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GEWALT GEGENÜBER FAMILIEN.
THEOLOGISCH-ETHISCHE HERAUSFORDERUNGEN
Zusammenfassung. Gewalt wird im Zusammenhang mit Familie zumeist als Gewalt in der
Familie verstanden. Hierzu gibt es seit einigen Jahrzehnten zahlreiche Studien. Dieser Artikel
behandelt dagegen jene Formen von struktureller und kultureller Gewalt, denen Familien als ein
soziales Teilsystem im Kontext moderner Gesellschaften unausweichlich ausgesetzt sind. Im
Anschluss an begriffliche Klärungen zur Gewalt, insbesondere zur strukturellen und kulturellen Gewalt,
werden zunächst die strukturellen, individuellen und kulturellen Pluralisierungsprozesse der Moderne
in ihren fundamentalen Auswirkungen auf Familien aufgezeigt. Sodann werden zentrale Aspekte der
strukturellen und kulturellen Gewalt gegenüber Familien verdeutlicht. Diese haben zur Folge, dass die
Familie im Kontext moderner Gesellschaften sowohl in ihrer Gründungsbereitschaft als auch in ihrer
Lebensfähigkeit immer mehr gefährdet ist. Theologisch-ethische Herausforderungen verweisen nicht
nur auf die Aufgabe einer umfassenden Familienpolitik, sondern auch darauf, dass die spezifische
Eigenlogik von Ehe und Familie als Lebensform von Würde begleitet und ermutigt wird.
Schlüsselworte: Familie, strukturelle Gewalt, kulturelle Gewalt, Menschenwürde, theologische
Ethik.

Einleitung
Gewalt bewirkt Zerstörung  nicht nur im Blick auf Kriege, schwere Verbrechen oder anders im Sinne von Naturgewalten, sondern alltäglich auch im
Blick auf Familien. Üblicherweise wird der Zusammenhang von Gewalt und
Familie als Gewalt in der Familie verstanden und thematisiert. Im Fokus steht
damit jene Gewalt, die Familienmitglieder einander zufügen. Solche familiäre
Gewalt kann nochmals in physische, psychische, sexuelle, ökonomische und auch
religiöse Formen von Gewalt ausdifferenziert und sodann speziell analysiert
werden zwischen erwachsenen (Ehe)Partnern oder gegenüber deren Kindern,
aber auch unter Geschwistern. Erst seit einigen Jahrzehnten gibt es hierzu zahlAdres/Address/Anschrift: Univ.-Prof. Dr. Gerhard Marschütz, Katholische Fakultät der Universität Wien,
Institut für Systematische Theologie, Fachbereich Theologische Ethik, e-mail: gerhard.marschuetz@univie.ac.at
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reiche, teilweise auch über das Internet zugängliche Studien1. Diese relativ späte
wissenschaftliche Aufarbeitung des Themas bezeugt insgesamt eine veränderte
Sensibilität gegenüber familiärer Gewaltausübung. Denn es ist nicht davon auszugehen, dass familiäre Gewalt ein »neues« Thema darstellt. Lediglich aufgrund
veränderter soziokultureller Verständnisweisen ist in der Vergangenheit vieles
nicht oder nur bedingt als Gewaltanwendung angesehen worden. Was daher im
historischen Vergleich heute im Gefolge von Frauen- und Kinderschutzbewegung
als familiäre Gewalthandlung gegenüber insbesondere Frauen und Kindern begriffen wird, war zuvor Jahrhunderte lang gesellschaftlich akzeptiert oder zumindest
toleriert2.
Im Zentrum der nachfolgenden Ausführungen steht nicht das Thema innerfamiliärer Gewalt. Vielmehr soll eine Form von Gewalt verdeutlicht werden, der
Familien als soziales System im Kontext moderner Gesellschaften unausweichlich
ausgesetzt sind. Es geht also nicht um familiäre Gewalt zwischen Personen
(persönliche Gewalt), sondern um jene Form von Gewalt, die der norwegische
Friedensforscher Johan Galtung in den 1970er Jahren strukturelle Gewalt genannt hat. Da nach Galtung sowohl die persönliche Gewalt als auch die strukturelle Gewalt erst durch die Dimension der kulturellen Gewalt plausibel und
legitimiert wird, ist auch diese Form von Gewalt zu berücksichtigen.
Angesichts der damit verbundenen Komplexitätssteigerung des Themas
müssen Schwerpunkte gesetzt werden. Zunächst ist es nötig, wenigstens umrisshaft Begriffsklärungen zur Gewalt einzubringen. Sodann sind zentrale Aspekte
der strukturellen Gewalt gegenüber Familien auf dem Hintergrund gesellschaftlicher Modernisierungsprozesse aufzuzeigen und im Blick auf kulturelle Dimensionen zu vertiefen. Den Abschluss bilden theologisch-ethische Überlegungen.
Begriffliche Annäherungen
Jede Annäherung an den Begriff Gewalt hat vorweg zu beachten, dass  wie
der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Jahr 2002 veröffentliche
World Report on Violence and Health in der Zusammenfassung festhält
1

Vgl. etwa Gender Datenreport. Datenreport zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der
Bundesrepublik Deutschland, Kapitel 10: Gewalthandlungen und Gewaltbetroffenheit von Frauen und
Männern, München 2005, S. 610-669, in: Bundesministerium für Familie, Senioren und Jugend
[online], Zugang: 27.03.2015, <http://www.bmfsfj.de/doku/Publikationen/genderreport/10-gewalthandlungen-und-gewaltbetroffenheit-von-frauen-und-maennern.html>; Österreichisches Bundesministerium
für Soziale Sicherheit und Generationen (Hrsg.), Gewalt in der Familie, Gewaltbericht 2001. Von der
Enttabuisierung zur Professionalisierung, Wien 2001, in: Bundesministerium für Familien und Jugend
[online], Zugang: 27.03.2015; S. Lamnek et al., Tatort Familie. Häusliche Gewalt im gesellschaftlichen
Kontext, Ausgabe 3., Wiesbaden 2012.
2 Vgl. S. Lamnek et al., Tatort Familie, S. 2434.
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 Gewalt ein äußerst diffuses und komplexes Phänomen [ist], das sich einer
exakten wissenschaftlichen Definition entzieht3. Je nach wissenschaftlicher
Disziplin, aber ebenso in Relation zu unterschiedlichen soziokulturellen wie auch
historischen Kontexten kann der Gewaltbegriff verschiedene Bedeutungsinhalte
aufweisen und erweist sich darum als vielschichtig und unscharf4.
Dem althochdeutschen Wort waltan entstammend, besagt Gewalt stark
sein, beherrschen und bezeichnet in historischer Sicht primär das spezifische
Merkmal eines Herrschenden, dem es obliegt, Macht ausüben und durchsetzen
zu können5. Im Vergleich zu anderen Sprachen enthält der deutsche Begriff
Gewalt aber keinen Unterschied zwischen legitimer Gewalt (lat. potestas,
engl. power), wie sie in institutioneller Form von Staaten ausgeübt werden kann,
und illegitimer Gewalt (lat. violentia, engl. violence). Allein letztere wird gesellschaftlich durch das Strafrecht sanktioniert und sowohl umgangssprachlich als
auch im wissenschaftlichen Diskurs vorwiegend als physische Gewalt aufgefasst.
Diese meint eine Ausübung von körperlicher Stärke, die beabsichtigt eine Schädigung oder Verletzung von Personen oder Sachen bewirkt. Auch der oben zitierte
World Report on Violence and Health basiert auf der physischen Auffassung
von Gewalt, beschränkt sie aber auf Personen und erweitert sie zugleich im Blick
auf die Gewalt gegen die eigene Person und auf Formen kollektiver Gewalt.
Demnach wird Gewalt definiert als der absichtliche Gebrauch von angedrohtem
oder tatsächlichem körperlichem Zwang oder physischer Macht gegen die eigene
oder eine andere Person, gegen eine Gruppe oder Gemeinschaft, der entweder
konkret oder mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Verletzungen, Tod, psychischen
Schäden, Fehlentwicklungen oder Deprivation führt6.
Während hier der Gebrauch von physischer Gewalt auch im Blick auf psychische Schäden Beachtung findet, charakterisiert psychische Gewalt als solche
primär Kränkungen und Demütigungen verbaler Art, aber ebenso die gezielte
Verweigerung von Kommunikation und Vertrauen, wodurch das Selbstbewusstsein einer Person systematisch geschädigt wird.
Dagegen bewirkt sexuelle Gewalt immer eine Verletzung von Körper und
Psyche, insbesondere in ihrer grausamsten Art der Vergewaltigung und des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen. Familiär sind fast immer Frauen und
3 Weltbericht Gewalt und Gesundheit. Zusammenfassung, in: World Health Organization [online],
Zugang: 27.03.2015, <http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/summary_ge.pdf>, S. 5.
4 Vgl. als Überblick: P. Imbusch, Der Gewaltbegriff, in: W. Heitmayer, J. Hagan (Hrsg.), Internationales Handbuch der Gewaltforschung, Wiesbaden 2002, S. 2657.
5 Vgl. Duden, Bd 7: Das Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache, Mannheim
1997.
6 Weltbericht Gewalt und Gesundheit. Zusammenfassung, in: World Health Organization [online],
S. 6.
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Kinder von sexueller Gewalt betroffen. Nicht selten werden Frauen gegen ihren
Willen zu erniedrigenden und oft schmerzhaften sexuellen Praktiken genötigt und
hierdurch zum Objekt sexueller Lustbefriedigung degradiert. Im Fall des sexuellen
Missbrauchs an Kindern nutzt der Täter zudem seine Macht- und Autoritätsposition aus, um seine eigenen Bedürfnisse auf Kosten des Kindes zu befriedigen7.
Darüber hinaus existiert vor allem in Familien mit traditionellem Geschlechterverständnis weiterhin ökonomische Gewalt, wenn Männer als Allein- oder
Besserverdiener darüber entscheiden, wie finanzielle Mittel eingesetzt und zugeteilt werden. Ökonomische Gewalt kann sich auch darin äußern, dass Frauen von
Männern auf ihre Aufgaben als Mutter und Hausfrau fixiert und so in wirtschaftlicher Abhängigkeit gehalten werden, da ihnen die Ausübung einer eigenen beruflichen Tätigkeit erschwert oder verweigert wird.
Ebenso existieren Formen religiöser Gewalt. Diese können sich familiär in
der Kindererziehung durch rigide religiöse Normen oder einseitige, Angst
einflößende Gottesbilder äußern, welche einer Förderung der kindlichen
Persönlichkeitsentwicklung entgegenstehen. Auch die Hinderung oder Herabwürdigung der freien Ausübung des Glaubens eines Familienmitgliedes ist unter
religiöser Gewalt zu subsumieren.
Die bisher genannten Formen von Gewalt unterscheiden sich deutlich vom
Begriff der strukturellen Gewalt, der die aus gesellschaftlichen Strukturen resultierenden Formen von Gewalt in den Blick nimmt. Solche Gewalt kennt keinen
konkreten Akteur im Sinne einer persönlichen und direkten Gewaltausübung. Die
in sozialen Strukturen integrierte Gewalt existiert zwar nicht jenseits menschlicher
Verantwortung, entzieht sich aber einer unmittelbaren individuellen Zurechenbarkeit. Strukturelle Gewalt benennt einen strukturell bewirkten Dauerzustand von
Gewalt. Sie liegt gemäß Galtung dann vor, wenn Menschen so beeinflußt werden, daß ihre aktuelle somatische und geistige Verwirklichung geringer ist als ihre
potenzielle Verwirklichung8. Dieser Gewaltbegriff stellt die Folgen für die Opfer
in das Zentrum und begreift diese als Differenz zwischen dem Aktuellen und
dem Potenziellen, zwischen dem, was ist, und dem, was auf einem bestimmten
gesellschaftlichen Entwicklungsniveau hätte sein können9. Da im Vergleich zur
physischen Gewalt diese Differenz oft nicht als Gewalt assoziiert wird und damit
als überdehnt benannt erscheint, schlägt Galtung als Synonym auch den Begriff
der sozialen Ungerechtigkeit10 vor. Gleichermaßen versteht er unter beiden
Begriffen die strukturell bedingte ungerechte, weil ungleiche Verteilung von
7 D. Bange, G. Deegener, Sexueller Mißbrauch an Kindern. Ausmaß, Hintergründe, Folgen,
Weinheim-Basel 1996, S. 105.
8 J. Galtung, Strukturelle Gewalt, Reinbek 1975, S. 9.
9 P. Imbusch, Der Gewaltbegriff, in: W. Heitmayer, J. Hagan (Hrsg.), Internationales Handbuch
S. 40.
10 J. Galtung, Strukturelle Gewalt, S. 13.
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Chancen und Ressourcen wie Einkommen, Vermögen und Bildung. Auf diese
Weise werden Menschen gewaltsam gehindert, ein gutes Leben führen oder
bereits Überleben zu können. Armut, Ausbeutung, Unterdrückung und Entfremdung sind somit wichtige Definitionsmerkmale des strukturellen Gewaltbegriffs.
Legitimiert wird strukturelle Gewalt durch kulturelle Gewalt11. Diese bewirkt, dass diverse Formen von Gewalt in einer bestimmten Kultur als legitim
oder zumindest nicht als Unrecht gelten und demnach gesellschaftlich ebenso üblich
wie akzeptiert sind. Kulturelle Gewalt impliziert, die in Begriffen, Sprache, Handlungen und sozialen Strukturen eingelagerte Gewalt nicht als solche wahrzunehmen, da
sie als selbstverständlich gilt und somit beschönigt oder verschleiert wird. Auf diese
Weise wird Gewalt oft unkenntlich gemacht. Sie bleibt weithin unsichtbar und
unhinterfragt, darum zumeist verkannt, wiewohl zugleich kulturell anerkannt.
Zentrale Kritikpunkte an dieser Ausweitung des Gewaltbegriffs auf strukturelle und kulturelle Dimensionen kulminieren vor allem in der mangelnden Operationalisierbarkeit und Schärfe, wenn nicht sogar Unbestimmbarkeit des Begriffs
strukturelle/kulturelle Gewalt. Letztlich könnte nämlich alles als Gewalt gelten,
sobald nur vorstellbar wäre, dass es im normativen Sinne besser sein könnte12.
Damit würde der Begriff strukturelle Gewalt auch sehr bald als Skandalisierungsinstrument missbraucht werden können, zumal er keinen direkten Täter kennt,
sondern nur die Folgen für die Opfer ausweist. Damit werde aber zudem die
unhintergehbare personale Verantwortung auch für strukturelle und kulturelle
Bereiche vernachlässigt.
Trotz dieser hier nicht zu vertiefenden Defizite bleibt jedoch anzuerkennen,
dass eine Eingrenzung der Gewalt auf ihre direkten Formen nicht ausreicht, um
Gewalt als weitaus komplexeres Phänomen verstehen zu können. Deshalb sind
unumgänglich ebenso die kulturellen Legitimationen und strukturellen Dimensionen von Gewalt zu beachten  wiewohl sie schwer fassbar sind. Nachfolgend soll
das im Blick auf die Lebensform Familie geschehen. Voraussetzung hierfür ist,
Familie auch als soziales System zu begreifen.
Familie als soziales System
Familie ist niemals nur ein personales System, das aus zumindest zwei und
nur selten mehr als sechs Personen besteht. Zugleich ist sie ein soziales System,
das unlösbar vernetzt ist mit anderen sozialen Systemen. Zwar ist Familie nicht
11 Vgl. J. Galtung, Frieden mit friedlichen Mitteln. Friede und Konflikt, Entwicklung und Kultur,
Opladen 1998, S. 341ff.
12 P. Imbusch, Der Gewaltbegriff, in: W. Heitmayer, J. Hagan (Hrsg.), Internationales Handbuch
S. 40.
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nur als soziales Teilsystem zu sehen, niemals kann sie aber nicht als solches
gesehen werden. Denn Familie existiert immer in einer je bestimmten Gesellschaft, die einer je bestimmten Zeitepoche angehört, und ist daher unaufhörlich
in soziale und kulturelle Veränderungsprozesse hineingenommen. Darum gibt es
nicht »die« Familie als isoliertes, in sich selbst stehendes System, das in überzeitlicher Perspektive bestimmbar wäre. Familie existiert im sozialen Wandel.
Trotz aller Kontinuität war und wird sie stets anders.
In vormoderner Zeit war Familie noch als »Haus« bezeichnet. Sie war
Hausgemeinschaft von Mann, Weib, Kindern und Gesinde (Mägde, Knechte,
Verwandte ) am bäuerlichen Hof. Als Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft
konnte sie noch alle wichtigen Daseinsfunktionen abdecken und daher zu Recht
als Zelle der Gesellschaft begriffen werden. Geprägt war sie von harter Arbeit
auf den Wiesen, Feldern und Ställen sowie stets bedroht von wetterbedingten
Missernten, von Armut und Krankheit.
Das heutige moderne Familienverständnis konnte sich erst seit dem 19. Jahrhundert im Gefolge der fortschreitenden Industrialisierung und damit verbundenen
Urbanisierung der Bevölkerung allmählich durchsetzen. Viele der bislang im
Rahmen der Hauswirtschaft getätigten Aufgaben erfahren nunmehr eine Auslagerung in diverse soziale Organisationseinheiten, wie etwa ökonomische (Marktwirtschaft) oder dienstleistende (Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesen). Im
Zuge dieser Veränderungen wurde Familie auch vermehrt zum Inbegriff des
Privaten, in ihren Aufgaben weitgehend reduziert auf die Zeugung und Erziehung
von Nachkommen und auf die Sorge um ein liebevolles und solidarisches Miteinander der in ihr lebenden Personen.
Als Sozialsystem des Privaten vermag Familie aber nur in Abhängigkeit der
verschiedenen öffentlichen Sozialsysteme ihr Dasein zu sichern. Damit gerät
Familie gewaltig unter Druck, genauer unter den Druck der strukturellen, individuellen und kulturellen Pluralisierung, welche den gesellschaftlichen Modernisierungsprozess charakterisiert13.
Strukturelle Pluralisierung besagt die Ausdifferenzierung und Strukturierung
moderner Gesellschaften in diverse soziale Teilsysteme, die jeweils auf bestimmte
Funktionen spezialisiert sind und hierbei eine spezifische Eigenlogik entwickeln.
Primär relevant für den Modernisierungsprozess haben sich vor allem die Teilsysteme Wirtschaft und Technik, Wissenschaft und Bildung, Politik und Recht sowie
Gesundheits- und Sozialwesen erwiesen. Dagegen erscheinen die dem Privatbereich zugeordneten sozialen Teilsysteme Familie und Religion nur mehr sekundär
relevant und somit marginalisiert gegenüber den anderen Sozialsystemen.
13

Vgl. zum Folgenden G. Marschütz, Familie humanökologisch. Theologisch-ethische Perspektiven, Münster 2000, S. 109121.
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Individuelle Pluralisierung besagt die mit der strukturellen Pluralisierung notwendig verbundene Herauslösung von Menschen aus ehemals vorgegebenen
Sozialformen wie Familie und Dorfstruktur, da hierin nicht mehr alle Daseinsfunktionen erfüllt werden können. Diese Herauslösung verläuft parallel mit einer
Einbettung und Integration der Individuen in die modernen Sozialstrukturen, insbesondere in die Teilsysteme Bildung (Schule, Universität) und Wirtschaft (Arbeitsmarkt). Individuelle Pluralisierung bewirkt somit nicht nur einen Zuwachs an
neuen Möglichkeiten individueller Lebensgestaltung, die vormals durch familiäre
Vorgaben oder den prüfenden Blick der Dorfgemeinschaft oft nicht verwirklichbar waren. Sie bewirkt zugleich neue Abhängigkeiten und Zwänge, die vor allem
durch die marktförmige Dynamik der modernen Sozialsysteme geprägt sind.
Kulturelle Pluralisierung verdankt sich den unterschiedlichen Werten und
Normen, welche die ausdifferenzierten Sozialsysteme generieren, wobei diese
nicht selten in erheblicher Spannung zueinander stehen. Dadurch wird die ehemalige Totalität eines kirchlich geprägten und familiär tradierten Werte- und
Normenzusammenhangs aufgebrochen und weicht einem Werte- und Normenpluralismus, der divergente moralische Auffassungen und Konzeptionen der Lebensführung aufweist. Ehemals eindeutige normative Orientierungsmuster werden somit relativiert und zur Option unter vielfältig anderen. Dynamisiert wird
dieser Prozess der kulturellen Pluralisierung durch die in jüngerer Zeit beständige
Zunahme von Kommunikationsmedien.
Diese stets in wechselseitiger Bedingtheit stehenden Pluralisierungsprozesse
verdeutlichen zentrale Konturen gesellschaftlicher Modernität, die nicht nur
unhintergehbar den Kontext familiärer Lebenswelt bilden, sondern zugleich jene
Gewalt gegenüber der Lebensform Familie implizieren, die gemäß Galtung als
Differenz zwischen der aktuellen und potentiellen Verwirklichung von Familie
identifizierbar wird. Dieser Differenz soll nachfolgend in struktureller und kultureller Sicht nachgegangen werden.
Zur strukturellen Dimension von Gewalt gegenüber Familien
In personaler Hinsicht gehört zur Idee der Familie, diese als innige Gemeinschaft des Lebens und der Liebe (GS 48) verantwortlich gestalten zu können.
Theologisch vertieft im Horizont der menschlichen Berufung zur Liebesgemeinschaft mit Gott besagt das mit den Worten von Papst Johannes Paul II.: Jede
Familie entdeckt und findet in sich selbst den unüberhörbaren Appell, der gleichzeitig ihre Würde und ihre Verantwortung angibt: Familie, »werde«, was du
»bist«! (FC 17).
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Als soziales System erlebt Familie dagegen permanent, nicht sein zu können,
was sie sein will. Sie erfährt sich oft weniger als personal gestaltendes denn als
von sozial vorgegebenen Strukturen gestaltetes System. Denn moderne Gesellschaften entfalten eine strukturelle Rücksichtslosigkeit gegenüber Familie14, da
deren dominante Teilsysteme  allen voran die Wirtschaft, in engem Verbund mit
Bildung, Wissenschaft und Technik  sich in ihrer Eigenlogik insofern als kinderund elternfeindlich erweisen, als sie indifferent gegenüber dem Umstand sind, ob
Menschen in Familie leben oder nicht und damit die Privilegierung einer Lebensform ohne Kinder bewirken.
Für den kürzlich, am 1. Jänner 2015, verstorbenen Soziologen Ulrich Beck
ist es vor allem die für eine ökonomische Existenzsicherung notwendige Integration in die Erfordernisse des modernen Arbeitsmarktes, welche sich rücksichtslos
gegenüber einer selbstbestimmten Gestaltung des Familienlebens auswirkt. Denn
das ideale Marktsubjekt ist in letzter Konsequenz das alleinstehende, nicht partnerschafts-, ehe- oder familien»behinderte« Individuum15. Nur familienfreie Individuen vermögen den Anforderungen moderner, immer prekärer werdenden
Arbeitsverhältnisse einigermaßen nachzukommen. Wer jedoch familiäre Verantwortung hat, weiß um die schwierige Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Bereits ein halbwegs sicherer Arbeitsplatz mit angemessener Entlohnung, der
auch stabile finanzielle und zeitliche Ressourcen für ein Familienleben ermöglicht,
stellt immer weniger die Regel dar. Das gestiegene Risiko von Arbeitslosigkeit
trifft auch viele Familien. Die Antizipation dieses Risikos bewirkt darum kinderarme Familien, da in ökonomischer Sicht Kinder durch die im Vergleich zu früher
weitaus längere Integration in das Bildungssystem auch einen bedeutsamen
Kostenfaktor darstellen. Denn mehr denn je orientiert sich verantwortete Elternschaft an der sozial üblichen Norm, nur dann und nur so viele Kinder bekommen zu sollen, wie man meint, verantwortlich für sie Sorge tragen zu können
 und zwar in umfassender Hinsicht, was partnerschaftliche Aspekte ebenso
einschließt wie finanzielle, erzieherische und psychische. Die verbreitete Beschränkung auf maximal zwei Kinder erscheint darum als praktikabler Kompromiss zwischen Familien- und Berufsorientierung.
Hinzu kommt, dass berufliche Erfordernisse wie zeitliche Verfügbarkeit und
Mobilität den familiären Bedürfnissen zumeist übergeordnet werden müssen, um
das Risiko des Arbeitsplatzverlusts minimieren zu können. Da heute mehrheitlich
auch Frauen genauso wie Männer eine Lohnerwerbsbiographie realisieren, trägt
14 F.-X. Kaufmann, Zukunft der Familie im vereinten Deutschland. Gesellschaftliche und politische Bedingungen, München 1995, S. 174.
15 U. Beck, Freiheit oder Liebe. Vom Ohne-, Mit und Gegeneinander der Geschlechter innerhalb
und außerhalb der Familie, in: U. Beck, E. Beck-Gernsheim, Das ganz normale Chaos der Liebe,
Frankfurt a. M. 1990, S. 53.
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zudem die herkömmliche Formel Männer haben Familie, Frauen leben Familie
nicht mehr. Familie wird vermehrt zur Verhandlungsfamilie. Es gilt auszuhandeln,
wer in welchem Ausmaß einer Lohnerwerbsarbeit nachgeht, wer mit welchem
Aufwand die Kinder versorgt und wer sich in welchem Umfang um den Haushalt
kümmert. Immer öfter zerbrechen Familien an den hier abverlangten Entscheidungen. Zum einen deshalb, weil die innerfamiliäre Aufgabenaufteilung nach wie
vor eine stabile Dominanz traditioneller Muster aufweist, wonach viele Männer
ihre primäre Verantwortung weiterhin im Beruf, nicht jedoch in der Familie sehen,
wo sie bloß (mehr oder weniger) ihre Mithilfe anbieten. Zum anderen deshalb,
weil Frauen jene Mehrfachbelastung immer weniger als selbstverständlich akzeptieren, die ihnen die zugewiesene Verantwortung für Familie und Beruf auferlegt.
Die zur ökonomischen Existenzsicherung unvermeidbare Arbeitsmarktintegration impliziert für Familien ein hohes Maß an Entscheidungszumutungen, die
aufgrund ihres strukturellen Ursprungs nur bedingt individuell gelöst werden
können. So zeigt etwa eine Studie zum Thema Elternwünsche, dass die Geburt
eines Kindes die Berufstätigkeit beider Elternteile, also auch die der Frauen,
immer kürzer unterbricht, das seitens vieler Arbeitgeber ein rascher beruflicher
Wiedereinstieg erwartet wird und damit immer häufiger schon Kleinstkinder in
einer Fremdbetreuung untergebracht werden. Diese Praxis widerspricht nicht nur
den Bedürfnissen des Kindes, sondern, wie die Studie aufzeigt, ebenso den
Wünschen der Eltern. Denn unabhängig von der Verfügbarkeit von Krippenplätzen sprechen sich knapp zwei Drittel der Eltern gegen eine Fremdbetreuung
ihrer Kinder vor Vollendung des dritten Lebensjahres16 aus. Auch junge Väter
wünschen sich mehrheitlich die Möglichkeit einer qualifizierten Teilzeitarbeit, um
speziell die frühe Entwicklung ihrer Kinder mit dem Partner aktiv begleiten
zu können. Doch das familienadäquate Modell einer reduzierten Arbeitszeit
für Mütter und Väter, das sich weder finanziell noch hinsichtlich beruflicher
Aufstiegschancen nachteilig für Eltern auswirkt, existiert kaum.
Die strukturelle Rücksichtslosigkeit gegenüber Familie findet über das Vereinbarkeitsproblem von Familie und Beruf hinaus beispielsweise auch in einer unzureichenden Entlastung im Steuersystem oder in einer ungenügenden Anrechnung von Kindererziehungs- und Pflegezeiten in der Sozialversicherung ihren
16 M. Müller-Burhop, Elternwünsche. Eine empirische Studie über Wünsche und Vorstellungen
junger Eltern und daraus folgende Konsequenzen für Politik und Gesellschaft, Würzburg 2008, S. 229.
Dass Eltern mit dieser Einstellung intuitiv richtig liegen, wird mittlerweile von neurobiologischen
Erkenntnissen bestätigt. Diese zeigen, wie wichtig für Kinder in deren früher Lebensphase stabile
Bezugspersonen sind. Das Vorhandensein sicherer Bindungen entscheidet maßgeblich über die Ausbildung
und Aufrechterhaltung synaptischer Netzwerke im Gehirn und über die Empfindlichkeit des neurobiologischen Stressystems  und damit letztlich darüber, welche Chancen später Kinder vorfinden,
körperlich, psychisch, geistig und seelisch gesund sein zu können. Vgl. hierzu J. Huber, Liebe lässt sich
vererben. Wie wir durch unseren Lebenswandel die Gene beeinflussen können, München 2010.
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Ausdruck. Letztlich wäre es Aufgabe einer umfassenden Familienpolitik, diese
Rücksichtslosigkeiten wirksam zu minimieren. Es müssten dauerhaft soziale
Rahmenbedingungen bereitgestellt werden, welche die mit der Entscheidung zur
Familie und die mit dem Familienleben verbundenen Folgen risikoärmer und damit
attraktiver werden lässt. Die strukturellen Benachteiligungen von Familien im
Vergleich zu denjenigen, die ohne Kinder leben, wären also konsequent zu beseitigen. Da das nicht oder unzureichend geschieht, bleiben Familien im Kontext
moderner Gesellschaften sowohl in ihrer Gründungsbereitschaft als auch nur in
ihrer Lebensfähigkeit strukturell gefährdet.
Zur kulturellen Dimension von Gewalt gegenüber Familien
Eine wirksame Familienpolitik als konstitutives Element der Gesellschaftspolitik stellt weiterhin ein Desiderat dar. Das liegt vor allem daran, dass sozialer
Fortschritt primär mit dem Teilsystem Wirtschaft, eng verbunden mit Bildung,
Wissenschaft und Technik, und den hierzu gehörenden Werten und Normen identifiziert wird, nicht aber mit Familie. Das hat unmittelbar zur Folge, dass die von
und in Familien gelebten Werte und Normen sowie die von Familien erbrachten
Leistungen für die Gesellschaft oft verkannt bleiben und nur unzureichende, weil
zumeist nur rhetorische Anerkennung finden. Andererseits ist auch die Politik in
ihrem Gestaltungsauftrag mehr denn je von wirtschaftlichen Interessen abhängig
und vermag daher der zunehmenden Ökonomisierung aller Lebensbereiche wenig
entgegenzusetzen. Genau das wäre aber familienpolitisch notwendig, da ökonomische Logik nur ein Teil dessen ist, was zum Gelingen von Familie beiträgt.
Die wirtschaftliche Prämisse des effizienten Umgangs mit knappen Mitteln
setzt eine bestimmte Art von Rationalität voraus, welche heute weithin als Inbegriff der Vernunft gilt  insbesondere im Horizont der seit einigen Jahrzehnten
massiv fortschreitenden Entfesselung (Liberalisierung) und Entgrenzung (Globalisierung) wirtschaftlichen Handelns. Eine solche kulturell bereits tief verwurzelte ökonomische Vernunft entlässt eine Denk- und Handlungslogik, in der die
Marktwirtschaft tendenziell verabsolutiert wird zu einer totalen Marktgesellschaft, die alles, unser ganzes Leben und auch die Politik der »Sachlogik« des
Marktes unterwirft17. Somit wird auch die ursächlich von Liebe und Solidarität
geformte familiäre Eigenlogik dieser Unterwerfung ausgesetzt und in ihrer Entfaltung massiv behindert. Denn ökonomische Vernunft bewirkt einen normativen
Individualismus, der Kooperation nur eigennützig zur Gewinnmaximierung sucht,
17 P. Ulrich, Zivilisierte Marktwirtschaft. Eine wirtschaftsethische Orientierung, Ausgabe 2.,
Freiburg i. Br. 2005, S. 11.
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aber wenig Sinn für die wechselseitige Achtung und Anerkennung der Menschen
als Person sowie für das Gemeinwesen fördert.
In diesem Sinne hält Papst Franziskus in der Enzyklika Evangelii gaudium
fest: Diese Wirtschaft tötet, denn für sie spielt sich alles nach den Kriterien
der Konkurrenzfähigkeit und nach dem Gesetz des Stärkeren ab, wo der Mächtigere den Schwächeren zunichtemacht. Als Folge dieser Situation sehen sich
große Massen der Bevölkerung ausgeschlossen und an den Rand gedrängt: ohne
Arbeit, ohne Aussichten, ohne Ausweg (EG 53). Die kulturelle Legitimierung
von ökonomischer Vernunft tötet auch Familien. Denn systemtheoretisch betrachtet ist Familie im Vergleich zu anderen sozialen Teilsystemen ein nur kleines und
damit in ihrer Eigenlogik sehr leicht verletzbares System. Es würde daher besonderen Schutz und vor allem praktische Anerkennung benötigen.
Eine solche Anerkennung müsste eine Neubewertung familiärer Aufgaben
bewirken. Der vorwiegend ökonomisch geformten Sozialkultur entspricht die
rechtliche Herabstufung der Familientätigkeit zu einer wirtschaftlich unerheblichen Leistung18. Diese gilt als Privatsache, weshalb Erziehungsleistungen nur in
beruflich, nicht aber in elterlich ausgeübter Form als wirtschaftlicher Wert anerkannt werden. Dass dagegen die in Familien erbrachte Erziehungsarbeit nicht als
wichtige produktive Leistung und Investition für die gesellschaftliche Zukunft
begriffen wird, ist schwer nachvollziehbar. Denn die Zukunft jeder Gesellschaft
basiert nicht allein auf einer funktionierenden Wirtschaft, der Produktion von
materiellen Gütern, sondern zugleich auf leistungsfähigen Familien, der quantitativen und qualitativen Reproduktion von Nachkommenschaft sowie der Schaffung
und Wahrung von immateriellen Gütern auf der Basis von Liebe, wechselseitiger
Achtung und Solidarität. Nur durch solche familiär erbrachten Leistungen, deren
Bedeutung oft erst sichtbar wird, wo sie nicht mehr oder nur unzureichend
erbracht werden, und  darauf aufbauend  schulischer Ausbildung wird auch
eine effiziente Wirtschaft möglich. Wirtschaft ist und bleibt daher von familiären
Leistungen abhängig.
Die ethische Frage nach dem Gelingen eines guten Lebens kann darum
niemals nur ökonomisch im Sinne eines materiellen Wohlstands beantwortet
werden. Damit verbietet sich eine Verabsolutierung der ökonomischen Vernunft
als oberstem Prinzip sozialen Handelns. Wirtschaft ist ein Teilsystem gesellschaftlichen Lebens, das die zur Erfüllung menschlicher Bedürfnisse erforderlichen
Güter bereitstellt. Doch die Erfüllung menschlicher Bedürfnisse erschöpft sich
nicht in solchen Gütern, da zur Entfaltung des Menschen als Person wesentlich
auch andere Güter gehören, welche nicht ökonomisch, sondern primär familiär
18 P. Kirchhoff, Kommt die Familie zu ihrem Recht? Familienrecht in der aktuellen Diskussion,
in: S. Mayer, D. Schulte (Hrsg.), Die Zukunft der Familie, München 2007, S. 120.
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bereitgestellt werden. Eine Neubewertung von Familientätigkeit müsste diese
daher im Vergleich zur Berufstätigkeit gleichrangig und gleichwertig für den
Aufbau einer Gesellschaft, die sich als wahrhaft menschliche Gesellschaft begreifen will, anerkennen. Nur auf der Basis einer solchen Neubewertung wäre auch
eine Neuverteilung familiärer Tätigkeiten zu etablieren, die es Müttern und
Vätern ermöglicht, ohne soziale und finanzielle Benachteilung gegenüber Kinderlosen ausreichend Lebenszeit in die familiäre Lebenswelt zu investieren. Denn
Zeit ist wohl das kostbarste Gut, das Eltern ihren Kindern, aber auch Ehepartner
einander schulden.
Theologisch-ethischer Ausblick
In seinen Minima Moralia schreibt Theodor W. Adorno, dass es kein
richtiges Leben im falschen19 gibt. Gilt das auch für die heutige Familie? Wie
kann Familie ein gutes und richtiges Leben führen inmitten einer Gesellschaft, die
sich ihr gegenüber strukturell und kulturell rücksichtslos verhält? Diese Frage ist
lehramtlichen Dokumenten nicht unbekannt. So hält Papst Johannes Paul II. fest:
Die Ungerechtigkeit, die aus der Sünde stammt,  welche auch tief in die
Strukturen der heutigen Welt eingedrungen ist , behindert oft die Familie in ihrer
vollen Selbstverwirklichung und in der Ausübung ihrer fundamentalen Rechte
(FC 9). Trotz der damit verbundenen Notwendigkeit wirksamer familienpolitischer Maßnahmen, wird aber die Bekehrung des Geistes und des Herzens
(ebd.) als fundamentaler erachtet. Dafür gibt es gute Gründe.
Zum einen gründet Moral nicht ursächlich in Strukturen, weshalb erst eine
solche Bekehrung auch auf die Strukturen der Gesellschaft einen wohltuenden
und erneuernden Einfluss ausüben (ebd.) wird. Zum anderen gibt es auch die
empirisch gesicherte Erkenntnis, dass objektiv idente Strukturen und Lebensumstände subjektiv unterschiedlich wahrgenommen und bewertet werden
können sowie die Einsicht, dass subjektive Zufriedenheit und Situationswahrnehmung das Handeln von Personen zum Teil nachhaltiger und unmittelbarer beeinflussen können, als die objektiven Lebensumstände20 . Das besagt: Obwohl
menschliches Handeln niemals losgelöst von sozialen Bedingungen reflektiert
werden kann, ist es dennoch niemals nur als Reflex gesellschaftlicher Vorgaben,
sondern immer auch als genuin eigenständiges Handeln zu begreifen. Darum hat
Adorno seinen oben zitierten bekannten Satz auch nicht als Verunmöglichung der
19 T.W. Adorno, Minima Moralia, in: Idem, Gesammelte Schriften Bd. 4, Frankfurt a. M.
1997, S. 43.
20 N.F. Schneider, Familie und private Lebensführung in West- und Ostdeutschland. Eine vergleichende Analyse des Familienlebens 19701992, Stuttgart 1994, S. 38.
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Möglichkeit von Moral aufgefasst. In seiner Vorlesung von 1956/1957 zur Moralphilosophie betont er, dass man stets so zu leben bemüht sein müsse, wie man
in einer befreiten Welt glaubt leben zu sollen, gleichsam durch die Form der
eigenen Existenz, mit all den unvermeidbaren Widersprüchen und Konflikten, die
das nach sich zieht, versuchen, die Existenzform vorwegzunehmen, die die eigentlich richtige wäre21.
Die eigentlich richtige, vorwegzunehmende Existenzform von Familie ist, eine
Institution der Würde zu sein und sein zu sollen. Ehe und Familie sind das einzige
soziale System, das als umfassende Liebes- und Lebensgemeinschaft sowohl zum
Ziel wie auch zum Inhalt hat, die in ihr lebenden Menschen als Person, das heißt,
um ihrer selbst willen zu achten. Ein solches Ethos der Menschenwürde prägt die
Idee von Familie. In der Praxis erfordert es, wie der Philosoph Peter Bieri
detailreich zeigt, eine bestimmte Art und Weise, ein menschliches Leben zu
leben22. Hierzu gehört unter anderem, dass Familienmitglieder einander nicht
benutzen, sondern als Selbstzweck behandeln und als gleichberechtigt anerkennen
und achten, dass sie einander nicht demütigen und bevormunden oder die Selbstständigkeit des Denkens und Entscheidens nehmen, ebenso vor anderen nicht
zur Schau stellen, bloßstellen oder auslachen. Stets geht es in einer solchen
Lebensform der Würde darum, wie ich andere und wie andere mich behandeln.
Hierin entscheidet sich die Erfahrung der Würdigung, auf die jeder Mensch
notwendig verwiesen ist. Und hierin entdecken christliche Familien auch den
Verweis auf Gott, wenn die Glaubenden auch ihre Sache sein lassen, was Gott
zu seiner ureigenen Sache gemacht hat: die Würdigung des Menschen23.
Der Verweis auf die Notwendigkeit einer adäquaten Familienpolitik wird
deshalb nicht unwichtig. Denn auch im Wirtschaftsleben sind die Würde der
menschlichen Person und ihre ungeschmälerte Berufung wie auch das Wohl der
gesamten Gesellschaft zu achten und zu fördern, ist doch der Mensch Urheber,
Mittelpunkt und Ziel aller Wirtschaft (GS 63).

