struttura federale del Paese
limita notevolmente le competenze della Confederazione in materia di rapporti
stato  chiesa, assegnandole solo il compito di garantire la libertà di coscienza
e la pace religiosa6, mentre sono i cantoni ad organizzare questo ambito della
vita pubblica. La conseguenza è che in Svizzera troviamo praticamente ventisei ordinamenti differenti, uno per ogni cantone.
1. Lo statuto di diritto pubblico delle Chiese
Nella maggior parte dei cantoni la Chiesa cattolica romana e la Chiesa
riformata (in alcuni anche la Chiesa cattolica cristiana o vecchio  cattolica)
sono organizzate in corporazioni di diritto pubblico cantonale con una propria
personalità giuridica. Questo loro statuto esige una spiegazione.
«Nel sistema giuridico positivo del diritto occidentale continentale, in
cui, generalmente, fonte di diritto viene considerato unicamente lo Stato (per
noi, Confederazione e Cantoni), nessuna realtà sociale, quindi neppure le
Chiese o le altre comunità religiose, può operare validamente al di fuori del
diritto statale, né può darsi strutture giuridiche a sua completa libera scelta. Le
Chiese infatti devono necessariamente assumere le forme giuridiche stabilite
dallo Stato, in quanto lo Stato riconosce come valide solo quelle forme; le
2 Oggi il 21,8% dei cattolici residenti in Svizzera è di nazionalità estera: cf. «PaPriKa  Pastorale
Prioritäten und finanzielle Realitäten der katholischen Kirche in der Schweiz», Klärung der Aufträge
und Bündelung der Kräfte in den sprachregionalen und gesamtschweizerischen kirchlichen Institutionen, p. 9; pubblicato a Zurigo il 18 luglio 2005.
3 Cf. Rapporto «PaPriKa», p. 19.
4 I contributi ecclesiastici sono quelli calcolati come le imposte, ma il cui versamento è facoltativo; sistema applicato nei cantoni Ginevra e Neuchâtel e parzialmente nel Cantone Ticino (cf. qui di
seguito).
5 Cf. Rapporto «PaPriKa», p. 19
6 Cf. articoli 15 e 72 della Costituzione federale.
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Chiese quindi sono forzatamente sottoposte (anche se rivendicano una preesistenza allo Stato e persino una dignità di diritto internazionale, come la Chiesa
cattolica) al diritto comune, in Svizzera al Codice Civile Svizzero e relative
leggi.
«Solo facendo capo al diritto pubblico, federale e cantonale, è possibile
sfuggire alle costrizioni del diritto comune, creando un diritto speciale per
le Chiese (ciò che hanno fatto la maggior parte dei Cantoni, grazie ad una
esplicita facoltà loro assegnata dal legislatore federale, articolo 59 del Codice
Civile Svizzero); è così possibile utilizzare le forme organizzative che meglio
tengono conto delle loro esigenze e particolarità storiche, sociali, culturali»7.
Ciò significa che i cantoni, da un lato riconoscono una funzione pubblica
alle chiese e permettono loro di svolgerla, ma dallaltro, dato che ne elaborano
lo statuto di diritto pubblico, esercitano su di esse un controllo. Ciò dà alle
chiese riconosciute indubbi benefici, ma può porre anche indiscutibili problemi, come si capirà meglio in seguito.
In tutti i cantoni, con le eccezioni di Ginevra, Neuchâtel e, ancora per
qualche tempo, Vaud8, sono anzitutto i comuni parrocchiali (in tedesco Kirchgemeinden)9 ad essere riconosciuti corporazioni di diritto pubblico.
Il comune parrocchiale ha evidentemente dei nessi con la parrocchia
canonica, ma non è mai per definizione la stessa cosa. Con il riconoscimento
dello statuto di diritto pubblico al comune parrocchiale il cantone riconosce
infatti la collettività degli abitanti cattolici del luogo piuttosto che la chiesa,
cioè la comunità ecclesiale organizzata secondo le proprie disposizioni canoniche, creando così di fatto una struttura civile  ecclesiastica parallela a quella
canonica.
In quasi tutti i cantoni  in questo caso si aggiungono altre due eccezioni,
il Ticino ed il Vallese  esiste anche unorganizzazione di diritto pubblico a livello
cantonale10: si tratta di unassociazione o di una federazione dei comuni parrocchiali del cantone, che viene spesso chiamata chiesa nazionale o chiesa
cantonale (in tedesco Landeskirche). Anche a questo livello il cantone riconosce la collettività degli abitanti cattolici del cantone e non la chiesa presente
in quel territorio.
7

A. Lepori, Libera Chiesa in Stato laico, Bellinzona 1996, p 39.
Nei primi due cantoni vige la separazione stato  chiesa e le chiese si trovano perciò nel diritto
privato, ma nel Cantone Neuchâtel la separazione non è totale; Vaud è in fase di transizione da una
situazione di Chiesa di Stato ad una simile agli altri cantoni.
9 Il termine Kirchgemeinde è di uso corrente, quelli di comune parrocchiale o di corporazione
parrocchiale molto meno.
10 In questi due cantoni la Chiesa cattolica gode dello statuto di diritto pubblico, ma non esistono
associazioni cantonali dei comuni parrocchiali; esistono invece associazioni delle parrocchie nei cantoni
di Ginevra e Neuchâtel, ma naturalmente di diritto privato.
8
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Il rapporto tra le norme cantonali e quelle canoniche è spesso difficile,
già al livello dei comuni parrocchiali, e si può ben dire che ci sono problemi di
fatto insoluti, specialmente quando per un motivo o per laltro sorgono dei
conflitti tra le autorità canoniche, per esempio il vescovo, e i comuni parrocchiali11. Non si può neppure dimenticare che in molti cantoni lo strumento
della chiesa cantonale risulta essere piuttosto macchinoso, tanto da domandarsi se non limiti di fatto la libertà, anche a livello organizzativo, delle chiese
stesse.
Tutte le organizzazioni civili  ecclesiastiche cantonali sono infine a loro
volta raggruppate nella Conferenza centrale cattolica romana della Svizzera,
CCCRS12, che è però una associazione secondo il Codice civile svizzero e perciò
di diritto privato, perché a livello federale non è possibile un riconoscimento di
diritto pubblico. Il suo scopo è «dappoggiare lattività dei suoi membri tramite
consultazioni reciproche regolari e di promuovere i compiti ecclesiali nellambito della missione pastorale della Chiesa cattolica romana in Svizzera»; come
conseguenza «partecipa allorganizzazione e al finanziamento di opere e attività ecclesiali, a livello svizzero e di regioni linguistiche»13.
2. Il finanziamento pubblico delle chiese
Per finanziamento pubblico delle chiese intendo quello che viene garantito attraverso la fiscalità ordinaria oppure attraverso la cosiddetta imposta di
culto. Di regola entrambi i sistemi dipendono dal riconoscimento dello statuto
di diritto pubblico alle chiese, ma ci sono delle eccezioni.
Il finanziamento pubblico avviene normalmente a livello del comune
parrocchiale. Una parte molto ridotta di questo gettito va poi a finanziare le
attività della chiesa cantonale (che a volte può pure avvalersi di contributi
fiscali diretti cantonali), una parte ancora più ridotta va poi a finanziare la
diocesi di appartenenza del cantone ed infine le attività ecclesiali a livello
regionale (in particolare della regione linguistica) ed a livello nazionale.
11 Emblematico il recente caso della parrocchia di Röschenz (Cantone Basilea Campagna), dove
il parroco Franz Sabo, in conflitto con il vescovo Kurt Koch ma sostenuto da gran parte dei fedeli, ha
affermato che su un eventuale sospensione decide la comunità non il vescovo (cf. www.radio.kath.ch,
11.08.2003). Nel mese di ottobre 2005, infatti, nonostante la sospensione da parte del vescovo, Franz
Sabo ha continuato per alcune settimane a svolgere il suo ministero con il sostegno dei fedeli, provocando una crisi a livello istituzionale, non ancora risolta al momento della redazione di questo testo.
12 Per i cantoni Ginevra e Neuchâtel sono evidentemente associati i rispettivi organismi di diritto
privato. Per i cantoni Vallese e Ticino sono le rispettive diocesi ad essere associate, anche grazie al fatto
che i territori della diocesi e del cantone coincidono, come nel caso del Ticino, o coincidono quasi, come
nel caso del Vallese; tutti gli altri cantoni appartengono invece a delle diocesi che coprono più cantoni.
13 Statuto della CCCRS, articolo 2.
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2.1. Limposta di culto nei comuni parrocchiali
In tutti i cantoni nei quali esistono i comuni parrocchiali fondati sul
diritto pubblico civile  ecclesiastico, questi ultimi godono della sovranità
tributaria e si assumono così la responsabilità amministrativo  finanziaria
delle parrocchie canoniche parallele, che da questo punto di vista vengono
perciò amministrate democraticamente, quasi esclusivamente dai fedeli laici.
In pratica i comuni parrocchiali prelevano unimposta di culto, obbligatoria per tutti i fedeli. Questo avviene rispettando due principi: quello della
libertà di coscienza e quello delluguaglianza di trattamento. Il primo principio
è prescritto dal già citato articolo 15 della Costituzione federale14, per la quale
nessuno può essere costretto a sopportare oneri finanziari per attività religiose
di una religione o confessione alla quale non appartiene. Il secondo principio,
quello delluguaglianza di trattamento sia per i singoli che per le comunità, nel
nostro caso dovrebbe prevedere «una partecipazione dellintera comunità statuale alle spese ecclesiastiche di interesse pubblico: tra queste, le più onerose
sono oggi la conservazione del patrimonio artistico e il mantenimento della
cultura religiosa»15.
Limposta di culto pagata al comune parrocchiale non è certo trascurabile, tanto che in alcuni cantoni arriva anche ad una media di 400-500 franchi
per fedele, benché le grandi differenze esistenti tra i cantoni riducano poi la
media a livello svizzero a circa 250 franchi per fedele16. Queste somme servono a coprire anzitutto e soprattutto le spese della parrocchia, tanto che si può
affermare, generalizzando un po, che circa l80-90% di queste imposte viene
speso direttamente dai comuni parrocchiali. Per la sola Chiesa cattolica si può
stimare una cifra totale di circa 700 milioni di franchi allanno.
La base di calcolo e limportanza di questimposta variano considerevolmente da un cantone allaltro: nei cantoni della Svizzera tedesca laliquota
dimposta supera spesso il 20% dellimposta comunale, benché anche nello
stesso cantone ci possano essere notevoli differenze17.
14

Cf. nota 6.
A. Lepori, Libera Chiesa in Stato laico, p 79.
16 Daniel Kosch, Kirchenfinanzierung in der Schweiz, relazione tenuta allassemblea generale
dello Schweizerischer Katholischer Volksverein, a Lucerna il 22 maggio 2005 e pubblicato nelle pagine
web della CCCRS (www.kath.ch/rkz); questi dati e quelli immediatamente seguenti si trovano alla
pagina 5.
17 In Svizzera i contribuenti pagano imposte dirette al cantone, al comune e, in misura molto
inferiore, alla Confederazione, che si attribuisce però la gran parte delle imposte indirette. Limposta
comunale è calcolata sulla base di quella cantonale e si situa generalmente tra il 90 ed il 110% di questa,
ma anche con notevoli scarti verso il basso. Per quel che concerne laliquota dellimposta di culto, pure
basata su quella cantonale, nel 2004 si collocava per esempio tra l8 ed il 16% nel Cantone Zurigo, tra il
15 ed il 28% nel Cantone Argovia, tra il 14 ed il 36% nel Cantone Turgovia (cf. i rapporti annuali delle
rispettive Landeskirchen).
15
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Per sottrarsi al pagamento di questimposta occorre uscire formalmente
dalla corporazione ecclesiastica e da diversi anni, soprattutto nei cantoni di
lingua tedesca, è in atto unampia discussione concernente le conseguenze
canoniche di questo passo. Da un lato ci sono coloro che affermano che
luscita dalla corporazione implica anche quella dalla comunità ecclesiale, dato
che sarebbe fondamentalmente ingiusto approfittare di servizi che non si contribuisce a pagare; le chiese cantonali ed in genere i responsabili delle corporazioni
di diritto pubblico sostengono ovviamente questa tesi. Da un altro lato ci sono
coloro che preferiscono distinguere e in questo campo passiamo da posizioni
radicali, per le quali luscita dalla corporazione non ha alcuna conseguenza
canonica, ad altre più sfumate, che prevedono adeguamenti di diverso genere18.
In venti cantoni sono soggette a questimposta di culto non solo le persone fisiche ma anche quelle giuridiche, benché anche questa imposizione sia
sempre più spesso messa in discussione19. Il loro gettito fiscale viene distribuito in modo proporzionale al peso demografico delle chiese riconosciute nei
rispettivi comuni o cantoni20.
Per quel che concerne la riscossione di queste imposte, spesso questa
avviene attraverso lamministrazione pubblica, di modo che i cantoni accordano alle chiese un diritto e un servizio di cui le stesse chiese possono approfittare ma al quale possono anche rinunciare. Lo stato pone solo alcune condizioni
alla sua collaborazione: le corporazioni ecclesiastiche sono tenute alla trasparenza finanziaria, al rispetto della democrazia e dei principi dello stato di
diritto nelle decisioni che toccano limpiego delle risorse fiscali21.
2.2. Il finanziamento delle chiese cantonali
Nei cantoni in cui la sovranità fiscale appartiene ai comuni parrocchiali,
e sono la grande maggioranza, il finanziamento delle organizzazioni ecclesia18 La questione è stata trattata a più riprese: cf. per esempio lo studio compiuto su incarico della
CCCRS da R.P. de Mortanges, Die Erklärung des Austritts aus der römisch-katholischen Kirche, pubblicato nel maggio 2003 dallIstituto per il diritto canonico ed il diritto ecclesiastico dellUniversità di
Friburgo, oppure larticolo di F.X. von Weber, Das staatskirchliche System als institutionalisierte Krise,
apparso nella Schweizerische Kirchenzeitung 172 (48  2004), che provocò una dura reazione della
CCCRS.
19 Cf. diversi contributi nellopera collettiva a cura di A. Loretan, Kirche  Staat im Umbruch,
Zurigo 1995; i cantoni che attualmente conoscono limposta di culto per le persone fisiche ma non per
quelle giuridiche sono Argovia, Appenzello esterno, Basilea città, Sciaffusa, Vallese.
20 Per lanno 2002 il Dipartimento federale delle finanze ha calcolato linsieme delle imposte di culto
pagate dalle persone giuridiche in Svizzera (distribuite poi alle chiese cattolica  romana, riformata e cattolico
 cristiana) in 172 milioni di franchi; cf. D. Kosch, Kirchenfinanzierung in der Schweiz, p. 7.
21 In questa sede non è possibile soffermarsi sulla questione, ma appaiono immediatamente le
radici di eventuali conflitti tra il regime di diritto canonico, che assegna responsabilità particolari al
vescovo ed ai parroci, e quello di diritto civile  ecclesiastico, che regola tutto su base democratica.
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stiche cantonali avviene attraverso i contributi accordati dagli stessi comuni
parrocchiali, tra i quali viene pure garantita una perequazione, nel senso che
i comuni fiscalmente forti aiutano quelli più deboli.
Alcuni cantoni (in qualche caso anche i comuni politici) versano anche
dei contributi diretti alle chiese riconosciute. Si conoscono diverse attività
finanziate così: dalla manutenzione degli edifici di culto, alla retribuzione di
preti e di altri collaboratori pastorali22 , alle indennità accordate per delle prestazioni fornite nellinteresse della collettività, come lassistenza spirituale nelle carceri o negli ospedali. Nei cantoni Vallese e Ticino sono spesso i comuni
politici a versare dei contributi diretti alle parrocchie, anche se nel primo la consistenza degli stessi è di regola adeguata alle necessità, mentre nel Ticino i contributi
sono spesso largamente insufficienti a coprire le spese delle parrocchie.
Le risorse della Chiesa a livello cantonale servono a finanziare posti di
lavoro oppure organismi che operano nel cantone stesso e una parte viene poi
riversata alle diocesi di appartenenza e alla CCCRS.
Per cogliere la consistenza delle somme disponibili a questo livello (molto diverse da una cantone allaltro) e per capirne limpiego possono essere utili
alcuni dati del 2004.
Nel Cantone San Gallo, su una spesa totale della corporazione cantonale
leggermente superiore a 17 milioni di franchi, quasi 4 sono stati impiegati per
finanziare posti di lavoro della diocesi, poco più di 3 per sussidi alle scuole
cattoliche presenti nel cantone, 2.5 per compiti sociali e 1.7 per finanziare
istituzioni sovra cantonali23 .
La Landeskirche del Cantone Berna, su quasi 3.7 milioni di franchi di
spesa, ne ha impiegato il 35% per contributi sovra cantonali (per esempio alla
CCCRS, alla pastorale dei migranti, alla diocesi di Basilea), il 48% per contributi cantonali (per esempio alla Comunità di lavoro delle chiese, alla Caritas,
alla pastorale speciale), il 10% per lamministrazione24 .
La Commissione centrale cattolico  romana del Cantone Zurigo, su una
spesa totale di 41.5 milioni di franchi (di cui 26 provengono dalle imposte di
culto dei comuni parrocchiali e 7.5 sono contributi cantonali), versa solo
1.85 milioni ad istanze sovra cantonali, mentre 7.5 sono destinati rispettivamente alla perequazione tra i comuni parrocchiali ed al lavoro pastorale (da
cui vengono però recuperati circa 2.2 milioni), 4 alla formazione (essenzial22 Oltre al regime particolare del Cantone Vaud (cf. qui di seguito), è in particolare il Cantone
Berna che conosce il pagamento diretto di gran parte degli stipendi dei preti e dei collaboratori parrocchiali.
23 Cf. le informazioni contenute nelle pagine web della corporazione cantonale, chiamata Katholischer Konfessionsteil des Kantons St.Gallen, www.kath.ch/sg (17.03.2006).
24 Cf. Römisch-Katholische Landeskirche des Kantons Bern, Jahresbericht 2004, p. 27.
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mente le scuole cattoliche) ed alla cultura, quasi 2.3 alla diaconia ed alla
Caritas25.
Unimportante spesa che grava sulle spalle delle organizzazioni cantonali
è infine quella inerente la pastorale delle comunità di immigrati. I sacerdoti ed
i collaboratori pastorali delle comunità più importanti, quelle che hanno cioè
una comunità organizzata a livello cantonale (essenzialmente italiani, spagnoli,
portoghesi ed in parte anche croati), sono pagati direttamente da queste organizzazioni (ovviamente anche gli immigrati residenti sono tenuti a pagare limposta di culto). Degli assistenti spirituali delle minoranze linguistiche, quelle
che hanno cioè una comunità organizzata su più cantoni o addirittura a livello
svizzero, si occupa invece la commissione delle Conferenza dei vescovi svizzeri Migratio, che svolge anche un compito di coordinamento e di formazione
per tutto il settore dellimmigrazione cattolica e che dispone di una somma che
supera i tre milioni di franchi, alimentata principalmente dagli stessi organismi
cantonali.
2.3. Casi particolari
Nel Cantone Vaud26 è in atto un cambiamento legislativo abbastanza
importante a seguito dellaccettazione popolare della nuova Costituzione cantonale, che è entrata in vigore il 14 aprile 2003; per quel che concerne
i rapporti stato  chiesa attualmente è però ancora in vigore il regime precedente, nel quale la Chiesa evangelica riformata è Chiesa di Stato27. Per quel
che ci interessa la conseguenza è che i suoi pastori e diaconi sono parificati ai
funzionari statali (benché non lo siano in senso stretto) ed il Cantone ne
assume lo stipendio; il Cantone paga anche le spese amministrative della stessa Chiesa, mentre i comuni politici assumono gli stipendi di sagrestani, organisti ed altri dipendenti della parrocchia, come pure le spese per il materiale
necessario al culto, quelle relative agli immobili e mobili di culto (di cui sono
proprietari) e mettono a disposizione locali per il catechismo, là dove la parrocchia non ne possiede.
Per ragioni di equità e con lintento di permettere una migliore integrazione dei cattolici nella comunità cantonale, dal 1970 larticolo 14 della precedente costituzione cantonale metteva a carico dello stato e dei comuni anche le
25 Römisch-katholische Zentralkommission des Kantons Zürich, Die katholische Kirche im Kanton Zürich, Jahresbericht 2004, p. 70-71.
26 Per questa parte cf. Ph. Gardaz, Le statut juridique des Églises réformée et catholique dans le
Canton de Vaud, in AAVV (a cura di A. Loretan), Rapports Église-État en mutation, Fribourg 1997.
27 Larticolo 13 della Costituzione precedente recitava infatti: LÉglise évangélique réformée du
Canton de Vaud est maintenue comme institution nationale.
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spese del culto cattolico, secondo le stesse norme applicate al culto protestante, tenuto conto dellimportanza numerica raggiunta dai cattolici rispetto alla
popolazione riformata.
È interessante notare come né la Chiesa evangelica riformata, né quella
cattolica godano in questo contesto dello statuto di diritto pubblico.
La nuova costituzione esige un adeguamento della legge, ma in pratica
i cambiamenti potrebbero anche essere molto contenuti. La nuova costituzione
prevede infatti il riconoscimento delle chiese cattolica romana ed evangelica
riformata come istituzioni di diritto pubblico, ma per quel che concerne il loro
finanziamento prevede che lo stato assicuri loro i mezzi necessari alla realizzazione della loro missione28 .
Nel Cantone Ginevra le cose sono completamente diverse29. Le Chiese
sono nel diritto privato ed ai fedeli viene praticamente solo proposto il versamento di un contributo ecclesiastico. Esso è regolato da una legge del 1945,
che autorizza il Consiglio di Stato (il governo cantonale) a percepirlo per conto
delle tre chiese riconosciute, quella cattolica romana, quella nazionale protestante e quella cattolica cristiana. Lamministrazione cantonale lo calcola
e laggiunge nella notifica di tassazione dei contribuenti che indicano la loro
appartenenza ad una chiesa riconosciuta. Ma il versamento del contributo
è totalmente libero; lo stato non può pretenderlo. Il contributo (una tassa fissa
di 10 franchi, cui si aggiunge il 16% dellimposta sul reddito ed il 6% dellimposta sulla sostanza) concerne naturalmente solo le persone fisiche e solo poco
più del 10% dei fedeli cattolici ne versa almeno una parte. Eppure negli anni
90 il 75% delle spese della Chiesa cattolica, necessariamente molto contenute,
erano coperte con il contributo ecclesiastico; per il resto si ricorreva a doni,
legati e redditi del patrimonio. Oggi la situazione si è aggravata.
Nel Cantone Neuchâtel30 troviamo una situazione per lo meno singolare,
con un regime di separazione stato  chiesa, ma con il primo che versa comunque una sovvenzione alle tre chiese riconosciute (le stesse del Cantone Ginevra), che sono anche esenti dalle imposte su tutti i loro beni.
Questo compromesso è il risultato di un lungo processo che ha avuto
come protagonista la Chiesa protestante. Oggi le tre chiese sono separate dallo
28 Larticolo 170 della nuova Costituzione cantonale recita: 1 LEglise évangélique réformée
et lEglise catholique romaine, telles quelles sont établies dans le canton, sont reconnues comme
institutions de droit public dotées de la personnalité morale. 2 LEtat leur assure les moyens nécessaires à laccomplissement de leur mission au service de tous dans le canton. 3 La loi fixe les
prestations de lEtat et des communes.
29 Per questo Cantone cf. P. Regad, Comment lÉglise catholique romaine à Genève vit-elle la
séparation Église-État?, in AAVV, a cura di Adrian Loretan, op. cit.
30 Per questo Cantone cf. P. Zen-Ruffinen e Ch. Guy-Ecabert, La séparation de lÉglise et de
lÉtat à Neuchâtel, in AAVV, a cura di Adrian Loretan, op. cit.
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stato, si organizzano liberamente secondo le regole del diritto privato, ma la
separazione non è appunto totale. La Costituzione cantonale del 2002 riconosce che esse sono delle istituzioni dinteresse pubblico, che rispettano le tradizioni cristiane del paese e che operano per il suo sviluppo religioso31. Il regime
delle tre chiese è completato da un accordo particolare del 2001, chiamato
concordato, che precisa lammontare della sovvenzione che viene loro versata
(oggi è di circa 1.6 milioni di franchi), il modo della sua ripartizione (che viene
stabilito dalle chiese stesse, generalmente in proporzione al numero di fedeli),
la possibilità di assegnare altre sovvenzioni per prestazioni particolari (per
i cappellani degli ospedali per esempio). Il concordato precisa pure che lamministrazione cantonale riscuote gratuitamente il contributo volontario stabilito
liberamente dalle chiese per i loro membri, analogamente a quanto avviene
a Ginevra. Sembra quasi inutile sottolineare che il contributo volontario copre
una parte nettamente inferiore delle spese ecclesiastiche di quella del sussidio
statale.
Nel Cantone Vallese32 vale anzitutto la pena di segnalare che la prima
legge che regola i rapporti tra chiesa e stato è entrata in vigore solo al 1993,
con la ripresa dei diversi regolamenti preesistenti, tanto che la stessa «non
consacra un nuovo regime, ma fissa piuttosto la pratica seguita fin qui»33.
In questo Cantone, dove alla chiesa cattolica ed a quelle riformata
è riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico, per quel che concerne le parrocchie cattoliche non sono state costituite le corporazioni parrocchiali, benché la legge lo preveda esplicitamente.
Dal punto di vista finanziario, la legge prevede che i comuni politici
siano chiamati a coprire le spese delle parrocchie, nel caso in cui gli altri
mezzi finanziari fossero insufficienti34. Questa sovvenzione viene nella maggior parte dei casi inclusa nel preventivo del comune politico e viene perciò
prelevata tra le sue risorse ordinarie.
I contribuenti non membri di una chiesa riconosciuta sono liberati dalla
partecipazione alla copertura di queste spese, ma devono farne domanda scritta
al comune.
La legge autorizza il Cantone a versare anche delle sovvenzioni alle
chiese riconosciute, quando si tratta di spese legate ad attività sovra parroc31

Cf. gli articoli 97 e 98 della Costituzione in vigore dal 1o gennaio 2002.
Per questo Cantone cf. Johannes Theler, Rapports entre lÉglise et lÉtat en Valais : un modèle
original de financement des tâches ecclésiastiques, in AAVV, a cura di Adrian Loretan, op.cit. (lo stesso
articolo si trova in tedesco in AAVV, a cura di Adrian Loretan, Kirche  Staat im Umbruch, Zürich,
1995).
33 Elle ne consacre pas un régime nouveau en soi, mais plutôt fixe la pratique suivie jusquici,
J. Theler, op. cit. p. 196 .
34 Cf. articolo 2 della Costituzione cantonale.
32
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chiali, come per esempio la formazione degli adulti, lassistenza spirituale in
ospedale o nelle carceri, linsegnamento della religione. Attualmente è stato
fissato un tetto di 500 000 franchi annui per queste sovvenzioni pubbliche
cantonali.
Nel Cantone Ticino, a grande maggioranza di confessione cattolica, il
finanziamento pubblico delle chiese (dal 1998 è riconosciuta di diritto pubblico anche la Chiesa evangelica riformata) rimane un problema insoluto e lo
è da ormai parecchio tempo, anche perché la «Legge sulla libertà della Chiesa
cattolica e sullamministrazione dei beni ecclesiastici» del 1886 è rimasta in
vigore fino alla fine del 2004. Elaborando la nuova «Legge sulla Chiesa cattolica» il legislatore ha voluto riconoscere la personalità giuridica di diritto pubblico ai comuni parrocchiali, alla diocesi e ad altri enti ecclesiastici (a differenza della vecchia legge che riconosceva solo i comuni parrocchiali), ha lasciato
ampio margine di manovra alla Chiesa, ma si è guardato bene dallaffrontare
in modo approfondito il tema del finanziamento pubblico, limitandosi a dare
alcune indicazioni di massima.
La situazione attuale presenta diverse soluzioni differenti tra i comuni
parrocchiali: alcuni hanno limposta di culto (oggi ridotta di fatto ad un contributo volontario, dato che il non pagamento della stessa non ha nessuna conseguenza sullappartenenza alla corporazione), altri ricevono un contributo dal
comune politico, altri ancora ricorrono al reddito del patrimonio. Ciò comporta
una precarietà generale e sostanziali differenze da una parrocchia allaltra.
3. Le altre forme di raccolta di fondi
Se, per quanto detto sopra, soprattutto nelle parrocchie della Svizzera
tedesca, la gran parte del finanziamento delle attività ecclesiali passa attraverso
il prelievo dellimposta di culto o attraverso i contributi diretti dei cantoni,
anche in Svizzera si conoscono naturalmente altre forme tradizionali di finanziamento: si tratta per esempio dei redditi ottenuti dal patrimonio delle parrocchie e delle diocesi o delle fondazioni ad esse legate, oppure dei ricavi ottenuti
dalle attività svolte dalle istituzioni ecclesiastiche (piuttosto ridotti), per non
parlare evidentemente delle collette domenicali o in occasioni di manifestazioni
particolari (spesso destinate ad opere caritative), delle donazioni, oppure di forme di perequazione volontaria tra i sacerdoti, laddove i loro stipendi non sono gli
stessi (cè un organismo svizzero e diversi a livello cantonale o diocesano).
In questambito è particolarmente importante il ruolo giocato dallazione
nazionale Sacrificio quaresimale35, portata avanti in collaborazione con analo35

«Fastenopfer» in tedesco e «Action de Carême» in francese.
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ghe azioni della Federazione delle Chiese protestanti svizzere e della Chiesa
cattolica cristiana della Svizzera36. Il Sacrificio quaresimale, SQ, è una fondazione privata costituita nel 1961 ed è amministrata da un consiglio nominato
dai vescovi svizzeri e la colletta nazionale che promuove è destinata in gran
parte alle missioni ed allaiuto allo sviluppo; una parte del ricavo serve però
a finanziare direttamente le diocesi (prende il nome di «parte diocesana»)
e unaltra le attività «nazionali» o delle regioni linguistiche. Il ricavo della
colletta non è trascurabile37, benché in preoccupante diminuzione da qualche
anno, essendo passato dai circa 23 milioni di franchi del 1992, con una cifra
costantemente sopra i 20 milioni fino al 2001, a poco più di 17 milioni nel
200438.
4. Il finanziamento delle diocesi39
Sono gli organismi ecclesiastici cantonali che si assumono la copertura di
una importante parte delle spese delle diocesi. Le grandi differenze di dimensione e soprattutto di organizzazione delle sei diocesi e dei cantoni che le
compongono portano però ad avere molteplici forme e tassi di finanziamento,
come pure unincidenza molto variabile dei contributi degli organismi civili
 ecclesiastici.
Per la diocesi più grande, quella di Basilea ma con sede vescovile
e Solothurn, il sostegno attraverso il cosiddetto contributo diocesano figura
esplicitamente negli statuti della commissione finanziaria degli organismi ecclesiastici cantonali che le appartengono. Lappoggio consiste anche nella collaborazione in materia budgetaria e nellallestimento dei conti. La partecipazione
delle chiese cantonali rappresenta il 52% dei ricavi, ma alcuni cantoni che
hanno un concordato con la diocesi finanziano direttamente anche alcune spese particolari, come per esempio lo stipendio dei vescovi. Nel 2003 il contributo versato attraverso le corporazioni cantonali si elevava a circa 2.80 franchi
per fedele cattolico.
36

cristiani.

Lazione si chiama «Pane per i fratelli» per i protestanti ed «Essere solidali» per i cattolici

37 Nel 2004 i ricavi del SQ sono stati 22.2 milioni di franchi, di cui poco più di 17 milioni
provenienti dalla colletta (essendo la fondazione impegnata nellaiuto ai paesi in via di sviluppo riceve
anche contributi pubblici federali); ciò ha permesso di versare poco più di un milione alle diocesi
(la «parte diocesana»), 2.7 milioni ad altri progetti portati avanti in Svizzera (cf. qui di seguito) e circa
10 milioni a progetti pastorali e di sviluppo nei paesi poveri.
38 Cf. Jahresbericht 2004, il rapporto non è disponibile in italiano, a p. 22.
39 Per questo capitolo cf. soprattutto RKZ Compiti e prestazioni, pubblicato dalla Conferenza
centrale cattolica romana della Svizzera nel marzo 2003 in due versioni, una breve in tedesco, francese
e italiano e una più articolata solo in tedesco ed in francese; la parte sul finanziamento delle diocesi
è presente solo nella versione più articolata.
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Nella seconda diocesi per dimensione, quella di Chur che comprende
Zurigo, il cantone più popoloso della Svizzera, esiste pure un organismo di
coordinamento dei contributi versati dagli organismi ecclesiastici cantonali,
che nel 2003 ha proposto di aumentare il contributo per fedele cattolico da 2
a 3 franchi annui, al fine di poter partecipare al finanziamento della facoltà di
teologia e del seminario che hanno sede a Chur. Non è poi da dimenticare che
un regolamento particolare applicato nel Cantone Zurigo fa sì che la corporazione ecclesiastica cantonale si assuma la totalità delle spese del vicariato
generale e del tribunale ecclesiastico che hanno sede nella città di Zurigo.
La terza diocesi per dimensione, quella di Losanna  Ginevra  Friburgo,
con sede in questultima città, ha un regime simile, nonostante le situazioni
particolari dei cantoni di Ginevra e Neuchâtel. Il contributo degli organismi
ecclesiastici cantonali è calcolato in proporzione al numero di fedeli cattolici
del cantone e si aggira attorno ai 2 franchi annui a testa. A questi vanno
aggiunti modesti redditi del patrimonio ed una colletta organizzata in tutte le
parrocchie della diocesi una volta allanno.
Nella diocesi di San Gallo, che comprende, accanto al cantone omonimo,
solo i due piccoli semi cantoni di Appenzello interno e di Appenzello esterno,
la corporazione cattolica cantonale assume in larga misura le spese della diocesi attraverso limposta di culto e partecipa insieme ai rappresentanti della curia
vescovile allallestimento del preventivo. Il contributo per fedele cattolico ha
raggiunto 15.20 franchi nel 2002.
Nella diocesi di Sion, che comprende il Cantone Vallese ed una piccola
parte di Vaud (ma a cui bisogna togliere otto parrocchie del cantone che sono
affidate allabbazia nullius di Saint-Maurice) le entrate principali provengono da collette effettuate nelle chiese. Tra gli altri contributi cè da segnalare
quello del Cantone, che era di 370 mila franchi nel 2002, su un preventivo
globale di 2.1 milioni.
Molto problematica la situazione nella diocesi di Lugano, che coincide
con il territorio del Cantone Ticino. Attualmente né le parrocchie, né tanto
meno il cantone partecipano al finanziamento della diocesi, che deve perciò
ricorrere a mezzi propri, come i redditi del patrimonio e di alcune amministrazioni diocesane, doni, legati e addirittura alla vendita di immobili. Esiste da
circa quindici anni un Fondo attività diocesane, alimentato dalle parrocchie
su base volontaria (e per questo motivo alcune non hanno mai versato nulla),
che riesce a raccogliere a malapena 200 mila franchi allanno, cioè meno di un
franco per fedele cattolico.
Tutte le diocesi ricevono ancora il già menzionato contributo del Sacrificio quaresimale, sempre più contestato dalle cerchie che vorrebbero che i fondi
raccolti mediante questa colletta fossero tutti devoluti allaiuto ai paesi più
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poveri. La somma versata alle diocesi è comunque decisamente contenuta,
dato che supera di poco il milione di franchi allanno in totale.
Nel complesso le diocesi percepiscono una somma che corrisponde
a circa l1% dellinsieme delle imposte di culto, una cifra evidentemente risibile, segno di uno squilibrio poco ragionevole tra le risorse disponibili alla base
(nelle corporazioni parrocchiali) e quelle disponibili ai vertici (le autorità diocesane). Questo squilibrio viene oggi considerato sempre più problematico
anche dai grandi difensori del sistema di finanziamento svizzero della Chiesa
cattolica40.
5. Le attività sovra-cantonali
Nonostante la frammentazione dovuta alle quattro regioni linguistiche ed
ai ventisei cantoni e semi cantoni, in Svizzera troviamo un numero non trascurabile di organismi ecclesiali regionali o «nazionali», sovvenzionati attraverso
il cosiddetto «co-finanziamento», per il fatto che le loro risorse finanziarie
provengono in parte dalla CCCRS ed in parte dalla fondazione SQ41.
Mentre la seconda preleva questi fondi dalla colletta annuale, la prima li
ottiene dalle organizzazioni cantonali. A questo proposito occorre qualche considerazione supplementare. Se si tiene infatti conto delle già richiamate grandi
differenze esistenti da un cantone allaltro (il numero dei residenti cattolici,
i mezzi finanziari a disposizione dellorganizzazione cantonale, la forza fiscale
del cantone, la diversità dei sistemi fiscali in vigore) si comprende facilmente
come i contributi versati alla Conferenza centrale rappresentino un carico
dimportanza molto variabile da un cantone allaltro. Per alcuni questa partecipazione finanziaria pesa fortemente sui conti annuali, per altri rappresenta un
onere proporzionalmente molto inferiore. Per stabilire la cifra dovuta da ogni
organizzazione cantonale è stata così elaborata una chiave di ripartizione, che
tiene largamente conto delle differenze summenzionate42.
In una pubblicazione recente43, nella quale i compiti e le prestazioni della
CCCRS sono descritti in modo dettagliato, viene anche spiegato il «co-finanziamento». Per cogliere la portata di questo strumento al servizio dellattività
pastorale, vale la pena di considerare sia levoluzione dei fondi a disposizione,
che il loro impiego.
40

Cf. D. Kosch, Kirchenfinanzierung in der Schweiz, p. 2.
Il co-finanziamento è regolato sin dal 1983 da un contratto sottoscritto dalla Conferenza dei
vescovi svizzeri, dal SQ e dalla CCCRS.
42 Nel 2005 è entrata in vigore una nuova chiave di ripartizione che ha permesso anche di
semplificare il sistema di calcolo precedente.
43 RKZ Compiti e prestazioni.
41
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Per quel che concerne il primo aspetto, si può osservare come dal 1972
(anno in cui è entrato in funzione questo sistema) la quota-parte della Conferenza centrale sia aumentata regolarmente. È invece rimasta più o meno stabile
in termini assoluti ma si è ridotta in percentuale quella del Sacrificio quaresimale. Si è infatti passati da 0.37 milioni di franchi per la CCCRS e 2.73 per il
SQ nel 1972 a 5.27 milioni per la CCCRS e 2.75 per il SQ nel 2004. Levoluzione si spiega facilmente se si ricorda che lazione SQ è nata molto prima,
negli anni sessanta, proprio con lintento di finanziare sia le attività della
Chiesa cattolica in Svizzera, che quelle delle chiese sorelle nelle regioni di
missione.
Lidea di finanziare le attività sovra cantonali anche con il ricavo delle
imposte di culto si è però fatta strada abbastanza presto ed è diventata realtà
nel 1971, con la fondazione della CCCRS. A lungo termine potrebbe anche
verificarsi unassunzione totale di questo compito da parte della Conferenza
centrale.
Una commissione mista di esperti (costituita da otto delegati della
CCCRS, otto del SQ e due della Conferenza dei vescovi) esamina annualmente le domande di sussidio inoltrate dalle istituzioni che operano a livello svizzero, delle regioni linguistiche o comunque a livello sovra diocesano, propone
le somme da assegnare (che devono poi essere approvate sia dallassemblea
plenaria della CCCRS che dal consiglio di fondazione del SQ), stabilisce dei
piani finanziari e controlla lutilizzazione dei sussidi accordati. Inoltre, da
alcuni anni a questa parte, al fine di rendere più efficace lallocazione dei
sussidi, ma anche perché sotto la pressione della diminuzione delle risorse, la
Conferenza centrale ha iniziato a proporre, se non proprio ad imporre, la
sottoscrizione di contratti di prestazione con le istituzioni sussidiate, per mezzo
dei quali controlla, non solo le prestazioni fornite, ma anche i metodi di
gestione.
Nella recente già citata pubblicazione della Conferenza centrale troviamo
elencate tutte le istituzioni che beneficiano di sussidi attraverso il «co-finanziamento». Le stesse sono classificate in otto categorie. La prima è costituita dai
Mass media (si tratta essenzialmente dellagenzia di stampa cattolica KIPA
e degli uffici regionali linguistici che si occupano dei rapporti con la radio e la
televisione pubbliche), a cui va un quarto dei sussidi. Non trascurabile neppure
la parte attribuita agli Organi direttivi della Chiesa (si tratta del segretariato
e delle commissioni della Conferenza dei vescovi), a cui va il 18.5% dei
sussidi. Seguono le categorie: Formazione e perfezionamento (si tratta di istituti regionali o svizzeri che non vengono finanziati a livello cantonale), con il
16.5; Associazioni di adulti, con il 14%; Animazione (si tratta essenzialmente
della Commissione di catechesi interdiocesana, dellistituto di liturgia e del
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servizio per la pastorale biblica, pure interdiocesani) con il 10.5%; Associazioni di giovani, con l8.5%; Compiti pastorali particolari (soprattutto la già citata
Migratio), con il 5.5%; Organizzazioni internazionali (cinque organismi cattolici internazionali che hanno la loro sede a Ginevra) con l1.5%.
Si tratta in totale di ben 55 uffici o organizzazioni. Accanto a questi
finanziamenti ricorrenti la CCCRS sostiene, di regola solo parzialmente, anche
progetti puntuali, come per esempio lincontro del papa con i giovani svizzeri
a Berna nel giugno del 2004, oppure attività strettamente legate allo studio ed
allapplicazione del diritto civile-ecclesiastico, ma nel complesso lincidenza
di questi ultimi è marginale.
Da qualche anno a questa parte, vuoi per la diminuzione del ricavo della
colletta del SQ, vuoi per la crisi economica che ha ridotto il gettito fiscale e di
conseguenza gli importi a disposizione delle corporazioni parrocchiali e cantonali, il co-finanziamento è sotto pressione. Ciò ha portato, anche grazie allo
strumento costituito dai contratti di prestazione, a cercare di contenere le somme versate ed a ridurre le istituzioni finanziate. Diventa inoltre sempre più
forte la critica e la pressione nei confronti dei membri della CCCRS che non
versano la totalità dei loro contributi, le diocesi di Lugano e di Sion e la
corporazione cantonale del Cantone Svitto44. Esemplare in questo senso il
comunicato stampa emesso dopo lassemblea plenaria della CCCRS del 24
e 25 giugno 2005, con il quale i tre membri summenzionati vengono non solo
accusati di mancanza di solidarietà, ma addirittura considerati una spada di
Damocle sospesa sul finanziamento solidale delle attività della Chiesa cattolica a livello svizzero45.

44 La Diocesi di Sion non può impiegare i fondi pubblici per attività esterne alla diocesi e sembra
non trovare altre vie per sopperire a questa carenza; la Diocesi di Lugano ha una situazione precaria già
a livello del finanziamento delle attività interne; la costituzione della corporazione cantonale di Svitto
non autorizza luso di fondi cantonali per attività esterne al cantone e i numerosi tentativi di portare ad
un cambiamento, compreso un intervento del vescovo, non hanno finora trovato una maggioranza tra
i fedeli.
45 Il comunicato stampa del 28.06.2005, firmato da Daniel Kosch afferma quanto segue: Le fait
que lEglise cantonale schwytzoise et les deux diocèses membres de la Conférence centrale (Lugano et
Sion) ne sacquittent pas de lentier de leurs contributions respectives, se soustrayant ainsi à leur devoir
de solidarité au niveau suisse, a été qualifié d«épée de Damoclès» suspendue au-dessus du financement
solidaire des activités de lEglise à léchelon de la Suisse. Cette attitude pourrait en effet décourager la
bonne volonté des grandes organisations ecclésiastiques cantonales qui supportent depuis de nombreuses
années le gros de la charge du financement des organes centraux de la direction de lEglise. Aussi, dès
lan prochain, la Conférence centrale signalera également aux institutions cofinancées que le manque de
fonds pour leurs subsides est de facto imputable au versement incomplet de certaines contributions. Ce
trou représente une somme de Fr. 400.000.-, soit 7% du crédit du cofinancement de la Conférence
centrale.
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6. Considerazioni conclusive
Da quanto esposto (necessariamente incompleto, benché manchino solo
aspetti marginali) si può concludere che il sistema di finanziamento della
Chiesa cattolica in Svizzera è piuttosto singolare, in particolare per quel che
concerne il finanziamento pubblico. Questo tipo di finanziamento, che è daltronde la parte preponderante, è inoltre molto differente da un cantone allaltro
(e anche tra i comuni di uno stesso cantone) ed è molto complicato a livello
sovra cantonale.
Anzitutto può stupire chi non vive in Svizzera che le risorse provenienti
dalle imposte di culto non vadano agli organismi canonici (parrocchie e diocesi), ma alle corporazioni di fedeli, prevalentemente ma non solo di diritto
pubblico, strutturate in modo democratico (comuni parrocchiali e «chiese cantonali» o federazioni cantonali delle parrocchie). Le imposte di culto, riscosse
a livello dei comuni parrocchiali, devono perciò salire dal basso verso gli
organismi superiori.
A causa delle notevoli disuguaglianze nel sistema di finanziamento tra
i cantoni e delle altrettanto grandi disuguaglianze nella forza fiscale dei diversi
comuni parrocchiali, le risorse sono distribuite in modo molto differente, tanto
che accanto a corporazioni parrocchiali o cantonali ricche ne troviamo di
povere. Per non parlare delle diocesi, sistematicamente con meno risorse rispetto alle corporazioni comunali e cantonali.
Le risorse finanziarie disponibili si distribuiscono infatti ai vari livelli in
modo da formare una specie di piramide: delle somme raccolte a livello
comunale ne arriva circa il 10-20% a livello cantonale e solo l1-2% a livello
diocesano o svizzero46. Che questa distribuzione sia per lo meno strana può
anche essere evidenziato meglio se facciamo un paragone con le finanze
pubbliche in generale, dove le entrate fiscali si distribuiscono come segue:
circa il 30% ai comuni, circa il 33% ai cantoni e circa il 38% alla Confederazione.
La problematicità del sistema sta emergendo con forza soltanto da una
quindicina di anni, sotto la pressione delle ristrettezze finanziarie, ma non
è difficile capire che si trova alla sua radice. Il fatto che i responsabili dellattività pastorale, siano essi a livello parrocchiale, regionale o diocesano, debbano
di fatto negoziare sistematicamente luso delle risorse finanziarie ha certamente il vantaggio di permettere una reale corresponsabilità dei laici, ma in situ46 Sulla pagina web della Diocesi di Basilea (www.bistum-basel.ch) sotto la rubrica Diocèse
 Devoirs, vengono citate queste cifre riferite al 1991: su più di 300 milioni di franchi di spese totali per
scopi pastorali nella Diocesi (esclusi i pagamenti diretti dei cantoni), ben 296 erano stati spesi dai
comuni parrocchiali, 31 dalle «chiese nazionali» e solo 3 dalla Diocesi in senso stretto
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azioni conflittuali i secondi hanno di fatto sempre il coltello dalla parte del
manico, con la possibilità di forti condizionamenti47.
Anche nellattuale lavoro di riorganizzazione, volto a semplificare il sistema di finanziamento sovra cantonale ed a ridurre gli organismi sovvenzionati, si ha la netta impressione che la guida non sia nelle mani dei vescovi, ma
piuttosto delle corporazioni civili  ecclesiastiche e soprattutto della CCCRS.
Non va infine dimenticato che, benché attualmente il sistema permetta di
avere ancora notevoli risorse a disposizione, in prospettiva, con lavanzare di
una società pluralista, il finanziamento pubblico potrebbe anche venire messo
seriamente in discussione, in particolare mediante la crescente separazione tra
stato e chiese, con serie conseguenze. Questo pericolo non è evidentemente
ignorato, ma considerato molto lontano, tanto che non sembra preso seriamente in considerazione dalla maggior parte dei responsabili delle finanze ecclesiastiche in Svizzera.