Violence against families. Theological ethical challenges
Summary. When we talk about violence in the context of the family, we mostly consider violence
within families. A fair amount of studies have analysed this phenomenon. This article, however,
deals with the forms of structural and cultural violence families encounter in our societies. First,
21

T.W. Adorno, Probleme der Moralphilosophie. Vorlesung 1956/57 an der Universität Frankfurt a. M. Zit. n. G. Schweppenhäuser, Ethik nach Auschwitz. Adornos negative Moralphilosophie,
Hamburg 1993, S. 192.
22 P. Bieri, Eine Art zu leben. Über die Vielfalt menschlicher Würde, München 2013, S. 12.
23 J. Werbick, Den Glauben verantworten. Eine Fundamentaltheologie, Freiburg i. Br. 2000,
S. 396.
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we will clarify conceptions on violence, especially on structural and cultural violence. Then, we
will talk about the structural, cultural and individual processes of pluralization in our modern
society, and about the way these processes affect families. Finally, we will point out the crucial
aspects of cultural and structural violence that families encounter. These aspects have proven to
make it difficult for people to found a family to begin with, and for already existing families to
survive. From a theological-ethical perspective, we have to call for a responsible family policy,
and make sure that marriage and the family are encouraged in their specific dignity and logic.
Keywords: family, structural violence, cultural violence, human dignity, theological ethics.

Przemoc wobec rodzin. Teologiczne wyzwania etyczne
Streszczenie. Mówi¹c o przemocy w kontekcie rodzinnym, zazwyczaj bierze siê pod uwagê
przemoc wewn¹trz rodzin. W wielu badaniach przeanalizowano to zjawisko. Autor artyku³u
zajmuje siê formami strukturalnej i kulturowej przemocy nad rodzinami, któr¹ spotyka siê
w naszych spo³eczeñstwach. Najpierw wyjania koncepcjê przemocy, zw³aszcza przemocy strukturalnej i kulturowej. Nastêpnie omawia strukturalne, kulturowe i indywidualne procesy pluralizacji w nowoczesnym spo³eczeñstwie oraz ich wp³yw na rodziny. Wreszcie zwraca uwagê na
kluczowe aspekty przemocy kulturowej i strukturalnej, na które napotykaj¹ rodziny. Aspekty te
wskazuj¹ na utrudnienia w zak³adaniu rodzin oraz obrazuj¹, w jaki sposób wp³ywaj¹ na ¿ycie
rodzin ju¿ istniej¹cych. Analiza problematyki w perspektywie teologiczno-etycznej pozwoli³a na
wniosek o koniecznoci wzywania do odpowiedzialnej polityki rodzinnej i upewniania siê, ¿e
ma³¿eñstwo i rodzina s¹ wspierane zgodnie z potrzebami wynikaj¹cymi z godnoci oraz logiki.
S³owa kluczowe: rodzina, przemoc strukturalna, przemoc kulturowa, godnoæ cz³owieka, etyka
teologiczna.
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PROBLEM PRZEMOCY WOBEC KOBIET
W PRACACH WIATOWEJ RADY KOCIO£ÓW
Streszczenie. Przedstawiany tekst ma na celu zarysowanie wa¿nego fragmentu ekumenicznej
dzia³alnoci na rzecz kobiet, jakim jest chrzecijañska analiza zjawiska przemocy wobec kobiet
oraz jej przeciwdzia³anie. Problem ten zosta³ ukazany na przyk³adzie dzia³alnoci najwiêkszej
organizacji ekumenicznej  wiatowej Rady Kocio³ów, za³o¿onej w 1948 r., gromadz¹cej wiêkszoæ chrzecijañskich Kocio³ów i Wspólnot. Wprawdzie Koció³ katolicki nie jest cz³onkiem
wiatowej Rady Kocio³ów, niemniej jednak aktywnie z ni¹ wspó³pracuje. Z tego powodu równie¿
z katolickiego punktu widzenia celowe wydaje siê przyjrzenie siê wspomnianemu obszarowi
dzia³alnoci RK.
Artyku³ jest prezentacj¹ g³ównych elementów analizy zjawiska przemocy wobec kobiet obecnych
w wypowiedziach wiatowej Rady Kocio³ów oraz teologów i teolo¿ek zwi¹zanych z Rad¹.
W dalszym etapie przedstawione s¹ w nim wa¿niejsze inicjatywy RK na rzecz przeciwdzia³ania
przemocy wobec kobiet. Autor artyku³u omawia elementy refleksji teologicznej, wa¿niejsze
inicjatywy spo³eczne, polityczne i edukacyjne oraz zwi¹zane z nimi trudnoci o charakterze
wiatopogl¹dowym i etycznym. Tekst koñczy siê zestawieniem wniosków i zarysowaniem perspektyw dalszej ekumenicznej dzia³alnoci w omawianym kierunku.
S³owa kluczowe: przemoc, kobiety, wiatowa Rada Kocio³ów, ekumenizm.

Wprowadzenie
Zapocz¹tkowany w 1910 r. w czasie wiatowej Konferencji Misyjnej
w Edynburgu ruch ekumeniczny wyrós³ z pragnienia wyra¿anego przez wielu
chrzecijan, zw³aszcza misjonarzy, aby móc dawaæ wspólne wiadectwo wiary
w Jezusa Chrystusa. St¹d te¿ przedstawiciele tego ruchu nie mog¹ i nie ograniczaj¹ siê do podejmowania kwestii doktrynalnych. Nawet jeli w licznych dialogach ekumenicznych, do których od czasu II Soboru Watykañskiego aktywnie
w³¹czy³ siê Koció³ katolicki, zagadnienia dogmatyczne i etyczne s¹ kluczowe na
Adres/Address/Anschrift: ks. dr hab. Marcin Sk³adanowski, Instytut Ekumeniczny KUL, Aleje Rac³awickie 14, 20-950 Lublin, e-mail: skladanowski@kul.pl
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drodze do pojednania Kocio³ów chrzecijañskich, to jednak ¿ywa wiara domaga
siê wiadectwa przejawiaj¹cego siê we wspólnym dzia³aniu chrzecijan  zw³aszcza w tych obszarach wspó³czesnego ¿ycia ludzkiego, gdzie godnoæ cz³owieka
jest kwestionowana lub relatywizowana. Z tych powodów organizacje i instytucje
ekumeniczne s¹ równie¿ aktywne na polu dzia³alnoci spo³ecznej, politycznej
i ekonomicznej.
W obszarze takiej ekumenicznej dzia³alnoci, w której kwestie spo³eczne,
polityczne i ekonomiczne s¹ sposobnoci¹ do dawania autentycznego wiadectwa
wiary, niezwykle wa¿na, a zarazem wci¹¿ trudna i kontrowersyjna, jest dzia³alnoæ Kocio³ów na rzecz kobiet oraz promocja równouprawnienia kobiet i mê¿czyzn we wszystkich przejawach ¿ycia spo³ecznego. Problematyka ta jest nie do
przecenienia, zw³aszcza w odniesieniu do postaw ludzi, którzy sprzeciwiaj¹ siê
biblijnemu za³o¿eniu o równej godnoci kobiet i mê¿czyzn wynikaj¹cej z ich stworzenia na obraz i podobieñstwo Bo¿e. Kontrowersje bior¹ siê z kolei z obecnoci
w niektórych formach dzia³alnoci ekumenicznej na rzecz równouprawnienia takich elementów wiatopogl¹dowych, które pochodz¹ z pr¹dów ideowych dalekich
od chrzecijañstwa. Niemniej jednak istniej¹ce trudnoci nie obni¿aj¹ wartoci
ekumenicznego zaanga¿owania chrzecijan na rzecz kobiet i uznania nale¿nego
im miejsca w ¿yciu spo³ecznym, a jedynie sk³aniaj¹ do refleksji nad tym, czy
wszystkie elementy tego zaanga¿owania w pe³ni wyra¿aj¹ chrzecijañsk¹ naukê
o cz³owieku i s³u¿¹ jej promocji.
Przedstawiany tekst ma na celu zarysowanie wa¿nego fragmentu ekumenicznej dzia³alnoci na rzecz kobiet, jakim jest chrzecijañska analiza zjawiska
przemocy wobec kobiet oraz jej przeciwdzia³anie. Problem ten zostanie przedstawiony na przyk³adzie dzia³alnoci najwiêkszej organizacji ekumenicznej  wiatowej Rady Kocio³ów (RK), za³o¿onej w 1948 r., gromadz¹cej wiêkszoæ chrzecijañskich Kocio³ów i Wspólnot. Wprawdzie Koció³ katolicki nie jest cz³onkiem
RK, niemniej jednak aktywnie z ni¹ wspó³pracuje  jako cz³onek agendy doktrynalnej (Komisja Wiara i Ustrój), przez wspólne gremium konsultacyjne
(Wspólna Grupa Robocza wiatowej Rady Kocio³ów i Kocio³a katolickiego),
jak te¿ przez w³¹czanie siê w konkretne obszary aktywnoci Rady i jej agend.
Z tego powodu, równie¿ z katolickiego punktu widzenia, celowe wydaje siê przyjrzenie siê wspomnianemu obszarowi dzia³alnoci RK.
Przedstawienie problematyki wskazanej w temacie rozpoczyna prezentacja
g³ównych elementów analizy zjawiska przemocy wobec kobiet, omawianych
przez RKoraz teologów i teolo¿ki zwi¹zane z Rad¹. W dalszej kolejnoæ przedstawione s¹ wa¿niejsze inicjatywy RK na rzecz przeciwdzia³ania przemocy
wobec kobiet. Ostatnia czêæ przedstawia wnioski i zarysowuje perspektywy
dalszej ekumenicznej dzia³alnoci w omawianym obszarze wspó³pracy ekumenicznej.
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1. G³ówne elementy ekumenicznej analizy zjawiska przemocy
wobec kobiet
Badacze wspó³czesnych zjawisk i problemów spo³ecznych  wywodz¹cy
siê z ró¿nych rodowisk i dzia³aj¹cy zarówno w instytucjach wieckich, jak
i kocielnych  zauwa¿aj¹, ¿e na pocz¹tku XXI w. ró¿nych form ucisku, przemocy, wykluczenia czy ubóstwa najczêciej dowiadczaj¹ kobiety. P³eæ pozostaje
wci¹¿ istotnym kryterium spo³ecznej marginalizacji czy opresji1. Na podstawie
prowadzonych badañ mo¿na stwierdziæ, ¿e w dzisiejszym wiecie wiêkszoæ ofiar
przemocy na tle seksualnym stanowi¹ kobiety, co  w niektórych kontekstach
 powi¹zane jest z innymi formami przemocy. W Afryce s¹ one wiêkszoci¹ ofiar
HIV/AIDS2. W krajach dowiadczaj¹cych trudnoci ekonomicznych stanowi¹
one wiêkszoæ populacji osób ¿yj¹cych w ubóstwie i niemaj¹cych szans na równy
dostêp do edukacji3. Tak¿e w rzeczywistoci spo³ecznej i politycznej krajów rozwiniêtych kobiety czêsto spotykaj¹ siê z marginalizacj¹ czy te¿ z ograniczeniami
w równym uczestnictwie w ¿yciu politycznym i ekonomicznym4. Te negatywne
zjawiska nie dotykaj¹ tylko kobiet, lecz odciskaj¹ siê destrukcyjnie na ca³ych
wspólnotach. Dlatego wiatowa Organizacja Zdrowia wskazuje, ¿e przemoc
 g³ównie wobec kobiet  jest zagro¿eniem dla zdrowia ca³ej ludzkoci5.
wiatowa Rada Kocio³ów podejmuje od samego pocz¹tku, czyli od zgromadzenia za³o¿ycielskiego w Amsterdamie w 1948 r., wiele wysi³ków na rzecz
promocji sprawiedliwych relacji miêdzy mê¿czyznami i kobietami. Zauwa¿a siê
jednak, ¿e cel ten nie zosta³ osi¹gniêty, tak¿e wskutek niesprawiedliwych relacji
istniej¹cych w Kocio³ach cz³onkowskich RK6. Z tego powodu teksty formacyjne wydawane przez Radê i jej agendy wraz z teologicznymi komentarzami osób
zaanga¿owanych w jej prace s³u¿¹ najpierw scharakteryzowaniu sposobów i skali
przemocy wobec kobiet, aby zgodnie z ekumenicznymi ustaleniami chrzecijanie
mogli podj¹æ wspólne dzia³ania na rzecz wyeliminowania tego zjawiska.
W materia³ach opracowywanych przez Radê i w komentarzach do nich
podkrela siê z³o¿onoæ zagadnienia przemocy, której kryterium jest p³eæ (gender1

S. Clarke, God of Life, God in Life, and God for Life: Lead All of Us through the Wisdom
of the Crushed Ones to Justice and Peace, The Ecumenical Review 2012, t. 64, nr 4, s. 441442.
2 N.J. Njoroge, Daughters of Africa Heed the Call for Justice, Peace, and Fullness of Life,
International Review of Mission 2013, t. 10, nr 1, s. 31.
3 M.J. Mananzan, M. Oduyoye, L. Russel, E. Tamez, The Spirit Is Troubling the Water. Statement
on the Ecumenical Decade: Churches in Solidarity with Women, w: The Ecumenical Movement. An
Anthology of Key Texts and Voices, red. M. Kinnamon, B.E. Cope, wyd. 2, Geneva 2002, s. 224.
4 R. Cosca, Just Unity. Toward a True Community of Women and Men in the Church, The
Ecumenical Review 2014, t. 66, nr 1, s. 39.
5 A. Gnanadason, Violence against Women Is Sin, The Ecumenical Review 2012, t. 64, nr 3,
s. 242.
6 R. Cosca, Just Unity, s. 39.
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based violence). Przemoc ta ma charakter fizyczny, seksualny, psychiczny,
emocjonalny, wyra¿a siê w ograniczaniu wolnoci, ró¿nych przejawach przymusu
w sferze publicznej i prywatnej. Obejmuje ona tak¿e przemoc domow¹, gwa³t,
wykorzystywanie seksualne, zmuszanie do prostytucji czy wielorakie przejawy
poni¿ania. Wyrazem przemocy opartej na p³ci jest równie¿ zjawisko zabijania
dzieci (tak¿e nienarodzonych) p³ci ¿eñskiej czy te¿ okaleczanie kobiet. W niektórych kulturach powa¿nym problemem jest przemoc zwi¹zana z posagiem. Gdy
chodzi o ró¿norodnoæ form przemocy opartej na p³ci, to chocia¿ na tak¹ przemoc
nara¿eni s¹ wszyscy ludzie, w tym równie¿ mê¿czyni, jednak zdecydowan¹
wiêkszoæ jej ofiar stanowi¹ kobiety i dziewczêta7. Formy przemocy i jej nasilenie
ró¿ni¹ siê w zale¿noci od kontekstu kulturowego, spo³ecznego, ekonomicznego
i politycznego. Niektóre z form przemocy s¹ silnie uwarunkowane kulturowo, jak
np. okaleczanie (obrzezanie) kobiet8 czy te¿ aborcja dzieci nienarodzonych p³ci
¿eñskiej9, a przez to ich zasiêg jest ograniczony. Inne z kolei s¹ bardziej powszechne. Niezale¿nie od wystêpuj¹cych ró¿nic ¿adne spo³eczeñstwo nie jest
ca³kowicie wolne od przemocy10. Na powagê sytuacji wp³ywaj¹ dwa czynniki.
Po pierwsze, w znacznej mierze problem przemocy bywa ukrywany przez same
ofiary, zw³aszcza jeli chodzi o przemoc domow¹, traktowan¹ jako sprawa prywatna osób bêd¹cych jej sprawcami i ofiarami. Po drugie, w niektórych kulturach
 opartych na tradycyjnie pojmowanych rolach kobiet i mê¿czyzn, promuj¹cych
spo³eczn¹ dominacjê mê¿czyzn oraz przypisuj¹cych kobietom role podporz¹dkowane, skupiaj¹ce siê g³ównie na ¿yciu domowym  pewne aspekty przemocy
zosta³y usankcjonowane, maj¹c nie tylko umocowanie prawne, lecz przede
wszystkim akceptacjê spo³eczn¹, w tym równie¿ samych dowiadczaj¹cych jej
kobiet11. Ponadto, badacze problematyki zauwa¿aj¹, ¿e pewne formy przemocy
wobec kobiet bywa³y akceptowane lub przynajmniej nie spotyka³y siê z nale¿n¹
reakcj¹ ze strony Kocio³ów chrzecijañskich12. Tê z³o¿onoæ kwestii przemocy
wobec kobiet jednoznacznie podsumowuje znana dzia³aczka ekumeniczna Aruna
Gnanadason, cytuj¹c amerykañsk¹ teolo¿kê Mary Hunt, której zdaniem ¿yjemy
7 P. Sheerattan-Bisnauth, Gender Based Violence. Introduction, w: Created in Gods Image.
From Hegemony to Partnership. A Church Manual on Men as Partners: Promoting Positive Masculinities, red. P. Sheerattan-Bisnauth, P.V. Peacock, Geneva 2010, s. 115; H. Meyer-Wilmes, Excessive
Violence against Women in the Name of Religion, Concilium 1997, nr 4, s. 56.
8 Zob. wspólny dokument ró¿nych agend ONZ powiêcony temu zjawisku: Eliminating Female
Genital Mutilation, w: United Nations [online], dostêp: 14.11.2014, <http://www.un.org/womenwatch/
daw/csw/csw52/statements_missions/Interagency_Statement_on_Eliminating_FGM.pdf>.
9 Zob. F. Arnold, S. Kishor, T.K. Roy, Sex-Selective Abortions in India, w: Queens University.
Queens Economics Departament [online], dostêp: 14.11.2014, <http://qed.econ.queensu.ca/pub/faculty/sumon/sexabortions_india.pdf>.
10 A. Gnanadason, Violence against Women Is Sin, s. 242.
11 P. Sheerattan-Bisnauth, Gender Based Violence. Introduction, s. 115116.
12 H. Meyer-Wilmes, Excessive Violence against Women , s. 56.
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w wiecie kontekstualnej przemocy i epizodycznej sprawiedliwoci13. Wspó³czenie przemoc ma czêsto charakter strukturalny. Jest obecna w systemach
politycznych, ekonomicznych, a niekiedy tak¿e w ¿yciu kocielnym14.
Powszechnoæ i ró¿norodnoæ form przemocy wobec kobiet oraz fakt, ¿e s¹
za ni¹ odpowiedzialni tak¿e chrzecijanie, mobilizuje uczestników ruchu ekumenicznego do podjêcia dzia³añ przeciwko temu zjawisku. Przemoc wobec kobiet
jest z chrzecijañskiego punktu widzenia grzechem15. Komitet Centralny RK
zauwa¿a, ¿e chrzecijanie nie mog¹ uczestniczyæ w przejawach przemocy i niesprawiedliwoci, a Kocio³y maj¹ obowi¹zek z ca³¹ moc¹ je potêpiaæ16. Chrzecijañskie zaanga¿owanie w walce z przemoc¹ wobec kobiet nie jest wyizolowanym i marginalnym problemem aktywnoci kocielnej w wiecie. Wpisuje siê ono
w obronê chrzecijañskiej wizji cz³owieka. W tym sensie walka z przemoc¹ jest
walk¹ o chrzecijañsk¹ antropologiê i oparte na niej zasady ¿ycia spo³ecznego,
politycznego i gospodarczego17.
2. Inicjatywy wiatowej Rady Kocio³ów i jej agend
wiatowa Rada Kocio³ów wskazuje, ¿e walkê z przejawami niesprawiedliwoci i ucisku widzi jako jeden z wa¿niejszych celów swojej dzia³alnoci, wpisuj¹cy siê
w szersze d¹¿enie do przemiany wiata, tak aby by³ bardziej sprawiedliwy, odpowiadaj¹cy godnoci cz³owieka, a wiêc równie¿ stwórczemu zamiarowi Boga, któremu sprzeciwia siê grzech18. Dlatego w³anie ruch ekumeniczny nie tylko ujawnia
przypadki niesprawiedliwoci wobec kobiet, zw³aszcza przejawiaj¹cej siê w przemocy, ale równie¿, okazuj¹c solidarnoæ z nimi, zmierza do promowania alternatywnych, wolnych od przemocy, wzorców relacji miêdzy mê¿czyznami i kobietami19.
Taka dzia³alnoæ RK i jej wyspecjalizowanych agend ma dwie zasadnicze
p³aszczyzny. Pierwsz¹ z nich jest refleksja teologiczna nad zjawiskiem przemo13
14
15
16

A. Gnanadason, Violence against Women Is Sin, s. 242.
Ibidem, s. 242243.
H. Meyer-Wilmes, Excessive Violence against Women , s. 5758.
WCC Central Committee, Violence, Nonviolence and the Struggle for Social Justice, w: The
Ecumenical Movement, s. 217.
17 M. Barot, Considerations on the Need for a Theology of the Place of Women in the Church,
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1997, nr 4, s. 66; B. Haddad, Service or Subservience? Diakonia in Our Globalized, Gendered World,
The Ecumenical Review 2014, t. 66, nr 3, s. 277.
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cy wobec kobiet, stanowi¹ca czêæ chrzecijañskiej refleksji antropologicznej.
Na drug¹ natomiast sk³adaj¹ siê konkretne inicjatywy spo³eczne, polityczne
i edukacyjne. Zaznaczyæ trzeba tak¿e, ¿e istniej¹ sposoby podejmowanych dzia³añ, budz¹ce zastrze¿enia tak¿e w samej Radzie i wród jej Kocio³ów cz³onkowskich.
2.1. Refleksja teologiczna
Specyficznym rysem dzia³alnoci RK jest podejmowanie wyspecjalizowanych programów  zarówno w obszarze refleksji teologicznej, jak i dzia³alnoci
spo³ecznej czy formacyjnej. W wielu programach dotycz¹cych teologicznych
badañ, inicjowanych przez RK, znalaz³a siê szeroko rozumiana problematyka
równouprawnienia kobiet i mê¿czyzn. Dotyczy to przede wszystkim badañ teologicznych z zakresu chrzecijañskiego rozumienia stworzenia, wspólnoty ludzkiej
oraz teologicznych i etycznych wymiarów chrzecijañskiego zaanga¿owania ekologicznego. Podejmowana na forum ekumenicznym ta problematyka antropologiczna ma swoje korzenie w fundamentach doktryny chrzecijañskiej. Dlatego
w programie Wspólnota Kobiet i Mê¿czyzn w Kociele wziê³a udzia³ doktrynalna agenda RK  Komisja Wiara i Ustrój20.
Warto zwróciæ uwagê na dwa najbardziej znacz¹ce etapy teologicznej refleksji RK nad problemem przemocy wobec kobiet i mo¿liwociami jej przeciwdzia³ania. Pierwszym jest program na rzecz sprawiedliwoci, pokoju i integralnoci
stworzenia (Justice, Peace, Integrity of Creation, JPIC). W dokumentach,
bêd¹cych rezultatem tego programu, k³adzie siê nacisk na równ¹ godnoæ kobiet
i mê¿czyzn stworzonych na obraz Bo¿y21 oraz wynikaj¹cy z tej teologicznej
podstawy chrzecijañski sprzeciw wobec takich form patriarchalizmu, które
utrwalaj¹ przemoc wobec kobiet w ich domach i spo³ecznociach. W szczególnoci chrzecijanie piêtnuj¹ ekonomiczn¹ i spo³eczn¹ eksploatacjê kobiet, zw³aszcza wykorzystywanie pracy kobiet biednych czy te¿ kobiet zmuszonych wskutek
dzia³añ wojennych lub konfliktów etnicznych do opuszczenia w³asnego miejsca
zamieszkania22.
Problem przemocy wobec kobiet znalaz³ siê tak¿e w refleksji ostatniego
X Zgromadzenia RK w Pusan w Korei Po³udniowej (30 padziernika  8 listopada 2013 r.), powiêconego zagadnieniom sprawiedliwoci i pokoju. Problematyka niesprawiedliwoci i opresji wpisana zosta³a w teologiczny namys³ nad Kocio³em bêd¹cym wspólnot¹ kobiet i mê¿czyzn, razem powo³anych do dawania
20
21

R. Cosca, Just Unity, s. 40.
WCC World Convocation on Justice, Peace and the Integrity of Creation, Ten Affirmations
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22 Ibidem, s. 320.
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wiadectwa wiary. W tym kontekcie zwrócono uwagê na szczególnie pal¹ce dla
chrzecijan kwestie: niewolnictwo kobiet, handel kobietami, wykorzystywanie ich
pracy, odnosz¹c siê równie¿ do kwestii niesprawiedliwych stosunków politycznoekonomicznych, sprzyjaj¹cych tym zjawiskom23.
2.2. Aktywnoæ spo³eczna, polityczna i edukacyjna
Z refleksj¹ teologiczn¹ cile zwi¹zana jest spo³eczna, polityczna i edukacyjna dzia³alnoæ RK na rzecz walki z przemoc¹ wobec kobiet.
Dotychczas najwiêksz¹ inicjatyw¹ w tej dziedzinie by³a Ekumeniczna Dekada Kocio³ów w Solidarnoci z Kobietami (19881998)24. Odby³y siê spotkania
i liczne formy spo³ecznej aktywnoci Kocio³ów chrzecijañskich na kilku kontynentach. W tym czasie odbywa³y siê wizyty studyjne osób zaanga¿owanych
w ruch ekumeniczny w krajach, w których w ró¿nej formie zjawisko przemocy
wobec kobiet dotyka ¿ycia spo³ecznego i kocielnego. W ramach Dekady Rada
rozwija³a tak¿e formacyjny program na rzecz kobiet, zmierzaj¹cy poprzez edukacjê do usuniêcia form przemocy zakorzenionych w niektórych kulturach
(takich jak honorowe zabójstwa) czy te¿ zwi¹zanych z nadu¿yciami w sferze
ekonomicznej (zmuszanie do prostytucji, handel kobietami i dzieæmi, pornografia)25.
Innym wa¿nym programem formacyjnym, uwzglêdniaj¹cym elementy oddzia³ywania spo³ecznego i politycznego Kocio³ów, by³a Dekada na rzecz Przezwyciê¿enia Przemocy (20012010), która w dzia³aniach edukacyjnych oraz spo³eczno-politycznych mia³a na celu zarówno promocjê pozytywnego rozumienia
mêskoci, wolnego od przemocy wobec kobiet, jak równie¿ nacisk na instytucje
odpowiedzialne za tworzenie i egzekwowanie prawa, aby w wiêkszym stopniu
chroni³y kobiety przed przejawami przemocy  zarówno w ¿yciu prywatnym, jak
i publicznym26.
wiatowa Rada Kocio³ów anga¿uje siê ponadto w Ekumeniczn¹ Inicjatywê
ds. HIV i AIDS w Afryce (Ecumenical HIV and AIDS Initiative in Africa),
której celem jest dzia³alnoæ edukacyjna zmierzaj¹ca z jednej strony do przekazania kobietom afrykañskim niezbêdnej wiedzy na temat niebezpieczeñstwa zara¿enia siê wirusem HIV, jak równie¿ przeciwdzia³anie przemocy seksualnej,
23 A. McCalman, WCCs 60-year journey for gender justice continues, w: 10th Assembly of the
World Council of Churches, dostêp: 14.11.2014, <http://wcc2013.info/en/news-media/all-news/
wcc2019s-60-year-journey-for-gender-justice-continues>.
24 R. Cosca, Just Unity, s. 40.
25 A. Gnanadason, A Church in Solidarity with Women: Utopia or Symbol of Faithfulness,
Concilium 1996, nr 1, s. 7677; eadem, Violence against Women Is Sin, s. 243245.
26 Ibidem, s. 246247.
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poniewa¿  zw³aszcza w kontekcie afrykañskim  to ona jest przyczyn¹ znacznej czêci zara¿eñ kobiet (i ich dzieci) wirusem HIV i zachorowañ na AIDS27.
2.3. Trudnoci
Trzeba w tym miejscu zwróciæ uwagê na pewne trudnoci zwi¹zane z niektórymi inicjatywami podejmowanymi przez RK i jej wyspecjalizowane agendy. Maj¹
one dwojaki charakter  wiatopogl¹dowy i etyczny.
W wymiarze wiatopogl¹dowym zauwa¿a siê czêsto, ¿e wypowiedzi teologiczne i skorelowane z nimi programy edukacyjne Rady s¹ inspirowane nie tylko
przez chrzecijañsk¹ wizjê cz³owieka, lecz równie¿ przez dalekie od chrzecijañstwa nurty feminizmu, silnie przeciwstawiaj¹ce kobiety i mê¿czyzn oraz ukazuj¹ce
relacje we wspólnocie kocielnej w taki sam sposób, jak relacje wewn¹trz ka¿dej
innej spo³ecznoci wieckiej. St¹d m.in. wynika tendencja do ³¹czenia problematyki
niesprawiedliwoci (w tym przemocy) wobec kobiet z innymi kwestiami, takimi jak
parytety kobiet i mê¿czyzn w ró¿nych strukturach Rady czy te¿ dzia³ania na rzecz
dopuszczenia ordynacji kobiet równie¿ w tych Kocio³ach cz³onkowskich Rady
(g³ównie Kocio³ach wschodnich), które jej nie praktykuj¹. Obecnoæ treci cile
feministycznych w tekstach maj¹cych na celu przeciwdzia³anie przemocy wobec
kobiet budzi sprzeciw przedstawicieli wschodniego chrzecijañstwa28.
Zwi¹zek programów edukacyjnych Rady z ruchem feministycznym ma równie¿ swoj¹ kontynuacjê etyczn¹. Feministyczne inspiracje niektórych tekstów
i inicjatyw RK sprawiaj¹, ¿e czêsto ³¹czy siê w nich problematykê przemocy
wobec kobiet z tzw. zdrowiem reprodukcyjnym, widz¹c w umo¿liwieniu przerywania ci¹¿y czy te¿ w upowszechnieniu antykoncepcji rodek walki o równouprawnienie kobiet i przeciwstawienia siê ich uciskowi ze strony mê¿czyzn29.
Takie elementy treciowe sprawiaj¹ jednak, ¿e postulowane dzia³ania na rzecz
zwalczania przemocy wobec kobiet nie mog¹ spotkaæ siê z pe³nym uznaniem
wszystkich Kocio³ów chrzecijañskich, co os³abia w pewnym stopniu oddzia³ywanie inicjatyw Rady.
3. Wnioski i perspektywy
wiatowa Rada Kocio³ów podejmuje wiele badañ i dzia³añ ekumenicznych
o charakterze praktycznym, zmierzaj¹c przez edukacyjne inicjatywy Kocio³ów
cz³onkowskich, jak te¿ w pewnej mierze przez ich nacisk spo³eczno-polityczny, do
27
28
29
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promocji chrzecijañskiego rozumienia godnoci cz³owieka oraz chrzecijañskiej
wizji ¿ycia spo³ecznego. W ten obszar dzia³alnoci Rady wpisuj¹ siê równie¿
inicjatywy zmierzaj¹ce do ujawniania i zwalczania zjawiska przemocy wobec
kobiet. Mimo podejmowanych dzia³añ, tak¿e w samym rodowisku osób zaanga¿owanych w prace Rady, daj¹ siê s³yszeæ g³osy o ich ograniczonej skutecznoci
oraz zasiêgu30.
Nale¿y stwierdziæ, ¿e z pewnoci¹ omawiana dzia³alnoæ RK jest potrzebna
i jest wyrazem autentycznego w³¹czania siê chrzecijan nale¿¹cych do ró¿nych
Kocio³ów i Wspólnot w g³oszenie wiary i dawanie wiadectwa. W tym sensie
dzia³alnoæ ta ma równie¿ znaczenie ekumeniczne, bowiem umo¿liwia chrzecijanom podejmowanie wspólnego zaanga¿owania inspirowanego wiar¹. Wydaje
siê, ¿e wielkie problemy  spo³eczne, ekonomiczne czy etyczne  przed którymi
staje ludzkoæ na pocz¹tku XXI w., domagaj¹ siê wspólnej reakcji chrzecijan.
W inicjatywach Rady obecne s¹ w¹tki, które os³abiaj¹ ich si³ê. Jest to przede
wszystkim przenikanie do tekstów oraz programów Rady treci pozachrzecijañskich, inspirowanych wiatopogl¹dami dalekimi od Ewangelii. Widoczne jest to
m.in. w stosowaniu do opisu sytuacji kobiet oraz mniejszoci seksualnych jêzyka
praw reprodukcyjnych czy te¿ zdrowia reprodukcyjnego, jak te¿ w mówieniu
o relacjach miêdzy mê¿czyznami a kobietami, zw³aszcza odnosz¹cych siê do
sfery seksualnej, g³ównie w kategoriach patriarchalnej opresji wzmacnianej przez
tradycyjne chrzecijañskie normy. Prowadzi to do rozpatrywania problemów
dowiadczanych przez kobiety w ¿yciu rodzinnym poza kontekstem chrzecijañskiej antropologii31. Konsekwencj¹ tego jest rozmaita etyczna ocena innych zjawisk zwi¹zanych z godnoci¹ cz³owieka oraz równymi prawami kobiet i mê¿czyzn. Ta rozbie¿noæ jest ponadto odbiciem niejednolitoci nauczania etycznego
Kocio³ów i Wspólnot chrzecijañskich, w tym równie¿ denominacji wchodz¹cych
w sk³ad RK. Dopóki rozbie¿noci etyczne stanowi¹ trudnoæ wspó³czesnego
dialogu ekumenicznego, dopóty równie¿ ich obecnoæ w praktycznych dzia³aniach
organizacji takich jak RK bêdzie budzi³a kontrowersje.
Ta wewnêtrzna trudnoæ wspó³czesnego ruchu ekumenicznego, jak¹ jest
cieranie siê w dzia³alnoci RK na rzecz kobiet elementów inspirowanych
Ewangeli¹ oraz zasygnalizowanych wy¿ej ujêæ i ocen w³aciwych niechrzecijañskim nurtom politycznym i wiatopogl¹dowym, nie mo¿e byæ jednak powodem do
rezygnacji ruchu ekumenicznego z dzia³añ na rzecz godnoci cz³owieka, w tym
walki z przemoc¹ wobec kobiet. wiadomoæ istnienia kwestii nierozwi¹zanych
mo¿e pomóc organizacjom, takim jak RK, w takim formu³owaniu celów dzia³ania, by unikn¹æ zagadnieñ kontrowersyjnych, umo¿liwiaj¹c wszystkim chrzecija30
31
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nom wspólny udzia³ w walce z patologiami spo³ecznymi, wród których szczególnym problemem jest przemoc, nie tylko kwestionuj¹ca godnoæ dowiadczaj¹cych
jej osób, lecz równie¿ destrukcyjnie oddzia³uj¹ca na ¿ycie ludzkich wspólnot.
The Problem of Violence against Women in the Activities
of the World Council of Churches
Summary. The article aims to outline an important part of ecumenical activities on behalf of
women, which is a Christian analysis of the phenomenon of violence against women (or genderbased violence) and its countermeasures. The problem is presented using the example of the
activities of the largest ecumenical organization  the World Council of Churches (WCC), founded
in 1948, which unites most of the Christian Churches and Communities. Although the Catholic
Church is not a member of the WCC, it cooperates in the WCCs activities. For this reason, it
seems desirable to analyse this area of the WCCs activities from the Catholic perspective.
The article comes from the main elements of the analysis of violence against women as presented
in the WCCs statements, and in the writings of theologians involved in the works of the Council.
Then it presents the major initiatives of the WCC to counter violence against women. It mentions
some elements of theological reflection, important social, political and educational initiatives, as
well as some worldviews and ethical difficulties related to them. The paper ends with conclusions
and perspectives for further ecumenical activity in this field.
Keywords: violence, women, World Council of Churches, ecumenism.

Probleme der Gewalt gegenüber Frauen in den Aktivitäten
des Weltkirchenrates
Zusammenfassung. Der vorliegende Text verfolgt das Ziel, das wichtige Element des ökumenischen Engagements für Frauen zu skizzieren, das die christliche Analyse des Gewaltphänomens
gegenüber Frauen und des Engagements dagegen darstellen. Dieses Problem wird anhand der
Aktivitäten der größten ökumenischen Organisation  des Weltkirchenrates analysiert, der 1948
gegründet und die meisten christlichen Kirchen und Gemeinschaften umfasst. Die katholische
Kirche ist zwar nicht Mitglied des Weltkirchenrates, arbeitet aber aktiv mit ihm zusammen. Auch
aus diesem Grund erscheint es sinnvoll, den genannten Bereich der Aktivität des Kirchenrates zu
analysieren. Im Artikel werden die wichtigsten Elemente des Phänomens der Gewalt gegenüber
Frauen dargelegt, die in den Äußerungen des Weltkirchenrates, aber auch bei den mit ihm verbundenen Theologen und Theologinnen zu finden sind. Der Autor des Artikels unterzieht einer
Analyse Elemente der theologischen Reflexion, wichtigere gesellschaftliche und politische Initiativen sowie Bildungsinitiativen, aber auch die mit ihnen verbundenen weltanschaulichen und ethischen Kontroversen. Der Artikel mündet in einige Schlussfolgerungen sowie Bemerkungen
bezüglich der Zukunftsperspektiven des ökumenischen Engagements auf dem genannten Feld.
Schlüsselworte: Gewalt, Frauen, Ökumenischer Rat der Kirchen, die Ökumene.
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MEDYCZNE, SPO£ECZNE I PRAWNE ASPEKTY
RYTUALNEGO OBRZEZANIA KOBIET
Streszczenie. W publikacji poruszono zagadnienie ró¿nych aspektów jednej z najniebezpieczniejszych form przemocy XXI w.  obrzezania kobiet. Ten krwawy zwyczaj traktowany jest
w wielu wspó³czesnych pañstwach jako czêæ tradycji lokalnych spo³ecznoci. Co prawda,
zagadnienie dotyczy g³ównie krajów afrykañskich, niemniej jednak imigracja mo¿e spowodowaæ,
¿e stanie siê on problemem np. pañstw europejskich. Medyczne aspekty obrzezania kobiet
skupiaj¹ siê na przedstawieniu znanych sposobów dokonywania rytua³u oraz jego konsekwencjach
zdrowotnych. W aspekcie spo³ecznym sprowadza siê do okrelenia róde³ zwyczaju i czêsto
podnoszonych zwi¹zków z religi¹. Obrzezania kobiet ukazano jako pewien rozdwiêk w prawie
miêdzynarodowym i prawach cz³owieka, jako ¿e z jednej strony jest to zachowanie prawa do
kultywowania zwyczajów i odrêbnoci kulturowej, a z drugiej natomiast naruszenie prawa do
nietykalnoci osobistej i zakazu tortur.
S³owa kluczowe: obrzezanie kobiet, przemoc, medycyna, prawa cz³owieka, prawo zwyczajowe.