FINANSOWANIE KOCIO£A KATOLICKIEGO W SZWAJCARII
(STRESZCZENIE)

Finansowanie Kocio³a katolickiego (jak te¿ Kocio³ów reformowanych) opiera siê
w Szwajcarii na podatku kocielnym. Mimo to istniej¹ liczne rozwi¹zania, gdy¿ zgodnie ze szwajcarsk¹ ustaw¹ zasadnicz¹ w poszczególnych kantonach kszta³tuj¹ siê odmienne sposoby relacji
miêdzy Kocio³em a pañstwem. W wiêkszoci kantonów (tak¿e niemieckojêzycznych) istniej¹
wspólne pañstwowo-kocielne organy: gminy kocielne (struktury paralelne do kanonicznych parafii) i organizacje kantonalne, które w wielu przypadkach okrelane s¹ jako kocio³y krajowe (Landeskirchen). Wysokoæ podatków kocielnych, ale tak¿e bud¿et i poziom wydatków, ustalane s¹
demokratycznie przez gminy kocielne. Cztery z dwudziestu szeciu kantonów nie pobieraj¹ podatku kocielnego. Kurie biskupie s¹ finansowane czêciowo z przychodów z nieruchomoci oraz
sk³adek i ofiar wiernych. Gminy kocielne przekazuj¹ tak¿e na kurie 1% pobranego podatku
kocielnego. Wspó³finansowanie Kocio³a pochodzi tak¿e z Rzymsko-Katolickiej Centralnej Konferencji (RKZ) oraz akcji Fastenopfer (ofiara postna), dzia³aj¹cych na obszarze ca³ej Szwajcarii.
RKZ dostarcza 5,3 milionów franków szwajcarskich, natomiast Fastenopfer  2,7 milionów.
W wielu kantonach francuskojêzycznych (Westschweiz) i w³oskojêzycznych (Tessin) istnieje odmienna organizacja finansów kocielnych. W kantonach Genf (Genewa) oraz Neuenburg Koció³
i pañstwo s¹ rozdzielone, nie istniej¹ zatem struktury pañstwowo-kocielne. W kantonach Waadt
i Wallis Kocio³y s¹ jeszcze finansowane b¹d wspierane przez pañstwo. W kantonie Tessin Koció³
ma wprawdzie osobowoæ prawn¹, nie istniej¹ jednak ¿adne wspólne struktury, a podatek kocielny
jest pobierany jedynie w jednej pi¹tej parafii. Problemem s¹ tak¿e wyst¹pienia z Kocio³a. Chocia¿
ich liczba nie jest w ostatnich latach zbyt wielka (ok. 20 tysiêcy osób rocznie), to jednak
w dalszej perspektywie mog¹ one negatywnie wp³yn¹æ na finansowanie Kocio³a.
47

In Svizzera nessun cattolico ha dimenticato il conflitto che, tra il 1990 ed il 1997, oppose il
vescovo di Chur, Wolfgang Haas, a praticamente la totalità delle corporazioni di diritto pubblico della
sua diocesi, alcune delle quali bloccarono addirittura i loro contributi alla diocesi.
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Wstêp
Jeszcze 15-20 lat temu do klasycznych kana³ów masowego komunikowania zaliczano prasê, kino i telewizjê. Dzisiaj doszed³ potê¿ny rodek komunikacyjny  Internet.
Internet  dos³ownie miêdzysieæ  to pewna iloæ sieci lokalnych
(LAN) po³¹czonych w jedn¹ wspóln¹ sieæ. S³owo to napisane wielk¹ liter¹
(Internet) oznacza ogólnowiatow¹ sieæ komputerow¹, bêd¹c¹ po³¹czeniem tysiêcy sieci1. Internet jest zjawiskiem wyj¹tkowym  nie ma w³aciciela. Nie
ma równie¿ centrum, które decydowa³oby o strategii jego rozwoju w skali
wiata. Jest to rozleg³a sieæ o ogólnowiatowym zasiêgu, bêd¹ca zbiorem
setek tysiêcy lokalnych sieci komputerowych, a tak¿e pojedynczych komputerów u¿ywaj¹cych protoko³u komunikacyjnego TCP/IP. Przeznaczona pierwotnie wy³¹cznie do przekazu danych, coraz czêciej staje siê medium transportowym us³ug g³osowych VoIP lub multimedialnych w czasie rzeczywistym2.
Dzisiaj Internet sta³ siê sieci¹ o zasiêgu globalnym i jest dostêpny dla ka¿dego
u¿ytkownika. Aby korzystaæ z sieci, trzeba mieæ: komputer, dostêp do sieci
poprzez liniê telefoniczn¹ i modem lub ³¹cze sta³e, odpowiednie oprogramowanie.
1

Internet, w: http://portalwiedzy.onet.pl/10400,haslo.html (20.05.2005).
Internet, w: http://www.networld.pl/leksykon/nw_term_info.asp?termin_nazwa=Internet
(21.05.2005).
2
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Do rozwoju sieci przyczyni³y siê potrzeby militarne Stanów Zjednoczonych. W roku 1957 w Departamencie Obrony Stanów Zjednoczonych powo³ano specjaln¹ agencjê pod nazw¹ ARPA (Agencja Zaawansowanych Projektów
Badawczych). W 1962 r. zrodzi³a siê idea sieci bez centralnego komputera,
w której istnia³oby wiele dróg pomiêdzy wêz³ami ³¹cz¹cymi poszczególne
sieci komputerowe. Sieæ taka jest w stanie wytrzymaæ atak nuklearny. W 1971 r.
sieci¹ po³¹czy³o siê kilka amerykañskich uniwersytetów, natomiast w 1973 r.
przeniesiono j¹ do Europy. W 1983 r. stworzono cywilny Internet. Polska
do³¹czy³a do sieci wiatowej w 1990 r. Rok póniej powsta³ system WWW
= World Wide Web, który ³¹czy ze sob¹ ca³y wiat3.
Na pocz¹tku 2001 r. liczba serwerów internetowych przekroczy³a 100
mln (z czego 45% to komputery przy³¹czone w 2000 r.), natomiast przybli¿ona
liczba u¿ytkowników Internetu w 2001 r. wynosi³a 350 mln. Wed³ug ró¿nych
szacunków w Polsce korzysta z sieci od 4,5 do 7 mln osób, a na wiecie
w roku 2005 liczba u¿ytkowników przekroczy³a miliard4. W Polsce na dziesiêciu obywateli z Internetu korzysta dwóch. Dla porównania w Niemczech na
dziesiêciu obywateli szeciu regularnie korzysta z Internetu5. Z Internetu od
pocz¹tku korzysta tak¿e Koció³, a medium to sta³o siê znakiem czasu wspó³czesnego Kocio³a6.
W niniejszym artykule omówiony zostanie stosunek Stolicy Apostolskiej
do Internetu, zastosowanie Internetu w teologii i w duszpasterstwie. Analizie
zostan¹ poddane plusy i minusy Internetu.
1. Stolica Apostolska a Internet
22 listopada 2001 r. w Sali Klementyñskiej Pa³acu Apostolskiego Jan
Pawe³ II nacisn¹³ klawisz laptopa, który rozes³a³ na rozleg³y teren Australii
i Oceanii posynodaln¹ adhortacjê apostolsk¹ Ecclesia in Oceania. Ju¿ w 1981 r.
Papie¿ uczy³, ¿e nie mo¿na nigdy manipulowaæ prawd¹, pomijaæ sprawiedliwoci, ani zapominaæ o mi³oci, jeli chce siê odpowiadaæ tym normom deontologicznym; zapominanie o tych normach lub lekcewa¿enie ich prowadzi do
stronniczoci, zgorszenia, uleg³oci wobec mo¿nych lub podporz¹dkowania siê
interesom pañstwa7. W opublikowanym w 1990 r. orêdziu zatytu³owanym
Misja Kocio³a w erze komputerów postulowa³ w³¹czenie techniki komputerowej w ewangelizacjê wiata: Metody u³atwiaj¹ce porozumiewanie siê i dialog
3

Internet. Historia, w: http://kaska.pr.radom.pl/stronadyd/historia.html (20.05.2005).
Por. http://www.phonesat.pl/visp_program_partnerski.php3 (20.05.2005).
5 Por. Christ in der Gegenwart 18 (2005), s. 138.
6 Por. E. Teufel, Die Kirche und die Zeichen der Zeit, Stimmen der Zeit 2 (2004), s. 75.
7 Jan Pawe³ II, rodki spo³ecznego przekazu w s³u¿bie odpowiedzialnej wolnoci, 4 Niedziela
Wielkanocna 1981, LOsservatore Romano 5 (1981), wyd. pol., s. 5.
4
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miêdzy cz³onkami Kocio³a pozwalaj¹ na zacienienie wiêzów jednoci. Bezporedni dostêp do informacji umo¿liwia Kocio³owi pog³êbienie dialogu ze
wspó³czesnym wiatem. W nowej kulturze komputerów Koció³ mo¿e szybciej informowaæ wiat o swoim «credo» i wyjaniaæ swoje stanowisko wobec
ka¿dego problemu czy wydarzenia. Mo¿e te¿ wyraniej s³yszeæ g³os opinii
publicznej i prowadziæ nieustanny dialog z otaczaj¹cym go wiatem8.
W orêdziu na XXXV wiatowy Dzieñ rodków Spo³ecznego Przekazu
w 2001 r. Papie¿ pisa³: Koció³ nie mo¿e nie anga¿owaæ siê coraz g³êbiej
w zmieniaj¹cy siê wiat komunikacji spo³ecznej. Globalna sieæ komunikacji
spo³ecznej poszerza siê i staje siê coraz bardziej z³o¿ona, a rodki przekazu
spo³ecznego maj¹ coraz bardziej widoczny wp³yw na kulturê i jej przekazywanie9. Rok póniej Papie¿ podkreli³, ¿e Koció³ w ka¿dej epoce kontynuuje
dzie³o rozpoczête w dniu Piêædziesi¹tnicy, gdy Aposto³owie, w mocy Ducha
wiêtego, wyszli na ulice Jerozolimy, aby g³osiæ Ewangeliê Jezusa Chrystusa
w wielu jêzykach. W swojej bogatej historii Koció³ przekracza³ wiele barier
geograficznych i kulturowych. Ka¿de z nich wymaga³o nowej energii i wyobrani do g³oszenia zawsze tej samej Ewangelii Jezusa Chrystusa. Nowy
wiat cyberprzestrzeni jest ogromnym i wa¿nym impulsem do g³oszenia Ewangelii. Wezwanie to jest w samym sercu tego, co znaczy u pocz¹tku nowego
tysi¹clecia pod¹¿aæ za wezwaniem Pana, aby wyp³yn¹æ na g³êbiê10.
W licie apostolskim Szybki rozwój Jan Pawe³ II napisa³: Szczególnie
nowe technologie stwarzaj¹ nowe mo¿liwoci komunikowania pojmowanego
jako s³u¿ba rz¹dom pasterskim i organizacji rozlicznych zadañ chrzecijañskiej
wspólnoty. Pomylmy na przyk³ad o Internecie, który nie tylko dostarcza materia³y s³u¿¹ce wiêkszej informacji, ale przyzwyczaja osoby do komunikacji
interaktywnej. Wielu chrzecijan korzysta ju¿ w sposób twórczy z tego nowego narzêdzia, wykorzystuj¹c jego mo¿liwoci w ewangelizacji, wychowaniu,
wewnêtrznej komunikacji, zarz¹dzaniu i rz¹dzeniu. Obok Internetu nale¿y tak¿e korzystaæ z innych nowych mediów i wypróbowaæ wszystkie mo¿liwoci
tradycyjnych narzêdzi. Dzienniki i czasopisma, rozmaitego rodzaju wydawnictwa, telewizja i radio katolickie pozostaj¹ bardzo po¿yteczne w pe³nej panoramie kocielnej komunikacji11.
8 Jan Pawe³ II, Misja Kocio³a w erze Komputerów, Orêdzie na XXIV wiatowy Dzieñ rodków
Spo³ecznego Przekazu 1990, LOsservatore Romano 1 (1990), wyd. pol., s. 1-3.
9 Jan Pawe³ II, Rozg³aszajcie na dachach: Ewangelia w dobie globalnej komunikacji, w: http://
wiara.pl/tematcaly.php?idenart=1037014301 (21.05.2005).
10 Jan Pawe³ II, Internet: nowe forum g³oszenia Ewangelii, Watykan 24.01.2002, w: www.kuriadodatek.szczecin.opoka.org.pl/czytelni/sroki/2002.htm (23.05. 2005).
11 Jan Pawe³ II, Szybki rozwój, List apostolski o mediach, Watykan, 24.01.2005, w: http://newkat.katoli.pl/artykuly (23.05.2005).
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Papieska Rada ds. rodków Spo³ecznego Przekazu, której przewodniczy
abp John P. Foley, wyda³a dokument pt. Koció³ a Internet. W dokumencie
czytamy m.in.: To, ¿e Koció³ interesuje siê Internetem jest szczególnym
wyrazem jego zainteresowania rodkami komunikacji spo³ecznej. [...] Internet
ma zastosowanie w wielu rodzajach dzia³alnoci i programach kocielnych
 ewangelizacji, w tym zarówno reewangelizacji, nowej ewangelizacji, jak
i tradycyjnej misyjnej pos³udze ad gentes, katechezie i innych rodzajach edukacji, wiadomociach i informacjach, apologetyce, zarz¹dzaniu i administracji
oraz pewnych formach duszpasterskiego poradnictwa i kierownictwa duchowego. Chocia¿ rzeczywistoæ wirtualna cyberprzestrzeni nie mo¿e staæ siê
zamiennikiem prawdziwej wspólnoty ludzkiej, wcielonej rzeczywistoci sakramentów i liturgii czy te¿ bezporedniej proklamacji Ewangelii, mo¿e jednak je
uzupe³niaæ, przyci¹gaæ ludzi do pe³niejszego dowiadczenia ¿ycia wiary i ubogacaæ religijne ¿ycie korzystaj¹cych z niej osób12 . Magisterium Kocio³a postuluje w³¹czenie kszta³cenia w zakresie korzystania z Internetu w ca³ociowy
program edukacji medialnej chrzecijan. Plany duszpasterskie odnonie do
rodków przekazu powinny uwzglêdniaæ takie kszta³cenie zarówno w formacji
duchowieñstwa, jak i ludzi wieckich.
W dokumencie Papieskiej Rady ds. rodków Spo³ecznego Przekazu Etyka w Internecie czytamy: Internet mo¿e s³u¿yæ ludziom w odpowiedzialnym
korzystaniu z wolnoci i demokracji, rozszerzaæ zakres dostêpnych wyborów
w ró¿nych sferach ¿ycia, rozszerzaæ horyzonty edukacyjne i kulturowe, znosiæ
podzia³y, promowaæ rozwój ludzi na ró¿ne sposoby. [...] Internet mo¿e jednoczyæ ludzi, mo¿e tak¿e ich dzieliæ, zarówno jako jednostki, jak i wzajemnie
nieufne grupy, rozdzielone ideologi¹, polityk¹, w³asnoci¹, ras¹ lub grup¹ etniczn¹, ró¿nicami miêdzypokoleniowymi, a nawet religi¹ [...] Internet mo¿e
wnieæ niezwykle cenny wk³ad w ¿ycie ludzkie. Mo¿e wspieraæ pomylnoæ
i pokój, wzrost intelektualny i estetyczny, wzajemne zrozumienie miêdzy ludami i narodami na skalê globaln¹13.
2. Internet w teologii
W Legnicy odby³y siê ju¿ trzy Katolickie Sympozja Wirtualne (2001,
2002, 2003)14. Jeden z uczestników legnickich sympozjów, ks. Grzegorz
Strzelczyk, zada³ pytanie: Co mo¿e zaoferowaæ sieæ tym, którzy profesjonal12 Koció³ a Internet, nr 1. 5. 7, Papieska Rada ds. rodków Spo³ecznego Przekazu, Watykan
22.02.2002, w: http://ekai.pl/bib.php/dokumeny/kin/kin.html (18.05.2005).
13 Etyka w Internecie, nr 9.18, Papieska Rada ds. rodków Spo³ecznego Przekazu, Watykan
22.02.2002; w: http://ekai.pl/bib/dokumenty/evi/evi.html (20.05.2005).
14 Por. http://www.sympozjum.amen.pl/index.html (18.12.2003).
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nie zajmuj¹ siê teologi¹  zw³aszcza nie tyle jej popularyzacj¹, co badaniami?. Odpowiadaj¹c stwierdzi³ m.in.: Teologiczne czasopismo internetowe to
oczywicie nie jedyna mo¿liwoæ wykorzystania Internetu dla teologii. Sieæ
pozwala na b³yskawiczny dostêp do informacji z ca³ego wiata, pozwala zatem
na: ³atwiejsze zdobywanie informacji o publikacjach ksi¹¿kowych (wiêkszoæ
wydawnictw rozsy³a informacje o nowociach drog¹ e-mailow¹) i samych
ksi¹¿ek (ksiêgarnie internetowe) oraz o czasopismach (jednak wci¹¿ jeszcze
stosunkowo niewiele czasopism teologicznych prowadzi swoje strony chocia¿by ze spisem treci numerów...); ³atwiejsze zdobywanie informacji na temat
ksi¹¿ek znajduj¹cych siê w bibliotekach (prawie wszystkie licz¹ce siê biblioteki teologiczne na wiecie udostêpniaj¹ katalogi on-line), co ma spore znaczenie w przypadku rzadkich pozycji; ³atwiejsz¹ wymianê informacji pomiêdzy
uprawiaj¹cymi teologiê (a¿ po realizacjê wspólnych projektów przez osoby
z ró¿nych krajów czy kontynentów), nie do pominiêcia jest tu kontakt
e-mailowy pomiêdzy studentami i promotorami; dostêp do teologicznie u¿ytecznych baz danych (bibliografie i zbiory tekstów on-line, wiêkszoæ niestety
za odp³atnoci¹; przyk³adem mog¹ byæ bazy prowadzone przez wydawnictwo
Brepols www.brepols.com). Trudno siê oprzeæ wra¿eniu, ¿e mamy do czynienia obecnie z zaledwie wstêpn¹ faz¹ zbli¿enia teologii i sieci (czy szerzej
 technik komputerowych). Spor¹ przeszkod¹ s¹ pieni¹dze: teologia nie nale¿y
do nauk, z których mo¿na ci¹gn¹æ bezporednie zyski. A narzêdzia do jej
uprawiania s¹ kosztowne (wystarczy pomyleæ, ile kosztowa³o wydanie Patrologia Latina w wersji cyfrowej). Jednak ogólne wra¿enie wydaje siê byæ pozytywne: rodowiska teologiczne (mo¿e nawet szybciej ni¿ rodowiska kocielne
w ogóle) coraz szerzej wykorzystuj¹ sieæ (i w ogóle komputery). No i jak to
w naszym wiecie bywa: popyt stymuluje poda¿, perspektywy na przysz³oæ
wydaj¹ siê wiêc byæ jak najlepsze15.
Informacje z Internetu mo¿na wykorzystaæ w wielu przypadkach i na
ró¿ne sposoby. Teologia bowiem (na dobre) zagoci³a w Internecie16. Temat
teologii w Internecie omawia ksi¹¿ka ks. prof. Tomasza Wêc³awskiego Sieæ17.
Autor wykaza³, ¿e nowe sposoby przekazywania informacji mog¹ stwarzaæ niewyobra¿alne dot¹d mo¿liwoci. Na przyk³ad stowarzyszenie egzegetów spotyka siê w Internecie, tam toczy rodzaj pojedynku z sekt¹ Dzieci wiat³oci.
Oprócz tej wci¹gaj¹cej intrygi, napisana ¿ywym jêzykiem ksi¹¿ka Wêc³awskiego  w swej drugiej warstwie  proponuje wyk³ad teologii fundamentalnej.
15

G. Strzelczyk, Badania teologiczne a Internet, w: http://www.sympozjum.amen.pl/2002/
(18.12.2003).
16 Por. A. Stopka, Teologia w internecie, za: R. Kiewisz, Dziekani teologii w Gietrzwa³dzie,
Wiadomoci Uniwersyteckie UWM 12 (2003), s. 14.
17 T. Wêc³awski, Sieæ, Kraków 1997, s. 283.
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Recenzent Sieci na ³amach Wiêzi napisa³: Istotne znaczenie w zrozumieniu ksi¹¿ki Wêc³awskiego pe³ni tytu³owe s³owo «Sieæ». S³owo to mo¿na
rozumieæ przynajmniej na dwa sposoby: sieci¹ jest sam Internet (ang. web
 «sieæ»), ale sieæ to  metaforycznie  równie¿ splot ludzkich losów i wydarzeñ historycznych. Znamienne jest to, ¿e Autor istotn¹ czêæ akcji swojej
powieci umieci³ w³anie w Internecie. W ten sposób pokazuje mo¿liwoæ
wykorzystania go dla celów ewangelizacyjnych. Sieæ u³atwia tak¿e kontakty
miêdzy ludmi oddzielonymi setkami kilometrów, pochodz¹cymi z ró¿nych
kultur. Obok licznych zagro¿eñ stwarza to te¿ ogromne mo¿liwoci. Przede
wszystkim ludzie poprzez Internet mog¹ zbli¿yæ siê do siebie, wymieniæ problemy i myli, w jakiej mierze poczuæ bliskoæ. Z miejsca przed ekranem
uczestnicz¹ czasem w wydarzeniach rozgrywaj¹cych siê gdzie daleko, odpowiadaj¹ na wezwania kogo zza oceanu18.
W 1993 r. Konferencja Episkopatu Polski powo³a³a Katolick¹ Agencjê
Informacyjn¹ (www.kai.pl). G³ównym jej celem by³o i jest prze³amywanie
bariery milczenia wokó³ problematyki kocielnej oraz zapewnienie obecnoci
informacji religijnej w potoku informacji docieraj¹cych ka¿dego dnia do milionów Polaków. Na polskim rynku medialnym stanowi ona podstawowe ród³o informacji o Kociele. Codzienne serwisy informacyjne KAI, przygotowywane przez dziennikarzy specjalizuj¹cych siê w tematyce religijnej, docieraj¹
za porednictwem Internetu i przekazu satelitarnego do niemal wszystkich
wiêkszych redakcji w Polsce. Wykorzystuje je zarówno prasa, jak te¿ rozg³onie i stacje telewizyjne. Znajdziemy tu najbardziej aktualne wydarzenia
z diecezji oraz bogate archiwum.
W maju 1996 r. rozpocz¹³ dzia³alnoæ w sieci chrzecijañski serwis
WWW Mateusz  (www.mateusz.pl), który prowadz¹ dominikanie o. Wojciech Jêdrzejewski OP i o. Cezary Jenta OP przy wspó³pracy Krzysztofa Jurka,
Ewy i Andrzeja Rozkrutów.
W 1998 r. Konferencja Episkopatu Polski powo³a³a Fundacjê Opoka.
Obecnie na stronach Opoki (www.opoka.org.pl) mo¿na wys³uchaæ dziennika
18 R. M. Rynkowski, Teologia w sieci, Wiê 10 (1999), s. 283. Por. tak¿e dywagacje A. Jaworskiego, E-Koció³. Bogate ród³o wiedzy, w: http://www.opoka.com.pl/varia/internet/ekosciol.html
(13.01.2004): Miêdzynarodowa sieæ komputerowa jest nies³ychanie g³êbok¹ kopalni¹ wiedzy, któr¹
mo¿na dobrze spo¿ytkowaæ. Wystarczy tylko wpisaæ interesuj¹ce nas has³o by za chwilê wywietli³a siê
nam olbrzymia lista zagadnieñ. Znajdziemy tu informacje zarówno z zakresu medycyny, poprzez prawo,
publikacje rz¹dowe, oferty firm i ró¿norakich instytucji, kluby sportowe, strony prywatnych zak³adane
przez «zwyk³ego miertelnika», a tak¿e tematykê zwi¹zan¹ mniej lub bardziej bezporednio z Kocio³em
i wiar¹. Wiele stron zawiera teksty Pisma wiêtego, oficjalne nauczanie Kocio³a i miejscowych biskupów, doktryny, historiê i tradycjê Kocio³a oraz jego dzia³alnoæ na ka¿dym polu we wszystkich czêciach wiata. Swoje witryny maj¹ diecezje, niektóre parafie, seminaria duchowne, zakony i zgromadzenia, ruchy, wspólnoty modlitewne, internetowy ró¿aniec, uczelnie katolickie, wydawnictwa, ksiê¿a
i wieccy chrzecijanie.
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Radia Watykañskiego, przeczytaæ najnowsze wiadomoci, wzi¹æ udzia³ w czacie (rozmowa na ekranie monitora z zaproszonym gociem), zajrzeæ do czytelni, by pog³êbiæ wiarê tekstami o tematyce religijnej, wreszcie dotrzeæ do linków (odsy³aczy) do innych ciekawych stron. Tak¿e tutaj internauci mog¹ zadaæ pytania, na które otrzymaj¹ szczer¹ odpowied. Dzi liczba zadanych
pytañ, wraz z odpowiedziami przekroczy³a 7000  mówi Jaros³aw Uczkiewicz,
cz³onek Zarz¹du Fundacji «Opoka». Obecnie na serwerze «Opoki» znajduje
siê oko³o 1600 witryn katolickich. Wci¹¿ pojawiaj¹ siê nowe, niekiedy zaskakuj¹ce, projekty i inicjatywy. W po³owie 2002 r. uruchomiona zasta³a wyszukiwarka mszy w., która pomo¿e nie spóniæ siê na Eucharystiê do wybranego
kocio³a19.
Istnieje wiele stron zawieraj¹cych teksty Pisma wiêtego, oficjalne nauczanie Kocio³a i miejscowych biskupów. Swoje witryny maj¹ diecezje, parafie, zakony, seminaria duchowne, uczelnie katolickie, wydawnictwa, ksiê¿a
i wieccy chrzecijanie. Z Internetu korzysta Caritas, organizatorzy pielgrzymek,
misji i rekolekcji. Lista inicjatyw mog³aby byæ znacznie d³u¿sza. Gdybymy
jednak próbowali je uporz¹dkowaæ, widaæ dwie najbardziej charakterystyczne
tendencje: oddoln¹ i odgórn¹. Przyk³adem pierwszej jest wspomniany ju¿
Mateusz, natomiast drugiej  Opoka20.
Strona internetowa Watykanu (www.vatican.va) jest obecnie g³ównym
ród³em wiedzy o dzia³aniach Ojca wiêtego i Stolicy Apostolskiej. Wed³ug
danych udostêpnionych przez Biuro Internetu Stolicy Apostolskiej, w 2003 r.
odnotowano prawie 22 mln wejæ na strony Biura Prasowego, co daje redni¹
niemal 60 tysiêcy wizyt dziennie21.
Korzystanie z Internetu w pracy teologicznej wi¹¿e siê z problemem
cytowania tekstów internetowych. Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê na
pewne istotne rozró¿nienie. Otó¿ bez wahania mo¿emy korzystaæ z oficjalnych stron nadawcy, du¿o wiêcej ostro¿noci nale¿y wykazaæ w przypadku
stron prywatnych, których autorstwo mo¿e byæ trudne (b¹d niemo¿liwe) do
zweryfikowania, potwierdzenia, poniewa¿ nikt nie sprawuje nad nimi kontroli
(to przywilej, ale równie¿ zagro¿enie wolnoci). Wydaje siê, ¿e id¹c za powszechnie przyjêtymi wymogami w konstruowaniu przypisów, mo¿na przyj¹æ
pewien model: imiê i nazwisko autora, tytu³, adres strony, data pobrania,
nr strony. W przypadku elektronicznej wersji czasopism, równie¿ nazwê czasopisma i rocznik22.
19
20
21
22

Por. ibidem.
Por. M. Robak, E-duszp@sterstwo?, w: http://free.ngo.pl/wiez/00-10mr.htm (22.05.2005).
Por. Watykan w Internecie, w: http://www.e.kai.pl (02.05.2004).
K. Retecka, Teolog dla internetu, Internet dla teologa, Teologia w Polsce 20 (2002), nr 67, s. 33.
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3. Internet w duszpasterstwie
Obok studiów i badañ naukowych, mo¿e i powinno rozwijaæ siê pozytywne planowanie wykorzystania Internetu w duszpasterstwie23. Do wykorzystania Internetu w duszpasterstwie zachêca³ Jan Pawe³ II, który uwa¿a³, ¿e
w sieci znajduj¹ siê liczne ród³a informacji, dokumentacji i edukacji dotycz¹ce Kocio³a, jego historii i tradycji, doktryny i zaanga¿owania na ka¿dym polu
we wszystkich czêciach wiata. I choæ Internet nie mo¿e nigdy zast¹piæ bogatego dowiadczenia Boga, które mo¿e zaoferowaæ wy³¹cznie ¿ywe, liturgiczne
i sakramentalne ¿ycie Kocio³a, z pewnoci¹ mo¿e jednak dostarczyæ jedynego
w swoim rodzaju uzupe³nienia i wsparcia, zarówno przygotowuj¹c spotkanie
z Chrystusem w spo³ecznoci, jak i podtrzymuj¹c nowego wierz¹cego na drodze wiary, która siê wtedy rozpoczyna24 .
Arcybiskup John P. Foley, przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. rodków
Spo³ecznego Przekazu, mówi: Chocia¿ rzeczywistoæ wirtualna cyberprzestrzeni nie mo¿e staæ siê zamiennikiem prawdziwej wspólnoty ludzkiej, wcielonej rzeczywistoci sakramentów i liturgii czy te¿ bezporedniej proklamacji
Ewangelii, mo¿e jednak je uzupe³niaæ, przyci¹gaæ ludzi do pe³niejszego dowiadczenia ¿ycia wiary i ubogacaæ religijne ¿ycie korzystaj¹cych z niej osób.
Dostarcza ona tak¿e Kocio³owi rodka komunikacji w stosunku do szczególnych grup  m³odzie¿y i m³odych osób doros³ych, osób starszych i zamkniêtych w domach, ¿yj¹cych na odleg³ych terenach, cz³onków innych grup religijnych  z którymi kontakt innymi sposobami jest utrudniony25.
Koció³ w Polsce stosunkowo szybko w³¹czy³ siê w dzie³o ewangelizacji
za pomoc¹ Internetu. Przez dziesiêæ lat od pierwszego po³¹czenia internetowego w Polsce (1991 r.) powsta³o w sieci wiele inicjatyw o charakterze duszpasterskim. Zdaniem wielu obserwatorów, internetowe strony religijne tworz¹ nie
tylko wa¿n¹, ale ze wzglêdu na prezentowane wartoci, najlepsz¹ czêæ polskich stron internetowych. Dzia³ania na forum Internetu wyranie wskazuj¹, ¿e
duszpasterstwo nie jest ju¿ wy³¹cznym zadaniem kap³anów, ale staje siê aktywnoci¹ ca³ego Kocio³a. Internet stanowi szansê uaktywnienia osób wieckich
i w³¹czenia ich do pracy duszpasterskiej. To w³anie na stronach www mog¹ oni
dzieliæ siê swoim dowiadczeniem Boga i ¿yciem wiary, swoim dowiadczeniem
modlitewnym. W ten sposób Internet staje siê medium, poprzez które g³oszona
jest Ewangelia wspó³czesnemu cz³owiekowi wspó³czesnym jêzykiem26.
23

Koció³ a Internet, nr 9.
Por. K. Klauza, Jan Pawe³ II o mediach masowych, Zeszyty Teologiczne 2 (2003), s. 514.
25 Koció³ a Internet, nr 5.
26 Por. M. Dalgiewicz, Jêzyk Kocio³a katolickiego w Internecie, w: http://www.opoka.com.pl/
biblioteka/Z/ZS/dalgiewicz/1wstep.html (23.05.2005).
24
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Katolicy powinni staæ siê cybermisjonarzami  uwa¿a Federacja Konferencji Biskupów Azji (FABC), która zachêci³a duchowieñstwo, ale tak¿e
seminarzystów, osoby zakonne i wieckich do intensywnego korzystania
z Internetu w dziele ewangelizacji. Wed³ug azjatyckich biskupów, Koció³
powinien uczyniæ wszystko, aby dziêki nowym technologiom komunikacyjnym zintensyfikowaæ relacjê z ludmi m³odymi. Internet otworzy³ drzwi nowym formom ewangelizacji. St¹d te¿ nale¿y dbaæ o jakoæ kocielnych stron
internetowych, które powinny nie tylko informowaæ, ale tak¿e przyci¹gaæ
atrakcyjn¹ szat¹ graficzn¹; konieczna jest te¿ ich aktualizacja. Istotne s¹ tak¿e
mo¿liwoci interaktywnego w³¹czenia siê w dialog, szczególnie miêdzyreligijny i miêdzykulturowy  podkrela FABC. Apel azjatyckich biskupów ma wartoæ uniwersaln¹, na co wskazuje analiza rodzimej sytuacji. Polska jest krajem, w którym chrzecijanie potrafili ju¿ wykazaæ siê du¿¹ inicjatyw¹, zapa³em,
pomys³owoci¹ i twórczoci¹ w dziedzinie duszpasterskiego wykorzystania Internetu. Coraz mniej jest tych, którzy s¹ przekonani, ¿e z Internetu mo¿e p³yn¹æ
tylko z³o (wszechobecna pornografia!), za coraz wiêcej tych, którzy traktuj¹
go jako narzêdzie, maj¹ce swoje ograniczenia, ale niezwykle po¿yteczne.
Czy cybermisjonowanie to szczególny rodzaj pracy misyjnej? Na to
pytanie nale¿y z jednej strony odpowiedzieæ twierdz¹co, gdy¿ cybermisjonarzem mo¿na zostaæ, nie wychodz¹c z w³asnego domu albo siedz¹c w kawiarence internetowej. Jednoczenie jednak trudno mówiæ o jakim jakociowo
nowym rodzaju misjonarstwa, bo istota dzia³alnoci jest taka sama, specyficzne s¹ jedynie metody. Jak wszyscy misjonarze, równie¿ ci, którzy dzia³aj¹
poprzez Internet musz¹ zapoznaæ siê z kultur¹ i jêzykiem tych, do których s¹
pos³ani. Dlatego dobrze siê dzieje, ¿e równie¿ w Polsce zaczyna siê rozwijaæ
teologiczna refleksja nad cyberwiatem. Nie wystarczy bowiem wiedzieæ, jak
pod³¹czyæ siê do sieci, by przez Internet pomagaæ ludziom w poszukiwaniu
odpowiedzi na najwa¿niejsze pytania egzystencjalne27 .
Autorzy, pisz¹cy na tematy zwi¹zane z duszpasterstwem, Kocio³em oraz
sieci¹ s¹ zgodni, co do kilku kwestii w odniesieniu do Internetu: jest on rewolucj¹ na miarê Gutenberga; Koció³ powinien go wykorzystywaæ w dialogu ze
wspó³czesnym cz³owiekiem; ma on znaczny wp³yw na styl ¿ycia, zw³aszcza
m³odego pokolenia; spotkanie i prowadzenie dialogu w sieci to nie to samo, co
osobisty kontakt z cz³owiekiem; ma on bardzo wiele cech atrakcyjnych (np.
interaktywnoæ i multimedialnoæ); coraz wiêkszy zalew nowych stron WWW
powoduje szum informacyjny28.
27

Z. Nosowski, Cybermisjonarze, Goæ Niedzielny 23 (2001), s. 4.
Por. J. Kloch, Internet a duszpasterstwo: filozofia umiaru, w: http://free.ngo.pl/wiez/
0102jk.htm (19.05.2005).
28
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W Polsce jest 10 075 parafii, z czego 2597 ma strony internetowe,29 co
oznacza, ¿e oko³o 26% polskich parafii jest w sieci. Parafii zak³adaj¹cych
w³asne strony przybywa z ka¿dym dniem. Zwykle strony internetowe parafii
zawieraj¹ takie elementy, jak: historiê parafii, spis ksiê¿y, aktualnoci, grupy
parafialne i duszpasterstwo. W ramach duszpasterstwa s¹ katechezy, kazania,
nabo¿eñstwa, pielgrzymki itp. Im atrakcyjniejsza jest strona parafialna, tym
odnotowuje siê wiêcej wejæ. Na przyk³ad parafia Wniebowziêcie NMP
w W¹growcu prowadzi stronê internetow¹ od sierpnia 2003 r. W ci¹gu piêtnastu miesiêcy istnienia witrynê odwiedzi³o 100 000 internautów, co jest absolutnym rekordem wród internetowych stron parafialnych30.
W 1997 r. pierwsze w Polsce wielkopostne rekolekcje w Internecie przeprowadzi³ na serwerze Mateusz o. Dariusz Kowalczyk SJ. Idea internetowych rekolekcji nie by³a dla niego przekonuj¹ca. Pisa³: Wydawa³o mi siê, ¿e
bêdzie to jedynie kilka rozwa¿añ wiêcej w ju¿ i tak nieznonym szumie informacyjnym. Nic nie zast¹pi bezporedniego duszpasterstwa, osobistego wiadectwa, spotkania twarz¹ w twarz z drugim cz³owiekiem  przekonywa³em
siebie, próbuj¹c uciec od z³o¿onej mi propozycji31.
Kilka cech charakterystycznych Internetu jest szczególnie wa¿nych dla
wydarzenia, jakim s¹ elektroniczne rekolekcje: anonimowoæ ogl¹daj¹cego,
pokonanie wszelkich barier geograficznych, a tak¿e natychmiastowa, bezporednia mo¿liwoæ reakcji, odpowiedzi na przes³anie, które do nas dociera i to
zarówno bezporednio do prowadz¹cego rekolekcje, jak i publicznie  do
wszystkich uczestników  s³uchaj¹cych i ogl¹daj¹cych. Wpisy z gor¹cymi
wypowiedziami pojawia³y siê o ró¿nych porach dnia i nocy oraz w kolejne
dni tygodnia pomiêdzy rozwa¿aniami; pochodzi³y te¿ z ró¿nych miejsc kuli
ziemskiej. Prowadz¹cy na bie¿¹co móg³ czytaæ wszystkie wypowiedzi. Zaskakiwa³a bezporednioæ wypowiadaj¹cych siê, zw³aszcza w ostatnim tygodniu
po Wielkanocy, kiedy zaczê³y siê pojawiaæ wyznania wiary podpisane imieniem i nazwiskiem32. Ks. Kowalczyk, podkrelaj¹c walory Internetu w dzia³alnoci rekolekcyjnej, uwa¿a, ¿e forma ta ³¹czy w sobie zarówno elementy g³oszenia, jak te¿ spotkania wspólnotowego i osobistej rozmowy z duszpasterzem. Nie
jest to równoznaczne z tym, by tradycyjne formy duszpasterstwa przesz³y do
historii. W istocie nie chodzi tutaj o wyparcie jednej formy inn¹, bardziej
nowoczesn¹, czy te¿ o konkurencjê miêdzy nimi. Chodzi o g³oszenie Ewangelii wszystkimi dostêpnymi rodkami. Ks. Kowalczyk tak to podsumowa³: Re29

Por. Katalog parafii, w: http://www.katolik.pl/parafie/index.php (23.05.2005).
100.000 odwiedzin na parafialnej stronie internetowej, w: http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?s=opoka&id=11656 (24.05.2005).
31 D. Kowalczyk, Od rekolekcji do spowiedzi w internecie?, w: http://www.magazyn.ekumenizm.pl/article.php?story=20030424204201193&mode=print (24.05.2005).
32 Ibidem.
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kolekcje na «Mateuszu» pokaza³y mi, ¿e Internet mo¿e stanowiæ p³aszczyznê
konfrontacji pomiêdzy wiar¹ a obojêtnoci¹ lub nawet agresywn¹ niewiar¹33.
Na podstawie dowiadczeñ z rekolekcji na serwerze Mateusza, w Wielkim Pocie 2001 r. na serwerze Opoki rekolekcje poprowadzi³a grupa jezuickich duszpasterzy. Uczestnicy rekolekcji mogli zadawaæ pytania i dzieliæ siê
swoimi refleksjami w dwojaki sposób: na stronie dostêpnej dla wszystkich
oraz poprzez pocztê elektroniczn¹ przeznaczon¹ do korespondencji osobistej.
Czasami taka osobista korespondencja przeradza³a siê w d³u¿szy, owocny kontakt z duszpasterzem. Bardzo wiele rekolekcyjnych pytañ dotyczy³o problematyki, któr¹ mo¿na by zatytu³owaæ: czy ju¿ grzeszê, czy te¿ jeszcze nie?
Pytano o granice pieszczot poza ma³¿eñstwem. Domagano siê jasnych regu³
pozwalaj¹cych odró¿niæ grzech lekki od ciê¿kiego. Mog³em uwiadomiæ sobie, jak bardzo  niestety  legalistyczna i przepe³niona lêkiem jest nasza
religijnoæ. Wiara, której istot¹ jest spotkanie z ¿ywym Bogiem, okazuje siê
byæ niekiedy zredukowana do poszukiwania w miarê spokojnego sumienia
z tytu³u zachowania prawa. Tym wiêksza moja radoæ, gdy kto opowiedzia³
o tym, jak wielkim wiat³em by³o dla niego zdanie, jakie znalaz³ w jednej
z odpowiedzi: chrzecijañstwo nie polega na pytaniu siê, czy ju¿ zgrzeszy³em,
czy te¿ jeszcze nie, ale na szukaniu i znajdowaniu woli Bo¿ej34.
Rekolekcje internetowe prowadzone na witrynie Opoki znalaz³y swoj¹
kontynuacjê w postaci forum Areopag  Porozmawiajmy o wierze
(www.opoka.org.pl/porozmawiajmy). Umo¿liwi³o to sta³¹ wymianê pytañ i odpowiedzi. Dowiadczenie pomys³odawców pokazuje jednak, i¿ nie³atwo jest
znaleæ wspó³pracowników, zarówno wieckich, jak i duchownych, którzy
chcieliby powa¿nie w³¹czyæ siê w tego rodzaju duszpasterstwo. Mo¿e to wynikaæ nie tylko z braku dostêpu do Internetu, czy braku czasu, ale nierzadko ze
sceptycyzmu wobec takiej formy ewangelizacji. Stawia ona bowiem przed
zapytanym wysokie wymagania: trzeba zwiêle, kompetentnie i w miarê szybko odpowiadaæ na nie³atwe czasem pytania. Mo¿na przy tym naraziæ siê na
krytykê w przypadku pewnych niecis³oci b¹d dostrzec niedostatki swojej
wiedzy  komentuje o. Kowalczyk35.
W zwi¹zku z internetowymi rekolekcjami pojawi³o siê pytanie: czy mo¿na siê spowiadaæ przez Internet? Autorytety kocielne i teologowie s¹ zgodni,
¿e jest to niemo¿liwe. Przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. rodków Spo³ecznego Przekazu, abp John P. Foley, zapytany o mo¿liwoæ spowiedzi za porednictwem Internetu, stwierdzi³: Nie, nie jest to mo¿liwe. Nie mo¿na siê spowiadaæ przez telefon czy przez Internet  ani spowiadaæ siê, ani udzielaæ
33
34
35

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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sakramentów. Musi to byæ osobiste spotkanie. Sakramentów nie udziela siê na
odleg³oæ36.
Tak wiêc chocia¿ przez Internet nie mo¿na prowadziæ wszystkich przedsiêwziêæ duszpasterskich, jakie sprawowane s¹ w naszych kocio³ach, to jest
on jednak bardzo przydatny w wielu poczynaniach duszpasterskich, zw³aszcza
dlatego, ¿e gwarantuje dyskrecjê i anonimowoæ. Na temat wirtualnej ewangelizacji i jej skutecznoci zdania s¹ podzielone. Trzeba mieæ wiadomoæ, ¿e
nawet najlepsza strona WWW nie zast¹pi bezporedniej rozmowy z drugim
cz³owiekiem. Mo¿na j¹ jednak uzupe³niæ. Tym samym internetowe duszpasterstwo staje siê uzupe³nieniem tradycyjnego.
4. Plusy i minusy Internetu
O plusach i minusach Internetu wypowiada siê abp John P. Foley: Internet obecnie ma wiele dobrych zastosowañ, a zanosi siê, ¿e bêdzie ich jeszcze
wiêcej, sporo jednak szkody mo¿e wyrz¹dziæ jego niew³aciwe wykorzystanie.
Czy efektem bêdzie dobro czy z³o, jest w du¿ym stopniu kwesti¹ wyboru, do
dokonania którego Koció³ wnosi dwa bardzo wa¿ne elementy: zaanga¿owanie
na rzecz godnoci osoby ludzkiej i d³ug¹ tradycjê m¹droci moralnej37. Powodem niepokoju w odniesieniu do Internetu s¹, zdaniem Magisterium Kocio³a,
niektóre negatywne konsekwencje, do których nale¿y zniekszta³cenie i utrata
samoistnej wartoci poszczególnych informacji, ale tak¿e uniformizacja i monotonia przekazywanych treci, zredukowanych nierzadko do czystej informacji. Negatywne tendencje to tak¿e brak odpowiedzialnego odzewu (feedback)
i zauwa¿alne os³abienie relacji miêdzyludzkich38 .
W wielu przypadkach nowoczesne rodki informatyczne budz¹ dzisiaj
niepokoje analogiczne do tych, jakie towarzyszy³y wiadkom wprowadzania
do u¿ytku maszyny parowej, elektrycznoci i pierwszych samochodów. Tego,
co nowe, obawiamy siê najczêciej dlatego, ¿e otwiera przed nami nieznane
horyzonty39. Trzeba podkreliæ przydatnoæ Internetu w pracy naukowej,
mo¿liwoæ dostêpu do niemal ca³ej prasy, róde³, bibliotek40.
Z Internetem wi¹¿¹ siê te¿ problemy. Zazwyczaj mówi siê o wp³ywie
negatywnych treci; istniej¹ ca³e portale internetowe zajmuj¹ce siê propagowa36

J.P. Foley, Bóg w globalnej wiosce, Kraków 2002, s. 86.
Etyka w Internecie, nr 2.
38 Etyka w rodkach spo³ecznego przekazu, nr 24, Papieska Rada ds. rodków Spo³ecznego
Przekazu, Watykan 2000.
39 B. Chyrowicz, Etyka w g¹szczu informacji, w: Spo³eczeñstwo Informatyczny szansa czy zagro¿enie?, pod red. B. Chyrowicz, Lublin 2003, s. 8; w ksi¹¿ce znajduje siê Kodeks etyczny Stowarzyszenia U¿ytkowników Sprzêtu Komputerowego, s. 181192.
40 Por. M. Maier, Internet  Fluch oder Segen?, Stimmen der Zeit 7 (2003), s. 433434.
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niem negatywnych i wulgarnych treci. Izraelski rabin Szlomo Eliahu u³o¿y³
modlitwê dla tych, którzy nie mog¹ oprzeæ siê pokusie przegl¹dania z³ych
stron internetowych: Proszê Ciê, Bo¿e, pomó¿ mi oczyciæ przegl¹darkê od
wirusa diabelskich fotografii, który niszczy i po¿era me wysi³ki, abym by³
zdolny oczyciæ te¿ sam siebie od grzechu41. Niebezpieczne s¹ jednak nie
tylko diabelskie fotografie, ale niebezpieczne jest tak¿e zwyk³e czatowanie. Przesiadywanie przed ekranem uzale¿nia tak samo jak papierosy, alkohol
czy narkotyki. I choæ mo¿e nie jest tak grone dla zdrowia fizycznego, to dla
zdrowia psychicznego  jak najbardziej42.
Adam Jaworski ostrzega, ¿e przy wszystkich pozytywnych aspektach dostêpu do sieci nale¿y uwa¿aæ, aby Internet nie sta³ siê na³ogiem, a nawet
przeszkod¹ w wykonywaniu codziennych obowi¹zków. Niebezpieczeñstwo to
dotyczy nie tylko ludzi wieckich, którzy wpatrzeni w monitor mog¹ nawet
zapomnieæ o opiece nad swoj¹ rodzin¹, ale tak¿e kap³anów, dla których serwowanie i kontakty wirtualne mog¹ staæ siê z biegiem czasu wa¿niejsze od realnych spotkañ z wiernymi podczas Eucharystii, w konfesjonale czy w trakcie
sprawowania innych sakramentów43. Internet daje anonimowoæ, u³atwia
otwarcie siê, jednoczenie zapewnia bezkarnoæ korzystaj¹cym z sieci, którzy
chc¹c siê popisaæ swoj¹ g³upot¹ podsy³aj¹ bzdurne komentarze, daj¹c dowód
braku kultury wypowiedzi.
Ks. abp Henryk Muszyñski, metropolita gnienieñski, wyra¿a siê pozytywnie o Internecie, choæ, jak przyznaje, sam nale¿y do pokolenia przedinternetowego i nie potrafi z niego korzystaæ. Arcybiskup zachêca do czerpania
wiedzy z Internetu, gdy¿ jest to najszybszy rodek komunikacji i czysto ród³owy, jak chocia¿by przemówienia Ojca wiêtego, czy informacje dotycz¹ce
¿ycia Kocio³a. Nie zawieraj¹ subiektywnego komentarza, z którym mamy do
czynienia w mediach publicznych. To teksty z pierwszej rêki. Pod tym k¹tem
Internet jest niezast¹piony44. Stanowi on bowiem pierwszorzêdny rodek
ewangelizacji.
Rzecznik episkopatu Polski, ks. Józef Kloch, potwierdza tak¹ ocenê
i podkrela pozytywne zjawisko powszechnoci dostêpu do Internetu. Zwraca
jednak uwagê na problem wolnoci dzia³ania w sieci. Swoboda dzia³ania
w sieci obok pozytywnych skutków powoduje te¿ czasowy parali¿ i mnóstwo
k³opotów w sieci z powodu dzia³alnoci hackerów i programistów rozsy³aj¹cych wirusy. Swoboda, co do treci umieszczanych w Internecie, owocuje
41

Za: http://wiadomosci.wp.pl/wiadomosc (21.01.2004).
K. Rudowski, Cz@t, Gdañsk 2001, s. 98.
43 A. Jaworski, E-Koció³, w: http://www.opoka.info/varia/internet/ekosciol.html (24.05.2005).
44 Ibidem.
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znakomitymi stronami, ale te¿ i miejscami WWW z treciami przesyconymi
przemoc¹, nienawici¹ czy pornografi¹45.
Czasami pojawia siê pytanie: Czy Internet jest moralny?. To tylko pozornie prowokacyjne pytanie. Nie mo¿na mówiæ o moralnoci Internetu, ale co
najwy¿ej o moralnoci w Internecie, gdy¿ sprawc¹ ka¿dego czynu moralnego
jest cz³owiek. Kiedy wiêc bêdziemy siê zastanawiaæ nad etyczn¹ stron¹ zjawisk
w Internecie, nie wolno nam zapomnieæ, ¿e przede wszystkim odnosi siê ona do
dzia³alnoci konkretnych ludzi. Elektroniczna sieæ jest narzêdziem komunikacji,
które mo¿e co najwy¿ej sprzyjaæ takiemu dzia³aniu lub je utrudniaæ46. Niebezpieczeñstwo korzystania z Internetu tkwi w ucieczce do rzeczywistoci wirtualnej,
na co wskazuj¹ ankiety. Dla 30% respondentów sieæ jest miejscem ucieczki od
rzeczywistoci47.
W³aciwe korzystanie z Internetu winnimy zapewniæ przede wszystkim
dzieciom. W tym nowoczesnym rodku spo³ecznego przekazu myli na m³odego cz³owieka czeka wiele dobrodziejstw, ale tak¿e niebezpieczeñstw. Daniel
Zapa³a uwa¿a, ¿e dziecko siedz¹ce przed komputerem na dowolnie wybranym czacie, pozornie wydaje siê byæ bezpieczne, w rzeczywistoci zostaje
pozostawione jakby na ulicach wielkiego miasta po zmroku, gdzie z ka¿dej
strony czyha na niego niebezpieczeñstwo. Ka¿da osoba z chat-roomu jest nieznajomym, którego wpuszczamy do naszego domu przez komputer48. Z drugiej strony, ludziom m³odym, a przede wszystkim dzieciom, Internet nie tylko
pozwala rozwijaæ zainteresowania, ale u³atwia tak¿e naukê. W sieci bowiem
znajduje siê mnóstwo informacji, czêsto trudno dostêpnych w klasycznej bibliotece. Dzi komputer, tak dla doros³ych, jak i dla dzieci, jest podstawowym
narzêdziem pracy i nauki, i coraz trudniej siê bez niego obejæ.
Zakoñczenie
Internet na sta³e wszed³ w ¿ycie Kocio³a. S³u¿y zarówno rozwojowi
teologii, jak i duszpasterstwu. Mo¿na wskazaæ na wiele dobrych, religijnych,
ogólnokocielnych, jak i krajowych witryn internetowych49. Zajmuj¹cy siê
45 J. Kloch, Wolnoæ w Internecie?, w: http://www.opoka.com.pl/varia/internet/kloch_wolnosc.html (22.05.2005).
46 M. Robak, Moralnoæ internetu?, Wiê 11 (1999), s. 21.
47 M. Robak, Teologia cyberwiata, w: http://www.opoka.com.pl/varia/internet/teologiacyberswiata.html (22.05.2005).
48 D. Zapa³a, Dwa oblicza Internetu, w: http://nowezycie.archidiecezja.wroc.pl/numery/012002/
05.html (24.05.2005).
49 Wystarczy wymieniæ nastêpuj¹ce witryny internetowe: www.episkopat.pl; www.e.kai.pl;
www.opoka.org.pl; www.katolik.pl; www.amen.pl; www.adonai.pl; www.christianitas.pl; www.fidelitas.pl;
www.jezus.pl; www.kosciol.pl; www.oaza.org.pl; www.bosko.pl; www.mateusz.pl; www.wiara.pl; www.nowa-ewangelizacja.yats.pl; www.benedyktyni.pl; www.chrzescijanin.pl; www.sekty.net; www.pascha.org.pl;
www.biblia.pl; www.biblia.net.pl; www.religia.pl; www.apologetyka.katolik.net.pl; www.werbisci.pl.
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problematyk¹ zwi¹zan¹ z Internetem ks. Wies³aw Mróz podaje spis kryteriów,
jakimi powinien siê charakteryzowaæ idealny serwis internetowy, nie tylko
katolicki: powinien byæ na szybkim serwerze (komputerze); po³¹czony ze
wiatem szybkim ³¹czem; powinien mieæ serwis tworzony przez zespó³ ludzi
(kilku, kilkunastu), a nie tylko przez jedn¹ osobê: serwis bogaty w materia³y
na swój temat; powinien mieæ ³atwy do zapamiêtania i wstukania na klawiaturze adres, np. <www.niedziela.pl>; powinien mieæ wyrany g³ówny tytu³, nag³ówek, ¿eby by³o wiadomo, co to jest; powinien podawaæ informacjê
o twórcach serwisu, dacie jego utworzenia i ostatniej aktualizacji; uruchamiaæ
wyszukiwarkê po zasobach serwisu, zw³aszcza z ³atwym dostêpem do archiwum; podawaæ odnoniki do innych stron w Internecie, które zawieraj¹ informacjê o podobnej tematyce; teksty powinny byæ bez b³êdów ortograficznych,
stylistycznych, gramatycznych itp.; tekst teologiczny musi byæ bez b³êdów
dogmatycznych, przejrzany przez kogo kompetentnego50.
Internet i zwi¹zana z nim medialna kultura  jak to zosta³o ju¿ powiedziane  ma zalety i wady. Jest dobrodziejstwem, ale jednoczenie kryje w sobie
pewne niebezpieczeñstwa. Dlatego te¿ przy pe³nej akceptacji tego nowoczesnego narzêdzia komunikacji, nie mo¿e zabrakn¹æ krytyki. Z tych wzglêdów
w Europie ustanowiono Dzieñ Bezpiecznego Internetu (w 2005 r. by³ obchodzony 8 lutego). Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ks. Józef Kloch, tak
skomentowa³ ideê obchodzenia tego dnia: Dobrze, ¿e jest taki dzieñ, bo on
zwraca uwagê, ¿e nie wszystko w Internecie jest bezpieczne, nie wszystko jest
dobre51. Ks. Kloch zaproponowa³ swoisty Dekalog internaty, jako propozycjê bezpiecznego korzystania z Internetu: 1. Nie traktuj komputera jak bo¿ka.
2. Miej wiadomoæ, po co przed nim zasiadasz. 3. Pamiêtaj, ¿e za drzwiami
Internetu nie wszystko jest dobre. 4. Czuwaj nad tym, co robi twoje dziecko;
poszerzaj swoj¹ wiedzê. 5. Nie zabijaj czasu i talentów przed komputerem.
6. Nie lekcewa¿ zagro¿eñ p³yn¹cych z sieci. 7. Nie  piractwu i hackerom.
8. Stosuj zasadê ograniczonego zaufania w kontaktach internetowych. 9. Nie
zaniedbuj czynienia dobra za porednictwem sieci. 10. Nie zastêpuj przyjació³
komputerem52.
Internet nie mo¿e zast¹piæ kontaktu z ¿ywym cz³owiekiem. To cz³owiek
winien byæ zawsze na pierwszym miejscu, bo jak to ju¿ przed laty wyrazi³
Jan Pawe³ II, cz³owiek jest drog¹ Kocio³a53. Takie instrumenty, jak w³anie
Internet porednicz¹ w drodze ku cz³owiekowi i ³¹cz¹ ludzi miêdzy sob¹.
50 Por. W. Mróz, Katolickie serwisy WWW  stan obecny i zadania na przysz³oæ, w: http://
rubikon.net.pl/mroz/, s. 910.
51 J. Kloch, Dekalog internauty, w: www.opoka.org.pl/aktualnosci/news (08.02.2005).
52 Ibidem.
53 Jan Pawe³ II, Redemptor hominis, nr 14.
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Internet pe³ni zatem funkcjê s³u¿ebn¹ wobec cz³owieka. Na temat Internetu
i problemów z nim zwi¹zanych jest ju¿ wiele publikacji54 . I chocia¿ Internet
zazwyczaj nie kojarzy siê z religi¹ i Kocio³em, to zadomowi³ siê na dobre
w pracy teologicznej i dzia³alnoci duszpasterskiej. W polskiej przestrzeni
sieciowej obecny jest Koció³ rozumiany przede wszystkim jako wspólnota
wierz¹cych, a dopiero na drugim miejscu jako instytucja. Najwiêksze portale
katolickie to oddolne inicjatywy osób, które postanowi³y u¿yæ Internetu do
ewangelizacji. W portalach internetowych udzielaj¹ siê zarówno osoby duchowne, jak i wieckie, na ogó³ te, którym dobro Kocio³a le¿y na sercu.
Wobec tych faktów trudno sobie wyobraziæ ¿ycie Kocio³a bez Internetu.

DAS INTERNET IM LEBEN DER KIRCHE
(ZUSAMMENFASSUNG)

Internet  wortwörtlich «Zwischennetz»  besteht aus einer gewissen Zahl von lokalen
Netzen, die in einem gemeinsamen Netz zusammengebunden sind. Es hat eine globale Reichweite
und ist zugänglich für jeden, der über einen Computer verfügt, mit einer Fernsprechlinie, über
einen Modem oder eine Standleitung Verbindung hat und über eine entsprechende Software
verfügt. Im Jahre 2005 benutzten 7 Millionen polnische Besitzer des Computers die Internetverbindung. Das Internet findet eine Anwendung in vielen Arten der religiösen Aktivitäten und Kirchenprogrammen, vor allem im Bereich der Evangelisierung, sowohl Neuevangelisation, wie in der
traditionellen Missionstätigkeit ad gentes, aber auch in der Katechese und anderen Formen der
Erziehungsarbeit. Erwähnen kann man hier auch solche Bereiche, wie Verwaltung, aber auch
einige Formen der seelsorgerischen Beratung und geistlichen Führung. Das Netz darf jedoch kein
Ersatz für eine echte zwischenmenschliche Kommunikation bilden, es darf auch nicht das sakramentale Leben, die Liturgie und eine unmittelbare Verkündigung des Evangeliums ersetzen. Ein
54 Nale¿y wymieniæ np.: B. Rykaczewska-Wiorogórska, Poczta elektroniczna w sieci EARN,
Warszawa 1991; E. Krol, The Whole Internet, Sebastopol 1993; M. Miszczak, Internet: katalog polish
world, Gliwice 1997; Wêc³awski, Sieæ, Kraków 1997; Z. Dobrowolski, Internet i biblioteka, Warszawa
1998; D. Kowalczyk, Poszukuj¹c Boga w komputerze, Kraków 1998; J. Jagodziñska, Strona WWW
w procesie komunikacji (w specyficznej sytuacji komunikacyjnej w Internecie), w: Studia pragmalingwistyczne, pod red. J. Parayski-Pomsty, J. Podrackiego, Warszawa 1998, s. 68-100; E. liwiñska, Internet.
Skrypt dla studentów kierunków humanistycznych, Warszawa 1999; B. Le, ABC Internetu, Kraków
1999; P. Piwosz, wiat Internetu, Kraków 2000; M. Robak, Zarzuæcie sieæ. Chrzecijanin wobec wyzwañ Internetu, Warszawa 2001; D. Kowalczyk, Komputerowi krzy¿owcy?, Wiê 1(2002), s. 49-57;
S.Rabin, B. £agowski, Flirt w Internecie, Warszawa 2001; P. Wallace, Psychologia Internetu, Poznañ
2001; Z. Sare³o, Media w s³u¿bie osoby, Toruñ 2001; Internet  fenomen spo³eczeñstwa informacyjnego,
pod red. T. Zasêpy, Czêstochowa 2001; M. Dalgiewicz, Jêzyk Kocio³a katolickiego w Internecie,
Warszawa 2002; J. P. Foley, Bóg w globalnej wiosce, Kraków 2002; M. Sieñko, Cz³owiek w pajêczynie:
Internet jako zjawisko kulturowe, Wroc³aw 2002; T. Cantelmi, L.G.Grifo, Wirtualny umys³: fascynuj¹ca
pajêczyna Internetu, Kraków 2003; Prawo Internetu, pod red. P. Podreckiego, Z. Okonia, Warszawa
2003; A. Zwoliñski, Obraz w relacjach spo³ecznych, Kraków 2004; E. Bone, Bóg niepotrzebna hipoteza?, Kraków 2004.
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wesentlicher Zug des Internets ist eine gewisse Anonymität, die einerseits die Öffnung erleichtert.
Gleichzeitig jedoch wird dadurch eine gewisse Straflosigkeit gewährt. Nicht selten sind deswegen
unsinnige, manchmal vulgäre Kommentare, welche die mangelnde persönliche Kultur der Autoren
bezeugen. Das Internet darf auch deswegen keineswegs den Kontakt mit einem realen Menschen
von Angesicht zu Angesicht ersetzen. Obwohl das Internet auf den ersten Blick nicht viel mit
Religion und Kirche zu tun hat, erweist sich als ein sehr nützliches Werkzeug in der kirchlichen
Arbeit.
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Wstêp
Zdaniem Josepha Ratzingera  papie¿a Benedykta XVI  prawda o Bogu,
Jezusie Chrystusie oraz wiara we wspólnocie Kocio³a, w kontekcie dialogu
chrzecijañstwa z innymi religiami, to tematyczne przestrzenie do ci¹g³ego
pog³êbiania i odkrywania, zw³aszcza w obecnych czasach1.
We wspó³czesnym, bardzo zró¿nicowanym spo³eczeñstwie lub te¿, u¿ywaj¹c technicznego terminu, spluralizowanym spo³eczeñstwie, wobec wieloci religijnych kultur i tradycji, nieczêsto pojawia siê pytanie o prawdê. Temat
prawdy, któr¹ nale¿y odkrywaæ i zdobywaæ, zostaje zast¹piony ideologi¹ subiektywnej opinii oraz le pojêtej tolerancji, w której  paradoksalnie  nie ma
miejsca na w³asn¹ to¿samoæ.
Czy wobec istnienia odmiennych religijnych tradycji, przekonania chrzecijanina, czyli tego, który wierzy w Jezusa Chrystusa i Jemu siê zawierza, do
Niego przynale¿y, wierz¹c równie¿ w jego zbawcz¹ jedynoæ i uniwersalnoæ
obecn¹ we wspólnocie Kocio³a, nie stanowi¹ przeszkody w budowaniu pokojowego wspó³istnienia z innymi religiami? Czy w kontekcie religijnej wieloci chrzecijanin powinien poszukiwaæ prawdy o Bogu? Czy warto podkrelaæ
1 J. Ratzinger, Introduction to Christianity: yesterday, today, and tomorrow, Communio 3
(2004), s. 494.
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jedynoæ Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela wszystkich ludzi? Czy jest wreszcie miejsce na wspólnotê Kocio³a, a jeli tak, to w jaki sposób mo¿e ona
pomóc w kszta³towaniu dojrza³ej wiary, autentycznego religijnego prze¿ycia
oraz wiarygodnej duchowoci?
Na tak postawione pytania chrzecijanina katolika, protagonici tzw.
teologii religijnego pluralizmu, m.in. John Hick i Paul Knitter, odpowiadaj¹
w³asnymi interpretacjami chrzecijañstwa2.
1. Podstawowe pojêcia teologii pluralizmu
Podkrelaj¹c koniecznoæ miêdzyreligijnego dialogu, zwolennicy pluralistycznej interpretacji chrzecijañstwa konstruuj¹ teologiczne fundamenty dla
pokojowego wspó³istnienia ró¿nych religii i wyznañ. Wieloæ religii oraz religijnych dowiadczeñ, które de facto wspó³istniej¹ obok siebie, zmusza do
poszukiwania konkretnych rozwi¹zañ. Tradycyjne za³o¿enia ekskluzywizmu,
który podkrela zbawcz¹ niepowtarzalnoæ oraz jedynoæ chrzecijañstwa,
a tak¿e inkluzywizm, który pragnie krytycznie w³¹czyæ inne religie w chrzecijañstwo, nie stanowi¹ ju¿ dzisiaj proporcjonalnego punktu odniesienia, gdy¿
jedynoæ zdaje siê eliminowaæ i obra¿aæ innoæ, prowokuj¹c tym samym
niepotrzebne napiêcia. Rozwi¹zaniem mo¿e byæ jedynie pluralizm, który
zrzeka siê pretensji do jedynoci na rzecz równowartoci wszystkich religii
i religijnych dowiadczeñ3.
Wed³ug pluralistycznej teologii, równowartoæ istniej¹cych religii znajduje potwierdzenie w epistemologicznych ograniczeniach ludzkiej natury
i ludzkiego poznania. W religijnym dowiadczeniu cz³owiek w swej skoñczonoci dowiadcza nieskoñczonoci Absolutu, jednak¿e nie jest w stanie ani do
koñca poznaæ, ani dowiadczyæ Nieskoñczonoci. Cz³owiek musi zgodziæ siê
2 Zob. m.in.: J. Hick, Wurde Gott Mensch?, Gütersloh 1979; P. Knitter, No Other Name.
A Critical Survey of Christian Attitudes towards the World Religions, New York 1985; The Myth of
Christian Uniqueness. Toward a Pluralistic Theology of Religions, pod red. J. Hicka, P. Knittera, New
York 1987; P. Knitter, Ein Gott  viele Religionen. Gegen den Absolutheitsanspruch des Christentums,
München 1988; J. Hick, An Interpretation of Religion. Human Responses to Transcendent, London
1989. Nale¿y wskazaæ równie¿ belgijskiego jezuitê J. Dupuisa, który doæ wieloznacznie wypowiada³
siê na temat teologii religii oraz stosunku chrzecijañstwo  inne religie, zob. J. Dupuis, Verso una
teologia cristiana del pluralismo religioso, Brescia 1997. Na temat J. Dupuis, zob. m.in. L. Sartori,
Riflessioni sulla teologia di Jacques Dupuis, Rassegna di Teologia 46 (2005), s. 125129.
3 Krytycznie na temat za³o¿eñ teologii pluralizmu zob.: S. Mycek, Pluralistyczny Bóg tolerancyjnego chrzecijañstwa, Studia Teologiczno-Historyczne 23 (2003), s. 99111; idem, Trynitarna
jedynoæ i uniwersalnoæ Jezusa Chrystusa. Wokó³ dyskusji na temat chrystologicznych postulatów
pluralistycznej teologii religii, Roczniki Teologiczne 51 (2004), z. 2, s. 227242; M. Crociata, La fede
e la salvezza degli altri nella teologia cattolica post-conciliare, w: La salvezza degli altri. Soteriologia
e religioni, pod red. M. Gronchiego, Milano 2004, s. 103141.
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na w³asne ograniczenia, które staj¹ siê podstaw¹ i obowi¹zkiem do otwarcia na
ludzi innych przekonañ religijnych4.
W podobnej logice niemo¿liwoci, zdaniem teologii pluralizmu, pozostaje wizja Boga. Nie jest mo¿liwe jedyne objawienie siê Absolutu w historii,
gdy¿ jedynoæ sprzeczna jest z Jego nieskoñczonoci¹. Dlatego Bóg, by móc
siê pe³niej objawiæ i umo¿liwiæ wierz¹cemu cz³owiekowi lepsze Jego poznanie
i g³êbsze dowiadczenie, musi objawiaæ siê w ró¿nych religiach wiata,
które, jeli tylko zostan¹ rozpoznane i zaakceptowane w ca³oci, stanowi¹
pe³niejsz¹ mo¿liwoæ dla nieskoñczonoci Boga5.
Wed³ug pluralistycznej interpretacji chrzecijañstwa, nieskoñczony Logos
 Chrystus zbawczo wciela siê i jest zbawczo obecny w ró¿nych religiach
wiata. Nieskoñczony Duch  Pneuma zbawczo inspiruje inne religijne dowiadczenia, bêd¹c niezale¿ny od wcielenia i dzie³a Logosu  Jezusa Chrystusa. Wspólnota Kocio³a Chrystusowego, rozumiana jako instytucja i sakrament, zostaje zredukowana do socjologicznego tworu wierz¹cych ludzi. Samo
Królestwo Bo¿e, g³oszone przez Chrystusa, nie ma bezporedniego odniesienia
do wspólnoty Kocio³a, gdy¿ aktualizuje siê równowa¿nie w ró¿nych religiach
wiata6.
Wobec tak nakrelonego pluralistycznego chrzecijañstwa oraz jego
relacji do innych religii, nieuchronnie pojawia siê pytanie o teoretyczne podstawy takiego sposobu mylenia oraz o ich praktyczne konsekwencje w codziennym praktykowaniu wiary.
2. Historyczne aspekty sporu z teologi¹ pluralizmu
Propozycje pluralistycznej teologii religii ciesz¹ siê powodzeniem w kulturze Zachodu, zw³aszcza w teologicznym rodowisku amerykañskim i angielskim. Nie oznacza to jednak ca³kowitej nieobecnoci tego typu mylenia
w innych rodowiskach, szczególnie tam, gdzie powszechna staje siê postawa
agnostyczno-relatywistyczna. Aby lepiej zrozumieæ historyczne korzenie teologii pluralizmu religii oraz wskazaæ na jej epistemologiczne braki, jak i egzystencjalne konsekwencje, warto siêgn¹æ do trzech dokumentów Kongregacji
Nauki i Wiary: Mysterium Filii Dei, Mysterium Ecclesiae oraz Dominus Iesus7.
Deklaracja Mysterium Filii Dei (MFD) og³oszona w 1972 r. przypomina
podstawowe prawdy katolickiej wiary w Syna Bo¿ego, który sta³ siê Cz³owie4

Zob. J. Hick, An Interpretation of Religion, s. 236.
Zob. ibidem, s. 322.
6 Zob. The Myth of Christian Uniqueness, s. IXII.
7 Kongregacja Nauki i Wiary, Mysterium Filii Dei, AAS 64 (1972), s. 237241; Mysterium
Ecclesiae, AAS 65 (1973), s. 396408; Dominus Jesus, AAS 92 (2000), s. 742745.
5
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kiem, oraz w tajemnicê Trójcy wiêtej. Deklaracja przestrzega jednoczenie
przed b³êdnymi opiniami, które kwestionuj¹ prawdê, ¿e Syn Bo¿y istnieje od
wiecznoci w tajemnicy Boga i jest ró¿ny od Ojca i Ducha wiêtego. Ponadto
opinie te sugeruj¹, ¿e mo¿na by odrzuciæ pojêcie jednej osoby Jezusa Chrystusa, zrodzonej przed wiekami z Ojca wed³ug natury Bo¿ej i w czasie z Maryi
Dziewicy wed³ug natury ludzkiej, redukuj¹c tym samym tajemnicê Jezusa
Chrystusa do faktu, ¿e objawiaj¹cy siê Bóg by³by w najwy¿szym stopniu
obecny w ludzkiej osobie Jezusa. W deklaracji podkrela siê z naciskiem, ¿e
takie twierdzenia w istotny sposób odbiegaj¹ od prawdziwej wiary w Jezusa
Chrystusa i to nawet wtedy, gdy przyznaj¹, ¿e jedyna obecnoæ Boga w Jezusie
Chrystusie sprawia³aby, ¿e jest On najwy¿szym i ostatecznym wyrazem objawienia Bo¿ego8 . Poprzez odrzucenie tajemnicy wiecznej i Boskiej osoby
Chrystusa, Syna Bo¿ego, podwa¿a siê tak¿e prawdê o Trójcy wiêtej, a wraz
z ni¹ prawdê o Duchu wiêtym, który od wieków pochodzi od Ojca i Syna lub
od Ojca przez Syna.
MFD podkrela wy³¹czn¹ kompetencjê Urzêdu Nauczycielskiego Kocio³a w zakresie autentycznego interpretowania S³owa Bo¿ego spisanego a tak¿e
przekazywanego oraz obowi¹zuj¹ce treci Symbolu Konstantynopolitañskiego9. Tajemnica Trójcy wiêtej zosta³a objawiona w ekonomii zbawienia,
przede wszystkim w Chrystusie, który zosta³ pos³any na wiat przez Ojca
i który razem z Ojcem posy³a do Ludu Bo¿ego Ducha O¿ywiciela10.
Deklaracja domaga siê wiernego wyjaniania tajemnicy Wcielenia i misterium Trójcy, gdy¿ prawda tych tajemnic ma najwy¿sze znaczenie dla integralnego rozumienia chrzecijañskiej wiary. Gdyby prawdy te uleg³y zaciemnieniu lub zniekszta³ceniu, ca³y skarbiec wiary chrzecijañskiej zosta³by zafa³szowany. Prawdy te s¹ tak¿e istotne dla chrzecijañskiego ¿ycia ze wzglêdu na
centralne znaczenie Wcielenia i objawienia mi³oci Boga do ka¿dego cz³owieka. Dla praktyki wiary wa¿ne jest równie¿ to, ¿e jedynie przez Chrystusa,
Wcielone S³owo, ludzie maj¹ dostêp do Ojca w Duchu wiêtym i staj¹ siê
uczestnikami natury Bo¿ej11.
Druga z deklaracji, nosz¹ca tytu³ Mysterium Ecclesiae (ME), og³oszona
w 1973 r., nawietla niektóre prawdy dotycz¹ce rozumienia tajemnicy Kocio³a. MF przypomina, ¿e pasterzem jedynego Kocio³a jest Zmartwychwsta³y
Zbawiciel. To On ustanowi³ Piotra, maj¹cego byæ filarem i podpor¹ prawdy,
powierzaj¹c mu, a z nim i pozosta³ym Aposto³om, troskê o rozwój Kocio³a
i kierowanie nim. Ten Koció³ Chrystusa, ustanowiony i zorganizowany jako
8
9
10
11

MFD, nr 3.
MFD, nr 4.
MFD, nr 5.
MFD, nr 6.
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spo³ecznoæ na wiecie, istnieje w Kociele katolickim. Jedynie poprzez Koció³ katolicki, bêd¹cy uniwersaln¹ drog¹ zbawienia, cz³owiek otrzymuje pe³niê rodków zbawienia. Koció³ katolicki zosta³ ubogacony pe³ni¹ prawdy
objawionej przez Boga i wyposa¿ony we wszelkie rodki ³aski, których Chrystus zechcia³ udzieliæ swojej wspólnocie mesjañskiej.
ME przestrzega, ¿e b³êdem jest postrzeganie Kocio³a Chrystusowego
jako  wprawdzie podzielony, lecz w pewnym sensie jeden  zbiór Kocio³ów
i wspólnot eklezjalnych. Nie wolno równie¿ twierdziæ, ¿e prawdziwy Koció³
Chrystusa ju¿ nigdzie dzisiaj nie istnieje i nale¿a³oby uwa¿aæ go jedynie za
cel, do którego powinny d¹¿yæ wszystkie Kocio³y i wspólnoty eklezjalne.
Deklaracja przypomina równie¿ niektóre konsekwencje wa¿ne dla praktycznego prze¿ywania wiary, stwierdzaj¹c, ¿e ludzie zwracaj¹ siê do Boga objawiaj¹cego siê w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, wprawdzie za porednictwem
zbawczej wiary, jednak nie oznacza to, ¿e mo¿na by pomniejszaæ lub nawet
kwestionowaæ dogmaty Kocio³a12 .
Zwrócenie siê do Boga, poprzez które wierni powinni wyraziæ sw¹ wiarê,
polega w³anie na pos³uszeñstwie, dostosowuj¹cym siê do natury Objawienia
Bo¿ego i jego wymagañ. Objawienie, w ca³ym porz¹dku zbawienia, ujawnia
Misterium Boga, który pos³a³ na wiat Swojego Syna, a który wzywa do
dostosowywania do tej prawdy ca³ego ¿ycia, czyli wzywa do nawrócenia.
Objawienie wymaga wiêc, by w pe³nym pos³uszeñstwie rozumu i woli objawiaj¹cemu siê Bogu zosta³a przyjêta Dobra Nowina o zbawieniu, tak jak jest
ona nieomylnie nauczana przez pasterzy Kocio³a: papie¿a i biskupów13.
Kompleksowo a zarazem bezporednio, problem teologii pluralizmu religijnego zosta³ podjêty przez deklaracjê Dominus Iesus (DI) og³oszon¹ w 2000 r.,
która w systematyczny sposób analizuje b³êdne za³o¿enia pluralizmu, za³o¿enia natury filozoficznej (antropologicznej), jak i teologicznej14.
Filozoficzn¹ przes³ank¹ teologii pluralizmu jest relatywizm, wyra¿aj¹cy
siê w intelektualnej postawie, wed³ug której jakiekolwiek ca³ociowe ogarniêcie Boskiej prawdy jest niemo¿liwe. Z drugiej strony, w nieproporcjonalnym
stopniu teologia pluralizmu podkrela subiektywizm opinii i emocjonalnego
prze¿ycia, co poci¹ga za sob¹ pewnego rodzaju chimerycznie skonstruowane
dowiadczenie wiary, wraz z dowolnie interpretowan¹ egzegez¹ Pisma wiêtego, bez odniesienia do Tradycji oraz Magisterium Kocio³a15.
12

ME, nr 1.
ME, nr 3.
14 Na temat deklaracji DI zob. m.in. numer monograficzny: Dominus Iesus, Communio 1
(2002), a tak¿e Gesù Cristo, via, verità e vita. Per una rilettura della Dominus Iesus, Pontificia
Academia Theologica 2 (2002) oraz Wokó³ Deklaracji Dominus Iesus, pod red. M. Ruseckiego, Lublin
2000.
15 DI, nr 4.
13
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Na tle dowolnoci teologii pluralizmu religijnego, w DI zosta³a przedstawiona katolicka prawda, wed³ug której objawienie Jezusa Chrystusa jest pe³ne
i definitywne16. Istnieje jedna zbawcza ekonomia Wcielonego S³owa oraz Ducha wiêtego17. Tym samym zostaje potwierdzona jedynoæ i uniwersalnoæ
zbawczego misterium Jezusa Chrystusa18.
W odniesieniu do zbawczej jedynoci i uniwersalnoci Jezusa Chrystusa,
deklaracja przypomina o zbawczej tajemnicy jedynoci i uniwersalnoci Kocio³a, ustanowionego przez Chrystusa, który istnieje (subsistit) w Kociele
katolickim, dysponuj¹cym pe³ni¹ zbawczych rodków19. Eklezjologiczna refleksja zawarta w DI precyzuje równie¿ relacjê Kocio³a do g³oszonego przez
Jezusa Królestwa Bo¿ego, przypominaj¹c, ¿e Koció³ jest pocz¹tkiem Królestwa Chrystusa oraz Królestwa Boga  Królestwa, które chocia¿ nie identyfikuje siê z widzialn¹ rzeczywistoci¹ Kocio³a, to jednak jest z nim nierozdzielnie zwi¹zany20.
Koñcowym zagadnieniem podjêtym w DI jest ukazanie relacji miêdzy
Kocio³em a religiami niechrzecijañskimi. W deklaracji podkrela siê rzeczywist¹ mo¿liwoæ zbawienia w Chrystusie wszystkich ludzi oraz koniecznoæ
obecnoci Kocio³a w porz¹dku tego zbawienia. Inne religie zawieraj¹ pewne
pochodz¹ce od Boga elementy, które maj¹ udzia³ w tajemniczym dzia³aniu
Ducha wiêtego, jako przygotowanie do Ewangelii, jednak pojawiaj¹ siê
w nich równie¿ elementy, stanowi¹ce przeszkodê do jej przyjêcia21.
Na podstawie analizy powy¿szych deklaracji, mo¿na zauwa¿yæ logiczne wy³anianie i zaostrzanie siê problemu: od zniekszta³cenia tajemnicy Wcielenia Logosu i Trójcy wiêtej (MFD), poprzez eklezjologiczne deformacje
dotycz¹ce Kocio³a ustanowionego przez Jezusa Chrystusa jako sakramentu
i instytucji (ME), a¿ do uformowania siê filozoficzno-teologicznego systemu
religijnego pluralizmu, który znacz¹co deformuje integralnoæ chrzecijañskiej
wiary (DI).
3. Kilka systematycznych rozwiniêæ
Integralnoæ chrzecijañskiej wiary to jej ca³ociowe, czyli katolickie
spojrzenie na Osobowe S³owo Boga rozumianego jako dialogaln¹ Agape
oraz cz³owieka rozumianego jako otwarte pytanie, na które Trójjedyna Agape odpowiada w konkretnym czasie przez wspólnotê Kocio³a Chrystusowego.
16
17
18
19
20
21

DI, nr 5-8.
DI, nr 9-12.
DI, nr 13-16.
DI, nr 16-17.
DI, nr 19.
DI, nr 20-22.
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Wy³ania siê tutaj pewnego rodzaju triadycznoæ boskiej logiki: osobowy
Bóg jako communio personarum, cz³owiek jako persona, oraz Koció³
jako communio personarum22.
W podobnej perspektywie pozostaje integralne dowiadczenie i wyznanie
wiary, a wiêc jej ca³ociowe, czyli katolickie spojrzenie, które kszta³tuje siê
w triadycznej relacji. Trynitarnoæ dowiadczenia i wyznania wiary oznacza
najpierw przyjêcie Trójjedynej Mi³oci jako jej ród³a i celu, a potem tak¿e
antropologicznoæ dowiadczenia i wyznania wiary (cz³owiek jako osoba ¿yj¹ca w konkretnym czasie i konkretnej kulturze) oraz eklezjologicznoæ dowiadczenia i wyznania wiary (konkretna wspólnota Kocio³a Chrystusa jako
instytucji i sakramentu)23.
Integralne dowiadczenie i wyznanie prawdy wiary w chrzecijañstwie
ma zatem wymiary triadyczne, które wziête w ca³oci, tworz¹ jednoæ
w wieloci. Triadyczne wymiary integralnego dowiadczenia i wyznania odnajduj¹ i kszta³tuj¹ siê w takiej samej relacji jednoci w wieloci: Trójjedyna
Mi³oæ (trynitarny aspekt  poznaæ), osobowa przestrzeñ rozumu, woli oraz
uczuæ (antropologiczny aspekt  prze¿yæ) oraz wspólnota Kocio³a Chrystusa (eklezjologiczny aspekt  wyznaæ)24.
W teologii religijnego pluralizmu triadyczne treci integralnoci wiary
zosta³y rozbite i zniekszta³cone. Trójjedyna Mi³oæ jest raczej tryteistycznym
bóstwem, które w platonizuj¹cy sposób potrzebuje wiata; rozum i wolnoæ
zostaj¹ zdominowane przez chwiejne i kapryne uczuciowe poznanie; wspólnota Kocio³a traktowana jest jako socjologiczna grupa z w³aciwymi sobie
mechanizmami nacisku i manipulacji. W praktyce pluralistyczne dowiadczenie wiary jest jedynie zmarginalizowan¹, uczuciow¹ projekcj¹ wyobrani,
która nie ma odwagi i nie odczuwa potrzeby do jej wyznania, a tym bardziej
nie jest w stanie byæ wiat³em dla cz³owieka25.
W chrzecijañstwie, szczególnie katolicyzmie, autentyczne dowiadczenie prawdy wiary wzywa do jej wyznania i jest ³ask¹ mi³oci Boga Ojca
udzielon¹ przez Jezusa Chrystusa w Duchu wiêtym, która spotyka siê z woln¹ odpowiedzi¹ cz³owieka  z jego rozumowym przyzwoleniem26. Owo do22 Zob. W. Knoch, Bóg szuka cz³owieka. Objawienie. Pismo wiête. Tradycja (Amateca 4),
Poznañ 2000, s. 8487.
23 Zob. C. Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. 2, Lublin 2003, s. 566.
24 Zob. tak¿e: KKK, nr 1814-1816.
25 Krytycznie o teologii pluralizmu, zob. m. in.: G. Gade, Viele Religionen  ein Wort Gottes.
Einspruch gegen John Hicks pluralistische Religionstheologie, Gütersloh 1998; Gesù Cristo e lunicità
della mediazione, pod red. M. Crociata, Milano 2000; Unicità e universalità di Gesù Cristo. In dialogo
con le religioni, pod red. M. Serretti, Milano 2001; J. Ratzinger, Fede Verità Tolleranza. Il cristianesimo
e le religioni del mondo, Siena 2003; P. Coda, Il Logos e il nulla. Trinità, religioni, mistica, Roma 2003;
G. Chrzanowski, Zbawienie poza Kocio³em, Poznañ 2005.
26 Zob. S. Th. II-II q. 2 a. 1.
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wiadczenie i wyznanie jest dane i zadane cz³owiekowi w sakramentalno-instytucjonalnej przestrzeni wspólnoty Kocio³a Chrystusa. Tak wiêc autentyczne dowiadczenie prawdy wiary mo¿e byæ poznane i rozeznane oraz powinno byæ przyjête i prze¿yte przez poszukuj¹cego cz³owieka jako eklezjalne
dowiadczenie i wyznanie27.
Ka¿dy, kto wnika w tajemnice chrzecijañskiej wiary, powinien zdawaæ
sobie sprawê z jej osobowego charakteru. Wiara jest podmiotowo-osobowym
spotkaniem z Bogiem (Abba) w Prawdzie (Logos) i Mi³oci (Pneuma). Centraln¹ przestrzeni¹ tego spotkania jest Osoba i pos³anie (s³owa i czyny) Jezusa
Chrystusa, który okrela samego Siebie jako jedyn¹ i uniwersaln¹ Prawdê,
Drogê i zasadê ¯ycia dla wszystkich ludzi, którzy szukaj¹ Boga (por. J 14, 6).
U¿ywaj¹c okrelenia kardyna³a H. Ursa von Balthasara, mo¿na by powiedzieæ,
¿e Osoba i pos³anie Jezusa Chrystusa jest postaci¹ obiektywnej oczywistoci
wiary w chrzecijañstwie28.
Prawda wiary, rozumiana jako dar i zadanie od Boga skierowana jest do
ca³ego cz³owieka a nie jedynie do jakiego fragmentu jego istnienia (rozumu lub uczucia). Poszukuj¹cy podmiot ju¿ ze swej natury jest otwarty na
nieskoñczonoæ, poniewa¿ w sobie samym odnajduje egzystencjalne pytanie:
Kim jestem i po co ¿yjê? Jednoczenie odkrywa on naturalne predyspozycje
w swoim istnieniu, które mo¿na by okreliæ jako religijnoæ. Jeli religijnoæ ta
zostanie zdominowana przez subiektywne uczucie, to istnieje realne niebezpieczeñstwo pseudomistycznego dowiadczenia, w którym cz³owiek stara siê
posi¹æ bosk¹ rzeczywistoæ i nadaæ jej w³asn¹ treæ. Natomiast, jeli religijne
dowiadczenie zacznie opieraæ siê jedynie na samym tylko rozumie, mo¿e
wpaæ w pu³apkê racjonalistycznego illuminizmu29.
Nieuchronnie pojawia siê pytanie, jak wierz¹cy mo¿e osi¹gn¹æ subiektywn¹ oczywistoæ postaci wiary, czyli integralne dowiadczenie i wyznanie
prawdy wiary?30. Odpowiedzi¹ na to pytanie mo¿e byæ ponowne odkrycie
i podkrelenie wspólnoty Kocio³a jako istotnej przestrzeni oczyszczania
i formowania dojrza³ej postaci wiary. Koció³ jako wspólnota instytucjonalno-sakramentalna staje siê osobow¹ przestrzeni¹ poredniczenia pomiêdzy poszukuj¹cym cz³owiekiem a Bogiem objawiaj¹cym siê w s³owach i czynach
Jezusa Chrystusa. Ta funkcja poredniczenia uwidacznia siê szczególnie
w osobie Piotra i ka¿dorazowego papie¿a oraz biskupów i kap³anów. Instytucja Kocio³a kontynuuje tajemnicê wcielenia Chrystusa, Jego ¿ycia i nauczania
27

Zob. C. Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. 2, s. 566-567.
H. Urs von Balthasar, Herrlichkeit. Eine theologische Ästhetik, t. 1: Schau der Gestalt, Einsiedeln 1983, s. 413.
29 Por. J. Ratzinger, Fede Verità Tolleranza, s. 42.; P. Coda, Il Logos e il Nulla, s. 13.
30 Por. H. Urs von Balthasar, Herrlichkeit. Eine theologische Ästhetik, t.1, s. 123.
28
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poprzez formu³owanie dogmatów i przepowiadanie Ewangelii. Sakramenty
Kocio³a, wraz z duchowym kierownictwem, kontynuuj¹ Chrystusowe czyny
i Jego zbawcze s³owo31.
Jezus Chrystus, i tylko On, zna serce cz³owieka, gdy¿ jest jego Stwórc¹
i Zbawc¹ (por. J 1, 3nn; 2, 25). Cz³owiek, bêd¹c ikon¹ trynitarnego Stwórcy,
kszta³tuje siebie w dwóch podstawowych wymiarach: subiektywnym (indywidualnym) i obiektywnym (wspólnotowym)32. Ka¿dego rodzaju redukcja cz³owieczeñstwa,  subiektywistyczna czy te¿ obiektywistyczna  jest przejawem
totalitaryzmu i prowadzi do okaleczenia. Praktycznym skutkiem takich zabiegów staje siê relatywizm w stosunku do prawdy religijnej, promowany przez
teologiê religijnego pluralizmu, a w konsekwencji relatywizm w odniesieniu
do prawdy moralnej i prawdy politycznej oraz religijny fanatyzm.
Cz³owiek nie mo¿e rozumowaæ i dzia³aæ bez religijnego t³a, czyli ukrytego lub wyranego odniesienia do w³asnej decyzji wiary, gdy¿ wybór ten,
wiadomie lub niewiadomie, zawsze determinuje wszystkie inne wybory. Jeli cz³owiek jest religijnie zdezorientowany, staje siê nietolerancyjny wobec
ka¿dego innego wyboru wiary, gdy¿ jego wolnoæ ginie bez odniesienia do
obiektywnej prawdy. Relatywizacja prawdy, a tym samym relatywizacja dobra,
promowana przez teologiê religijnego pluralizmu, niestety, nie wytrzymuje
próby, któr¹ stawia konkretna codziennoæ bycia z innymi (ró¿nymi), dla innych (ró¿nych) i dziêki innym (ró¿nym)33.
Uwagi koñcowe
Ka¿dy cz³owiek poszukuje wewnêtrznego pokoju, pokoju swego serca,
lecz tak¿e i zewnêtrznego pokoju w wymiarze miêdzyludzkim. W dobie wieloci religijnych dowiadczeñ, które zawsze towarzyszy³y poszukiwaniom
homo religiosus34 , wa¿nym wyzwaniem staje siê miêdzyreligijny dialog,
którego istot¹ powinno byæ poszukiwanie prawdy35. Wezwanie do poszukiwania prawdy w miêdzyreligijnym dialogu powinno byæ ci¹gle aktualne w obrêbie chrzecijañstwa, które nie mo¿e go autentycznie podejmowaæ i prowadziæ, upraszczaj¹c lub relatywizuj¹c jednoczenie Osobê i pos³anie Jezusa
Chrystusa.
31 Por. M. Pyc, Znaki bliskoci Boga, Poznañ 2005, s. 20; R. Fisichella, La via della verità.
Il mistero delluomo nel mistero di Cristo, Milano 2003, s. 82.
32 Zob. tak¿e: S. Mycek, Cz³owiek i odpowiedzialnoæ, Sandomierz 2006, s. 1519: K. Gód,
Teologia i antropologia: problem antropologii teologicznej, Roczniki Teologiczne 51 (2004), z. 2, s. 179.
33 Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Fides et ratio, nr 90.
34 Zob. Koció³, wiat i zbawienie we wczesnym chrzecijañstwie, Studia Antiquitatis Christianae 17,
pod red. J. Naumowicza, Warszawa 2004; J. Krasiñski, Homo religiosus, Sandomierz 2002.
35 Por. m.in. Jan Pawe³ II, Encyklika Ut unum sint, nr 7.
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To Jezus Chrystus otwiera poznanie prawdziwego Boga Ojca oraz obdarza autentycznym ¿yciem. Pos³anie Chrystusa jest kontynuowane przez Osobê
i dzie³o Ducha wiêtego. Tym samym nale¿y podkreliæ prawdê o Kociele
Chrystusa, który jest osobow¹ przestrzeni¹ Jego prawdy, zawartej w dogmatach wiary oraz Jego ¿ycia ofiarowanego w sakramentach36. Integralna postaæ
chrzecijañskiej wiary potrzebuje prawdy (dogmaty) i mi³oci (³aska), a tym
samym potrzebuje wspólnoty Kocio³a. W obiektywnym wymiarze integralna wiara jako dowiadczenie i wyznanie powinna szukaæ wiadków wiary oraz
rzetelnego poznania prawdy o Bogu i jego mi³oci. W subiektywnym wymiarze natomiast integralna wiara jako dowiadczenie i wyznanie potrzebuje
prawdy o cz³owieku, który dziêki pokorze, wdziêcznoci oraz modlitwie integralnie kszta³tuje swoje cz³owieczeñstwo37.

ERFAHRUNG UND BEKENNTNIS DES GLAUBENS.
EINIGE BEMERKUNGEN ZUM PROBLEM DER THEOLOGIE
DES RELIGIÖSEN PLURALISMUS UND IHRER INTERPRETATION
DES CHRISTENTUMS
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der vorliegende Artikel zeichnet am Anfang die theologische These des religiösen Pluralismus in Bezug auf den Glaubensakt, der auf dem Hintergrund der ekklesialen Gemeinschaft
betrachtet wird. Die Vorschläge der Theologie des religiösen Pluralismus werden im Kontext der
kritischen Äußerungen der Glaubenskongregation dargestellt, enthalten in den Dokumenten Mysterium Fidei, Mysterium Ecclesiae sowie Dominus Iesus. Diese Dokumente, die aus
verschiedenen Zeiten stammen und in verschiedenen Kontexten verfasst wurden, beschäftigen sich
 wenigstens partiell - mit dem Thema des religiösen Pluralismus bzw. haben in der Diskussion
darüber eine erhebliche Relevanz.
Es stellt sich heraus, dass die pluralistischen Voraussetzungen jede religiöse Erfahrung
versubjektivieren und relativieren, indem sie den Glaubensakt aus seinem natürlichen Milieu in der
kirchlichen Gemeinschaft ausschließen. Diese Erfahrung wird als extrem subjektiv bezeichnet und
dadurch auch vom Kontext der Erfahrungen der anderen und der Kirche abgelöst. Dadurch
gefährden solche Ansichten das Formen eines wirklich lebendigen Glaubens auf der Grundlage der
Wahrheit und der Liebe. Die personale Struktur des Menschen verlangt, neben dem individuellsubjektiven auch das objektiv-gemeinschaftliche Element zu berücksichtigen. Es wird in der von
Christus gegründeten Kirche als Institution und Sakrament sichtbar. Die Aufforderung Jesu zum
gehorsamen Glauben macht das Geheimnis des Schöpfers und Erlösers aller Menschen sichtbar.
Der integrale Glaube verlangt nach Einsicht, Erfahrung und Bekenntnis, also nach antropologischen, ekklesiologischen und trinitaren Aspekten, die sich gegenseitig bedingen.
36

Por. Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, nr 12-15.
Zob. S. Mycek, Logika mi³oci. Osoba i pos³anie Jezusa Chrystusa jako hermeneutyczny klucz
rzeczywistoci, Communio 1 (2005), s. 125.
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Wstêp
Podstawowym elementem procesów komunikacji medialnej oraz podmiotem wszelkiego dzia³ania w przestrzeni mediów jest cz³owiek. Dlatego te¿
z perspektywy personalizmu stanowi on równie¿ podstawê wartociowania
etycznego jako tzw. norma personalistyczna. Warto wiêc zastanowiæ siê nad
sposobami jej ods³aniania siê i realizacji w mediosferze poprzez sumienie
cz³owieka. Nie bêdziemy podejmowaæ szczegó³owej analizy dotycz¹cej istoty
i charakteru sumienia oraz jego roli w ca³okszta³cie normatywnoci i wartociowania ludzkiego dzia³ania, ale skoncentrujemy siê na pokazaniu koniecznoci i roli tej podmiotowej normy moralnoci w wartociowaniu etycznym
dzia³ania medialnego. Operowaæ bêdziemy personalistycznym pojêciem sumienia  zw³aszcza w oparciu o myl Karola Wojty³y  w najbardziej ogólnym
ujêciu jako zdolnoci osoby ludzkiej do wartociowania etycznego, jako wewnêtrznym, osobowym regulatorze etycznego wymiaru ludzkiego dzia³ania.
1. Dzia³anie medialne zgodne z sumieniem
W przestrzeni mediów sumienie nie pe³ni jedynie funkcji komunikacyjnej, ale staje siê czym wiêcej, wewnêtrzn¹ instancj¹ cz³owieka, instancj¹
poznawcz¹, porz¹dkuj¹c¹, wartociuj¹c¹, normatywn¹. Mówi¹c o sumieniu

110

KS. MICHA£ DRO¯D¯

jako o instancji, mamy na myli nie tylko jego funkcjonalnoæ poznawcz¹
i informacyjn¹, ale przed wszystkim jego charakter normatywny i wartociuj¹cy. Normatywnoæ i zdolnoæ wartociowania pozwala sumieniu oceniaæ, os¹dzaæ, regulowaæ, a wiêc umo¿liwia te wszystkie dzia³ania, które przynale¿¹ do
zadañ jakiejkolwiek instancji zewnêtrznej. W przestrzeni mediów funkcjonuje
wiele struktur organizacyjnych, instancji kontrolnych, organizacji reguluj¹cych, egzekutyw prawnych itd. Spe³niaj¹ one liczne po¿yteczne funkcje, reguluj¹ce ca³okszta³t przestrzeni medialnej. Wydaje siê jednak, ¿e nie obejmuj¹
one i nie wyczerpuj¹ wszystkich oczekiwañ i potrzeb ludzi, uczestnicz¹cych
w komunikacji medialnej, której zasadnicza czêæ realizuje siê przecie¿ w sferze
wewnêtrznej cz³owieka, a do której instancje zewnêtrzne nie siêgaj¹. Dlatego
konieczne jest wprowadzenie i uznanie instancji najwa¿niejszej, instancji ludzkiego sumienia, które  w naszym rozumieniu  staje siê najwa¿niejsz¹ instancj¹ medialn¹. Pozwala ono bowiem wszystkim osobom uczestnicz¹cym
w jakikolwiek sposób w komunikacji medialnej nie tylko na w³aciwe, czyli
ludzkie korzystanie z mediów, ale pomaga odkrywaæ w tym bogatym i ró¿norodnym wiecie mediów ich wartoæ osobow¹ oraz powinnoci z ni¹ zwi¹zane. Jeli do tego dodamy koniecznoæ instancji sumienia do prawid³owego
funkcjonowania wszystkich zewnêtrznych instancji medialnych, w których ludzie dzia³aj¹ w sposób wolny i rozumny, to tym bardziej ukazuj¹ siê nam
wyranie i jednoznacznie: wa¿noæ, nieodzownoæ i nieuniknionoæ dobrze
ukszta³towanego sumienia jako instancji podstawowej, koniecznej i integralnej
 a nie tylko dodatkowej i fakultatywnej  dla w³aciwego uczestniczenia
wszystkich osobowych podmiotów w przestrzeni mediów.
Szczegó³owa analiza kondycji moralno-spo³ecznej wspó³czesnej kultury
medialnej1 ukazuje pal¹c¹ wprost potrzebê kszta³towania ludzkich sumieñ.
Z punktu widzenia etyki personalistycznej najwa¿niejsze jest przygotowanie
w³aciwego fundamentu wartociowania etycznego, czyli w³aciwa formacja
prawdziwego sumienia w oparciu o podstawowe zasady wyra¿aj¹ce wartoæ
i godnoæ cz³owieka. Personalizm w formacji sumienia k³adzie nacisk na priorytet normy personalistycznej wobec wszystkich medialnych form oddzia³ywania na cz³owieka. Analiza skutków oddzia³ywania medialnego wskazuje jednak odwrotne relacje. Media  mówi¹c jêzykiem uproszczonym  zdaj¹ siê
dominowaæ równie¿ w sferze wewnêtrznej cz³owieka. Niektórzy podzielaj¹
deterministyczne wizje M. McLuhana, wed³ug których media s¹ dzi g³ówn¹
si³¹ wychowuj¹c¹ i formuj¹c¹ cz³owieka. Warto jednak podkreliæ, ¿e ten
1 Zob. H. Promieñska, Etyka wobec problemów wspó³czesnego wiata, Katowice 2003, s. 13 n
i 91n; D. Schöttker, Mediengebrauch und Erfahrungswandel, Göttingen 2003, s. 198 n; J. Gajda, Media
w edukacji, Kraków 2003, s. 113134.
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wychowawca masowy sam wymaga ci¹g³ej formacji etycznej2. McLuhan ma
niew¹tpliwie racjê, mówi¹c o ogromnym wp³ywie mediów na cz³owieka,
o braku moralnego wychowania ludzi kszta³tuj¹cych media. Formu³owane jednak przez niego ostateczne wnioski przekrelaj¹ w pewnym sensie podmiotowoæ osoby ludzkiej i jej mo¿liwoæ wolnego i racjonalnego dzia³ania w przestrzeni mediów. Tymczasem problem nie le¿y po stronie przedmiotowego
wiata mediów, ale po stronie podmiotowych uczestników procesów komunikacji medialnej, którzy w coraz bardziej z³o¿onym, kompleksowym i nieuniknionym kontekcie medialnym winni dysponowaæ odpowiedni¹, podmiotow¹
zdolnoci¹ racjonalnego dzia³ania, czyli prawdziwie uformowanym sumieniem. Prawdziwie to znaczy zgodnie z prawd¹ o osobie ludzkiej, z prawd¹
o wiecie wartoci, z prawd¹ o podmiotowym charakterze komunikacji medialnej oraz, dopiero na koñcu, z prawd¹ o mechanizmach funkcjonowania
przedmiotowego wiata mediów. Ta ostatnia prawda jest równie¿ potrzebna do
formacji poznawczej roli sumienia. Je¿eli zabraknie tego odniesienia i osadzenia w prawdzie, wówczas mo¿emy mieæ do czynienia, nie tylko w rzeczywistoci medialnej, z bardzo ró¿nymi przejawami deformacji sumieñ. Ta deformacja sumieñ mo¿e obejmowaæ coraz szersze krêgi ludzi, a wzmacniana jeszcze przez negatywne oddzia³ywanie mediów mo¿e siê rozszerzyæ na grupy
spo³eczne, wiêksze krêgi kulturowe i ca³e spo³eczeñstwo. Takie destrukcyjne
procesy medialne i kulturowe eliminuj¹ równie¿ potrzebê wartociowañ etycznych, opartych na obiektywnych fundamentach, czyli, inaczej mówi¹c, odrzucaj¹ potrzebê i sensownoæ etyki normatywnej, a wiêc tak¿e personalistycznej
etyki mediów. Tymczasem tego typu etyka mia³aby za zadanie nie tylko regulowaæ etycznie dzia³ania w przestrzeni mediów, ale tak¿e formowaæ i kszta³towaæ podstawê podmiotow¹ tych wartociowañ etycznych, a wiêc ludzkie sumienie. Deformacja sumienia, która dokonuje siê czêsto pod wp³ywem negatywnych oddzia³ywañ mediów, jest pozbawieniem cz³owieka zdolnoci racjonalnego wartociowania i dzia³ania w przestrzeni mediów.
Wydaje siê, ¿e cz³owiekowi trudno wyrz¹dziæ wiêksz¹ szkodê ni¿ zdeformowaæ jego sumienie, czyli wmówiæ mu, ¿e jest tym, kim nie jest. Jednym
z najwiêkszych b³êdów etycznego wymiaru wspó³czesnej kultury, nie tylko
medialnej, jest to, ¿e bardzo ³atwo przechodzi siê od stwierdzenia, ¿e cz³owiek
jako podmiot sumienia jest twórc¹ swego s¹du, do twierdzenia, ¿e jest tak¿e
twórc¹ prawdy swego s¹du3. Wydaje siê te¿, ¿e upowszechnieniu siê tej iluzji
mo¿na skutecznie przeciwdzia³aæ tylko w jeden sposób  poprzez obiektywiza2 Zob. Edukacja medialna, pod red. J. Gajdy, S. Juszczyka, Toruñ 2002; A. Lepa, Pedagogika
mass mediów, £ód 2000.
3 Por. T. Styczeñ, Sumienie: ród³o wolnoci czy zniewolenia?, Zeszyty Naukowe Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego 1-3 (1979), s. 105.
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cjê prawdy. Z jednej strony, nale¿y sfalsyfikowaæ tê iluzjê, czyli ujawniæ
i uznaæ, dziêki obiektywnym kryteriom, prawdê, w wietle której iluzja ta
ujawnia swój charakter k³amstwa czy b³êdu4. Z drugiej strony, nale¿y ukazaæ
obiektywny wymiar prawdy, stanowi¹cy fundament do subiektywnych s¹dów
sumienia. Inaczej mówi¹c, nale¿y pokazaæ, ¿e cz³owiek jest podmiotem s¹dów
sumienia, podmiotem odkrywaj¹cym prawdê moraln¹, a nie jest autonomicznym i niezale¿nym twórc¹ tej prawdy. Tylko na fundamencie tej podstawowej
prawdy o sumieniu jako instancji odkrywaj¹cej i urzeczywistniaj¹cej prawdê
moraln¹ mo¿na kszta³towaæ prawdziwe sumienie, które z kolei stanowi dla
cz³owieka bezporedni¹ i najbli¿sz¹ podstawê wartociowania oraz wszelkiego
dzia³ania w przestrzeni medialnej.
2. Norma personalistyczna a sumienie
Ka¿da etyka, jeli chce stanowiæ podstawê etycznego wartociowania
w ca³okszta³cie ludzkiego dzia³ania, musi mieæ w sobie charakter uniwersalistyczny. Czêsto bywa tak, ¿e niektóre konstrukcje etyczne s¹ efektem osobistych upodobañ i przekonañ ich twórców, bez zbytniej troski o uniwersalny
wymiar g³oszonych przez nie zasad. Jeli do tych tendencji subiektywizacji
etyki w³¹czymy postmodernistyczn¹ negacjê normatywnoci z jej ró¿norodnymi propozycjami etyki ponowoczesnej, moralnoci bez etyki5, a tak¿e
propozycje innych orientacji, np.: etyki prostomylnoci6, etyki przekonañ7, planetarnej etyki wspó³odpowiedzialnoci8, etycznego systemu moralnoci wzglêdnej9, metody kontrolowanych postaw10, czy etyki autentycznoci11, to tym bardziej uwidoczni siê potrzeba poszukiwania uniwersalnych fundamentów wartociowania etycznego w przestrzeni komunikacji,
4

Por. ibidem.
Por. Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, Warszawa 1996; Z. Zieliñski, Status etyki w kulturze
ponowoczesnej. Analiza propozycji Zygmunta Baumana, Toruñ 2001.
6 A.A. Dura, Etyka prostomylnoci. Sumienie a rzeczywistoæ ponowoczesna, Archeus. Studia
z bioetyki i antropologii filozoficznej 2 (2001), s. 6787; A.A. Dura, Nowa postaæ etyki niezale¿nej
 etyka prostomylnoci, w: Etyka wobec problemów wspó³czesnego wiata, pod red. H. Promieñskiej,
Katowice 2003, s. 177190; J. Bañka, wiat porêczenia moralnego. Medytacje o etyce prostomylnoci,
Katowice 1988. Por. H. Lenk, Filozofia pragmatycznego interpretacjonizmu, Warszawa 1995.
7 Por. R. Rorty, Etyka bez powszechnych powinnoci, Etyka 31 (1998), s. 925; C. Geertz,
Zastane wiat³o. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, Kraków 2003. Zob. Przekonania
i odpowiedzialnoæ, pod red. M. Dro¿d¿a, A. Dro¿d¿a, Kielce 2003.
8 Por. K.-O. Apel, Uniwersalistyczna etyka wspó³odpowiedzialnoci, Etyka, 29 (1996), s. 11 n;
idem, Komunikacja a etyka: perspektywa transcendentalno-pragmatyczna, w: Komunikacja, rozumienie, dialogu, pod red.,B. Andrzejewskiego, Poznañ 1990, s. 8393; idem, Etica della Comunicazione,
Milano 1992.
9 Por. B. Williams, Moralnoæ. Wprowadzenie do etyki, Warszawa 2000.
10 Por. R.B. Brandt, Etyka. Zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki, Warszawa 1996.
11 Por. Ch. Taylor, Etyka autentycznoci, Kraków 2002.
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w której uczestnicz¹ ludzie o ró¿nych orientacjach wiatopogl¹dowo-filozoficznych. Wydaje siê, ¿e takim fundamentem winna byæ norma personalistyczna, która mo¿e staæ siê platform¹ poszukiwania uniwersalnych zasad
etyki mediów. Jeli przyj¹æ inne fundamenty wartociowania dzia³añ medialnych, oparte wy³¹cznie np. na zasadach ekonomicznych, estetycznych, pragmatycznych czy jakichkolwiek innych, wtedy w sposób nieunikniony musi
nast¹piæ relatywizacja ludzkich zachowañ i dzia³añ, a w konsekwencji postêpuj¹ca destrukcja etycznego i spo³ecznego wymiaru komunikacji medialnej.
W tej sytuacji szczególnego znaczenia nabiera sprawa ród³owego osadzenia prawdziwoci sumienia12. ród³em prawdziwoci sumienia jest akceptacja
ca³ej hierarchii wartoci odkrywanej i urzeczywistnianej w cz³owieku, bez
której cz³owiek nie mo¿e byæ i stawaæ siê cz³owiekiem. Chodzi mianowicie
o to, ¿e cz³owiek w swym najg³êbszym subiektywnym rdzeniu dokonuje
takich s¹dów wartociuj¹cych, ¿e staj¹ siê one zrozumia³ym uzasadnieniem moralnoci w wymiarach jego etycznych decyzji, inaczej mówi¹c, dzia³a zgodnie z s¹dami w³asnego sumienia13. Obowi¹zek pójcia za g³osem sumienia wynika wiêc z normy personalistycznej i zwi¹zanej z ni¹ prawdy
o obiektywnym wiecie wartoci. Josef Seifert, nawi¹zuj¹c do myli Maxa
Schelera, mówi o pewnym wymiarze sumienia, który istnieje tak¿e poza cz³owiekiem14. W sumieniu bowiem dokonuje siê równie¿ komunikacja z rzeczywistoci¹ transcendentn¹, z obiektywnym wiatem wartoci, istniej¹cym poza
i niezale¿nie od cz³owieka oraz sam¹ Transcendencj¹, bêd¹c¹ ostatecznym
ród³em wartoci i godnoci osoby ludzkiej. To powi¹zanie sumienia i prawa
moralnego z Transcendencj¹ jest widoczne przede wszystkim na fundamencie
ostatecznych uzasadnieñ normatywnoci oraz w teleologicznym wymiarze logosu i ethosu ludzkiego dzia³ania.