Wprowadzenie
Najczêciej spotykan¹ klasyfikacj¹ przemocy dokonywan¹ w naukach penalnych ze wzglêdu na sposób dzia³ania sprawcy jest podzia³ aktu przemocy na
przemoc fizyczn¹ i przemoc psychiczn¹. Do przejawów przemocy fizycznej zaAdres/Address/Anschrift: dr Damian W¹sik, Collegium Medicum, Uniwersytet Miko³aja Kopernika
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licza siê wszelkie zachowania naruszaj¹ce nietykalnoæ osobist¹ pokrzywdzonego,
których celem lub skutkiem mo¿e byæ uszkodzenie cia³a, rozstrój zdrowia ofiary
itd. W pojêcie przemocy psychicznej wpisuj¹ siê natomiast takie dzia³ania sprawcy, jak groby kierowane pod adresem pokrzywdzonego, jego nêkanie, omieszanie, przymusowe izolowanie czy poni¿anie.
Rytualne (zwyczajowe) obrzezanie kobiet jest szczególnym typem przemocy, gdy¿ ³¹czy w sobie elementy tak przemocy fizycznej, jak i przemocy psychicznej. Na pierwszy plan wysuwa siê tu oczywicie przemoc fizyczna, bardzo dotkliwa dla kobiety, polegaj¹ca na okaleczeniu jej narz¹dów p³ciowych. Przemoc
psychiczna stanowi natomiast t³o dla aktu agresji na nietykalnoæ osobist¹ kobiety.
¯ycie we wspólnocie kultywuj¹cej rytua³ obrzezania nie pozostawia pokrzywdzonej wyboru, co do tego, czy chce poddaæ siê obrzezaniu czy z niego zrezygnowaæ.
Druga z decyzji na ogó³ poci¹ga za sob¹ wykluczenie kobiety ze spo³ecznoci
oraz ostracyzm rodzinny i zawodowy. Gdy dodaæ do tego, ¿e obrzezaniu poddawane s¹ najczêciej ma³oletnie, niepotrafi¹ce w sposób stanowczy zaprotestowaæ
przeciwko obrzêdowi, oczywiste staje siê, ¿e nie mo¿na traktowaæ go inaczej jak
zamach na wolnoæ samostanowienia kobiet i przemoc fizyczn¹ podszyt¹ naciskiem psychicznym.
Obrzezanie kobiet stanowi istotny problem spo³eczny XXI w. Skala tego
zjawiska jest na tyle ogromna, ¿e wiatowa Organizacja Zdrowia (dalej: WHO
 World Health Organisation) monitoruje na bie¿¹co ka¿dy jego przejaw, podejmuj¹c przedsiêwziêcia prawne i edukacyjne, maj¹ce na celu ukrócenie tej barbarzyñskiej praktyki.
Zasadniczym celem niniejszej publikacji jest prezentacja medycznych, spo³ecznych i prawnych aspektów obrzezania kobiet, wskazanie zagro¿eñ, wynikaj¹cych z praktyki stosowania tego rytua³u, a tak¿e perspektyw zapobiegania tej
praktyce w kontekcie fundamentalnych praw cz³owieka  swobody kultywowania tradycji i w³asnej odrêbnoci etnicznej, w tym równie¿ wyznania religijnego.
1. Konsekwencje zdrowotne obrzezania kobiet
Powszechnie wskazuje siê, ¿e obrzezanie  okaleczanie ¿eñskich narz¹dów
p³ciowych (ang. Female Genital Mutilation)  obejmuje wszelkie procedury,
które zmierzaj¹ do ca³kowitego lub czêciowego usuniêcia zewnêtrznych kobiecych narz¹dów p³ciowych, lub innego uszkodzenia ¿eñskich narz¹dów p³ciowych,
nieznajduj¹cych ¿adnego uzasadnienia medycznego1.
1 Zob. Encyclopedia of Global Justice, red. D.K. Chatterjee, DordrechtHeidelbergLondon
New York 2011, s. 344345.
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Rozró¿nia siê cztery typy obrzezania ¿eñskich narz¹dów p³ciowych2:
a) kliktoridektomia (kliterotomia)  czêciowe lub ca³kowite usuniêcie ³echtaczki (clitoris), rzadziej tylko fa³du skóry wokó³ ³echtaczki;
b) czêciowe lub ca³kowite usuniêcie ³echtaczki i warg sromowych mniejszych (labia minora) z lub bez wyciêcia warg wiêkszych (labia maiora);
c) infibulacja  zwê¿enie otworu pochwy przez naciêcie i zmianê po³o¿enia
warg sromowych (umieszczenie ich wewn¹trz lub zszycie na zewn¹trz pochwy)
z lub bez usuwania ³echtaczki; R. Tokarczyk wskazuje, ¿e infibulacja okrelana
jest jako obrzezanie faraoñskie i polega na wyciêciu albo wyskrobaniu ca³ego
sromu, oblanego wczeniej wrz¹tkiem, i zszycie otworu kolcami akacji i grubymi
niæmi z pozostawieniem ma³ego otworu na wydostanie siê moczu i krwi menstruacyjnej3;
d) inne czynnoci i szkodliwe zabiegi na ¿eñskich narz¹dach p³ciowych, niepodyktowane wskazaniami zdrowotnymi: nak³ucia, przebijanie, przecinanie, wyskrobanie i kauteryzacja okolicy narz¹dów p³ciowych (tzw. przy¿eganie); ponadto
R. Tokarczyk wskazuje na takie praktyki jak sunnah, czyli odciêcie ¿o³êdzia
³echtaczki oraz diewikodermia, tj. wyd³u¿anie warg sromowych i ³echtaczki, rozcinanie krocza a¿ do odbytu, rozszerzanie otworu pochwy, czêciowe odciêcie
warg sromowych mniejszych i czêci waginy4.
Obrzezanie praktykowane jest najczêciej przez cz³onków lokalnej (plemiennej) starszyzny, nieposiadaj¹cych nawet elementarnej wiedzy medycznej, jednak¿e ok. 18% wszystkich obrzezañ jest wykonywanych przez zak³ady opieki zdrowotnej lub lekarzy, a wed³ug aktualnych danych tendencja do korzystania z us³ug
specjalistów systematycznie ronie5. Niemniej jednak WHO wprost wskazuje, ¿e
2 Female genital mutilation, w: World Healt Organization [online], dostêp: 29.11.2014, <http://
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/>.
3 R. Tokarczyk, Prawo narodzin, ¿ycia i mierci, wyd. 2, Warszawa 2012, s. 108.
4 Ibidem, s. 108.
5 W kontekcie miertelnoci kobiet afrykañskich obrzezanie zestawia siê czêsto z gwa³tami,
zabijaniem kobiet-czarownic i miertelnoci¹ porodow¹. Trwa³e uszkodzenie zewnêtrznych narz¹dów
p³ciowych ze wzglêdów obyczajowo-kulturowych nale¿y do jednej z najczêstszych przyczyn mierci
dziewcz¹t w Afryce rodkowej. Pomimo zakazu praktyki obrzezania, w niektórych regionach
i dystryktach nadal mo¿na w ten sposób okaleczaæ dziewczêta i kobiety. W wiêkszych orodkach
miejskich operacja ta jest przeprowadzana w warunkach szpitalnych, ale czêsto towarzyszy jej niski
poziom sanitarny. Jednak na ugandyjskich, somalijskich, kenijskich czy kameruñskich wsiach obrzezanie wci¹¿ odbywa siê bez znieczulenia, przy u¿yciu ¿yletki, no¿a, kawa³ków szk³a b¹d ostrego
kamienia, do szycia ran wykorzystuje siê natomiast nici z kocich jelit. Zob. W stronê rozwoju. Drogi
Azji i Afryki, red. K. Górak-Sosnowska, £ód 2009, s. 173. W niektórych pañstwach arabskich
praktykowane jest obrzezanie kobiet, np. w Egipcie, Mauretanii i Sudanie. Nie jest to zwyczaj
muzu³mañski, albowiem w Egipcie obrzezaniu poddawane s¹ zarówno muzu³manki, jak i koptyjki.
W tych pañstwach rodziny dziewcz¹t zwracaj¹ siê do lokalnych znachorów, natomiast w Egipcie dosz³o
do medykalizacji obrzezania: trzy na cztery zabiegi wykonywane s¹ w szpitalu. W 2007 r. egipskie
Ministerstwo Zdrowia i Ludnoci wyda³o oficjalny zakaz obrzezania kobiet, w praktyce jednak rozporz¹dzenie to nie jest respektowane. Zob. K. Górak-Sosnowska, Perspektywy wiata arabskiego w kontekcie Milenijnych Celów Rozwoju, Warszawa 2007, s. 104.
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obrzezanie kobiet nie niesie za sob¹ ¿adnych korzyci, a jedynie ból i cierpienie6.
Zasadne jest zatem traktowanie obrzezania kobiet jako ciê¿kiego naruszenia etyki
zawodowej lekarzy, nawet wówczas, gdy lekarz dokonuj¹cy obrzezania dysponuje
zgod¹ kobiety na dokonanie okaleczenia (czêciej jednak jest to zgoda rodziców
ma³oletniej). Obrzezania kobiet nie mo¿na przy tym okreliæ mianem zabiegu
chirurgicznego czy zabiegu medycznego, bowiem te  w za³o¿eniu  prowadziæ maj¹ do przywracania lub ratowania zdrowia albo ¿ycia pacjentów. W tym
za przypadku niew¹tpliwie mamy do czynienia ze sprzeniewierzeniem siê zasadom sztuki lekarskiej i zaprzeczeniem idei niesienia pomocy choremu. Nastêpuje
tu, w najlepszym wypadku, oszpecenie cz³owieka na ¿yczenie, co równie¿ nie
jest prawdziwe, zwa¿ywszy na to, ¿e poddanie siê obrzezaniu najczêciej jest
podyktowane przymusem spo³ecznym.
Oprócz konsekwencji w postaci okaleczenia zdrowych kobiet oraz nawracaj¹cych infekcji, obrzezanie znacznie zwiêksza ryzyko powik³añ porodowych
i zgonów noworodków. Wród skutków obrzezania WHO wskazuje równie¿ potrzebê póniejszych zabiegów chirurgicznych, takich jak naciêcie krocza w celu
umo¿liwienia odbywania normalnego stosunku p³ciowego i naturalnego porodu,
a gdy do tego dodaæ, ¿e niejednokrotnie krocze jest szyte ponownie kilka razy
(w tym ka¿dorazowo po porodzie naturalnym), oczywiste jest, ¿e kobieta przechodzi wskazany zabieg kilkakrotnie, co równie¿ niesie za sob¹ wysokie ryzyko
powik³añ7.
W pimiennictwie wskazuje siê, ¿e jedn¹ z najczêciej wystêpuj¹cych komplikacji po obrzezaniu kobiet jest krwotok, albowiem obrzezanie jest na ogó³
wykonywane przez osoby nieposiadaj¹ce elementarnej wiedzy medycznej, w tym
podstawowych nawet informacji na temat zapewnienia hemostazy. Przeciête
naczynia krwionone narz¹dów rozrodczych nie s¹ zszywane, a kobiety poddane
obrzezaniu zmuszane s¹ do utrzymywania w pozycji le¿¹cej wyprostowanych
i po³¹czonych ze sob¹ nóg, co w za³o¿eniu doprowadziæ ma do krzepniêcia krwi.
Jeli dodaæ, ¿e rytua³ nie jest wykonywany w warunkach aseptycznych, kobiety
nara¿one s¹ na ró¿nego rodzaju infekcje dróg rodnych. Jako jedno z najczêstszych powik³añ wymieniæ nale¿y zaka¿enie tê¿cem8.
Innym niebezpiecznym z punktu widzenia medycznego skutkiem rytualnego
obrzezania kobiet jest wstrzymywanie oddawania moczu przez pierwsze trzy dni
po obrzezaniu. Stanowi to reakcjê kobiety na ból, albowiem mocz w tej sytuacji
podra¿nia okaleczone narz¹dy p³ciowe. Wstrzymywanie moczu mo¿e prowadziæ
do infekcji pêcherza i zaburzenia pracy nerek. Przyczyn¹ zatrzymania procesu
6
7
8

Female genital mutilation, w: World Healt Organization [online].
Ibidem.
Zob. M.A. Dirie, G. Lindmark, The risk of medical complications after female circumcision,
East African Medical Journal 1992, 69 (9), s. 479482 i przywo³ana tam literatura.
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oddawania moczu mog¹ byæ natomiast p³aty skóry lub skrzepy krwi przykrywaj¹ce ujcie cewki moczowej. Niejednokrotnie zdarza siê te¿, ¿e cewka moczowa
jest zszywana podczas ³¹czenia warg sromowych.
W skrajnych przypadkach, zaka¿enia uk³adu moczowego mog¹ powodowaæ
problemy z p³odnoci¹ i trudnoci z miesi¹czkowaniem (hematocoplos  efekt
gromadzenia krwi miesi¹czkowej w pochwie). Infibulacja mo¿e prowadziæ do
gromadzenia nadmiaru wydzieliny z pochwy, co stwarza korzystne rodowisko dla
rozwoju bakterii. Trudnoci w mikcji mog¹ byæ spowodowane uszkodzeniem
cewki moczowej lub permanentnym stanem zapalnym cewki moczowej, co niejednokrotnie prowadzi do jej zwê¿enia, powoduj¹cego os³abienie przep³ywu moczu i ból w oddawaniu moczu. Czêstym powik³aniem obrzezania jest tak¿e rozwój
torbieli w miejscu wyciêtej ³echtaczki, spowodowane najprawdopodobniej wpukleniem fragmentów tkanek nab³onkowych w czasie infibulacji. Torbiele rozwijaj¹
siê powoli, ale mog¹ osi¹gn¹æ znaczne rozmiary9.
3. Spo³eczne, kulturowe i religijne aspekty obrzezania kobiet
Kobiety zmuszane s¹ do poddania siê obrzezaniu na ogó³ z powodu specyficznych uwarunkowañ kulturowych  religijnych, obyczajowych, zwyczajowych,
a nawet prawnych (gdy mamy do czynienia z prawem zwyczajowym).
W pimiennictwie powiêconym zagadnieniu obrzezania kobiet na ogó³ wskazuje siê, ¿e rytua³ ten jest domen¹ kultur animistycznych, mieszkañców pañstw
afrykañskich i niektórych pañstw muzu³mañskich. Rzadko wspomina siê jednak,
¿e w historii tej haniebnej praktyki zapisa³ siê równie¿ europejski epizod. W po³owie
XIX w. du¿¹ popularnoci¹ cieszy³ siê zabieg wyciêcia ³echtaczki, zwany ekstyrpacj¹, przeprowadzany w przekonaniu, ¿e w ten sposób utrudni siê kobietom
masturbacjê, maj¹c¹ powodowaæ nimfomaniê, a w dalszej perspektywie równie¿
ob³¹kanie. Pogl¹dy te forsowa³ w szczególnoci znany wówczas po³o¿nik i ginekolog Isaac Baker Brown, autor jednego z pierwszych podrêczników chirurgii
ginekologicznej. W 1858 r. otworzy³ on prywatn¹ klinikê w Notting Hill, wiadcz¹c¹ tego rodzaju zabiegi. Pocz¹tkiem koñca kariery Browna by³o wydanie
przez niego ksi¹¿ki Uleczalnoæ pewnych postaci szaleñstwa, epilepsji, katalepsji i histerii u kobiet, w której forsowa³ swoje rzekome osi¹gniêcia w dzia³aniu
na rzecz kobiecej wstrzemiêliwoci, a kluczem do tego mia³o byæ  de facto
9 W przedmiocie powik³añ zdrowotnych u kobiet po obrzezaniu zob. m.in. T.G. Gebremedhin,
Women, Tradition and Development: A Case Study of Eritrea, New York 2002, s. 121123; H. Gordon,
Female genital mutilation: a clinicians experience, w: Female Genital Mutilation, red. C. Momoh,
Abingdon 2005, s. 3335; R. Ahdar, I. Leigh, Religious Freedom in the Liberal State, Oxford
University Press 2013, s. 332337.
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 obrzezanie kobiety. Publikacja zosta³a skrytykowana w 1866 r. w czasopimie
British Medical Journal, oburzenie z powodu teorii Browna wyra¿ali niemal
wszyscy przedstawiciele rodowiska lekarskiego. Kontrola dzia³alnoci Browna
przeprowadzona przez brytyjsk¹ Komisjê ds. Chorób Psychicznych po³o¿y³a kres
praktyce okaleczania kobiet na Wyspach Brytyjskich. Jej efektem by³o skrelenie
Browna z listy cz³onków Towarzystwa Po³o¿niczego, paradoksalnie jednak nie
z powodu absurdalnych wskazañ do zabiegów wyciêcia ³echtaczki, ale sprzeniewierzenia siê etyce lekarskiej i pobierania z tytu³u swojej dzia³alnoci niebotycznych honorariów10.
Wród krajów, w których wspó³czenie przeprowadza s¹ rytualne obrzezanie
kobiet wskazaæ nale¿y m.in. Benin, Burkina Faso, Kamerun, Republikê rodkowoafrykañsk¹, Czad, Wybrze¿e Koci S³oniowej, D¿ibuti, Egipt, Etiopiê, Somaliê,
Gambiê, Ghanê, Gwineê, Keniê, Mali, Nigeriê, Niger, Senegal, Sudan, Ugandê
i Jemen11. Przyjmuje siê, ¿e 125-130 milionów ¿yj¹cych na wiecie kobiet poddanych zosta³o obrzezaniu w krajach afrykañskich, na Bliskim Wschodzie,
w niektórych pañstwach azjatyckich oraz w innych pañstwach, gdzie rytualne
obrzezanie praktykowane jest wród emigrantów12.
Zwolennicy utrzymania rytualnego obrzezania kobiet, jako korzyci p³yn¹ce
z tego zwyczaju wskazuj¹ na ogó³: 1) utrzymanie higieny intymnych czêci cia³a,
2) troskê o dobry stan zdrowia, 3) ochronê dziewictwa, 4) wzmocnienie rozrodczoci, 5) zabezpieczenie kobiety ciê¿arnej przed martwym porodem, 6) zabezpieczenie przed rozwi¹z³oci¹, promiskuityzmem, 7) wzrost szansy zawarcia ma³¿eñstwa, 8) d¹¿enie estetyczne, 9) poprawienie jakoci kobiecego stosunku
seksualnego i przyjemnoci, 10) promocjê spo³ecznej, politycznej, religijnej, kulturowej spójnoci13.
Problematycznym zagadnieniem jest okrelenie róde³ praktyki obrzezania
kobiet  czy jest ono jedynie zwyczajem, czy te¿ obrzezanie zakorzenione jest
w wyznaniu religijnym. Odpowied na to pytanie jest niejednoznaczna.
Z jednej strony obrzezanie kobiet traktowane jest jako barbarzyñska metoda
kontrolowania seksualnoci kobiet, a nie rytua³ religijny. Rodzice nie tylko w pe³ni
akceptuj¹ przemoc wobec swoich córek  w wielu plemionach panuje przekonanie, ¿e kobieta z ³echtaczk¹ i wargami sromowymi jest czym w rodzaju obojnaka,
który dopiero po przejciu obrzezania staje siê w pe³ni gotowy do roli ¿ony i matki.
Paradoksalnie wiêc obrzezanie jest kojarzone w wielu kulturach z idea³em kobie10 Wiêcej na ten temat zob. R.M. Youngson, I. Schott, Pomy³ki lekarskie. Zdumiewaj¹ca lecz
prawdziwa historia szarlatanerii w dziejach medycyny, t³um. D. Koziñska, Cieszyn 1997, s. 7678.
11 Statystyka, zob. Female genital mutilation and Rother harmful practices, w: World Health
Organization [online], dostêp: 29.11.2014, <http://www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/prevalence/en/>.
12 Female genital mutilation, w: World Healt Organization [online].
13 R. Tokarczyk, Prawo narodzin ¿ycia i mierci, s. 108109.
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coci i skromnoci, a rytua³ doprowadziæ ma do przywrócenia harmonii  czystoci i piêkna narz¹dów p³ciowych po usuniêciu czêci cia³a, które s¹ uwa¿ane za mêskie i nieczyste. Obrzezanie ³¹czy siê z przekonaniem, ¿e zapewni
ono w³aciwe zachowanie seksualne kobiety, tj. zachowanie dziewictwa i wiernoæ ma³¿eñsk¹ poprzez zmniejszenie kobiecego libido. Dla przyk³adu, wielu
mê¿czyzn w Mali uwa¿a, ¿e obrzezanie jest w istocie przys³ug¹ dla kobiety, bo
dziêki niemu do lubu nie straci ona dziewictwa. W dniu lubu rozcina siê pochwê, a niektórzy zazdroni mê¿owie zaszywaj¹ pochwy swoich ¿on równie¿ po
lubie, gdy sami udaj¹ siê w podró¿ (teoretycznie obrzezanie kobiet jest w Mali
zakazane, praktycznie zabieg przechodzi 90% kobiet)14. Tym samym w kulturach
animistycznych obrzezanie jest czêsto uwa¿ane za niezbêdny etap w przygotowaniu kobiety do doros³oci i ma³¿eñstwa15.
Wzglêdy religijne s¹ rzadko przywo³ywane na rzecz uzasadniania utrzymywania zwyczaju obrzezania kobiet, niemniej jednak pamiêtaæ nale¿y, ¿e wyznanie
najczêciej ³¹czy siê z tradycj¹, przez co  mimo wszystko  ugruntowuje kulturowe podstawy rytua³u. Co wiêcej, niektóre autorytety religijne wprost popieraj¹
kultywowanie obrzezania kobiet16. Przyczyn takiej postawy nale¿y poszukiwaæ
w nastêpuj¹cym za³o¿eniu: skoro obrzezanie zmierza do zachowywania czystoci
intymnych czêci cia³a i czystoci duchowej poprzez zapobieganie, a przynajmniej
utrudnianie masturbacji lub cudzo³óstwa, to tym samym sprzyja ono osi¹ganiu
wy¿szych celów religijnych i jest powi¹zane na swój sposób z wyznaniem17.
Wyrazem niejednolitego podejcia religii do aktu obrzezania kobiet jest podzia³
zdañ na ten temat istniej¹cy w islamie. I tak obrzezanie (wajib) jest uznawane
za obowi¹zkowe wród muzu³manek wed³ug nauki szafickiej szko³y prawa,
w naukach ortodoksyjnej szko³y sunnickiej Hanbali obrzezanie (makrumah) uznawane jest za akt honorowy granicz¹cy z obowi¹zkiem, natomiast wed³ug szkó³
hanafickiej i malikijskiej obrzezanie (sunnah) uznawane jest za akt zalecany lub
pozostawiony swobodzie wyboru rodzinom kobiet18.

14
15

Zob. D. Rosiak, ¯ar. Oddech Afryki, Kraków 2011.
Zob. równie¿ A.E. Wall, Ethics for International Medicine: A Practical Guide for Aid Workers
in Developing Countries, Dartmouth 2012, s. 8794.
16 Female genital mutilation, w: World Healt Organization [online].
17 Historycznych powi¹zañ obrzezania kobiet z wyznawan¹ wiar¹ odnaleæ mo¿na wiele, równie¿
w Europie, przyk³adem czego jest dzia³aj¹ca niegdy w Rosji sekta skopców, uznaj¹ca kastracjê kobiet
za element wiêcenia. Tak zwane ma³e wiêcenie (ma³aja pieczta) u kobiet polega³o na obciêciu warg
sromowych i piersi. Zob. R. Kubiak, Odpowiedzialnoæ karna za wykonywanie zabiegów kosmetycznych. Zagadnienia teorii i praktyki. Kraków 2012, s. 369.
18 Szczegó³owo na temat postrzegania obrzezania kobiet w islamie zob. M. Badran, Feminism
in Islam: Secular and Religious Convergences, London 2009.
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4. Obrzezanie kobiet a prawo miêdzynarodowe
Zgodnie z art. 9 ust. Konwencji z dnia 4 listopada 1950 r. o ochronie praw
cz³owieka i podstawowych wolnoci (Dz.U. z 1993 r., nr 61, poz. 284 z pón. zm.)
ka¿dy ma prawo do wolnoci myli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje
wolnoæ zmiany wyznania lub przekonañ oraz wolnoæ uzewnêtrzniania indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swego wyznania lub
przekonañ przez uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie i czynnoci rytualne.
Jednoczenie ust. 2 ww. przepisu doprecyzowuje, ¿e wolnoæ uzewnêtrzniania
wyznania lub przekonañ mo¿e podlegaæ jedynie takim ograniczeniom, które s¹
przewidziane przez ustawê i konieczne w spo³eczeñstwie demokratycznym
z uwagi na interesy bezpieczeñstwa publicznego, ochronê porz¹dku publicznego,
zdrowia i moralnoci lub ochronê praw i wolnoci innych osób.
Podobne jak wy¿ej, uregulowania zawiera art. 18 Miêdzynarodowego Paktu
Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz.U. z 1977 r.,
nr 38, poz. 167). Zgodnie z ust. 1 przepisu ka¿dy ma prawo do wolnoci myli,
sumienia i wyznania. Prawo to obejmuje wolnoæ posiadania lub przyjmowania
wyznania, lub przekonañ wed³ug w³asnego wyboru oraz do uzewnêtrzniania indywidualnie czy wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swej religii lub przekonañ przez uprawianie kultu, uczestniczenie w obrzêdach, praktykowanie i nauczanie. Stosownie jednak do ust. 2 nikt nie mo¿e podlegaæ przymusowi, który
stanowi³by zamach na jego wolnoæ posiadania lub przyjmowania wyznania albo
przekonañ wed³ug w³asnego wyboru. Zgodnie z art. 18 ust. 3 Miêdzynarodowego
Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych wolnoæ uzewnêtrzniania wyznania lub
przekonañ mo¿e podlegaæ jedynie takim ograniczeniom, które s¹ przewidziane
przez ustawê i s¹ konieczne dla ochrony bezpieczeñstwa publicznego, porz¹dku,
zdrowia lub moralnoci publicznej albo podstawowych praw i wolnoci innych
osób. Dodatkowo w ust. 4 przepisu sygnatariusze Paktu zobowi¹zuj¹ siê do
poszanowania wolnoci rodziców lub, w odpowiednich przypadkach, opiekunów
prawnych do zapewnienia swym dzieciom wychowania religijnego i moralnego
zgodnie z w³asnymi przekonaniami.
W kontekcie obrzezania kobiet przepisem Paktu nader chêtnie powo³ywanym przez zwolenników tego rytua³u, jest art. 27, w myl którego w pañstwach,
w których istniej¹ mniejszoci etniczne, religijne lub jêzykowe, osoby nale¿¹ce do
tych mniejszoci nie mog¹ byæ pozbawione prawa do w³asnego ¿ycia kulturalnego, wyznawania i praktykowania w³asnej religii oraz pos³ugiwania siê w³asnym
jêzykiem wraz z innymi cz³onkami danej grupy.
Analizuj¹c unormowania prawa miêdzynarodowego w odniesieniu do g³êboko
zakorzenionego rytua³u obrzezania kobiet, warto zauwa¿yæ, ¿e ka¿dy zwyczaj
nale¿y oceniaæ indywidualnie. Katalog podstawowych praw cz³owieka, bêd¹cy
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przecie¿ wynikiem pewnego konsensusu spo³ecznoci miêdzynarodowej, powinien
wyznaczaæ granice akceptacji zachowañ w³aciwych danym kulturom. W ka¿dej
sytuacji nale¿y wywa¿yæ, czy sankcjonowanie okrelonych regu³ postêpowania
mieci siê jeszcze w ramach respektowania praw mniejszoci, czy te¿ przybiera
ju¿ formê natarczywego narzucania przez tê mniejszoæ okrelonych wzorców
zachowañ wiêkszoci spo³ecznoci miêdzynarodowej19.
Wspó³czenie w opinii miêdzynarodowej obrzezanie kobiet zgodnie uznawane
jest za przejaw naruszenia praw cz³owieka (prawa do ochrony zdrowia, bezpieczeñstwa i integralnoci fizycznej, zakazu tortur, prawo do wolnoci i samostanowienia, zakazu nieludzkiego lub poni¿aj¹cego traktowania, a tak¿e prawa do ¿ycia
wobec obarczenia obrzezania wysokim wskanikiem miertelnoci), odzwierciedlenie g³êboko zakorzenionej nierównoci miêdzy kobietami i mê¿czyznami, a przy
tym jest skrajn¹ form¹ dyskryminacji kobiet. Ponadto, obrzezanie ma³oletnich
dziewcz¹t uznawane jest za naruszenie praw dziecka20.
Tym samym potwierdziæ nale¿y, ¿e próby przeciwstawiania cierpieniu kobiet
prawa do swobody wyznania i kultywowania w³asnej, etnicznej tradycji, jest
narzucaniem wiêkszoci sposobu oceny tej drastycznej praktyki i prób¹ legalizacji
jawnego bezprawia. Reakcje i dzia³ania spo³ecznoci miêdzynarodowej powinny
byæ stanowcze i jednoznaczne.
Dotychczas najwiêksz¹ aktywnoæ w przedmiocie wyeliminowania praktyki
okaleczania kobiet wykazuje WHO, która od lat prowadzi w tym wzglêdzie
liczne kampanie polityczne i informacyjne, powi¹zane z akcjami humanitarnymi,
a w 2006 r. proklamowa³a Miêdzynarodowy Dzieñ Zerowej Tolerancji dla Okaleczania ¯eñskich Narz¹dów P³ciowych (International Day of Zero Tolerance
to Female Genital Mutilation), obchodzony corocznie od 2003 r. 6 lutego. Istotne znaczenie dla walki z obrzezaniem kobiet maj¹ te¿ dzia³ania Unii Europejskiej,
wród których wymieniæ nale¿y m.in. wydanie przez Parlament Europejski rezolucji z 24 marca 2009 r. w sprawie walki z okaleczaniem ¿eñskich narz¹dów
p³ciowych praktykowanym w Unii Europejskiej [2008/2071(INI)], w którym podkrelono m.in., ¿e w Europie ok. 500 000 kobiet zosta³o poddanych okaleczeniu
narz¹dów p³ciowych i ¿e klitoridektomia jest rozpowszechniona szczególnie
w rodzinach imigrantów i uchodców, a dziewczynki wysy³a siê nawet w tym
celu do kraju ojczystego. Jako formy przeciwdzia³ania zjawisku wyszczególniono
m.in. koniecznoæ indywidualnego rozpatrywania ka¿dego z wniosków azylowych
z³o¿onych przez rodziców z powodu grób, na jakie s¹ nara¿eni w kraju pochodzenia za odmowê udzielenia przyzwolenia na przeprowadzenie na ich córkach
19

Zob. rozwa¿ania na ten temat D. W¹sik, Prawa mniejszoci w kontekcie systemu sprawiedliwoci plemiennej  uwagi na tle prawnokarnym, Polski Rocznik Praw Cz³owieka i Prawa Humanitarnego 2012, nr 3, s. 251264.
20 Female genital mutilation, w: World Healt Organization [online].
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okaleczenia ¿eñskich narz¹dów p³ciowych oraz koniecznoæ zapewnienia, by takie wnioski by³y poparte gruntownymi dowodami, które uwzglêdniaj¹ jakoæ
wniosku, osobowoæ i wiarygodnoæ osoby ubiegaj¹cej siê o azyl oraz prawdziwoæ motywów le¿¹cych u podstaw wniosku; zapewnienie jako rodek prewencyjny systematycznego badania przeprowadzanego przez organy s³u¿by zdrowia
lub lekarzy, aby chroniæ kobiety przed wszelk¹ grob¹ okaleczenia ¿eñskich
narz¹dów p³ciowych dokonan¹ ju¿ na terytorium UE, a tak¿e popieranie zainicjowanej przez Europejski Urz¹d Policji (Europol) inicjatywy maj¹cej na celu koordynacjê dzia³añ policji europejskich w celu wzmocnienia rodków walki z okaleczaniem ¿eñskich narz¹dów p³ciowych, zajêcia siê kwesti¹ niskiego poziomu
doniesieñ o tych praktykach oraz trudnoci w zbieraniu dowodów i wiadectw,
jak równie¿ w celu skutecznego cigania odpowiedzialnych za te przestêpstwa.
Najwa¿niejsze postanowienia rezolucji zosta³y powtórzone w rezolucji Parlamentu
Europejskiego z 14 czerwca 2012 r. w sprawie po³o¿enia kresu okaleczaniu
¿eñskich narz¹dów p³ciowych [2012/2684 (RSP)].
Obawy Unii Europejskiej o bezpieczeñstwo kobiet, wyra¿one w rezolucjach
Parlamentu Europejskiego, nie s¹ bezpodstawne. Zagro¿enie zjawiskiem obrzezania w Europie mo¿e wzrosn¹æ na przestrzeni kolejnych kilku lat, gdy wemie siê
pod uwagê skalê emigracji ludnoci z Afryki do pañstw europejskich. Wówczas
zagadnienie to nie bêdzie ju¿ wy³¹cznie problemem prawa miêdzynarodowego,
ale stanie siê dylematem ustawodawstwa krajowego poszczególnych pañstw. Dla
przyk³adu, w niedalekiej przesz³oci zbrodnia obrzezania ma³oletniej dziewczynki
by³a ju¿ rozpatrywana na wokandach s¹dów karnych. W 2007 r. amerykañski s¹d
skaza³ na 10 lat wiêzienia imigranta z Etiopii  Khalida Adema, który zgodnie
z tradycj¹ swojego kraju obrzeza³ no¿yczkami swoj¹ dwuletni¹ córeczkê. Sytuacja ta mo¿e powtórzyæ siê w Europie.
Podsumowanie
1. Brakuje jednoznacznych dowodów na to, by obrzezanie kobiet wynika³o
z wyznania religijnego spo³eczeñstw, w których jest ono praktykowane. Niew¹tpliwie natomiast dostrzegalne s¹ zwi¹zki porednie, gdy¿ obrzezanie  w za³o¿eniu  prowadziæ ma do osi¹gniêcia religijnie po¿¹danego stanu czystoci duchowej
kobiet, wyeliminowania cudzo³óstwa i zapewnienia wstrzemiêliwoci seksualnej.
W du¿ej mierze obrzezanie wynika jednak z tradycji plemiennych oraz z przyjêtych w danych kulturach zwyczajach.
2. Obrzezanie kobiet jest szczególnie wyrafinowanym aktem przemocy.
Niewyobra¿alne jest, by kobiety poddawa³y siê z w³asnej woli tak upokarzaj¹cym
i bolesnym praktykom. Na ogó³ s¹ one do tego zmuszane przez pozosta³ych
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przedstawicieli lokalnej wspólnoty, w przewa¿aj¹cej czêci mê¿czyzn dominuj¹cych w hierarchii spo³ecznej kultur, w których obrzezanie jest nakazane. Odmowa
poddania siê rytua³owi ci¹ga na kobiety gniew, pogardê, stygmatyzacjê i wreszcie ca³kowite wykluczenie ze wspólnoty. St¹d te¿ zasadne jest stwierdzenie, ¿e
obrzezanie jest rytua³em narzuconym, a uwarunkowania rodowiskowe nie pozostawiaj¹ kobietom w tym wzglêdzie ¿adnego wyboru. W tej sytuacji, obok przymusu fizycznego, mo¿emy mówiæ o przymusie psychicznym.
3. Spo³ecznoæ miêdzynarodowa powinna traktowaæ obrzezanie kobiet jako
jedno z najciê¿szych przestêpstw przeciwko zdrowiu i ¿yciu. rodki prawnokarne,
pomimo ich stosowania jako ultima ratio, powinny byæ w tej sytuacji bezwzglêdnie wykorzystywane. Reakcja prawnokarna przy ocenie legalnoci zachowañ
jednostek powinna zawsze uwzglêdniaæ faktyczne wystêpowanie szkodliwoci
spo³ecznej czynów21. S³uszne jest stwierdzenie A. Sakowicza, ¿e ka¿dy ma prawo do ¿ycia zgodnie z w³asnym wyborem, bez ingerencji w tê sferê z zewn¹trz,
a zarazem do dzia³ania i bycia traktowanym zgodnie z w³asn¹ to¿samoci¹, która
najlepiej oddaje jego najg³êbsze uczucia. Jedynymi granicami tych uprawnieñ jest
zgodnoæ dzia³ania z interesem publicznym lub interesem innych osób, zw³aszcza
gdy kluczowe okazuj¹ siê kwestie zdrowotne22. W przypadku obrzezania kobiet
mamy do czynienia z drastycznym naruszeniem interesów innych osób poddanych
spo³ecznej presji w imiê  niejednokrotnie  ostentacyjnego lekcewa¿enia praw
kobiet, ich uprzedmiotowienia i realizacji honoru plemienia. Istotnymi problemami
przy ciganiu obrzezania mo¿e byæ solidarnoæ oskar¿onych, niechêæ pokrzywdzonej do wspó³pracy z organami wymiaru sprawiedliwoci, a tak¿e sk³adanie
fa³szywych zeznañ przez wiadków. Obrzezanie w wiêkszoci przypadków wykonywane jest w tajemnicy, wród cz³onków najbli¿szej rodziny kobiety, st¹d te¿
sprawcy  z uwagi na zmowê milczenia  nie zawsze bêd¹ wykrywani i poci¹gani do odpowiedzialnoci karnej.
4. Niew¹tpliwie przeszkod¹ w zwalczaniu rytua³u obrzezania kobiet jest powszechna akceptacja tego zwyczaju, a tak¿e presja spo³eczna na utrwalenie
praktyki. Nale¿y spodziewaæ siê, ¿e radykalne próby zakazania obrzezania kobiet
spotkaj¹ siê z oporem i protestami grup ludnoci kultywuj¹cych zwyczaj, a przyjête
przed laty normy zachowañ przedk³adane bêd¹ nad ryzyko zdrowotne obrzezania.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w wielu rodowiskach, zw³aszcza w pañstwach afrykañskich,
prawo zwyczajowe ma charakter dominuj¹cy nad prawem stanowionym. Decyduje o tym lepsze rozumienie prawa zwyczajowego (prawo stanowione mo¿e byæ
niezrozumia³e lub nieakceptowane przez lokalne spo³ecznoci) i traktowanie zwy21 Wiêcej na ten temat zob. B. Sygit, D. W¹sik, Wybrane problemy ograniczania swobody
wyznania przez kryminalizacjê praktyk religijnych na przyk³adzie wyroku Landgericht Köln Nr 151
Ns 169/11 (7.5.2012), Polski Rocznik Praw Cz³owieka i Prawa Humanitarnego 2013, nr 4, s. 278279.
22 A. Sakowicz, Prawnokarne gwarancje prywatnoci, Kraków 2006, s. 286287.
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czaju jako gwarancji zachowania w³asnej to¿samoci, kultury, wyznania i podtrzymywania tradycji.
O ile kryminalizacja obrzezania kobiet jest adekwatnym rodkiem reakcji na
dokonane ju¿ czyny, o tyle wydaje siê, ¿e najw³aciwszym rodkiem prewencyjnym by³oby zaanga¿owanie w akcjê na rzecz wyeliminowania lub chocia¿ ograniczenia obrzezania lokalnych autorytetów religijnych, politycznych i kulturowych.
W najgorszym przypadku apele o zaprzestanie praktyki obrzezania kobiet bêd¹
chocia¿by wys³uchane i dyskutowane, a to mo¿e byæ pierwszym krokiem do
potêpienia i odrzucenia rytua³u.

Medical, social and legal aspects of the Female Genital Mutilation
Summary. The publication raises the question of the different aspects of one of the most
dangerous forms of XXI century violence  Female Genital Mutilation. This bloody custom is
treated in many modern countries as part of the tradition of local communities. Although the issue
focuses on African countries, migration may cause it to become a problem for European countries.
Medical aspects of FGM focus on the known methods of the ritual and its health consequences.
The issue of social circumcision comes down to identifying the habit and the relationships with
religion it often relies on. FGM is also presented in the form of a collision occurring in international
law and human rights, as on the one hand there is the right to cultivate habits and cultural identity,
and on the other hand, it is a violation of the right to physical integrity, and the prohibition of
torture.
Key words: female genital mutilation (FGM), violence, medicine, human rights, customary law.

Medizinische, gesellschaftliche und rechtliche Aspekte
der rituellen Beschneidung von Frauen
Zusammenfassung. Der Artikel bezieht sich auf verschiedene Aspekte einer der gefährlichsten
Gewaltformen im 21 Jh., nämlich auf die Beschneidung von Frauen. Dieser rituelle Brauch wird
in vielen modernen Staaten als einen Teil der Tradition der lokalen Gemeinschaften betrachtet. Diese
Problematik bezieht sich zwar vor allem auf afrikanische Länder, nichtsdestotrotz kann sie durch
Immigration auch zum Problem für europäische Länder werden. Die medizinischen Aspekte
konzentrieren sich auf die Darstellung der bekannten Vollzugsmethoden des Rituals sowie auf seine
gesundheitlichen Folgen. Was die gesellschaftlichen Aspekte angeht, werden die Quellen dieses
Brauches sowie seiner oft erwähnten Verbindungen zur Religion besprochen. Die Beschneidung der
Frauen wird auch im Kontext der Kollision innerhalb des internationalen Rechtes sowie der
Menschenrechte analysiert, als das Recht auf Kultivierung der Bräuche und der kulturellen Eigenart
einerseits und andererseits als Verletzung der persönlichen Unantastbarkeit und des Torturverbotes.
Schlüsselworte: Genitalverstümmelung, Gewalt, Medizin, Menschenrechte, Gewohnheitsrecht.
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PRZESTÊPSTWA Z NIENAWICI NA TLE WYZNANIOWYM
W PRAWIE POLSKIM
Streszczenie. Wolnoæ sumienia i wyznania jest jedn¹ z fundamentalnych zasad wspó³czesnych,
demokratycznych spo³eczeñstw, zakorzenion¹ w aktach krajowego i miêdzynarodowego porz¹dku
prawnego. Obejmuje ona wolnoæ posiadania przekonañ religijnych, przyjmowania i odrzucania
religii wed³ug w³asnego wyboru, a tak¿e wolnoæ uzewnêtrzniania indywidualnie lub wspólnie
z innymi, publicznie lub prywatnie religii b¹d przekonañ. Uzewnêtrznianie to mo¿e wyra¿aæ siê
w uprawianiu kultu, modlitwach, praktykach religijnych b¹d w nauczaniu.
Gwarantem tej wolnoci s¹ m.in. regulacje prawnokarne zakazuj¹ce dyskryminacji ze wzglêdów
religijnych. W polskim prawie karnym zakaz dyskryminacji ze wzglêdu na przynale¿noæ wyznaniow¹ lub bezwyznaniowoæ zawiera expressis verbis art. 118 k.k. art. 118a § 3 pkt 2 k.k.,
art. 119 k.k. art. 194 k.k. za w art. 256 k.k. i art. 257 k.k. ustawodawca penalizuje publiczne
nawo³ywanie do nienawici na tle ró¿nic wyznaniowych albo ze wzglêdu na bezwyznaniowoæ
oraz publiczne zniewa¿anie grupy ludnoci lub poszczególnych osób z tych wzglêdów.
Zagadnienie mowy nienawici (hate speech) oraz przestêpstw pope³nianych z motywów dyskryminacyjnych, w tym na tle wyznaniowym (hate crime; biased-motivated crime) staje siê coraz
czêstszym zjawiskiem i problemem zarówno na wiecie, jak i w Polsce. Przekonanie o wzrocie
skali zjawiska nie znajduje jednak¿e prze³o¿enia na iloæ postêpowañ karnych prowadzonych
w tym wzglêdzie w Polsce. Taki stan sk³ania do pytania o przyczynê owej nik³ej efektywnoci
organów cigania w wymienionej materii. W artykule podjêto próbê odpowiedzi na to pytanie.
S³owa kluczowe: dyskryminacja, nienawiæ, przekonania religijne, mowa nienawici, ró¿nice
wyznaniowe.

Wstêp
Wolnoæ sumienia i wyznania jest jedn¹ z fundamentalnych zasad wspó³czesnych, demokratycznych spo³eczeñstw, zakorzenion¹ w aktach krajowego i miêdzynarodowego porz¹dku prawnego. Obejmuje ona wolnoæ posiadania przekonañ religijnych, przyjmowania i odrzucania religii wed³ug w³asnego wyboru,
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a tak¿e wolnoæ uzewnêtrzniania indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie
lub prywatnie religii b¹d przekonañ. Uzewnêtrznianie to mo¿e wyra¿aæ siê
w uprawianiu kultu, modlitwach, praktykach religijnych b¹d w nauczaniu.
Gwarantem wolnoci sumienia i wyznania s¹ m.in. regulacje prawnokarne
zakazuj¹ce dyskryminacji ze wzglêdów religijnych. Tego rodzaju zakaz zawiera
m.in. Miêdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych1, który w art. 2
i 26 wyranie zobowi¹zuje pañstwa-strony do zapewnienia wszystkim osobom
podlegaj¹cym ich jurysdykcji, praw uznanych w Pakcie i skutecznej ochrony
przed dyskryminacj¹ bez jakiejkolwiek ró¿nicy ze wzglêdu na [ ] religiê.
Z mocy art. 20 ust. 2 MPPOiP Polska jest zobowi¹zana do utrzymania kryminalizacji nawo³ywania do nienawici na tle rasowym, narodowociowym, etnicznym lub wyznaniowym. Podobn¹ regulacjê zawiera art. 14 Europejskiej Konwencji
o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci2 oraz art. 1 Protoko³u 123
do tej Konwencji, zgodnie z którym korzystanie z ka¿dego prawa przewidzianego
w prawie powinno byæ zapewnione bez dyskryminacji wynikaj¹cej z takich powodów jak [ ] religia. Zakaz dyskryminacji statuuje równie¿ Deklaracja Narodów Zjednoczonych z dnia 25 listopada 1981 o eliminacji wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji opartych na religii lub przekonaniu4, która g³osi, ¿e nikt
nie mo¿e byæ przedmiotem dyskryminacji przez pañstwo, instytucjê, grupê osób
albo osobê z powodu religii lub przekonañ.
W polskim prawie karnym (dalej: k.k.)5 zakaz dyskryminacji ze wzglêdu
na przynale¿noæ wyznaniow¹ lub bezwyznaniowoæ zawiera expressis verbis
art. 118 k.k., art. 118a § 3 pkt. 2 k.k., art. 119 k.k., art. 194 k.k., za w art. 256
k.k. i art. 257 k.k. ustawodawca penalizuje publiczne nawo³ywanie do nienawici
na tle ró¿nic wyznaniowych albo ze wzglêdu na bezwyznaniowoæ oraz publiczne
zniewa¿anie grupy ludnoci lub poszczególnych osób z tych wzglêdów.
Przestêpstwa pope³niane z motywów dyskryminacyjnych, w tym na tle
wyznaniowym, staj¹ siê coraz czêstszym zjawiskiem i problemem na wiecie
i w Polsce. Na tym tle pojawi³o siê zagadnienie mowy nienawici (ang. hate
speech), która definiowana jest przez Komitet Ministrów Rady Europy6 jako
1

Miêdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 19 grudnia 1966 r. (Dz.U. 1977,
nr 38, poz.167); szerzej zob. K. Sêkowska-Koz³owska, w: Miêdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich
(Osobistych) i Politycznych. Komentarz, red. R. Wieruszewski, Warszawa 2012, s. 645.
2 Konwencja sporz¹dzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz.U. 1993 nr 61 poz. 284).
3 Protokó³ 12 z dnia 4 listopada 2000 r., w: Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych [online], dostêp:
20.11.2014, <https://www.msw.gov.pl/download.php?s=1§id=657>.
4 Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on
Religion or Belief, A/RES/36/55, w: United Nations [online], dostêp: 20.11.2014, <https://www.msw.gov.pl/
download.php?s=1§id=657>.
5 Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553 z pón. zm.).
6 Rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy nr R(97)20, w: Mowa nienawici [online],
dostêp: 20.11.2014, <www.mowanienawisci.info/.../rekomendacja-r-97-20-komitetu-ministrow-rady-europy-nt-mowy-nienawisci/>.
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ka¿da forma wypowiedzi, która rozpowszechnia, pod¿ega, propaguje lub usprawiedliwia nienawiæ rasow¹, ksenofobiê, antysemityzm lub inne formy nienawici
oparte na nietolerancji, w³¹czaj¹c w to nietolerancjê wyra¿on¹ w formie agresywnego nacjonalizmu lub etnocentryzmu, dyskryminacji lub wrogoci wobec
mniejszoci, migrantów, lub osób wywodz¹cych siê ze spo³ecznoci imigrantów7.
Wraz z mow¹ nienawici w doktrynie zaczêto wyodrêbniaæ równie¿ kategoriê
przestêpstw z nienawici (ang. hate crime), które niekiedy okrela siê równie¿
jako przestêpstwa mowy nienawici, przestêpstwa nienawici czy jako przestêpstwa motywowane uprzedzeniami (ang. biased-motivated crime), choæ
w odniesieniu do tego ostatniego pojêcia nie brakuje g³osów, ¿e tego rodzaju
czyny s¹ jednym z przejawów hate crime8.
Powszechne przekonanie o wzrocie skali zjawiska, sygnalizowane m.in.
przez wiat nauki9, nie znajduje jednak¿e prze³o¿enia na liczbê postêpowañ karnych prowadzonych w tym przedmiocie w Polsce. Z danych statystycznych
podawanych przez Prokuraturê Generaln¹10 wynika, ¿e w 2013 r. prowadzono
w kraju 835 postêpowañ w sprawach o przestêpstwa pope³niane na tle dyskryminacyjnym, z czego 719 to by³y postêpowania nowe. Liczba postêpowañ nowych w 2013 r. wprawdzie nieomal piêciokrotnie zwiêkszy³a siê w porównaniu
z rokiem 2010 r. i by³a dwukrotnie wiêksza ni¿ w 2012 r., jednak¿e wykrywalnoæ
tego rodzaju przestêpstw sukcesywnie maleje. W 2013 r. na 835 postêpowañ
zarzuty przedstawiono tylko w 157 sprawach, co stanowi zaledwie ok. 18,8%
ogó³u spraw wymienionej kategorii. W owej ³¹cznej liczbie 835 postêpowañ, 199
postêpowañ dotyczy³o aktów dyskryminacyjnych wobec ¯ydów, 85 wobec muzu³manów, 23 wobec chrzecijan i 4 wobec wiadków Jehowy, z czego akty
7 Wed³ug S. Kowalskiego i M. Tulli pojêcie to obejmuje: wypowiedzi i wizerunki l¿¹ce, wyszydzaj¹ce i poni¿aj¹ce grupy i jednostki z powodów ca³kowicie lub po czêci od nich niezale¿nych, takich
jak cechy rasowe i etniczne, p³eæ, preferencje seksualne czy kalectwo, a tak¿e przynale¿noæ do innych
naturalnych grup spo³ecznych. Grupy naturalne to takie, których siê nie wybiera; udzia³ w jednych
determinowany jest biologicznie (p³eæ, kolor skóry), w innych (przynale¿noæ etniczna, religia, jêzyk)
spo³ecznie (A. Gliszczyñska, K. Sêkowska-Koz³owska, R. Wieruszewski, Monitorowanie treci rasistowskich, ksenofobicznych i antysemickich w polskiej prasie i publikacjach  cz. II. Raport przygotowany
na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji przez Poznañskie Centrum Praw Cz³owieka Instytutu Nauk Prawnych PAN, Poznañ 2008).
8 M. P³atek, Mowa nienawici  przes³anki depenalizacji, w: Mowa nienawici a wolnoæ s³owa.
Aspekty prawne i spo³eczne, red. A. Bodnar, A. Gliszczyñska-Grabias, R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, Warszawa 2010, s. 39. R. Garofalo przestêpstwa z nienawici okrela jako czyny, gdzie motywacj¹
w ich pope³nianiu s¹ pewne cechy ofiary przestêpstwa, przynale¿noæ ofiary do danej grupy, w stosunku
do której sprawca odczuwa niechêæ, zob. Przemoc motywowana uprzedzeniami. Przestêpstwa z nienawici, red. A. Lipowska-Teutsch, E. Ry³ko, Kraków 2007, s. 13.
9 Szerzej zob. artyku³y zawarte w: Mowa nienawici a wolnoæ s³owa.
10 Prokuratura Generalna, Sprawozdanie z dzia³alnoci powszechnych jednostek organizacyjnych
prokuratury w sprawach karnych za I pó³rocze 2014, w: Prokuratura generalna [online], dostêp:
10.11.2014, <http://www.pg.gov.pl/sprawozdania-i-statystyki/sprawozdanie-z-dzialalnosci-powszechnych-jednostek-organizacyjnych-prokuratury-w-sprawach-karnych-za-i-polrocze-2014.html#.
VHd-VbnxLIU>.
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oskar¿enia wniesiono do s¹dów jedynie w 24 sprawach: w 22 dotycz¹cych ¯ydów i po 1 dotycz¹cej muzu³manów i chrzecijan11.
Taki stan sk³ania do refleksji nad przyczyn¹ nik³ej efektywnoci organów
cigania w omawianym wzglêdzie.
1. Zasada okrelonoci przepisów prawa
Abstrahuj¹c od istniej¹cych w doktrynie polemik, co do kwestii podstawowej,
a mianowicie tego, czy prawo karne w ogóle mo¿e byæ w³aciwym instrumentem
walki z dyskryminacj¹12, w literaturze postawiona jest diagnoza, ¿e wynika to
z oportunizmu zawodowego i g³êbokiej niechêci prokuratorów do zajmowania siê
sprawami z art. 256 i art. 257 k.k.13
Teza ta, jakkolwiek trafna, co do tego, ¿e zarówno organa cigania, jak i s¹dy
nie maj¹ utrwalonego dowiadczenia i wypracowanej praktyki w rozpoznawaniu
spraw tej kategorii, w ostatecznej konkluzji wydaje siê byæ jednak¿e nadmiernym
uproszczeniem. Aby bowiem miarodajnie wskazaæ, co le¿y u podstaw s³abej
skutecznoci istniej¹cych regulacji prawnych przede wszystkim nale¿a³oby odpowiedzieæ na pytanie, czy regulacje te w pe³ni ujmuj¹ istotê problemu oraz czy s¹
na tyle precyzyjne i jasne, aby ich zastosowanie w praktyce nie nastrêcza³o
wiêkszych trudnoci.
Podejmuj¹c próbê odpowiedzi na te pytania, na wstêpie odnotowaæ nale¿y, ¿e
art. 42 ust. 1 Konstytucji RP statuuje jedn¹ z najwa¿niejszych zasad wspó³cze11
12

Ibidem.
Wed³ug A. W¹ska kryminalizacja dyskryminacji religijnej w wietle zasady ultima ratio jest
zbêdna, gdy¿ prawo karne, akcentuj¹c wagê okrelonych wartoci, nie jest w stanie zapewniæ im
wszechstronnej i szczelnej ochrony, w zwi¹zku z czym winno ograniczaæ siê do kryminalizacji zachowañ
szczególnie szkodliwych spo³ecznie, zob. A. W¹sek, Przestêpstwa przeciwko przekonaniom religijnym
de lege lata i de lege ferenda, Pañstwo i Prawo 1995, nr 7, s. 3032. Podobne stanowisko prezentuje
M. P³atek, wed³ug której obecne normy poprawnoci politycznej akceptuj¹ dyskryminacjê. Dla zmiany
takiego stanu nie jest konieczne prawo karne, ale wola polityczna, by daæ przyk³ad i promowaæ wzory
zachowañ odmawiaj¹ce zgody na dyskryminacjê. Prawo karne, jeli nie obejmuje wszystkich wspó³czenie rozpoznanych i uznanych cech mowy nienawici, przyczynia siê jedynie do pog³êbienia dyskryminacji i zamiast przeciwdzia³aæ, promuje to zjawisko (zob. M. P³atek, Mowa nienawici  przes³anki
depenalizacji, s. 43). Innego zdania jest natomiast W. Odrow¹¿-Sypniewski, dla którego eliminacja
takiej normy kodeksowej bez stworzenia w porz¹dku prawnym alternatywnej gwarancji spokojnego
korzystania z wolnoci sumienia i wyznania by³aby niezgodna z art. 53 Konstytucji RP, zob.
W. Odrow¹¿-Sypniewski, O zgodnoci z Konstytucj¹ postulatu wykrelenia z prawodawstwa przepisów
o przestrzeganiu wartoci chrzecijañskich i obra¿aniu uczuæ religijnych, Zeszyty Prawnicze
 Biuro Analiz Sejmowych 2006, nr 3, s. 1723.
13 Tak m.in. A. Bodnar, Umorzenia przestêpstw z artyku³ów 256 i 257 kodeksu karnego. Studium
czterech przypadków, w: Przestêpstwa nie stwierdzono. Prokuratorzy wobec doniesieñ o publikacjach
antysemickich, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita,
Warszawa 2006, s. 6.
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snego procesu karnego, tj. zasadê nullum crimen sine lege oraz nullum crimen
sine lege certa, która chroni jednostkê przed arbitralnym pos³ugiwaniem siê
represj¹ karn¹ przez organy pañstwowe i nak³ada na ustawodawcê obowi¹zek
formu³owania przepisów w taki sposób, aby ich odbiorca móg³ je zrozumieæ i ich
przestrzegaæ. Zasada okrelonoci i przejrzystoci zakazu karnego mo¿e byæ naruszona m.in. przez sformu³owania przepisu w sposób niejasny stylistycznie albo
przez u¿ywanie tzw. znamion ocennych, dopuszczaj¹cych ró¿ne ich rozumienie.
Na koniecznoæ zachowania zasady okrelonoci przepisów prawa karnego
wielokrotnie zwraca³ uwagê w swoich judykatach Trybuna³ Konstytucyjny (dalej: TK), podkrelaj¹c, ¿e zasada ta jest funkcjonalnie zwi¹zana z zasadami pewnoci i bezpieczeñstwa prawnego oraz ochron¹ zaufania do pañstwa i prawa,
a wprowadzenie niejasnego i nieprecyzyjnego teksu przepisu stanowi naruszenie
wymagañ konstytucyjnych dotycz¹cych poprawnej legislacji14. W uchwale z 6 listopada 1991 r., sygn. W 2/9115 Trybuna³ uzna³ wprawdzie, ¿e nawet najdalej id¹ce
wymagania okrelonoci, stawiane przez Konstytucjê ustawodawcy, nie wykluczaj¹ ca³kowicie mo¿liwoci u¿ycia w przepisach prawnych zwrotów jêzykowych
niedookrelonych lub ocennych, jednak¿e w wyroku z 26 listopada 2003 r., sygn.
SK 22/0216 Trybuna³ wyranie podkreli³, ¿e zasada nullum crimen sine lege
certa nakazuje ustawodawcy takie wskazanie czynu zabronionego (jego znamion), aby zarówno dla adresata normy prawnokarnej, jak i organów stosuj¹cych
prawo i dokonuj¹cych »odkodowania« treci regulacji w drodze wyk³adni normy
prawa karnego nie budzi³o w¹tpliwoci to, czy okrelone zachowanie in concreto
wype³nia te znamiona. Skoro bowiem ustawa wprowadza sankcjê w przypadku
zachowañ zabronionych, nie mo¿e pozostawiaæ jednostki w niewiadomoci czy
nawet niepewnoci co do tego, czy pewne zachowanie stanowi czyn zabroniony
pod grob¹ takiej sankcji. [ ]. Konstytucja w art. 42 ust. 1 stanowi o »czynie
zabronionym«. Chodzi zatem o konkretne (skonkretyzowane) zachowanie, jakie
mo¿na przypisaæ pewnej jednostce. Jakkolwiek zachowanie to mo¿e polegaæ na
ró¿nych aktach (dzia³aniu, zaniechaniu), nie budzi w¹tpliwoci, i¿ na gruncie
wspomnianego przepisu konieczne jest precyzyjne jego wskazanie (dookrelenie).
W konsekwencji jakiekolwiek wskazanie ogólnikowe, umo¿liwiaj¹ce daleko id¹c¹
swobodê interpretacji co do zakresu znamion czynu zabronionego czy pewnego
typu kategorii zachowañ, nie mo¿e byæ traktowane jako spe³niaj¹ce wymóg okrelonoci na gruncie art. 42 ust. 1 Konstytucji.
14 Zob. wyroki TK z: 30 padziernika 2001 r., sygn. K 33/00, OTK ZU nr 7/2001, poz. 217;
22 maja 2002 r., sygn. K 6/02, OTK ZU nr 3/A/2002, poz. 33; 24 lutego 2003 r., sygn. K 28/02, OTK
ZU nr 2/A/2003, poz. 13; 20 kwietnia 2004 r., sygn. K 45/02, OTK ZU nr 4/A/2004, poz. 30; 23 marca
2006 r., sygn. K 4/06, OTK ZU nr 3/A/2006, poz. 32; 21 kwietnia 2009 r., sygn. K 50/07, OTK ZU
nr 4/A/2009, poz. 51; 20 padziernika 2010 r., sygn. P 37/09, OTK ZU nr 8/A/2010, poz. 79.
15 OTK w 1991 r. poz. 20, cz. IV, pkt 5.
16 OTK ZU nr 9/A/2003, poz. 97, cz. III, pkt 4.
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2. Pojêcia przynale¿noæ wyznaniowa i bezwyznaniowoæ
Przenosz¹c powy¿sze uwagi na grunt analizowanego problemu stwierdziæ
nale¿y, ¿e terminologia, jak¹ operuje ustawodawca we wskazanych przepisach
mo¿e budziæ zastrze¿enia co do jej zgodnoci z wymienion¹ zasad¹ okrelonoci
przepisów prawa karnego. W¹tpliwoci interpretacyjne pojawiaj¹ siê ju¿ niejako
w punkcie wyjcia, tj. w odniesieniu do pojêcia przynale¿noæ wyznaniowa
i bezwyznaniowoæ. O obu terminach bez ryzyka b³êdu mo¿na powiedzieæ
jedynie tyle, ¿e stanowi¹ swoje przeciwieñstwo. Co jednak¿e ka¿dy z nich oznacza konkretnie i jakie jest jego znaczenie w normie prawnej, w której go u¿yto,
takie pewne ju¿ nie jest.
Termin wyznanie w wietle wyk³adni jêzykowej oznacza religiê, wiarê
wyznawan¹ przez jak¹ grupê ludzi, zbiór zasad jakiej religii17. Problem jednak¿e w tym, ¿e terminy wyznanie oraz religia nie s¹ powszechnie to¿same dla
wszystkich przedstawicieli doktryny, czego wymownym dowodem jest chocia¿by
wci¹¿ istniej¹ca w literaturze polemika wokó³ pojêcia wolnoæ wyznania
i wolnoæ religii18. Spór ten po czêci wynika z faktu, ¿e sam ustrojodawca
w art. 53 ust. 1 Konstytucji operuje terminem wolnoæ sumienia i religii, natomiast w art. 48 ust. 1 mówi o wolnoci sumienia i wyznania. W Preambule
z kolei, podkrelaj¹c pluralizm wiatopogl¹dowy i aksjologiczny Narodu Polskiego,
akcentuje dychotomiczny podzia³ na wierz¹cych w Boga, bêd¹cego ród³em
prawdy, sprawiedliwoci, dobra i piêkna i nie podzielaj¹cych tej wiary, co niew¹tpliwie nie s³u¿y czytelnoci przekazu. Niezale¿nie jednak¿e od wskazanej
niespójnoci jêzykowej, wyjanianie terminu wyznanie poprzez termin religia
niczego bli¿ej w istocie swej nie wyjania, a to dlatego, ¿e prawo polskie pojêcia
religii równie¿ nie definiuje. Naczelny S¹d Administracyjny, podejmuj¹c próbê
zdefiniowania pojêcia Kocio³a, w orzeczeniu z 23 stycznia 1998 r.19 przedstawi³
pogl¹d, ¿e religia jest powi¹zaniem miêdzy cz³owiekiem a Bogiem, inaczej mówi¹c  jest relacj¹ miêdzy cz³owiekiem a wiêtoci¹ (sacrum). Zak³ada aktywnoæ osoby ludzkiej w d¹¿eniu do wiêtoci przez zbli¿enie siê do Boga.
Terminu religia i wyznanie nie definiuje te¿ Komisja Praw Cz³owieka,
choæ Trybuna³ Praw Cz³owieka pojêcie wyznania odnosi do posiadania i kszta³towania zespo³u opinii i pogl¹dów, przyporz¹dkowuj¹cych wiat elementowi transcendentnemu, opartemu na idei Istoty Najwy¿szej Boga i zorganizowanemu
17
18

Nowy s³ownik jêzyka polskiego, red. E. Sobol, Warszawa 2003, s. 1199.
Np. dla M. Pietrzaka, wolnoæ sumienia i religii jest pojêciem wê¿szym ni¿ wolnoæ
sumienia i wyznania (M. Pietrzak, Demokratyczne wieckie pañstwo prawne, Warszawa 1999,
s. 281). Szerzej na temat rozbie¿noci zob. J. Sobczak, M. Go³da-Sobczak, Wolnoæ wyznania i sumienia
jako prawo cz³owieka, Annales Universitatis Mariae Curie-Sk³odowska, Lublin 2012, vol. XIX, 1,
s. 2834.
19 K. Warcha³owski, Prawo wyznaniowe. Wybór róde³, Warszawa 2000, s. 595.
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wed³ug wyranie zarysowanego systemu aksjologicznego20. Wyznanie  w ocenie Trybuna³u  jest wynikiem wiary i polega na przyjêciu systemu, istniej¹cego
poza wol¹ czy kontrol¹ jednostki i wystêpuje ono w zorganizowanej formie21.
W wietle uwag wskazanych powy¿szej trudno zatem jednoznacznie okreliæ
czy np. satanizm teistyczny (zwi¹zany z kultem chrzecijañskiego szatana) lub
satanizm ateistyczny (niezwi¹zany z czci¹ jakiegokolwiek bóstwa)22 mieci siê
w pojêciu religii, a osoby go praktykuj¹ce s¹ cz³onkami grupy wyznaniowej
w rozumieniu art. 118, art. 119 k.k., art. 194 k.k., art. 257 k.k., czy te¿ nie.
W¹tpliwoci w tym wzglêdzie dodatkowo pog³êbia fakt, ¿e w doktrynie23 wyranie stwierdza siê, i¿ statuowana Konstytucj¹ wolnoæ sumienia i religii obejmuje
swoim zasiêgiem podmiotowym nie tylko zwolenników Kocio³ów i zwi¹zków
wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej, lecz tak¿e zwolenników sekt,
w tym tak¿e tych, które powszechnie uznawane s¹ za destrukcyjne24.
Niemniejszych trudnoci interpretacyjnych nastrêcza równie¿ termin bezwyznaniowoæ. Równie¿ on nie jest definiowany ustawowo, a desygnaty tego
pojêcia trudno jednoznacznie okreliæ w oparciu o pogl¹dy istniej¹ce w literaturze
przedmiotu. Dla R. Bro¿yniaka, bezwyznaniowoæ jest zaprzeczeniem wyznaniowoci. Jest to nieprzynale¿noæ do jakiegokolwiek wyznania o charakterze religijnym, inaczej: niewyznaniowoæ. [ ] Bezwyznaniowoæ odnosi siê do ludzi, którzy
nie wierz¹ w sacrum. Swój pogl¹d na wiat, a wiêc przekonania dotycz¹ce istoty
bytu, ¿ycia jednostkowego i spo³ecznego, rozumienia tego co jest wartoci¹ ¿ycia
i celem dzia³ania cz³owieka czerpi¹ ze róde³ pozareligijnych lub antyreligijnych25.
Autor ten uto¿samia bezwyznaniowoæ z niereligijnoci¹, choæ równoczenie
stwierdza, ¿e bezwyznaniowoæ dotyczy osób nienale¿¹cych do ¿adnego z dzia³aj¹cych oficjalnie w Polsce Kocio³ów i zwi¹zków wyznaniowych. Wed³ug P. Boreckiego, osoby bezwyznaniowe to osoby nienale¿¹ce do ¿adnego z dzia³aj¹cych
oficjalnie w Polsce Kocio³ów i zwi¹zków wyznaniowych26, a zdaniem J. Wojciechowskiej i M. Królikowskiego bezwyznaniowoæ oznacza w aspekcie formalnym brak przynale¿noci do jakiejkolwiek wspólnoty religijnej, z punktu widzenia
za przekonañ, oznacza wiatopogl¹d ateistyczny27. Wed³ug M. Makarskiej bez20
21
22

J. Sobczak, M. Go³da-Sobczak, Wolnoæ wyznania i sumienia..., s. 32.
Ibidem.
Szerzej zob. A. So³tysiak, Wspó³czesny satanizm: Krótki przegl¹d g³ównych nurtów i ideologii,
Przegl¹d Religioznawczy 2011, nr 2.
23 J. Sobczak, M. Go³da-Sobczak, Wolnoæ wyznania i sumienia , s. 64.
24 M. Szostak, Sekty destrukcyjne. Studium metodologiczno-kryminalistyczne, Kraków 2001;
E.M. Guzik-Makaruk, Sekty religijne w Polsce, Warszawa 2004, s. 1950.
25 R. Bro¿yniak, O bezwyznaniowoci, w: Towarzystwo Kultury wieckiej im. Tadeusza Kotarbiñskiego [online], dostêp: 10.11.2014, <http://www.kulturaswiecka.pl/node/589>.
26 P. Borecki, Status prawny osób bezwyznaniowych w Polsce, w: Racjonalista [online], dostêp:
10.11.2014, <http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,5170>.
27 J. Wojciechowska, M. Królikowski, Przestêpstwa przeciwko wolnoci sumieñ i wyznañ,
w: Kodeks karny. Czêæ szczególna, t. 1, red. A. W¹sek, R. Zaw³ocki, wyd. 4, Warszawa 2010, s. 891.
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wyznaniowoæ wyra¿a siê w areligijnym wiatopogl¹dzie28, natomiast W. Wróbel
zdaje siê uto¿samiaæ bezwyznaniowoæ ze stosunkiem do religii29.
Z powy¿szego wynika, ¿e spektrum pojêcia bezwyznaniowoci jest bardzo
szerokie, za jej kryteria ujmowane s¹ rozmaicie. To jednak¿e, czy ustawodawca
rzeczywicie wi¹¿e bezwyznaniowoæ ze wiatopogl¹dem areligijnym lub ateistycznym mo¿e budziæ w¹tpliwoci, chocia¿by z tego wzglêdu, ¿e w art. 118 k.k.
wyranie wyodrêbnia poza grup¹ wyznaniow¹ równie¿ grupê o okrelonym
wiatopogl¹dzie. Jeli grupa o okrelonym wiatopogl¹dzie mia³aby byæ terminem równoznacznym dla grupy osób bezwyznaniowych, to wyodrêbnienie tego
pierwszego terminu tylko w tym jednym przepisie art. 118 k.k. stawia³oby pod
znakiem zapytania celowoæ takiego zabiegu.
Trudno bezwyznaniowoæ wi¹zaæ tak¿e z faktem nieprzynale¿enia do Kocio³a lub zwi¹zku wyznaniowego dzia³aj¹cego w Polsce oficjalnie. Nie ulega
wszak w¹tpliwoci, ¿e wyznawc¹ mo¿ne byæ cz³onek i takiej wspólnoty religijnej, która w RP nie ma uregulowanej sytuacji prawnej (np. Koció³ Zjednoczonych Chrzecijan, Wspólnota Niezale¿nych Zgromadzeñ Misyjnych Rodzina,
Koció³ Scjentologiczny czy Polski Koció³ S³owiañski).
Wskazane wy¿ej interpretacje pojêcia wyznania i bezwyznaniowoci nie
daj¹ wiêc jednoznacznej odpowiedzi, czy np. publiczne zniewa¿enie wspomnianego satanisty z tego wzglêdu, ¿e jest satanist¹ nale¿y uznaæ za zniewa¿enie osoby
ze wzglêdu na jej przynale¿noæ wyznaniow¹ czy te¿ z powodu jej bezwyznaniowoci. Wskazana w¹tpliwoæ ma wprawdzie charakter drugorzêdny dla subsumpcji (i w jednej, i w drugiej postaci czyn wyczerpywa³by bowiem znamiona
tego samego przestêpstwa z art. 257 k.k.), jednak¿e nie jest obojêtna dla w³aciwej redakcji znamion zarzucanego wystêpku.
Zatrzymuj¹c siê przy pojêciu przynale¿noæ wyznaniowa zauwa¿yæ nale¿y,
¿e do koñca nie jest jasne tak¿e i to, czym jest owa przynale¿noæ. Wed³ug
J. Sobczaka i W. Sobczaka przez przynale¿noæ wyznaniow¹ nale¿y rozumieæ
cz³onkostwo w jakim Kociele b¹d zwi¹zku wyznaniowym, we wspólnocie
religijnej30. Dla N. K³¹czyñskiej jest to uczestnictwo w okrelonej wspólnocie
religijnej31. S. Hoc z kolei zwraca uwagê, ¿e termin przynale¿noæ u¿yty m.in.
28 M. Makarska, Przedmiot przestêpstwa dyskryminacji ze wzglêdu na przynale¿noæ wyznaniow¹
albo bezwyznaniowoæ w kodeksie karnym z 1997 r., w: Ecclesia et status. Ksiêga Jubileuszowa z okazji
40-lecia pracy naukowej Profesora Józefa Krukowskiego, red. A. Dêbiñski, K. Orzeszyna, M. Sitarz,
Lublin 2004, s. 725736.
29 W. Wróbel, Przestêpstwa przeciwko wolnoci sumienia i wyznania, w: Kodeks karny. Czêæ
szczególna. Komentarz, t. 2, red. A. Zoll, wyd. 2, Kraków 2006, s. 572.
30 J. Sobczak, W. Sobczak, Ograniczanie cz³owieka w jego prawach ze wzglêdu na przynale¿noæ
wyznaniow¹ albo bezwyznaniowoæ, Annales Universitatis Mariae Curie-Sk³odowska, Lublin 2012,
vol. XIX, 1, s. 74.
31 N. K³¹czyñska, Prawnokarny zakaz dyskryminacji z powodów religijnych, Nowa Kodyfikacja
Prawa Karnego 2001, nr 9, s. 3359.
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w art. 119 § 1 k.k. nale¿y odczytywaæ szerzej, ni¿ to wynika z potocznego znaczenia tego wyrazu. Intencj¹ ustawodawcy, pod¹¿aj¹cego ladem konwencji miêdzynarodowych, jest bowiem ochrona nie tylko grup spo³ecznych o okrelonym stopniu
trwa³oci (np.: wynikaj¹cej ze wspólnej historii, terytorium, jêzyka, kultury itp.), czy
formalnego zorganizowania (np.: partie, organizacje, stowarzyszenia, wspólnoty
wyznaniowe itp.), ale równie¿ tych wszystkich zbiorowoci, które mog¹ byæ przedmiotem dyskryminacji z racji wyranych odrêbnoci z tytu³u urodzenia, pochodzenia,
rasy, religii, g³oszonych pogl¹dów politycznych i wynikaj¹cych z nich postaw32.
Jeszcze szersz¹ interpretacjê proponuje Prokurator Generalny, który w wytycznych z 26 lutego 2014 r. dotycz¹cych przestêpstw z nienawici33 stwierdzi³, ¿e
publiczne nawo³ywanie do nienawici na tle ró¿nic wyznaniowych lub z powodu
bezwyznaniowoci (art. 256 §1 k.k.), jak te¿ publiczne zniewa¿ania grupy osób
lub poszczególnej osoby z powodów okrelonych w art. 257 k.k. nie musi byæ
kierowane bezporednio do osoby lub osób faktycznie nale¿¹cych do grup wymienionych w tych przepisach. Dla bytu przestêpstwa z art. 257 k.k. nie ma równie¿
znaczenia okolicznoæ czy sprawca rzeczywicie uznaje podmiot zniewa¿any za
nale¿¹cy do takiej grupy, je¿eli zniewa¿a go za jego rzekom¹ przynale¿noæ do niej.
Powy¿szy kierunek interpretacyjny trudno przyj¹æ bez zastrze¿eñ. Proponuje
on bowiem wyk³adniê tak dalece rozszerzaj¹c¹, ¿e nie tylko wykracza to poza
potoczne rozumienie przynale¿noci, ale wrêcz de facto zaciera sens tego
pojêcia. Pomimo jednak tak szerokiego ujêcia, wskazana interpretacja nie pozwala na udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania, które w tej kwestii pojawiæ siê
mog¹. Nadal niejasne pozostaje np. to, jak nale¿a³oby oceniæ przypadek publicznego zniewa¿enia apostaty za akt apostazji. Uznanie, ¿e w opisanej sytuacji
dochodzi do zniewa¿enia ze wzglêdu na bezwyznaniowoæ budzi zastrze¿enia, za
przyjêcie, ¿e jest to zniewa¿enie ze wzglêdu na przynale¿noæ wyznaniow¹, by³oby swoistym paradoksem.
W¹tpliwoci istniej¹cych w omawianej materii nie rozwiewa to, jak pojêcie
przynale¿noci wyznaniowej rozumiane jest w innych dziedzinach. Dla przyk³adu:
w odpowiedzi na interpelacjê nr 22321 w sprawie sposobu okrelania wyznania
w formularzach osobowych Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r. Prezes
G³ównego Urzêdu Statystycznego poda³, ¿e przyjêta dla potrzeb spisu definicja
zak³ada³a, i¿ wyznanie (przynale¿noæ wyznaniowa) to formalne uczestnictwo
lub emocjonalny zwi¹zek (podkrelenie  M.T.) osoby z okrelonym wyznaniem
religijnym (Kocio³em lub zwi¹zkiem wyznaniowym)34. Z powy¿szego wynika32
33