12 Etyka personalistyczna, jeli ma rzeczywicie ukazaæ konkretne zasady postêpowania, musi
siê oprzeæ na prawdzie sumienia. Por. J. Seifert, Sumienie  poznanie  prawda, Ethos 15-16 (1991),
s. 3848.
13 Por. A. Hortelano, La conciencia moral, en Problemas actuales de moral, Salamanca 1981,
s. 219597.
14 J. Seifert, Erkenntnis objektiver Wahrheit. Die Transzendenz des Menschen in der Erkenntnis,
Salzburg 1976, s. 66. Cz³owiek s³ucha g³osu sumienia, ale tak naprawdê on nie pochodzi od samego
tylko cz³owieka. W sumieniu osoby ludzkiej rozbrzmiewa nie-ludzka instancja. Tak jak pêpek cz³owieka
brany sam w sobie musia³by siê wydawaæ czym bezsensownym, podobnie sumienie nabiera sensu
dopiero wtedy, kiedy widzimy w nim wskazówkê kieruj¹c¹ ku Transcendentnemu ród³u. Sumienie nie
jest zatem dalekowzrocznym egoizmem ani szukaniem harmonii z sob¹ samym: jest pos³añcem owej
Transcendencji, która zarówno w naturze ludzkiej, jak i w obiektywnych wartociach buduje principium
dla osoby (ibidem, s. 66n). Por. M. Scheler, Problemy religii, Kraków 1995, s. 35; M. Scheler, Der
Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, Gesammelte Werke, t. 2, Bonn 1980; R. Spaemann,
Sind alle Menschen Personen?, Köln 1990, s. 4858.
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3. Zasada s³usznej autonomii uczestnicz¹cej
Zagadnienie autonomii oraz s³usznej autonomii cz³owieka w obszarze
moralnoci by³o i jest przedmiotem wielu refleksji etycznych15. Analizy te
ukazuj¹ nie tylko ró¿norodnoæ uzasadnieñ wolnoci i autonomicznoci cz³owieka, ale tak¿e ró¿nice w ujmowaniu zakresu i charakteru ludzkiej wolnoci
i autonomii wartociowania. Zagadnienie to ³¹czy siê bezporednio z formacj¹
sumienia poszczególnych ludzi. W personalizmie osoba ludzka posiada bardzo realn¹ autonomiê, czyli podmiotowoæ, lecz i niemniej realn¹ przygodnoæ, i ¿e te czynniki, chocia¿ zdaj¹ siê wzajemnie wykluczaæ, faktycznie
wyjaniaj¹ siê wzajemnie16. Ta osobowa autonomia jest s³uszn¹ autonomi¹,
poniewa¿ jest wpisana w obiektywny porz¹dek wartoci, opieraj¹c siê na
prawdzie o osobie ludzkiej i jej odniesieniach transcendentnych do innych
osób oraz do Transcendencji. S³uszna autonomia cz³owieka wynika z wolnoci
i rozumnoci osoby ludzkiej. Krótko mówi¹c, to norma personalistyczna okrela rzeczywisty status autonomii sumienia. Sumienie nie jest bowiem autonomicznym kryterium w sensie jakiego absolutnego i ostatecznego punktu
odniesienia, jakiej ostatecznej instancji, która nie tylko wartociuje dzia³anie
ludzkie, ale tak¿e tworzy podstawy tego wartociowania w sposób niezale¿ny
i autonomiczny. Z perspektywy ontycznej sumienie jest orodkiem, centrum,
miejscem spotkania i dialogu cz³owieka z Transcendencj¹ oraz obszarem samostanowienia osoby w przestrzeni prawdy. Takie rozumienie autonomii cz³owieka podkrela podmiotowoæ i wolnoæ wszelkiego ludzkiego dzia³ania,
a jednoczenie gwarantuje w tym dzia³aniu urzeczywistnianie prawdziwego
dobra osoby i wszelkich wartoci. Zakorzenienie sumienia w prawdzie nie
neguje ludzkiej wolnoci i ludzkiej autonomii oraz nie stoi w sprzecznoci
z podmiotowoci¹ sumienia. Wrêcz przeciwnie, poniewa¿ osoba ludzka jest
zdolna i zobowi¹zana do autotranscendencji w poznaniu, wi¹¿e j¹ tylko to, co
pozna³a jako prawdziwe, nawet jeli w rzeczywistoci jest w b³êdzie. Skoro
wiêc nawet b³êdne sumienie pozostaje nadal w pu³apce prawdy, prawda stanowi zawsze zasadê moralnego dzia³ania17. Dziêki tak pojêtej autonomii sumienia, ca³e ludzkie dzia³anie nabiera sensu, s³u¿¹c dobru osoby i wspólnoty,
gwarantuj¹c integralnoæ osoby w wolnoci, twórczoci i odpowiedzialnoci.
15

Por. m.in.: J.F. Crosby, Dialektyka autonomii i teonomii w osobie ludzkiej, Ethos 15-16
(1991), s. 4958; Ethische Theorien im Überblick, w: Handbuch Ethik, pod red. Ch. Düwella,
Ch. Hübenthala, M.H. Wernera, Stuttgart 2002, s. 25242; A. Laun, Wspó³czesne zagadnienia teologii
moralnej. Teologia moralna fundamentalna, Kraków 2002, s. 3774; S. Rosik, Wezwania i wybory
moralne, Lublin 1992, s. 192258; E. Nowak-Juchacz, Autonomia jako zasada etycznoci. Kant, Fichte,
Hegel, Wroc³aw 2002.
16 J.F. Crosby, Dialektyka autonomii i teonomii w osobie ludzkiej, s. 49.
17 J. Seifert, Sumienie  poznanie  prawda, s. 48.
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W centrum wspó³czesnej dyskusji etycznej, która przenosi siê równie¿ na
obszar medialnej refleksji etycznej, znajduje siê zagadnienie relacji pomiêdzy
prawem moralnym a sumieniem, pomiêdzy normatywnoci¹ a wolnoci¹ czy
te¿ miêdzy etyk¹ a moralnoci¹18. Dyskusja wokó³ tego zagadnienia jest bardzo o¿ywiona i jak na razie nie prowadzi do konstruktywnych wniosków,
a raczej do polaryzacji stanowisk. W tê dyskusjê zosta³y wci¹gniête media,
reprezentuj¹c, niestety, w du¿ej mierze tylko jedn¹ ze stron19, a mianowicie
koncepcje relatywistyczne i relatywizuj¹ce. Te ostatnie pojawiaj¹ siê czêsto
jako kontestacja czy negacja zastanych systemów i teorii etycznych, rozwijaj¹c siê czasem jako anty-teorie etyczne20.
Spór dotycz¹cy relacji prawa moralnego do sumienia wydaje siê byæ,
z perspektywy personalistycznej, ca³kowicie nieuzasadniony, poniewa¿ zarówno prawo, jak i sumienie maj¹ to samo ród³o i tê sam¹ genezê: transcendencjê
osoby ludzkiej. Sumienie stanowi przestrzeñ komunikacji pozornie krañcowo
ró¿nych elementów, ludzkiej wolnoci oraz powinnociowego charakteru prawa moralnego. Komunikacja ta, chocia¿ ma charakter dynamiczny, to jednak
nie prowadzi do dezintegracji, wrêcz przeciwnie, jeszcze bardziej integruje
cz³owieka w prawdzie o jego wolnoci i powinnoci. Integracja osoby w czynie jest mo¿liwa tylko przy uwzglêdnieniu obu tych elementów, które wzajemnie siê uzupe³niaj¹, wspó³tworz¹c wzajemn¹ to¿samoæ. Bezwzglêdna powinnoæ prawa moralnego wskazuje cz³owiekowi wartoæ i charakter jego wolnoci, za wolnoæ i autonomia powalaj¹ odkrywaæ wartoæ powinnoci i realizowaæ przez ni¹ bogactwo cz³owieczeñstwa. Cz³owiek jako integralna osoba
mo¿e wyjæ poprzez woln¹ decyzjê i wybór sumienia naprzeciw dobru, odrzucaj¹c, tak samo w sposób wolny, mo¿liwoæ podjêcia decyzji przeciwnej dobru. Bezwzglêdna powinnoæ zak³ada niejako wolny wybór sumienia i odwrotnie  wolny wybór sumienia jest potwierdzany moc¹ prawa moralnego21. Uwarunkowanie to jest zwi¹zane z przygodnoci¹ ludzkiej egzystencji, która nie
jest ani absolutnie wolna, ani te¿ ca³kowicie zdeterminowana. Dlatego nie
mo¿e dziwiæ, ¿e Karol Wojty³a, szkicuj¹c podstawy interpretacji sumienia,
18

Por. m.in.: B. Schüller, Gesetz und Freiheit. Eine Moraltheologische Untersuchung, Düsseldorf 1966, s. 2147; D. Parfit, Reasons and Persons, New York 1984, s. 145167; B. Spaemann,
Philosophische Essays, Stuttgart 1994, s. 114129; R. Audi, Moral Knowledge and Ethical Character,
Oxford 1997, s. 93111; C. Geertz, Zastane wiat³o. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne,
s. 11 n.
19 To okrelenie niestety wyra¿a dezaprobatê dla stronniczoci mediów, które s³u¿¹, w du¿ej
mierze, propagowaniu wszelkiego rodzaju relatywizmu etycznego i absolutnej wolnoci cz³owieka.
20 Zob. literaturê dotycz¹c¹ kontestacji teorii etycznych: Anti-theory in Ethics, http://ethics.sandiego.edu/theories/Anti_Theory/ (20.09.2004).
21 Por. B. Schüller, Gesetz und Freiheit. Eine moraltheologische Untersuchung, s. 21; S. Rosik,
Wezwania i wybory moralne, s. 205.
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wychodzi od faktu przygodnoci cz³owieka22 . Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e
ani wolnoæ, ani zale¿noæ nie s¹ czym absolutnym. Wartociami absolutnymi
s¹ jedynie prawda, dobro i piêkno, które cz³owiek winien realizowaæ na miarê
swych mo¿liwoci, poprzez swój indywidualny wybór i wolne dzia³anie dla
dobra w³asnego, dla dobra innych osób oraz dla dobra wspólnego. Wolnoæ
o tyle bêdzie podstaw¹ samostanowienia i s³usznej autonomii cz³owieka, o ile
bêdzie podporz¹dkowana prawdzie, na stra¿y której stoi sumienie cz³owieka23.
Wolnoæ, bêd¹ca cech¹ konstytutywn¹ osoby ludzkiej, staje siê równie¿, jako
podstawowy warunek dzia³ania moralnego, wartoci¹ moraln¹, s³u¿¹c¹ rozwojowi osoby i spo³ecznoci. Ka¿dy wolny wybór sumienia stwarza okazjê do
aktualizowania i urzeczywistniania wolnoci, która konstytuuje osobê ludzk¹.
Skrajnie pojêta autonomia sumienia, argumentowana najczêciej wolnoci¹
cz³owieka, przekrela sam¹ istotê wolnoci oraz istotê ludzkiego wolnego wyboru i dzia³ania, czyli przekrela dzia³anie w prawdzie. Sumienie skrajnie
autonomiczne, dystansuj¹c siê od prawdy lub neguj¹c prawdê obiektywn¹,
zamyka cz³owieka w przestrzeni jego skrajnej subiektywnoci. Taka skrajna
autonomia sumienia prowadzi w konsekwencji do relatywizmu i sytuacjonizmu ocen etycznych, a w etyce mediów daje przyzwolenie komunikowania
wszelkich treci, subiektywnych i skrajnych ocen oraz dowolnej interpretacji
i wizji rzeczywistoci.
G³oszony przez wiele kierunków etycznych postulat autonomii sumienia
znalaz³ swoj¹ odpowied w etyce personalistycznej, która zawsze podkrela³a
wolnoæ cz³owieka i mówi³a o s³usznej autonomii sumienia24. Taka autonomia nie zmierza do przeciwstawiania ludzkiej wolnoci i prawa moralnego, ale
jest autonomi¹ uczestnicz¹c¹. Wolnoæ cz³owieka uczestniczy w odkrywaniu
prawdy o dobru, czyli normatywnoci, a normatywnoæ obiektywna uczestniczy w urzeczywistnianiu ludzkiej wolnoci. Pojêcia s³usznoci, autonomii,
uczestnictwa podkrelaj¹ z jednej strony czynny udzia³ ludzkiej racjonalnoci w odkrywaniu i stosowaniu prawa moralnego, gdy¿ ¿ycie moralne wymaga
twórczego mylenia w³aciwego osobie, która jest ród³em i w³aciw¹ przyczyn¹ w³asnych wiadomych czynów. Pojêcia te podkrelaj¹ zorientowanie
sumienia na prawdê i autorytet obiektywnego prawa moralnego, które nie jest
niczym innym jak dobrem samym. U podstaw ¿ycia moralnego le¿y zatem
zasada s³usznej autonomii cz³owieka jako podmiotu swoich czynów. S³uszna
autonomia sumienia oznacza, ¿e cz³owiek ma w samym sobie prawo moralne,
zwi¹zane integralnie z cz³owieczeñstwem, z byciem cz³owiekiem. Taka au22
23
24

K. Wojty³a, Osoba i czyn, Kraków 1969, s. 160.
Por. A. Szostek, Wolnoæ  prawda  sumienie, Etos 15-16 (1991), s. 34.
Por. Jan Pawe³ II, Veritatis splendor, nr 40-42.
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tonomia sumienia nie oznacza jednak mo¿liwoci tworzenia przez cz³owieka
wartoci i norm moralnych. Bycie osob¹ ludzk¹ oznacza bycie wolnym, posiadanie s³usznej autonomii sumienia, która pozwala cz³owiekowi wybieraæ, decydowaæ i dzia³aæ w oparciu o prawdê poznanego wiata wartoci i powinnoci.
4. Zasada niebanalizacji z³a
Refleksja etyczna, siêgaj¹ca najdawniejszych czasów, zawsze wskazywa³a na mo¿liwoæ b³êdnych ocen sumienia, pomy³ek czy te¿ wiadomego negowania w³aciwych kryteriów ocen etycznych. Tendencja subiektywizacji sumienia, podkrelana w ró¿nych formach i o ró¿nym czasie, jeszcze bardziej
poszerza³a obszar b³êdów, pomy³ek, fa³szu i ignorancji w odró¿nianiu dobra od
z³a. We wspó³czesnej masowej kulturze medialnej odzwierciedlaj¹ siê te negatywne tendencje mentalnoci kulturowej, promuj¹ce subiektywnoæ, pluralizm,
fragmentarycznoæ, banalnoæ, dowolnoæ i swobodê itp. Tendencje te przyczyniaj¹ siê niew¹tpliwie do zacierania granic miêdzy dobrem a z³em, pog³êbiaj¹c stan zamieszania i chaosu etycznego, spowodowanego permanentnym
podkrelaniem ca³kowitej autonomii cz³owieka w kwestiach etycznych. Problematyka z³a moralnego bywa eliminowana poza obszar prakseologii etycznej,
wed³ug której ró¿nica miêdzy dobrem a z³em, nawet w wymiarach subiektywnoci, staje siê coraz bardziej nieuchwytna. W wielu wspó³czesnych opracowaniach etycznych dotycz¹cych funkcjonowania telewizji i Internetu wyranie
mówi siê o coraz powszechniejszym zjawisku banalizacji z³a, a nawet robienia
z niego g³ównej si³y atrakcyjnoci danego medium25. Ta, promowana przez wiele
mediów, nowa wiadomoæ postkonwencjonalna staje siê de facto przestrzeni¹
zacierania granic miêdzy dobrem a z³em, przestrzeni¹ banalizacji z³a i tworzenia takiej wizji moralnoci, która jest cool i szczêcia, które jest light26.
Szczegó³owe analizy dotycz¹ce treci programów telewizyjnych nale¿y
potraktowaæ jako dobry opis empiryczny stanu rzeczy, za którym kryj¹ siê
niedostêpne dla empirii ró¿ne stany ludzkich sumieñ, o coraz bardziej zniekszta³conej wiadomoci moralnej i coraz wiêkszej niechêci do tego, by uznaæ
istnienie etycznego z³a. Konsekwencj¹ takich stanów sumieñ jest postêpuj¹ce
lekcewa¿enie i banalizacja z³a. Zniekszta³cone sumienie i w konsekwencji
zaburzone poczucie z³a, o których etyka personalistyczna mówi coraz czêciej,
prowadzi do hipertrofii niewra¿liwoci na z³o, tzn., ¿e nastêpuje systematyczna
substytucja tego, co dobre, na gorsze, gorszego na z³e, nadmiaru na zwyczajnoæ, zwyczajnoci na nienormalnoæ itd., substytucja, która w koñcu zaciera
granice pomiêdzy dobrem a z³em. Substytucja tego typu jest tym ³atwiejsza, ¿e
25
26

Przyk³adowe has³o reklamowe: Koniec grzecznej telewizji.
P. Valadier, Pochwa³a sumienia, Warszawa 1994, s. 130.
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s³u¿y jej jêzyk banalizuj¹cy z³o, np. s³owo zabiæ zastêpowane jest wyra¿eniem zadawanie mierci z litoci, kradzie¿ jest okrelana jako zabranie
rzeczy, k³amstwo jako niewyjanialna sprawa, zniewolenie jako
kszta³towanie nowej wyobrani, pornografia jako jêzyk cia³a itp. Ta
praktyka jêzykowa odzwierciedla postêpuj¹ce zmiany w formacji sumieñ. Nie
wiadczy ona o tym, ¿e zanika wiadomoæ z³a, ale raczej o tym, ¿e z³o jest
banalizowane oraz ¿e zanika zdolnoæ prawid³owego wartociowania etycznego, w którym rozró¿nienie danego czynu b¹d zachowania i jego uto¿samienie ze z³em staje siê problematyczne27 . Praktyka medialna, zw³aszcza przekazywane w ogromnej dawce treci medialne, przyczynia siê tak¿e do tego, ¿e
w wiadomoci moralnej tworzy siê coraz wiêkszy dystans do spraw etycznych, banalizuj¹cy z³o.
W tym kontekcie nale¿y wiêc wskazaæ na zasadê niebanalizacji z³a
jako niezbywaln¹ zasad¹ formacji sumienia. Mówi¹c o tej zasadzie, mamy na
myli zachowanie zdolnoci sumienia do prawdziwej oceny rzeczywistoci
i zachowanie w³aciwej wra¿liwoci moralnej, zdolnej przeciwstawiæ siê zjawisku laksyzacji ludzkich sumieñ. Ka¿da ocena ludzi, wiata i ¿ycia zale¿y
niew¹tpliwie od ludzkich pogl¹dów etycznych, a tym samym od stanu ludzkich sumieñ. Ten z kolei bardzo mocno zale¿y od kultury umys³owej, a wiêc
z jednej strony od zakresu ró¿nego typu dowiadczeñ rzeczywistoci oraz od
gromadzonej w ten sposób wiedzy, a z drugiej strony, od zdolnoci poznawczych cz³owieka, które te dowiadczenia ujmuj¹ i porz¹dkuj¹, tak¿e pod
wzglêdem etycznym28. Poniewa¿ kultura umys³owa jest bardzo zró¿nicowana,
dlatego te¿ i pogl¹dy, w tym równie¿ i etyczne, s¹ niezmiernie skomplikowane
i zró¿nicowane. St¹d nieustanne poszukiwania w ka¿dym czasie i w ka¿dym
pokoleniu norm i wartoci uniwersalnych, które coraz trudniej jest odnaleæ
w pluralistycznym wiecie. Te, poznane przez cz³owieka, uniwersalne normy
i wartoci poddawane s¹ z kolei nieustannej presji indywidualistycznych ocen,
uwarunkowañ kulturowych, medialnych, etnicznych, religijnych, historycznych itp., tak ¿e ulegaj¹ w sumieniu takim zniekszta³ceniom, i¿ przestaj¹ byæ
coraz czêciej prawdziwym kryterium ocen etycznych. Media masowe, ze
wzglêdu na swoj¹ si³ê i zakres, stanowi¹ najbardziej skuteczny faktor warunkuj¹cy stan ludzkich sumieñ, oddzia³uj¹c albo pozytywnie, albo negatywnie na
cz³owieka. W tym drugim przypadku przyczyniaj¹ siê do laksyzacji sumieñ,
a w konsekwencji do banalizacji z³a.
Cz³owiek jest w stanie dzia³aæ w pe³ni po ludzku, jeli jest osob¹
wewnêtrznie zintegrowan¹, jeli nie ¿yje w sprzecznociach. Myl sprzeczna
27

Ibidem.
Por. ciekawe studium: H. Struve, O najwy¿szej zasadzie postêpowania etycznego, Lwów 1934,
s. 57; S. Rosik, Wezwanie i wybory moralne, s. 92.
28
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w sobie nie jest prawdziwa, lecz fa³szywa, dzie³o artystyczne sprzeczne w sobie,
tzn. sprzeczne z ide¹ piêkna, jest szpetne, za czyn cz³owieka sprzeczny
w sobie, tzn. sprzeczny z wartoci¹ i godnoci¹ cz³owieka, nie mo¿e byæ
dobry, ale jest wybrakowany, przewrotny i z³y. Dlatego te¿ cz³owiek winien
tak kszta³towaæ sumienie, by w imiê prawdy, która wi¹¿e osobê w sumieniu
i rz¹dzi ca³ym ¿yciem moralnym, by³ w stanie, moc¹ zinterioryzowanej prawdy, przeciwstawiæ siê sprzecznociom wewnêtrznym, które naruszaj¹ jego osobowe istnienie, lub je eliminowa³. Do najg³êbszych za sprzecznoci w ¿yciu
osoby, wywo³uj¹cych najdotkliwszy rozstrój wewnêtrzny, nale¿y sprzecznoæ pomiêdzy czynem cz³owieka a prawd¹ sumienia, czyli wewnêtrznym
przekonaniem, co do wartoci tego czynu. Ka¿dy czyn cz³owieka jest przejawem wewnêtrznego zjednoczenia osobowego podmiotu i okrela osobow¹
wartoæ cz³owieka. Banalizacja z³a powoduje wewnêtrzn¹ sprzecznoæ z wartoci¹ i godnoci¹ cz³owieka, dlatego zasada niebanalizacji z³a w formacji
sumienia powinna pomóc tak formowaæ sumienie, by sta³o siê ono t¹ przestrzeni¹, w której cz³owiek jako cz³owiek staje siê bardziej cz³owiekiem i taki
stan sumienia komunikuje innym.
5. Zasada personalizacji rezonansu medialnego
Z autonomi¹ sumienia wi¹¿e siê zasada wielorakiego rezonansu. Zasada
ta, w powszechnym rozumieniu, podkrela rolê sumienia jako wy³¹cznej instancji indywidualnych rozstrzygniêæ moralnych, czyli jest zasad¹ wy³¹cznego
powo³ywania siê, w kontekcie presji ró¿nych zewnêtrznych uwarunkowañ
moralnych, na indywidualne sumienie ludzkie, bêd¹ce podstaw¹ ostatecznych
decyzji moralnych. W takim ujêciu kryje siê swoiste przyzwolenie na dowolnoæ ocen etycznych i absolutn¹ subiektywizacjê moralnoci. Takie odwo³ywanie siê do sumienia jako ostatecznej instancji, w kontekcie ró¿nych sporów
i dylematów etycznych, oznacza przesuniêcie problemu do sfery wewnêtrznej
cz³owieka i pozostawienie mu absolutnej dowolnoci decydowania o sprawach
normowanych sk¹din¹d obiektywnym prawem moralnym, wynikaj¹cym z wartoci i normatywnoci osoby ludzkiej. W takiej sytuacji odwo³anie siê do
decyzji sumienia jest ukryt¹ czêsto negacj¹ obiektywnego prawa moralnego.
Powo³ywanie siê w tym wypadku na samo tylko sumienie jest zupe³nie
niewystarczaj¹ce i dalece subiektywne.
Powo³ywanie siê na tzw. w³asne sumienie podkrela z jednej strony podmiotowoæ cz³owieka, mówi o jego subiektywnej dyspozycji do wartociowania i dzia³ania, jego dobrej woli, ale z drugiej strony mo¿e sugerowaæ, co
wiêcej, mo¿e czyniæ sumienie ostateczn¹ i jedyn¹ instancj¹ moraln¹, rozstrzygaj¹c¹, co jest rzeczywicie moralnie dobre albo z³e. Etyka personalistyczna
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odrzuca tê drug¹ sugestiê, gdy¿ o tym, co jest rzeczywicie moralnie dobre
 mówi¹c najkrócej  przekonujemy siê z poznania prawdy o ca³ym kontekcie ludzkiego dzia³ania, a wiêc i tak¿e z uprzedniego poznania wartoci
i norm moralnych, które s³u¿¹ funkcjonowaniu prawdziwego sumienia.
Zasada wielorakiego rezonansu sumienia wynika z faktu, ¿e wspó³czesny
cz³owiek ¿yje i rozwija siê w kulturze pluralistycznej. Jest to kultura niezmiernie zró¿nicowana, w której funkcjonuj¹ ró¿norodne procesy, zazêbiaj¹ siê
sprzeczne tendencje, warunkuj¹ce w ró¿ny sposób rozwój sumienia i jego
formacjê. Zasada wielorakiego rezonansu ukazuje ogromny wp³yw na stan
ludzkiego sumienia licznych uwarunkowañ zewnêtrznych i wewnêtrznych,
a tak¿e podkrela podmiotowoæ dzia³ania cz³owieka oraz niepodwa¿aln¹ rolê
sumienia w wartociowaniu etycznym ludzkiego dzia³ania. Du¿y wp³yw na
stan ludzkich sumieñ maj¹ niew¹tpliwie media29. Osoba ludzka, raz po raz,
staje wobec alternatywnych wyborów etycznych: albo  albo, wobec alternatywnych ocen etycznych, prezentowanych przez media. W³aciwe rozstrzygniêcia sumienia mog¹ siê dokonaæ jedynie w kontekcie prawdy o wartociach. Proces poznawania, zdobywania i urzeczywistniania wartoci jest nieod³¹cznie zwi¹zany z t¹ drog¹ rozwoju, jak¹ przechodzi cz³owiek wraz ze
swoim sumieniem. Droga ta zaczyna siê od pierwszych dowiadczeñ cz³owieka, prze¿ywaj¹cego siebie jako podmiot swoich dzia³añ, obejmuje nastêpnie
wszelkie podmiotowe dzia³ania komunikacyjne oraz wi¹¿e siê z dzia³aniem
cz³owieka, maj¹cym na celu zaspokajanie podstawowych jego potrzeb. G³ówna funkcja sumienia polega w ka¿dym z tych dzia³añ na okreleniu prawdziwego dobra w czynie i na odkrywaniu w nim pola powinnoci. Powinnoæ jest
dowiadczaln¹ postaci¹ zale¿noci od prawdy, której podlega wolnoæ osoby.
Roli sumienia nie mo¿na zredukowaæ jedynie do funkcji poznawczej, do subiektywnego wskazania, ¿e x jest prawdziwym dobrem, a y jest prawdziwym z³em. W³aciwa i zupe³na funkcja sumienia ma osobowe zakorzenienie
i polega na uzale¿nieniu czynu od prawdy i na urzeczywistnianiu wartoci
zale¿nych od prawdy30. Takie uzale¿nienie od dobra w prawdzie stwarza
niejako now¹ rzeczywistoæ wewn¹trz osoby, czyli w jej sumieniu. Jest to
rzeczywistoæ normatywna, która wyra¿a siê w odkrywaniu prawdy o wartociach, czyli inaczej mówi¹c, odkrywaniu norm i wartociowaniu zgodnie
z nimi wszelkiego ludzkiego dzia³ania. Normy etyczne bior¹ udzia³  jeli tak
mo¿na powiedzieæ  w spe³nianiu czynów i w kszta³towaniu sytuacji moralnej,
29 J. Kostkiewicz, Wartoci wspó³czesnej edukacji w Polsce. Próba diagnozy, w: Pedagogika
ogólna. Problemy aksjologiczne, pod red. T. Kuku³owicza, M. Nowaka, Lublin 1997, s. 295 n; O wartociowaniu w badaniach literackich, pod red. S. Sawickiego, W. Panasa, Lublin 1986; G. Scarafile,
Proiezioni di senso. Sentieri tra cinema e filosofia, Torino 2003.
30 Por. K. Wojty³a, Osoba i czyn, s. 163.
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ale nie odwrotnie31. Postêpuj¹c w ten sposób, cz³owiek pozostaje sob¹, co
wiêcej, urzeczywistnia siê jako osoba. Pozostaje on równoczenie pod wp³ywem innych osób, spo³ecznoci, zdarzeñ, relacji i dziêki nim coraz bardziej
racjonalizuje swoje potrzeby i mo¿liwoci ich zaspokojenia oraz wartociuje
swoje dzia³anie w wietle poznanej prawdy o wartociach i powinnociach.
W miarê swojego rozwoju cz³owiek dokonuje, dziêki prawdziwemu sumieniu,
sublimacji swoich potrzeb. Dokonuje tak¿e w³aciwej hierarchizacji oraz,
w pewnym sensie, selekcji wartoci32. Nadrzêdnoæ sumienia wobec wszelkich
uwarunkowañ zewnêtrznych wynika z ca³okszta³tu dowiadczenia transcendencji osoby. Mo¿liwoæ transcendencji pozwala te¿ konkretnemu cz³owiekowi zachowaæ swoj¹ to¿samoæ w pluralistycznym wiecie wartoci, ocen pogl¹dów, idei i dzia³añ.
W takim kontekcie pojawia siê postulat personalizacji zasady wielorakiego rezonansu, polegaj¹cy na formowaniu takiego sumienia, które bêdzie
w stanie, moc¹ posiadanej prawdy, wykorzystaæ wieloraki rezonans czynników zewnêtrznych do umocnienia s³usznej autonomii i prawdziwoci sumienia. Jedynie prawdziwe sumienie jest w stanie asymilowaæ i filtrowaæ niespójnoæ i ró¿norodnoæ medialnych ocen zewnêtrznych do utrwalenia i wzmocnienia w³asnego systemu wartociowañ etycznych. I odwrotnie, jedynie prawdziwe sumienie mo¿e wnieæ w ten zewnêtrzny, niespójny i zró¿nicowany
wiat rozdwiêków normatywn¹ moc prawdy, która warunkuje nie tylko
spe³nienie czynu przez osobê, ale te¿ spe³nienie osoby prze sam¹ siebie. W³anie w takim spe³nieniu owa szczególna osobie struktura samo-posiadania
i samo-panowania potwierdza siê i zarazem urzeczywistnia, aktualizuje. Prawdziwoæ, moc normatywna prawdy zawarta w sumieniu, stanowi jak gdyby
zwornik tej struktury. Poza ni¹, w oderwaniu od niej, nie sposób poj¹æ czy te¿
zinterpretowaæ sumienia  a szerzej bior¹c  ca³ej specyfiki porz¹dku normatywnego. Chodzi tu przede wszystkim o normy moralnoci, one bowiem s³u¿¹
spe³nianiu osobowego »ja« przez czyny33. Mo¿na powiedzieæ, ¿e moc normatywna sumienia polega na wywo³aniu w cz³owieku mechanizmu identyfikacji w³asnej to¿samoci sumienia, rozumianej jako osobowa zdolnoæ komunikowania oraz recepcji wartoci w oparciu o niepodwa¿alny fundament pozna31

Ibidem, s. 164.
W du¿ej mierze media uczestnicz¹ w procesie komercjalizacji wartoci. Media, kreuj¹c modele zaspokajania potrzeb, stworzy³y w sobie i wokó³ siebie swoist¹ mentalnoæ zaspokajania potrzeb,
mentalnoæ konsumistyczn¹. Por. A. Dro¿d¿, Konsumizm, Tarnów 1997, s. 151246; G. Ritzer, Magiczny wiat konsumpcji, Warszawa 2001, s. 61221; P. Sorlin, Mass media. Kluczowe pojêcia, Wroc³aw
2001, s. 33102; R. Bartoszcze, L. S³upek, Telewizja  dobro kultury czy element rynku, Rzeszów 2001,
s. 3157; P. du Gay, Production of culture, cultures of production, London, Thousand Oaks 1997;
A. Jansson, Image culture: media, consumption, and everyday life and reflexive modernity, Göteborg 2001.
33 K. Wojty³a, Osoba i czyn, s. 169.
32
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nej, a tak¿e dowiadczanej w³asnej wartoci i godnoci. Zasada personalizacji
wielorakiego rezonansu utrwala w cz³owieku wiadomoæ w³asnej to¿samoci
etycznej. Ta wiadomoæ pozwala w przestrzeni wielorakiego rezonansu etycznego na asymilacjê wszystkich dobrych cech i w³aciwoci obecnych w kulturze pluralistycznej. Cz³owiek jest w stanie, dziêki wiadomoci w³asnej to¿samoci etycznej, uto¿samiaæ siê z tymi komunikowanymi wartociami, które s¹
z ni¹ zgodne, przyswajaæ je sobie i przemieniaæ je w swój w³asny wiat wartoci wed³ug wzorca, jakiego dostarcza mu prawdziwe sumienie. Identyfikacja
w³asnej to¿samoci etycznej dokonuje siê tak¿e w procesach komunikacji interpodmiotowej, gdy cz³owiek dowiadcza innych osób, przyswajaj¹c sobie
i w³¹czaj¹c dowiadczenia innych we w³asne ¿ycie. Taka identyfikacja w³asnej
to¿samoci w kontekcie osobowym wywiera jeszcze wiêkszy wp³yw na rozwój ca³ej osobowoci. Dziêki tej strategii komunikacyjnej osoba  nosiciel
wartoci pomaga innej osobie  odbiorcy wartoci w odkrywaniu i przyswajaniu sobie wartoci zgodnych z jej systemem wartociowania. Taka strategia
komunikacji wartoci i komunikacji sumieñ mo¿liwa jest dziêki formacji sumienia w oparciu o zasadê personalizacji wielorakiego rezonansu medialnego.
Zakoñczenie
Podsumowuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e istniej¹ w przestrzeni mediów takie
sytuacje, w których rzeczywicie nie jest ³atwo poznaæ wartoæ etyczn¹ jakiego dzia³ania medialnego i trudno rozstrzygn¹æ, co w konkretnym po³o¿eniu
nale¿y czyniæ, a czego nale¿y unikaæ. Dotyczy to zarówno kwestii spo³ecznych, typowo medialnych, jak i indywidualnych spraw ludzkich zwi¹zanych
z komunikacj¹ interpodmiotow¹. Cz³owiek staje raz po raz wobec koniecznoci podjêcia decyzji w swoim sumieniu. Dlatego, by nie pope³ni³ b³êdu, musi
nieustannie odnosiæ kryteria swego wartociowania i dzia³ania do odkrywanej
prawdy o sobie i ca³ym kontekcie osobowym swojego dzia³ania. Wolnoæ
cz³owieka, stanowi¹ca podstawê i manifestacjê decyzji sumienia, urzeczywistnia siê w prawdzie i tylko dziêki niej staje siê prawdziwa. Wydaje siê, ¿e
coraz wiêkszym problemem dla cz³owieka w przestrzeni moralnoci nie jest
samo poznanie prawdy o obiektywnych wartociach, czyli poznanie normatywnoci i powinnoci, gdy¿ personalistyczna etyka czy inne systemy etyczne,
w sposób wystarczaj¹cy pomagaj¹ w tym poznaniu, ale problemem staje siê
wiernoæ tym wartociom i ich praktyczne urzeczywistnianie.
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DAS GEWISSEN ALS NOTWENDIGE MEDIALE INSTANZ
(ZUSAMMENFASSUNG)

In den modernen ethischen Analysen der Medienkommunikation wird der Mensch oft als
eine nicht genau bestimmte Quelle der Beurteilung dargestellt, als derjenige, welcher der Subjektivität und der extremen Beurteilungsfreiheit ausgesetzt ist. Die Subjektivität der ethischen Beurteilung wird nicht selten mit dem subjektiven Erleben der ästhetischen Werte vermischt. Diese
Bewertung vollzieht sich grundsätzlich im Gewissen. Die Grundlage der richtigen ethischen Beurteilung ist das zuverlässige und in Wahrheit gebildete Gewissen. Die Erfahrung stellt das Gewissen
 als subjektbezogene Realität dar, welche das Innere des Menschen als des wirkenden Subjekts
berührt und widerspiegelt. Diese Realität des Gewissens bleibt ununterbrochen mit der Freiheit
und Wahrheit in Verbindung. Die wahre Autonomie des Gewissens bringt die größte Abhängigkeit
von der Freiheit in Wahrheit zum Vorschein. Die wahre Kommunikation des Gewissens durch die
Medien erscheint erst dann, wenn der Mensch, sich selbst bestimmend, in Wahrheit lebt. Die rechte
Autonomie des Gewissens wird durch universelle Normative geformt, die sich aus den objektiven
Eigenschaften der menschlichen Natur ergeben. Das ist nur dann möglich, wenn das Gewissen der
Person innerlich auf dem Fundament der Wahrheit über die Person geformt wurde. Der Mensch ist
nämlich nicht der Schöpfer der Wahrheit, sondern deren Entdecker. In der Perspektive des
Personalismus ist die personalistische Norm mit ihrem ganzen Reichtum des Inhalts eine Grundlage und ein Maß für die unveräußerlichen Prinzipien des wahren Gewissens. Daraus resultieren alle
eingehenden Prinzipien der echten Gewissensformung, d. h. das Prinzip der rechten Beteiligungsautonomie, das Prinzip der Nichtbanalisierung des Bösen, das Prinzip der Personalisierung der
vielfältigen medialen Resonanz.
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W artykule zostan¹ omówione dzieje i program ideowy przedwojennej
akademickiej organizacji Odrodzenie z uwzglêdnieniem ró¿nic miêdzy poszczególnymi ko³ami uczelnianymi oraz g³ówne elementy dzia³alnoci grupy
wileñskiej do 1932 r. Nastêpnie zostanie scharakteryzowana polityka akademicka dzia³aczy odrodzeniowych. W zwi¹zku z rozwijaj¹cym siê wspó³czenie
ruchem Katolickich Stowarzyszeñ M³odzie¿owych (KSM) warto poznaæ program przedwojennych poprzedników dzisiejszych organizacji, tym bardziej ¿e
dzia³alnoæ wileñskiego od³amu Stowarzyszenia Katolickiej M³odzie¿y Akademickiej (SKMA) Odrodzenie mia³a charakter ekumeniczny, a wiêc  mo¿na
zaryzykowaæ tezê  prekursorski na gruncie polskim, bior¹c pod uwagê fakt,
¿e do Soboru Watykañskiego II pozosta³o jeszcze oko³o trzydziestu lat,
a w okresie przedwojennym ekumenizm rozwija³ siê przede wszystkim
w rodowiskach protestanckich. Jan Pawe³ II w encyklice Ut unum sint mówi³,
¿e ekumenizm jest imperatywem chrzecijañskiego sumienia. Wileñscy m³odzi
katolicy rozumieli to ju¿ w latach trzydziestych i czterdziestych ubieg³ego
stulecia.
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Ogólne za³o¿enia ideowe
Stowarzyszenie Katolickiej M³odzie¿y Akademickiej Odrodzenie rozwija³o swoj¹ dzia³alnoæ wy³¹cznie na uniwersytetach. Na innych uczelniach
nie mia³o swoich placówek, choæ w szeregach odrodzeniowców mo¿na by³o
spotkaæ studentów innych szkó³ wy¿szych. Najwiêksze oddzia³y SKMA istnia³y w miastach uniwersyteckich, takich jak: Warszawa, Wilno, Poznañ, Lublin,
Lwów, Kraków.
Zasadniczym celem Odrodzenia by³o wychowanie w duchu katolickim
przysz³ych dzia³aczy spo³ecznych i politycznych. Nie chodzi³o te¿ o bezporedni¹ dzia³alnoæ spo³eczno-polityczn¹, a raczej o przygotowanie i formowanie m³odych ludzi do przysz³ego, aktywnego udzia³u w ¿yciu kraju1. To nastawienie by³o wyrane i odró¿nia³o Odrodzenie od innych organizacji katolickich. Na przyk³ad, bardzo dobrze dzia³aj¹ca, ale elitarna organizacja Iuventus
Christiana mia³a charakter skrypturystyczno-teologiczny i ogranicza³a siê do
samokszta³cenia, pielêgnacji ¿ycia religijnego, pog³êbiania wiedzy o Kociele
oraz zwiêkszania kultury osobistej ¿ycia duchowego. Inna organizacja Sodalicja Mariañska za swój zasadniczy cel uzna³a formowanie charakteru m³odego
cz³owieka, opartego na pog³êbionej znajomoci zasad chrzecijañskich i kszta³towanie katolickiej formacji intelektualnej2. W Odrodzeniu wymienione aspekty
wychowania katolickiego by³y respektowane, ale na plan pierwszy wysuwa³o
siê [...] odwa¿ne wchodzenie w trudne zagadnienia wspó³czesnego wiata,
likwidowanie nieufnoci czêci inteligencji do religii3.
Nale¿y podkreliæ, ¿e Odrodzenie nie by³o zasadniczo organizacj¹ ju¿
przekonanych katolików. W jego szeregach znajdowa³o siê wielu katechumenów, ludzi poszukuj¹cych. W przeciwieñstwie do Sodalicji Mariañskiej, która by³a organizacj¹ skupiaj¹c¹ ludzi przekonanych religijnie i wychowuj¹c¹
ich w klimacie indywidualistycznej religijnoci, Odrodzenie k³ad³o mocny
nacisk na czynnik spo³eczny, który czêsto by³ rozumiany jako tylko polityczny,
dlatego te¿ niektóre rodowiska sk³ania³y siê do zwi¹zania z parti¹ polityczn¹,
przede wszystkim z Chrzecijañsk¹ Demokracj¹. Najsilniej tendencje chadekoidalne by³y dostrzegalne w Warszawie i Lublinie, najs³abiej
w Wilnie, a od 1928 r. wyrugowane tam ca³kowicie4.
1
2
3

s. 87 n.

Por. Wywiad autora ze Stanis³awem Stomm¹, Warszawa 1994 (dalej: Wyw. St).
Por. Wywiad autora ze Stefanem Swie¿awskim, Warszawa 1994 (dalej: Wyw. SS).
Por. S. Swie¿awski, Nowe sformu³owania Deklaracji Ideowej Odrodzenia, Pr¹d 1 (1930),

4 Por. Wyw. SS: Odrodzenia wileñskie i lwowskie sprzeciwia³y siê ³¹czeniu »Odrodzenia«
z chadecj¹ twierdz¹c, ¿e odrodzeniowiec mo¿e byæ równie dobrze zbli¿ony do chadecji jak i konserwatystów, czy nawet socjalistów.
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Nurt chadecki akcentowany by³ najsilniej na pocz¹tku dzia³alnoci Odrodzenia, s³ab³ w latach póniejszych. Mo¿na powiedzieæ, ¿e SKMA od powstania, z samego za³o¿enia by³o organizacj¹ apolityczn¹. Ta apolitycznoæ
zarysowa³a siê szczególnie wyranie, gdy w 1929 r. episkopat Polski powo³a³
do ¿ycia masow¹ organizacjê pod nazw¹ Akcja Katolicka, równie¿ z za³o¿enia
apolityczn¹5. Odrodzenie oraz wyros³y z senioratu Odrodzenia Zwi¹zek
Polskiej Inteligencji Katolickiej zg³osi³y swój akces do Akcji Katolickiej
i aczkolwiek formalnie nie zosta³y cz³onkami tego organizmu, to jednak de
facto by³y uwa¿ane, tak¿e przez hierarchiê, za swego rodzaju ekspozyturê
Akcji Katolickiej na terenie akademickim oraz w rodowisku inteligencji.
Oznacza³o to zdecydowane odciêcie siê od wszelkich organizacji politycznych,
tak¿e od Chrzecijañskiej Demokracji6.
Formy dzia³alnoci Odrodzenia mo¿na podzieliæ na zewnêtrzne i wewnêtrzne. ¯ycie wewnêtrzne skupia³o siê w nastêpuj¹cych sekcjach:
a) kandydatów,
b) filozoficzno-religijnej,
c) spo³ecznej,
d) narodowej.
Sekcja kandydatów
Ka¿dy, kto chcia³ zostaæ cz³onkiem organizacji musia³ najpierw wst¹piæ
do sekcji kandydatów7. Podstawowym obowi¹zkiem by³o zapoznanie siê
z deklaracj¹ ideow¹ Odrodzenia. Nastêpnie kandydaci mieli przejæ kurs
ideowy, na którym omawiano tekst deklaracji. Zobligowani byli do praktycznej aktywnoci poprzez uczestnictwo w ¿yciu wewnêtrznym organizacji  zebrania ogólne, spotkania towarzyskie, wycieczki itp.  oraz w ró¿nych przejawach ¿ycia zewnêtrznego takich, jak praca w stowarzyszeniach m³odzie¿y
polskiej, w zwi¹zkach zawodowych, udzia³ w konferencjach towarzystw charytatywnych. Ka¿dyz cz³onków, po okresie kandydatury, zobowi¹zany by³ do
czynnego udzia³u w pracy w jednej z trzech pozosta³ych sekcji8.
Sekcja filozoficzno-religijna
Formacja filozoficzno-religijna g³ównie opiera³a siê na nauczaniu o. Jacka Woronieckiego OP. Wytycza³ on w³aciw¹ drogê poprzez analizê wypaczeñ
¿ycia religijnego w Polsce  indywidualizmu, sentymentalizmu i subiektywi5

Por. S. Wyszyñski, Faszyzm a Koció³, Pr¹d 6 (1930), s. 164 nn.
Por. J. Turowicz, Odrodzenie w krzywym zwierciadle, Tygodnik Powszechny 23 (1983),
z 5 VI, s. 3.
7 Por. S. Swie¿awski, Wielki prze³om 1907-1945, Lublin 1989, s. 142.
8 Por. ibidem, s. 142.
6
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zmu. Wskazywa³ za na myl filozoficzno-teologiczn¹ w. Tomasza jako najpowa¿niejsz¹ podstawê dla ca³ego pogl¹du na wiat i ca³¹ moralnoæ. W sekcji
filozoficzno-religijnej przede wszystkim zwracano uwagê na to, by w myleniu
dominowa³y uniwersalizm i obiektywizm9.
Sekcja spo³eczna
Rys spo³eczny wyró¿nia³ formacjê odrodzeniow¹ od innych katolickich
modeli wychowawczych, zazwyczaj indywidualistycznych i subiektywistycznych. Program tej sekcji uznawa³ koniecznoæ postawy otwartej i wiadomie
kszta³tuj¹cej wszelkie przejawy ¿ycia spo³ecznego. Chodzi³o tu zw³aszcza
o wyrobienie wra¿liwoci chrzecijañskiej na tzw. sprawê robotnicz¹ i ch³opsk¹ oraz o wychowanie inteligencji polskiej rozumiej¹cej, ¿e chrzecijañstwo
domaga siê sprawiedliwoci zarówno w ¿yciu zbiorowym, jak i osobistym.
G³ównym wiêc celem sekcji by³o rozbudzenie wra¿liwoci spo³ecznej i zapoznanie siê ze spo³eczn¹ nauk¹ Kocio³a. Ostatni element przyczyni³ siê do
rozbicia Odrodzenia na dwa od³amy: unitarno-totalistyczny i pluralistyczny.
Zwolennicy pierwszego od³amu wywodzili siê ze rodowiska warszawskiego i lubelskiego. G³osili, ¿e jest jeden model idealnej rodziny chrzecijañskiej oraz jeden model zwi¹zku zawodowego, jeden wzór poprawnej struktury
narodowej i pañstwowej. Zadaniem chrzecijan by³o zatem s³u¿enie pomoc¹
tym jednolitym strukturom i rozwijaj¹cemu siê w ich obrêbie ¿yciu spo³ecznemu poprzez wypieranie struktur niew³aciwych, interpretowanych jako niechrzecijañskie, bo niezgodne z katolick¹ doktryn¹ spo³eczn¹. Konsekwencj¹
takiego pogl¹du by³o przewiadczenie, ¿e g³ównym celem ca³ej dzia³alnoci
spo³ecznej jest ulepszenie struktur ¿ycia spo³ecznego, a najw³aciwsz¹ drog¹
jest dzia³alnoæ polityczno-partyjna, zw³aszcza w ramach Chrzecijañskiej Demokracji. Wed³ug uniformistycznej wizji warszawsko-lubelskiej Odrodzenie mia³o byæ zapleczem kadr dla chadecji10.
rodowiska wileñskie i lwowskie, optuj¹ce za od³amem pluralistycznym
twierdzi³y, ¿e katolicka nauka spo³eczna nie narzuca jednej totalnej struktury
dla ca³ego ¿ycia spo³ecznego, uznaj¹c i akceptuj¹c pluralizm struktur. Chrzecijanie maj¹ zgodnie z Ewangeli¹ uk³adaæ ¿ycie spo³eczne w obrêbie tych
struktur, w jakich przysz³o im ¿yæ. Ewangelicznoæ ¿ycia zbiorowego usunie
struktury niew³aciwe i niesprawiedliwe. A zatem katolicka nauka spo³eczna
nie mog³a kodyfikowaæ doktryn i ideologii partyjnej, tym bardziej ¿e w rodowiskach wileñskim i lwowskim cz³onkowie Odrodzenia sk³aniali siê do ró¿nych modeli polityczno-spo³ecznych  jedni do liberalno-konserwatywnych,
9
10

s. 84.

Por. ibidem, s. 144.
Por. Wyw. SS. Tak¿e: J. Woroniecki, Indywidualizm naszego ¿ycia religijnego, Pr¹d 4 (1929),
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inni do chadeckich, jeszcze inni do socjalistycznych. St¹d tak¿e wziê³o siê
poparcie dla uniwersalistycznej Akcji Katolickiej, a nie dla partyjnego uniformizmu chadecji11. W ramach sekcji spo³ecznej zwracano równie¿ uwagê na
liturgiczne ¿ycie religijne. G³ówny odrodzeniowy autorytet w tej dziedzinie
ks. W³adys³aw Korni³owicz podkrela³, ¿e liturgia to modlitwa spo³eczna,
zbiorowa modlitwa, w której wyra¿a siê i przechowuje wiara Kocio³a12.
Sekcja narodowa
Tu krystalizowano sposób mylenia w dziedzinie narodowej. Postawa
narodowa odrodzeniowca powinna byæ przenikniêta chrzecijañstwem. Narodowa Demokracja i jej akademicki satelita M³odzie¿ Wszechpolska, zdaniem Odrodzenia, wywraca³y hierarchiê wartoci, a religiê oraz dobro
Kocio³a podporz¹dkowa³y dobru narodu. Prowadzi³o to, twierdzili odrodzeniowcy, do totalitaryzmu narodowego oraz sprzeciwia³o siê tolerancyjnej
i federacyjnej tradycji Rzeczypospolitej Trojga Narodów. Odrodzenie by³o
ruchem narodowym, ale o zupe³nie innym zabarwieniu ni¿ Wszechpolacy13.
¯ycie zewnêtrzne odrodzeniowców koncentrowa³o siê na dwóch kwestiach:
 nabraniu sprawnoci skutecznego i w³aciwego dzia³ania w rodowiskach ró¿nych od Odrodzenia,
 wprowadzaniu akcentu chrzecijañskiego do kó³ ideowo neutralnych
czy nawet wrogo nastawionych do katolicyzmu14.
Odrodzeniowcy nabierali w ten sposób dowiadczenia spo³ecznego, które
procentowa³o w tzw. polityce akademickiej  ustawiczna walka z endeck¹
M³odzie¿¹ Wszechpolsk¹  a w perspektywie  w oficjalnym ¿yciu spo³eczno-politycznym.
Bez w¹tpienia najwa¿niejszym przejawem ¿ycie wewn¹trzorganizacyjnego by³y kontakty rodowiskowe miêdzy poszczególnymi ko³ami Odrodzenia.
Punktem kulminacyjnym by³y coroczne Tygodnie Spo³eczne, odbywaj¹ce siê
w Lublinie na KUL-u. Mia³y one z regu³y ¿ywy, kontrowersyjny charakter,
gdy¿ poszczególne od³amy Odrodzenia w kwestiach spo³ecznych i narodowych  jak wy¿ej powiedziano  wyra¿a³y swoje czêsto zró¿nicowane pogl¹dy15.
Zasadniczymi dokumentami programowymi Odrodzenia by³y deklaracje ideowe  pierwsza z 1923 r., a druga z 1928. Poznanie treci tych doku11
12
13
14
15

Por. S. Swie¿awski, Wielki prze³om, s. 149.
Por. ibidem, s. 151.
Por. ibidem, s. 152 nn.
Por. Wyw. SS.
Por. S. Swie¿awski, Wielki prze³om, s. 156.
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mentów oraz ró¿nic miêdzy nimi, pozwoli przeledziæ ewolucjê w pogl¹dach
rodowiska16.
Deklaracje dla rodowiska Odrodzenia mia³y charakter integruj¹cy, bowiem to w nich zawiera³o siê credo ideowe. Deklaracje sk³ada³y siê z tych
samych elementów: wstêpu, has³a oraz metod akcji odrodzeniowej, ukazaniu
typów wychowania odrodzeniowego, tak jednostkowego, jak i zbiorowego;
postulatów dotycz¹cych przebudowy ¿ycia polskiego w aspektach spo³ecznym,
pañstwowym, narodowym oraz zakoñczenia  celu.
Fundamentem ideowym obu deklaracji by³o odwieczne prawo Bo¿e, którego depozytariuszem jest Koció³ katolicki. Zasadnicze postulaty zawarte
w tych dokumentach s¹ zbie¿ne.
Nowoci¹ w II Deklaracji jest wstêp powiêcony zagadnieniu pañstwowemu, umieszczony (w przeciwieñstwie do I Deklaracji) przed narodowym.
Rozumiano to w ten sposób, ¿e przebudowa ustroju spo³ecznego w du¿ej
mierze jest kwesti¹ reformy prawnej, za pañstwo nale¿y w³anie do porz¹dku
prawnego. Polska ma byæ pañstwem katolickim, gdy¿ katolicyzm jako pe³na,
integralna prawda jest jedyn¹ podstaw¹ ³adu, zdrowia i ¿ycia zbiorowego.
Podkrelano jednoczenie, ¿e katolicyzm pañstwa nie wyklucza swobody
innych wyznañ17.
Kwestie narodowe równie¿ zosta³y ujête odmiennie. Chodzi³o o rzetelne
ustosunkowanie siê do otaczaj¹cej rzeczywistoci. Nale¿y, jak wynika z II Deklaracji, odgraniczyæ siê od dwóch skrajnoci: kosmopolityzmu i nacjonalizmu-szowinizmu. Ujmuje to zdanie: Mi³oæ Ojczyzny jest nakazem Bo¿ym
jako przejaw uporz¹dkowanej mi³oci bliniego. Nie rezygnuj¹c z prób asymilacyjnych, nale¿y odrzuciæ pokusy wynaradawiania mniejszoci. Stonowano
równie¿ stanowisko w kwestii ¿ydowskiej, ca³kowicie odrzucaj¹c kierowanie
siê nienawici¹ rasow¹ i szowinizmem18.
Porównanie tekstów deklaracji wskazuje, ¿e g³ówna ró¿nica dotyczy
kwestii pojmowania pañstwa i narodu oraz relacji Polska  naród. I Deklaracjê
cechowa³y wyrane tendencje chadeko- i endekoidalne, natomiast II Deklaracja mia³a nastawienie bardziej uniwersalistyczne i spo³eczne, co wi¹za³o siê
z powstaniem w tym czasie Akcji Katolickiej.
Stosunek duchowieñstwa, a szczególnie hierarchii do Odrodzenia by³
niejednoznaczny19. Wielu wybitnych duchownych zaanga¿owa³o siê w pracê
16 Por. K. Turowski, Odrodzenie. Historia Stowarzyszenia Katolickiej M³odzie¿y Akademickiej,
Warszawa 1987 (tekst I Deklaracji Ideowej: s. 398401, tekst II Deklaracji Ideowej: s. 402407).
17 Por. S. Swie¿awski, Nowe sformu³owanie, s. 89.
18 Por. ibidem, s. 90.
19 Wielu biskupów i przedstawicieli ni¿szego kleru wydawa³o okolicznociowe owiadczenia
z okazji zjazdów Odrodzenia.
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SKMA: ks. W³adys³aw Lewandowicz, ks. Walerian Meysztowicz (Wilno),
o. Jacek Woroniecki OP, ks. Antoni Szymañski, rektor KUL, ks. W³adys³aw
Korni³owicz, ks. Aleksander ¯ychliñski i inni. Jak twierdzi prof. Swie¿awski,
hierarchia sk³ania³a siê jednak ku M³odzie¿y Wszechpolskiej, sympatyzowa³a z endecj¹. Antyendeckoæ Odrodzenia wileñskiego i lwowskiego oraz
kontrowersyjne ideowo wyst¹pienia niektórych prominentnych odrodzeniowców tworzy³y dystans miêdzy biskupami a Odrodzeniem.
S³owa prof. Karola Górskiego s¹ podsumowaniem tej czêci artyku³u:
[...] »Odrodzenie« przechodzi³o ró¿ne fazy, rozwija³o siê w czasie i mia³o
ró¿nych przedstawicieli. »Odrodzenie« obejmowa³o du¿¹ grupê ludzi: publicystów, naukowców, dzia³aczy spo³ecznych. Cechowa³a ich postawa g³êbokiej
wiary, szacunku dla myli w. Tomasza, postawa spo³eczna i liturgiczna.
Cz³onkowie »Odrodzenia« pozostali wierni Kocio³owi nawet w czasach najtrudniejszych [...]. Celem Odrodzenia by³o formowanie typu katolika trwaj¹cego poród ¿ycia i wywieraj¹cego nañ bezporedni wp³yw. Ale zasadniczy cel
wykracza³ poza indywidualne doskonalenie jednostki. Chodzi³o o uwierzenie
w twórcz¹ potêgê katolicyzmu i wypracowanie postawy spo³ecznej otwartej na
wszelkie problemy cz³owieka, postawy twórczej by przezwyciê¿yæ zamêt ideowy i bagno praktyki wspó³czesnego wiata20. Realizacja celów przedsiêwziêtych przez Odrodzenie mia³a inny przebieg w ka¿dym rodowisku
 najdramatyczniej by³o w Wilnie.
Zarys dziejów Ko³a Wileñskiego
Dzia³alnoæ Ko³a Wileñskiego mo¿emy podzieliæ na trzy okresy:
 koncepcyjno-teoretyczny (19211927/28),
 aktywizmu zewnêtrznego (1927/281932),
 samopomocy (19321939).
Podana datacja ma charakter umowny. Ju¿ bowiem w pierwszym etapie
mo¿emy wyró¿niæ podokresy mozolnego formowania siê grupy wileñskiej, za
prace koncepcyjno-teoretyczne w pe³ni rozwinê³y siê w 1925 r. Pe³na krystalizacja pogl¹dów rodowiska wileñskiego nast¹pi³a cztery lata póniej. Schy³kowy okres, nazwany samopomocowym, charakteryzowa³ siê przekszta³ceniem
Odrodzenia w organizacjê typu administracyjnego, zajmuj¹c¹ siê sprawami
bytowymi studentów. Proces ten trwa³ oko³o dwóch lat, kiedy to mury Uniwersytetu Stefana Batorego opuszczali absolwenci zwi¹zani z poprzednim okresem Odrodzenia, co wi¹za³o siê ze zmian¹ pokoleniow¹21.
20 K. Baranowski, O rodzajach religijnoci. Rozmowa z prof. Karolem Górskim, Tygodnik Powszechny 46 (1986), z 16 XI, s. 3.
21 Por. Wyw St.
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Ko³o Wileñskie w pocz¹tkowej fazie dzia³alnoci cechowa³a ma³a liczebnoæ. Dane z 1923 r. mówi¹ o niespe³na 30 cz³onkach, a w 1925 r. podano, ¿e
do organizacji nale¿a³o oko³o stu osób. Dwa lata póniej podczas wyboru
delegatów na V Zjazd Ogólnopolski Narodowego Zwi¹zku M³odzie¿y Akademickiej na listê Odrodzenia pad³o 313 g³osów. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e
w wiêkszoci by³y to g³osy cz³onków Sodalicji i sympatyków Odrodzenia22.
Ma³a liczebnoæ Ko³a Wileñskiego wynik³a z przyczyn politycznych i wewn¹trzorganizacyjnych.
Do przyczyn politycznych zaliczyæ nale¿y przede wszystkim rozproszenie
dzia³aczy sprzed I wojny wiatowej i zaabsorbowanie m³odzie¿y akademickiej
spraw¹ losów Wilna i Wileñszczyzny. Przyczyny wewn¹trzorganizacyjne to
skoncentrowanie siê dzia³aczy odrodzeniowych na pracy koncepcyjno-teoretycznej, z pominiêciem aktywnoci zewnêtrznej. Napiêta sytuacja polityczna
na ziemi wileñskiej sprzyja³a o¿ywieniu spo³ecznemu i politycznemu organizacji m³odzie¿owych, szczególnie M³odzie¿y Wszechpolskiej. Marazm Odrodzenia w tym aspekcie nie przyci¹ga³ potencjalnych kandydatów do organizacji.
Do 1925 r. powo³ano przy Kole Wileñskim cztery sekcje teoretyczne:
filozoficzno-etyczn¹, spo³eczno-teoretyczn¹, zagadnieñ narodowych, zagadnieñ kobiecych.
Sekcja filozoficzno-etyczna, któr¹ kierowa³ ks. Piotr Rogiñski23, opiera³a
siê w swej pracy na Etyce o. Jacka Woronieckiego i Wieczorach nad Lemanem
ks. Mariana Morawskiego. Sekcja spo³eczno-teoretyczna kierowana przez
Zdzis³awa Plewko pracowa³a na podstawie dzie³a ks. prof. Antoniego Szymañskiego Polityka socjalna. Sekcja narodowa pod kierunkiem Bernarda Rusieckiego, opieraj¹c siê na dokumentach papieskich i owiadczeniach kocielnych,
próbowa³a zakreliæ granice etyczne nacjonalizmu i zdefiniowaæ relacje nacjonalizm  katolicyzm24.
Sekcje te mia³y charakter klubów intelektualnych, za podstaw¹ teoretyczn¹ by³a katolicka nauka spo³eczna. Ograniczenie siê do pracy koncepcyjnej
nie mog³o poci¹gn¹æ radykalizuj¹cej siê aktywnej spo³ecznie m³odzie¿y, tym
bardziej ¿e  jak twierdzi prof. Swie¿awski  katolicka nauka spo³eczna wyda³a
siê wówczas zanadto prawniczo-formu³kowa i za ma³o elastyczna ¿yciowo.
Pojawi³a siê krytyka nie tyle nauki katolickiej, ile stylu doktryny katolicko-spo³ecznej, ipso facto, powodowa³o to konflikt z hierarchi¹ kocieln¹25.
22 Por. S. Gajewski, Katolickie organizacje akademickie w II Rzeczpospolitej, w: Z dziejów
katolicyzmu spo³ecznego, t. 1, pod red. R. Bendera, J. Kondzieli, S. Gajewskiego, Lublin 1987, s. 261.
23 Ks. Piotr Rogiñski w 1925 r. zosta³ powo³any na kapelana Ko³a Wileñskiego, pozostaj¹c
zarazem cz³onkiem Zarz¹du.
24 Por. Wilno, Pr¹d 1 (1926), s. 47 n. Nale¿y dodaæ, ¿e sekcja spraw kobiecych, kierowana przez
W³adys³awê Soko³owick¹, mia³a w Odrodzeniu marginalne znaczenie. Podejmowano m.in. zagadnienia z dziedziny ¿ycia kobiety-katoliczki, a wiêc: Wspó³czesne zadania kobiety polskiej, Rola kobiet
w ¿yciu spo³ecznym itp.
25 Por. Wyw. SS.
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Przewrót, jaki dokona³ siê w Odrodzeniu wileñskim w latach 19271928
mia³ wymiar ideowy i czysto akademicki. Oba te aspekty maj¹ charakter komplementarny. Wymiar ideowy to:
 przeinterpretowanie i nowatorskie spojrzenie na katolick¹ doktrynê
spo³eczn¹, co oznacza³o tak¿e podjêcie dialogu wewn¹trzchrzecijañskiego
i miêdzyreligijnego, ze szczególnym uwzglêdnieniem judaizmu; problem ¿ydowski stanie siê wkrótce g³ównym wyznacznikiem to¿samoci ideowej i moralnej wileñskich odrodzeniowców,
 walka z dominuj¹cym, zdaniem odrodzeniowców, wp³ywem Narodowej Demokracji na ¿ycie instytucjonalne Kocio³a,
Wymiar akademicki to:
 zorganizowanie niezale¿nego ¿ycia akademickiego, oderwanego od polityki w cis³ym tego s³owa znaczeniu,
 stworzenie autentycznej samopomocy uniwersyteckiej.
Prze³om wileñski dokona³ siê w dwóch etapach. W 1927 r. na Uniwersytet Stefana Batorego zosta³a przyjêta pierwsza grupa absolwentów gimnazjum
im. Zygmunta Augusta w Wilnie na czele z Czes³awem Zgorzelskim. W tym
samym czasie studia rozpocz¹³ maturzysta gimnazjum w Oszmianie, Henryk
Dembiñski, który przyst¹pi³ do grupy Zgorzelskiego. Wkrótce zacz¹³ odgrywaæ w niej wiod¹c¹ rolê26.
W 1928 r. na Uniwersytecie Stefana Batorego naukê podjê³a grupa gimnazjalistów z liderem Stanis³awem Stomm¹. Oba ugrupowania wywodzi³y siê
z dzia³aj¹cej w gimnazjum im. Zygmunta Augusta organizacji Pet27. Organizacjê tê mo¿na okreliæ jako federacjê grup dyskusyjnych, maj¹c¹ na celu rozwój
intelektualny i ideowy m³odzie¿y dorastaj¹cej, o orientacji katolickiej28. Jesieni¹
1928 r. grupy te po³¹czy³y siê w nieformaln¹ organizacjê Ludzie Dobrej
26 Prof. Stomma wspomina, ¿e Henryk Dembiñski bardzo szybko sta³ siê niekwestionowanym
autorytetem intelektualnym wród studentów. Pozycjê zawdziêcza³ wielkim zdolnociom. Na ponad
tysi¹c studentów Wydzia³u Prawa by³ jedynym z samymi ocenami celuj¹cymi. Te zdolnoci naukowe
po³¹czone z otwartoci¹, inteligencj¹, darem krasomówstwa i przekonywania stworzy³y niezwyk³¹ osobowoæ cz³owieka-trybuna ludu, ale nie demagoga. Zdaniem prof. Stommy dodatkowym czynnikiem
ugruntowuj¹cym popularnoæ Dembiñskiego sta³a siê jego powierzchownoæ fizyczna. By³ bowiem mê¿czyzn¹ bardzo przystojnym, co szczególnie wród kobiet przysparza³o mu zwolenniczek. Por. Wyw. St.
27 Por. Wyw. St.
28 Pet oskar¿any by³ o filiacjê z masoneri¹. Uwa¿ano, ¿e czêste kontakty prof. Ehrenkrautza,
maj¹cego opiniê czo³owego masona, z m³odzie¿¹ petowsk¹ potwierdzaj¹ oskar¿enie. Prof. Stomma,
twierdzi jednak, ¿e kontakty te wynika³y z faktu, i¿ córka prof. Ehrenkrautza by³a dzia³aczk¹ organizacji
petowskiej; zaprzecza jednak zdecydowanie jakoby Pet by³ m³odzie¿owym odwodem masonerii.
Prof. Stomma nie wyklucza jednak pewnych wp³ywów liberalnej i tolerancyjnej masonerii w osobach
kilku profesorów Uniwersytetu Wileñskiego, o których bez w¹tpienia mo¿na powiedzieæ, ¿e byli masonami. Podejrzeniom o wp³ywy masoñskie sprzyja równie¿ pó³jawna struktura organizacyjna Petu.
Jego dzia³alnoæ w gimnazjum Zygmunta Augusta odkryli ksiê¿a prefekci. Prof. Stomma uwa¿a, ¿e on
sam ¿adnych wp³ywów masonerii nie odczuwa³.
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Woli. Nale¿eli do niej m.in.: Czes³aw Bobolewski, Wojciech D¹browski, Antoni Go³ubiew, Witold Nowodworski, Stanis³aw Perzanowski, Stanis³aw Stomma, Józef wiêcicki, Czes³aw Zgorzelski29. Ludzie Dobrej Woli porozumieli
siê z Henrykiem Dembiñskim i wspólnie z³o¿yli zarz¹dowi Odrodzenia propozycjê gremialnego przyst¹pienia do SKMA. Propozycja zosta³a przyjêta,
tym bardziej ¿e ówczesny prezes Bernard Rusiecki popar³ tê grupê nie tylko
formalnie, ale równie¿ ideowo. Nie mo¿na pomin¹æ znacz¹cego faktu, ¿e Henryk Dembiñski wst¹pi³ do Odrodzenia ju¿ w roku akademickim 19271928.
Wkrótce jednak wyst¹pi³ ze stowarzyszenia, aby powróciæ jesieni¹ 1928 r.
z grup¹ Ludzie Dobrej Woli. Wydaje siê, ¿e decyzja Dembiñskiego wyst¹pienia z SKMA wynika³a z niezadowalaj¹cego potraktowania jego wniosku
podczas sesji Rady Naczelnej Odrodzenia, jaka odby³a siê od 8 do 11 grudnia 1927 r. w Wilnie. Dembiñski zaproponowa³, ¿eby Sesja Rady Naczelnej,
zwa¿ywszy na dokonuj¹c¹ siê w wiecie katolickim ewolucjê pogl¹dów
w kwestiach narodowych oraz stwierdziwszy niedok³adnoæ i niejasnoæ
7. punktu Deklaracji Ideowej z 1923 r.30, wezwa³a wszystkie rodowiska Odrodzenia do intensywnej i twórczej pracy nad powy¿szym problemem w celu
w³aciwego ujêcia tego punktu w przysz³ej deklaracji31. Wniosek Dembiñskiego nie wywo³a³ szerszego oddwiêku. Wskazuje on w myleniu Dembiñskiego pewn¹ gradacjê problemów spo³ecznych. W sytuacji, kiedy m³odzie¿ petowska zak³ada³a jako jeden ze swoich zasadniczych celów kszta³towanie
postaw tolerancyjnych wobec mniejszoci narodowych i ich religii, przyst¹pienie Dembiñskiego do Ludzi Dobrej Woli wydaje siê byæ w pe³ni uargumentowane.
Odrodzenie wileñskie w latach 19271928, zdaniem prof. Stanis³awa
Stommy, wegetowa³o32 . By³o organizacj¹ bez wyrazu i ambicji. Mia³o koneksje z Chrzecijañsk¹ Demokracj¹, która wówczas w Wilnie nie gromadzi³a
ludzi zdolnych, ale nie odgrywa³a wiêkszej roli, by³a natomiast satelit¹ Narodowej Demokracji33. Pojawienie siê w Odrodzeniu grupy Ludzi Dobrej
Woli by³o prze³omem, a natychmiastowy wybór Henryka Dembiñskiego na
prezesa mia³ znaczenie rewolucyjne i ca³kowicie zmieni³ charakter wileñskiego Odrodzenia34. Zaczê³a siê zarysowywaæ zupe³nie nowa linia ideowa. Na29

Por. S. Gajewski, Katolickie organizacje, s. 263.
Por. I Deklaracja Ideowa SKMA Odrodzenie.
31 Por. A. Lubliniak, Sesja Rady Naczelnej Odrodzenia w Wilnie, Pr¹d 1 (1928), s. 57.
32 Zob. list S. Stommy do K. Turowskiego, znajduj¹cy siê w archiwach KUL, dotycz¹cy Konstantego Turowskiego (dalej: ArchKUL,ArchKT).
33 Krytyka Stanis³awa Stommy odnosi siê tylko do chadecji wileñskiej. Odrodzeniowcy
z innych orodków chêtnie podkrelaj¹ zwi¹zki z Chrzecijañsk¹ Demokracj¹ i Chrzecijañskim Zwi¹zkiem M³odzie¿y Pracuj¹cej Odrodzenie. Por. S. Kaczorowski, Stowarzyszenie Katolickiej M³odzie¿y
Akademickiej Odrodzenie, Chrzecijanin w wiecie 144-145 (1985), s. 2 nn.
34 Por. S. Gajewski, Katolickie organizacje, s. 263.
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st¹pi³ zdecydowany rozbrat z chadecj¹ i usta³y wp³ywy endeckie. W pracy
formacyjnej program nowej ekipy wykazywa³ fascynacjê osi¹gniêciami radykalizuj¹cego siê katolicyzmu francuskiego. Uniwersalizm katolicki by³ naczelnym has³em Ko³a Wileñskiego i st¹d zwrot w kierunku mniejszoci narodowych i sympatie dla idei federacyjnych Józefa Pi³sudskiego35.
Zwiêkszone zainteresowanie sprawami publicznymi powodowa³o stopniowy wzrost radykalizmu spo³ecznego. Dalszy rozwój tych tendencji doprowadzi³ do tzw. Sojuszu Wielkich Drzwi, tj. do porozumienia wileñskiego
Odrodzenia z obozem pi³sudczyków36.
Sojusz Wielkich Drzwi mia³ charakter zarówno ideowy, jak i taktyczny.
W 1930 r. koalicja ta wygra³a wybory do ogólnouczelnianej, samopomocowej
Bratniej Pomocy, tzw. Bratniaka. Henryk Dembiñski zosta³ prezesem Bratniej Pomocy Uniwersytetu Stefana Batorego, a na jego wniosek funkcjê prezesa Odrodzenia przej¹³ Stanis³aw Stomma. W ten sposób w 1929 r. Odrodzenie wyrugowa³o wp³yw endeckiej M³odzie¿y Wszechpolskiej z kierownictwa najwiêkszej organizacji ogólnouczelnianej Bratniaka
W ¿yciu wewn¹trzorganizacyjnym Odrodzenia decyduj¹ce znaczenie
mia³a odbyta w grudniu 1928 r. X Sesja Rady Naczelnej. Wtedy to bowiem,
kompromisowo rozgraniczono prace w Kole Wileñskim na dwa okresy: pierwszy, kiedy prezesem by³ Bernard Rusiecki, charakteryzowa³ siê du¿¹ intensywnoci¹ przygotowañ do obrad Rady Naczelnej, które mia³y usankcjonowaæ
nowe oblicze Odrodzenia w Wilnie; drugi  bêd¹cy objawem ekspansji nowych si³ ludzkich  w którym zarz¹d Henryka Dembiñskiego stara³ siê realizowaæ cele Odrodzenia w bezporednim zetkniêciu z ¿ywym nurtem ¿ycia
akademickiego37. Nowe Odrodzenie mia³o te¿ utrzymywaæ kontakt nie tylko
z od³amami m³odzie¿y o zdecydowanym obliczu katolickim, ale ze wszystkimi, którzy chc¹ dobr¹ sprawê poprzeæ, pamiêtaj¹c, ¿e zasad¹ w pracy katolickiej musi byæ szukanie akcentów wspólnych z wszystkimi, ale bez zatracenia w³asnej odrêbnoci. Z tymi has³ami Odrodzenie przyst¹pi³o do wyborów
w Bratniej Pomocy38.
Zdawano sobie sprawê, ¿e podstawowym warunkiem ka¿dej akcji katolickiej jest dobrze zorganizowane ¿ycie religijne. Od stycznia 1929 r. wraz
z sodalicjami akademickimi zorganizowano Ko³o Liturgiczne, które poza prac¹
teoretyczn¹ zainicjowa³o akademickie Msze wiête chóralne39. Jesieni¹ 1929 r.
kocielnym asystentem SKMA zosta³ ks. Walerian Meysztowicz, dot¹d kape35

Zob. Arch. KUL, Arch. KT  list S. Stommy.
Por. ibidem. Obóz Pi³sudczyków rozumiem tu szeroko  jako zespó³ ugrupowañ akademickich
o orientacji zdecydowanie antyendeckiej.
37 Por. Ko³o Wileñskie, Pr¹d 2 (1929), s. 94 nn.
38 Por. ibidem.
39 Por. Arch. KUL, Arch. KT  list S. Stommy.
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lan osobisty ks. abp. Romualda Ja³brzykowskiego. Wspó³praca ks. Meysztowicza z m³odzie¿¹ Odrodzenia uk³ada³a siê bardzo dobrze, gdy¿ ³¹czy³a go
z tym rodowiskiem postawa uniwersalistyczna i sympatia dla tradycji legionowych40.
W latach 19291931 Odrodzenie mia³o swój organ prasowy. By³a to
Akademicka Wolna Trybuna redagowana przez Antoniego Go³ubiewa, a od
1939 r. Niezale¿na Trybuna Akademicka, której redaktorem naczelnym by³
Wac³aw £apiñski. Oba te organy ukazywa³y siê na ³amach dziennika S³owo
Wileñskie, którego wydawc¹ by³ Stanis³aw Cat-Mackiewicz. Henryk Dembiñski od 1929 do 1931 r. pisywa³ w S³owie. Pocz¹tkowo zgodnie wspó³pracowa³ z redaktorem naczelnym. Wtedy to powsta³ przy S³owie dodatek
Wilcze Zêby powiêcony sprawom m³odzie¿y i redagowany przez odrodzeniowców. Na miejsce Wilczych Zêbów pojawi³y siê ¯agary. Postêpuj¹cy
radykalizm ¯agarów doprowadzi³ do zerwania z Mackiewiczem. Ostateczny
roz³am nast¹pi³ wiosn¹ 1932 r. Odrodzenie straci³o wa¿ny rodek oddzia³ywania propagandowego, a Dembiñski ju¿ jako publicysta i polityk znalaz³
miejsce w Kurierze Wileñskim41.
12 marca 1932 r. Odrodzenie utraci³o swoje wp³ywy w Bratniej Pomocy. By³o to nastêpstwem nagonki antysemickiej wród m³odzie¿y akademickiej po zabójstwie studenta pierwszego roku prawa Stanis³awa Wac³awskiego42. Odrodzenie zdecydowanie przeciwstawi³o siê fali antysemickiej.
Stanis³aw Stomma napisa³ wtedy swój pierwszy artyku³, opublikowany na
pierwszej stronie S³owa, pod wymownym tytu³em Pod pr¹d Niagary43 .
Zdecydowane przeciwstawienie siê antysemityzmowi mia³o jednak negatywny
skutek  przegrane wybory do Bratniaka. Brutalny atak przypuci³o skrzyd³o
narodowe, maj¹ce sw¹ ekspozyturê w M³odzie¿y Wszechpolskiej. Dembiñskiego oskar¿ono o ¿ydofilstwo, za dzia³acze Odrodzenia nazywali postêpowanie narodowców terrorystyczn¹ obstrukcj¹44.
40

Por. ibidem.
Por. Wyw. St.
42 Zatarg rozpocz¹³ siê 9 padziernika 1931 r. Bezporedni¹ przyczyn¹ by³a pog³oska mówi¹ca
o dostarczaniu do prosektoriów trupów ¿ydowskich. Spowodowa³o to masowe wyst¹pienia ¯ydów
i kontrakcje m³odzie¿owych bojówek wszechpolaków. Jedna z utarczek ulicznych skoñczy³a siê tragicznie. Dwaj ¯ydzi L. ¯a³kind i bezporedni sprawca Ch. Oguz, okazali siê winni mierci Wac³awskiego,
który zgin¹³ od uderzenia kamieniem. By³o to przyczyn¹ wybuchu antysemickich rozruchów w Wilnie,
obszernie opisywanych w codziennej prasie. S³owo Wileñskie  co godne odnotowania  obok wielkiego nekrologu Wac³awskiego, umieci³o nekrolog zmar³ego Szlomy Akserloda, demonstruj¹c w ten
sposób swój dystans do antysemickich ekscesów. Odrodzenie w swym protecie przeciwko antysemityzmowi by³o osamotnione. Zewnêtrznym przejawem protestu odrodzeniowców by³o demonstracyjne
nienoszenie zielonych kokardek w klapach marynarek. Kokardki te by³y znakiem m³odzie¿y atakuj¹cej
¯ydów. Por. Wyw. St.
43 Por. S. Stomma, Pod pr¹d Niagary, S³owo Wileñskie 264/2772 (1931), z 15 X, s. 1.
44 Por. Walne Zgromadzenie, S³owo, Bratnia Pomoc, S³owo Wileñskie 61/2868 (1932), z 15 III, s. 3.
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Henryk Dembiñski do koñca zachowa³ postawê konsekwentn¹. Otwieraj¹c walne zebranie Bratniaka zaproponowa³ uczczenie minut¹ ciszy zmar³ych: bp. W³adys³awa Bandurskiego oraz studentów: Wac³awskiego i Serafinowicza (ten drugi pochodzenia ¿ydowskiego). Ju¿ samo zestawienie nazwisk
oburza³o M³odzie¿ Wszechpolsk¹. Do wyborów wystawiono dwie listy. Komitet
Kó³ Naukowych zaproponowa³ na prezesa Henryka Dembiñskiego, Blok Gospodarczo-Narodowy Stanis³awa Ochockiego. Wygra³ Ochocki uzyskawszy 623
g³osy, Dembiñski zdoby³ poparcie 550 osób, za 86 wstrzyma³o siê od g³osu45.
W roku 1932 m³odzie¿ petowska koñczy³a studia. Rozpoczyna³a samodzielne ¿ycie polityczne, czêsto ³¹cz¹c je z prac¹ w senioracie Odrodzenia46.
Odejcie ludzi tworz¹cych specyfikê ideow¹ Ko³a Wileñskiego spowodowa³o
utratê rozmachu dzia³ania, tak w sferze spo³ecznej, jak i intelektualnej. Swoje
si³y koncentrowano na doranej pomocy materialnej przeznaczonej dla studentów, co by³o w dobie kryzysu gospodarczego lat trzydziestych istotne.
Kapelan Odrodzenia ks. Walerian Meysztowicz opuci³ Odrodzenie
w 1931 r. i wyjecha³ do Rzymu47. Nowym opiekunem duchowym Ko³a Wileñskiego zosta³ ks. Henryk Hlebowicz48, póniejszy bohater z okresu II wojny
wiatowej  podczas pielgrzymki w roku 1999 papie¿ Jan Pawe³ II wyniós³ go
na o³tarze wraz z innymi 107. mêczennikami.
45

Por. ibidem.
Grupa seniorów od 1932 r. redagowa³a pismo Pax niesubsydiowane, ideowo dynamiczne,
dra¿ni¹ce publicystycznie. Podejmowano na jego ³amach m.in. krytykê z pozycji katolickich, dotykaj¹c¹
duchowieñstwo, a szczególnie bogactwo niektórych proboszczów maj¹cych na w³asnoæ liczne kamienice. Atakowano szczególnie ostro tych duchownych, którzy eksmitowali z kamienic bezrobotnych, niemog¹cych op³aciæ czynszów. Publikacje Pax-u wywo³ywa³y czêsto irytacje abp. R. Ja³brzykowskiego.
Por. Wyw. St.
47 Por. W. Meysztowicz, Posz³o z dymem. Gawêdy o czas i ludziach, t. 1, Londyn 1973, s. 301.
Ksi¹dz H. Hlebowicz prof. teologii by³ moderatorem Sodalicji Akademiczek, doradc¹ Inventus Christina, kuratorem Akademickiego Czynu Spo³ecznego, opiekunem Mêskiego Domu Akademickiego. Wraz
z ks. W. Meysztowiczem i ks. Kazimierzem D¹browskim TJ, za³o¿y³ porozumienie Akademickich
Katolickich Stowarzyszeñ, tzw. P.A.K.S., do którego wesz³y obie sodalicje mêska i ¿eñska, Odrodzenie, Iuventus Christiana, Akademickie Ko³o Misyjne, Kooperacja Concordia i Akademicki Czyn
Spo³eczny. Porozumienie P.A.K.S. powo³a³o do ¿ycia miesiêcznik Pax redagowany przez seniorat
Odrodzenia, za który to miesiêcznik ks. Hlebowicz odpowiada³ przed kuri¹ wileñsk¹. Pax w dziedzinie ekonomiczno-ustrojowej postulowa³ tezê o trzeciej stronie barykady; kapitalizm  nie, komunizm
 nie, lecz poszukiwanie sprawiedliwego ustroju, tworzonego w duchu Ewangelii. W pimie, oprócz
wypaczeñ w ¿yciu duchowieñstwa, ukazywano bezrobocie, plagê prostytucji, nêdzne zarobki fornali
w maj¹tkach, których w³acicieli wymieniano z nazwiska. Po szczególnie ostrym numerze z lutego 1934 r.
ze stanowiska wydawcy i redaktora naczelnego zdjêto Leokadiê Ma³unowiczówn¹, a po nastêpnym,
Pax musia³ opuciæ Drukarniê Archidiecezjaln¹ w Wilnie. Abp R. Ja³brzykowski przeprowadzi³ rozmowê z ks. Hlebowiczem, który na zarzuty odpowiedzia³: Jak mogê byæ profesorem, gdy mi nie wolno
kierowaæ siê wiat³em swego umys³u. I z³o¿y³ dymisjê z kierowania katedr¹ uniwersyteck¹ oraz zacz¹³
zrzekaæ siê zajêæ we wszystkich organizacjach m³odzie¿owych, z którymi by³ zwi¹zany, a wiêc m.in.
z Odrodzeniem.
48 Por. J. Zaga³owa, Duszpasterz. Wspomnienie o ks. Henryku Hlebowiczu, Tygodnik Powszechny 47 (1986), z 23 XI, s. 3.
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VEREINIGUNG KATHOLISCHER JUGEND ODRODZENIE
IN WILNA ALS VORLÄUFER DES ÖKUMENISMUS
UND DES KATHOLISCH-JÜDISCHEN DIALOGS
(ZUSAMMENFASSUNG)

Vor dem II. Weltkrieg war der polnische Katholizismus durch folgende Merkmale gekennzeichnet: eine enge Verbindung zwischen dem religiösen und dem nationale Bewusstsein sowie die
Identifikation zwischen der Treue gegenüber der Kirche und der nationalen Treue und Loyalität.
Man setzte ein Gleichheitszeichen zwischen den religiösen und den nationalen, eigentlich weltlichen Angelegenheiten. Einer von den negativen Erscheinungen dieser Periode war das Fehlen von
etablierten Beziehungen zwischen der Geistlichkeit und der Intelligenz. Eine große Verantwortung
für diese Situation oblag den Geistlichen aufgrund ihres Separatismus. Diese für den polnischen
Katholizismus spezifischen Umstände führten zur Gründung neuer Vereinigungen katholischer
Laien, die versuchten, die Situation zu ändern. Eine von ihnen war die Akademische Vereinigung
Katholischer Jugend Odrodzenie.
Der folgende Artikel analysiert nationale und religiöse Ansichten dieser jungen Menschen
sowie die Neuheit ihrer Vereinigung unter den anderen Organisationen ihrer Zeit. Der Gegenstand
der Analysen nötigt zur Eingrenzung auf die Zeit zwischen 1928-1932. Diese Periode war entscheidend für die Schaffenskraft und die Eigenart von Odrodzenie in Wilna.

ROZPRAWY I ARTYKU£Y

FORUM TEOLOGICZNE VII 2006
PL ISSN 16411196
KS. STEFAN EWERTOWSKI
Olsztyn

ZANIK WARTOCI I TRADYCJI W EUROPIE
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Wstêp
Na tle wiekowych dowiadczeñ demograficznych oraz refleksji uznaj¹cej
rodzinê za wspólnotê naturaln¹, trwa³¹ i konieczn¹, a w strukturze spo³ecznej niezbêdn¹ do rozwoju spo³eczeñstw i narodów, mo¿na postawiæ tezê, ¿e
rodzina w Europie prze¿ywa obecnie powa¿ny kryzys. Przyczyny s¹ bardzo
zró¿nicowane i wielorako ze sob¹ powi¹zane. Mo¿na wymieniæ przyczyny
bezporednie i porednie, które niszcz¹ centrum cywilizacji mi³oci, tê podstawow¹ jednoæ moraln¹, prawn¹ i ekonomiczn¹, jak¹ w s³u¿bie ¿yciu stanowi rodzina. Dechrystianizacja Europy najbardziej wp³ywa na dekompozycjê
chrzecijañskiego systemu wartoci, bowiem sekularyzacja wi¹¿e siê z relatywizmem moralnym, a tak¿e odejciem od familiocentryzmu, rozumianego
jako dominuj¹ca wartoæ w ¿yciu1. Jest to problem samego cz³owieka,
zagro¿onego w porz¹dku biologicznym, moralnym, intelektualnym i spo³ecznym.
Jan Pawe³ II, z w³aciw¹ sobie ostroci¹ spojrzenia, jednoznacznie opisuje ród³a oraz przyczyny kryzysu prawdy o cz³owieku, stwierdzaj¹c, ¿e trac¹c wra¿liwoæ na Boga, traci siê tak¿e wra¿liwoæ na cz³owieka, jego god1

J. Mariañski, Kondycja moralna spo³eczeñstwa polskiego, Spo³eczeñstwo 1 (2000), s. 163180.
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noæ i ¿ycie2. Prawda o cz³owieku w istotny sposób wi¹¿e siê z ¿yciem
rodzinnym3.
Na trwa³oæ i rozwój rodziny wp³ywaj¹ czynniki ekonomiczne, polityka
instytucji organizuj¹cej ¿ycie spo³eczne oraz przemiany moralno-obyczajowe.
Czynniki te by³y w spustoszonym stuleciu marksizmu, mitów gospodarczych, gospodarczego imperializmu, spo³ecznych eksperymentów w ró¿ny
sposób powi¹zane. Oddzia³ywa³y na siebie i nadal oddzia³uj¹, tworz¹c okrelon¹ przestrzeñ ekonomiczno-kulturow¹4. Warunki te, jeli bezporednio nie
niszcz¹ rodziny, w du¿ym stopniu j¹ relatywizuj¹ i ograniczaj¹ jej byt. Wi¹¿e
siê to ze sfer¹ przyjmowanych lub odrzucanych wartoci, które bêd¹ przedmiotem dalszych rozwa¿añ.
Niniejsze ujêcie uwzglêdnia horyzont filozoficzno-teologiczny, ma na
wzglêdzie tradycyjne spojrzenie i rozumienie rodziny oraz jej celów we wzajemnych relacjach p³ci oraz jej miejsce w strukturze spo³ecznego ¿ycia.
1. Przemiany cywilizacyjne
W XX w. mia³o miejsce przejcie od kultury agrarno-industrialnej do
kultury postindustrialnej, w której wiêkszoæ osób w wieku produkcyjnym
uczestniczy w wiadczeniu pracy poza rodzin¹. Bezporednio wi¹¿e siê to
z ograniczon¹ obecnoci¹ rodziców w ¿yciu rodzinnym. Wysokie standardy
wykszta³cenia, konieczne do wykonywania okrelonej pracy, wymagaj¹
ogromnego nak³adu czasu, tak w okresie studiów, jak i w czasie po podjêciu
okrelonej pracy. W warunkach spo³eczeñstwa industrialnego nast¹pi³o przede
wszystkim oderwanie mê¿czyzny od rodziny, poprzez jego pracê w fabryce lub
warsztacie. Kobietê z rodziny wyrwa³o spo³eczeñstwo postindustrialne.
W konsekwencji pojawi³a siê wyzwolona generacja dzieci wychowanych
poza rodzin¹ i ¿yj¹cych wy³¹cznie dla siebie5.
Niejednokrotnie pracy trzeba szukaæ poza miejscem zamieszkania.
Wprawdzie emigracja zarobkowa w Europie zawsze istnia³a, jednak nigdy
dot¹d nie wystêpowa³a na tak wielk¹ skalê jak obecnie. Migranci musz¹ podj¹æ ogromny wysi³ek w celu zakorzenienia siê w nowym rodowisku, ale te¿
nie mniejszy, by w nowym rodowisku nie utraciæ swej to¿samoci6. Pracodawcy domagaj¹ siê od wielu pracowników ci¹g³ej mobilnoci oraz dyspozycyjnoci. Taki styl ¿ycia nie sprzyja rozwojowi rodziny i umacnianiu wza2
3
4
5
6

EV 21.
J. Balicki, Rodzina, w: S³ownik spo³eczny, pod red. B. Szlachty, Kraków 2004, s. 11221124.
R. Conquest, Uwagi o spustoszonym stuleciu, prze³. T. Bieroñ, Poznañ 2002, s. 2041.
A. Stolaro, Zmierzch bogów, prze³. F. Memches, Fronda 37 (2005), s. 216217.
Z. Bauman, Ponowoczesnoæ jako ród³o cierpieñ, Warszawa 2000, s. 113153.
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jemnych wiêzi. Sukces gospodarczy wielokrotnie op³acany jest kapita³em
ludzkim7.
Wartoci nie przegrywaj¹ wobec dóbr materialnych, ale czêsto ustêpuj¹
¿¹dzy zysku w ¿yciu spo³ecznym. Nauka zbudowana na racjonalnych podstawach przesta³a s³u¿yæ odkrywaniu prawdy, natomiast pos³u¿y³a pomna¿aniu
technicznych mo¿liwoci oraz struktur mieszczañskiego kapitalizmu zak³adowego z jego racjonaln¹ organizacj¹ wolnej pracy8.
Przemiany gospodarcze zawsze wp³ywa³y na przemiany mieszczañskiego
etosu i warunki ¿ycia rodziny. W klimacie racjonalnej techniki, racjonalnego
prawa oraz racjonalnej ekonomii do g³osu dochodzi³ przede wszystkim cel
praktyczny. Jednak paradoksalnie, jak podkrela Leszek Ko³akowski, rozum
okaza³ siê w wielu dziedzinach bezradny9. Wartoæ pragmatycznego dzia³ania
zosta³a jeszcze bardziej spotêgowana w okresie postindustrialnym. Wspó³czesne warunki ¿ycia s¹ wyznaczane przez procesy umasowienia, wszechogarniaj¹cej administracji oraz biurokracji, oraz tzw. naukowego spojrzenia na cz³owieka w paradygmacie generalizacji i abstrakcji, gdzie staje siê on przypadkiem, ale tak¿e poprzez proces za³amania siê religijnego spojrzenia na ¿ycie10.
Analizuj¹c t³o kryzysu rodziny nale¿y uwzglêdniæ zasadê ci¹g³oci.
Ukszta³towana w przestrzeni kultury chrzecijañskiej ci¹g³oæ identyfikacji
p³ci i roli p³ci w rodzinie, form zale¿noci rodzinnych w ramach struktury
rodzinnej w Europie, trwa³y w miarê nieprzerwanie do koñca XIX w. Pocz¹tkowe struktury rodziny patriarchalnej zmienia³y siê ju¿ od redniowieczu od
rodziny klanowej do tzw. rodziny trzonowej. Rodzina wspó³czesna,
w okresie postindustrialnym przybra³a model rodziny nuklearnej11, który
w Europie rozprzestrzenia³ siê ju¿ od XVI w. Tylko rodzina nuklearna, ma³a, by³a na tyle mobilna, by móc uczestniczyæ w procesie industrializacji
Europy12.
Na prze³omie XX i XXI w. obserwuje siê upowszechnianie modelu
zwi¹zku kohabitacyjnego traktowanego jako rodzina. Polega on na posiadaniu
wspólnego mieszkania, wspólnego gospodarstwa domowego, obejmuj¹cego
czasem tak¿e dzieci, lecz pozbawionego prawnego oraz sakramentalnego aktu,
który by podkrela³ perspektywê trwa³oci13. Model taki z góry stawia pod
7 S. Zamagni, Rodzina jako podmiot gospodarczy, prze³. P. Borkowski, Spo³eczeñstwo 2 (2003),
s. 237. Na temat propozycji polityki parorodzinnej: ibidem, s. 241245.
8 M. Weber, Szkice z socjologii religii, t³um. J. Prokopiuk, H. Wandowski, Warszawa 1984, s. 81.
9 M. Bou¿yk, Mitozofia czyli bankructwo rozumu, Cz³owiek w Kulturze 1 (1991), s. 146158.
10 H. Plessner, Pytanie o conditio humana, prze³. A. Za³uska, Warszawa 1988, s. 248253.
11 Ibidem, s. 71.
12 G. Campanini, Polityka prorodzinna i elastyczne zatrudnienie, prze³. J. Merecki, Spo³eczeñstwo 2 (2001), s.205207.
13 W ci¹gu piêciu lat, 40% takich zwi¹zków rozpada siê: K. H. Peschke, Ewangelia a kryteria
etyki seksualnej, Communio 1 (1998), s. 111.
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znakiem zapytania, a czasami wprost wyklucza dozgonnoæ i trwa³oæ wiêzi
oraz samego zwi¹zku. W kulturowym przes³aniu zaznacza siê wyrana akceptacja matriarchatu lub ró¿nych form kolektywistycznych, maj¹cych zast¹piæ
tradycyjn¹ rodzinê14.
Przemiany, jakie dokona³y siê w ostatnich stuleciach, wywo³ywane by³y
przede wszystkim zmianami gospodarczymi, które w powolny, lecz systematyczny sposób prowadzi³y do zagubienia podstawowych i istotnych wymiarów
szeroko rozumianego cz³owieczeñstwa. Procesy te zaistnia³y zw³aszcza w kulturze masowej, któr¹ umo¿liwi³y rodki masowego przekazu. Dzi stacje telewizyjne, kieruj¹c siê bardziej ni¿ kiedykolwiek wczeniej komercj¹, propaguj¹
przygodny, partnerski i nierzadko rozrywkowy model zwi¹zków p³ci15. Nie
wzglêdy moralne, lecz skala ogl¹dalnoci decyduje o przekazywanych informacjach, zgodnie z has³em: tacy jestemy, jak siê bawimy.
Ujêcie ilociowe lub funkcjonalne cz³owieka nie obejmuje jednak ani
jego tajemnicy, ani jego wyj¹tkowoci w ca³ym uniwersum. Badania historyczne, etnograficzne, kulturoznawcze z natury rzeczy upraszczaj¹ badan¹
rzeczywistoæ, gubi¹c wielorakie dowiadczenie cz³owieka w jego z³o¿onej
egzystencji. Mo¿na dopatrywaæ siê istnienia czynnika destrukcyjnego, dezintegruj¹cego kulturê europejsk¹16. Jest nim odrzucenie w³aciwej, tzn. przynajmniej obiektywnie poszukuj¹cej prawdy o cz³owieku. W pewnych dominuj¹cych nurtach intelektualnych, metody antropologii filozoficznej oraz spojrzenie teologiczne na cz³owieka wzajemnie siê wykluczaj¹. Nieustannie próbuje
siê podwa¿yæ to, co w tradycji europejskiej stanowi³o antropologiczny fundament rozumienia rodziny. Mówi o tym papie¿ Benedykt XVI: Ma³¿eñstwo
i rodzina nie s¹ bynajmniej przypadkow¹ struktur¹ socjologiczn¹, wytworem
szczególnych uwarunkowañ historycznych i ekonomicznych. Przeciwnie, w³aciwa relacja miedzy mê¿czyzn¹ i kobiet¹ zakorzeniona jest w najg³êbszej
istocie cz³owieka, i tylko przyjmuj¹c taki punkt wyjcia mo¿na je zrozumieæ17. Obecny stan kondycji rodziny jest odzwierciedleniem struktur spo14

Ch. Delsol, Esej o cz³owieku pónej nowoczesnoci, prze³. M. Kowalska, Kraków 2003, s. 7784.
[Media] propaguj¹ cywilizacjê materializmu praktycznego, konsumeryzmu i hedonizmu faworyzowan¹ przez wielkie korporacje miêdzynarodowe. Gazety propaguj¹ce sensacjê, pornografiê, telewizje poluj¹ce na gwa³t i przemoc istniej¹ nie tylko z chêci zysku, ale ze wiadomej woli deprawowania
spo³eczeñstwa, aby sta³o siê ono przedmiotem cywilizacji konsumpcji, a nie podmiotem w³asnej egzystencji. W tym szaleñstwie jest metoda. Te si³y nie potrzebuj¹ wiat³ych obywateli, wiadomych swych
praw i d¹¿¹cych do nadawania sensu swojemu ¿yciu. Wol¹ mieæ do czynienia z og³upionymi konsumentami, ¿yj¹cymi od jednej przyjemnoci do drugiej. B. Margueritte, Media, wychowanie, rodzina, cywilizacja mi³oci, Biuletyn Rady ds. Rodzin Województwa Warmiñsko-Mazurskiego, nr 16, Olsztyn 2005,
s. 1012.
16 E. Shils, Tradycja, prze³. J. Szacki, w: Tradycja i nowoczesnoæ, pod red. J. Karczewskiej,
J. Szackiego, Warszawa 1984, s. 6587.
17 Benedykt XVI, Rodzina chrzecijañska wspólnot¹ wychowania i wiary, LOsservatore Romano 9 (2005), wyd. pol., s. 30.
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³ecznych oraz aktualnej kultury, która uwarunkowana jest w du¿ym stopniu
przyjmowan¹ hierarchi¹ wartoci.
2. Czynniki kulturowe
Ostatnie dwiecie lat XX w. naznaczone by³y w Europie cieraniem siê
sprzecznych i wzajemnie zwalczaj¹cych siê tendencji. By³o to o tyle nowe
zjawisko, ¿e zabrak³o w nim jednej idei wi¹¿¹cej, zwieñczaj¹cej sprzecznoci
i ró¿ne nurty. Poszerzy³ siê zakres praw jednostki, ale te¿ prawa te zderzy³y siê
z totalitaryzmem na niebywa³¹ skalê.
W XX w. ustrój kapitalistyczny konkurowa³ z socjalistycznym. Stoj¹ce
u ich podstaw idee pozostawi³y niezatarty wp³yw na mylenie polityków, ale
i na szerokie generacje Europejczyków. Sprzecznoci te pozbawi³y refleksjê
intelektualn¹ sta³ego punktu odniesienia oraz sta³y siê przyczyn¹ relatywizmu,
odnosz¹cego siê zarówno do natury wiata, jak i cz³owieka oraz wartoci jego
dzia³añ. Symbolem tych tendencji s¹ przenikaj¹ce do kultury has³a: wzglêdnoci, prawdopodobieñstwa i nieoznaczonoci. wiadkiem znamiennego przyk³adu relatywizmu we wspó³czesnej kulturze jest prof. Stefan Chwin,
któremu studenci owiadczyli: Panie profesorze, przecie¿ my potrafilibymy dzisiaj napisaæ uzasadnienie prawa do aborcji. A jeli jutro poleci³by
nam pan napisaæ uzasadnienie zakazu aborcji, napisalibymy je równie przekonywuj¹co18.
Za Karlem Popperem, mo¿na by wprawdzie optymistycznie twierdziæ, ¿e
nigdy dot¹d w dziejach wiata, na tak szerok¹ skalê, tak wielu ludzi nie mia³o
dostêpu do dóbr materialnych i do kultury19. Jednak jednoczenie nigdy dot¹d
rodzina nie by³a tak bardzo zagro¿ona w swej istocie, jak w³anie na pocz¹tku
XXI w. Staje siê on wiekiem kultury masowej, konsumpcyjnej, hedonistycznej, zwi¹zanej z procesem wchodzenia spo³eczeñstw w okres postindustrialny,
okres mediów elektronicznych oraz przestrzeni wirtualnych o globalnej skali.
Jest to jednoczenie czas, w którym Europa prze¿ywa swoje sukcesy oraz
pora¿ki zwi¹zane z procesem europejskiej integracji.
A. Materialistyczna filozofia
Pomijaj¹c szczegó³owe analizy, nale¿y stwierdziæ, ¿e w XIX w., gdy
uporano siê z przemianami politycznymi powsta³ymi po rewolucji francuskiej,
refleksja intelektualna musia³a zmierzyæ siê ze skutkami rewolucji przemys³o18 P. Wojciechowski, Wartoci duchowe w kulturze postmoderny, w: Europa wspólnych wartoci,
pod red. S. Ziêby, Lublin 2004, s. 173.
19 K. Popper, Nieustanne poszukiwania  autobiografia intelektualna, prze³. A. Chmielewski,
Kraków 1997, s. 274276.