J. Sobczak, W. Sobczak, Ograniczanie cz³owieka w jego prawach , s. 76.
O przestêpstwach z nienawici. Wytyczne Prokuratura Generalnego, w: Prokuratura Generalna
[online], dostêp: 10.11.2014, <http://www.pg.gov.pl/aktualnosci-prokuratury-generalnej/o-przestepstwach-z-nienawisci-wytyczne-prokuratora-generalnego.html#.VGpIWbnxLIU>.
34 Odpowied p.o. prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego  z upowa¿nienia prezesa Rady
Ministrów  na interpelacjê nr 22321 z dn. 23 maja 2011 r., w: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej [online],
dostêp: 10.11.2014, <http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/7802913F>.
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³oby zatem, ¿e na potrzeby spisu powszechnego przynale¿a³ do okrelonego wyznania ten, kto dane wyznanie chocia¿by tylko aprobowa³.
Niezale¿nie od powy¿szego, analizuj¹c wskazane zagadnienie nie sposób nie
zauwa¿yæ i tego, ¿e równie¿ w ³onie jednego wyznania mog¹ pojawiæ siê ró¿ne
pr¹dy religijne, opowiadaj¹ce siê za ró¿nymi sposobami sprawowania kultu, obrzêdów czy interpretacj¹ tekstów uznawanych za wiête. Rodzi to zatem pytanie,
czy zniewa¿anie, stosowanie groby bezprawnej lub jakiejkolwiek formy dyskryminacji z powodu ró¿nic religijnych pomiêdzy wyznawcami tego samego wyznania (np. w odniesieniu do lefebrystów w ramach Kocio³a katolickiego) jest
dyskryminacj¹ z powodu przynale¿noci wyznaniowej w znaczeniu omawianych
regulacji? Wed³ug J. Sobczaka i W. Sobczaka, którzy analizowali to zagadnienie
w odniesieniu do art. 194 k.k., by³aby to niedopuszczalna wyk³adnia rozszerzaj¹ca35, gdy¿ wskazany przepis ma chroniæ przed dyskryminacj¹ ze wzglêdu na
wspomnian¹ przynale¿noæ wyznaniow¹ albo bezwyznaniowoæ, nie za ze
wzglêdu na pogl¹dy religijne jednostki. W opinii tych autorów, tego rodzaju ograniczenia w przys³uguj¹cych prawach, które pochodz¹ nie ze strony w³adz publicznych lub wyznawców innych religii, lecz od wspó³wyznawców, nie s¹ dyktowane
przynale¿noci¹ religijn¹ albo bezwyznaniowoci¹36.
Pogl¹d ten nale¿a³oby uznaæ za polemiczny o tyle, ¿e ¿aden z wymienionych
przepisów nie okrela, i¿ przestêpstwo dyskryminacyjne na tle wyznaniowym
mo¿e byæ pope³nione tylko wobec takiej osoby, która przynale¿y do wyznania
innego ni¿ sprawca. Jeli zniewa¿enie, np. katolika ze wzglêdu na jego przynale¿noæ wyznaniow¹, pope³nione przez inn¹ osobê, która formalnie te¿ jest cz³onkiem Kocio³a katolickiego, choæ z katolicyzmem ju¿ siê nie uto¿samia, nie jest
zniewa¿eniem, o którym mowa w art. 257 k.k., to z tych samych wzglêdów
nale¿a³oby uznaæ, ¿e nie dochodzi do pope³nienia analizowanego przestêpstwa,
jeli osobê bezwyznaniow¹ zniewa¿y z tytu³u jej bezwyznaniowoci ten, kto jest
bezwyznaniowy inaczej, czyli jeli np. zadeklarowanego ateistê zniewa¿y
z powodu jego bezwyznaniowoci poszukuj¹cy agnostyk. Takie wnioskowanie
by³oby jednak¿e trudne do pogodzenia z ratio legis omawianej regulacji.
Przytoczony pogl¹d J. Sobczaka i W. Sobczaka nie jest natomiast pozbawiony racji o tyle, o ile zwa¿y siê, ¿e we wszystkich analizowanych przepisach, za
wyj¹tkiem art. 256 k.k. i art. 118a § 3 pkt. 2 k.k., ustawodawca, okrelaj¹c
znamiona przestêpstw dyskryminacyjnych na tle wyznaniowym, wskazuje, ¿e
chodzi o zachowania z powodu przynale¿noci (art.119, 257 k.k.), ze wzglêdu
na przynale¿noæ (art. 194 k.k.). W art. 256 § 1 k.k. mówi natomiast o nienawici na tle ró¿nic wyznaniowych, a w art. 118 a § 3 pkt 2 k.k. o przelado35
36
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waniach z powodów wyznaniowych, co mo¿e uzasadniaæ tezê, ¿e zakres
przedmiotowy terminów u¿ytych we wskazanych regulacjach nie jest jednakowy.
Jeli wprowadzenie owej ró¿nicy nie wynika tylko ze stylistyki redakcyjnej, lecz
jest wiadomym zamiarem ustawodawcy, to wskazanie motywów tego rodzaju
rozró¿nienia nie jest ³atwe.
3. Znamiê nawo³uje do nienawici
Okrelenie nawo³uje do nienawici równie¿ jest sformu³owaniem, które
budzi powa¿ne w¹tpliwoci. Ustalenie czy zachowanie sprawcy, np. krytykuj¹cego przedstawicieli jakiej religii, ³¹czy³o siê z zamiarem nawo³ywania do nienawici na tle ró¿nic religijnych, czy te¿ by³o jedynie wyrazem zdecydowanej niechêci
wobec tych osób i wyznawanej przez nich religii, w praktyce jest trudne. Trudne
jest ju¿ samo odró¿nienie niechêci od nienawici, gdy¿ nie ma jednoznacznych
kryteriów, które pozwala³yby na odró¿nienie obu tych emocji. Trybuna³ Konstytucyjny w wyroku z 25 lutego 2014 r. w sprawie SK 65/1237 przyzna³, ¿e u¿yty
w art. 256 § 1 k.k. zwrot nawo³uje do nienawici jest niedookrelony i zarazem
nieostry w ogólnym (powszechnym) jêzyku polskim, gdy¿ zwrot ten, zgodnie
z definicj¹ s³ownikow¹38, oznacza wzywaæ, zachêcaæ, nak³aniaæ do uczucia
silnej niechêci, wrogoci do kogo. Cecha silnej niechêci, wrogoci do kogo
nie jest natomiast cech¹ diagnostyczn¹ i nie wiadomo, jak okreliæ, czy niechêæ
jest silna, czy te¿ nie39.
Trudnoci interpretacyjne w odniesieniu do analizowanego sformu³owania
wystêpuj¹ równie¿, jak zauwa¿y³ to Trybuna³, w nauce prawa karnego oraz
w orzecznictwie. Odwo³uj¹c siê do pogl¹dów komentatorów Kodeksu karnego,
Trybuna³ wskaza³, ¿e wed³ug np. A. Marka nawo³ywanie do nienawici jako
znamiê czynu zabronionego okrelonego w art. 256 § 1 k.k. oznacza nak³anianie
(pod¿eganie), skierowane do wiêkszej, bli¿ej nieokrelonej liczby osób. Celem
przestêpnego dzia³ania jest sianie nienawici, przez któr¹ rozumie siê wrogoæ
prowadz¹c¹ do konfliktów miêdzy grupami ludnoci na tle wy¿ej wymienionych
ró¿nic40. Wed³ug Z. Æwi¹kalskiego jest to wzbudzanie niechêci, z³oci, braku
akceptacji, a nawet uczucia wciek³oci z tych powodów do poszczególnych osób
lub ca³ych grup spo³ecznych albo te¿ podtrzymywanie i nasilanie tego nastawienia. [ ] Dla realizacji znamienia »nawo³ywanie do nienawici« wystarczy, ¿e
sprawca, nawo³uj¹c, zmierza do pojawienia siê uczucia wrogoci wobec okrelo37
38
39
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nych w przepisie osób. Takie uczucie zamierza wzbudziæ. Nawo³ywanie musi
zatem zawieraæ takie treci, które s¹ w stanie wzbudzaæ nienawiæ, to jest wrogoæ, siln¹ niechêæ do kogo [ ]41. Zdaniem P. Bachmata, istota nawo³ywania
do nienawici sprowadza siê do przekazania treci obiektywnie mog¹cych wzbudziæ siln¹ niechêæ, wrogoæ, z³oæ, negatywn¹ ocenê, w odniesieniu do okrelonej
grupy osób, charakteryzuj¹cej siê ró¿nicami wymienionymi w dyspozycji przepisu.
Nie jest przy tym istotny osobisty pogl¹d sprawcy na ten temat, w szczególnoci
przewiadczenie, ¿e jego wypowied mieci siê w granicach neutralnoci czy tzw.
politycznej poprawnoci42.
Okrelenie nawo³uje do nienawici jak dot¹d dwukrotnie by³o przedmiotem
analizy S¹du Najwy¿szego (dalej: SN) jednak¿e nie zosta³o przez ten S¹d zinterpretowane w sposób konsekwentny i precyzyjny. W postanowieniu z 5 lutego
2007 r., o sygn. akt IV KK 406/0643, SN przedstawi³ szersze, a zatem bardziej
restrykcyjne z punktu widzenia wolnoci s³owa, rozumienie zwrotu nawo³uje do
nienawici i uzna³, ¿e okrelona w ten sposób czynnoæ sprawcza oznacza
wypowiedzi, które wzbudzaj¹ uczucia silnej niechêci, z³oci, braku akceptacji,
wrêcz wrogoci do poszczególnych osób lub ca³ych grup spo³ecznych czy wyznaniowych b¹d te¿ z uwagi na formê wypowiedzi podtrzymuj¹ i nasilaj¹ takie
negatywne nastawienia i podkrelaj¹ tym samym uprzywilejowanie, wy¿szoæ
okrelonego narodu, grupy etnicznej, rasy lub wyznania. W orzeczeniu tym SN
stwierdzi³ równie¿, ¿e publiczne ujawnienie w³asnego pogl¹du (niechêci czy
wrogoci np. do okrelonej grupy spo³ecznej ze wzglêdu na cechy narodowociowe, etniczne, rasowe czy wyznaniowe), nawet je¿eli pogl¹d ten jest w odczuciu
spo³ecznym nieakceptowalny czy kontrowersyjny, nie mo¿e byæ kwalifikowane
jako »nawo³ywanie do nienawici«. Postawê sprawcy musi bowiem charakteryzowaæ wzywanie innych do nienawici, czyli najsilniejszej negatywnej emocji
(zbli¿onej do wrogoci) na tle ró¿nic narodowociowych, etnicznych, rasowych,
wyznaniowych albo ze wzglêdu na bezwyznaniowoæ. W postanowieniu natomiast z 1 wrzenia 2011 r. o sygn. akt V KK 98/1144 SN ograniczy³ mo¿liwoæ
cigania karnego przez stwierdzenie, ¿e nawo³ywanie do nienawici wi¹¿e siê
z chêci¹ wzbudzenia u osób trzecich najsilniejszej negatywnej emocji (zbli¿onej
do »wrogoci«) do okrelonej narodowoci, grupy etnicznej czy rasy. Nie chodzi
tu w ¿adnym razie o wywo³ywanie uczuæ dezaprobaty, antypatii, uprzedzenia,
niechêci.
41 Z. Æwi¹kalski, w: Kodeks karny. Czêæ szczególna. Komentarz Lex, t. 2, Komentarz do art.
117277 k.k., red. A. Zoll, Warszawa 2013, s. 13821383.
42 P. Bachmat, Przestêpstwa z art. 256 i 257 k.k.  analiza dogmatyczna i praktyka cigania,
Warszawa 2005, s. 26.
43 OSNwSK nr 1/2007, poz. 367.
44 OSNwSK nr 1/2011, poz. 154.
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Dostrzegaj¹c wszystkie wymienione trudnoci wynikaj¹ce z niedookrelonoci u¿ytego w analizowanej normie prawnej pojêcia, TK w konkluzji swoich analiz
stan¹³ jednak¿e na stanowisku, ¿e owa niedookrelonoæ i nieostroæ analizowanego
zwrotu nawo³uje do nienawici nie osi¹ga takiego stopnia, który nale¿a³oby uznaæ
za niezgodny z zasad¹ okrelonoci przepisów wyra¿on¹ w art. 42 ust. 1 i art. 2
Konstytucji. W ocenie Trybuna³u znaczenie zwrotu nawo³uje do nienawici
mo¿e byæ ustalone przede wszystkim przez odwo³anie siê do znaczeñ, jakie maj¹
wystêpuj¹ce w tym zwrocie s³owa w ogólnym (powszechnym) jêzyku polskim,
a dodatkowo zwrot ten jest doprecyzowany przez kontekst normatywny tworzony
przez przepisy kodeksu karnego z 1997 r. Zdaniem TK istniej¹ te¿ gwarancje
proceduralne nadania takiego znaczenia zwrotowi nawo³uje do nienawici, które bêdzie zgodne ze standardami konstytucyjnymi i prawnomiêdzynarodowymi
chroni¹cymi prawa cz³owieka. Tak¹ gwarancj¹  zdaniem TK  jest kontrola
instancyjna oraz mo¿liwoæ podejmowania uchwa³ wyjaniaj¹cych zagadnienia
prawne przez S¹d Najwy¿szy.
Odnosz¹c siê do tej ostatniej uwagi, a mianowicie gwarancyjnego charakteru
uchwa³ wyjaniaj¹cych SN, zauwa¿yæ nale¿y, ¿e owe gwarancje w omawianej
materii wydaj¹ siê byæ iluzoryczne skoro  jak wskazano wy¿ej  sam SN ma
trudnoci z interpretacj¹ tego terminu. Gdyby jednak¿e nawet przyj¹æ, ¿e s¹dy
stosuj¹ce prawo mog¹ poszukiwaæ pomocy interpretacyjnej ad casum w orzecznictwie SN, to okolicznoæ ta sama w sobie nie zmienia faktu, ¿e wskazany
przepis pozostaje nieczytelny dla adresata normy prawnej, który nadal mo¿e nie
wiedzieæ, czy jego zachowanie stanowi czyn zabroniony zagro¿ony sankcj¹ karn¹
czy te¿ jest prawnie irrelewantny.
W wietle wskazanych wczeniej niejasnoci dotycz¹cych szeregu innych
znamion omawianych przestêpstw mo¿na mieæ te¿ w¹tpliwoæ, czy analizowany
zwrot jest rzeczywicie doprecyzowany przez kontekst normatywny tworzony
przez przepisy kodeksu karnego. W¹tpliwoæ ta nabiera szczególnego znaczenia, jeli odniesienie siê j¹ chocia¿by do okrelonego w § 3 art. 256 k.k.
kontratypu uchylaj¹cego odpowiedzialnoæ za pope³nienie analizowanego wystêpku. Zgodnie z tym przepisem, nie pope³nia przestêpstwa sprawca czynu
zabronionego, który w celu rozpowszechnienia produkuje, nabywa, prezentuje,
utrwala, sprowadza, przechowuje, posiada, przewozi lub przesy³a druk, nagranie
lub inny przedmiot zawieraj¹cy treæ okrelon¹ w § 1, je¿eli dopuci³ siê tego
czynu w ramach dzia³alnoci artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej lub
naukowej. To, czym jest owa dzia³alnoæ artystyczna, edukacyjna i kolekcjonerska oraz jakie s¹ jej kryteria i ramy, ustawodawca nie precyzuje. Nie jest wiêc
jasne chocia¿by to, czy ten, kto treci nawo³uj¹ce do nienawici zawar³ np.
w bardziej lub mniej udanym plakacie, z samego tylko faktu, ¿e wypowiedzia³ siê
poprzez jak¹ formê ekspresji pozawerbalnej, uczyni³ to w ramach dzia³alnoci
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artystycznej czy te¿ nie. Nie wiadomo zatem, kogo faktycznie chroni kontratyp
okrelony w tym przepisie45.
Zakoñczenie
Reasumuj¹c powy¿sze uwagi nale¿y stwierdziæ, ¿e nik³a efektywnoæ organów cigania w zakresie dotycz¹cym przestêpstw z nienawici na tle wyznaniowym wynika nie tyle z niechêci tych organów do zajmowania siê tego rodzaju
problematyk¹, co z faktu, ¿e przepisy, które reguluj¹ omawian¹ materiê nie s¹
ani wystarczaj¹co jasne, ani precyzyjne, jak i nie ujmuj¹ istoty problemu w ca³ej
jego z³o¿onoci. Wynika to  jak wydaje siê  w g³ównej mierze z tego, ¿e
ustawodawca dostrzega wprawdzie potrzebê penalizacji zachowañ dyskryminacyjnych na tle wyznaniowym, jednak¿e nie ma spójnej i ca³ociowej wizji tej
penalizacji. W czasach, gdy nawo³ywania do wojen religijnych z coraz wiêksz¹
si³¹ rozlegaj¹ siê w wiecie, a przeladowania ze wzglêdów religijnych (i to nie
tylko konfesji mniejszociowych46) staj¹ siê codziennoci¹, taki stan mo¿e napawaæ niepokojem.

Hate crimes in Polish law committed because
of the religious background
Summary. The freedom of conscience and faith is one of the most basic rules in contemporary
and democratic societies, and is adopted in domestic and international law. It comprises the freedom
of religious beliefs, the acceptance and rejection of any religion according to personal choice, as
well as expressing, individually or together with others, publicly or privately celebrated religion
and beliefs. This manifestation may be expressed in acts of worship, prayer, religious observances
or in teaching.
The adjustments in criminal law which prohibit religious discrimination are the guarantee of this
freedom, which is expressively stipulated in the Polish Penal Code. According to arts. 188, 119
and 194, there is a ban on any discrimination because of denominational affiliation. Moreover, the
legislator penalizes, in arts. 256 and 257, incitement to hatred in public due to religious beliefs
or atheism, and insults to a group of people or individuals in public because of religious
discrimination.
The issue of hate speech and crimes committed because of discrimination, including religious
discrimination, (hate crime; biased-motivated crime) is becoming a more frequent phenomenon,
both in the world generally and in Poland. The awareness of the growth of this phenomenon is
not visible, however, in the number of connected criminal procedures which are conducted in
45 Tak te¿: M. Woiñski, Mowa nienawici w regulacjach prawa polskiego i europejskiego,
w: Mowa nienawici a wolnoæ s³owa, s. 2122.
46 Szerzej zob. m.in. G³os Przeladowanych Chrzecijan. Raport Bie¿¹cy, w: G³os Przeladowanych Chrzecijan [online], dostêp: 15.11.2014, <http://www.gpch.pl/bi>.
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Poland. Such a situation leads to the question of the reason for such small effectiveness in this
matter. This article tries to answer this question.
Key words: discrimination, hatred, religious beliefs, hate speech, religious differences.

Hassdelikte im Kontext des Bekenntnisses im polnischen Recht
Zusammenfassung. Gewissens- und Bekenntnisfreiheit ist eines der Grundprinzipien der modernen, demokratischen Gesellschaften, verankert in Dokumenten der nationalen und internationalen
Rechtsordnung. Sie umfasst die Freiheit des religiösen Bekenntnisses, der Annahme und der
Ablehnung der Religion gemäß der eigenen Wahl sowie der individuellen und gemeinschaftlichen,
öffentlichen und privaten Äußerung der Religion bzw. des Bekenntnisses. Diese Äußerung kann
sich in der Durchführung des Kultes, des Gebetes, der religiösen Praktiken bzw. des Lehrens zeigen.
Diese Freiheit wird durch die strafrechtliche Kodifizierungen garantiert, welche die Diskrimination
auf Grund der Religion verbieten. Im polnischen Strafrecht wird expressis verbis in den Artikeln
118; 118a § 3 pkt.2; 119; 94 des polnischen Kodexes des Strafrechts deklariert; Artikel 256 und
257 pönalisieren den öffentlichen Aufruf zum Hass vor dem Hintergrund der Konfessionsunterschiede bzw. der Konfessionslosigkeit sowie die öffentliche Verunglimpfung der Gruppen oder
einzelnen Personen aus diesen Gründen. Das Problem der Hassrede (hate speech) sowie der
Delikte, die aus Diskriminationsgründen begangen werden, darunter auch aus Bekenntnisgründen
(biased-motivated crime) nimmt sowohl in der Welt wie auch in Polen zu. Die anscheinende
Zunahme dieses Phänomens steht aber in keinem Verhältnis zu der Zahl des Gerichtsverfahrens,
die in dieser Zeit in Polen geführt werden. Diese Tatsache lässt nach den Gründen für die geringe
Effektivität der Strafverfolgungsorgane in Polen auf diesem Gebiet fragen. Der Artikel stellt ein
Antwortversuch auf diese Frage dar.
Schlüsselworte: Diskriminierung, Hass, Religion, Hassreden, religiöse Unterschiede.
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Streszczenie. Przemoc seksualna jest zjawiskiem, które niemal od pocz¹tku towarzyszy historii
cz³owieka, a wieloæ form i ró¿norodnoæ zachowañ maj¹cych kontekst seksualny kreuje coraz to
nowe formy przemocy. Zjawisko nadu¿yæ seksualnych zdaje siê dzi przybieraæ na sile tak dalece,
¿e staje siê ju¿ nie tylko pod³o¿em wielu patologii spo³ecznych, ale wrêcz jest patologi¹ sam¹
w sobie. wiadomoæ zagro¿eñ, jakie ze zjawiska tego wynika, sk³ania ustawodawców wielu
pañstw, w tym ustawodawcê polskiego, do podejmowania ró¿nych inicjatyw w zakresie szeroko
pojmowanej prewencji, przy czym dzia³ania te w g³ównej mierze odbywaj¹ siê na p³aszczynie
normatywnej. Bior¹c pod uwagê, ¿e sprawcami i ofiarami przemocy seksualnej bywaj¹ osoby nie
tylko bezwyznaniowe, ale równie¿ identyfikuj¹ce siê z Kocio³em katolickim, rodzi siê pytanie,
czy przemoc seksualna jest penalizowana tylko w wymiarze prawa polskiego, czy równie¿
w wymiarze prawa kanonicznego? Czy problem przemocy seksualnej dostrzega tylko prawodawca wiecki, reaguj¹c na pojawiaj¹ce siê zagro¿enia i dostosowuj¹c prawo do zmieniaj¹cych siê
realiów, czy równie¿ ustawodawca kocielny? W prezentowanym artykule poprzez prawnoporównawcz¹ analizê najczêciej wystêpuj¹cych przestêpstw seksualnych, tj. zgwa³cenia, wykorzystania seksualnego osoby ma³oletniej, bezradnej i niepoczytalnej, wykorzystania seksualnego
w stosunku zale¿noci oraz pornografiê, autor próbuje odpowiedzieæ na postawione pytania.
S³owa kluczowe: przemoc seksualna, wykorzystanie seksualne, krzywdzenie seksualne, seksualne
nadu¿ycie.

Wstêp
Przemoc seksualna jest zjawiskiem, które nieomal od pocz¹tku towarzyszy
historii cz³owieka. Wieloæ form i ró¿norodnoæ zachowañ maj¹cych kontekst
seksualny kreuje coraz to nowe formy przemocy, w tym przemocy realizowanej
z wykorzystaniem wspó³czesnych zdobyczy technicznych, np. rodków audiowizualnych, ³¹czy internetowych czy telefonii komórkowych. Zjawisko nadu¿yæ
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seksualnych  w ró¿norakich swych odmianach i formach  tak dalece zdaje siê
dzi przybieraæ na sile, ¿e staje siê ju¿ nie tylko pod³o¿em wielu patologii spo³ecznych, ale wrêcz patologi¹ sam¹ w sobie. wiadomoæ zagro¿eñ, jakie z tego
zjawiska wynika, sk³ania ustawodawców wielu pañstw, w tym ustawodawcê
polskiego, do podejmowania ró¿nych inicjatyw w zakresie szeroko pojmowanej
prewencji, przy czym dzia³ania te w g³ównej mierze odbywaj¹ siê na p³aszczynie
normatywnej. W polskim prawie karnym w ci¹gu ostatnich kilku lat dokonano
istotnych nowelizacji1 rozdzia³u XXV Kodeksu karnego (dalej: k.k.)2 dotycz¹cego
przestêpstw przeciwko wolnoci seksualnej i obyczajnoci, w wyniku których
zakres ochrony owej wolnoci seksualnej uleg³ znacz¹cemu poszerzeniu.
Sprawcami i ofiarami przemocy seksualnej bywaj¹ osoby nie tylko bezwyznaniowe, ale równie¿ te identyfikuj¹ce siê z Kocio³em katolickim. Taki stan
sk³ania zatem do refleksji, czy przemoc seksualna jest penalizowana tylko
w wymiarze prawa polskiego, czy  a jeli tak, to w jaki sposób  w wymiarze
prawa kanonicznego tak¿e? Czy problem dostrzega tylko prawodawca wiecki,
reaguj¹c na pojawiaj¹ce siê zagro¿enia i dostosowuj¹c prawo do zmieniaj¹cych
siê realiów, czy ustawodawca kocielny równie¿? Aby udzieliæ odpowiedzi na te
pytania, analizie prawnoporównawczej poddano przestêpstwa wystêpuj¹ce najczêciej: zgwa³cenie, wykorzystanie seksualne osoby ma³oletniej, bezradnej
i niepoczytalnej, wykorzystanie seksualne w stosunku zale¿noci oraz pornografiê.
1. Pojêcie przemocy seksualnej
Próbuj¹c okreliæ pojêcie przemocy seksualnej nale¿y najpierw wskazaæ, ¿e
przemoc to zamierzone i wykorzystuj¹ce przewagê si³y b¹d podstêpu dzia³anie
cz³owieka, które ma na celu podporz¹dkowanie i kontrolê ofiary. Dzia³anie sprawcy przemocy narusza prawa i dobra osobiste ofiary i zawsze wi¹¿e siê z jej
cierpieniem i szkod¹. Od przemocy nale¿y odró¿niæ agresjê. W przypadku bowiem
przemocy ma miejsce wyrana asymetria si³  sprawca ma przewagê nad ofiar¹,
co utrudnia samoobronê, natomiast w agresji  si³y stron s¹ zrównowa¿one.
Przemoc mo¿e byæ zwrócona wobec ró¿nych sfer ¿ycia cz³owieka  fizycznej, psychicznej, emocjonalnej, ekonomicznej itd. Jedn¹ z najbardziej odra¿aj¹cych
form przemocy jest przemoc seksualna. Narusza ona jedno z podstawowych
praw cz³owieka  prawo do wolnoci i nietykalnoci cielesnej. Polega na wymuszaniu lub wykorzystaniu okrelonych zachowañ seksualnych ofiary  wbrew jej
woli  w celu uzyskania poczucia mocy, w³adzy, wartoci, przyjemnoci seksu1 Zob. m.in. Ustawa z 27 lipca 2005 r., Dz.U. 2005, nr 163, poz. 1363; Ustawa z 5 listopada
2009 r., Dz.U. 2009, nr 206, poz. 1589.
2 Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553.
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alnej sprawcy, a tak¿e korzyci ekonomicznych. Przemoc seksualna mo¿ne przybieraæ ró¿ne formy. Mo¿e zaistnieæ bez kontaktu fizycznego, kiedy sprawca
 wbrew woli ofiary  eksponuje swoje intymne czêci cia³a lub czynnoci
seksualne, a tak¿e kiedy wprost wyra¿a s³ownie swoje pragnienia seksualne,
opinie na temat atrakcyjnoci erotycznej w³asnej lub ofiary, opowiada o swojej
aktywnoci seksualnej z innymi osobami albo zmusza do ogl¹dania filmów i zdjêæ
pornograficznych. Przemoc seksualna mo¿e mieæ równie¿ miejsce przez kontakt
fizyczny, jeli sprawca  wbrew woli ofiary  dotyka intymnych czêci jej cia³a,
wymusza okrelone czynnoci seksualne, wspó³¿yje i gwa³ci, a tak¿e zmusza do
prostytucji i pornografii3.
Na okrelenie przemocy seksualnej w literaturze przedmiotu u¿ywa siê zamiennie takich terminów, jak molestowanie seksualne, wykorzystywanie seksualne, krzywdzenie seksualne, nadu¿ycie seksualne, zgwa³cenie. Wraz
z rozwojem mediów elektronicznych i pojawieniem siê nowych form komunikacji
spo³ecznej dochodz¹ te¿ inne okrelenia, jak np. child grooming, sexting, cyberbullying4.
2. Prawo polskie
W rozdziale XXV k.k. ustawodawca zawar³ opis zachowañ seksualnych
karnie zabronionych oraz zagro¿onych sankcjami karnymi i wszystkie te przestêpstwa uznaæ mo¿na za czyny okrelaj¹ce przemoc seksualn¹. W wielu opisach
tych czynów ustawodawca operuje pojêciem obcowanie p³ciowe oraz inna
czynnoæ seksualna. Zgodnie z doktryn¹ i judykatur¹ za obcowanie p³ciowe
nale¿y uwa¿aæ zarówno normalny akt spó³kowania, jak i inne jego surogaty,
tj. gdy czynnoæ sprawcza polega na bezporednim kontakcie p³ciowym cia³a
sprawcy z organami p³ciowymi ofiary lub te¿ tymi czêciami jej cia³a, które
sprawca traktuje równowa¿nie i na których lub za pomoc¹ których wy³adowuje
swój popêd seksualny. Natomiast inna czynnoæ seksualna to zachowanie niemieszcz¹ce siê w pojêciu obcowania p³ciowego, które jest zwi¹zane z szeroko
rozumianym ¿yciem p³ciowym cz³owieka, polegaj¹ce na kontakcie cielesnym
sprawcy z pokrzywdzonym lub przynajmniej na cielesnym i maj¹cym charakter
seksualny, zaanga¿owaniu ofiary5.
3 Zob. Przemoc w Rodzinie wobec osób starszych i niepe³nosprawnych. Poradnik dla pracowników pierwszego kontaktu, red. D. Jaszczak-Ku¿miñska, K. Michalska, Warszawa 2010, s. 11.
4 Zob. M. Tomkiewicz, Child grooming i sexting. Dziecko jako ofiara i sprawca nadu¿yæ
seksualnych w cyberprzestrzeni  wymiar prawnokarny zjawiska, Profilaktyka Spo³eczna i Resocjalizacyjna 2012, t. 20, s. 4967.
5 Wyrok SN z 21.05.2008 w sprawie V KK 139/08, Prokuratura i Prawo 2008, nr 12, poz. 8.
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2.1. Zgwa³cenie
Przestêpstwo przemocy seksualnej polegaj¹ce na zgwa³ceniu zosta³o uregulowane w art. 197 k.k. Zgodnie z jego treci¹ przestêpstwo bêdzie mia³o miejsce,
jeli sprawca przemoc¹, bezprawn¹ grob¹ lub podstêpem doprowadzi inn¹ osobê
do obcowania p³ciowego, a tak¿e poddania siê albo wykonania innej czynnoci
seksualnej. Istotnym czynnikiem przestêpstwa okrelonego w art. 197 k.k. jest
u¿ycie przemocy, groby bezprawnej albo podstêpu wobec ofiary zgwa³cenia.
Pojêcie przemocy nale¿y rozumieæ szeroko, nie w znaczeniu jedynie bezporedniego oddzia³ywania na nietykalnoæ osobist¹ ofiary, lecz w znaczeniu jakiejkolwiek czynnoci fizycznej oddzia³ywaj¹cej na jej cia³o lub psychikê w tak dotkliwy
sposób, ¿e prze³amuje opór ofiary i j¹ zniewala do poddania siê woli sprawcy.
Natomiast groba bezprawna obejmuje zarówno grobê karaln¹6, czyli gro¿enie
ofierze gwa³tu pope³nieniem przestêpstwa na jej szkodê lub szkodê osoby najbli¿szej7, jak i grobê spowodowania postêpowania karnego lub rozg³oszenia wiadomoci uw³aczaj¹cych czci ofiary gwa³tu lub jej najbli¿szych, co odpowiada pojêciu
szanta¿u8. Groba jest wiêc zapowiedzi¹ (s³own¹ lub w inny dowolny sposób)
naruszenia dobra prywatnego ofiary gwa³tu w przypadku zachowania niezgodnego z oczekiwaniami sprawcy, która winna byæ jednak tak powa¿na, ¿e mog³aby
oddzia³ywaæ na wolê zmuszanego9. Wreszcie przez podstêp nale¿y rozumieæ
takie zabiegi, które zmierzaj¹ do spowodowania wyra¿enia zgody przez ofiarê,
która nie zosta³aby wyra¿ona, gdyby nie zastosowany podstêp lub które zmierzaj¹
do uniemo¿liwienia ofierze wyra¿enia sprzeciwu. Przyk³adem dzia³ania podstêpnego sprawcy zgwa³cenia jest wprowadzenie ofiary w stan nieprzytomnoci za
pomoc¹ hipnozy, alkoholu lub innych rodków odurzaj¹cych10.
Przestêpstwo zgwa³cenia  w zale¿noci od towarzysz¹cych okolicznoci
 jest zagro¿one kar¹ pozbawienia wolnoci od 6 miesiêcy do 12 lat, przy czym
jeli sprawca dopuszcza siê zgwa³cenia z inn¹ osob¹ lub wobec osoby ma³oletniej
poni¿ej 15 roku ¿ycia, a tak¿e wobec krewnego w pierwszym stopniu linii prostej
lub drugim stopniu linii bocznej oraz przysposobionego lub przysposabiaj¹cego,
kara pozbawienia wolnoci nie mo¿e byæ krótsza ni¿ 3 lata. Podobnie ustawodawca za okolicznoæ obci¹¿aj¹c¹ traktuje sytuacjê, kiedy zgwa³cenie zosta³o
dokonane ze szczególnym okrucieñstwem stanowi¹c, ¿e w takich przypadkach
6
7
8

O której w art. 190 § 1 k.k.
Np. groba zabójstwa lub ciê¿kiego uszkodzenia cia³a.
Np. groba poinformowania mê¿a, rodziców lub prze³o¿onych o kompromituj¹cych faktach,
jeli sprawca nie uzyska spodziewanej korzyci.
9 Wyrok SN z 20.06.1989 w sprawie WR 214/89, niepublikowany; wyrok SN z 21.01.1998
w sprawie V KKN 19/97, Prokuratura i Prawo 1998, nr 78, poz. 4; wyrok SN z 24.04.1990
w sprawie IV KR 69/90, Przegl¹d S¹dowy 1993, nr 5, s. 84.
10 Kodeks karny. Czêæ szczególna, red. A. W¹sek, R. Zaw³ocki, t. 1, Warszawa 2010, s. 938939.
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kara pozbawienia wolnoci nie mo¿e byæ krótsza ni¿ 5 lat. Nale¿y równie¿ dodaæ,
¿e ani tryb ¿ycia ofiary, ani jej usposobienie czy nawet lekkomylnoæ, a tak¿e
stopieñ znajomoci ofiary, nie mo¿e byæ okolicznoci¹ ³agodz¹c¹ wymierzenie kary, gdy¿ ka¿dy cz³owiek zas³uguje na identyczn¹ ochronê jego wolnoci seksualnej11.
2.2. Wykorzystanie seksualne bezradnoci i niepoczytalnoci
Do przestêpstw godz¹cych w integralnoæ seksualn¹ osoby ludzkiej wyra¿aj¹cych przemoc seksualn¹ nale¿¹ niew¹tpliwie czyny okrelone w art. 198 k.k.
Norma tego artyku³u penalizuje seksualne wykorzystanie osoby niezdolnej do
stawiania oporu z powodu bezradnoci lub niepoczytalnoci, które polega na
doprowadzeniu jej do obcowania p³ciowego lub poddania siê innej czynnoci
seksualnej albo do wykonania takiej czynnoci.
Bezradnoæ do stawienia oporu oznacza niezdolnoæ do podjêcia lub realizacji
decyzji woli, przy czym ustawodawca nie wprowadza ¿adnych ograniczeñ co do
przyczyn tego stanu. Bezradnoæ wiêc nale¿y rozumieæ jako stan, w którym
ofiara nie ma na tyle si³ czy mo¿liwoci, aby wyraziæ swój sprzeciw wobec
sprawcy lub w ogóle nie jest w stanie podj¹æ ¿adnej decyzji, np. po za¿yciu
alkoholu lub rodków odurzaj¹cych12. Natomiast niepoczytalnoæ wynikaæ mo¿e
z upoledzenia umys³owego lub choroby psychicznej, w wyniku czego ofiara nie
ma zdolnoci do rozpoznania znaczenia swego czynu lub nie mo¿e pokierowaæ
swoim postêpowaniem. Niepoczytalnoæ musi byæ ca³kowita, stwierdzona przez
bieg³ych z zakresu psychiatrii, dlatego norma art. 198 k.k. nie bêdzie dotyczy³a
osób, których niepoczytalnoæ jest tylko ograniczona, nawet jeli ograniczenie to
wyst¹pi³o w stopniu znacznym13. Sankcj¹ karn¹ za wykorzystanie seksualne
bezradnoci lub niepoczytalnoci ofiary jest kara pozbawienia wolnoci od
6 miesiêcy do 8 lat.
2.3. Seksualne nadu¿ycie stosunku zale¿noci
Przemoc¹ seksualn¹ jest równie¿ przestêpstwo zwi¹zane z nadu¿yciem stosunku zale¿noci lub wykorzystanie krytycznego po³o¿enia ofiary, aby doprowadziæ j¹ do obcowania p³ciowego lub poddania siê innej czynnoci seksualnej albo do
wykonania takiej czynnoci. Przestêpstwo to zosta³o uregulowane w art. 199 k.k.
11

Wyrok SN z 20.11.1973 w sprawie II KR 180/73, Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba
Karna i Wojskowa 1974, nr 4, poz. 64.
12 Wyrok SA z 24.04.2012 w sprawie II AKa 107/12, Krakowskie Zeszyty S¹dowe 2012,
nr 10, poz. 55.
13 Wyrok SN z 29.01.2002 w sprawie I KZP 30/01, Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Karna
i Wojskowa 2002, nr 34, poz. 16.
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i swoj¹ genez¹ siêga zachowañ, które w XIX i XX w. okrelano molestowaniem
seksualnym w miejscu pracy przede wszystkim kobiet znajduj¹cych zatrudnienie
w zwi¹zku z rozwojem przemys³u.
Stosunek zale¿noci w rozumieniu art. 199 k.k. to stosunek formalny (prawny) lub nieformalny (faktyczny), który daje jednej osobie mo¿liwoæ wywierania
okrelonego wp³ywu bezporedniego lub poredniego na losy i po³o¿enie prawne,
spo³eczne i ekonomiczne innej osoby14. Zale¿noæ formalna wynika z podleg³oci
zawodowej lub s³u¿bowej, kiedy osoba zale¿na ma wiadomoæ koniecznoci
podporz¹dkowania siê ¿¹daniom czy ¿yczeniom osoby, od której zale¿y, gdy¿
konflikt z ni¹ grozi jej interesom materialnym lub niematerialnym (np. relacja:
prze³o¿ony-podw³adny, dowódca-¿o³nierz)15. Zale¿noæ nieformalna wynika
z kolei z konkretnego uk³adu okolicznoci faktycznych, kiedy los danej osoby
w wiêkszym lub mniejszym stopniu zale¿y od innej osoby (np. relacja: starszy
krewny-m³odszy krewny, nauczyciel-uczeñ, opiekun-podopieczny, lekarz-pacjent,
urzêdnik-petent, stra¿nik-wiêzieñ, przewodnik-turysta)16. Natomiast krytyczne
po³o¿enie oznacza bardzo dotkliw¹ i trudn¹ do zniesienia sytuacjê ¿yciow¹, najczêciej zwi¹zan¹ z zagro¿eniem dla istotnych interesów ofiary, które czyni j¹
bezsiln¹ i bezradn¹ wobec dzia³ania sprawcy17. Stosunek zale¿noci, jak i krytyczne po³o¿enie musz¹ istnieæ obiektywnie.
Do zaistnienia przestêpstwa z art. 199 k.k. konieczne jest wiêc pod wzglêdem przedmiotowym istnienie obiektywnego stosunku zale¿noci lub krytycznego
po³o¿enia ofiary, a pod wzglêdem podmiotowym z jednej strony wiadomoæ
sprawcy, ¿e dana osoba znajduje siê w stosunku zale¿noci od niego lub
w po³o¿eniu krytycznym, z drugiej strony zamiar wykorzystania tego przez sprawcê, aby doprowadziæ ofiarê do obcowania p³ciowego lub poddania siê innej czynnoci seksualnej, albo do wykonania takiej czynnoci z samym sprawc¹ lub wskazan¹ przez niego osob¹ trzeci¹.
Sankcj¹ karn¹ za przestêpstwo nadu¿ycia stosunku zale¿noci lub wykorzystania krytycznego po³o¿enia ofiary, aby doprowadziæ j¹ do obcowania p³ciowego
lub poddania siê innej czynnoci seksualnej, albo do wykonania takiej czynnoci,
jest kara pozbawienia wolnoci do lat 3, przy czym jeli przedmiotowe przestêpstwo zostanie pope³nione wobec osób ma³oletnich, ustawodawca przewiduje karê
wy¿sz¹: od 3 miesiêcy do 5 lat pozbawienia wolnoci.
14 Wyrok SN z 18.12.2008 w sprawie V KK 304/08, Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba
Karna i Wojskowa 2008, nr 4, poz. 2691.
15 Samo istnienie stosunku pracy nie przes¹dza jeszcze o istnieniu stosunku zale¿noci, zob.
wyrok SN z 29.05.1933 w sprawie 3 K 264/33, Zbiór Orzeczeñ Sadu Najwy¿szego nr 155, poz. 33.
16 Wyrok SN z 31.05.2007 w sprawie KK 392/06, LEX nr 296724; wyrok SN z 4.03.2009
w sprawie III KK 348/08, Prokuratura i Prawo 2009, nr 9, poz. 8; wyrok SN z 18.06.2013 w sprawie
V KK 104/13, LEX nr 1335656.
17 Wyrok SN z 6.05.2014 w sprawie V KK 358/13, Prokuratura i Prawo 2014, nr 9, poz. 2.
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2.4. Seksualne wykorzystanie ma³oletniego
Do najbardziej odra¿aj¹cych przestêpstw zwi¹zanych z przemoc¹ seksualn¹
nale¿y niew¹tpliwie wykorzystanie seksualne ma³oletniego. Uregulowane ono
zosta³o w art. 200 k.k., który stanowi w § 1, ¿e przestêpstwem zagro¿onym kar¹
pozbawienia wolnoci od 2 do 12 lat jest obcowanie p³ciowe z ma³oletnim poni¿ej
15 lat lub dopuszczenie siê wobec takiej osoby innej czynnoci seksualnej, lub
doprowadzanie jej do poddania siê takim czynnociom albo do ich wykonania.
Ponadto § 3 i 4 penalizuje kar¹ pozbawienia wolnoci do 3 lat prezentowanie
osobie ma³oletniej poni¿ej 15 lat treci pornograficznych lub udostêpnianie jej
przedmiotów maj¹cych taki charakter, albo rozpowszechnianie treci pornograficznych w sposób umo¿liwiaj¹cy takiemu ma³oletniemu zapoznanie siê z nimi18,
albo prezentowanie jej wykonania czynnoci seksualnej w celu swojego zaspokojenia seksualnego lub zaspokojenia seksualnego innej osoby.
Motywem ochrony ma³oletnich przed wykorzystaniem seksualnym jest nie
tylko przekonanie o tym, ¿e s¹ oni jeszcze niezdolni do rozpoznania lub kierowania
swoim dzia³aniem, ale równie¿ wzgl¹d na interes gatunku, tzn. na koniecznoæ
ochrony prawid³owego rozwoju psychofizycznego ma³oletnich oraz na potrzebê
zapobie¿enia ich deprawacji i demoralizacji19. Wród osób najbardziej nara¿onych
na akty przemocy seksualnej staj¹ siê bowiem przede wszystkim  przez swoj¹
bezsilnoæ, zale¿noæ i ufnoæ  osoby ma³oletnie. Tê ochronê s³abszej pozycji
dziecka w relacji do doros³ego widaæ ponadto w dwóch innych przepisach karnych,
które ustawodawca  na bazie art. 200  wprowadzi³ w 2010 r. do k.k. Pierwszy
przepis to art. 200a k.k., który penalizuje uwodzenie i wykorzystanie seksualne
ma³oletniego poni¿ej 15 roku ¿ycia za pomoc¹ systemu teleinformatycznego lub
sieci telekomunikacyjnych, np. Internetu. Zgodnie z jego dyspozycj¹ ten, kto za
pomoc¹ wymienionych mediów zmierza do spotkania z ma³oletnim, aby za pomoc¹
wprowadzenia go w b³¹d, wyzyskania b³êdu lub niezdolnoci do nale¿ytego pojmowania sytuacji zgwa³ciæ go lub obcowaæ p³ciowo, a tak¿e produkowaæ lub utrwalaæ
treci pornograficzne, podlega karze pozbawienia wolnoci do 3 lat. Natomiast ten,
kto za pomoc¹ wymienionych mediów sk³ada ma³oletniemu propozycjê obcowania p³ciowego, poddania siê lub wykonania innej czynnoci seksualnej, lub udzia³u
w produkowaniu, lub utrwalaniu treci pornograficznych, i zmierza do jej realizacji, podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolnoci do 2 lat. Drugi przepis to
art. 200b, który penalizuje propagowanie lub pochwalanie zachowania o charakterze pedofilskim, przewiduj¹c za ten czyn karê ograniczenia wolnoci do 2 lat.
Mog¹ to byæ zarówno zachowania konkretne, rzeczywiste, przesz³e lub przysz³e
albo równie¿ zachowania fikcyjne, oderwane od konkretnego czasu i miejsca.
18
19

Równie¿ przez dzia³alnoæ reklamow¹, zob. art. 200a § 5 k.k.
Zob. Konwencja o Prawach Dziecka z 20.11.1989, Dz.U. z 1991, nr 120, poz. 526.