144

KS. STEFAN EWERTOWSKI

wej. Rudolf Hermann Lotze (18171881), jeden z wielu ówczesnych materialistów, podkrela³, ¿e: Ewolucja ¿ycia i wiadomoci nie jest wyj¹tkiem od
mechanicznych praw i zewnêtrznych relacji, organizuj¹cych nasz wiat20.
Poza materi¹ nie istnieje zatem ¿adna inna rzeczywistoæ. Nietrudno zauwa¿yæ, ¿e z materializmem doskonale koresponduje ateizm. Rodzi siê jednak
pytanie: co w materialistycznej koncepcji rzeczywistoci mo¿e stanowiæ kryterium oceny wartoci ludzkiego dzia³ania? Odpowied jest prosta. Kryterium to
stanowi skutecznoæ i ekonomicznoæ w realizacji przyjêtych celów. A co
wyznacza cele? Id¹c za Arturem Schopenhauerem (17881860) i jego ide¹
woli ¿ycia, Fryderyk Nietzsche (18441900) odpowiada na nie stwierdzeniem, ¿e cele wyznacza wola cz³owieka. W niej objawia siê wartoæ ¿ycia.
¯ycie osi¹ga swoje apogeum w egzaltacji, w prze¿ywaniu mo¿liwie intensywnym oraz przyjemnym swego bytu. W tym celu nale¿y albo odrzuciæ, albo
przekroczyæ podstawowe, tradycyjne, chrzecijañskie kategorie moralne dobra
i z³a. Wola mocy  a w rzeczywistoci moc woli  decyduje o ¿yciu
i mierci cz³owieka a¿ po afirmacjê nieusuwalnego, bo tragicznego sensu
¿ycia. Mo¿na by zapytaæ, jaki sens mo¿e mieæ rodzina i wychowywanie
potomstwa w nieprzekraczalnym krêgu tragicznego sensu ¿ycia? Narodziny
tragedii z 1872 r., jedno z wa¿niejszych dzie³ Nietzschego, nale¿y uznaæ za
symboliczne narodziny nihilizmu w kulturze europejskiej XIX w. i to niezale¿nie od tego, ¿e intencje autora by³y zgo³a inne.
Upraszczaj¹c i uogólniaj¹c spojrzenie na wp³yw XX-wiecznej kultury
europejskiej na rodzinê, mo¿na wskazaæ na materialistyczn¹, ateistyczn¹,
a jednoczenie relatywistyczn¹, a wiêc i nihilistyczn¹, bo zale¿n¹ tylko od woli
cz³owieka, hierarchiê wartoci. W takiej kulturze znikaj¹ wartoci absolutne,
które mia³yby wyznaczaæ punkty odniesienia dla ludzkiego postêpowania.
Sceptycyzm i relatywizm to ³agodniejsze formy nihilizmu, odrzucaj¹cego mo¿liwoæ poznania prawdy. Filozofia ta, zainspirowana elementami filozofii hinduskiej, zapocz¹tkowana przez A. Schopenhauera znalaz³a w XX w. swego kontynuatora  Emila Michela Ciorana (ur. 1911 r.). Wyznaje on: Gdyby jednostka jako taka pogodzi³a siê z faktem, i¿ jest i bêdzie niczym, dlaczegó¿, równie
dobrze, nie mia³aby zaakceptowaæ ostatecznego zakoñczenia historycznego procesu, po prostu  koñca gatunku?21. Jest znamienne, ¿e Cioran, przedstawiaj¹cy siê
jako cz³owiek wiary w sztukê i nicoæ, zapl¹tany w niekoñcz¹ce siê spekulacje,
widzi wyjcie z bezsensu ¿ycia jedynie w akcie samobójczym.
Antoni Libera uwa¿a obecne czasy za okres: barbaryzacji, degradacji
20 R. A. Makkreel, Problem wartoci pod koniec wieku dziewiêtnastego, prze³. M. Sosnowski,
w: Historia filozofii zachodniej, pod red. R.H. Papkina, Poznañ 2003, s. 567.
21 E. Cioran, Groza i miesznoæ, prze³. K. Zab³oci, Literatura na wiecie 11 (1990), s. 244.
22 J. Braun, Kultura wy¿sza miedzy skandalem a monologiem, w: Europa wspólnych wartoci, s. 65.
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kultury, be³kotu i wulgarnoci22. Dlatego te¿ pytania, które stawia Krzysztof
Zanussi, nie s¹ bezzasadne: Jaki model doskona³oci moralnej proponuje nam
dzisiaj kultura, jakie drogi rozwoju duchowego zaszczepia w nas dzisiaj sztuka? Czy nasza cywilizacja umie przed³u¿yæ wizjê, na której zosta³a zbudowana?23. Mo¿na by dodaæ jeszcze inne pytania: Czy mo¿liwa jest kultura ¿ycia
sprzyjaj¹ca rodzinie bez obiektywnej prawdy o cz³owieku i adekwatnej do
natury cz³owieka hierarchii wartoci? Nihilizm generuje permisywizm moralny, gdy¿ przez zanegowanie odniesienia do prawdy, degraduje samego cz³owieka, ujmuj¹c go jedynie w jego wymiarze funkcjonalnym24.
Relacje rodzinne i ma³¿eñskie sta³y siê w XX w. przedmiotem wielorakich badañ w ramach antropologii kulturowej. Wnioski, jakie siê formu³owa³o
na ich podstawie najczêciej by³y sprzeczne z tradycyjnym modelem rodziny.
Sztandarowym przyk³adem s¹ rzekomo obiektywne badania Margaret Mead
(19011978) przeprowadzone na wyspie Samoa. W 1928 r. opublikowa³a pracê pt. Coming of Age Samoa (Dojrzewanie na Samoa), w której dowodzi³a, ¿e
tradycyjne podejcie do p³ciowoci i seksualnego dojrzewania jest jedynie
wytworem cywilizacji. Przede wszystkim chodzi³o o obalenie wartoci monogamii, wy³¹cznoci i absolutnej wiernoci. Wed³ug opisów Mead wspó³¿ycie
p³ciowe na archipelagu nie jest obwarowane seksualnymi tabu, tak jak
w kulturze Zachodu. Pojecie perwersji w tej dziedzinie w³aciwie nie istnieje,
dopuszczalny jest szeroki wachlarz zachowañ seksualnych. To, co w naszej
cywilizacji nazwane by³oby rozwi¹z³oci¹, tam jest traktowane jako co naturalnego25. Twierdzenia M. Mead w wiecie nauki by³y traktowane jako obowi¹zuj¹ce, by³y przecie¿ empirycznie sprawdzone. W rzeczywistoci okaza³y
siê naukowym oszustwem, które wykorzystano w procesie rewolucji seksualnej. W ten sposób na podstawie k³amliwej teorii antropologicznej, najpierw
w rodowiskach akademickich, a nastêpnie w rodkach masowego przekazu,
zw³aszcza filmowego lobby Hollywoodu, narodzi³o siê pojecie wolnej mi³oci rozumiane jako norma zachowañ wspó³czesnego cz³owieka26.
Zadziwiaj¹ce jest, jak szybko postmodernistyczne postawy walki z wszelk¹
tradycj¹ przeniknê³y do wiata sztuki. Modernizm profanowa³, aby adorowaæ.
Poni¿a³ pozory, bo wierzy³, ¿e uka¿e mu siê nowy blask prawdy. Postmodernistyczny artysta adoracjê miesza z profanacj¹, aby znaleæ siê poza granicami
sfery wartoci. Komponuje akt zniewa¿ania i uniewa¿niania dla samej urody
23

ci, s. 29.

K. Zanussi, Europa ducha w kulturze inspirowanej Ewangeli¹, w: Europa wspólnych warto-

24 J. Nagórny, Cywilizacja mi³oci wobec wspó³czesnych zagro¿eñ cywilizacyjnych, w: Przysz³oæ cywilizacji Zachodu, Lublin 2003, s. 6669.
25 E. Lobkowicz, Obalenie dogmatu o nieomylnoci Margaret Mead, Fronda 36 (2005), s. 7.
26 Ibidem, s. 1214.
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aktu komponowania. A jednoczenie dba, aby jego akt twórczy stawa³ siê
towarem na rynku sztuki. B³aznuj¹c wszêdzie, szerz¹c irracjonalizm, postmodernista zachowuje powagê wobec misterium wyp³aty, racjonalnie wylicza
swoj¹ nale¿noæ. Odrzucenie tradycji, zredukowanie tradycji do pud³a z ró¿nociami, nadaj¹cymi siê na efektowne cytaty, jest zapadaniem siê w biedê duchow¹. Amputowanie sobie kulturowej ci¹g³oci jest zranieniem27. Jednak¿e
to w³anie ta zraniona masowa kultura jest obecnie w Europie nisz¹, w której
ma rodziæ siê i rozwijaæ ¿ycie rodzinne. Nie powinna wiêc dziwiæ skala wolnych zwi¹zków, rozwodów i nieodwracalny spadek urodzeñ. Jest to skutek
ucieczki od wspólnoty hierarchii wartoci, wspólnoty zasad, znaczeñ i wspólnego prze¿ywania rzeczywistoci. Jest to rewolucja, która ma wymiary instytucjonalne i organizacyjno-prawne, polityczne i ekonomiczne. Jak stwierdza
Janusz Mariañski, jest to: wieloraki kryzys o wymiarze cywilizacyjnym, ekologicznym, technologicznym, gospodarczym, organizacyjnym a tak¿e moralnym i ideowym, jaki dotkn¹³ [równie¿] spo³eczeñstwo polskie28.
B. Laicyzm jako redukcja cz³owieczeñstwa
Wydaje siê, ¿e mylenie religijne, które, jak ¿adne inne, broni wielkoci
i godnoci cz³owieka, obecne jest dzi tylko w wypowiedziach teologów. Tymczasem religijne, chrzecijañskie widzenie ma³¿eñstwa nie tylko zabezpiecza
przekazywanie funkcji koniecznych w ¿yciu spo³ecznym. Funkcja rodziny nie
ogranicza siê jedynie do tego, ¿e przekazuje wzorce kulturowe w procesie
rozwoju ludzkiego ¿ycia, ale osi¹ga te¿ wymiar ponadnaturalny. Ma³¿eñstwo, które nastawione jest na realizacjê wszystkich funkcji rodzicielskich,
a wiêc mi³oci i p³odnoci, mo¿na rozumieæ jako udzia³ w tajemnicy i przeznaczeniu ludzi do bycia dzieæmi Boga Ojca w Jego Synu Wcielonym, umar³ym i zmartwychwsta³ym, Dawcy Ducha. Serce mê¿czyzny i serce kobiety
szuka wci¹¿ mi³oci prawdziwej, wartociowej, dobrej, szlachetnej, wielkodusznej, pe³nej i p³odnej29. Tê mi³oæ zabezpiecza tylko wspólnota mê¿czyzny i kobiety, która jest aktem osobowym i wolnym, a wed³ug prawa naturalnego oraz porz¹dku odkupienia jest jedna i nierozerwalna. Relacja mi³oci
miêdzy mê¿czyzn¹ i kobiet¹ w zwi¹zku ma³¿eñskim ma odzwierciedlaæ mi³oæ
Boga i cz³owieka. Ma³¿eñstwo symbolizuje relacjê mi³oci do jedynego Boga
jako Oblubieñca, ¿ywego i prawdziwego, za monogamia jest obrazem monoteizmu30. Zaprzeczeniem tych wartoci jest pewien rodzaj humanizmu, który
27

P. Wojciechowski, Wartoci duchowe, s. 171.
J. Mariañski, Kondycja moralna, s. 167.
29 G. Del Pozo Abejón, Ma³¿eñstwo na horyzoncie Nowego Przymierza, prze³. L. Balter, Communio 1 (1998), s. 6.
30 V. Carraud, Prawo i czas mi³oci, prze³. F. Mickiewicz, Communio 1 (1998), s. 3435.
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zgadza siê na cudzo³óstwo i dopuszcza bigamiê. Powszechne, czysto naturalne
spojrzenie na ma³¿eñstwo, na p³ciowoæ31 i rodzinê redukuje tê ostatni¹ do
lunej wspólnoty, wspólnoty ¿yciowej, w której poszczególne jednostki
realizuj¹ swoje d¹¿enia. Oznacza to negacjê relacji, jakie ³¹cz¹ ma³¿onków,
poniewa¿ oznacza jednostronne zerwanie przymierza, czyli ba³wochwalstwo32. Wydaje siê, ¿e obecne nurty dowartociowuj¹ seksualnoæ cz³owieka
i wrêcz nieograniczone prawo do aktywnoci seksualnej. Jednak¿e Seksualnoæ odarta z misterium i w³aciwego jej znaczenia, wa¿noci i trudnoci,
zaczyna siê oddzielaæ zarówno od porz¹dku rozumowego, jak i porz¹dku ³aski.
W depersonalizuj¹cym i dehumanizuj¹cym wiecie jawi siê ona jako zwyk³a
aktywnoæ zmys³owa i fizjologiczna, w któr¹ cz³owiek mo¿e siê zaanga¿owaæ
bez udzia³u swego ducha. Dualizm tego stanu rzeczy jest ca³kowicie antyludzki i antychrzecijañski33. Laicyzm, rozumiany jako dogmat ateistycznych postaw, który opanowa³ szerokie przestrzenie mylenia i dzia³ania, utrudnia dostrze¿enie zbawczego wymiaru ma³¿eñstwa i rodziny. Procesy laicyzacji, eliminuj¹cej wszelkie elementy religijne z ¿ycia publicznego, ³¹cz¹ siê z sekularyzmem, rozumianym jako os³abienie wra¿liwoci na Boga. Sekularyzm
czerpie z materializmu, subiektywizmu, zachwytu wobec zdobyczy rozumu,
zw³aszcza technicznych. W konsekwencji dochodzi do zagubienia obiektywnej
hierarchii wartoci34.
Wspó³czeni ludzie, nawet ci przyznaj¹cy siê do chrzecijañstwa, nie
widz¹ ani chrystologicznego wymiaru ma³¿eñstwa jako fundamentu rodziny,
ani jej eklezjalnego i eschatycznego wymiaru. W takiej perspektywie, g³oszenie wiernoci ma³¿eñskiej lub wstrzemiêliwoci seksualnej traktowane jest
jako zamach na wolnoæ osobist¹ cz³owieka. W³anie zafa³szowanie istoty
oraz granic wolnoci jest charakterystyczn¹ cech¹ czasów wspó³czesnych.
Cz³owiek ulega iluzji, ¿e mo¿e wyzwoliæ siê z moralnego wymiaru swego
istnienia. W imiê wolnoci, pluralizmu i demokracji postuluje siê zerwanie
z fundamentalnymi kategoriami moralnymi35. Znakiem czasów jest paradoks, który polega na tym, ¿e w imiê wolnoci dokonuje siê zniewolenia
cz³owieka. Absolutna wolnoæ nie znajduje oparcia w prawdzie o cz³owieku.
Zdolnoæ do korzystania z przestrzeni wolnoci przy uwzglêdnieniu odpowiedzialnoci, która okrela kulturê czynu, zdobywa siê przede wszystkim w ro31 R. Borowik, To¿samoæ indywidualna i spo³eczna a przemiany kulturowe, w: Cz³owiek
i cz³owieczeñstwo. Strategie bycia i stawania siê cz³owiekiem, pod red. H. Romanowskiej-£akomy,
H. Kêdzierskiej, Olsztyn 2002, s. 333.
32 Ibidem.
33 C. Burke, w. Augustyn o po¿yciu ma³¿eñskim, prze³. J. Falgowski, Communio 1 (1998), s. 60.
34 J. Nagórny, Cywilizacja mi³oci, s. 7577.
35 S. Belardinelli, Dlaczego rodzina jest podstawow¹ komórk¹, prze³. T. ¯elenik, Spo³eczeñstwo 5 (2001), s. 563.
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dzinie36. Cz³owiek nie mo¿e byæ celem sam dla siebie i absolutn¹ miar¹
wszystkiego. Z natury rzeczy jako istota spo³eczna i religijna, musi uwzglêdniæ
zobowi¹zania wynikaj¹ce z tego faktu. W przeciwnym wypadku staje siê szaleñcem, zbrodniarzem lub bogiem. Pomylenie pojêæ w zakresie rozumienia
wolnoci polega te¿ na odrzuceniu faktu, ¿e cz³owiek staje siê autonomiczn¹
osob¹ tylko wtedy, gdy przyswaja sobie prawo, gdy we w³asnej myli godzi siê
na istnienie granic, nawet, je¿eli musi stale i po omacku szukaæ ich konturów.
Inaczej mówi¹c, osobista autonomia powstaje tylko na gruncie wiadomoci
granic i odpowiedzialnoci37. Absolutna wolnoæ przekrela wiêzi rodzinne,
równie¿ odpowiedzialnoæ za innych i tym samym uniemo¿liwia wejcie
w prawdziwie osobowe relacje, jakie w sposób istotny konstytuuj¹ ¿ycie rodzinne38. Czasami odrzuca siê wartoci duchowe w imiê samego odrzucenia.
Tym samym redukcji ulega wymiar cielesny i p³ciowy cz³owieka, a rodzina
przestaje stanowiæ drogê realizacji najg³êbszych potrzeb cz³owieka w postaci
obdarowywania i przyjmowania mi³oci ofiarniczej. Relatywne ujecie p³ciowoci prowadzi do redefinicji zwi¹zku ma³¿eñskiego, dopuszczaj¹c do prawnego usankcjonowania zwi¹zku homoseksualnego na równi z ma³¿eñstwem.
O tym, czy homoseksualizm jest zaburzeniem czy te¿ nie ma rozstrzygaæ
demokratyczne g³osowanie39. Jednak ca³a problematyka p³ciowoci, seksualnoci, p³odnoci, mi³oci, a wiêc ma³¿eñstwa i rodziny, nie mo¿e byæ w³aciwie rozumiana bez ca³ociowego ujêcia cz³owieka w jego sensownej egzystencji i przeznaczeniu do wspólnoty z Bogiem40.
Jeli nie ulega w¹tpliwoci, ¿e rodzina wychowuje, przekazuje system
wartoci, kszta³tuje poczucie odpowiedzialnoci, to nale¿y przyj¹æ, ¿e wp³ywa
tak¿e na kszta³towanie sumienia. Jest ono szczególnym, osobowym darem,
zdolnoci¹ do brania odpowiedzialnoci za dokonywane czyny i wybory
w zmaganiu siê z codziennoci¹. Jeli jednak rodzina jest s³aba z racji braku
autorytetu ojca lub matki, lub ¿yje w klimacie relatywizmu, wtedy przekazanie
36

P. Skrzydlewski, Rodzina w cywilizacji ³aciñskiej - Prawa cz³owieka, Cz³owiek w Kulturze
11 (1998), s. 225233.
37 Ch. Delsol, Esej o cz³owieku, s. 84.
38 J. Nagórny, Cywilizacja mi³oci, s. 6973.
39 Na przyk³ad podczas posiedzenia Amerykañskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 58%
cz³onków opowiedzia³o siê za wykreleniem homoseksualizmu ze spisu zaburzeñ. Z. Chocimski, Trzej
heretycy, Fronda 36 (2005), s. 27.
40 Podczas przemówienia do Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 1995 r. Jan Pawe³ II mówi³:
Istniej¹ uniwersalne prawa cz³owieka, zakorzenione w naturze osoby, w której znajduj¹ odzwierciedlenie uniwersalne i niezbywalne wymogi powszechnego prawa moralnego. Prawa te nie s¹ bynajmniej
abstrakcyjnymi formu³ami, ale przeciwnie  mówi¹ nam co bardzo wa¿nego o konkretnym ¿yciu
ka¿dego cz³owieka i ka¿dej grupy spo³ecznej. [ ] Powszechne prawo moralne, zapisane w sercu cz³owieka, jest t¹ swoist¹ »gramatyk¹«, której potrzebuje wiat, aby podj¹æ tak¹ rozmowê o w³asnej przysz³oci. Za: S. Fontana, Gramatyka prawa naturalnego w Roku Praw Cz³owieka, prze³. T. ¯elenik,
Spo³eczeñstwo 3 (1998), s. 427433.
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wartoci osobowych i spo³ecznych staje siê niemo¿liwe. M³ody cz³owiek jako
rozpieszczony tyran odkrywa zazwyczaj swoje prawdziwe mo¿liwoci w okresie, gdy staje siê ju¿ doros³ym. W przekazywaniu cnót obywatelskich nie
zast¹pi rodziny ¿adna instytucja. W patologicznej rodzinie dochodzi nawet do
utrwalania dewiacji i b³êdnych postaw. W imiê podporz¹dkowania siê komercyjnej kulturze masowej, przekrelaj¹cej niejednokrotnie Bo¿e i ludzkie normy
moralne, gubi siê ludzka podmiotowoæ41. Jak twierdzi Chantal Delsol: [ ]
chcemy uciec od demonów i odbudowaæ prawa cz³owieka, którymi pogardza³
wiek XX. Ale uciekaj¹c od nich, usuwamy sam podmiot, który uzasadnia
istnienie tych praw42. Wspó³czesna zlaicyzowana kultura stanowi przestrzeñ
paradoksów prawnych, ekonomicznych, a tak¿e ogromnej presji, wobec której
tylko odpowiednia wiadomoæ swego przeznaczenia i ¿ywa wiara s¹ w stanie
sprostaæ wyzwaniu, realizuj¹c powo³anie do ¿ycia w ma³¿eñstwie i rodzinie
jako udzia³ w Bo¿ym powo³aniu43.
3. Czynniki polityczne
Wola mocy jako przes³anka filozoficzna oraz ród³o spo³ecznego porz¹dku zrywa z jakimikolwiek ograniczeniami zwi¹zanymi z tradycyjnie uznawanym prawem naturalnym, które w kontekcie chrzecijañskim jest rozumiane jako prawo wyznaczone przez Boga i objawiaj¹ce siê w ludzkiej naturze.
Dotychczas akceptowano je jako ogó³ norm obiektywnych i niezmiennych,
które regulowa³y porz¹dek ludzkich dzia³añ. W sytuacji, gdy odrzucono tradycyjn¹ metafizykê, stwarzaj¹c¹ mo¿liwoæ odczytania i uzasadniania prawa naturalnego przez poznanie ludzkiej natury oraz gdy odrzucono porz¹dek religijny, adaptuj¹cy porz¹dek prawa naturalnego w praktycznym dzia³aniu, pozosta³
jedynie porz¹dek usankcjonowany wiêkszoci¹ g³osów, tzw. prawo pozytywne. Ostatecznie o zasadach rz¹dz¹cych ¿yciem spo³ecznym decyduje wiêc
wola wiêkszoci parlamentarnej, która orzeka nie tyle o tym, co jest dobre lub
z³e w dzia³aniu, ale o tym, co jest dozwolone, a co nie jest dozwolone.
W ramach takiej koncepcji wszystkie czyny staj¹ siê dobre pod warunkiem ich
prawnego usankcjonowania. Racjonalnoæ, która przez wieki wyznacza³a miarê rozwoju Europy i by³a charakterystyczn¹ cech¹ ródziemnomorskiej kultury,
ustêpuje w kulturze ponowoczesnej miejsca sile wiêkszoci, kieruj¹cej siê
doranym celem. Odrzucenie racjonalnoci wynika po czêci z tego, ¿e zbyt
wiele spodziewano siê po skrajnie racjonalnie uprawianej polityce, która zrodzi³a totalitaryzmy. Osi¹gniêcia techniczne nie zmieni³y jakoci ¿ycia mas,
41
42
43

J. Nagórny, Cywilizacja mi³oci, s. 7375.
Ch. Delsol, Esej o cz³owieku, s. 13.
A. Zoll, Wolnoæ, praworz¹dnoæ, nihilizm, w: Europa wspólnych wartoci, s. 104105.
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a nauka przyczyni³a siê do stworzenia coraz to doskonalszych rodków zniszczenia (np. broni nuklearnej)44. W ten sposób, w klimacie irracjonalnym, jednak bardziej pragmatycznym, powstaje polityka, która deklaruje wprawdzie
respekt wobec praw cz³owieka, lecz nie zawsze potrafi pogodziæ je w ustawodawstwie szczegó³owym z rzeczywistym dobrem rodziny.
Warto odnotowaæ pewn¹ ogóln¹ tendencjê polityczn¹ w stosunku do rodziny, wyra¿on¹ w projekcie Traktatu ustanawiaj¹cego Konstytucjê dla Europy. Prawa rodziny zostaj¹ w nim streszczone w art. II-93: 1. Rodzina korzysta
z ochrony prawnej, ekonomicznej i spo³ecznej. 2. W celu pogodzenia ¿ycia
rodzinnego z zawodowym ka¿dy ma prawo do ochrony przed zwolnieniem
z pracy z powodów zwi¹zanych z macierzyñstwem i prawo do p³atnego urlopu
macierzyñskiego oraz urlopu wychowawczego po urodzeniu lub przysposobieniu dziecka45. Tekst ten mo¿na interpretowaæ jako wyraz troski o dobro rodziny, jednak jest to raczej wyraz minimalizmu polityki rodzinnej w Europie,
przenosz¹cy wszelkie szczegó³owe prawne zabezpieczenia na prawodawstwo
krajowe pañstw cz³onkowskich. W Karcie Praw Podstawowych UE w art. 9
dotycz¹cym prawa do zawarcia ma³¿eñstwa i za³o¿enia rodziny czytamy: Prawo do zawarcia ma³¿eñstwa i prawo do za³o¿enia rodziny s¹ gwarantowane
zgodnie z przepisami krajowymi reguluj¹cymi korzystania z nich46. Prawny
status rodziny wyra¿ony jest tak¿e w wielu innych aktach prawnych, które
tworz¹ politykê pro- b¹d antyrodzinn¹. W Polsce kwestie te rozstrzyga Konstytucja RP z 1997 r. (art. 18, 38, 68. 3, 71.1-2), Kodeks rodzinny i opiekuñczy
oraz Kodeks karny47. S¹ to akty prawne zwi¹zane z pomoc¹ socjaln¹ wiadczon¹ rodzinom, prawami kobiet i dzieci, systemem wychowawczym, zakresem dzia³alnoci instytucji pañstwowych i organizacji pozarz¹dowych, maj¹cych na celu kszta³towanie modelu rodziny i udzielanie jej wielorakiej pomocy. ród³em pewnej rewizji negatywnych tendencji jest zaznaczaj¹cy siê
w Polsce kryzys demograficzny, który ju¿ wczeniej dotkn¹³ kraje Europy
Zachodniej. Rz¹d Francji w obliczu analogicznego problemu postanowi³
wspomagaæ finansowo rodziny, oferuj¹c w przypadku urodzenia trzeciego
dziecka roczny urlop wychowawczy dla jednego rodzica wraz z miesiêcznym
dodatkiem w wysokoci 750 euro48.
44

D. Grigs, Przezwyciê¿enie wspó³czesnoci, Communio 6 (1994), s. 1821.
Traktat ustanawiaj¹cy Konstytucjê dla Europy  Akt Koñcowy, Urz¹d Komitetu Integracji
Europejskiej, Warszawa 2004, s. 49.
46 Karta Praw Podstawowych. Dokumenty europejskie, Bielsko-Bia³a 2001, s. 20.
47 Inne dokumenty to: Konwencja o Prawach Dziecka; Konwencja o Likwidacji Wszelkich Form
Dyskryminacji Kobiet; Europejska Karta Spo³eczna. Koció³ Rzymskokatolicki z inicjatywy papie¿a
Jana Paw³a II proklamowa³ Kartê Praw Rodziny w 1980 r.
48 Pod wp³ywem dzia³añ i propozycji Narodowego Zwi¹zku Stowarzyszeñ Rodzinnych, Francja
zachêca obywateli do p³odzenia dzieci, Gazeta Wyborcza 2005, z 23 IX, s. 11.
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ZANIK WARTOCI I TRADYCJI W EUROPIE JAKO ZAGRO¯ENIE...

151

O niespójnoci polityki rodzinnej w pañstwach europejskich mo¿e wiadczyæ fakt, ¿e z jednej strony istnieje wiadomoæ wagi pog³êbiaj¹cego siê ni¿u
demograficznego, a z drugiej ekstremalna ³atwoæ w uzyskaniu s¹dowego
orzeczenia o rozwi¹zaniu ma³¿eñstwa. Jedyn¹ przeszkod¹ w uzyskaniu rozwodu jest zagro¿one dobro dzieci, co s¹dy staraj¹ siê braæ pod uwagê49. Ukszta³towana w kulturze chrzecijañskiej wizja ma³¿eñstwa, jako monogamicznego
i do¿ywotniego zwi¹zku, straci³a w XX-wiecznej Europie sw¹ spo³eczn¹ wartoæ50. Polska wykazuje jak dot¹d najni¿sz¹ liczbê rozwodów w Europie51.
Mówi¹c o rodzinie, najczêciej ma siê na myli rodziców oraz dwoje
dzieci, a przecie¿ stan naturalny to rodzina wielopokoleniowa. Znany chrzecijañski publicysta, Vittorio Messori, stwierdza: »Przytu³ki«, »hospicja« dla
starych ludzi, wyrzuconych przez rodzinê, s¹ typowym tworem Owiecenia
i jego zewiecczonej kultury. W kulturze chrzecijañskiej by³y absurdem; sama
myl, ¿e mog³yby istnieæ, wywo³ywa³a zgorszenie52.
O kryzysie prawa naturalnego mo¿na mówiæ ju¿ od czasu Jana Jakuba
Rousseau (17121778), który uzna³, ¿e ród³em cierpieñ oraz nierównoci jest
kultura rozumiana jako umowa spo³eczna. Cywilizacja, której czêci¹ jest
religia rzekomo zniewala cz³owieka. ¯ycie spo³eczne winno byæ regulowane
wol¹ powszechn¹, któr¹ reprezentuje pañstwo.
Wymownym przyk³adem polityki antyrodzinnej jest równie¿ prawna zgoda na praktyki aborcyjne. Tworzenie klimatu permisywizmu moralnego w tej
dziedzinie jest lobbowane przez polityków, ale tak¿e lewicowe rodki masowego przekazu oraz tê czêæ przemys³u, która czerpie zyski z ludzkiej p³ciowoci i seksualnoci. Nie bêdzie przesad¹ stwierdzenie, ¿e w polityce rodzinnej struktury pañstwa s¹ nierzadko wykorzystywane do tworzenia struktur
z³a. W majestacie prawa dzia³a wiêc biznes pornograficzny, korzystaj¹c z sieci
dystrybutorów i handlowców. Urynkowieniu uleg³a tak¿e sfera zwi¹zan¹
z prokreacj¹, przekraczaj¹c zwyk³¹ logikê, rozum, zdrowy rozs¹dek i ludzkie
dowiadczenie. Demokratyczne procedury s³u¿¹ rynkowi, ca³a sfera ¿ycia,
równie¿ rodzinnego, wydaje siê byæ przeliczalna jak towar w handlu, którego
cenê siê negocjuje, pertraktuje i sprzedaje temu, kto da wiêcej. Zwyciê¿aj¹ ci,
49

Rozwód zwiêksza 5 razy ryzyko, ¿e dziecko mo¿e byæ patologiczne. Zosta³o zagubione
poczucie wartoci, godnoci osoby ludzkiej, sensu istnienia. Francuski badacz Philippe Saint-Marc,
autor znakomitej ksi¹¿ki LEconomie barbare (Barbarzyñska gospodarka), w której ukazuje, ¿e poziom
rozwoju krajów pó³nocnej Europy w porównaniu z krajami po³udniowymi, jak np. Grecja, jest mniej
wiêcej trzy razy wiêkszy, ale te¿ w tych krajach lepiej rozwiniêtych jest piêæ razy wiêcej ró¿nych
patologii spo³ecznych, za: B. Margueritte, Media, wychowanie, rodzina, s. 7.
50 P. Skrzydlewski, Rodzina w cywilizacji ³aciñskiej, s. 204213.
51 J. Balicki, Rodzina, s. 1120.
52 V. Messori, Wyzwania wiary. Teraniejszoæ w perspektywie chrzecijañskiej, prze³. J. Dembska, Kraków 1998, s. 291.
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którzy s¹ liczniejsi i którzy w atrakcyjniejszy sposób sprzedaj¹ swoje idee
¿ycia spo³ecznego. Rzeczywiste interesy miêdzynarodowych koncernów, manipulacje propagandowe oraz przemiany w polityce rodzinnej ods³ania dobrze
udokumentowana monografia Michel Schooyansa Aborcja a polityka53.
4. Czynniki ekonomiczne
Nie bez znaczenia dla sytuacji wspó³czesnej rodziny jest funkcjonowanie
odmiennego modelu rodziny w kulturze postindustrialnej w stosunku do modelu charakterystycznego dla kultury agrarnej. Jeszcze w XIX w. odsetek ludnoci utrzymuj¹cej siê z pracy na roli wynosi³ w Europie przeciêtnie ponad
50%. W Polsce obejmowa³ on w 1897 r. oko³o 70%, a w Rumunii w 1913 r.
oko³o 80% spo³eczeñstwa. Przeludniona wie nie zapewnia³a rodków utrzymania. Taka sytuacja ekonomiczna zmusza³a do emigracji ze wsi do miasta,
ale te¿ poza granice kraju. Uwarunkowania te mia³y wp³yw na ¿ycie ekonomiczne wielu rodzin. Powoli, lecz nieustannie narasta³o przekonanie o koniecznoci ograniczenia dzietnoci. Wiêksza liczba dzieci nieuchronnie wi¹za³a siê z bied¹. Gdy powsta³y wielkie aglomeracje przemys³owe, nieustannie
narasta³ problem bezrobocia, który w gospodarce kapitalistycznej jest zjawiskiem powszechnym. Ludzie wykszta³ceni, maj¹cy wp³yw na kulturê i tworzenie powszechnej opinii, najczêciej ¿yli w rodzinach o niskiej dzietnoci. Do
czynników zwi¹zanych z ekonomicznym statusem nale¿a³oby dodaæ jeszcze
wojny, od wojen napoleoñskich po II wojnê wiatow¹, które wielu rodzinom
odebra³y ojców i mê¿ów. Utrata ¿ywiciela rodziny nieuchronnie skazywa³a
rodzinê na nêdzê. Wojny, a tak¿e epidemie, spowodowa³y deformacjê struktury
wieku oraz dysproporcjê liczby mê¿czyzn i kobiet w wielu krajach europejskich54.
Mimo to pocz¹tek okresu przemys³owego w Europie charakteryzowa³ siê przyrostem demograficznym. Przyczyn takiego stanu nale¿y jednak szukaæ w poprawie
higieny, w lepszym wy¿ywieniu oraz postêpie medycyny, która zmniejszy³a miertelnoæ wród dzieci. Na wielu stanowiskach pracy w przemyle oraz w us³ugach
miejsce mê¿czyzn zajmowa³y kobiety. Kapitalistyczny ustrój przez okres ponad stu lat generowa³ procesy uprzemys³owienia i urbanizacji w Europie,
wp³ywa³ na powstawanie wielkich skupisk ludzkich potrzebuj¹cych wielorakich us³ug. Ta sytuacja przyczynia³a siê do podejmowania przez kobiety pracy
poza domem, a wiêc wp³ywa³a na powstanie nowego stylu ¿ycia55. Pod koniec
53

M. Schooyans, Aborcja a polityka, prze³. K. Dery³o, Lublin 1991.
J. Tomaszewski, Czasy najnowsze  Europa nowoczesna: przewrót przemys³owy i ewolucja
kapitalizmu, w: Historia Europy, pod red. A. M¹czaka, Wroc³aw 1997, s. 518529.
55 J. Mejia, Rodzina i praca w nauce spo³ecznej Kocio³a, prze³. M. Kurowska, Spo³eczeñstwo 1
(1995), s. 2130.
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XX w. w Europie wiêkszoæ kobiet pracowa³a zawodowo lub poszukiwa³a
pracy, co ogranicza³o jej obecnoæ w rodzinie. Wiele dziedzin aktywnoci
zawodowej sprowadza³a siê do przebywania przez d³ugie okresy poza domem,
np. na tzw. delegacjach. Dotyczy³o to zarówno mê¿czyzn, jak i kobiet. Praca
zawodowa dla kobiet stworzy³a szansê niezale¿noci, ale te¿ ograniczy³a mo¿liwoci macierzyñskie56 . W pewnym sensie odchodzi siê dzi od rodziny tradycyjnej na rzecz kolektywnego wychowania. Wiêzi pokrewieñstwa zdominowane s¹ przez wartoci ekonomiczne, zawodowe itp., chocia¿ nadal istnieje
potrzeba rodziny rozszerzonej, bowiem: ka¿de spo³eczeñstwo mo¿e istnieæ
tylko wówczas, jeli dysponuje precyzyjnymi regu³ami dla odtwarzania pokolenia po pokoleniu zarysów struktury spo³ecznej57. W liberalnym ujêciu nawet pe³na rodzina nie stanowi kapita³u, który stanowi podstawê w ekonomicznej organizacji spo³ecznej. Wychowanie dzieci te¿ nie przyczynia siê do
pomylnoci ekonomicznej. Natomiast istotne s¹ koszty poniesione na zdobycie mieszkania czy kszta³cenia58. Tak¿e spo³ecznoæ, która siê starzeje traci
wewnêtrzny impet rozwoju. Nie jest zdolna do radykalnych reform gospodarczych i ekonomicznych, a skupia siê na zachowaniu dotychczasowego poziomu konsumpcji, czego przyk³ady mo¿na m.in. obserwowaæ w Niemczech.
Skutki ni¿u demograficznego w Europie stan¹ siê bolenie widoczne oko³o
2020 r., gdy liczba ludnoci mo¿e zmniejszyæ siê oko³o 20%. Spadnie wiêc
krzywa bezrobocia, ale gwa³townie nasili siê problem wypracowania rodków
emerytalno-rentowych oraz zapewnienia opieki osobom starszym. Rodzina
i trwa³e wiêzy mog¹ okazaæ siê najpewniejszym zabezpieczeniem. W tej chwili nie istnieje jeden europejski model spo³eczny. Kraje UE, kieruj¹c siê
przede wszystkim zasad¹ konkurencyjnoci realizuj¹ zró¿nicowane programy
spo³eczne59.
W decyzjach politycznych zwykle nie docenia siê wartoci trwa³ej rodziny, która jest fundamentaln¹ komórk¹ ¿ycia spo³ecznego, narodowego i pañstwowego. Obecna struktura spo³eczna charakteryzuje siê du¿ym stopniem
centrycznoci. Polega to na tym, ¿e nauka, religia, polityka, prawo, moralnoæ, sama rodzina staj¹ siê systemami zamkniêtymi wobec siebie, funkcjonuj¹cymi wed³ug odrêbnych, cile sprecyzowanych kodeksów60. Jednak, je¿eli
rodzina jest podstawow¹ komórk¹ spo³eczn¹, to zintegrowana polityka w imiê
w³asnej korzyci musi uwzglêdniaæ jej dobro.
56 Jak mo¿e i jak czêsto przedstawia siê sytuacja samotnych matek, ale i wielu innych osób
w ramach wspó³czesnych struktur ekonomiczno-gospodarczych na rynku pracy, omawia jeden z najbardziej przenikliwych socjologów i antropologów wspó³czesnoci: Z. Bauman, ¯ycie na przemia³, prze³.
T. Kunz, Kraków 2004, s. 164170.
57 W. J. Burszta, Antropologia kultury, Poznañ 1998, s. 131, 121132.
58 C. De Sa Carvalho, Zadanie rodziców w rozwoju dzieci i m³odzie¿y, Communio 1 (1996), s. 9099.
59 M. Duszczyk, Nie têdy droga dla Europy, Gazeta Wyborcza 2005, z 30 IV, s. 35.
60 S. Belardinelli, Dlaczego rodzina, s. 561.
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Konkurencja wród elit politycznych, a tak¿e pogoñ za zyskiem na skalê
globaln¹ sprawiaj¹, ¿e z orbity zainteresowañ znika rodzina jako podstawa
rozwoju pañstwa i systemu ekonomicznego, stanowi¹c ludzki kapita³, który
jest marnotrawiony. Rodzina podlega jedynie eksploatacji, któr¹ mo¿na by bez
wahania okreliæ jako niszczycielsk¹ i rabunkow¹. Nawet tam, gdzie dostrzega
siê wagê ludzkiego kapita³u, wiele spraw i zagadnieñ wydaje siê wa¿niejszych,
a sprawê dowartociowania rodziny odk³ada siê na inny czas. Niespójnoæ
polityki ekonomicznej wynika z b³êdnej hierarchii wartoci oraz mo¿liwoci
manipulacji w spo³eczeñstwach demokratycznych61. Nacisk na efektywnoæ
we wspó³czesnym wiecie nie liczy siê z wartoci¹ cz³owieka. Stan gospodarczo-ekonomiczny pañstwa dotyka rodzinê pod ka¿dym wzglêdem, gdy¿ decyduje o dostêpie do s³u¿by, o systemie ubezpieczeniowym, szkolnym, o posiadaniu mieszkania itp. Jest oczywiste, ¿e polityka prorodzinna musi byæ polityk¹ rozwoju gospodarczego, polityk¹ d³ugofalow¹, sprawiedliwoci spo³ecznej,
kieruje siê bowiem kryteriami wartoci, jak¹ jest przysz³oæ spo³eczeñstwa
 wielkiej rodziny rodzin.

DIE EROSION DER WERTE UND DER TRADITION IN EUROPA
ALS BEDROHUNG FÜR DIE INSTITUTION DER FAMILIE
(ZUSAMMENFASSUNG)

Zivilisatorische Umwälzungen, Industrialisierungsprozesse, die Entstehung der Massenkultur und des Massenkonsums sowie die Ideen des religiösen Pluralismus und der Relativität der
Wertehierarchie haben in Europa an der Schwelle zwischen dem 20. und 21. Jh. zum Relativismus
im Bereich der Sexualität sowie zur Erosion der Bedeutung der traditionellen Sicht von Ehe und
Familie geführt. Die Familie befindet sich in der tiefen Krisensituation. Das Zeichen dieser Krise
ist nicht nur die immer wachsende Zahl von Ehescheidungen, sondern auch die sinkende Zahl der
Geburten. Man spricht nicht mehr über die gesellschaftliche Relevanz der Kinderzeugung, sondern
die Entscheidung dazu wird als eine ausschließlich private Angelegenheit betrachtet. Zur
Erschütterung der Stabilität der Familie tragen auch die alternativen, unverbindlichen Modelle des
Zusammenseins von Mann und Frau bei.
Es scheint, dass nur abgestimmte, sowohl politische und ökonomische als auch kulturelle
Maßnahmen imstande sind, diesen negativen Tendenzen, die die Bedeutung und den Wert der
Familie im gesellschaftlichen Leben sowie in den individuellen Entscheidungen in Frage stellen,
Einhalt zu gebieten. Das soziale Leben bildet eine Einheit. Es ist wie ein System der miteinander
verflochtenen Bereiche. Damit es richtig funktioniert, ist eine zuverlässige Information, die zur
Entstehung der rechten Wertehierarchie beitragen wird, wichtig. Es geht um die Bildung einer
familienfreundlichen Kultur, aber auch darum, dass durch günstige wirtschaftlich-ökonomische
Bedingungen die Entfaltung der Familie möglich wird.
61 N. Chomsky, Neoliberalizm a ³ad globalny, prze³. M. Zuber, Wroc³aw 2000, s. 3549;
F. Sarsfield Cabral, Rozczarowanie zwyciêstwem, prze³. L. Balter, Communio 6 (1997), s. 2123.
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TESTAMENT ADAMA SARNOWSKIEGO (OK. 16321693)
SEKRETARZA KRÓLEWSKIEGO, KANONIKA WARMIÑSKIEGO

Testamenty jako ród³o historyczne dla wielu dyscyplin naukowych s¹
przedmiotem analizy. Mog¹ byæ rozpatrywane pod k¹tem przepisów prawnych, kultury obyczajowej i duchowej. Praktyka sporz¹dzania testamentów
siêga czasów bardzo odleg³ych, bo jeszcze staro¿ytnego Rzymu. Wypracowane
tam wzory sta³y siê w czasach póniejszych podstaw¹ do tworzenia przepisów
w tym zakresie w innych pañstwach. Zaakceptowa³ je, a nawet rozpowszechni³
Koció³ katolicki, chocia¿ duchowni przez d³ugi czas nie mieli prawa do spisywania testamentu. Takich uprawnieñ nie maj¹ do dzi zakonnicy, którzy sk³adaj¹ lub ubóstwa. Uzyskiwane przez duchownych dobra materialne  jeszcze
za ich ¿ycia  mia³y s³u¿yæ wspieraniu instytucji kocielnych i celów dobroczynnych, np. by³y przeznaczone na wsparcie osób ubogich czy ufundowanie
stypendiów dla niezamo¿nej m³odzie¿y. Z czasem i w Kociele w prawie
testamentowym zmieni³y siê przepisy. Regulowa³y je normy ogólnokocielne,
ale te¿ i synody prowicjonalne czy diecezjalne. W Polsce testament jako pisemne rozporz¹dzenie ostatniej woli znany by³ od koñca XIII w.1
O tym, ¿e testamenty zarówno osób wieckich, jak i duchownych s¹
godnym uwagi ród³em historycznym wiadczy coraz wiêksze nimi zainteresowanie, czego wyrazem s¹ publikacje oryginalnych tekstów i ich analiza. Na
temat testamentów ujêtych wed³ug regionów, a tak¿e uwzglêdniaj¹cych analizê
prawn¹ i formaln¹ istnieje ju¿ bogata literatura2. Testament nie jest jednak
1

J. Bardach, B. Lenodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, wyd. II poprawione, Warszawa 1994, s. 147.
2 Z nowszych publikacji zob. np. U. Sowina, Najstarsze sieradzkie testamenty mieszczañskie
z pocz¹tku XVI w. Analiza ród³oznawcza, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. 39, Warszawa
1991, nr 1, s. 325; K. Zieliñska, Wiêzi spo³eczne na Mazowszu w po³owie XVII w. w wietle testamentów konsystorza pu³tuskiego, Przegl¹d Historyczny 1986, z. 1, s. 4559; Testamenty szlachty krakowskiej XVIIXVIII wieku. Wybór tekstów ród³owych z lat 16501799, oprac. A. Falniowska-Gradowska,
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ród³em ³atwym do analizy. By wydobyæ z niego treæ, oprócz wnikliwej lektury, niezbêdna jest dodatkowa kwerenda archiwalna i biblioteczna, czasami nie
do koñca uwieñczona sukcesem, bowiem nie zawsze jest mo¿liwe pe³ne odtworzenie zdarzeñ czy identyfikacja osób sprzed kilkuset lat. Jednak dla zainteresowanych t¹ tematyk¹ archiwa kryj¹ bogactwo materia³ów. Do takich archiwów nale¿y te¿ Archiwum Archidiecezji Warmiñskiej w Olsztynie. Testamenty tu przechowywane sta³y siê po czêci przedmiotem badañ historyków
warmiñskich: Danuty Bogdan3, Alojzego Szorca4, Andrzeja Kopiczko5.
Przedmiotem niniejszej analizy jest testament z XVII w., znajduj¹cy siê
we wspomnianym archiwum warmiñskim. Spisa³ go w³asnorêcznie w jêzyku
polskim z licznymi wtr¹ceniami ³aciñskimi duchowny warmiñski rodem z Barczewa, Adam Sarnowski, sekretarz dwóch kolejnych prymasów i przez dwadziecia lat sekretarz króla Jana III Sobieskiego6.
Postaæ Adama Sarnowskiego nie jest szerzej znana w historiografii, aczkolwiek wczytuj¹c siê uwa¿nie w treæ jego testamentu, mo¿na wnosiæ, ¿e
jego koneksje by³y ca³kiem rozleg³e. Ze skromnych przekazów, jakie uda³o siê
zebraæ o autorze prezentowanego tu testamentu wiemy, ¿e pochodzi³ z rodziny
szlacheckiej herbu Jastrzêbiec. Ród ten wywodzi³ siê z województwa ³êczyckiego7. W XVII w. reprezentanci tego rodu to aktywni obywatele uczestnicz¹cy w ¿yciu politycznym i kocielnym Rzeczpospolitej. Do wówczas bardziej
znanych nale¿a³ Stefan Sarnowski (zm. 1678) chor¹¿y, a od 1668 r. podkomorzy ³êczycki, wielokrotnie bior¹cy udzia³ w obradach sejmu jako pose³ ³êczycki8.
Na sejmie abdykacyjnym Jana Kazimierza w 1668 r. wybrany marsza³kiem
sejmu, wyg³osi³ mowê w imieniu rycerstwa9. Jego ojciec Wojciech by³ chor¹¿ym ³êczyckim, a matka Anna z domu Zadzik rodzon¹ siostr¹ biskupa krakowskiego Jakuba Zadzika. Inny cz³onek rodu, Stanis³aw Sarnowski (zm. 1680),
Kraków 1997; M. Aleksandrowicz-Szmulikowska, Radziwi³³ówny w wietle swoich testamentów. Przyczynek do badañ mentalnoci magnackiej XVIXVIII wieku, Warszawa 1995; U. Augustyniak, Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Ksiêstwie Litewskim, Warszawa 1992; M. Go³embiowski, Kilka uwag o testamentach z XVII i XVIII wieku w ksiêgach biskupstwa che³miñskiego, w: W krêgu
stanowych i kulturowych przeobra¿eñ Europy Pó³nocnej w XIVXVIII wieku, pod red. Z. H. Nowaka,
Toruñ 1988.
3 D. Bogdan, Testamenty szlacheckie i mieszczañskie z XVII wieku jako przejaw kultury prawnej
Warmii, Komunikaty Mazursko-Warmiñskie 2005, nr 1, s. 2534.
4 A. Szorc, Dzieje Warmii 14541660. Stan badañ i postulaty badawcze, Olsztyn 1999, rozdz. V:
Testamenty, s. 99107.
5 A. Kopiczko, Duchowieñstwo katolickie w diecezji warmiñskiej w latach 15251821, cz. 1,
Olsztyn 2000, s. 154161.
6 Olsztyn, Archiwum Archidiecezji Warmiñskiej (dalej: AAWO), AK I, t. 16, k. 114124.
7 Przedstawicieli tego rodu notuje K. Niesiecki, Herbarz Polski, t. 8, Lipsk 1841, s. 281282.
8 S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo-doktryna-praktyka, t. 1 i 2, Wroc³aw 2000, o Sarnowskim zob. wed³ug indeksu.
9 Treæ tej mowy zob. AAWO, AK, Ab 9, k. 162.
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doszed³ do wysokich godnoci. By³ referendarzem koronnym10, biskupem
przemyskim, od 1677 r. w³oc³awskim11. Nale¿a³ do bliskich wspó³pracowników króla Micha³a Korybuta Winiowieckiego. Pewne pokrewieñstwo z rodzin¹ Zadzików ³¹czy³o równie¿ autora omawianego testamentu. Inny przedstawiciel tego rodu, Pawe³ Sarnowski, o¿eni³ siê z bratanic¹ biskupa warmiñskiego
Szymona Rudnickiego (zm. 1621), Ma³gorzat¹, pi¹t¹ córk¹ Jana Rudnickiego
kasztelana sieradzkiego12.
Cz³onków rodu Sarnowskich w XVII w. spotykamy te¿ w kilku miejscowociach w Prusach13. Rodzina Adama Sarnowskiego wyemigrowa³a na Warmiê i osiad³a w Barczewie; tu oko³o 1632 r. przyszed³ na wiat autor omawianego testamentu. Niewiele mamy informacji o jego najbli¿szej rodzinie. Nie
znamy z imienia rodziców, a z zapisu testamentowego mo¿emy wnioskowaæ,
¿e z rodzeñstwa mia³ tylko jedn¹ siostrê, która wysz³a za m¹¿ za podstolego
Tyszkowskiego. O wczesnych latach m³odoci Adama Sarnowskiego wiemy
tylko tyle, ¿e od 1654 r. by³ uczniem kolegium jezuickiego w Reszlu14. Historyk warmiñski Georg Lühr, który opublikowa³ spisy uczniów kolegium reszelskiego, przy nazwisku Adama Sarnowskiego znalaz³ w ródle bardzo skromn¹
charakterystykê tej postaci: Sekretarz królewski, sekretarz prymasa, kanonik
³owicki i warszawski, zmar³ w 1697 albo w 1692 r. Dobroczyñca zakonu
jezuitów. Prawdopodobnie zaraz po ukoñczeniu kolegium Adam Sarnowski
oko³o 1662 r. opuci³ Warmiê na blisko trzydzieci lat. Powróci³ tu dopiero
w roku 1692, na rok przed mierci¹. Jego doros³e ¿ycie up³ywa³o w s³u¿bie na
dworach, najpierw  prymasów przez dziesiêæ lat, a póniej  dwadziecia lat
na dworze królewskim. Oko³o 1662 r. Sarnowski zosta³ sekretarzem prymasa
Wac³awa Leszczyñskiego. Chory na reumatyzm prymas z trudem podpisywa³
pisane piêknym charakterem Sarnowskiego listy i liczne pisma urzêdowe. Zachowa³o siê szczególnie wiele listów Leszczyñskiego do kanonika warmiñskiego Zygmunta Krzysztofa Stössela. Pismo Sarnowskiego rozpoznajemy
w licie z 16 grudnia 1662 r.15, co wiadczy³oby, ¿e wówczas ju¿ by³ sekretarzem prymasa. Po mierci Leszczyñskiego w 1666 r. Sarnowski swoje us³ugi
zaoferowa³ nastêpnemu prymasowi  Miko³ajowi Pra¿mowskiemu, który
utrzyma³ go na stanowisku sekretarza. Czasami towarzyszy³ prymasowi w jego
wyjazdach, np. 18 marca 1671 r. do miejscowoci Studzianna, dok¹d prymas
10 Urzêdnicy centralni i nadworni Polski XIVXVIII wieku. Spisy, praca zbiorowa pod red. A. G¹siorowskiego, Kórnik 1992, s. 138.
11 P. Nitecki, Biskupi Kocio³a w Polsce. S³ownik biograficzny, Warszawa 1992, s. 185.
12 AAWO, AB, rkps, D 86, k. 68.
13 J. Krzepala, Rody ziem pruskich XV i XVI wieku, Kraków 1927, wed³ug indeksu.
14 G. Lühr, Die Schüler des Rösseler Gymnasiums nach dem Album der Marianischen Kongregation, Zeitschrift für die Geschichte und Atlertumskunde Ermland (dalej: ZGAE), 1905, Bd. 15, s. 443.
15 AAWO, AK, Ab 9, k. 85. W tym kodeksie znajduje siê kilkanacie listów Wac³awa Leszczyñskiego pisanych rêk¹ Adama Sarnowskiego.
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przyby³, w celu zatwierdzenia kultu obrazu przedstawiaj¹cego wiêt¹ Rodzinê
i tym samym rozwijaj¹cego siê tam wówczas kultu maryjnego16. Dwór
w Studziannej i znajduj¹cy siê w nim obraz nale¿a³y do Jana Stanis³awa Zb¹skiego, póniejszego biskupa, kolejno przemyskiego i potem warmiñskiego,
który w³anie bardzo zabiega³ u prymasa o zatwierdzenie kultu.
W kancelarii prymasa Sarnowski wype³nia³ obowi¹zki sekretarza; praca
ta umo¿liwi³a mu zapoznanie siê z wieloma wa¿nymi sprawami dla ¿ycia
kocielnego i politycznego Rzeczpospolitej. Politycznie by³ to okres bardzo
niespokojny. Po raz pierwszy w historii Polski dosz³o do abdykacji króla  Jana
Kazimierza w 1668 r. Prymas Pra¿mowski z urzêdu pe³ni³ wówczas funkcjê
interrexa. W przedelekcyjnych przetargach prymas popiera³ stronnictwo profrancuskie. Jedynie domylamy siê, ¿e Sarnowski równie¿ prezentowa³ ten
sam kierunek polityczny. Nie znamy dok³adnie jego roli, ale w jakim stopniu,
przynajmniej korespondencyjnie, zaanga¿owa³ siê w tê kampaniê profrancusk¹, której gor¹cym rzecznikiem by³ prymas17. Sta³o siê jednak inaczej. Królem zosta³ wybrany Piast Micha³ Korybut Winiowiecki. Stara³ siê on zjednaæ sobie prymasa, ale ten wspólnie z hetmanem Janem Sobieskim d¹¿y³ do
detronizacji nieudolnego syna s³awnego zagoñczyka kresowego Jeremiego Winiowieckiego. Obaj poró¿nieni dostojnicy, tj. prymas i król, zmarli tego samego roku 1673, pierwszy w kwietniu, drugi w listopadzie. Wybrany w maju
1674 r. nowy król Jan Sobieski przyj¹³ Sarnowskiego na s³u¿bê dworsk¹
w charakterze osobistego sekretarza i tê funkcjê sprawowa³ przez dwadziecia
lat a¿ do mierci w 1693 r. Przebywaj¹c stale przy królu, niejednokrotnie
proszono go o porednictwo czy pomoc w ró¿nych sprawach. Wiemy np., ¿e
w latach 16781688 znany gdañski astronom, Jan Heweliusz (16111687),
kilkakrotnie przez Sarnowskiego przesy³a³ królowi swoje dzie³a. Sarmacki monarcha interesowa³ siê astronomi¹, czyta³ dzie³a i od czasu do czasu wspiera³
finansowo badania astronoma gdañskiego18. Przy tej okazji Sarnowski sta³ siê
równie¿ w³acicielem kilku dzie³ Heweliusza. Wiemy o tym z testamentu,
gdzie zapisa³ kapitule kolegiackiej warszawskiej opera Hevelii.
Sarnowski jako sekretarz królewski towarzyszy³ Janowi III w 1683 r.
w wyprawie wiedeñskiej. Jego nazwisko figuruje w spisie oficjalnej wity
królewskiej zd¹¿aj¹cej z wojskiem przez l¹sk pod Wiedeñ19. W s³ynnej ju¿
16 Historiê samego obrazu, jak i rozwijaj¹cego siê kultu przedstawi³ P. Zwoliñski, Kult obrazu
Matki Bo¿ej Studziañskiej w XVIIXIX w., £ódzkie Studia Teologiczne 1996, nr 5, s. 243289.
17 Zob. M. Sokalski, Miêdzy królewskim majestatem a szlacheck¹ wolnoci¹. Postawy polityczne
szlachty ma³opolskiej w czasach Micha³a Korybuta Winiowieckiego, Kraków 2002, s. 75.
18 Temat ten omawia K. Targosz, Jan III Sobieski mecenasem nauk i uczonych, Wroc³aw-Warszawa-Kraków 1991, o Sarnowskim zob. rozdz. VI, s. 329, 331, 338340, 356.
19 Akta do dziejów króla Jana III sprawy roku 1683, a osobliwie wyprawy wiedeñskiej wyjaniaj¹ce, wyd. F. Kluczycki, Kraków 1883, nr 154, s. 261.
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korespondencji Jana III z królow¹ Mari¹ Kazimier¹ z okresu odsieczy wiedeñskiej, nazwisko Sarnowskiego pojawia siê kilkakrotnie, ale raczej w wietle
niekorzystnym. Mia³ on przede wszystkim dbaæ o polsk¹ korespondencjê króla. Widocznie zadania tego nie wykonywa³ zbyt gorliwie, bowiem królowa
skar¿y³a siê, ¿e listy króla docieraj¹ do niej z du¿ym opónieniem. W jednym
z listów król tak to skwitowa³: ks. Sarnowskiego to wina i wiedeñskiego
wina20. W tym ¿artobliwym sformu³owaniu mo¿na dopatrzyæ siê byæ mo¿e
pewnych sk³onnoci sekretarza do szlachetnych napojów. Innym razem królowa, narzekaj¹c na brak listów od króla, pisa³a: Winien jest temu jegomoæ
pan Sarnowski, który powinien Waszmoci pytaæ, czy Waszmoæ do mnie
piszesz i zawiadamiaæ mnie, ¿e »król nie pisze z takiej a takiej przyczyny«21.
W 1691 r., za porednictwem magistratu królewieckiego, do Sarnowskiego zwróci³ siê elektor Fryderyk III. Prosi³, by ten jako osobisty sekretarz króla
wyjani³ niefortunne sformu³owanie, jakie znalaz³o siê w licie króla Jana III
do mieszkañców Królewca zawiadamiaj¹ce o lubie królewicza Jakuba
z ksiê¿niczk¹ neubursk¹22.
Podczas s³u¿by na dworze prymasów, a póniej królewskim, kontakty
Sarnowskiego z Warmi¹ nie usta³y  stale korespondowa³ z kanonikami warmiñskimi. Pisa³ do prepozyta kapitu³y warmiñskiej Tomasza Ujejskiego, kanonika Krzysztofa Stössela, Piotra Krügera i do kilku innych23. Przesy³a³ im
wiadomoci polityczne z dworu, z obrad sejmowych. Stara³ siê te¿ patronowaæ
sprawom kapitu³y i kanoników warmiñskich na dworze królewskim, w nuncjaturze czy wczeniej u prymasów.
W czasie swej s³u¿by, najpierw u dwóch kolejnych prymasów, potem na
dworze królewskim, Sarnowski zdo³a³ sobie zapewniæ kilka beneficjów kocielnych. Nie by³y one najwy¿szej rangi, ale przynosi³y niez³y dochód,
o czym wiadczy spory maj¹tek ujêty w zapisie testamentowym. Pierwszym
beneficjum Sarnowskiego by³o probostwo w miejscowoci Godzianów w powiecie skierniewickim, potem kanonia w kolegiacie warszawskiej. Nie wiemy
dok³adnie, kiedy Sarnowski sta³ siê w³acicielem tych beneficjów, ale z pewnoci¹ ich otrzymanie ³¹czy³o siê z wst¹pieniem do stanu duchownego.
Z treci jego listu z 21 marca 1667 r. do kanonika warmiñskiego Stössela
wnioskujemy, ¿e wiêcenia ni¿sze przyj¹³ na pocz¹tku 1666 r. W tym samym
licie Sarnowski ujawni³ niezbyt chyba ewangeliczne usposobienie, bowiem
20 List pisany 28 IX 1683 r. pod San Peter, jego treæ zob. Maria Kazimiera i Jan Sobiescy. Listy
okresu odsieczy wiedeñskiej, oprac. L. Kukulski, Warszawa 1983, s. 7980.
21 List pisany z Krakowa 3 X 1683 r.  ibidem, s. 151.
22 Okolicznoci tego zajcia wyjania A. Kamieñski, Polska a Brandenburgia-Prusy w drugiej
po³owie XVII wieku. Dzieje polityczne, Poznañ 2002, s. 336.
23 Jego korespondencjê zob. AAWO, AK, Ab 9; AB, H 13.
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przyjêcie wiêceñ wy¿szych uzale¿nia³ od beneficjum. Oto jego s³owa: Skoro
i mnie honesta potka provisio, post¹mpiê in Dei nomine ad ulteriores ordines24. Nie tylko dla niego, ale powszechnie dla duchownych tamtych czasów
same wiêcenia bez beneficjum nie by³y atrakcyjne. Zapewne Sarnowski przyj¹³ wiêcenia kap³añskie, bowiem w 1677 r. otrzyma³ prepozyturê w kapitule
kolegiackiej ³êczyckiej, a tej godnoci bez wy¿szych wiêceñ nie mo¿na by³o
zdobyæ. Do nowej kapitu³y wniós³ spory posag. Z testamentu dowiadujemy
siê, ¿e wchodz¹c do grona kanoników kapitu³y ³êczyckiej darowa³ piêæ dywanów, obicie pokojowe i piêæ puzder cyny na lichtarze, co wówczas kaza³
zapisaæ w ksiêgach kapitulnych, a zapisem testamentowym przekaza³ na rzecz
kolegiaty. Z tych poczynañ wynika, ¿e rzeczy te traktowa³ jako depozyt
i dopiero testamentalnie scedowa³ je kapitule.
Uzyskane godnoci widocznie nie do koñca satysfakcjonowa³y Sarnowskiego, bowiem w 1683 r., za sugesti¹ króla Jana III, sejm da³ mu ogóln¹
rekomendacjê, polecaj¹c go jako duchownego, który godny jest piastowaæ
pra³atury w kapitu³ach katedralnych25. Kolejnym beneficjum uzyskanym przez
Sarnowskiego by³a pra³atura kustosza w kapitule kolegiackiej sandomierskiej.
By³a do wziêcia, bowiem 1 kwietnia 1689 r. zrzek³ siê jej biskup przemyski
(póniejszy warmiñski) Jan Stanis³aw Zb¹ski26. Kiedy Sarnowski uzyska³ tê
godnoæ, na posiedzeniu 9 wrzenia 1689 r. nowej kapitule przekaza³ ornat,
kapê, dalmatyki i 120 florenów, a z racji kustodii dodatkowo 300 florenów27.
Kanonii w kapitule katedralnej, i to warmiñskiej, Sarnowski doczeka³ siê
dopiero w 1692 r., po mierci 5 kwietnia tego roku kanonika Stanis³awa Bu¿eñskiego. O to beneficjum Sarnowski prosi³ listownie28, a wstawia³ siê za nim
sam król Jan III Sobieski29. Z tych dwóch listów dowiadujemy siê, ¿e Sarnowski mia³ wówczas oko³o szeædziesiêciu lat i chcia³ na stare lata powróciæ
w rodzinne strony. Kanoniê warmiñsk¹ traktowa³ wiêc jako zabezpieczenie na
staroæ. Kapitu³a zadoæuczyni³a tym probom i 1 padziernika 1692 r. wybra³a go na kanonika warmiñskiego. Instalacja mia³a miejsce 6 padziernika.
Nowy kanonik zosta³ najpierw dopuszczony do miesiêcznej rezydencji, a nastêpnie do trzymiesiêcznej, na zakoñczenie której powinien okazaæ zawiadczenie o trzyletnim studium akademickim, aby wejæ w pe³ne prawa kanonickie
24

AAWO, AK, Ab 9, k. 33.
Volumina legum, t. 5, s. 673, punkt 34 konstytucji sejmowej, w którym zapisano: Dla zas³ug
wielebnego Adama Sarnowskiego proboszcza ³êczyckiego, sekretarza i pisarza naszego pokojowego, za
zgod¹ wszech stanów onego praelaturarum cathedralium capacem, authoritate praesentis conventus deklarujemy.
26 J. Winiewski, Katalog pra³atów i kanoników sandomierskich od 1186 do 1926 r. tudzie¿ sesje
kapitu³y sandomierskiej od 1581 do 1866 r., Radom 1928, s. 117, 268.
27 Ibidem, s. 117.
28 AAWO, AK, Ab 22, k. 23  list Sarnowskiego do kapitu³y, Jaworów 16 VII 1692 r.
29 Ibidem, k. 24  król Jan III Sobieski do kapitu³y warmiñskiej, Jaworów 16 VII 1692 r.
25
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z mo¿liwoci¹ opcji kurii i alodii. Sarnowski nie móg³ wylegitymowaæ siê
wiadectwem studium triennale. Oznacza to, ¿e albo studiów nie skoñczy³,
albo nie zdo³a³ uzyskaæ zawiadczenia od uczelni. Wybawi³ go z k³opotu
bp Zb¹ski, który w licie do kapitu³y 10 listopada 1692 r. jednoznacznie owiadczy³, ¿e zwa¿ywszy na wiek Sarnowskiego, on ze swej strony zwalnia go
z obowi¹zku okazania wiadectwa o ukoñczeniu trzyletniego studium. Kapitu³a by³a tym zaskoczona, ale nie stawia³a sprzeciwu i udzieli³a Sarnowskiemu
dyspensy, jednoczenie zastrzegaj¹c, ¿e ten kazus nie mo¿e staæ siê pretekstem
na przysz³oæ30. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e postêpowanie biskupa by³o niezgodne ze
statutami kapitulnymi, a nawet by³o ich lekcewa¿eniem, bowiem biskup nie
mia³ prawa do zwolnienia ze swej strony od przed³o¿enia dokumentu de
studio triennali. Nie by³ to ze strony Zb¹skiego pierwszy przypadek takiego
bagatelizowania przepisów kapitulnych. Ta praktyka by³a zreszt¹ powodem
permanentnego napiêcia miêdzy biskupem a kapitu³¹, a nawet procesowania
siê i zdaje siê przedwczesnej mierci biskupa. Sarnowski zosta³ wiêc uznany
za pe³noprawnego kanonika. W styczniu 1693 r. kapitu³a pozwoli³a mu tymczasowo zamieszkaæ w zwolnionej przez Jana Jerzego Kunigka kurii Kopernika31. Prawa do sta³ego posiadania kurii Sarnowski jeszcze wówczas nie naby³, gdy¿ nie min¹³ statutowy rok jego rezydencji przy katedrze. Nied³ugo
jednak cieszy³ siê kanoni¹ warmiñsk¹. Nie dokoñczy³ nawet rocznej rezydencji, gdy¿ 18 sierpnia 1693 r. dokoñczy³ ¿ywota. W sumie Sarnowski by³
posiadaczem piêciu beneficjów kocielnych. Zajêty s³u¿b¹ dworsk¹ przy
¿adnym z nich nie rezydowa³.
Sarnowski sporz¹dzi³ testament we Fromborku 15 kwietnia 1693 r.,
a wiêc na cztery miesi¹ce przed mierci¹. Do zasadniczego tekstu testamentu
do³¹czy³ dyspozycje dodatkowe, tzw. kodycyle. Obie te czêci, stanowi¹ce
ca³oæ, czytane by³y w dniu jego mierci, czyli 18 sierpnia 1693 r., na posiedzeniu generalnym kapitu³y, i zatwierdzone wówczas przez kolegium kanonickie, co odnotowa³ kanclerz kapitu³y Jerzy Kazimierz Wolff i sekretarz kapitu³y
Kacper Simonis. Wykonawcami swej ostatniej woli Sarnowski ustanowi³
trzech kanoników warmiñskich: Piotra Rostkowskiego, Stanis³awa Konstantego Kowalskiego-Wierusza i Jana Jerzego Kunigka.
Testament Sarnowskiego, co do formy nie odbiega od ówczenie przyjêtych schematów. Sk³ada siê z dwóch czêci: dewocyjnej i dyspozycyjnej.
30

AAWO, AK, Acta Cap. 10, k. 242. Zapis taki: Dispensatio triennalis studii ab episcopo. Pro
parte perillustris domini Sarnowski producta est epistola Celsissimi Principis Episcopi dispensatoria ex
parte sui in studio triennali cum eodem perillustri domino canonico, per 20 annos exercitato in aula regia
intimo secretario, aetate iam fracto. Quod perillustres domini acceptarunt, ita tamen ut nullatenus in
sequelam et praeiudicatum aliquod trahatur vel allegari valeat.
31 Ibidem, k. 250  protokó³ posiedzenia kapitu³y z 21 I 1693 r.
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W czêci dewocyjnej testatorzy zazwyczaj pisali o wiadomoci przemijania,
niepewnoci i nieuchronnoci mierci. Chêtnie u¿ywali biblijnego sformu³owania, ¿e przyjdzie ona jako z³odziej w nocy. Aby na tê trudn¹ chwilê siê
zabezpieczyæ, oddawali siê mi³osierdziu Bo¿emu, przyzywali wstawiennictwa
Matki Bo¿ej i wiêtych. Do tej czêci testamentu nale¿y zaliczyæ te¿ deklaracjê o przebaczeniu nieprzyjacio³om, probê o darowanie ze strony tych, których testator móg³ obraziæ czy skrzywdziæ. Przy krzywdach materialnych
wskazywa³, co przeznacza tytu³em odszkodowania i w ten sposób p³ynnie
przechodzi³ od czêci ideologicznej do dyspozycyjnej testamentu. Tym elementem porednim jest te¿ deklaracja o miejscu pochówku i o pewnych okolicznociach pogrzebu. Co ciekawe, w okresie baroku, kiedy kaznodzieje lubowali siê w wybuja³ych sformu³owaniach, testatorzy czêsto prosili, aby na ich
pogrzebie w ogóle zaniechaæ kazania i wyznaczonemu ju¿ kaznodziei pogrzebowemu zapisywali pewn¹ kwotê pro silentio, czyli za milczenie.
W testamencie Sarnowskiego czêæ pierwsza jest bardzo krótka, ale
wspomniane wy¿ej sekwencje równie¿ i tu wystêpuj¹. Tak¿e i on na wstêpie
wyrazi³ ¿yczenie odnonie do miejsca swego pochówku. W zale¿noci, jak
pisa³, gdzie zegarek mi dociecze, ¿yczy³ byæ pochowanym w kociele katedralnym warmiñskim lub kolegiackim warszawskim. Na msze rocznicowe
przeznaczy³ tysi¹c z³otych. Z dochodów beneficjalnych Sarnowski by³ w stanie
zgromadziæ ca³kiem spory maj¹tek. By³y to dwa domy, jeden w Warszawie,
drugi w Lesznie, obrazy, wród których znajdowa³o siê p³ótno znanego mistrza
holenderskiego Rembrandta, wiele cennych przedmiotów i sporo gotówki, któr¹ przechowywa³ w dwóch szkatu³ach. Dobra te Sarnowski rozdzieli³ zapisem
testamentowym. Obdarowa³ nimi kocio³y, przy których dzier¿y³ beneficja,
kilka osób duchownych, m.in. biskupów poznañskiego Jana Stanis³awa Witwickiego i inflanckiego Miko³aja Pop³awskiego. Wród osób obdarowanych
by³ te¿ król Jan III i królowa Maria Kazimiera. Ponadto królowej przeznaczy³
dom na Lesznie, natomiast drugi dom, w Warszawie, zapisa³ niejakiemu Stryjowskiemu, którego trudno nam zidentyfikowaæ. Nie zapomnia³ te¿ o swoim
rodzinnym Barczewie. Kwotê 3 tysiêcy z³otych przeznaczy³ dla dwóch m³odzieñców z tego miasta na stypendium w kolegium jezuickim w Pu³tusku.
Opiekunem i dysponentem gotówki Sarnowskiego by³ jego szwagier, wspomniany ju¿ Tyszkowski. Udzia³em tej rodziny, chyba najbli¿szej Sarnowskiemu, sta³y siê ró¿ne rzeczy ruchome, jak i spora suma pieniêdzy. Testator nie
zapomnia³ te¿ o swoich s³ugach, lekarzu i znajomych, z którymi musia³ utrzymywaæ bli¿sze kontakty. O tych osobach niewiele wiemy, choæ mo¿na siê
domylaæ, ¿e byli to znajomi.
Egzekutorzy testamentu Sarnowskiego mieli sporo pracy, efektem której
jest czterostronicowy protokó³ zachowany wraz z testamentem. Zawarte s¹ tam
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szczegó³owe rozliczenia z dochodu i wydatków32. Dochód stanowi³a kwota
307 fl. 6 gr, jak¹ zastano przy zmar³ym. Natomiast na wydatki z³o¿y³y siê:
koszty pogrzebu w kwocie 695 fl. 22 gr, zapisy pieniê¿ne testatora na rzecz
konkretnych osób, wyp³ata s³u¿bie, rzemielnikom i wniesione pretensje osób,
którym Sarnowski zalega³ konkretne sumy. Ogó³em wydatki opiewa³y na sumê
1744 fl. 20 gr, a wiêc przewy¿sza³y dochód, ale rozumiemy, ¿e egzekutorzy
zadoæuczynili zarówno wszystkim ¿yczeniom testatora, jak i zg³oszonym
roszczeniom i brakuj¹c¹ sumê prawdopodobnie uzupe³nili z pieniêdzy Sarnowskiego, jakie w Warszawie pozostawa³y pod opiek¹ Tyszkowskiego. Ponadto z zapisu w testamencie wynika, aczkolwiek niezbyt jasno, ¿e jaka
kwota pieniêdzy (nie podaje ile) zosta³a przeznaczona do Warmii.
Powy¿szy dokument z wykonania testamentu jest te¿ potwierdzeniem, ¿e
innych roszczeñ nie wnios³a ani rodzina, ani osoby postronne.
Testament Adama Sarnowskiego33
In Nomine Sanctissimae Trinitatis Patris, Filii et Spiritus Sancti Amen.
Kiedy matura rozbieram discussione, ¿e Creator noster in quo vivimus
movemur et sumus, i mnie zarówno z ka¿dym cui nasci contigit, terminum
z wiecznej opatrznoci swojej posuit, qui praeteriri non potest, timor et tremor
super me veniunt, ile gdy mors omnium terribilium terribilissima, nie z tego,
abym siê powszechnego i nieuchronnego mia³ wzdrygaæ prawa, semel mori,
ale ¿e tak ukryty wiadomoci ludzkiej jest ostatni ten period, i¿ siê onego velut
ex insidiis zawsze obawiaæ potrzeba, gdy¿ dies Domini sicut fur venit et hunc
ipsum quem agimus diem, cum morte dividimus, manifestujê siê przy tym
padszy twarz¹ na ziemiê, z której plasmatus jestem, i do której jako proch
nikczemny powracam, przed Najwiêtsz¹ Trójc¹, Ojcem, Synem i Duchem
wiêtym, ¿e w tej wierze wiêtej, extra quam nulla est salus, w której siê
urodzi³em, zros³em i kap³anem niegodny zosta³em, umieraæ chcê i pragnê. O to
samo Boskiego ¿ebrz¹c Majestatu, na którego wol¹ i prowidencyj¹ cale rezygnujê i oddajê, aby miê folium, quod vento rapitur, sprz¹taæ nie chcia³, kiedy
bym sumnienie jakim mia³ zmazane grzechem miertelnym. Profesyj¹ wiary
wiêtej in omnibus articulis et punctis przy zgonie moim tak reasumowaæ
pragnê, jakom to iteratis vicibus przy instytucjach na beneficja czyni³. Pok³adam mocn¹ nadziejê w Matce Jezusowej Najwiêtszej Pannie, luboæ jej cul32 AAWO, AK I, T 16, k. 121-124. Tytu³ tego dokumentu brzmi: Executio testamenti post olim
perillustrem reverendissimum dominum Adamum Sarnowski canonicum Varmiensem, die 18 Augusti
Anno 1693 Frauenburgi in curia Copernici demortuum.
33 Tekst do druku przygotowano zgodnie z aktualnymi wymogami zawartymi w pimie normatywnym, pt. Instrukcja wydawnicza dla róde³ historycznych od XVI do po³owy XIX wieku, pod red.
K. Lepszego, Wroc³aw 1953.
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tum nie tak promovi, jako sodali congregationis nale¿a³o, i w wiêtych patronach moich, ¿e peccatrici animae meae z Anio³em Stró¿em moim in mortis
articulo assistent, ani permittent infernalibus perturbari potestatibus, i ¿e dobroæ Pañska za mn¹ deprecabuntur, ut cum iuste ob peccata iratus fuerit misericordiae recordetur.
Przy którym za kociele lubo przy tutecznym katedralnym, lubo przy
kolegiackim warszawskim, de carcere mortis huius liberabor, tak¹ ¿yczê uczyniæ dyspozycyj¹: przy kociele tutecznym katedralnym ichmoæ ksiê¿a egzekutorowie, wed³ug zwyczaju tutecznego, prêdko honeste et modeste grzeszne
cia³o tumulare rozka¿¹. Pro anniversario ex deservitis obmyl¹.
Na zap³atê s³ugom i czeladzi z tego, co w szkatule bêdzie, dadz¹.
Prócz za tego wszystkiego, na nagrobek albo jak¹ kocio³a ozdobê, mianowicie piêkny pod statuê Najwiêtszej Panny wpó³ kocio³a pedesta³ z inskrypcyj¹ imienia mego, albo jakiego epitaphiolum.
Za egzekutorów za upraszam perillustres et reverendissimos dominos
[Petrum] Rostkowski abbatem Mogielnensem34, [Stanislaum Constantinum]
Kowalsky35, nec non Georgium Kunig officialem36, canonicos Varmienses,
których uprzejmego afektu dozna³em.
Jeli za w Warszawie albo tamtej bliskoci zegarek mi dociecze, tam
inter cineres zacnych i wi¹tobliwych antecesorów moich terminum extremi
iudicii oczekiwaæ bêdê, je¿eli mo¿na (albo jeszcze insza moja zajdzie dyspozycyja) w ma³ym chórze, albo gdzie blisko przeciwko o³tarzowi Sacratissimi
Sacramenti, do którego o³tarza legujê bretów brokateli weneckiej, humari cupio. Na aniwersarz za tysi¹c z³otych monety polskiej tam¿e odkazujê z owych
czerwonych z³otych do Warmii naznaczonych, eo casu.
W £êczycy za wzi¹³ nieboszczyk ksi¹dz £¹cki dziekan tameczny od wielebnej kapitu³y krakowskiej na okup pewnej wioski kapitulnej z³otych tysi¹c
mnie nale¿¹cych, z tych census stante vita mea mia³ iæ na nabo¿eñstwo ad
Sanctissimam Trinitatem, post decessum za na aniwersarz obróciæ siê to ma.
Temu¿ kocio³owi ³êczyckiemu legujê i oddajê to, com przy wjedzie swoim
tam zostawi³, to jest piêæ par kobiercy, obicie pokojowe pó³at³asowe nowe i cyny
kilka puzder na lichtarze, co kaza³em by³ w ksiêgach kapitulnych konotowaæ.
34 ¯y³ w latach 16501702, doktor teologii, opat benedyktynów w Mogilnie, kanonik warmiñski
od 1680 r., w imieniu bp. Andrzeja Chryzostoma Za³uskiego obejmowa³ biskupstwo warmiñskie
 biogram oprac. A. Kopiczko  S³ownik biograficzny kapitu³y warmiñskiej, pod red. J. Guzowskiego,
Olsztyn 1996, s. 207.
35 Stanis³aw Konstanty Kowalski-Wierusz (zm. 1708), pochodzi³ z rodziny szlacheckiej z woj.
sieradzkiego, cz³onek kapitu³y warmiñskiej od 1683 r., kustosz od 1706 r.  biogram oprac. A. Kopiczko
 S³ownik biograficzny kapitu³y warmiñskiej, s. 127128.
36 Jan Jerzy Kunigk (16481719) kanonik warmiñski od 1689 r., wybitny prawnik  biogram
oprac. A. Kopiczko  S³ownik biograficzny kapitu³y warmiñskiej, s. 138139.

TESTAMENT ADAMA SARNOWSKIEGO...

165

Do kocio³a Godzianowskiego37, pierwszego mego beneficjum, proszê
aby ornat wiêtny za dwiecie z³otych sprawiony by³ i oddany. O to proszê
ichmociów panów egzekutorów.
Jegomoci ksiêdza egzekutora tego, któremu siê zdarzy najpierwej byæ
w Warszawie, i jegomoci pana Wo³czyñskiego pisarza skarbu, Jego Królewskiej Moci stolnika38, ¿eby szkatu³ê mojê przy panu Tyszkowskim zostawion¹, z nim¿e wespó³ zrewidowali, a ma w niej byæ ungaricalium piêtnacie set.
Tych¿e ichmociów upraszam, aby naprzód z ma³ego depozytu tego do dyspozycyi Króla Jegomoci oddali ungaricos piêæset in specie, które Król Jegomoæ Pan
mój mi³ociwy albo na dokoñczenie kocielnej jakiej fabryki, albo ad pia opera
tak impendere raczy, ¿eby siê za grzeszn¹ duszê mojê odprawia³y suffragia.
U pana Jêdrzeja Zaleskiego39 mam d³ugu cztery tysi¹ce, z których jeden
samej pani darujê, które na majêtnoæ Komorów zastawnym sposobem ³o¿yli.
By³oæ tego wiêcej, ale siê dwa tysi¹ce córkom ich darowa³o. Trzy tysi¹ce za,
które na tym¿e Komorowie zostaj¹, legujê i odkazujê na bursê Pu³tosk¹ Reverendum Patrum Societatis Jesu prosz¹c, aby siê tam w tej¿e bursie dwóch
studentów z Wartemburku [Barczewa] uczyæ mog³o. Do Wartemburku za,
je¿eli mi za ¿ywota antepedium sprawiæ nie przydzie, proszê aby z piêknej
materii po dwóch czerwonych z³otych zrobione i oddane by³o ad cultum wiêtej Anny, miejsca tamtego i mnie patrocinantis.
Ten testament z ³aski Bo¿ej sanus mente et integris sensibus, lubo corpore
aeger, powoli i z refleksyj¹ napisa³em, w którym Stworzycielowi mojemu za
niewymowne dobrodziejstwa powinne oddawszy dziêki, osobliwe za niewynios³oæ humoru, ani jaktancyj¹, ¿e z ojca, dziada i naddziada szlachcicem urodzi³em siê, kontentowa³em siê ultima eaque depressissima nieboszczyka rodzica
mego sorte, eaque patientia, któr¹ mi Bóg najwy¿szy obficie nadgrodziæ raczy³.
Po Panu Bogu za Królowi Jegomoci i Królowej Jejmoci Pañstwu
memu mi³ociwemu najpokorniejsze pod nogi cielê dziêki, ¿e miê na pañskim
dworze swoim przez wiek tak d³ugi, bo ju¿ dwudziesty rok zbli¿a, chowaæ
raczyli, na co nie umia³em ¿adnemi swojemi zarabiaæ przymiotami, tylko jednem skromnoci¹ i wiernoci¹, w czym nikomu przewy¿szaæ siê skromnoci¹
nie da³em. Co przy zgonie moim niegodny kap³an szczyrem s³owem, afektem
i sercem potwierdzam, którym ³askawe niebiosa i w ich Pañskich osobach et in
Regia prole in generationem et generationem niech wszytko nadgradzaj¹, cze37

Godzianów  wie kocielna w pow. skierniewickim.
Autor testamentu pozostawi³ puste miejsce na wpisanie nazwiska stolnika. Domylamy siê, ¿e
mia³a to byæ osoba sprawuj¹ca tê funkcjê w chwili spisywania przez Sarnowskiego testamentu. Zatem
w 1693 r. by³ to Stefan Miko³aj Branicki starosta kronieñski, stopnicki i brañski  Urzêdnicy centralni
i nadworni Polski XIVXVIII wieku. Spisy, pod red. A. G¹siorowskiego, Kórnik 1992, s. 985986. Pe³ny
biogram Branickiego zob. PSB, t. 2, s. 411.
39 Byæ mo¿e nale¿a³ on do rodziny Zaleskich  bogatych mieszczan warszawskich. O rodzinie tej
zob. J. Lileyko, ¯ycie codzienne w Warszawie za Wazów, Warszawa 1984, wed³ug indeksu.
38
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gom ja nie zas³u¿y³. Królestwu ichmociom m³odszym mille benedictiones
supplicibus od Najwy¿szego Majestatu apprecor votis, dalszego nie chcê texere rejestru, bo mi siê zda, ¿e monstrum, które pana Talentego40 w oczach
moich przez sen wziê³o, mnie ledwie nie na jawie grozi, aleæ Bóg mi³ociwy te
noctium phantasmata, a¿ jego wol¹ Sanctus Angelus Custos od¿enie i odwróci,
ad cuius honorem gdziekolwiek Królowi Jegomoci videbitur na ornat trzysta
tynfów odkazujê. To wszystko z szkatu³y u pana Tyszkowskiego zostaj¹cej
wyp³aciæ, o co ichmoci panów egzekutorów moich proszê.
Kredensik mój srebrny, którego nie tylko nie za¿y³em, ale i nie widzia³em
dot¹d i nie wiem jak wiele tego jest, lecz mi siê om pó³miseczków i parê
pó³misków, na których a moja jest resowana, bo talerzyków robiæ nie da³em b
[...]ctwa i na ozdobê Najwiêtszego Sakramentu w Warszawie legujê, co na
dyspozycyj¹ jegomocia ksiêdza biskupa Inflanskiego41 mojego mi³ociwego
pana cale spuszczam i oddajê.
Drobniejsze za legata i rzeczy separatis konotujê codicillis. A tê ostatniej woli mojej deklaracyj¹ i testament, janie owieconym ichmociom panom i pasterzom moim tak Warmiñskiemu42 jako i Poznañskiemu43 pokornie
zalecam. Co wszystko w³asn¹ rêk¹ podpisujê i stwierdzam. Datum w Fraumburku, pod Kopernikiem, die 15 Aprilis Anno Domini 1693.
Ksi¹dz Adam Sarnowski proboszcz £êczycki kanonik Warmiñski
kustosz Sendomirski
Adnotacja sekretarza kapitu³y  Kacpra Simonisa:
Piam ultimam voluntatem et dispositionem una cum annexis codicillis
Perillustris Domini olim Adami Sarnowski Canonici huius Ecclesiae Cathedralis etc., hodie pie in Domino defuncti, Venerabile Capitulum in omni suo
tenore confirmandam et recte habendam esse censuit, prout omni meliori
modo et forma confirmat et ratificat nominatisque executoribus illud exequendi plenam facultatem concedit. Actum ad ecclesiam cathedralem Varmiensem
in capitulo generali Sancti Agapiti die 18 Mensis Augusti Anno Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo tertio
Georgius Casimirus Wolff canonicus et cancellarius
Gaspar Simonis Venerabilis Capituli Varmiensis secretarius, manu propria
[pieczêæ op³atkowa kapitu³y o rednicy 3 cm]
40

Tommaso Talenti z Lukki sekretarz w³oski Jana III Sobieskiego.
Miko³aj Pop³awski (16361711) biskup inflancki w latach 16851710, w lipcu 1710 r. otrzyma³ prowizjê na arcybiskupstwo lwowskie, którego ju¿ nie obj¹³  PSB, t. 27, s. 614616.
42 Jan Stanis³aw Zb¹ski (16291697) biskup warmiñski od 1688 r., bliski wspó³pracownik króla
Jana III Sobieskiego  P. Nitecki, Biskupi Kocio³a w Polsce, s. 235; S³ownik kapitu³y warmiñskiej,
s. 290291, biogram oprac. A. Kopiczko.
43 Jan Stanis³aw Witwicki (ok. 16301689) biskup kijowski, ³ucki i od 1687 r. poznañski  P. Nitecki,
Biskupi Kocio³a w Polsce, s. 224.
41

TESTAMENT ADAMA SARNOWSKIEGO...

167

Adnotacja rêk¹ testatora:
Testament ten s³u¿y do Warmiey, je¿eli dni moje tu dokoñczê, ichmoæ
panowie egzekutorowie, ale je¿eli w Warszawie, non nulla mutanda.
Notarialne potwierdzenie wpisu testamentu Adama Sarnowskiego do akt
kapitu³y kolegiackiej w Warszawie.
Ad oblationem perillustris et reverendissimi domini Petri Rostkowski abbatis
nominati Mogielnicensis custodis Culmensis canonici Varmiensis iudicis deputati Tribunalis Regni testamentum introcontentum pie defuncti perillustris domini Adami Sarnowski praepositi Lanciciensis Varmiensis et Varsaviensis canonici feria secunda post festum sanctae Hedvigis viduae electae proxima
anno Domini 1693 in acta praesentis Capituli Collegiatae Varsaviensis susceptum et ingrossatum ac post in grossationem eidem supra scripto Perillustri
offerenti praevia officii praesentis quietatione extraditum.
Kodycyle Adama Sarnowskiego za³¹czone do testamentu:
Codicilli mei, quos eiusdem valoris esse volo cuius est testamentum.
1. Klejnot albo zausznica pani Koliñskiej44 consignetur Królowi Jegomoci Panu memu mi³ociwemu na okup dwóch ubogich wiêniów zastawiony jest u mnie we stu ungaricorum in specie na jej w³asn¹ potrzebê, jako kasta
nieboszczyka pana Henrika ma³¿onka jej pierwszego wiadczy, niech¿e je
odda.
2. Kredensik mój sto³owy (o czym w testamencie) na dyspozycyj¹ jegomoci ksiêdza biskupa inflandskiego, do Najwiêtszego Sakramentu, na jak¹
siê Jejmoæ Królowej Pani mi³ociwej bêdzie zda³o, w kolegiackim kociele
naszym ozdobê obróciæ.
3. Karetkê mojê now¹ gdañsk¹ modr¹ tripp¹ podbit¹ jegomoci ksiêdzu
[biskupowi] inflandskiemu legujê.
4. Królowi Jegomoci Panu memu kwiatów w ramach z³ocistych obrazów cztery. Pan Locci45 eligat. I te dwa, co w oknach s¹, jednej rêki, antiquitates statui obalonych reprezentuj¹ce.
5. Królowej Jejmoci Pani mojej orygina³ Trzech Królów Rembranta,
w ramach czarnych, co jest na górze w sieni, i jaki drugi piêkny, pan Locci
obierze.
44 Byæ mo¿e chodzi tu o ¿onê Miko³aja Koliñskiego pisarza dekretowego litewskiego; wspomina
go w swym pamiêtniku K. Sarnecki, Pamiêtniki z czasów Jana Sobieskiego. Diariusz i relacje z lat
16911696, oprac. i przygotowa³ do druku J. Woliñski, Wroc³aw 1958, s. 393.
45 Augustyn Locci (m³odszy) syn Augustyna Locciego W³ocha, architekta królewskiego w s³u¿bie Zygmunta III i W³adys³awa IV. Locci (m³odszy) in¿ynier z wykszta³cenia, architekt amator, zwi¹zany blisko z królem Janem III. Indygenat otrzyma³ w 1673 r. od króla Micha³a Korybuta Winiowieckiego, co nastêpnie, w 1676 r. potwierdzi³ Jan III  zob. Volumina legum, t. 5, s. 128 i 405.
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6. Sukni¹ aksamitn¹ pupkow¹ pani Tyszkowskiej, i obicie sypialne pokoju mojego. Cynê i kuchenne statki, naczynia, obrusy, serwety, koszule, etc.
repraesento pani Tyszkowskiej siestrzenicy mojej.
7. Habit mój sukienny nowy, sutannê i mantolet ksiêdzu kapelanowi
jegomocia [biskupa] Poznañskiego, lubo mi nie jest krewny, tak¿e ko³nierzy
i mankietów po³owê.
8. Pannom Tyszkowskim po sukni jednej aksamitnej, nó¿kami albo slamami podszytej. Posagi, z ³aski Bo¿ej, po 3000 ka¿da mieæ bêdzie, a pani
Matka prócz tego 6000, drobiazgów dawnych nie rachuj¹c.
9. Rz¹dzik po panu Piwce zastawny, jeden panu Tyszkowskiemu podstolemu, a drugi jego bratu panu Ponicznikowi.
10. Dom na Pradze Janowi Stryjowskiemu, a je¿eliby go ksi¹dz jegomoæ biskup Warmiñski kupi³, to mu daæ pieni¹dze, ¿eby tam sobie inszy
kupi³, ¿eby siê mia³ z czym ¿eniæ i gdzie mieszkaæ.
11. Ogród i dom na Lesnie, za informacyj¹ jegomocia [biskupa] Poznañskiego, na dyspozycyj¹ Królowej Jejmoci Pani mi³ociwej, je¿eli kto
tymczasem nie kupi; o tem cicho przed czasem.
12. Skrzynie, wozy, puzdra, etc. panu Tyszkowskiemu, i szkatu³y.
13. Co za nad 18000 fl. pan Tyszkowski z szkatu³y, nad wol¹ i wiadomoæ moj¹ wyj¹³ i na zastaw Bestwina ³o¿y³, a wiem ¿e dali, i sama siê
przyzna³a, 24000. Proszê ichmociów panów egzekutorów, aby to ex arbitrio
Króla Jegomoci Pana mego, ad pia opera rozdali, mianowicie,
14. Pannie Debolance46 sto talerów albo 50 ungaricos in specie.
15. Pannie Mummin, która przy jejmoci paniej wojnickiej zostaje, altro.
16. Pannie chrzesny mojej, pasierbicy pana Bolsteina, z³otych 200.
17. Alumnowi mojemu, pana Jerzego cukiernika, na naukê trzysta z³otych.
18. Ksiêdzu Strauzonowi47 sukien parê jedwabnych, poñczoch jedwabnych par dwie, ko³nierze, mankiety (druga po³owa) i sto z³otych dobrej monety.
19. Kamieñskiemu memu da³em konia, daæ mu jeszcze sto talarów in
specie. Drudzy do[æ] maj¹ ex institutione mea, byle jej dobrze za¿yli.
46 Zapewne chodzi o Ma³gorzatê de Beaulieu. W 1648 r. z matk¹ i bratem Henrykiem przyby³a
ona w grupie kilkunastu Francuzów, których do Warszawy sprowadzi³a królowa Ludwika Maria,
B. Fabiani, Warszawski dwór Ludwiki Marii, Warszawa 1976, s. 31. O niej wspomina te¿ K. Sarnecki,
Pamiêtniki z czasów Jana Sobieskiego, s. 109, 162, 237, 245, 255, 325. Henryk de Beaulieu, s³u¿¹c
w oddzia³ach polskich uczestniczy³ w licznych walkach, za co w 1662 r. sejm przyzna³ mu indygenat 
Volumina legum, t. 4, s. 868, pkt 81 konstytucji.
47 Zapewne tym duchownym by³ Strusohn Wincenty Kazimierz rodem z Barczewa, który w 1684 r.
by³ wikariuszem w Lidzbarku Warmiñskim, nastêpnie w tej¿e parafii kap³anem, a od 1693 r. kap³anem
w Braczewie  A. Kopiczko, Duchowieñstwo katolickie diecezji warmiñskiej w latach 15251821, cz. 2:
S³ownik, Olsztyn 2000, s. 318.
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20. Ksiêdzu Sznitky wikaremu warmiñskiemu48 sukienka moja aksamitna kitajk¹ podszyta.
21. Jegomoci ksiêdzu biskupowi Poznañskiemu Panu memu mi³ociwemu perspektywa w lasce, w srebro dobrze oprawnej, wa¿y³ to ksi¹dz Kochañski49 , któremu kompasik od starego nieboszczyka pana Bernica50 , na mnemosynon legujê. Obrazów za kilka piêknych temu¿ jegomoci ksiêdzu [biskupowi] Poznañskiemu.
22. Je¿eli tu przy katedrze umrê, to ichmociom panom egzekutorom po
sztuce piêknej srebra z Warszawy przys³aæ.
23. Obicie tuteczne moje pokojowe do kaplicy w. Jerzego oddajê.
24. Konie gniady, je¿eli w Warszawie da Pan Bóg skonaæ, po parze
panom egzekutorom, a w ostatku po 400 florenów.
25. Czeladzi, je¿eliby który odezwa³, ¿e mu siê nie zap³aci³o, uczyniæ dla
Boga satysfakcyjê, ale nie Scupackowi, co w remiêdze prawie przystawszy,
z nowym odszed³ kontuszem, i chustki w³oski kradzione przy nim jegomoæ
ksi¹dz kijowski na ten czas referendarz koronny51 , widzia³.
26. Opera Hevelii kilka volumina do warszawskiej oddaæ biblioteki
w naszej kolegiacie.
27. Miêdzy ch³opców dwóch: Niemca i Rusina podlejsz¹ pociel podzieliæ. Daæ ka¿demu sukni¹ sukna piêknego holenderskiego.
28. Nadto mojê liwowskiemu, który mi dobrze w chorobie s³u¿y³, dobrego podjezdka i pó³torasta florenów, ¿eby przystojnie do jakiego móg³ przystaæ na s³u¿bê Pana.
W³asn¹ rêk¹ ksi¹dz Adam Sarnowski kanonik warmiñski
a
b

ubytek papieru o wymiarach 2x5 cm
brakuj¹cy tekst znajduje siê w obszarze powy¿szego ubytku papieru