68

Lucjan wito

2.5. Pornografia dzieciêca
Przemoc¹ seksualn¹ s¹ równie¿ przestêpstwa zwi¹zane z pornografi¹ dzieciêc¹, które polegaj¹ na wytwarzaniu, posiadaniu, prezentowaniu i rozpowszechnianiu treci pornograficznych20 z udzia³em ma³oletniego poni¿ej 15 lat. Zosta³y
one uregulowane w art. 202 § 3-5 k.k. Zgodnie z przywo³an¹ norm¹ przewidziana
kara za pornografiê dzieciêc¹ jest uzale¿niona od okolicznoci pope³nionego czynu
i ma na celu zapobieganie naruszeniu wolnoci ma³oletnich poni¿ej 15 roku ¿ycia,
którzy nie s¹ jeszcze w stanie samodzielnie i dojrzale dysponowaæ swoj¹ wol¹.
Najni¿szej karze pozbawienia wolnoci wynosz¹cej od 3 miesiêcy do 5 lat podlega
ten, kto przechowuje, posiada lub uzyskuje dostêp do treci pornograficznych
z udzia³em ma³oletniego poni¿ej 15 roku ¿ycia21. Karze wy¿szej, tj. od roku do
10 lat pozbawienia wolnoci, podlega ten, kto utrwala treci pornograficzne
z udzia³em ma³oletniego22. Karze najwy¿szej, tj. od 2 do 12 lat, podlega ten, kto
rozpowszechnia lub prezentuje treci pornograficzne z udzia³em ma³oletniego
poni¿ej 15 roku ¿ycia albo ten, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala,
sprowadza, przechowuje lub posiada treci pornograficzne z udzia³em ma³oletniego poni¿ej 15 roku ¿ycia23. Ustawodawca penalizuje równie¿ produkcjê, rozpowszechnianie, prezentacjê, przechowywanie lub posiadanie treci pornograficznych przedstawiaj¹cych wytworzony albo przetworzony wizerunek ma³oletniego
uczestnicz¹cego w czynnoci seksualnej24, a tak¿e uczestnictwo w prezentacji
treci pornograficznych z udzia³em ma³oletniego, jeli mia³o ono na celu zaspokojenie seksualne25. Za tego rodzaju czyny przewidziana jest kara grzywny, ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do 2 lat.
3. Prawo kanoniczne
Przemoc seksualna traktowana jest w optyce kocielno-prawnej nie tylko
jako z³o moralne i grzech, ale równie¿ jako przestêpstwo26. Unormowane ono
20 Czyli prezentacja czynnoci seksualnych cz³owieka, zw³aszcza ukazywanie organów p³ciowych
cz³owieka w ich funkcjach seksualnych, które mog¹ byæ utrwalone (np. film, zdjêcia, czasopisma,
ksi¹¿ki, obrazy) lub nie (np. pokazy na ¿ywo), zob. wyrok SN z 23.22.2010 w sprawie IV KK 173/10,
LEX nr 667510.
21 Art. 202 § 4a k.k.
22 Art. 202 § 4 k.k.
23 Art. 202 § 3 k.k.
24 Art. 202 § 4b k.k.
25 Art. 202 § 4c k.k.
26 Czyli zewnêtrzne i moralnie poczytalne przekroczenie ustawy karnej, do której do³¹czona jest
sankcja karna, przynajmniej nieokrelona.
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zosta³o w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.27 i Kodeksie Kanonów
Kocio³ów Wschodnich z 1990 r.28 (dalej: KKKW), a tak¿e rozwiniête  jako
tzw. delicta graviori, czyli najciê¿sze przestêpstwa zastrze¿one Stolicy Apostolskiej  w Motu proprio Jana Paw³a II z 30 kwietnia 2001 r. Sacramentorum
sanctitatis tutela29. Regulacjê tê 21 maja 2010 r. zmodyfikowa³ i uzupe³ni³ Benedykt XVI, wydaj¹c Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei
reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis30. Przestêpstwa zwi¹zane z przemoc¹ seksualn¹ dotycz¹ naruszenia szóstego
przykazania Dekalogu31 i nale¿¹ do dwóch kategorii przestêpstw: przeciwko
wiêtoci sakramentu pokuty (delicta contra sanctitate sacramenti) oraz przeciwko obyczajom (delicta contra mores). Pierwsza kategoria dotyczy penalizacji
grzechu solicytacji, natomiast druga molestowania seksualnego oraz pornografii
dzieciêcej.
3.1. Solicytacja
O przestêpstwie dotycz¹cym przemocy seksualnej nale¿¹cym do kategorii
delicta contra sanctitate sacramenti stanowi norma kan. 1387 KPK oraz kan.
1458 KKKW penalizuj¹ca grzech solicytacji, której rozwiniêciem jest art. 4 § 1 n.
4 MP. Norma kwalifikuj¹ca to przestêpstwo pochodzi z Konstytucji Apostolskiej
Benedykta XIV Sacramentum Poenitentiae z 1 czerwca 1741 r. Wspomniane
przestêpstwo zachodzi, gdy kap³an32 , który  wystêpuj¹c w charakterze spo27 Codex Iuris Canonici. Auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przek³ad polski zatwierdzony przez Konferencjê Episkopatu Polski, Pallotinum 1984.
28 Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. Auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, Libreria
Editrice Vaticana 1990. T³umaczenie w jêz. polskim: Kodeks Kanonów Kocio³ów Wschodnich, Lublin.
29 AAS 93(2001), s. 737739.
30 AAS 102(2010), s. 424.
31 Nale¿y zwróciæ uwagê na nieadekwatnoæ sformu³owania szóste przykazanie Dekalogu
(sextum Decalogi praeceptum) wystêpuj¹ce na p³aszczynie prawa karnego zarówno w Kodeksie Prawa
Kanonicznego z 1983 r., jak i w normach Kongregacji Nauki Wiary. Zgodnie bowiem z wymogiem
interpretacji cis³ej (kan. 18 KPK) naruszenie przykazania szóstego w wietle jednomylnej nauki
biblijnej (Wj 20,14; Pwt 5,18) oznacza³oby wy³¹cznie naruszenie obowi¹zku dochowania wiernoci
ma³¿eñskiej. Tymczasem wed³ug tradycji kanonistycznej z szóstym przykazaniem, oprócz cudzo³óstwa,
nale¿y ³¹czyæ równie¿ inne wystêpki o charakterze seksualnym. Bardziej precyzyjne wydaje siê
sformu³owanie w KKKW, który w kan. 728 § 1 n. 2, kan. 730, kan. 1454 i kan. 1457 zamiast
o grzechach przeciwko szóstemu przykazaniu, mówi o grzechach przeciwko cnocie czystoci,
a wiêc pos³uguje siê terminem, który w kontekcie biblijnego ujêcia treci przykazania jest o wiele
obszerniejszy, zob. E. Miragoli, Il confessore e il de sexto. Prospettiva giudica, Quaderni di Diritto
Ecclesiale 1991, nr 2, s. 238240; Z. Suchecki, Przestêpstwa przeciwko szóstemu przykazaniu dekalogu z uwzglêdnieniem ustaw partykularnych Konferencji Episkopatu USA, w: Powo³anie franciszkañskie: prze¿ywanie charyzmatu w XXI wieku, red. Z. Kijas, Kraków 2003, s. 3765; D. Borek, Delicta
gaviora contra mores w Normach De delictis reservatis z 2010 roku, Prawo Kanoniczne 2014,
nr 2, s. 5657.
32 Mo¿e nim byæ prezbiter lub biskup.
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wiednika  nak³ania penitenta do czynnoci seksualnych bez wzglêdu na jego
zgodê i niezale¿nie od tego, czy mo¿e lub chce wa¿nie udzieliæ rozgrzeszenia
solicytowanemu penitentowi. Aby mówiæ o przestêpstwie, musi byæ ono zewnêtrznie ciê¿kie, tzn. mo¿e polegaæ na nak³anianiu do spraw nieobyczajnych lub
lubie¿nych za pomoc¹ s³ów, znaków, gestów lub dotyków czy te¿ wrêczaniu
nieprzyzwoitych obrazów lub pism do przeczytania w danym momencie lub póniej, jak równie¿ odk³adanie na póniej wspólnych grzesznych rozmów czy niegodziwych i nieprzyzwoitych zamiarów. Osob¹ nak³anian¹ mo¿e byæ kobieta lub
mê¿czyzna, osoba doros³a lub nieletnia. Przestêpstwa kap³an mo¿e dokonaæ podczas spowiedzi (tj. w czasie od rozpoczêcia spowiedzi do jej zakoñczenia),
z okazji spowiedzi (czyli bezporednio przed lub po spowiedzi, bez wzglêdu na to,
czy penitent wyzna³ swoje grzechy lub otrzyma³ rozgrzeszenie), pod pretekstem
spowiedzi (tj. pozoruj¹c s³uchanie spowiedzi w konfesjonale lub innym miejscu
przeznaczonym lub wybranym do spowiadania w celu solicytacji). Przestêpstwo
nastêpuje równie¿ wtedy, gdy usi³owanie kap³ana pozostaje bezskuteczne.
W porównaniu z kan. 1387 KPK norma art. 4 § 1 n. 4 MP ogranicza przestêpstwo do nak³aniania do grzechu z samym tylko spowiednikiem, podczas gdy
w klasycznym ujêciu pojêcie sollicitatio, zawarte w Kodeksach Jana Paw³a II
dla Kocio³a £aciñskiego i Kocio³ów Wschodnich, oznacza tak¿e nak³anianie do
grzechu przeciw cnocie czystoci z osob¹ trzeci¹, odmienn¹ od szafarza sakramentu pokuty. Ponadto, nale¿y dodaæ, ¿e zgodnie z doktryn¹ kap³an pope³nia
przestêpstwo tak¿e wówczas, gdy przyzwala na propozycje nieobyczajne pochodz¹ce od penitenta33. Natomiast nie pope³ni przestêpstwa kap³an, który jako
penitent nak³ania spowiednika do grzechu nieczystoci, gdy¿ solicytacja zawsze
wychodzi od spowiednika i jest skierowana na osobê penitenta34. Sankcja karna
za przestêpstwo solicytacji jest zró¿nicowana i uzale¿niona od stopnia zgorszenia
lub winy. Ustawodawca kocielny w ka¿dym jednak przypadku nakazuje jej wymierzenie. Kar¹ mo¿e byæ cenzura suspensy, a tak¿e kary ekspiacyjne: zakazy
i pozbawienia, a w powa¿niejszych przypadkach  najciê¿sza kara ekspiacyjna,
jak¹ jest wydalenie ze stanu duchownego.

33 Zob. Benedictus XIV, Constitutio Apostolica Sacramentum Poenitentiae (1 VI 1741), § 1;
T. Pawluk, Prawo Kanoniczne wed³ug Kodeksu Jana Paw³a II, t. 4, Doczesne dobra Kocio³a. Sankcje
w Kociele. Procesy, Olsztyn 1990, s. 142; J. Scicluna, Procedura e Prassi presso la Congregazione
per la Dottrina della Fede rigaurdo ai delicta graviora, w: Processo penale e tutela dei diritti
nellordinamento canonico, red. D. Cito, Milano 2005, s. 279288; Kodeks Prawa Kanonicznego.
Komentarz, red. P. Majer, Kraków 2011, s. 1037.
34 J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne, Warszawa 2003, s. 123124; K. Nykiel, Przyczyny
i procedura wydalania duchownych wed³ug norm i praktyki Kongregacji Nauki Wiary, Prawo Kanoniczne 2011, nr 34, s. 4243.
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3.2. Wykorzystanie seksualne nieletniego
Penalizacja przemocy seksualnej zawarta jest równie¿ w dwóch przepisach
nale¿¹cych do kategorii delicta contra mores. Pierwszy wyra¿ony w art. 6 n. 1 MP
stanowi, ¿e jednym z najciê¿szych przestêpstw zastrze¿onych Stolicy Apostolskiej
jest przestêpstwo przeciw szóstemu przykazaniu Dekalogu, pope³nione przez
duchownego z nieletnim poni¿ej 18 roku ¿ycia, a tak¿e z osobami, które trwale
s¹ niezdolne pos³ugiwaæ siê rozumem. Chodzi wiêc o molestowanie seksualne
dokonane przez kap³ana35, zarówno bezporednie, a wiêc przez kontakt fizyczny
z ofiar¹ (np. dotyki, poca³unki, penetracja seksualna), a tak¿e porednie, wynikaj¹ce z zamiaru wykorzystania seksualnego ofiary w celu uzyskania podniety
seksualnej czy zaspokojenia seksualnego (np. pokazywanie materia³ów pornograficznych, niestosowne komentarze, akty seksualne dokonywane na samym sobie
w obecnoci ofiary)36. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e norma analizowanego artyku³u nawi¹zuj¹ca do kan. 1395 § 2 KPK i kan. 1453 § 1 KKKW podnios³a wiek ofiary
przestêpstwa z 16 do 18 roku ¿ycia37, a tak¿e zrówna³a z ni¹ tych, którzy s¹
trwale niezdolni pos³ugiwaæ siê rozumem. Przy okreleniu stanu u¿ycia rozumu
nie wymaga siê, aby ofiara by³a ca³kowicie pozbawiona u¿ywania rozumu. Do
pope³nienia przestêpstwa wystarczy, aby u ofiary normalne procesy intelektualne
i wolitywne by³y przynajmniej czêciowo naruszone i mia³y charakter sta³y a nie
przejciowy (np. z powodu nadu¿ycia alkoholu). W analizowanym przestêpstwie
chodzi wiêc nie tylko o kontakty na pod³o¿u pedofilii38 i efebofilii39, ale równie¿
homoseksualnym i heteroseksualnym niezale¿nie od tego, czy ofiara daje przyzwolenie kap³anowi na aktywnoæ seksualn¹, a nawet czy sama go do tego
sprowokowa³a. Elementem decyduj¹cym o pope³nieniu przestêpstwa jest jedynie
wiek ofiary, czyli nieukoñczony 18 rok ¿ycia oraz stan u¿ywania rozumu, czyli
niepe³ne habitualne u¿ywanie rozumu, gdzie wiek nie bêdzie mia³ ju¿ znaczenia.
Dla zaistnienia przestêpstwa nie bêdzie te¿ mia³o znaczenia, czy bêdzie to czyn
jednorazowy, czy zachowanie powtarzalne.
35
36

Zarówno diakona, prezbitera i biskupa, czyli tych, którzy przyjêli wiecenia (kan. 1009 § 1 KPK).
J. Scicluna, Procedura e Prassi presso la Congregazione per la Dottrina della Fede rigaurdo
ai delicta graviora, w: Processo penale , s. 279288.
37 Podniesienie wieku ofiary przestêpstwa nadu¿ycia seksualnego z 16 do 18 roku ¿ycia nast¹pi³o
najpierw dla Kocio³a w USA (1994 r.), nastêpnie dla Kocio³a w Irlandii (1996 r.), wreszcie dla ca³ego
Kocio³a powszechnego (2001 r.).
38 Poci¹g p³ciowy ku dzieciom niedojrza³ym (przed pokwitaniem, do 13 roku ¿ycia). Zob.
T. Wytrwa³, Kocielny modus procedendi w przypadkach pedofilii, Prawo Kanoniczne 2009,
nr 12, s. 229243.
39 Poci¹g p³ciowy do dorastaj¹cych nastolatków (ma³oletni pomiêdzy 14 a 17 rokiem ¿ycia).
Zob. G. Versaldi, Aspetti psicologici degli abusi sessuali perpetrati da chierici, Periodica 2002,
nr 1, s. 4961.
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3.3. Pornografia dzieciêca
Drugi przepis penalizuj¹cy przemoc seksualn¹, nale¿¹cy do kategorii delicta
contra mores, wyra¿ony jest w art. 6 n. 2 MP, dotyczy pornografii dzieciêcej.
Norma tego przepisu stanowi, ¿e jednym z najciê¿szych przestêpstw zarezerwowanych Stolicy Apostolskiej jest nabywanie albo przechowywanie, lub rozpowszechnianie w celach lubie¿nych materia³ów pornograficznych przedstawiaj¹cych nieletnich poni¿ej 14 roku ¿ycia, przez duchownego  w jakikolwiek sposób
i za pomoc¹ jakiegokolwiek urz¹dzenia. Sprawc¹ przestêpstwa  podobnie jak
w wy¿ej analizowanych normach karnych  mo¿e byæ wiêc jedynie duchowny40.
Elementem materialnym przestêpstwa jest pornografia dzieciêca, czyli wszelkiego
rodzaju obrazy, zdjêcia lub wideo zawieraj¹ce akty seksualne z osobami ma³oletnimi poni¿ej 14 roku ¿ycia41 albo pomiêdzy takimi ma³oletnimi, albo zawieraj¹ce
takich ma³oletnich w pozycjach lub zachowaniach zmierzaj¹cych do wywo³ania
pobudzenia seksualnego u osób ogl¹daj¹cych te obrazy42. Przestêpstwo zostanie
pope³nione, jeli duchowny wiadomie i w celach lubie¿nych dokona jednego
z trzech czynnoci: nabêdzie, przechowa lub rozpowszechni materia³y z pornografi¹ dzieciêc¹. O tym, ¿e duchowny wszed³ w posiadanie materia³u z pornografi¹
dzieciêc¹ w sposób wiadomy, a nie przypadkowy, i zachowa³ go w celach
lubie¿nych, wiadczy okolicznoæ, ¿e okrelony materia³ jest do dyspozycji na
ka¿de jego ¿¹danie, czego sprawca jest wiadomy. Nie ma za znaczenia, czy
rozpowszechnianie materia³ów pornograficznych z udzia³em dzieci bêdzie odp³atne czy darmowe, chodzi tu o podjêcie dzia³ania udostêpnienia materia³ów przynajmniej jednej osobie trzeciej, aby mog³a z nich korzystaæ. Ustawodawca kocielny nie wymienia te¿ instrumentów technicznych, za pomoc¹ których mo¿e
dojæ do realizacji przestêpstwa, poniewa¿ zale¿¹ one od rozwoju wspó³czesnej
techniki. Najczêciej s¹ nimi p³yty CD, komputer, Internet, telefon komórkowy.
Penalizacja przemocy seksualnej nale¿¹ca do kategorii przestêpstw przeciw
obyczajom (delicta contra mores) wyranie pokazuje, ¿e ustawodawca kocielny
z wielk¹ trosk¹ podchodzi nie tylko do ochrony obyczajów w tym, co dotyczy
szóstego przykazania Dekalogu, ale tak¿e chroni ma³oletnich oraz osoby z nimi
40
41

Diakon, prezbiter lub biskup.
Wydaje siê, ¿e kryterium górnego wieku ofiary pornografii dzieciêcej sprowadzaj¹ce siê do
14 lat mo¿e byæ w praktyce bardzo trudne do weryfikacji. Dlatego nale¿y przychyliæ siê  za
postulatem wyra¿anym przez niektórych autorów, aby podnieæ kryterium wieku  jak w przypadku
molestowania seksualnego  do 18 roku ¿ycia, zob. D. Astigueta, Ultime modifiche al motu proprio
delicta graviora, w: Il quindicesimo anniversario dellistituto di diritto canonico Ad instar facultatis
dellUniversità Cattolica Pázmány Péter, red. S. Szuromi, Budapeszt 2011, s. 81; D. Borek, Delicta
gaviora contra mores, s. 65.
42 Wiêcej o pornografii zob. Katechizm Kocio³a Katolickiego (1992), wyd. pol., Poznañ 1994,
n. 2354. Zob. te¿ C. Papale, I delitti contro la morlae, w: Questioni attuali di dirotto penale canonico,
Studi Giuridici XCVI, Città del Vaticano 2012, s. 59.
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zrównane przed ewentualnymi nadu¿yciami w sferze seksualnoci. Wymienione
osoby bowiem przez swoj¹ bezbronnoæ  bo nie maj¹ wolnoci wyra¿enia prawnej i pe³nej zgody  s¹ szczególnie nara¿one na przemoc seksualn¹, która uderza
w ich integralnoæ fizyczn¹, psychiczn¹ oraz moraln¹ i sprawia, ¿e jej piêtno bêd¹
nosiæ przez ca³e ¿ycie. St¹d te¿ wymóg interwencji kompetentnej w³adzy kocielnej w celu poci¹gniêcia do odpowiedzialnoci karnej tych duchownych, którzy
dopucili siê pope³nienia omawianych przestêpstw, a¿ do wymierzenia najsurowszej kary ekspiacyjnej, któr¹ jest wydalenie ze stanu duchownego.
Zakoñczenie
Przemoc seksualna jest zjawiskiem penalizowanym zarówno w prawie polskim, jak i w prawie kanonicznym, przy czym zakres przedmiotowy tej penalizacji
 analizowany we wskazanej we Wstêpie grupie czynów  wykazuje wiele podobieñstw. Z przestêpstwem zgwa³cenia uregulowanym w art. 197 k.k. koresponduje
przestêpstwo molestowania seksualnego z u¿yciem przymusu lub groby przez
duchownego  kan. 1395 § 2 KPK. Z wystêpkiem okrelonym w art. 198 k.k.
koresponduje przestêpstwo molestowania osoby niedorozwiniêtej, które uregulowa³
Jan Pawe³ II w art. 6 n. 1 MP, za odpowiednikiem regulacji zawartej w art. 199
k.k. na gruncie prawa kanonicznego s¹ normy kan. 1387 KPK oraz art. 4
§ 1 n. 4 MP penalizuj¹ce grzech solicytacji. Równie¿ przestêpstwo wykorzystania seksualnego osoby ma³oletniej penalizowane jest w podobny sposób zarówno
w prawie polskim, jak i w prawie kanonicznym. W obu przypadkach chodzi
o obcowanie p³ciowe oraz o inn¹ czynnoæ seksualn¹ z osob¹ ma³oletni¹. Podstawow¹ ró¿nic¹ w tym zakresie jest jedynie wiek ofiary: prawo kanoniczne
okrela górn¹ granicê wieku ofiary na 18 lat, prawo polskie na 15 lat. Ró¿nica
dotyczy równie¿ sprawcy przestêpstwa: w prawie kanonicznym jest nim tylko
duchowny, natomiast w prawie polskim ka¿dy, kto w momencie pope³nienia czynu
mia³ ukoñczone 17 lat. Z przestêpstwem pornografii dzieciêcej okrelonej w art.
202 § 35 k.k. koresponduje art. 6 n. 2 MP.
Z powy¿szego wynika zatem, ¿e zarówno ustawodawca polski, jak kocielny
nie tylko nie pozostaj¹ obojêtni wobec przemocy seksualnej, ale równie¿ dokonuj¹
wyranego zaostrzenia reakcji prawnokarnej w tym zakresie. Zarówno pañstwo,
jak i Koció³, ka¿de w sposób w³aciwy sobie, próbuj¹ zapobiegaæ rozwojowi tego
zjawiska, przy czym  co podkreliæ nale¿y wbrew teoriom lansowanym w niektórych mediach  regulacje prawa kocielnego s¹ pod pewnymi wzglêdami
nawet bardziej restrykcyjne. Wymownym tego dowodem jest fakt, ¿e prawo
kocielne zakazuje wszelkich kontaktów seksualnych osób duchownych z osobami poni¿ej 18 roku ¿ycia, podczas gdy w wietle prawa polskiego zakaz taki
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chroni jedynie ma³oletnich poni¿ej lat 15. Niezale¿nie od powy¿szego, nie sposób
nie zauwa¿yæ, ¿e prawodawca kocielny bardzo surowo penalizuje przestêpstwo
solicytacji. Czyni to nie tylko ze wzglêdu na sam¹ ochronê wiêtoci sakramentu
pokuty, ale równie¿, aby przeciwdzia³aæ mo¿liwoci naruszenia godnoci osobistej
penitenta przez wykorzystanie uprzywilejowanej roli i pozycji spowiednika wobec
niego, który, obdarzaj¹c go szczególnym zaufaniem, powierza mu najbardziej
delikatne i intymne sprawy swojego ¿ycia. Wyrazem surowoci penalizacji przemocy seksualnej, do której mo¿e dojæ podczas sakramentu spowiedzi, jest uznanie winy spowiednika nawet wówczas, jeli jego usi³owanie nak³onienia penitenta
do czynnoci seksualnej pozostanie bezskuteczne, a tak¿e pozostawienie os¹dzenia tego przestêpstwa w gestii Stolicy Apostolskiej.
Niemniej restrykcyjnie prawo kocielne traktuje wszelkie formy molestowania seksualnego osób z mankamentami natury psychicznej, co wyp³ywa niew¹tpliwie z troski ustawodawcy kocielnego o integralnoæ fizyczn¹, psychiczn¹
i moraln¹ osób powierzonych bezporednio opiece duchownych. Osoby bowiem,
które z powodu braku wieku oraz niepe³nego u¿ywania rozumu nie maj¹ wolnoci
wyra¿enia prawnej i pe³nej zgody, s¹ bezbronne i przez to w szczególny sposób
nara¿one na przemoc seksualn¹, która powoduje najwiêkszy uszczerbek na zdrowiu psychicznym, piêtno którego bêd¹ nosi³y przez ca³e ¿ycie. Wola ochrony
ma³oletnich i osób z nimi zwi¹zanych przed przemoc¹ seksualn¹ jest widoczna
tak¿e w okresie przedawnienia za przestêpstwo molestowania seksualnego.
W stosunku do norm opublikowanych przez Jana Paw³a II w Motu proprio
Sacramentorum sactitatis tutela papie¿ Benedykt XVI w Normae de delictis
Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra
fidem necnon de gravioribus delictis wyd³u¿y³ okres przedawnienia z 10 do 20
lat liczony od chwili ukoñczenia pe³noletnioci osoby molestowanej, przy czym
zostawiono Kongregacji Nauki Wiary prawo do uchylania przedawnienia konkretnych przypadków na umotywowan¹ probê poszczególnych biskupów.

Criminalization of sexual violence in the Polish law
and canon law
Summary. Sexual violence is a phenomenon that has occurred from the beginning of human
history, and the multiplicity of forms and diversity of behaviour within a sexual context creates
new forms of violence. The phenomenon of sexual abuse seems to be gaining momentum today,
so much so that it not only underlies many social ills, but is a pathology in itself. Aware of the
risks of the phenomenon that follows leads legislators of many countries, including Polish
legislators, to take various initiatives in the wider sense of prevention, where these activities take
place mainly at the normative level. Given that the perpetrators and victims of sexual violence tend
to be non-denominational, not only individuals, but also identified with the Catholic Church, raises
the question of whether sexual violence is criminalized only in the dimension of Polish law, or also
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in the dimension of canon law. Is it only the secular legislature that recognizes the problem of sexual
violence in response to emerging threats, and adapts the law to changing realities, or also the church
legislature? The article, through a comparative legal analysis of the most common sexual offences
 that is, rape, sexual exploitation of a minor, the helpless, or the insane, sexual abuse in
a relationship of dependency, and child pornography  tries to answer the questions.
Key words: sexual offending, sexual abuse, sexual harassment, sexual misuse.

Pönalisierung der sexuellen Gewalt im polnischen
und kanonischen Recht
Zusammenfassung. Sexuelle Gewalt ist ein Phänomen, das die Menschheitsgeschichte seit ihren
Anfängen begleitet, wobei die Mannigfaltigkeit von Handlungen, die einen sexuellen Kontext haben,
immer neue Gewaltformen verursacht. Das Phänomen des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen scheint so stark zuzunehmen, dass es nicht nur zur Ursache von gesellschaftlichen Pathologien,
sondern eine Pathologie in sich selbst wird. Das Wissen um die Gefahren, die daraus entstehen
können, bewegt die Gesetzgeber vieler Länder, darunter auch den polnischen Gesetzgeber, zu
Mitteln der breit verstandenen Prävention, wobei diese Initiativen vor allem auf der normativen
Ebene stattfinden. Wenn man berücksichtigt, dass sowohl die Täter, und auch die Opfer der
sexuellen Gewalt nicht nur religionslose Menschen sind, sondern auch diejenigen, die sich mit der
katholischen Kirche identifizieren, stellt sich die Frage, ob die sexuelle Gewalt nur innerhalb des
polnischen Rechtes oder auch im kanonischen Recht pönalisiert wird. Sieht nur der staatliche
Gesetzgeber das Problem der sexuellen Gewalt oder reagiert auch der kirchliche Gesetzgeber auf
diese Gefahren, indem er das Recht an die sich veränderte Umstände anpasst. Der Artikel ist eine
rechtsvergleichende Analyse der am meisten vorkommenden sexuellen Delikte, d.h. Vergewaltigungen,
sexueller Missbrauch von Minderjährigen, Hilflosen und Unzurechnungsfähigen bzw. auf Grund des
Abhängigkeitsverhältnisses sowie Pornographie. Die vorgelegte Analyse soll eine Antwort auf die
gestellten Fragen ermöglichen.
Schlüsselworte: sexuelle Gewalt, sexuellem Missbrauch, sexueller Schaden, den sexuellen Missbrauch.
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PRZEMOC W BIBLII W INTERPRETACJI
PAPIESKIEJ KOMISJI BIBLIJNEJ W DOKUMENCIE
NATCHNIENIE I PRAWDA PISMA WIÊTEGO
Streszczenie. W artykule autor podejmuje temat przemocy w Biblii w interpretacji Papieskiej
Komisji Biblijnej w dokumencie Natchnienie i prawda Pisma wiêtego. Teksty biblijne, w których
mówi siê o legalnej przemocy, prawie Herem i psalmach z³orzecz¹cych, z perspektywy chrzecijañskiej s¹ trudne do interpretacji. Papieska Komisja Biblijna wskazuje hermeneutyczne zasady
niezbêdne dla ich w³aciwego zrozumienia. W artykule omówiono istotê i znaczenie wytycznych
Komisji w kontekcie dyskusji teologicznej. Jego plan jest nastêpuj¹cy. Na pierwszym znalaz³a
siê ogólna charakterystyka dokumentu Natchnienie i prawda Pisma wiêtego na tle wczeniejszych
oficjalnych wypowiedzi Kocio³a. Szczególn¹ uwagê zwraca siê na adhortacjê posynodaln¹ Benedykta XVI Verbum Domini (2010). W nastêpnym punkcie zawarte s¹ przyk³ady interpretacji
wybranych tekstów biblijnych. W interpretacji tekstów biblijnych zwi¹zanych z przemoc¹ legaln¹
przedstawiono komplementarnoæ z prawem naturalnym. Wskazano na problemy w interpretacji
prawa herem. Zaciek³oæ herem wydaje siê byæ w sprzecznoci z biblijnym obrazem Boga.
Modlitwy o przemoc zawarte w niektórych psalmach (imprecatory psalm) rzucaj¹ cieñ na
teologiczne piêkno Psa³terza. Aby w³aciwie zinterpretowaæ te teksty powinno siê zwróciæ uwagê
na: sytuacjê osoby chorej; prawdziwe intencje psalmisty i kim s¹ jego wrogowie. Wed³ug interpretacji chrzecijañskiej, wrogoæ mo¿na odnosiæ do rzeczywistoci duchowego z³a. Papieska
Komisja Biblijna sprzeciwia siê praktykom usuwania trudnych tekstów biblijnych z Lekcjonarza
i pomijania ich w homiliach. Komisja zachêca do cierpliwej interpretacji trudnych tekstów biblijnych, poniewa¿ s¹ one równie¿ natchnionym s³owem Bo¿ym.
S³owa kluczowe: Papieska Komisja Biblijna, natchnienie i prawda, przemoc w Biblii, hermeneutyka
biblijna, psalmy z³orzecz¹ce.

Wprowadzenie
Problem przemocy jest tak stary jak historia ludzkich spo³ecznoci. Zajmuje
tak¿e sta³e miejsce w literaturze staro¿ytnej. Konflikty, wojny, mniej lub bardziej
wymylne zabójstwa powi¹zane niekiedy z odpowiedzialnoci¹ zbiorow¹ czêsto
Adres/Address/Anschrift: ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM, Wydzia³ Teologii, Uniwersytet
Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie; e-mail: markusk@poczta.onet.pl
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pojawiaj¹ siê w staro¿ytnych mitologiach, epopejach i kronikach w³adców. Przemoc jest czêci¹ staro¿ytnego wiata, który rodzi siê w kontekcie konfliktu,
opiera siê na ci¹g³ej gotowoci do konfliktu, a nawet z konfliktu czyni mechanizm
rozwoju, bogacenia siê i zdobywania taniej si³y roboczej. Nawet s³ynna dobroczynna Pax Romana to nawi¹zanie do s³ów Tytusa Liwiusza przys³owiem se vis
pacem para bellum.
Temat przemocy pojawi³ siê tak¿e w Biblii hebrajskiej. O ile nie stanowi on
wiêkszego problemu dla judaizmu, o tyle budzi nieustannie emocje wród chrzecijan. Nauczanie Jezusa Chrystusa na temat przemocy jest skrajnie odmienne od
mentalnoci odwo³uj¹cej siê do przemocy fizycznej czy psychicznej. Jezus jest
Barankiem Bo¿ym, dobrym i ³agodnym Pasterzem, Ksiêciem Pokoju, dlatego
kwestia relacji do przemocy od pocz¹tku istnienia chrzecijañstwa by³a kluczowa
dla budowania to¿samoci wspólnoty Jego wyznawców. Jej fundament stanowi
bowiem nowe przykazanie  czyli przykazanie bezwarunkowej mi³oci Boga
i bliniego. Jezus, Bóg-cz³owiek, dobrowolnie umieraj¹c na krzy¿u, umar³ nie tylko
za swoich przyjació³ i zwolenników, ale za wszystkich ludzi, w tym tak¿e za tych,
którzy osobicie przyczynili siê do Jego mierci. Niemo¿liwe jest zatem, by chrzecijanin  uczeñ Jezusa Chrystusa  szed³ dobrowolnie drog¹ przemocy, by nienawidzi³, niszczy³ i mordowa³. Rodzi siê zatem pytanie, jak Koció³ godzi chrzecijañskie nauczanie na temat przemocy z niektórymi niewygodnymi tekstami
Starego Testamentu, które j¹ wrêcz zalecaj¹? Jak traktuje niektóre dziwnie dzi
brzmi¹ce staro¿ytne teksty prawne, okrutne i bezwzglêdne, które stanowi¹ jednak
integraln¹ czêæ Biblii? Jak w koñcu nale¿y traktowaæ tzw. psalmy z³orzecz¹ce
 gor¹c¹ modlitwê o nieszczêcie dla wrogów i grzeszników? Spotkanie z tekstami biblijnymi dotycz¹cymi przemocy wywo³uje ró¿ne reakcje. Do tych fragmentów odnosz¹ siê zw³aszcza teologowie, badacze kultury i filozofowie. Zazwyczaj podkrelaj¹ oni uczucie smutku i rozczarowania z powodu istnienia
gorsz¹cych tekstów, które nie pasuj¹ do reszty Biblii, ale te¿ jednoczenie
podejmuj¹ próby ich opisania, jako elementów kultury hebrajskiej lub starotestamentowego monoteizmu, wrêcz a¿ do ich przemilczania1. Nie brakuje oczywicie
wartociowych studiów, w ramach których podejmowane s¹ badania ró¿nych
aspektów tematyki przemocy w kontekcie biblijnym2. Kwestie te s¹ bardzo
rozleg³e tematycznie i dokonanie ich kompletnej analizy teologiczno-biblijnej wy1 Por. S. Niditch, War in the Hebrew Bible. A Study in the Ethics of Violence, New York 1993;
N. Lohfink, Gewalt und Frieden in der Bibel. Hinführung zum Schreiben der deutschen Bischöfe
Gerechten Frieden, w: Steht nicht geschrieben? Studien zur Bibel und ihrer Wirkungsgeschichte.
Festschrift für G. Schmuttermayr, red. J. Frühwald-König, F.R. Prostmeier, R. Zwick, Regensburg 2001,
s. 7587; S. Quinzo, Hebrajskie korzenie nowo¿ytnoci, Kraków 2005, s. 105109.
2 Zob. B. Costacurta, La vita minaciata. Il tema della paura nella Bibbia Ebraica, Analecta
Biblica 119, Roma 1997; R. Miggelbrink, Gniew Bo¿y. Znaczenie pewnej gorsz¹cej tradycji biblijnej,
Kraków 2005.
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maga³yby uszczegó³owienia respektuj¹cego z³o¿ony charakter historyczno-literacki oraz teologiczny konkretnych tekstów. Temat przemocy w Biblii pojawia siê
w dokumencie PKB Natchnienie i prawda Pisma wiêtego opublikowanej
w Watykanie w 2014 r. Cz³onkowie Papieskiej Komisji Biblijnej zwrócili uwagê na
wyzwania, które sama Biblia stawia przed nami z tej racji, ¿e pewne jej aspekty
wydaj¹ siê zaprzeczaæ rozumieniu jej jako S³owa Bo¿ego3. Problem interpretacji
niektórych trudnych kwestii nie dotyczy zatem tylko ich aspektu moralnego czy
doktrynalnego, ale siêga jeszcze g³êbiej. Rodzi siê zasadnicze pytanie: czy teksty
te s¹ s³owem Boga, czy s¹ one natchnione? Jako podstawowy problem etyczny
PKB wskazuje w³anie kwestiê przemocy w Biblii. Jest to w opinii autorów
dokumentu problem, który wprowadza czytelników chrzecijañskich w zak³opotanie i dezorientacjê. Czytelników niechrzecijañskich natomiast sk³ania do przypisywania religii chrzecijañskiej aspektu zachêcania do przemocy4.
Dokument PKB (nr 148) odnosi siê zdecydowanie negatywnie do podejmowanych, ze wzglêdów duszpasterskich, praktyk eliminowania trudnych tekstów
z lektury publicznej w zgromadzeniach liturgicznych5. Autorzy dokumentu artyku³uj¹ opiniê wyra¿an¹ w wielu rodowiskach biblijnych, ¿e proklamowanie
spreparowanych tekstów biblijnych budzi powa¿ne w¹tpliwoci6. Jako b³êdne
okrela siê postawy polegaj¹ce na marginalizowaniu trudnoci czytelnika oraz
traktowaniu trudnych tekstów Biblii jako przestarza³ych i nieodpowiednich
w przepowiadaniu i w formacji religijnej7. W³aciw¹ praktyk¹ jest podejmowanie
wysi³ku wyjaniania trudnych tekstów, a nie ich unikanie. Podjêcie przez PKB
problemu interpretacji przemocy w Biblii stanowi nie tylko odwa¿ny krok
w stronê podejmowania dyskusji na tematy trudne i niewygodne, których Biblia
nie jest pozbawiona. Wychodz¹c naprzeciw tym problemom, PKB proponuje
pewne za³o¿enia hermeneutyczne i wskazówki, które mog¹ pomóc w interpretacji
biblijnych tekstów o przemocy.
1. Ogólna charakterystyka dokumentu
Natchnienie i prawda Pisma wiêtego
Dokument PKB nale¿y rozpatrywaæ w szerszym kontekcie nauczania Kocio³a katolickiego na temat Pisma wiêtego. Kontekst bli¿szy stanowi¹ dwa
3
4
5
6