48 Zapewne chodzi o osobê Jerzego Schnetka (Schnettla), który pochodzi³ z Olsztyna i od 1670 r.
by³ wikariuszem katedralnym  A. Kopiczko, Duchowieñstwo katolickie diecezji warmiñskiej w latach
15251821, s. 288.
49 Adam Adamandy Kochañski bibliotekarz króla Jana III Sobieskiego, pe³ni¹cy tê funkcjê od
pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych do 1695 r., kiedy wyjecha³ na leczenie do Czech i do Polski ju¿ nie
powróci³; nosi³ tytu³ królewskiego matematyka  K. Targosz, Jan III Sobieski mecenasem nauk i uczonych, o Kochañskim zob. wed³ug indeksu.
50 Marcin Bernhardi-Bernitz lekarz przyrodnik, którego do Polski sprowadzi³a królowa Ludwika
Maria. Drugi cz³on nazwiska: Bernitz Bernhardi przybra³ w Polsce. Opublikowa³ on w 1652 r.
w Gdañsku pierwszy spis rolin dziko rosn¹cych w okolicach Warszawy. Wraz z ¿on¹ Zofi¹ zamieszkali
w Warszawie przy ul. w. Jana  B. Fabiani, Warszawski dwór Ludwiki Marii, s. 19 i 78. Za czasów
króla Jana Kazimierza Barnhardi pe³ni³ funkcjê bibliotekarza królewskiego, któr¹ sprawowa³ równie¿,
do pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych, za króla Jana III Sobieskiego  K. Targosz, Jan III Sobieski mecenasem nauk i uczonych, s. 20.
51 Miko³aj wiêcicki kanonik regularny laterañski, opat w Trzemesznie, referendarz duchowny,
póniejszy biskup poznañski  Urzêdnicy centralni i nadworni Polski XIVXVIII wieku, s. 139.
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Fundamentalizm i kultury, pod red. M. Szulakiewicza, Z. Karpusa, Toruñ 2005, ss. 462.
Mo¿emy mówiæ o rosn¹cym upowszechnieniu pojêcia fundamentalizm, co zdecydowanie wyrasta poza religijny kontekst, w jakim najczêciej
siê go umieszcza. Pojêcie to jest obecne w polemikach prasowych, odnajdziemy je tak¿e w wielu ksi¹¿kach oraz fachowych czasopismach, bêd¹ siê o nie
spieraæ religiolodzy i politycy, filozofowie i teoretycy kultury, nie jest obce
s³ownikowi codziennej komunikacji. Pomimo rozpowszechnienia nie jest ³atwo sprecyzowaæ, na czym mia³aby polegaæ istota fundamentalizmu, okreliæ
zasiêg jego oddzia³ywania na nasz¹ wspó³czesnoæ oraz w³aciwie oceniæ zagro¿enia, jakie nieodmiennie s¹ z nim wi¹zane. Owe braki przyczyniaj¹ siê do
ideologizacji sporów, czemu mo¿e zaradziæ warstwa poznawcza, wprowadzaj¹ca wiêcej metodologicznego uporz¹dkowania i intelektualnego rozumienia.
Jak siê wydaje, problemy poznawcze bior¹ siê w³anie z wieloci i ró¿norodnoci zjawisk, które chcia³oby siê zawrzeæ w zakresie nazwy fundamentalizm. Niemal ka¿dy z dyskutuj¹cych inaczej identyfikuje ród³a mylenia
fundamentalistycznego oraz mo¿liwe zagro¿enia zwi¹zane z przyjêciem postaw, motywowanych tym sposobem mylenia. Pytania dotycz¹ce okrelenia
jego cech swoistych oddzia³uj¹ bezporednio na ujêcie odrêbnoci w relacji do
zbioru pojêæ pokrewnych. Warto przypomnieæ, ¿e znaczna czêæ negatywnych
elementów wrzucanych dzi niefrasobliwym gestem do wspólnego fundamentalistycznego otoczenia da³aby siê wyjaniæ w ramach odrêbnych kategorii
poznawczych, m.in. takich jak: tradycjonalizm, fanatyzm, integryzm, ksenofobia, terror polityczny, postawa doktrynerska, a tak¿e religijny ekstremizm.
Trudno nie zauwa¿yæ, ¿e obecnoæ wymienionych okreleñ bywa wyranie
wyciszana, z niekorzyci¹ dla zrozumienia omawianego zagadnienia.
Szeroki i przekrojowy zakres prowadzonych dyskusji pozwala na uzasadnione przypuszczenie, ¿e istotnie nie mamy do czynienia ze zjawiskiem przypadkowym i drugorzêdnym, lecz z jednym z signum temporis wspó³czesnej
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kultury, bêd¹cych soczewk¹, z pomoc¹ której dok³adniej dostrzegamy zachodz¹ce w niej przeobra¿enia. Praca zbiorowa Fundamentalizm i kultury wychodzi naprzeciw potrzebie poznawczego ogarniêcia fundamentalizmu i ju¿ tytu³ ksi¹¿ki potwierdza jego ogólnokulturowe oddzia³ywanie. Zebrane artyku³y
s¹ owocem sesji naukowej zorganizowanej w ramach trzeciej edycji Interdyscyplinarnych Konferencji pt. Problemy wspó³czesnej kultury, za którymi
stoj¹ akademickie rodowiska Uniwersytetu Miko³aja Kopernika (Instytut Politologii, Instytut Stosunków Miêdzynarodowych oraz Instytut Filozofii). Redaktorzy ksi¹¿ki, potwierdzaj¹c obszernoæ i wielopostaciowoæ wystêpowania zagadnienia oraz nieostroæ poznawczych okreleñ, uporz¹dkowali zaprezentowane referaty w czterech grupach problemowych: Pytania o fundamentalizm, Filozofia i fundamentalizm, Fundamentalizm i religie, Fundamentalizm i polityka. Po pierwszej czêci, któr¹ nale¿y odczytaæ jako poszerzone wprowadzenie, wy³aniaj¹ siê trzy podstawowe obszary badawcze dotykaj¹ce kolejno filozoficznych, religijnych oraz politycznych kontrowersji
wokó³ fundamentalizmu. Wybór tekstów oraz ich kolejnoæ wydaj¹ siê ze
wszech miar uzasadnione, gdy¿ pomimo religijnego kontekstu dyskusji nabrzmia³ego dzi ekstremizmem islamskim, najbardziej ¿ywe kontrowersje
wokó³ fundamentalizmu przebiegaj¹ w polu kultury ze szczególnym uwzglêdnieniem filozofii, teorii nauki czy szerzej uprawomocnienia róde³ ludzkiej
wiedzy.
W pierwszej czêci znajdziemy m.in. panoramiczny przegl¹d oraz metodologiczne uporz¹dkowanie ró¿nych typów fundamentalizmu, potwierdzaj¹c
tym samym z³o¿onoæ zjawiska (A. Bronk, Fundamentalizm: sensy i dziedziny u¿ycia, s. 1930). Na uwagê zas³uguje wielow¹tkowy tekst Stanis³awa
Ga³kowskiego, w którym przewijaj¹ siê elementy filozofii, etyki oraz polityki
(Fundamentalizm  próba czêciowej obrony, s. 6176). Autor wskazuje na
istnienie dwóch rodzajów fundamentalizmu: psychologicznego, prowadz¹cego
do propagacji postaw fanatycznych oraz filozoficznego, nastawionego na poszukuj¹ce poznanie prawdy, w czym nie nale¿y dopatrywaæ siê ukrytych zarzewi zagro¿eñ, a wrêcz odwrotnie  sojusznika, który przed tymi niebezpieczeñstwami mo¿e broniæ. W ogólnym przekonaniu przeciwników jakiejkolwiek
postaci fundamentalizmu istnieje bezporednie przejcie miêdzy przyjêciem
idei jakiego fundamentu (np. metafizycznego czy religijnego) a wzrastaj¹cym
ryzykiem jego fanatyczno-totalitarnego wykorzystania. W miejsce zakorzenienia siê w zobowi¹zaniu p³yn¹cym z cierpliwego poszukiwania prawdy proponuje siê pragmatyczny relatywizm oraz spo³eczny konformizm, które mia³yby
skutecznie neutralizowaæ zgubny wp³yw bojowników o prawdê. Praktycznym wyrazem takiego stanowiska jest przyjêcie postawy dystansu wobec
mocnych wartoci, gdzie preferuje siê postawê intelektualnej ironii oraz
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niekonsekwencji w dzia³aniu (R. Rorty). Bli¿sza analiza rzekomo fundametalistycznych róde³ XX-wiecznych totalitaryzmów wskazuje jednak na rzecz zupe³nie odwrotn¹, gdy¿ w warstwie przekazu ideologicznego zarówno nasizm,
jak i komunizm pos³ugiwa³y siê relatywistycznym podejciem do wartoci. W tym
sensie Ga³kowski broni czêciowej wa¿noci fundamentalizmu filozoficznego, odwo³uj¹cego siê do metafizycznie podbudowanego pojêcia prawdy czy
dobra moralnego, które w momencie totalitarnego zagro¿enia mo¿e stanowiæ
ratunek przed relatywizmem, tym bardziej ¿e szerokie osadzenie postaw konformistycznych, w d³u¿szej perspektywie czasowej, odbiera spo³eczeñstwu
obywatelsk¹ inicjatywê oraz wzmacnia biernoæ spo³eczn¹, co przecie¿ zwiêksza szanse zwyciêstwa rz¹dów o charakterze dyktatorialnym. Jaka postaæ
otwartego fundamentalizmu chroni przed zwyrodnieniami fanatyzmu, o ile
tylko bêdzie szukaæ sprzymierzeñców w etyce z³otego rodka, inspiruj¹cej
siê arystotelesowsk¹ etyk¹ cnót oraz jego koncepcj¹ roztropnoci.
Druga czêæ pracy, Filozofia i fundamentalizm, wprowadza w centrum
wspó³czesnej dyskusji o po¿ytkach i zagro¿eniach, jakie mia³yby siê kryæ
w fundamentalizmie. Dla filozofii oznacza on przekonanie o istnieniu pierwszych zasad bytowania lub poznawania, stanowi¹cych podstawê do konstytuowania oraz wyjaniania pozosta³ych dziedzin wiedzy lub dzia³ów kultury.
Wspó³czesne mylenie, w dominuj¹cych nurtach nastawione jest jednak antysystemowo oraz defundamentalistycznie i to tak dalece, ¿e badawcze zainteresowanie metafizycznymi czy epistemologicznymi podstawami filozofii wydaje siê ograniczaæ do badañ historycznych. Jak wskazuje Szulakiewicz, pomimo przemo¿nego wp³ywu historyzmu, egzystencjalizmu czy zwrotu lingwistycznego, trudno jest ca³kowicie znieæ wagê pytañ, uznanych za fundamentalistyczne, gdy¿ oznacza³oby to intelektualn¹ dyskwalifikacjê filozofii jako
dziedziny wiedzy. Natomiast stawiane wci¹¿ od nowa za³o¿ycielskie pytania
filozofii musz¹ uwzglêdniaæ uwagi krytyczne, jakie wnios³y do mylenia filozoficznego nurty antyfundametalistyczne (Miêdzy fundamentalizmem a pluralizmem, s. 103117). W pozosta³ych tekstach pojawiaj¹ siê g³osy zarówno
w imiê czêciowej apologii fundamentalizmu (m.in. J. Dêbowski, K. Wieczorek), jak równie¿ bli¿szych opcji krytycznej (W. Torzewski, W. Zieliñski).
Odnosi siê wra¿enie, ¿e znakomite analizy sporów epistemologicznych, podjêtych tak¿e w kontekcie nauk humanistycznych (K. Abriszewski), spo³ecznych
(R. Misiak) a nawet teologicznych (D. Sobota) nie zosta³y proporcjonalnie
uzupe³nione aspektami metafizycznymi (z wyj¹tkiem J. Jusiaka nawi¹zuj¹cego
do filozofii procesu). Chodzi o niedostateczne wyakcentowanie miejsca i znaczenia, jakie zajmuje w toczonych sporach nurt filozofii identyfikowany czasami z klasycznym paradygmatem filozofowania, gdzie metafizyka by³a
i wci¹¿ jest rozumiana jako filozofia pierwsza, punkt wyjcia dla pozosta³ych
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obszarów filozoficznych rozwa¿añ. Ów brak nie jest zarzutem pod adresem
redaktorów tomu, gdy¿ z ca³¹ pewnoci¹ nie otrzymali zg³oszenia prezentuj¹cego typ filozofii metafizykuj¹cej. Jednak, choæby krótka prezentacja jej podstawowych twierdzeñ pozwoli³aby lepiej zrozumieæ wielop³aszczyznowe znaczenie antymetafizycznego zwrotu wspó³czesnej filozofii. Chodzi o zdecydowany odwrót od filozofii pierwszych zasad, którego znakiem rozpoznawczym pozostaje twórczoæ Nietzschego, Heideggera oraz utrzymuj¹ca siê
wci¹¿ moda na dekonstrukcjonizm, oddzia³uj¹cy tak szeroko na humanistykê
(J. Derrida, P. de Man czy G. Vattimo).
Bardzo dobrze siê sta³o, ¿e dzia³ Fundamentalizm i religie nie rozwija
problemów zwi¹zanych z polityzacj¹ religii przez skrajne ugrupowania islamskich ekstremistów. Powiêcono mu w ostatnim czasie, w sposób zupe³nie
uzasadniony, wiele miejsca. I jakkolwiek terror religijny jest jednym z groniejszych zjawisk podwa¿aj¹cych podstawowe wartoci wiatowej demokracji, w znacznej czêci jest to problem zewnêtrzny, importowany do demokracji
z zewn¹trz. Od strony zagro¿eñ dla bezpieczeñstwa miêdzynarodowego problem ten zosta³ przedstawiony przez K. Liedla. Natomiast zwielokrotnienie
poznawcze tego zagro¿enia by³oby niekorzystne dla dyskusji o trudnociach
z fundamentalizmem, jakie przebiegaj¹ wewn¹trz spo³eczeñstw otwartych. Geneza zachodniej wersji fundamentalizmu religijnego prowadzi do
rodowisk protestanckich w Stanach Zjednoczonych z prze³omu XIX i XX w.
i nie ma praktycznie ¿adnego prze³o¿enia na fundamentalizm islamski. W obrêbie chrzecijañstwa katolickiego odmiennie formu³owane tendencje fundamentalistyczne ³¹czy siê z tradycjonalizmem i ruchami integrystycznymi. Typowym przyk³adem jest tu Bractwo w. Piusa X z Ecône, którego historiê oraz
ideologiê przedstawi³ J. Dêbiñski. Na tle sporu wewn¹trzreligijnego, dotykaj¹cego w sposób szczególny katolick¹ wspólnotê wyznaniow¹, szersze perspektywy badawcze zosta³y podjête w pozosta³ych tekstach. S¹ interesuj¹ce o tyle,
¿e dotykaj¹ wyzwañ, przed jakimi prawdê religijn¹ oraz sposób jej moralnego
urzeczywistniania stawia dynamiczny i otwarty rozwój spo³eczeñstw liberalnych. Zwraca siê uwagê, ¿e podtrzymanie wa¿noci fundamentu czy normy
musi uwzglêdniaæ dialog oraz tolerancjê. Nie wykluczaj¹ one idei s³u¿by
prawdzie, gdzie ¿aden z partnerów nie roci sobie pretensji do posiadania
patentu na jej pe³ne odkrycie, a zw³aszcza na sposób przekazu innym. Nie
pojawi³ siê element wiadectwa, tak ¿ywy w myli chrzecijañskiej, choæ
z ca³¹ pewnoci¹ jest ono najbardziej skromn¹ i zarazem najbardziej oddalon¹
od przemocy drog¹ ku dialogicznemu i wspólnotowemu odkrywaniu Prawdy,
równie¿ we wspólnocie politycznej. Prawdy, która ³¹czy a nie przeciwstawia,
zachowuj¹c jednoczenie strony prowadz¹ce rozmowê w autonomii swoich
przekonañ.
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Ostatni dzia³ problemowy, powiêcony polityce, w znakomitej czêci,
kontynuuje badania nad fundamentalizmem w kontekcie demokratycznych
i liberalnych wezwañ. W miarê reprezentatywna charakterystyka Fanatyzmu
i fundamentalizmu w polityce dokonana przez J. Sielskiego (s. 321334) stanowi
porz¹dkuj¹ce wprowadzenie w centrum sporów i konfliktów, jakie powstaj¹ na
spiêciu niezmiennoci fundamentu (pojêtego moralnie, obyczajowo, religijnie
lub prawnie) a pluralistyczn¹ dynamik¹ rozwojow¹ spo³eczeñstwa liberalnego,
w którym autonomia jednostki wprowadza jednoczesn¹ wieloæ celów moralnych oraz d¹¿y do ich realizacji. Opinie autorów dotycz¹ce szkodliwoci
lub przydatnoci fundamentalizmu we wspólnocie politycznej oraz w dzia³aniach politycznych s¹ podzielone. G³osy akcentuj¹ce przede wszystkim negatywne konsekwencje tego niczym nieskrêpowanego otwarcia wydaj¹ siê odosobnione (Z. Pawlak, Filozoficzny aspekt zagro¿eñ wspó³czesnego liberalizmu, s. 349355). Wiêkszoæ autorów wskazuje na dialektyczn¹ naturê zwi¹zków ³¹cz¹cych politykê oraz fundamentalizm, co polega na utrzymywaniu siê
dynamicznie zmieniaj¹cych siê napiêæ (A. Gawkowska, M. ¯ardecka-Nowak). Arbitralna krytyka fundamentalizmu rozumianego jako przemoc wynikaj¹ca ze struktury w³adzy zamienia siê we w³asn¹ odwrotnoæ, co obrazuj¹
meandry myli politycznej M. Foucaulta (£. Dominiak). Z kolei bezkrytyczne
uleganie grupom politycznym g³osz¹cym program wykluczenia innych w imiê
wy¿szoci w³asnych racji prowadzi do ideologicznej erozji, jak to mia³o
miejsce w przypadku miêdzywojennych losów Obozu Narodowego (W. Wojdy³o) oraz zupe³nie wspó³czesnych dziejów skrajnych nurtów feministycznych
(M. Adamiak, A. Derra). Natomiast zupe³nie uzasadniona jest nieufnoæ wobec zbytniej obecnoci zaanga¿owanych politycznie grup o pogl¹dach skrajnych czy wprost ekstremistycznych, których dzia³alnoæ mia³aby rozstrzygaæ
pojawiaj¹ce siê spory, zastêpuj¹c mechanizm demokratycznego wyboru. Trudno jednak ca³kowicie wykluczyæ ukryty ³ad, który w sytuacji niezagro¿onej
niczym demokracji podtrzymuje jej za³o¿ycielskie podstawy. W tym punkcie,
pojêcie fundamentu jest ca³y czas zak³adane, mimo ¿e jego habitualna obecnoæ mo¿e ulegaæ zapomnieniu. Faktem jest, ¿e siêganie do pomocy fundamentu pojawia siê najczêciej w dowiadczeniu negatywnym, gdy istnienie
porz¹dku demokratycznego, w jego ca³oci lub istotnych komponentach, zostaje zagro¿one.
Lektura poszczególnych bloków tematycznych zawartych w tomie Fundamentalizm i kultury pozwala na przekrojowe przyjrzenie siê g³ównym schematom interpretacyjnym. Okazuje siê, ¿e z ca³oci rozwa¿añ nad wspó³czesn¹
kondycj¹ fundamentalizmu wy³ania siê jego opozycyjny (a mo¿e komplementarny) cz³on w postaci antyfundamentalizmu. Oczywiste odrzucenie zdegenerowanych i kulturowo gronych form wykorzystania idei fundamentu, nie wy-
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klucza potrzeby refleksji nad jego wartoci¹ stabilizuj¹c¹, której kultura potrzebuje, tak¿e wtedy, gdy tê potrzebê wyra¿a siê najczêciej negatywnie i nie
wprost.
ks. ZDZIS£AW KUNICKI

Ks. Robert Skrzypczak, Osoba i misja. Podstawy eklezjologii misyjnej
w wietle personalizmu papie¿a Jana Paw³a II, Wydawnictwo Sióstr
Loretanek, Warszawa 2005, ss. 502.
Ca³y Koció³ jest misyjny, ca³y i wszêdzie  te dobrze znane s³owa
z dekretu Soboru Watykañskiego II Ad gentes (2), powtarzane czêsto przez
Jana Paw³a II, niektóre polskie rodowiska kocielne utwierdzi³y w przekonaniu, ¿e tak¿e Koció³ w Polsce potrzebuje misji, nawracania: jest przecie¿
tylu niewierz¹cych czy le wierz¹cych, tylu takich, którzy le siê prowadz¹
itp. Jednak punktem wyjcia dla stwierdzenia, ¿e ca³y Koció³ jest misyjny,
ca³y i wszêdzie pozostaje odwieczny plan Boga, który chcia³, by Koció³ by³
dla ludzkoci powszechnym sakramentem zbawienia. Wyra¿a to symbol wiary
Nicejsko-Konstantynopolitañski: Wierzê w jeden, wiêty, powszechny i apostolski Koció³. Chodzi tutaj o atrybut powszechnoci Kocio³a. W tym
atrybucie zawiera siê idea misyjnej natury Kocio³a, która wy³ania siê ostatecznie z misji trynitarnych: Syna Bo¿ego i Ducha wiêtego. Pos³anie, misyjnoæ jest czêci¹ to¿samoci Kocio³a i chocia¿ samo pojêcie misji ad
gentes zosta³o poddane ostrej krytyce i uleg³o pewnej dewaluacji  jeli nie
liczyæ ostatnich bastionów romantycznego podejcia do nich  to jednak bez
nich niemo¿liwy jest ani rozwój, ani nawet istnienie Kocio³a. Dlatego te¿
z uznaniem trzeba przyj¹æ dojrza³¹, wielow¹tkow¹ i twórcz¹ pracê ks. Roberta
Skrzypczka o rozumieniu misji przez Jana Paw³a II. Jest ona niejako odpowiedzi¹ na probê papiesk¹, zawart¹ w encyklice Redemptoris missio o odnowienie teologii misji. Papie¿, widz¹c skutki wspó³czesnych przemian i rozprzestrzenianie siê nowych idei teologicznych, powtarza³ nurtuj¹ce wielu pytania:
Czy misje wród niechrzecijan s¹ jeszcze aktualne? Czy¿ nie zast¹pi³ ich
mo¿e dialog miêdzyreligijny? Czy ich wystarczaj¹cym celem nie jest ludzki
postêp? Czy poszanowanie sumienia i wolnoci nie wyklucza jakiejkolwiek
propozycji nawrócenia? Czy nie mo¿na osi¹gn¹æ zbawienia w jakiejkolwiek
religii? Po có¿ zatem misje? (RMis 4).
Swoj¹ próbê uzasadnienia dzia³alnoci misyjnej Kocio³a w oparciu o naturê Kocio³a, która jako osoba spo³eczna realizuje siê w wiecie przez
partycypacjê w pos³aniach trynitarnych, ks. Robert Skrzypczak rozpoczyna od
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zarysowanej we Wstêpie sytuacji wiata wspó³czesnego, zw³aszcza odczuwalnych skutków globalizacji. Mówi przy tym o kryzysie misji ad gentes oraz
o koncepcji Kocio³a, który wci¹¿ pozostaje in statu missionis, ale swojej
misji nie mo¿e sprowadzaæ do dzia³alnoci horyzontalnej. Jego zadaniem jest
wskazywanie Osoby Jezusa Chrystusa tym, którzy go nie znaj¹, a nawet gdyby
go ju¿ wszyscy poznali to i tak Koció³ bêdzie pe³ni³ swoj¹ misjê w kierunku
g³êbi, z myl¹ o nadchodz¹cych pokoleniach (s. 20).
W pierwszym, wstêpnym rozdziale, ks. Skrzypczak prezentuje ogólne t³o
misji Kocio³a, poczynaj¹c od idei pos³annictwa w Starym Testamencie i oryginalnoci przes³ania chrzecijañskiego. Celnie zarysowuje tak¿e rozwój refleksji nad misj¹ Kocio³a oraz przedstawia panoramê tendencji w dawnej
i wspó³czesnej misjologii. Autor jest wiadomy rozró¿nienia ca³ociowej misji
Kocio³a (missio Ecclesiae) oraz dzia³añ misyjnych Kocio³a (activitatis
missionalis), dokonanej przez soborowy dekret Ad gentes, by g³osiæ Ewangeliê
i zak³adaæ Koció³ wród narodów lub grup spo³ecznych jeszcze nie wierz¹cych w Chrystusa; wród ludów i grup, gdzie Koció³ nie zapuci³ jeszcze
korzeni (DM 6). Dowody tej wiadomoci daje kilkakrotnie, podaj¹c to
rozró¿nienie, ale zbyt ma³o uwypukla, ¿e misje s¹ to specjalne przedsiêwziêcia Kocio³a. Wydaje siê te¿, ¿e zbyt ³atwo zosta³ przesuniêty akcent z tych
specjalnych przedsiêwziêæ na misjê, czyli pos³annictwo Kocio³a, chocia¿ owe specjalne przedsiêwziêcia wyrastaj¹ przecie¿ z jednej misji Kocio³a, podobnie jak i duszpasterstwo, nowa ewangelizacja, kierowana do Kocio³ów niejako zastyg³ych w wierze, czy te¿ rechrystianizacja spo³eczeñstw
neopogañskich lub te¿ postchrzecijañskich. W tej jednej misji (pos³annictwie) Kocio³a mo¿emy tak¿e odnaleæ i dzia³alnoæ ekumeniczn¹. Rozró¿nienie tych rzeczywistoci ewangelizacyjnych jest jednak konieczne, nie ze
wzglêdu na intelektualny tylko zabieg, ale w³anie ze wzglêdu na szczególnoæ tej misji ad gentes, która wynika z faktu, ¿e jest ona skierowana do
niechrzecijan. Nale¿y wiêc staraæ siê, by to zadanie specyficznie misyjne,
które Jezus powierzy³ i codziennie na nowo powierza swemu Kocio³owi, nie
sta³o siê w koñcu rzeczywistoci¹ zniwelowan¹ w misji globalnej ca³ego Ludu
Bo¿ego, a zatem zaniedbywan¹ czy zapomnian¹ (RMis 34). Zbyt ³atwo zapominamy, ¿e jedna misja Kocio³a wziê³a swój ludzki pocz¹tek z dzia³alnoci misyjnej, skierowanej do narodów nieznaj¹cych Chrystusa. Misje stanowi³y tak¿e pocz¹tek rozwijanej do dzi wielkiej teologii, która skutecznie zagubi³a misjologiê, wch³aniaj¹c j¹ w oderwane od dynamizmu ad gentes traktaty
europejskie.
Mimo tych niecis³oci trudno nie doceniæ g³êbokiego uzasadnienia misyjnoci, które autor przedstawia w rozdziale drugim. W tym uzasadnieniu
opiera siê na Bogu Trójjedynym jako Komunii Osób. W ten sposób nawi¹zuje
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do myli filozoficznej, zw³aszcza etycznej kard. Karola Wojty³y, opartej na
dynamicznej koncepcji osoby ludzkiej, realizowanej w czynie. Z dynamiki
wewnêtrznej Trójcy wiêtej wyrasta czyn Kocio³a, który realizuje siê
w wiecie. W Bogu bogatym w mi³osierdzie znajduje siê ród³o wszelkiej
dzia³alnoci misyjnej. Koció³ jako powszechny sakrament zbawienia realizuje Jego powszechny plan zbawienia. Koció³ ten opiera siê o wiarê w Jezusa
Chrystusa, Syna Bo¿ego, który jest jedynym uniwersalnym Zbawicielem, porednikiem i centrum historii zbawienia (rozdzia³ trzeci). Koció³ bierze swój
dynamizm i dowiadczenie wiary z historycznego faktu Wcielenia, mierci
i zmartwychwstania Jezusa. Jest znakiem i sposobem realizacji Królestwa Bo¿ego w ludzkich sercach i dokonaniach. W rozdziale czwartym autor konsekwentnie ukazuje Osobê Ducha wiêtego, który jest pierwszym protagonist¹
misji. Trzecia Osoba Trójcy wiêtej jest pos³ana na wiat wraz z Synem
Bo¿ym, by nieustannie wspieraæ i kontynuowaæ dzie³o zbawcze Chrystusa.
Duch wiêty dzia³a tak wewn¹trz wspólnoty Kocio³a, jak i poza jej granicami, w obrêbie innych religii, kultur i duchowoci.
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e to krótkie przedstawienie treci trzech najistotniejszych rozdzia³ów ksi¹¿ki ks. Roberta Skrzypczaka jest prostym podsumowaniem czy te¿ nawi¹zaniem do rozwijanej po Soborze Watykañskim II
teologii misji, upatruj¹cej w³anie podstawy dzia³alnoci misyjnej Kocio³a
w Bogu Trójjedynym. W teologii misji rozwijanej przed soborem koncentrowano siê bowiem na pozytywnym prawie Bo¿ym, widz¹c w Nakazie Misyjnym Jezusa dostateczne uzasadnienie tej¿e dzia³alnoci. Jednak w omawianej
publikacji o wartoci i oryginalnoci tego nawi¹zania wiadczy owo personalistyczne ujêcie ród³a dzia³alnoci misyjnej  Misterium Trinitatis  oraz wskazania w tym samym duchu zadañ postawionych misji Jezusa Chrystusa i misji
Ducha wiêtego, które prowadz¹ do powstania i rozprzestrzeniania siê Kocio³a.
W najobszerniejszym pi¹tym rozdziale autor stawia trudne pytanie o koniecznoæ obecnoci Kocio³a w zbawczym dzia³aniu Boga. Ujmuje to dzia³anie tak¿e w sposób personalistyczny, pe³en dynamizmu. Przez swoje zakorzenienie w Bogu osobowym Koció³ staje w szczególnej relacji do wiata. Otwiera
siê na komuniê miêdzy osobami i wspólnotami, jest sakramentem Bo¿ej mi³oci i jednoci, ofiarowanej ludziom. To w³anie stanowi o jego misyjnoci:
powszechnoæ ukierunkowana na wszystkich, gdy¿ wol¹ Boga jest, by Chrystus przyci¹gn¹³ wszystkich do siebie wiêzami mi³oci. O fenomenie misyjnoci Kocio³a autor stara siê mówiæ tak¿e w kategoriach osobowych, traktuj¹c
misyjnoæ jako proces spe³niania siê osobowego, przyoblekania siê w nowe
stworzenie w Chrystusie.
Tezy teologiczne postawione przez ks. Roberta Skrzypczaka s¹ bardzo
ambitne i z pewnoci¹ s¹ jednymi z trudniejszych do wyjanienia. Ryzykowne
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tak¿e wydaje siê ich ujêcie, wcale nie tak czêste w tradycji teologicznej.
Jednak dobra intuicja, du¿a erudycja i przystêpny jêzyk czyni¹ z tej pracy
wartociow¹ lekturê dla wszystkich, którzy chc¹ odkryæ na nowo wielkie horyzonty misji Kocio³a, zw³aszcza misji ad gentes. Ponadto ksi¹¿ka ta powinna
siê znaleæ w zestawie lektur obowi¹zkowych dla misjologów, tym bardziej ¿e
jest niewiele prac o trynitarnym uzasadnieniu misji Kocio³a w literaturze
polskiej (jak równie¿ i obcojêzycznej), ale tak¿e ze wzglêdu na owo oryginalne, personalistyczne ujêcie, osadzone g³êboko w myli autora Redemptoris
missio  wielkiej karty danej nam u progu XXI w.
ks. JAROS£AW RÓ¯AÑSKI OMI

Ks. Antoni Paciorek, Ewangelia wed³ug wiêtego Mateusza 113. Wstêp
 przek³ad z orygina³u  komentarz (Nowy Komentarz Biblijny I/1),
Edycja w. Paw³a, Czêstochowa 2005, ss. 607.
Niemal w piêædziesi¹t¹ rocznicê zainicjowania wydawania serii komentarzy do Biblii (Pismo wiête Starego i Nowego Testamentu. Wstêp  przek³ad
z orygina³u  komentarz), z inicjatywy rodowiska biblistów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz przy wspó³pracy ca³ego rodowiska biblijnego
i teologicznego w Polsce, pod przewodnictwem trzech orodków: lubelskiego,
warszawskiego i krakowskiego, zrodzi³a siê inicjatywa wydania nowej serii
komentarzy (Nowy Komentarz Biblijny  NKB), zarówno dla Ksi¹g Starego
(NKB ST), jak i Nowego Testamentu (NKB NT). Koniecznoæ nowych opracowañ komentarzy do wszystkich Ksi¹g Pisma wiêtego wynika z pojawienia
siê przez owe piêædziesi¹t lat nowych kierunków i metod badañ oraz dobrze
zorganizowanych i merytorycznie przygotowanych biblistów i teologów w silnych kadrowo i twórczo orodkach badawczych na licznych uniwersytetach
polskich. Inicjatorzy nowej serii i autorzy poszczególnych tomów za cel postawili sobie dotarcie z wiedz¹ biblijn¹ do bardzo szerokiego grona odbiorców,
obejmuj¹cego zarówno rodowiska naukowe biblistów i teologów, jak równie¿
te, które sami okrelaj¹ jako uczestników procesu ewangelizacji (s. 9). Zatem wielkie dzie³o z zakresu egzegezy i teologii biblijnej jest skierowane do
ogromnej rzeszy czytelników Ksi¹g kanonu biblijnego, uwzglêdniaj¹c zarówno aspekt naukowy, jak i duszpastersko-ewangelizacyjny.
Wymiernym owocem podjêtego wysi³ku biblistów polskich jest pierwszy
tom komentarza do trzynastu rozdzia³ów (113) Ewangelii Mateusza, autorstwa ks. Antoniego Paciorka, profesora Wydzia³u Teologicznego Katolickiego
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Uniwersytetu Lubelskiego, otwieraj¹cy seriê NKB NT. Tom podzielono na
dwie czêci. Pierwsz¹ z nich jest Wstêp, który wprowadza w zasadniczy corpus dzie³a sk³adaj¹cego siê z dwóch powtarzaj¹cych siê elementów: polskiego
t³umaczenia greckiego tekstu Ewangelii oraz kilkuaspektowego komentarza.
Wstêp (ss. 2365) powiêcony jest problematyce historyczno-literackiej
Ewangelii. Autor komentarza wykaza³ siê du¿¹ starannoci¹ i podziwu godn¹
znajomoci¹ problematyki, prezentuj¹c najpierw aktualny stan badañ omawianych kwestii, a nastêpnie podaj¹c w³asne rozwi¹zania dyskutowanych
zagadnieñ.
Pierwsze z omawianych zagadnieñ to problem struktury literackiej Ewangelii (ss. 2528). Autor przedk³ada trzy najbardziej znane i najczêciej przyjmowane z pewnymi modyfikacjami modele  chiastyczny, oparty na podziale
Ewangelii Marka i piêciu ksi¹g. Ten ostatni przyjmuje za punkt wyjcia
w swoim komentarzu. Nastêpnie podejmuje zagadnienie prehistorii tekstu
Ewangelii, czyli jego pierwotnego kszta³tu, gdzie odnosi siê najpierw do teorii
dwóch róde³ i problemu pierwszeñstwa Ewangelii Marka. Znacznie wiêcej
miejsca powiêca problematyce ród³a Q, omawiaj¹c trudnoci w jego odtworzeniu, tzw. minor agreements, jego zakres i strukturê, czas i miejsce powstania. Dalej odnosi siê do takich kwestii, jak: wykorzystanie róde³ w Ewangelii
Mateusza, teologiczne wp³ywy róde³ Marka i Q na Ewangeliê, materia³ w³asny Mateusza oraz specyfikê redakcyjnej pracy ewangelisty. Ca³oæ zamyka
wykaz najnowszej bibliografii, co jest sta³ym elementem komentarza (na zakoñczenie ka¿dego jego punktu). Jako trzeci w kolejnoci przedstawiony jest
problem autorstwa oraz czasu definitywnej redakcji pierwszej Ewangelii
(ss. 4050). W odniesieniu do kwestii autorstwa omówione zosta³y opinie
tradycyjne i ich trudnoci oraz zaprezentowane zosta³o w³asne, interesuj¹ce
i konstruktywne rozwi¹zanie. W redaktorze greckiego kanonicznego tekstu
Ewangelii A. Paciorek widzi anonimowego chrzecijanina z krêgu Mateusza
Aposto³a, który sporz¹dzi³ dzie³o analogiczne wzglêdem Marka, podaj¹c Mateusza jako pe³nego autora najpierw ze wzglêdu na pochodzenie wykorzystanego materia³u, ale tak¿e dla przydania dzie³u autorytetu apostolskiego. Pod
takim tytu³em: wed³ug Mateusza, Ewangelia znana jest ju¿ w pierwszych dekadach II w., czego wiadectwem jest tak¿e Papiasz (s. 45). W kwestii czasu
ostatecznej redakcji dzie³a wyczerpuj¹co zosta³y omówione wiadectwa zewnêtrzne i wewnêtrzne, ze szczególnym potraktowaniem problemu zwi¹zanego ze z³orzeczeniem przeciw chrzecijanom birkat ha-minim oraz relacji miêdzy synagog¹ a judeochrzecijañskim Kocio³em po katastrofie roku 70,
w okresie bardzo aktywnej dzia³alnoci rabinów w Jamni, zmierzaj¹cej do
rewitalizacji narodu ¿ydowskiego, jego instytucji judaistycznej religii, wszystko to w atmosferze ostrej polemiki i wrogiej konfrontacji w stosunku do
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dynamicznie rozwijaj¹cego siê Kocio³a chrzecijañskiego. Czas ostatecznej
redakcji Ewangelii autor komentarza sytuuje w latach osiemdziesi¹tych.
W punkcie czwartym omawia problematykê miejsca definitywnej redakcji
dzie³a i jego adresatów (ss. 5058). Wymienia dotychczas zg³oszone propozycje wraz z argumentacjami: Aleksandriê, Jerozolimê lub ogólnie Palestynê,
Cezareê Nadmorsk¹, Fenicjê, Edessê oraz Antiochiê Syryjsk¹  za któr¹ sam
równie¿ siê opowiada. W drugim podpunkcie odnosi siê do kwestii adresatów
Ewangelii, czyli do Kocio³a Mateuszowego, który okrela jako wspólnotê
o doæ wyranej strukturze, sk³adaj¹cej siê z judeo- i etnochrzecijan, postrzegaj¹c¹ siebie jako dzieci (synów) Bo¿ych i braci Jezusa. Wielu jej cz³onków to
prorocy, sprawiedliwi i nauczyciele. Ma ju¿ charakter Kocio³a miejskiego,
w miarê zamo¿nego, ¿yj¹cego najprawdopodobniej w Antiochii Syryjskiej lub
jej okolicach. Boryka siê jednak z wieloma napiêciami i konfliktami wewnêtrznymi wywo³ywanymi przez fa³szywych proroków i zewnêtrznymi, jak
przeladowania ze strony pogan i ¯ydów (s. 58). W ostatnim, pi¹tym punkcie
Wstêpu (ss. 5865), A. Paciorek omawia niektóre, bardziej charakterystyczne
dla tej Ewangelii w³aciwoci literackie, jak: semityzmy, upodobanie redaktora
do liczb, struktury chiastyczne, inkluzje, paralelizmy oraz redakcyjne rozszerzenia i dodatki do tradycji logiów. W drugim podpunkcie porusza kwestiê
gatunku literackiego, wyjaniaj¹c nazwê ewangelia oraz gatunek zwany
bios. Stwierdza, ¿e z du¿ym prawdopodobieñstwem nale¿y przyj¹æ, ¿e Mateusz Ewangelista by³ pierwszym autorem, który nazwa³ ewangeli¹ dzie³o
przez siebie napisane, ukazuj¹ce naukê i dzia³alnoæ Jezusa Nazarejczyka
 Mesjasza Izraela i Syna Bo¿ego. W kwestii za gatunku bios, powo³uj¹c siê
na G.N. Stantona konstatuje: Ewangelie  ze wzglêdu na swoj¹ treæ  stanowi¹ jeden wspólny podgatunek w gatunku bios. Jego pierwsi czytelnicy instynktownie przyjmowali j¹ jako podgatunek grecko-rzymskiej biografii (s. 65).
Zasadniczy corpus dzie³a (ss. 69-572) okrelaj¹ nastêpuj¹ce jego sta³e
elementy. Na pocz¹tku ka¿dego rozdzia³u autor zamieszcza zwiêz³e omówienie
najistotniejszych problemów dotycz¹cych d³u¿szych sekcji Ewangelii. Pierwsze trzynacie rozdzia³ów dzieli na cztery sekcje, które wyznaczaj¹ rozdzia³y
komentarza:
1. Wprowadzenie (1,12,23): narodzenie i dzieciñstwo Jezusa
2. G³oszenie królestwa (3,17,29)
3. Dzia³alnoæ w Galilei (8,110,42)
4. Jezus wobec sprzeciwu (11,113,52)
Ka¿da z czterech sekcji jest podzielona na mniejsze podsekcje materia³u
redakcyjnego, a te zawieraj¹ kolejno perykopy poddawane szczegó³owemu
objanianiu. Po podaniu polskiego t³umaczenia greckiego tekstu perykopy A. Paciorek w pierwszym etapie analizy podaje uwagi z zakresu krytyki tekstu (jeli
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istnieje taka potrzeba), a nastêpnie w sposób obszerny i kompetentny przedstawia zagadnienia literacko-historyczne: strukturê perykopy, tradycjê i redakcjê
tekstu oraz omawia równie¿ kwestie dotycz¹ce gatunku i historycznoci przekazu. W drugim etapie przeprowadza bardzo solidnie, szczegó³owo i systematycznie objanienie tekstu, werset po wersecie. W trzecim etapie objaniania
tekstu perykop Ewangelii autor komentarza ukazuje bogate i wieloaspektowe
przes³anie kerygmatyczne, u³atwiaj¹c w ten sposób czytelnikowi wydobycie
z omawianego tekstu orêdzia ewangelicznego s³u¿¹cego osobistej i wspólnotowej refleksji. Tak jak we Wstêpie, ka¿d¹ omawian¹ perykopê zamyka wykaz
najnowszej bibliografii, mog¹cej pos³u¿yæ zainteresowanym do dok³adniejszego zg³êbienia ewangelicznego przes³ania analizowanego tekstu. Na szczególn¹
uwagê zas³uguj¹ równie¿ dwa ekskursy, jakie autor zamieszcza w komentarzu.
Pierwszy dotyczy dziewiczego poczêcia Jezusa (ss. 99103), drugi natomiast
cudów Jezusa  jego pojêcia, historycznoci i hermeneutyki (ss. 399-4-8).
Pierwszy tom komentarza zawiera starannie przygotowany wykaz skrótów (ss. 1222), dodatkow¹ bibliografiê (ss. 573583), skorowidz autorów
(ss. 585591) i tekstów biblijnych (ss. 594604) oraz przejrzysty spis treci
(ss. 605607).
Reasumuj¹c, nale¿y podkreliæ bardzo wysoki walor merytoryczny i formalny omawianego komentarza. Bez w¹tpienia spe³nia on w wysokim stopniu
wymogi, jakie zosta³y mu postawione przez inicjatorów i zespó³ redakcyjny tej
serii komentarzy biblijnych. Wype³nia d³ugo istniej¹c¹ lukê, która  niestety
przez wiele lat  k³ad³a siê cieniem na biblistyce polskiej. Nale¿y wyraziæ
g³êbok¹ nadziejê, ¿e przys³u¿y siê owocnie wszystkim czytelnikom w ca³ym
bogactwie ich wieloaspektowego ¿ycia, nie tylko ju¿ wierz¹cym w Jezusa
Mesjasza i Syna Bo¿ego i ¿yj¹cym wewn¹trz Kocio³a, ale i jeszcze niewierz¹cym, lecz szukaj¹cym drogi do bogatej wiedzy biblijnej i o Biblii oraz
drogi do królestwa niebieskiego.
ks. ZDZIS£AW ¯YWICA
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Wykaz skrótów
AAS
ABl
AfkKR
AO
Art.
AVKirchStG
Az
BayArchG
BayKonk
BayStG
BayVBl
BayVerfGH
BezO
BGB
BRAO
BV
BVerfG
BVerfGE
BVerwG
CA
can, cc
CIC
DKirchStO
DVBl
EG
EGV
ErbStG
EStDV
EStG
EUV
EWNT
EV
FC
ff.
FME





































Acta Apostolicae Sedis
Amtsblatt (der Diözese Augsburg)
Archiv für Katholisches Kirchenrecht
Abgabenordnung
Artikel (artyku³)
Ausführungsverordnung zum Bayerischen Kirchensteuergesetz
Aktenzeichen
Bayerisches Architektengesetz
Bayerisches Konkordat
Bayerisches Stiftungsgesetz
Bayerische Verwaltungsblätter
Bayerischer Verfassungsgerichtshof
Bezirksordnung
Bundesgesetzblatt
Bundesrechtsanwaltsordnung
Bayerische Verfassung
Bundesverfassungsgericht
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (Amtliche Sammlung)
Bundesverwaltungsgericht
Jan Pawe³ II, Encyklika Centessimus annus
kanon, kanones
Codex Iuris Canonici (Kodeks prawa kanonicznego)
Diözesane Kirchensteuerordnung (in Bayern)
Deutsches Verwaltungsblatt
Europäische Gemeinschaft
Vertrag der Europäischen Gemeinschaft/1997
Erbschaftsteuergesetz
Einkommensteuer-Durchführungsverordnung
Einkommensteuergesetz
Europäischer Unionsvertrag/1997
Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament
Jan Pawe³ II, Encyklika Evangelium vitae
Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio
fortfolgende (nastêpne)
Entschließung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen
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GBl.
GewStG
GG
GO
GrEStG
GrStG
GVBl
HdbKathKR
HdbStKirchR
HdbStuKEU
HKaG
Hrsg.
i.V.m.
IHKG
JZ
KG
KiStG
KirchStG
KiStiftO
KKK
KnsK
KStG
KWMBl

























Lfd.
LkrO
m.w.N.
NJW
PSB
RegBl.
RGZ
RKonk
RMis
RN
SRS
StBerG
S. Th.
Tz
UStG
VStG (a.F.)
VVDStRL
WPO
WRV





















Gesetzblatt
Gewerbesteuergesetz
Grundgesetz
Gemeindeordnung
Grunderwerbsteuergesetz
Grundsteuergesetz
Gesetz- und Verordnungsblatt
Handbuch des Katholischen Kirchenrechts
Handbuch des Staatskirchenrechtes der Bundesrepublik Deutschland
Handbuch Staat und Kirche in der Europäischen Union
Handwerkskammergesetz
Herausgeber (wydawca)
in Verbindung mit (w powi¹zaniu z)
Industrie- und Handelskammergesetz
Juristenzeitung
Kostengesetz
Kirchensteuergesetz
Bayerisches Kirchensteuergesetz
Ordnung für kirchliche Stiftungen (in Bayern)
Katechizm Kocio³a Katolickiego
Kompendium nauki spo³ecznej Kocio³a
Körperschaftsteuergesetz
(Gemeinsames) Amtsblatt der Bayerischen Staatsministerien für Unterricht
und Kultus sowie für Wissenschaft und Kunst
Laufend (dalsze)
Landkreisordnung
mit weiteren Nachweisen
Neue Juristische Wochenschrift
Polski s³ownik biograficzny, Kraków 1935Regierungsblatt
Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen (Amtliche Sammlung)
Reichskonkordat
Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptoris missio
Leon XIII, Encyklika Rerum novarum
Jan Pawe³ II, Encyklika Solicitudo rei socialis
Steuerberatungsgesetz
Summa Theologica
Teilziffer
Umsatzsteuergesetz
Vermögensteuergesetz (alte Fassung)
Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer
Wirtschaftsprüferordnung
Weimarer Reichsverfassung
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ZASADY PRZYGOTOWANIA DO DRUKU PRAC NAUKOWYCH DO CZASOPISMA
FORUM TEOLOGICZNE
1. Wydruk komputerowy
1.1. Rocznik Forum Teologiczne sk³ada siê z dzia³ów:
Rozprawy i artyku³y (ka¿dy tekst podlega szczegó³owej redakcji wydawniczej w Wydawnictwie UWM
oraz osobnej recenzji profesora wy¿szej uczelni spoza UWM),
Materia³y i komunikaty (podlegaj¹ szczegó³owej redakcji wydawniczej w Wydawnictwie UWM),
Recenzje i omówienia (podlegaj¹ szczegó³owej redakcji wydawniczej w Wydawnictwie UWM).
1.2. Autor dostarcza do Redakcji Forum Teologicznego (Olsztyn  Redykajny, ul. Stanis³awa Hozjusza
15, p. 29):
 wydruk komputerowy pracy w dwóch egzemplarzach: tekst z przypisami (przypisy na koñcu pracy).
Wydruk powinien byæ wykonany na papierze formatu A-4, zadrukowanym jednostronnie: Preferowany edytor tekstu Word. Czcionka: Times New Roman, wielkoæ czcionki  14; odstêp miêdzy wierszami  1,5.
Przypisy: czcionka  12. Marginesy ka¿dej kartki wydruku powinny mieæ wymiary: górny i dolny  25 mm,
lewy  35 mm. Formatowanie tekstu nale¿y ograniczyæ do minimum: wciêcia akapitowe, rodkowanie, kursywa. Objêtoæ rozpraw i artyku³ów nie powinna przekraczaæ 15 stron znormalizowanego wydruku, ³¹cznie
z przypisami; sprawozdania i recenzje  4 strony;
 wykaz skrótów (wed³ug wzorów podanych w Encyklopedii katolickiej, wyd. KUL);
 streszczenie w jêzyku polskim (maksymalnie pó³ strony znormalizowanego wydruku);
 s³owa kluczowe (od piêciu do siedmiu s³ów kluczowych, zamieszczone po tytule, przed tekstem pracy);
 na pierwszej stronie w lewym górnym rogu wydruku Autor podaje imiê i nazwisko oraz swój
naukowy zak³ad, np.: Jan Kowalski, Wydzia³ Teologii UWM w Olsztynie.
1.3. Zrecenzowane artyku³y i rozprawy przekazywane s¹ wraz z recenzj¹ do Autorów. Autor powinien
zapoznaæ siê z recenzj¹, ustosunkowaæ siê do poprawek recenzenta i po ich uwzglêdnieniu lub uzasadnionym
nieuwzglêdnieniu zwróciæ do Redakcji tekst recenzowany, recenzjê, nowy wydruk komputerowy i opisan¹
dyskietkê z poprawion¹ wersj¹ (nazwisko i imiê Autora, tytu³ artyku³u).
1.4. Redakcja Forum Teologicznego przyjmuje do druku teksty dotychczas nigdzie nie drukowane.
2. Przypisy
2.1. Numer przypisu w tekcie umieszczamy po znaku interpunkcyjnym koñcz¹cym zdanie lub jego
czêæ (np. W ostatnim swoim licie z roku 1582, napisanym 28 grudnia,1 próbuje wyt³umaczyæ siê z zarzutów,
[...] tego miasta.2).
2.2. Opis publikacji zwartej (ksi¹¿ki) powinien zawieraæ nastêpuj¹ce elementy: inicja³ imienia, nazwisko (-a) autora (-ów) bez spacji, tytu³ dzie³a, podtytu³ (oddzielony kropk¹), czêci wydawnicze (np. wyd. 2.),
miejsce i rok wydania, wykaz cytowanych stron (numery stron nale¿y oddzieliæ mylnikiem bez odstêpów lub
przecinkiem, jeli strony nie nastêpuj¹ po sobie). Tytu³ dzie³a zaznaczamy kursyw¹  bez cudzys³owu.
Przyk³ad zapisu przypisów
1) J. Kudasiewicz, Wymiar biblijny, w: Podstawowe wymiary katechezy, pod red. M. Maciejewskiego,
Kraków 1991, s. 1719.
2) Ibidem, s. 20.
3) Pius XII, Divino afflante Spiritu, AAS 35 (1943), s. 297325.
4) DWR 10.
5) TWNT, t. 1, s. 321.
2.3. Przypis, który bezporednio powtarza siê oznaczamy: Ibidem, s. ... (bez kursywy). Dzie³o wczeniej cytowane zapisujemy: inicja³ imienia i nazwisko autora, tytu³ dzie³a lub jego skrót (za ka¿dym razem
jednakowy), s. ... . Je¿eli w jednym przypisie nastêpuj¹ bezporednio po sobie wiêcej ni¿ jedno dzie³o tego
samego autora, to przy cytowaniu drugiego dzie³a (i nastêpnych  jeli wystêpuj¹) zamiast inicja³u imienia
i nazwiska autora piszemy: Ten¿e, tytu³ lub skrót dzie³a, s. ... .
2.4. Brak miejsca, roku wydania lub tylko miejsca, lub tylko roku ksi¹¿ki cytowanej oznacza siê
skrótem [b.m.], [b.r.], [b.m.r.], (w nawiasie kwadratowym).
3. Cytaty
3.1. Cytaty z Biblii w tekcie i w przypisach nale¿y pisaæ kursyw¹ (bez cudzys³owu). Wszystkie inne
cytaty umieszczane w tekcie i w przypisach nale¿y ujmowaæ w cudzys³ów (bez kursywy).
3.2. Wszystkie cytaty powinny byæ dok³adnie sprawdzone ze ród³em. Cytaty z Biblii wed³ug Biblii
Tysi¹clecia.
3.3. Przy cytowaniu poezji lub dramatu nale¿y zachowaæ uk³ad graficzny orygina³u (podzia³ na strofy,
wciêcia wersów). W cytatach z prozy lub z prac naukowych nale¿y równie¿ zachowaæ wciêcia akapitowe
i wyró¿nienia orygina³u. Wszelkie zmiany w cytacie i dodatkowe wyró¿nienia musz¹ byæ opatrzone adnotacj¹
w nawiasie kwadratowym.
3.4. Cytaty powinny byæ opatrzone notk¹ bibliograficzn¹.
3.5. Fragmenty opuszczone w cytatach nale¿y zaznaczyæ trzema kropkami w nawiasach kwadratowych.
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