NPPS, n. 4, s. 14.
NPPS, n. 4, s. 1415.
NPPS, n. 149, s. 236.
Kto zna ca³y tekst, bêdzie czu³ siê wrêcz obra¿ony takim okaleczeniem wiêtego dziedzictwa
i bêdzie móg³ oskar¿aæ pasterzy o ukrywanie, zupe³nie niepotrzebne, trudnych aspektów Biblii, ibidem.
7 Ibidem, n. 125, s. 204205.
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powi¹zane ze sob¹ wydarzenia. 526 padziernika 2008 r. XII Zgromadzenie
Zwyczajne Synodu Biskupów obradowa³o na temat S³owo Bo¿e w ¿yciu i misji
Kocio³a. Owocem tych obrad by³a adhortacja posynodalna Benedyka XVI
Verbum Domini wydana 30 wrzenia 2010 r.8 Autorzy dokumentu podkrelaj¹,
¿e papie¿ wskaza³ w niej m.in. na koniecznoæ pog³êbienia dwóch kluczowych dla
hermeneutyki biblijnej pojêæ: natchnienia i prawdy9. Odpowiedzi¹ na ¿yczenie
Benedykta XVI by³o opublikowanie 22 lutego 2014 r. dokumentu PKB, którego
pe³ny tytu³ brzmi Natchnienie i prawda Pisma wiêtego. S³owo, które od Boga
pochodzi i mówi o Bogu, aby zbawiæ wiat. Kontekst dalszy stanowi ca³okszta³t
nauczania Kocio³a na temat natchnienia Pisma wiêtego zawartego w jego oficjalnych dokumentach i nauczaniu papie¿y. Szczególn¹ pozycjê zajmuje tu konstytucja
dogmatyczna Soboru Watykañskiego II o Objawieniu Bo¿ym Dei Verbum (18 listopada 1965 r.), do której niezwykle czêsto znajdujemy odwo³ania w omawianym
dokumencie Komisji. We wstêpie do adhortacji posynodalnej Verbum Domini
Benedykt XVI podkrela, ¿e ojcowie synodalni uznali wielkie korzyci, jakie przynios³a konstytucja Dei Verbum na p³aszczynie egzegetycznej, teologicznej, duchowej i duszpasterskiej (nr 3)10. Drugi kluczowy tekst przywo³ywany czêsto przez
PKB to inny dokument jej autorstwa, powsta³y za pontyfikatu Jana Paw³a II,
Interpretacja Biblii w Kociele, wydany 15 kwietnia 1993 r.11 Natchnienie
i prawda Pisma wiêtego stanowi kontynuacjê pozosta³ych istotnych12 wypowiedzi PKB, jak De Sacra Scriptura et christologia (1984)13, Jednoæ i ró¿norodnoæ w Kociele (1988)14, Naród ¿ydowski i jego Pisma w Biblii chrzecijañskiej (2001)15, Biblia i moralnoæ. Biblijne korzenie postêpowania
chrzecijañskiego (2008)16.
Natchnienie i prawda Pisma wiêtego jest owocem wspólnej pracy kilkudziesiêciu dowiadczonych uczonych katolickich, autorytetów egzegetycznych
8
9
10
11

VD.
NPPS, n. 1, s. 9.
VD, n 3, s. 7.
Zob. Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Biblii w Kociele. Dokument Papieskiej Komisji
Biblijnej z komentarzem biblistów polskich, red. R. Rubinkiewicz, Warszawa 1999.
12 Jako istotne wskazuje je Benedykt XVI we wstêpie do adhortacji Verbum Domini, s. 79,
przyp. 8.
13 Papieska Komisja Biblijna, Bible et Christologie, Paris 1984. Polski przek³ad w t³umaczeniu
cz³onka Papieskiej Komisji Biblijnej, o. A. Jankowskiego w: Biblia i chrystologia, Ruch Biblijny
i Liturgiczny 1988, t. 41, s. 185226.
14 Commission Pontifical Biblique, Unité et diversité dans lÉglese (11 IV 1988), w: Le Saint
Siège [online], dostêp: 27.11.2014, <http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_19880411_unita-diversita_fr.html>.
15 Papieska Komisja Biblijna, Naród ¿ydowski i jego wiête Pisma w Biblii chrzecijañskiej, t³um.
R. Rubinkiewicz, Kielce 2002.
16 Papieska Komisja Biblijna, Biblia a moralnoæ. Biblijne korzenie postêpowania chrzecijañskiego, t³um. R. Rubinkiewicz, Kielce 2009.
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z ca³ego wiata, którzy zostali powo³ani przez Stolicê Apostolsk¹ do grona
PKB17. Komisja ta jest organem doradczym. Jej dzia³anie ma tak¿e u³atwiæ
wewnêtrzny dialog teologiczny w Kociele. Jak podkrela kard. Gerhard
Müller18, przewodnicz¹cy PKB, dokument ten nie stanowi oficjalnej deklaracji
Magisterium Kocio³a. Nie przedstawia tak¿e ca³ej doktryny na temat natchnienia
i prawdy Pisma wiêtego. Prezentuje natomiast wyniki wnikliwej analizy egzegetycznej tekstów biblijnych pod k¹tem ich pochodzenia od Boga i zawartej
w nich prawdy19. W opinii G. Müllera wnioski te powinny teraz zostaæ uzupe³nione przez specjalistów z innych dyscyplin teologicznych20. Cz³onkowie Komisji
wskazuj¹ tak¿e wielokrotnie na syntetyczny charakter dokumentu. Nie tyle ma on
na celu omówienie wszystkich mo¿liwych tekstów biblijnych, ale raczej ma wskazaæ na zasady hermeneutyczne ich interpretacji. Mimo syntetycznego charakteru
Natchnienie i prawda Pisma wiêtego zawiera niezwykle obfity zbiór sugestii
i wyjanieñ obejmuj¹cych ca³y Stary i Nowy Testament. Wieloæ poruszonych
zagadnieñ wskazuje na istotn¹ cechê dokumentu, któr¹ stanowi jego otwarcie
na wyzwania teologiczno-praktyczne. Mo¿na powiedzieæ, ¿e podstawowym
celem publikacji dokumentu Natchnienie i prawda Pisma wiêtego jest
wsparcie wszystkich g³osz¹cych s³owo Bo¿e w Kociele, staj¹cych wobec
trudnych wyzwañ wspó³czesnoci. Jedn¹ z nich stanowi¹ próby desakralizacji
Pisma wiêtego, traktowanego jako kompilacja staro¿ytnych tekstów, pozbawionych znaczenia dla dzisiejszego cz³owieka. To skierowanie do wewn¹trz wspólnoty Kocio³a jest odczuwalne wielokrotnie. Nastawienie na budowanie, rozwiewanie w¹tpliwoci, dzielenie siê dla dobra wspólnoty stanowi swoisty powiew
ducha Soboru Watykañskiego II, do którego dokumentów Komisja chêtnie nawi¹zuje.
Pomimo dwucz³onowo brzmi¹cego tytu³u (natchnienieprawda) na dokument
sk³adaj¹ siê trzy podstawowe czêci, dedykowane odpowiednio kwestii wiadectwa ksi¹g biblijnych o ich pochodzeniu od Boga, wiadectwa tekstów biblijnych
na temat objawionej w nich prawdy oraz interpretacji trudnych kwestii biblijnych.
Czêæ pierwsza21 zawiera obszerne cztery punkty: wprowadzenie do kwestii
natchnienia ksi¹g biblijnych, wiadectwo wybranych ksi¹g Starego Testamentu22
17 Wykaz aktualnych cz³onków Papieskiej Komisji Biblijnej znajduje siê na oficjalnej internetowej stronie watykañskiej: Pontificia Commissione Biblica, Elenco alfabetico/cronologico dei membri
della pontificia commissione biblica (19722014), w: La Santa Sede [online], dostêp: 7.12.2014,
<http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_
20090302_elenco-membri_it.html>.
18 Pe³ni tak¿e funkcje przewodnicz¹cego Kongregacji Nauki Wiary, Papieskiej Komisji Ecclesia
Dei oraz Miêdzynarodowej Komisji Biblijnej.
19 NPPS, s. 7 (Przedmowa).
20 Ibidem.
21 NPPS, s. 16106.
22 Piêcioksi¹g, ksiêgi prorockie i historyczne, Psalmy, Ksiêga Syracha.
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i wiadectwo wybranych ksi¹g Nowego Testamentu23 na temat natchnienia oraz
rozbudowan¹ konkluzjê. Czêæ druga24 dotyka tematu prawdy objawionej i ma
podobny uk³ad logiczny: wstêp, wiadectwo wybranych tekstów Starego Testamentu25, wiadectwo wybranych tekstów Nowego Testamentu26 i zakoñczenie.
Czêæ trzecia  dedykowana jest interpretacji s³owa Bo¿ego i zwi¹zanych
z ni¹ wyzwaniom. PKB wyró¿nia dwie g³ówne grupy tekstów trudnych do interpretacji: narracji zdaj¹cych siê pozostawaæ w sprzecznoci ze wspó³czesnymi
danymi historycznymi27 oraz tekstów prezentuj¹cych problemy etyczne i socjalne.
Wród problemów socjalnych wymienia siê tylko kwestiê statusu spo³ecznego
kobiet28. Natomiast podstawowy problem etyczny stanowi u¿ycie przemocy. Jest
ona rozpatrywana w odniesieniu do trzech grup tekstów: zwi¹zanych z przemoc¹
i obron¹ prawn¹ przed ni¹, dotycz¹cych prawa kl¹twy oraz modlitw z prob¹
o zemstê. Warto zauwa¿yæ, ¿e PKB nie tyle wyczerpuj¹co wyjania teksty biblijne o przemocy, ile proponuje przyjêcie konkretnych za³o¿eñ hermeneutycznych
oraz podjêcie szeroko pojêtej dyskusji egzegetycznej i teologicznej na temat ich
w³aciwej interpretacji.
2. Propozycje dotycz¹ce interpretacji biblijnych przyk³adów przemocy
2.1. Przemoc w wietle prawa
W pierwszym punkcie powiêconym kwestii interpretacji przemocy w Biblii
dotyka siê trzech czêciowo powi¹zanych ze sob¹ kwestii: radykalnego podejcia
do przestêpcy, okrucieñstwa zalecanych kar oraz mo¿liwej sprzecznoci w biblijnym obrazie Boga.
Autorzy dokumentu Natchnienie i prawda Pisma wiêtego wskazuj¹ przede
wszystkim na radykalizm prawa staro¿ytnego Izraela wobec przejawów z³a29.
23 Ewangelie synoptyczne, Ewangelia wed³ug w. Jana, Dzieje Apostolskie, Listy aposto³a Paw³a,
List do Hebrajczyków, Apokalipsa.
24 NPPS, s. 107176.
25 Opowiadania o stworzeniu (Rdz 1-2), dekalogi (Wj 20,2-17; Pwt 5,6-21), ksiêgi historyczne,
ksiêgi prorockie, Psalmy, Pieñ nad Pieniami, ksiêgi m¹drociowe (Ksiêga M¹droci i Ksiêga Syracha
oraz Ksiêga Hioba i Ksiêga Koheleta).
26 Ewangelie synoptyczne, Ewangelia wed³ug w. Jana, Listy aposto³a Paw³a, Apokalipsa.
27 Jako przyk³ady tekstów zawieraj¹cych problemy o charakterze historycznym PKB podaje:
cykl Abrahama (Rdz); przejcie przez Morze Czerwone (Wj 14); ksiêgi Tobiasza i Jonasza; ewangelie
dzieciñstwa; opowiadania o cudach i opowiadania paschalne, zob. NPPS, s. 177203.
28 NPPS, n. 133134, s. 214218. Wród zagadnieñ szczegó³owych podejmuje siê tematy:
podporz¹dkowanie ¿ony mê¿owi (Kol 3,18; Ef 5,22-23; Tt 2,5); zakaz przemawiania na zgromadzeniach kocielnych (1 Kor 14,34-38) oraz rola kobiet we wspólnocie (1 Tm 2,11-15).
29 NPPS, n. 126, s. 205207.
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Wspó³czesnego czytelnika mo¿e raziæ niezwykle ostre podejcie do przestêpcy
(por. Pwt 17,12; 22,21.22.24 itd.). Jednak w opinii Komisji wymagania prawne
okrelaj¹ce sposób traktowania winowajcy nie s¹ pojmowane w Biblii jako rodek
represji, ale droga do zadoæuczynienia za wyrz¹dzone szkody i przywrócenia
pokoju spo³ecznego. Wskazuje siê tak¿e na prewencyjny charakter kary w jej
wymiarze spo³ecznym30. Nie nale¿y siê dziwiæ zatem, ¿e niektóre teksty Starego
Testamentu opieraj¹ siê na tzw. prawie odp³aty (Wj 21,24; Kp³ 24,20; Pwt 19,21).
Wyran¹ wartoci¹ sta³¹ w kontekcie jurydycznym Starego Testamentu jest
poszukiwanie sprawiedliwoci. Przemoc wobec bliniego jest potêpiona jako niezgodna z wol¹ Boga. Jest ona skutkiem lekcewa¿enia Boga (Rdz 4,8.23-24;
6,11.13)31. Mo¿e przyjmowaæ formy idolatrii (Rz 1,18-32). Ponadto, jest wyrazem
degradacji umys³u cz³owieka oraz relacji miêdzyludzkich (Rdz 6,5; Jr 17,11).
Cz³onkowie Komisji przypominaj¹, ¿e Bóg oskar¿a i potêpia ka¿d¹ formê ucisku32. Wymienia siê tu niewolnictwo, wojny bratobójcze, agresje personalne,
niesprawiedliwe systemy ekonomiczne i polityczne, miêdzynarodowe i wewnêtrzne (Am 1,3-2,6)33. W kontekcie spo³ecznym staro¿ytnego Izraela prawo Bo¿e
jest traktowane jako forma realizowania drogi sprawiedliwoci polegaj¹cej na
ochronie jednostki lub spo³eczeñstwa przed agresj¹ ze strony pope³niaj¹cych przestêpstwo. Jednoczenie prawo gwarantuje wyznaczenie im s³usznej kary. Paradoksalnie wiêc prawo chroni tak¿e przestêpcê przed formami dzikiej zemsty34.
Dokument wskazuje na pewn¹ niekonsekwencjê tych, którzy oceniaj¹c staro¿ytne prawo Izraela, gorsz¹ siê zasad¹ oko za oko, z¹b za z¹b. Wskazuje siê, ¿e
zasada ta le¿y u podstaw systemów prawnych ka¿dej epoki i bazuje na zasadzie
w³aciwej proporcji miêdzy pope³nionym przestêpstwem a kar¹.
Dokument PKB odnosi siê tak¿e do okrucieñstwa kar, które przewidziane s¹
przez kodeksy starotestamentowe, jak np. biczowanie, okaleczanie lub ró¿ne
formy wykonywania kary mierci (Pwt 25,1-3.11-12). Wskazuje siê na koniecznoæ uwzglêdnienia kontekstu historycznego zawartego w Biblii prawodawstwa35
oraz zamierzonej przez prawodawcê dywersyfikacji kar ze wzglêdu na ciê¿ar
poszczególnych przestêpstw.
30
31
32
33
34

NPPS, n. 126, s. 206.
NPPS, n. 126, s. 205.
Ibidem.
Zob. J.A. Soggin, Il profeta Amos, Studi Biblici 1982, t. 61, Brescia 1982, s. 5572.
NPPS, s. 206. Niesprawiedliwe prawo jest potêpione i odrzucone (zob. Rdz 4,23-24). Istniej¹ce
instytucje prawne w staro¿ytnym Izraelu mia³y za zadanie chroniæ przed zemst¹ krewnych. By³y
to prawo azylu (1 Krl 2,28-34) i miasta ucieczki (Wj 21,13-14; Lb 35,9-15; Pwt 4,41-43; Joz 20;
1 Krn 6). Zob. J. Lemañski, Piêcioksi¹g dzisiaj, Studia Biblica, t. 4, Kielce 2002, s. 279.
35 Prawo Izraela, nawi¹zuj¹c do istniej¹cych pozabiblijnych zbiorów prawa, czêsto przekszta³ca
je i nadaje bardziej kompletny charakter. Jest jednak niedoskona³e z perspektywy Nowego Testamentu,
zob. J. Synowiec, Piêcioksi¹g. Wprowadzenie do ksi¹g: Rodzaju, Wyjcia, Kap³añskiej, Liczb, Powtórzonego Prawa, Kraków 2000, s. 216224.

84

Marek Karczewski

Wskazuje siê tak¿e na komplementarnoæ obrazu Boga jako sêdziego oraz
mi³osierdzia Bo¿ego36. W perspektywie biblijnej z³o nigdy nie pozostaje bezkarne.
Gwarantem sprawiedliwoci, a wiêc tak¿e s³usznych praw poszkodowanych, jest
Bóg. Jest On jednoczenie cierpliwy (Wj 34,6; Lb 14,18; Ps 103,8) i sk³onny do
przebaczenia (Iz 1,18; Jon 4,11), je¿eli winowajca przyjmie postawê skruchy
i nawrócenia (Jon 3,10; Ez 18,23)37 .
2.2. Prawo kl¹twy
Problem tzw. prawa kl¹twy (herem) nale¿y do kwestii najbardziej bulwersuj¹cych przeciêtnego czytelnika Biblii. Szokuj¹ postawy Izraelitów wobec pogan,
których wed³ug prawa herem nale¿y nie tylko podbiæ, ale poddaæ totalnej eksterminacji38. Unicestwienie fizyczne ma dotyczyæ nie tylko ludzi pochodzenia nieizraelskiego bez wzglêdu na wiek i p³eæ, ale tak¿e zwi¹zanych z nimi zwierz¹t,
a nawet pól, które nale¿y uczyniæ niezdatnymi do uprawy. W wietle Pwt 7,1-2;
20,16-20 przestrzeganie prawa kl¹twy jest bezwzglêdnym warunkiem odniesienia
sukcesu podczas podboju Kanaanu przez Izraelitów wracaj¹cych z niewoli egipskiej. W Pwt 7,2 padaj¹ radykalnie brzmi¹ce dzi sformu³owania w relacji do
narodów pogañskich: Pan Bóg, odda je tobie, a ty je wytêpisz, ob³o¿ysz ich
kl¹tw¹, nie zawrzesz z nimi przymierza i nie oka¿esz im litoci.
Podstawowy problem stanowi fakt, ¿e autorem prawa kl¹twy jest sam Bóg.
Wype³nienie prawa kl¹twy jest form¹ wype³nienia prawa powiêcenia dla Pana
(por. Kp³ 27,28)39. Prawo kl¹twy oznacza oddanie na wy³¹cznoæ Bogu powiêconej mu osoby lub rzeczy poprzez jej zniszczenie40. Prawd¹ jest, ¿e Bóg oferuje
ratunek poganom, którzy przy³¹cz¹ siê do Jego ludu. W ten sposób sporód
mieszkañców Jerycha uda³o siê ujæ z ¿yciem nierz¹dnicy Rachab i jej rodzinie
(Joz 2,8-21; 6,22-25). Jak wskazuj¹ autorzy dokumentu PKB, wed³ug narracji biblijnej,
Jozue wiernie realizowa³ prawo nakazuj¹ce wyniszczenie pogan (por. Joz 6-12),
które mia³o byæ doprowadzone do koñca w czasach monarchii (por. 1 Sm 15)41.
W opinii autorów dokumentu opisy wojen prowadzonych w imiê prawa kl¹twy
36
37

NPPS, n. 126, s. 207.
Obraz Boga, ³¹cz¹cy w sobie dyscyplinê i ³agodnoæ, jest w opinii Komisji wzorem do
naladowania dla osób odpowiedzialnych za sprawiedliwoæ i porz¹dek spo³eczny, ibidem.
38 Zob. J. Lemañski, Piêcioksi¹g dzisiaj, s. 278.
39 Zagadnienie to omawia m.in. S. Wypych, Wejcie do Ziemi Obiecanej (Ksiêga Jozuego),
w: Ksiêgi historyczne Starego Testamentu. Dziejopisarstwo izraelskie, red. T. Brzegowy, J. £ach,
S. Wypych, Wprowadzenie w myl i wezwanie ksi¹g biblijnych 2, cz. 1, Warszawa 2006, s. 6870. Zob.
Ch. Schäfer-Lichtenberger, Bedeutung und Funktion von Herem in biblisch-hebräischen Texten,
Biblische Zeitschrift 1994, z. 2, s. 270275.
40 Zob. A. Tronina, Ksiêga Kap³añska. Nowy Komentarz Biblijny Stary Testament III, Czêstochowa 2006, s. 400401.
41 NPPS, n. 127, s. 207. Zob. P.D. Stern, 1 Samuel 15. Towards an Ancient View of the Warherem, Ugarit-Forschungen 1990, t. 22, s. 413420.
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nale¿¹ do najbardziej problematycznych ze wszystkich starotestamentowych opisów wojen i masakr oraz podwa¿aj¹ sens przes³ania biblijnego42. Rodzi siê wiêc
pytanie  jak nale¿y je interpretowaæ i rozumieæ?
Aby zmierzyæ siê z tym niezwykle trudnym problemem interpretacyjnym,
cz³onkowie PKB przyjmuj¹ klasyczn¹ w rodowisku egzegetycznym procedurê
komentowania tekstów o prawie kl¹twy. Pierwszy wymóg w kierunku poprawnej
interpretacji tych tekstów to zwrócenie uwagi na faktyczne ich znaczenie
w kontekcie historycznym i kulturowym redakcji ksi¹g biblijnych, w których siê
one znajduj¹. Konieczne jest okrelenie relacji (rodzaj literacki narracji o przemocy w dawnych czasach  rzeczywisty kontekst powstania lub zredagowania
opowiadañ) oraz faktyczne przes³anie w kontekcie historycznym ich redagowania. Jak zauwa¿aj¹, opisy o wykonaniu prawa kl¹twy nie mog¹ byæ traktowane
w sposób dos³owny i historyczny w rozumieniu wspó³czesnym43. Wskazuj¹ tu na
interpretacje patrystyczne, które traktowa³y te teksty w sposób metaforyczny.
Sugeruje siê, ¿e opis epopei nale¿y widzieæ jako rodzaj przypowieci, która
przedstawia postaci o walorach symbolicznych44. W opinii PKB, nie mo¿na
traktowaæ w sposób dos³owny biblijnych opisów rozpadniêcia siê murów jakiego
miasta pod wp³ywem dwiêku tr¹b (Joz 6,20) oraz podzia³u terytorium Kanaanu
poprzez losowanie (Joz 14,2). Gdy powstaje Ksiêga Powtórzonego Prawa, plemion kananejskich, o których mówi siê w kontekcie prawa kl¹twy, ju¿ nie ma
i nie da siê ich zidentyfikowaæ. Kwestia rzeczywistego kontekstu historycznego
redakcji Pwt i Joz nie zosta³a przez autorów dokumentu PKB rozwiniêta45. Nie
poruszono tak¿e kwestii powstawania i znaczenia teologii deuteronomistycznej,
która przywo³uje i radykalizuje niektóre przyk³ady z przesz³oci. Czyni ona
z dawnych opowiadañ formê katechezy na temat budowania w³aciwej relacji
¯ydzi-poganie. Zwraca siê w niej szczególn¹ uwagê na kontekst dziejowej klêski,
któr¹ poniós³ Izrael. Wyrazi³a siê ona przede wszystkim w ca³kowitym zaniku
suwerennoci pañstwa, zniszczenia wzniesionej przez króla Salomona wi¹tyni
jerozolimskiej oraz upokarzaj¹cej deportacji mieszkañców do Babilonii46.
42
43
44
45

NPPS, n. 127, s. 208.
S. Wypych, Wejcie do Ziemi Obiecanej (Ksiêga Jozuego), s. 6970.
NPPS, n. 127, s. 208.
Prawdopodobnie zwi¹zane jest to z wybiórczym i syntetycznym charakterem dokumentu.
Warto jednak wspomnieæ o niekonsekwencjach w prezentowaniu historii zdobycia Kanaanu w ksiêgach
historycznych Starego Testamentu. Kanaan, który jest ju¿ w rêkach Izraelitów w Joz, jest zdobywany
a¿ do czasów króla Dawida, który w koñcu opanowuje Jerozolimê. Rzekomo wyniszczeni Kananejczycy
w Sdz stwarzaj¹ wiele problemów i nawet narzucaj¹ swoj¹ w³adzê Izraelitom. Okazuje siê, ¿e wród
przodków króla Dawida znajduje siê Moabitka Rut (por. Rt 4,12-21), a jednym z jego ¿o³nierzy jest
Uriasz Chetyta (2 Sm 11,18-21).
46 Jest jasne, ¿e traumatyczne dowiadczenie upadku i drugiego Wyjcia oraz dowiadczenie ¿ycia
w diasporze pogañskiej odmieni³o sposób patrzenia na pogan i zintensyfikowa³o procesy radykalizacji
postawy obronnej w celu zachowania w³asnej to¿samoci. Dlatego nale¿a³o potêpiæ tych, którzy
sprzeciwiali siê prawu kl¹twy oraz w³adców, jak Saul, którzy je lekcewa¿yli (por. 1 Sm 15,1-10).
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W dokumencie zwrócono uwagê tak¿e na inne aspekty zwi¹zane z biblijnymi
opowiadaniami na temat podboju Kanaanu. Jako trudny do akceptacji, wskazuje
siê podbój rozumiany jako wysiedlenie rodzimych mieszkañców po to, by zaj¹æ ich
miejsce oraz przypisanie Bogu decyzji podzia³u kraju bez brania pod uwagê praw
ludnoci autochtonicznej (Pwt 7,6-11; 32,8-9)47. Wed³ug PKB dodatkowe wiat³o
na te sprawy rzucaj¹ inne teksty prezentuj¹ce Kananejczyków jako potê¿nych
pod wzglêdem ekonomicznym i militarnym (Pwt 7,1; por. Lb 13,33; Pwt 1,28;
Am 2,9), obci¹¿onych ciê¿kimi przestêpstwami (Rdz 15,16; Kp³ 18,3.24-30; 20,23;
Pwt 9,4-5). Sporód nich najbardziej odra¿aj¹ce dla autora biblijnego by³o rytualne
zabijanie w³asnych dzieci (Pwt 12,31; 18,10-12)48. Wobec potêgi Kananejczyków
Izrael wydaje siê byæ bardzo s³aby i niezdolny do odniesienia sukcesu. A jednak,
prowadzony przez Jozuego  mê¿a Bo¿ego  odnosi spektakularne zwyciêstwa
i ostatecznie tryumfuje nad poganami (Joz 24,29; Sdz 2,8). Proponuje siê wiêc
interpretacjê podboju Kanaanu przez Izraela wed³ug istniej¹cego w ca³ej Biblii
modelu tryumfu s³abszego nad silniejszym (£k 1,53; 1 Kor 1,27)49. S³abszy
mo¿e zwyciê¿yæ tylko w jednym wypadku  gdy jest z nim Bóg. Zwyciêstwo nad
Kanaanem ma walor s¹du Boga nad z³em. Bóg jest wykonawc¹ sprawiedliwoci.
W opinii Komisji motyw literacki s¹du nad narodami obecny w tekstach dedykowanych prawu kl¹twy wpisuje siê w szeroki kontekst tekstów prorockich i apokaliptycznych50. Kara spotyka tak¿e lud Izraela, je¿eli jest wiaro³omny i grzeszny51. Podkrela siê, ¿e zawarte w Pwt 7,1-5 wezwanie do radykalnego wyniszczenia
narodów pogañskich, motywacjê religijn¹ czerpie z Pwt 7,6. Izrael stanowi wyj¹tkow¹ w³asnoæ Boga, zosta³ przez Niego wybrany i musi postêpowaæ wed³ug
logiki jego dzia³ania. Bóg nie nakazuje prowadzenia wojny religijnej, chce, by
wprowadzaæ sprawiedliwoæ. Nieustêpliwoæ wobec z³a jest podstawowym przejawem wiernoci Bogu. Zwraca siê uwagê, ¿e twarda linia prawa wobec z³a (por.
Pwt 13,9-10; 19,13.21; 25,12; 1 Sm 15,18-19; 1 Krl 20,42) jest ³agodzona przez
inne postêpowania, wynikaj¹ce z tradycji kap³añskiej52. Sugeruje siê, by zagadnienie podboju rozumieæ w kategoriach symbolu, który znajduje swoje analogie w
niektórych ewangelicznych przypowieciach o s¹dzie (Mt 13,30.41-43.50;
25,30.41 itd.). Nale¿y je ³¹czyæ z innymi tekstami Biblii dedykowanymi Bo¿emu
mi³osierdziu i przebaczeniu.
47
48

NPPS, n. 127, s. 208.
Mordowanie w³asnych dzieci w imiê kultu Molocha lub przejmowanie od Kananejczyków
sk³adania ofiar z dzieci podczas budowania bram lub murów miasta praktykowa³a czêæ Izraelitów. By³o
to znakiem ca³kowitej apostazji i zaprzeczeniem prawdziwego kultu Boga, zob. 1 Krl 34, por. Joz 6,26.
49 NPPS, n. 127, s. 209.
50 NPPS, n. 127, s. 207210.
51 A. Tronina, Ksiêga Kap³añska, s. 401.
52 NPPS, n. 127, s. 210.
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Sugestie PKB dotycz¹ce prawa kl¹twy mog¹ byæ bardzo przydatne w poszukiwaniu w³aciwych dróg jego interpretacji. Zwrócenie uwagi na zwi¹zek tej
kwestii z szerszym kontekstem biblijnym przezwyciê¿a pewn¹ izolacjê tego problemu i oceniania go jako niezwykle gorsz¹cego i nie do przyjêcia. Odrzucenie
mo¿liwoci udowodnienia rzeczywistego wykonywania prawa kl¹twy jest cile
zwi¹zane z jego znaczeniem metaforycznym jako wezwania do bezwzglêdnej
wiernoci Bogu Izraela. Sygnalizowany przez Komisjê motyw nieuchronnoci
s¹du Bo¿ego pojawia siê tak¿e w pismach Nowego Testamentu i stanowi prawdê
wiary wyra¿on¹ w Credo chrzecijañskim53. W pewnym sensie prawo kl¹twy
rozumiane jako potêpienie, bêdzie udzia³em przeciwników Boga w czasach ostatecznego odnowienia wiata w kontekcie powtórnego przyjcia Jezusa Chrystusa54. Apokaliptyczny obraz wy³¹czenia z niebieskiej Jerozolimy ³¹czy je jednak
tylko z grzechem i nieskorzystaniem z mo¿liwoci op³ukania szat we krwi Baranka (Ap 22,14-15).
2.3. Modlitwy z³orzecz¹ce
Ostatni problem podnoszony przez PKB w analizowanym dokumencie, zwi¹zany z przemoc¹ w Biblii, stanowi¹ tzw. psalmy z³orzecz¹ce55 oraz zawarte
w niektórych psalmach aspekty zemsty. Staj¹ siê one szczególnie kontrowersyjne,
gdy wyra¿aj¹ siê w obrazach pe³nych okrucieñstwa (Ps 137,8-9; 143,12)56. Jako
fundamentaln¹ zasadê interpretacji tych psalmów wskazuje siê uszanowanie ich
rodzaju literackiego. W opinii Komisji uwzglêdnienie tej kwestii prowadzi do przekonania, ¿e modlitwy o zemstê nie mo¿na traktowaæ dos³ownie. W dokumencie
wskazano na trzy aspekty, które nale¿y wzi¹æ pod uwagê, interpretuj¹c ten rodzaj
modlitwy57: modli siê osoba, która cierpi; jest to modlitwa o wybawienie od z³a;
nale¿y ustaliæ, kim s¹ wrogowie modl¹cej siê osoby.
Modlitwa osoby cierpi¹cej jest wyra¿ana w gatunku literackim okrelanym
jako lamentacja. Jedn¹ z jej cech charakterystycznych jest u¿ycie bardzo intensywnych, niekiedy wrêcz przesadnych wyra¿eñ opisuj¹cych samo cierpienie
53 Tematy s¹du i kary za grzechy, podobnie jak temat piek³a, nierzadko stanowi¹ dla wspó³czesnego teologa i chrzecijanina kategoriê prawd nieprzyjemnych, prawie niemo¿liwych do pogodzenia
ze wspó³czesn¹ mentalnoci¹. S¹ niemodne i prawie nieobecne w przepowiadaniu wewn¹trzkocielnym.
Zob. M. Karczewski, Jezioro siarki i ognia w Apokalipsie w. Jana, Biblica et Patristica Thoruniensia
2012, t. 5, s. 104113.
54 Zob. M. Karczewski, Reinterpretacja Ksiêgi Rodzaju w Apokalipsie w. Jana, Olsztyn 2010,
s. 112113.
55 Zob. A. Strus, piewajcie nam pieni Syjonu (Ksiêga Psalmów), w: Pieni Izraela, opr. A. Strus,
J. Warzecha, J. Frankowski, Warszawa 1988, s. 4550.
56 NPPS, n. 128-131, s. 210214.
57 NPPS, n. 129-131, s. 211213.
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(por. Ps 22,17-18; 69,5)58. Ten typ modlitwy jest pe³en emocji i dramatyzmu,
znajduj¹cych swoje odbicie tak¿e w wo³aniu o pomoc. W opinii autorów dokumentu dotyczy to tak¿e odniesieñ do wrogów, którzy stanowi¹ przyczynê bardzo
trudnej sytuacji ¿yciowej (Ps 3,8; 58,7). Radykalne, negatywne ¿yczenia kierowane wobec nich w formie modlitwy musz¹ byæ wo³aniem pe³nym bólu i emocji
i nale¿y interpretowaæ je w sposób metaforyczny59. Modlitwê o ostateczny kres
ludzi pe³nych przemocy nale¿y rozumieæ jako wo³anie o zupe³ne i nieodwo³alne
unicestwienie z³a. Zawarta w psalmach lamentacja interpretowana w sposób
metaforyczny mo¿e byæ zawsze aktualna i przyjmowaæ formê wo³ania nie tylko
jednostki, ale tak¿e staæ siê krzykiem mêczenników (Ap 6,10) oraz innych ofiar
ludzkiej historii o ostateczne unicestwienie z³a.
Druga wskazówka dotycz¹ca interpretacji modlitw z³orzecz¹cych zwi¹zana
jest z odpowiedzi¹ na pytanie: o co tak naprawdê modli siê psalmista60? Zdaniem Komisji cz³owiek wierz¹cy jest wiadomy faktu, ¿e jedynie Bóg mo¿e
zaprowadziæ na ziemi sprawiedliwoæ. W Nowym Testamencie z faktem tym
wi¹¿e siê powstrzymanie od zemsty osobistej (Rz 12,19; Hbr 10,30). W kontekcie Ksiêgi Psalmów proba o zniszczenie z³a i pomoc ludziom pokornym
i wiernym Bogu wyra¿a siê jako proba o objawienie siê Pana61 (Ps 35,27;
59,14; 109,27). Agresja wobec osoby modl¹cej siê jest form¹ ataku na samego
Boga (Ps 2,2; 83,3.13), zwi¹zan¹ czêsto z pogard¹ wobec Niego (Ps 10,4.13;
42,4; 73,11). Proba o uwolnienie od z³a mo¿e byæ rozumiana jako forma
mediacji wobec ludzi z³ych w celu ich nawrócenia (Ps 9,21; 83,18-19). Modlitwa z³orzeczenia mo¿e zatem wyra¿aæ pragnienie ostatecznego zwyciêstwa Boga
nad z³em.
Ostatnia wskazówka, na podstawie której mo¿na podj¹æ siê interpretacji
modlitwy z³orzecz¹cej, zwi¹zana jest z odpowiedzi¹ na pytanie o to¿samoæ prawdziwych wrogów psalmisty62. Metaforyczna interpretacja psalmów lamentacyjnych zawieraj¹cych z³orzeczenie sprawia, ¿e mo¿na je zaaplikowaæ do ró¿norodnych okolicznoci i podmiotów63. Komisja wskazuje, ¿e jest tu konieczna
profetyczna aktualizacja sytuacji osoby, która modli siê psalmem oraz w³aciwe
rozpoznanie zagra¿aj¹cego jej przeciwnika (por. Dz 4,23-30). W wietle Nowego
Testamentu przeciwnikiem tym jest Szatan i zwi¹zane z nim si³y duchowe
58 Zob. J. £ach, Ksiêga Psalmów. Wstêp  przek³ad z orygina³u  komentarz  ekskursy, Pismo
wiête Starego Testamentu, t. 7, cz. 2, Poznañ 1990, s. 319323.
59 NPPS, n. 129, s. 212.
60 NPPS, n. 130, s. 212213.
61 NPPS, n. 130, s. 213. Temat nieprzyjació³ przekracza zakres treci psalmów z³orzecz¹cych.
Do ich grona nale¿¹ m.in. li ludzie jako jednostki lub zbiorowoci, oskar¿yciele psalmistów, cigaj¹cy
niewinnego do miejsc azylu, wykorzystuj¹cy instytucje itd., zob. J. £ach, Ksiêga Psalmów, s. 606617.
62 NPPS, n. 131, s. 213.
63 Ibidem.
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(Mt 10,28)64. Samo okrelenie szatan nie pojawia siê wprost w dokumencie
PKB, stosuje siê jednak okrelenia biblijne, które w sposób jasny wskazuj¹ na
niego, np. takie jak: lew rycz¹cy (Ps 22,14; 1 P 5,8) czy legion (Mk 5,9). Jest
oczywiste, ¿e odczytane w tym kontekcie psalmy z³orzecz¹ce w sposób metaforyczny odnosz¹ siê do duchowej walki z Szatanem. W opinii autorów dokumentu przyjmuj¹ one formê swoistego egzorcyzmu65. S¹ twarde i wskazuj¹ na absolutn¹ wrogoæ miêdzy Bogiem i Jego wyznawcami oraz z³em (Jk 4,4).
Podsumowanie
Podjêty przez PKB problem interpretacji przemocy w Biblii zosta³ cile
powi¹zany z jej Bo¿ym natchnieniem. Komisja wyranie odrzuci³a ³atwe rozwi¹zania pastoralne wyra¿aj¹ce siê w eliminacji tzw. trudnych tekstów z u¿ywanych
w liturgii lekcjonarzy i pomocy duszpasterskich66. Nie zgadza siê tak¿e z lekcewa¿eniem tych tekstów w przepowiadaniu i celowym ich pomijaniu jako przestarza³ych i nic niewnosz¹cych do procesu formacji chrzecijañskiej. Argument, do
którego odwo³uje siê Komisja jest jeden: ca³e Pismo wiête jest natchnione
i godne szacunku. Problem nie tkwi wiêc w tekcie biblijnym, który jest niekiedy
rzeczywicie dra¿liwy, kontrowersyjny lub wrêcz zdaje siê pozostawaæ w ca³kowitej sprzecznoci z zasadami wiary chrzecijañskiej. Dotyczy on raczej sposobów wyjaniania trudnych tekstów biblijnych. Autorzy dokumentu Natchnienie
i prawda Pisma wiêtego nie pretenduj¹ do podania jednoznacznych rozwi¹zañ
problemów zwi¹zanych z interpretacj¹ biblijnych tekstów o przemocy67. Mówi¹
raczej o wskazówkach hermeneutycznych, o w³aciwych kierunkach interpretacji
i koniecznoci uwzglêdnienia z³o¿onego t³a kulturowego i historycznego podejmowanych treci. Omówiono trzy grupy zagadnieñ. Pierwsz¹ grupê stanowi¹ kwestie: radykalizmu prawa staro¿ytnego Izraela, okrucieñstwa stosowanych kar
i zwi¹zanych z nimi w¹tpliwoci co do spójnoci obrazu Boga w tekstach starotestamentowych. Druga grupa zagadnieñ koncentruje siê wokó³ interpretacji tzw.
prawa kl¹twy. Omawia siê tu ró¿ne aspekty zwi¹zane z tematem eksterminacji
pogan, jako wype³nieniem woli Boga. Trzecia grupa zagadnieñ zwi¹zanych
z przemoc¹ w Biblii wi¹¿e siê z interpretacj¹ modlitw z³orzecz¹cych. S¹ to przede
64

A. Strus, piewajcie nam pieni Syjonu, s. 50 wskazuje na wszystko, co zagra¿a cz³owiekowi
Bo¿emu (ludzie, grzech, po¿¹dliwoci, moce ciemnoci).
65 P. Towarek, Egzorcyzm. Historia, liturgia, teologia, Olsztyn 2008, s. 26 mówi o formu³ach
egzorcyzmów ukrytych w Ps 58,7-10. £¹czy je tak¿e z pieniami przeciwko dzia³aniom demonów
zawartymi w Ps 3 i 91.
66 NPPS, n. 149, s. 236.
67 Dokument zamyka zachêta do podjêcia dalszego dialogu z innymi badaczami Pisma wiêtego.
Droga ku prawdzie wymaga pokory oraz s³uchania Ducha wiêtego, NPPS, n. 150, s. 237.
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wszystkim psalmy lamentacyjne, w których ra¿¹ s³owa skierowane do Boga
w formie proby o zemstê lub nieszczêcie dla wroga. Komisja wskazuje na
koniecznoæ metaforycznego odczytania tych tekstów ze szczególnym odniesieniem do duchowego wymiaru walki ze z³em. Mocne s³owa wobec metaforycznie
przedstawianego przeciwnika przyjmuj¹ brzmienie egzorcyzmu wobec g³ównego
przeciwnika Boga i chrzecijanina  Szatana.
W interpretacji trudnych tekstów biblijnych na temat przemocy nale¿y pamiêtaæ tak¿e o niekompletnym charakterze moralnym tekstów i zasadzie stopniowego
rozwoju objawienia. Swój szczyt osi¹ga ono w osobie Jezusa Chrystusa. Jego
przepowiadanie rzuca pe³ne wiat³o na teksty starotestamentowe, uwidaczniaj¹c
w nich tak¿e treci wa¿ne, ale niedoskona³e z perspektywy chrzecijañskiej.
Dokument Natchnienie i prawda Pisma wiêtego mo¿e byæ tak¿e wa¿nym
ród³em pomocy we w³aciwym ukierunkowaniu interpretacji tekstów biblijnych
stosowanych w szeroko rozumianej dyskusji teologicznej zarówno w wymiarze
naukowym, jak i duszpasterskim. Nale¿y wyraziæ nadziejê, ¿e inicjatywy zmierzaj¹ce do ci¹g³ego odkrywania bogactwa s³owa Bo¿ego we wspólnocie Kocio³a
przynios¹ korzyci duszpasterskie. Podobnie, jak wartociowy dokument PKB,
który jest pok³osiem XII Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów oraz
g³osem uczonych odpowiadaj¹cych Kocio³owi wed³ug sugestii i wskazówek
papie¿a Benedyka XVI.

Violence in the Bible according to the interpretation
of the Pontifical Biblical Commission in the document
Inspiration and Truth of Scripture
Summary. The article is entitled Violence in the Bible in the interpretation of the Pontifical Biblical
Commission in the document Inspiration and Truth of Scripture. The biblical texts speak of legal
violence, the law of herem, and imprecatory psalms from a Christian perspective are very difficult
to interpret. The Pontifical Biblical Commission indicates the hermeneutical principles necessary
for their proper understanding. The article discusses the nature and importance of the Commissions guidelines in the context of a theological discussion. Its scheme is as follows. The first point
is the general characteristic of the document Inspiration and Truth of Scripture on the background
of the earlier official statements of the Church. Special attention is paid to the Post-Synodal
Exhortation of Benedict XVI, Verbum Domini (2010). The next point includes examples of
interpretations of selected biblical texts. In the interpretation of biblical texts associated with legal
violence the complementary nature of Law is shown. It also points out problems in the interpretation of the law herem. The ferocity of herem seems to be in contrast with the biblical image
of God. Prayers for violence contained in some psalms (imprecatory psalms) cast a shadow on
theological beauty of the psalter. To properly interpret these texts attention should be paid to:
the situation of a person suffering; the true intentions of the psalmist, and who are his enemies.
In the interpretation of the Christian, enemies can refer to negatives spiritual realities. The
Pontifical Biblical Commission is opposed to the practice of removing difficult biblical texts from
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the Lectionary and omitting them in homily. The Commission encourages the patient interpretation
of difficult texts of the Bible because they are also the inspired word of God.
Key words: Pontifical Biblical Commission, inspiration and truth, violence in the Bible, biblical
hermeneutic, imprecatory psalms.

Gewalt in der Bibel nach der Interpretation
der Päpstlichen Bibelkommission im Dokument
Inspiration und Wahrheit der Heiligen Schrift
Zusammenfassung. Besonders schwierig zu interpretieren sind jene biblischen Texte, die von
brutalen Gesetzen und von Herem erzählen sowie die Fluchpsalmen. Die Päpstliche Bibelkommission versucht, die wichtigsten hermeneutischen Prinzipien aufzuzeigen, um biblische Texte, die von
Gewalt sprechen, besser zu verstehen. Im Artikel wird über die Bedeutung der empfohlenen
Hermeneutik diskutiert. Im ersten Punkt wird die Charakteristik des genannten Dokuments auf dem
Hintergrund der früheren offiziellen Aussagen der Kirche präsentiert. Von besonderer Bedeutung
ist das post-synodale Rundschreiben von Benedikt XVI. Verbum Domini (2010). Im zweiten
Punkt werden die ausgewählten biblischen Texte besprochen. In der Diskussion über die Gewalt
im alttestamentlichen Gesetz wird auf die Komplementarität und die Rechte der Gemeinschaft
verwiesen. Die Texte über herem schockieren die heutigen Leser am meisten. Sie müssen aber im
eigenen originellen theologischen Kontext gesehen werden. Ähnlich ist es mit den Fluchpsalmen.
Man sollte hier drei Faktoren im Blick nehmen: das Leiden der Person, die wahre Intention des
Psalmisten und die Frage, wer eigentlich der Feind ist. Schon seit der Antike ist in der christlichen
Interpretation der Feind metaphorisch und geistlich als der Böse gemeint. Die Bibelkomission warnt
auch vor der Praktik, die unbequemen Bibeltexte in der Liturgie zu meiden. Die ganze heilige Schrift
ist als inspiriert zu erachten, auch ihre schwierigen Texte.
Schlüsselworte: Päpstliche Bibelkommission, Inspiration und Wahrheit, Gewalt in der Bibel,
biblische Hermeneutik.
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INTERDYSCYPLINARNOÆ I Z£O¯ONOÆ POJÊÆ
AGRESJA I PRZEMOC
Streszczenie. W artykule podjêto kwestie definiowania pojêcia agresji i przemocy. Autor przytacza ró¿ne sposoby rozumienia tych zjawisk oraz przyk³adowe formu³y definicyjne. Owe
zjawiska analizowane s¹ w sposób interdyscyplinarny, w pespektywach: psychologicznej, socjologicznej, pedagogicznej, biologiczno-fizjologicznej, prawnej, kryminologicznej, komunikacyjno-kulturowej, teologiczno-biblijnej, semantyczno-pragmatycznej, historyczno-politologicznej,
etyczno-moralnej i filozoficzno-ideologicznej. Nie wyklucza siê jednak mo¿liwoci badania fenomenu agresji i przemocy tak¿e w innych ujêciach. Ca³oæ ma charakter poszukiwañ i próby
ukierunkowania mo¿liwoci mylenia o problemie agresji i przemocy w ró¿nych jego wymiarach.
S³owa kluczowe: interdyscyplinarnoæ nauki, definiowanie pojêæ, agresja, przemoc.

Wstêp
Rzeczywistoæ, w której ¿yje osoba ludzka jest naznaczona wieloma negatywnymi zjawiskami. Do tych zjawisk nale¿y zaliczyæ agresjê i przemoc.
W niniejszym artykule zostan¹ poruszone niektóre warianty definiowania
fenomenów agresji i przemocy. Obydwa zjawiska, jako skomplikowany problem
badawczy, sk³aniaj¹ do tego, aby mówiæ o nich wieloaspektowo oraz w odniesieniu
do kilku perspektyw: psychologicznej, socjologicznej, pedagogicznej, biologicznofizjologicznej, prawnej, kryminologicznej, teologiczno-biblijnej, komunikacyjno-kulturowej, etyczno-moralnej, historyczno-politologicznej, semantyczno-pragmatycznej, a tak¿e filozoficzno-ideologicznej. Proponowany schemat jest raczej
umowny i nieco teoretyczny; zapewne mo¿na by jeszcze znaleæ inne punkty
widzenia pojêcia agresji i przemocy. W artykule odniesiemy siê tylko do najczêstszych i najpopularniejszych kierunków mylenia w ramach danej perspektywy,
jednak w sposób ogólny. St¹d zawarte w tekcie przypisy, odsy³aj¹ce do konkretnych tekstów, stanowi¹ ród³o i klucz do zrozumienia omawianych aspektów.
Adres/Address/Anschrift: Jerzy Kotkowski, Wydzia³ Teologiczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, e-mail: jurekot@onet.eu
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1. Problem definiowania agresji i przemocy
Trudno podaæ jedn¹, wyczerpuj¹c¹ definicjê agresji i przemocy. W ci¹gu
dziesiêcioleci by³o przecie¿ wiele prób zdefiniowania tych zjawisk. Czêæ z nich
funkcjonuje w literaturze do dnia dzisiejszego, ale by³y równie¿ takie, które nigdy
nie zyska³y powszechnej aprobaty naukowców. Ró¿ny los tych precyzacji wynika³
czêsto z faktu uwik³ania danej definicji w zale¿noci metodologiczne, a czasem
i ideowe, nauki, która j¹ zbudowa³a. Uci¹¿liwoæ w podaniu komplementarnej
definicji wynika równie¿ z faktu, ¿e niekiedy termin agresja oraz przemoc
stosowane s¹ zamiennie lub nawet ze sob¹ uto¿samiane. Prowadzi to do tego, ¿e
powsta³e definicje s¹ albo zbyt szerokie, albo zbyt w¹skie, aby na ich podstawie
precyzyjnie okreliæ wszystkie wa¿kie elementy dla z³o¿onoci danego zjawiska.
Jakim kompromisem jest wystêpuj¹ce w niektórych publikacjach wyra¿enie
agresywno-przemocowe, traktuj¹ce agresjê i przemoc w sposób ³¹czny, bez
specjalnych pojêciowych rozró¿nieñ.
W przypadku agresji wymieniæ mo¿na dwa znaczenia tego s³owa. Pierwsze,
odnosi siê do kwestii prawnej; do sytuacji u¿ycia si³y zbrojnej przez dane pañstwo
przeciwko innemu pañstwu. Drugie, odwo³uje siê do psychologicznego znaczenia
tego pojêcia w trzech jego wymiarach. W tym ujêciu agresja to [1.] wrogie,
zwykle gwa³towne dzia³anie fizyczne lub s³owne; [2.] jedno z nastêpstw frustracji
(agresja emocjonalna) lub wyuczone zachowanie siê s³u¿¹ce uzyskaniu okrelonych korzyci (agresja instrumentalna); [3.] niekiedy utrwalona cecha osobowoci wyra¿aj¹ca siê agresywnymi postawami1. Inne ród³o podaje, ¿e agresja
jest to zbrojna napaæ jednego pañstwa na drugie2.
Przywo³ajmy w tym miejscu tak¿e podstawowe warianty rozumienia przemocy w wersji s³ownikowo-encyklopedycznej. Mo¿na bowiem odnaleæ przynajmniej cztery propozycje rozumienia s³owa przemoc: 1) jako si³y fizycznej przewy¿szaj¹cej czyj¹ si³ê, 2) jako bezprawnie narzuconej komu w³adzy czy
panowania, 3) jako czynu bezprawnie dokonanego z u¿yciem si³y, 4) jako niemal
wyra¿enia synonimicznego ze s³owem gwa³t, zarówno w sensie seksualnym, jak
i poza t¹ sfer¹3. W podstawowej typologii sposobów rozumienia przemocy wyró¿nia siê szczególnie przemoc w znaczeniu w¹skim, szerokim oraz legalnym.
Z takiej klasyfikacji wynika ujmowanie przemocy w kategoriach przede wszystkim strukturalnych oraz interpersonalnych4.
Istnieje jeszcze wyra¿enie znaczeniowo bardzo blisko spokrewnione z pojêciem przemocy, mianowicie wyraz przymus. Wymienia siê przynamniej trzy
1
2

Agresja, w: Ma³a encyklopedia PWN, red. R. Burek, Warszawa 2002, s. 11.
Agresja, w: Ma³y s³ownik jêzyka polskiego, red. S. Skorupka, H. Auderska, Z. £empicka,
Warszawa 1968, s. 4.
3 Przemoc, w: Ma³y s³ownik , s. 651.
4 Por. B. Chyrowicz, Przemoc bez nienawici?, Ethos 2014, nr 2, s. 189n.
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znaczenia tego s³owa. Pierwsze odnosi siê do kwestii u¿ycia rodków prawnych
w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa. Drugie odsy³a do obrazu
wywierania presji lub nacisku na kogo. Trzecie wskazuje na dzia³anie ograniczaj¹ce funkcjonowanie wolnoci drugiego cz³owieka5.
2. Ró¿ne perspektywy patrzenia na zagadnienie agresji i przemocy
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e problematyka agresji jest szeroko podejmowana,
poza psychologi¹, przez socjologiê, kryminologiê, pedagogikê resocjalizacyjn¹,
etykê, nauki prawnicze, politologiê, a pewne analizy tego zjawiska znaleæ tak¿e
mo¿na w kontekcie rozwa¿añ historycznych i w filozofii6. To wyliczenie wskazuje na istnienie pewnej gradacji nauk, które zajmuj¹ siê agresj¹ i przemoc¹.
2.1. Perspektywa psychologiczna
To bardzo powszechna perspektywa ujmuj¹ca problem agresji oraz przemocy
jako jej formy. A. Fr¹czek uwa¿a, ¿e psychologiczna perspektywa ujmowania
agresji koncentruje siê na poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o to, poprzez jakie
procesy, czynnoci i w³asnoci ludzi wyra¿a siê ich agresja, jakie procesy i struktury intrapsychiczne le¿¹ u pod³o¿a podejmowania przez ludzi czynnoci agresywnych i jak rozwijaj¹ siê te mechanizmy, wreszcie jakie czynniki sytuacyjne, tak¿e
zwi¹zane z funkcjonowaniem grup spo³ecznych, oraz spo³eczno-kulturowe wspó³determinuj¹ formowanie siê sk³onnoci do agresji i jej eskalacjê w relacjach
miêdzyludzkich7.
Agresja, stanowi¹c obszar badawczy szczególnie psychologii spo³ecznej, ujmowana jest przez ni¹, jako ka¿da forma zachowania, której celem jest wyrz¹dzenie szkody lub spowodowanie obra¿eñ innej ¿ywej istocie, motywowanej do
unikniêcia takiego potraktowania8.
Z kolei przemoc jest  jak zauwa¿a Barbara Krahé  podtypem agresji
obejmuj¹cym skrajne formy agresji fizycznej. Z jednej strony przemoc to silne
oddzia³ywanie na osobê lub w³asnoæ w celu zniszczenia, ukarania lub kontroli9,
5
6

Przymus w: Ma³y s³ownik , s. 670.
A. Fr¹czek, Czynnoci agresywne jako przedmiot studiów eksperymentalnej psychologii spo³ecznej, w: Studia nad psychologicznymi mechanizmami czynnoci agresywnych, red. A. Fr¹czek,
Wroc³awWarszawaKrakówGdañsk 1979, s. 11.
7 Idem, Agresja interpersonalna: opis i analiza z perspektywy psychologii spo³ecznej, w: Cz³owiek
i agresja. G³osy o nienawici i przemocy. Ujêcie interdyscyplinarne, red. £. Jurasz-Dudzik, Warszawa
2002, s. 45.
8 B. Krahé, Agresja, t³um. J. Suchecki, Gdañsk 2006, s. 17.
9 Ibidem, s. 19.
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z drugiej natomiast to szkodliwe fizyczne napaci, które nie s¹ w ¿aden sposób
spo³ecznie uprawnione10.
Psychologia, ze wzglêdu na motywacjê dzia³ania, wyró¿nia agresjê wrog¹,
instrumentaln¹ oraz obronn¹11. Wyodrêbniono w tej dziedzinie przemoc osobist¹
i strukturaln¹ oraz niefizyczn¹, rozgrywaj¹c¹ siê na p³aszczynie intelektualnej
i wirtualnej.
Temat teorii agresji pojawi³ siê ju¿ w psychologii behawiorystycznej Freuda,
syntetyzuj¹cej elementy instynktywizmu i enwiromentalizmu w wadliwej koncepcji libido. Z kolei psychoanaliza humanistyczna Fromma wskazywa³a na ró¿norodnoæ psychologicznych motywów stoj¹cych za agresywnymi zachowaniami, podkrelaj¹c, ¿e wyj¹tkiem jest agresja obronna, której pod³o¿e ma charakter
biologiczny, w przeciwieñstwie do pozosta³ych, bêd¹cych spo³ecznego pochodzenia12. Fromm mówi³ o agresji niez³oliwej w znaczeniu agresji defensywnej
i reaktywnej, ale równie¿ o destrukcyjnoci w rozumieniu agresji z³oliwej13.
Obecnie zagadnienie agresji i przemocy podejmuje zw³aszcza psychologia
spo³eczna, kulturowa czy osobowoci.
2.2. Perspektywa socjologiczna
W tym ujêciu bêdzie chodzi³o o badanie spo³ecznych powi¹zañ oraz konsekwencji stosowania agresji czy przemocy, szczególnie w rodzinie. Socjologia bada
wszelkie pod³o¿a warunkuj¹ce przemoc na forum spo³eczeñstwa, ca³ych grup, ale
i rodziny w formie psychicznej, fizycznej, seksualnej, werbalnej, ekonomicznej
i wielu innych.
Kategoria przemocy obecna jest tak¿e w socjologii wiedzy, gdzie chodzi
przede wszystkim o pokazanie historii ludzkiej wiedzy, z uwzglêdnieniem przyczyn
wiedzy upatrywanych w danym uk³adzie spo³ecznym oraz wp³ywu wiedzy na
warunki spo³eczne. Socjologia wiedzy stara siê wykazaæ m.in. jaki wp³yw wywiera przemoc na kszta³t ludzkiej wiedzy. Mo¿na przyjmowaæ, ¿e czynniki i uwarunkowania spo³eczne wywieraj¹ pewien wp³yw na kszta³t i tempo rozwoju wiedzy [ ]14, nie wp³ywaj¹ jednak na sam¹ naturê czy istotê wiedzy. Wed³ug
innego ujêcia przemoc stanowi jeden z niezbêdnych fundamentów spo³ecznego
10
11

Ibidem.
E. Staub, Podstawowe potrzeby ludzkie, altruizm i agresja, w: Dobro i z³o z perspektywy
psychologii spo³ecznej, red. A.G. Miller, t³um. V. Reder, Kraków 2008, s. 95.
12 M. Cha³ubiñski, S³owo wstêpne do wydania polskiego, w: E. Fromm, Anatomia ludzkiej
destrukcyjnoci, t³um. J. Kar³owski, wyd. 2, Poznañ 2005, s. X.
13 E. Fromm, Anatomia ludzkiej destrukcyjnoci, t³um. J. Kar³owski, wyd. 2, Poznañ 2005,
s. 6.
14 A. Zybertowicz, Przemoc jako kategoria dla socjologii wiedzy, w: Przemoc. W poszukiwaniu
interpretacji, red. W. Hanasz, G. Zalejko, Toruñ 1991, s. 34.
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wiata, tj. ludzkiego wiata. [ ] wiat bez przemocy by³by nie-ludzki15.
W badaniach wp³ywu przemocy na procesy socjalizacyjne cz³owieka postulowano w przesz³oci koniecznoæ ustalenia jakiego progu minimum lub optimum
przemocy w ¿yciu spo³ecznym.
2.3. Perspektywa pedagogiczna
W pedagogice jako nauce skupiaj¹cej siê na ca³okszta³cie dzia³añ maj¹cych
na celu wychowanie i edukacjê, pod pojêciem agresji mo¿na rozumieæ takie
dzia³anie, które jest równoznaczne z niszczeniem. St¹d uznaje siê j¹ za czynnik
blokuj¹cy rozwój norm i systemu aksjologicznego16.
Pedagogika bada problem agresji i przemocy na gruncie szkolnym i rodzinnym. W przypadku badañ prowadzonych nad zachowaniami agresywno-przemocowymi w szkole, wymienia siê agresjê jawn¹, czyli fizyczn¹; werbaln¹ lub ekspresyjn¹; poredni¹, zwykle s³own¹ (np. pomówienia) oraz agresjê bezporedni¹17.
W praktyce pedagogicznej spotkaæ mo¿na zachowania agresywne w ekstremalnej
postaci, okrelane jako okrucieñstwo18. Zauwa¿alny jest tak¿e problem istnienia
zjawiska autoagresji.
Do pedagogicznych w¹tków dotycz¹cych tematu przemocy i agresji zalicza
siê te¿ zagadnienia zwi¹zane z praktyk¹ penitencjarn¹ oraz pedagogik¹ resocjalizacyjn¹, w ramach której bada siê poziom agresji w ludzkich zachowaniach.
Dziedziny te okrelaj¹ metody rewychowania osób, które nie zdo³a³y w swoim
¿yciu wykszta³ciæ w³aciwych postaw radzenia sobie z problemami. Pedagogika
resocjalizacyjna proponuje ró¿ne formy zwalczania i profilaktyki agresywno-przemocowej w postaci dzia³añ zespo³owych, lektur socjoterapeutycznych czy metody
survivalu19. Cenne wskazania dla procesu resocjalizacji p³yn¹ tak¿e z kognitywnej teorii osobowoci20.

15
16

Ibidem, s. 35.
Ch. Ertle, Agresja, w: Podstawowe pojêcia pedagogiczne. Agresja  interdyscyplinarnoæ,
red. D. Lenzen, t³um. J.F. Materne, P.W. Materne, BerlinSzczecin 2003, s. 2122.
17 R. Zachara, Dzia³ania profilaktyczne pedagoga i zespo³u nauczycielskiego  praktyka wychowawcza, w: Przemoc. Konteksty spo³eczno-kulturowe, t. 2: Kulturowe i edukacyjne aspekty zjawiska,
red. W. Walc, Rzeszów 2007, s. 263.
18 I. Obuchowska, Agresja, w: Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomyka³o, Warszawa 1993,
s. 7.
19 S. Kawula, Czas na naprawê ludzkiego wiata?, w: Agresja i przemoc w wietle nauk
przyrodniczych i humanistycznych, red. M. Machinek, Olsztyn 2002, s. 185n.
20 B. Urban, Wspó³czesne teorie w naukach spo³ecznych wobec przestêpczoci i resocjalizacji,
w: Dzia³alnoæ profilaktyczna i resocjalizacyjna w rodowisku otwartym, instytucjach wychowawczych,
poprawczych oraz karnych, red. T. So³tysiak, A. Lato, Bydgoszcz 2010, s. 14n.
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2.4. Perspektywa biologiczno-fizjologiczna
Z punktu widzenia biologii agresja nie jest jednoznacznie negatywnym zachowaniem. M. widerska wskazuje, ¿e w ujêciu biologicznym agresja to uwarunkowane genetycznie zachowanie, które zmierza do pokonania przeciwnika lub
zmusza go do ucieczki21, czyli mo¿e przybieraæ postaæ samoobrony.
Wspó³czenie problem agresji bada siê w ramach neurobiologii, neurochemii
oraz neuropsychologii. Przeprowadzano nawet badania metodami stosowanymi
w biologii molekularnej, udowadniaj¹c genetyczne uwarunkowania agresji (tzw.
genetyka agresji)22. Wyniki tych badañ sygnalizuj¹, ¿e funkcjê agresogenn¹ pe³ni¹
hormony, neuroprzekaniki oraz deficyty neuropsychologiczne. Nie ma natomiast
empirycznych dowodów na to, ¿e agresja jest wynikiem dzia³ania tylko czynników
biologicznych. Tezie o istnieniu wrodzonego instynktu agresji przecz¹ prace m.in.
Z.Y. Kuo, J.P. Scotta23.
W biologii mówi siê czasem te¿ o tzw. agresji patologicznej24. C. ¯ekanowski
w kontekcie nauk przyrodniczych stwierdza, ¿e nie istnieje gen kryminalisty
jakoby wp³ywaj¹cy na zachowania patologiczne i przestêpcze w spo³ecznoci.
Geny s¹ tylko jednym z wielu elementów tworz¹cych pole naszego wyboru25.
Z kolei w kontekcie fizjologii mówi siê o pewnej mobilizacji si³ witalnych
w cz³owieku jako reakcji, np. na strach powodowany agresywnymi zachowaniami. St¹d wyró¿nia siê m.in. agresjê wewn¹trzgatunkow¹ i miêdzygatunkow¹,
obronn¹ i ofensywn¹, emocjonaln¹ i ch³odn¹26.
Kwestia agresji badana jest tak¿e interdyscyplinarnie w odniesieniu do sportu, uwzglêdniaj¹c aspekt psychologiczny, socjologiczny, pedagogiczny, filozoficzny
i religijny. Obecnoæ tematyki dotycz¹cej agresji w nauce o sporcie jest zrozumia³a i nieunikniona, bowiem podejmuje refleksjê nad zjawiskiem ekstremalnego
wysi³ku organizmu, który kierowany przez wolê walki i zwyciêstwa d¹¿y do
osi¹gniêcia sportowego celu. W publikacjach wymienia siê pojêcia, takie jak:
agresja zewnêtrzna, agresja stadionowa, chuligañstwo, gladiatorstwo, agresja t³umu, tzw. ustawki, agresja konieczna (wykorzystuj¹ca za³o¿enia regulaminu), agresja emocjonalna (nastawiona na wyrz¹dzenie krzywdy rywalowi), agresja regu21 M. widerska, Czy agresja jest wrodzona?, w: Ró¿ne spojrzenia na przemoc, red. R. Szczepanik, J. Wawrzyniak, £ód 2008, s. 197.
22 P.P. Stêpieñ, Genetyka agresji, w: Ró¿ne spojrzenia na przemoc. Cz³owiek i agresja. G³osy
o nienawici i przemocy. Ujêcie interdyscyplinarne, red. £. Jurasz-Dudzik, Warszawa 2002, s. 3442.
23 M. widerska, Czy agresja jest wrodzona?, w: Ró¿ne spojrzenia na przemoc, s. 198.
24 Ibidem, s. 199203.
25 C. ¯ekanowski, Czy istnieje gen kryminalisty?, w: Agresja i przemoc w wietle nauk humanistycznych i przyrodniczych, red. M. Machinek, Olsztyn 2002, s. 26.
26 J. Vetulani, Neurobiologia agresji. Fenomen agresji w wietle biochemii i fizjologii mózgu,
w: Agresja i przemoc w wietle nauk humanistycznych i przyrodniczych, red. M. Machinek, Olsztyn
2002, s. 33.
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laminowa (np. konieczna, instrumentalna, zadaniowa, immanentna, koherentna)
oraz pozaregulaminowa27. Mówi siê tak¿e o rytualnym znaczeniu agresji w dzia³aniach sportowych, czego przejawem by³y zmagania sportowców w dawnych
epokach28.
2.5. Perspektywa prawna
Problem wystêpowania agresji i przemocy w ¿yciu wspólnoty ludzkiej poci¹ga za sob¹ okrelone konsekwencje prawne, widoczne zarówno w przepisach
prawa wieckiego, jak i kocielnego.
Najwiêcej i najczêciej mówi siê o przemocy w rodzinie. W Polsce g³ówne
przepisy dotycz¹ce ochrony dziecka i rodziny przed przemoc¹ rodzinn¹ zawarte
s¹ w Konstytucji, Kodeksie karnym, Kodeksie rodzinnym i opiekuñczym, Kodeksie cywilnym, Kodeksie wykroczeñ, Ustawie o pomocy spo³ecznej, Ustawie
o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi, Ustawie o Policji29
oraz w Ustawie z 2005 r. o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie30.
W prawie kocielnym nie pojawia siê wprost pojêcie agresji czy przemocy.
Prawodawca u¿ywa natomiast kategorii przymusu fizycznego, gdy mówi np.
o przemocy fizycznej wobec biskupa rzymskiego, innych osób duchownych
i zakonnych, za które w zale¿noci od podmiotu czynnego i biernego czynu
przestêpczego prawo kanonicze przewiduje ró¿ne kary, np. ekskomunikê latae
sententiae, wydalenie ze stanu duchownego, interdykt lub suspensê latae sententiae albo sprawiedliw¹ kar¹ ferende sententiae (kan. 1370 Kodeksu Prawa
Kanonicznego z 1983 r.)31. Przymus fizyczny uto¿samiany jest przez komentatorów prawnych z przemoc¹, któr¹ ujmuje siê jako umylne ograniczenie czyich swobód32. Przemoc fizyczna mo¿e bowiem przybieraæ formê uwiêzienia,
zes³ania, aresztu domowego, a tak¿e terroryzmu33. Stosowanie form przemocy
fizycznej uznawane jest przez ustawodawcê za przestêpstwo. Agresja, podobnie
jak przemoc, mo¿e byæ uto¿samiana z przymusem.
27 J. Kosiewicz, Rozwa¿ania o agresji w sporcie, w: Sport a agresja, red. Z. Dziubiñski, Warszawa
2007, s. 281285.
28 E. Drewermann, Chrzecijañstwo i przemoc, t³um. T. Zatorski, Kraków 1996, s. 260265.
29 W. Ko³akowska, W krêgu agresji, przemocy i brutalizacji ¿ycia. Wybrane zagadnienia, wyd. 2,
Szczytno 2004, s. 7.
30 Zob. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie, w: Internetowy
system aktów prawnych [online], dostêp: 22.09.2014, <http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id
=WDU20051801493>.
31 J. Arias, Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Edycja polska na podstawie wydania
hiszpañskiego, red. P. Majer, Kraków 2011, s. 10271028.
32 P.M. Gajda, Sankcje karne w Kociele w wietle Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Paw³a
II oraz póniejszych zmian i uzupe³nieñ, Tarnów 2008, s. 126.
33 E. Sztafrowski, Podrêcznik Prawa Kanonicznego, t. 4, Warszawa 1986, s. 352.

100

Jerzy Kotkowski

Okrelenie przymus pojawia siê jeszcze w innych kanonach KPK, np. kan.
125; 219; 643; 656, 4°; 748 § 2; 1026; 1036; 1103; 1200 § 2; 1538; 1620, 3° oraz
w kan. 1323, 3°34.
2.6. Perspektywa kryminologiczna
Kryminologia zajmuje siê przypadkami przestêpstw jako zjawisk wybitnie
spo³ecznych, st¹d przedmiotem jej analiz s¹ konkretne akty agresji i przemocy
(np. atak fizyczny na zdrowie lub ¿ycie cz³owieka, morderstwo) czy formy przemocy (np. przemoc emocjonalna, ekonomiczna, mobbing, cyberbullying itd.).
W aspekcie kryminologicznym przemoc to rzeczywiste u¿ycie si³y fizycznej
wobec cz³owieka lub groba jej u¿ycia, jeli zamiar sprawcy obejmuje spowodowanie szkód fizycznych w postaci mierci lub uszkodzenie cia³a, bez wzglêdu na
to, czy dzia³anie sprawcy stanowi³o cel sam w sobie, czy te¿ mia³o charakter
instrumentalny35. Z kolei pojêcie agresji, zaproponowane przez E.R. Hilgarda,
jawi siê jako czynnoæ podjêta w celu wyrz¹dzenia krzywdy innej osobie, czy to
w formie rzeczywistego uszkodzenia cia³a, czy te¿ w postaci obelg lub z³oliwego
wymiewania siê36.
Kryminologia mówi równie¿ o przemocy rodzinnej, dziel¹c j¹ na przemoc fizyczn¹, która przybieraæ mo¿e postaæ popychania, klapsów, uderzania piêci¹, zamykania,
g³odzenia, nieudzielenia pomocy itd., a tak¿e przemoc seksualn¹ obejmuj¹c¹ np.
gwa³t, tzw. inne czynnoci seksualne, zmuszenie do prostytucji oraz ogl¹dania pornografii, kazirodztwo itd. Do form przemocy rodzinnej nale¿y tak¿e przemoc psychiczna, czyli ignorowanie uczuæ, gro¿enie, wyszydzanie, szanta¿, izolowanie, zmuszanie do pracy, niszczenie w³asnoci osobistej, wykorzystywanie materialne37.
2.7. Perspektywa biblijna
W Biblii znajdujemy wiele opisów, które naznaczone s¹ agresj¹ i przemoc¹,
Egzegeza wiele miejsca powiêca tak¿e analizie Psalmów, zw³aszcza tzw. psalmów z³orzecz¹cych. Nauki biblijne staraj¹ siê wykazaæ, jak prawid³owo nale¿y
rozumieæ obraz Boga stosuj¹cego przemoc czy narodu, który w Jego imiê dokonuje dzia³añ agresywnych wobec innych nacji, bior¹c pod uwagê m.in. kontekst
powstawania danej ksiêgi, jej gatunek, motywy redaktora, cel powstania danego
34 Kodeks Prawa Kanonicznego. Przek³ad polski zatwierdzony przez Konferencjê Episkopatu,
Poznañ 1984, s. 77, 111, 285, 291, 327, 419, 421 i 423, 445, 519, 597, 623.
35 J. B³achut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdañsk 2006, s. 262.
36 Cyt. za: S. Sosnowski, Zachowania agresywne a bezpieczeñstwo osobiste funkcjonariuszy
policji, w: Ró¿ne spojrzenia na przemoc, red. R. Szczepanik, J. Wawrzyniak, £ód 2008, s. 273.
37 P. Bucoñ, Przemoc w rodzinie w ujêciu prawnokarnym, w: Zjawisko przemocy we wspó³czesnym wiecie. Wybrane aspekty, red. J. Maciaszek, Stalowa Wola 2010, s. 1011.
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fragmentu biblijnego, kontekst ¿ycia bohaterów itd. Zwraca siê tak¿e uwagê na
zwi¹zek s³owa przemoc z wyra¿eniem oznaczaj¹cym si³ê, potêgê, gorliwoæ,
zapalczywoæ38. Ostatecznie biblijne opisy wojen czy potyczek odsy³aj¹ do g³êbszego przes³ania teologicznego.
J. Niewiadomski stosuje okrelenie teologii dramatycznej na wskazanie
obszaru badawczego, który koncentruje siê na wykazaniu, ¿e wypowiedzi
i obrazy mówi¹ce o religijnie umotywowanym upojeniu przemoc¹ nie s¹ przedstawieniem korzeni z³a, lecz tylko ju¿ jego wieloznacznego i wymagaj¹cego interpretacji objawu39 . W tym obszarze zawieraj¹ siê równie¿ refleksje rozpatruj¹ce
obecnoci agresji i przemocy w ogóle na gruncie religii. W literaturze nierzadko
pojawia siê temat wojen wzniecanych na tle ró¿nic religijnych i nieakceptowania
prawa do wyznawania okrelonej religii. Wspó³czenie obserwuje siê rodzaj agresji religijnej, która przejawia siê w skrajnych formach fundamentalizmu religijnego. Znana jest idea tzw. wiêtej wojny prowadzonej przez skrajnie fundamentalistyczne ugrupowania islamskie.
2.8. Perspektywa komunikacyjno-kulturowa
Mówi¹c o aspekcie komunikacyjnym mamy na myli przede wszystkim
zwi¹zek mediów tradycyjnych, elektronicznych i innych z postawami agresji
i przemocy. Specjalici badaj¹ negatywny wp³yw epatowania agresj¹ i przemoc¹
odbiorców przekazu medialnego. Stosownym analizom poddawane s¹ równie¿
formy agresji s³ownej, szczególnie obecne na ³amach gazet, w telewizji czy Internecie, na portalach spo³ecznociowych, gdzie niszczy siê dobre imiê innych
osób. Zwraca siê te¿ uwagê na liczne programy reality-show oraz filmy, które
prezentuj¹ czêsto spo³ecznie i etycznie nieakceptowane postawy, wp³ywaj¹ce na
rzeczywiste ludzkie zachowania przy jednoczesnym rozmywaniu systemu wartoci i obyczajów. Nierzadko podkrela siê, ¿e najgroniejsze ród³o rodz¹ce agresjê
i przemoc bije w Internecie. W tym kontekcie pojawia siê pojêcie przemocy
wirtualnej, czyli zjawiska cyberbullyingu (ang. electronic bullying)40, ale te¿
nowe okrelenia np. cyberagresor. Badania przestrzeni wirtualnej pokazuj¹, ¿e
cz³owiek czêsto poddawany jest manipulacji, która zaciera granice miêdzy wiatem wirtualnym a wiatem realnym. Ludzka osobowoæ oraz system moralny
wystawione s¹ na niekorzystne oddzia³ywania brutalnych gier komputerowych41
oraz treci pod¿egaj¹cych do zachowañ agresywnych.
38
39

K.S. Krieger, Przemoc w Biblii, t³um. A. Wa³êcki, Kraków 2004, s. 11, 1823, 39.
J. Niewiadomski, Dramat przemocy. Perspektywa religioznawcza i teologiczna, w: Dramat
przemocy w historycznej perspektywie, red. H. Baszak-Jaroñ, Kraków 2004, s. 103.
40 Hazard i uzale¿nienia wirtualne, red. J. Jêczeñ, K. Komsta, J. Sak, Sandomierz 2012, s. 126.
41 Agresja wirtualna vs realna: pogl¹dy i badania, red. Z. Majchrzyk, J.F. Terelak, Bia³ystok 2011,
s. 32.
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Przemoc i agresja obecne s¹ równie¿ w kulturze, któr¹ rozumiemy jako
konkretne wzorce estetyczne, treci i przes³ania. W przestrzeni kultury lokuj¹ siê
dziedziny artystyczne  architektura, rzeba, malarstwo, rysunek i nowe formy
wyrazu, tj. happening, performance. Wymieniæ trzeba te¿ sztuki wizualne i audiowizualne, takie jak teatr, balet, film, teatr telewizji. W ramach pojêcia kultury
mieci siê tak¿e literatura piêkna. Problem obecnoci przemocy w okrelonej kulturze podj¹³ m.in. W. Sofsky, stwierdzaj¹c, ¿e przemoc przybiera najró¿niejsze
formy. Habitus przemocy jest jednak zawsze kreowany przez kulturê. To nie
natura, lecz kultura czyni cz³owieka tym, czym by³ i jaki pozosta³42. Przemoc trwa
w kulturze nie dziêki instynktom, ale zdolnociom cz³owieka, który ¿yj¹c w kulturze tworzy i rozwija coraz nowsze formy przemocy a¿ do totalnej destrukcji43.
2.9. Perspektywa etyczno-moralna
Chc¹c oceniæ ludzkie dzia³ania pod k¹tem agresji i przemocy, nale¿y odwo³aæ
siê do kategorii etycznych, zw³aszcza o nachyleniu chrzecijañsko-personalistycznym, które akcentuj¹ godnoæ ludzkiej osoby. Etyka rozpatruje akty agresji
i przemocy z u¿yciem aparatu badawczego w³aciwego filozofii. Jednak problem
moralnej oceny wymienionych dzia³añ jest polem badawczym równie¿ teologii
moralnej, która czerpi¹c z filozofii, odwo³uje siê w pierwszej kolejnoci do norm
prawa Bo¿ego. Moralnoæ chrzecijañska oparta o etos biblijny oraz wypowiedzi
Magisterium uwzglêdnia prawo naturalne, podkrela personalistyczn¹ koncepcjê
cz³owieka, który ma wartoæ jako jednostka oraz d¹¿y do utworzenia wspólnoty.
Pytaj¹c o mo¿liwoæ u¿ycia przemocy nale¿y podkreliæ znaczenie mi³oci jako
naczelnej idei etosu chrzecijañskiego. Mo¿liwoæ u¿ycia przemocy dopuszczona
jest w granicach, kiedy brak u¿ycia tej si³y stanowi³by powa¿ne zagro¿enie dla
¿ycia i zdrowia zaatakowanego44. Teologia moralna i etyka badaj¹ przebieg
moralnych granic dopuszczaj¹cych stosowanie agresji. Akty agresji i przemocy to
powa¿ne naruszenie norm moralnych, jednak mo¿liwe jest tak¿e poszukiwanie
okolicznoci zmniejszaj¹cych moraln¹ za nie odpowiedzialnoæ.
2.10. Perspektywa historyczno-politologiczna
Dramat agresji i przemocy, który dzieje siê w konkretnej jednostce czasu,
odciska swoje piêtno na historii. Historyczny aspekt agresji i przemocy wskazuje
na dzia³ania militarne, polityczne, akty agresji spo³ecznej, przemoc na p³aszczynie
42
43
44

W. Sofsky, Traktat o przemocy, t³um. M. Adamski, Wroc³aw 1993, s. 223.
Ibidem, s. 225.
J. Nagórny, Oko za oko? Etyczne aspekty dopuszczalnoci u¿ycia si³y, w: Agresja i przemoc
w wietle nauk przyrodniczych i humanistycznych, red. M. Machinek, Olsztyn 2002, s. 234n.
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religijnej, zamachy stanu itp. J. Chrobaczyñski pisze, ¿e przemoc w ujêciu historycznym to [ ] nie jaki tam fragment czasu/procesu historycznego, cezura
oddo to raczej pewnego rodzaju sta³oæ i niezmiennoæ, niemal wiecznoæ postêpowania, dzia³ania, mylenia, w konsekwencji wojowania, zabijania, zbiorowego
mordu, niszczenia, ale te¿ z³a, nienawici, agresji psychicznej, strachu i bojani45.
Akty agresji s¹ obecne tak¿e w polityce. Bada siê je czêsto w ujêciu historycznym oraz politologicznym. Wspó³czenie jaskrawymi przyk³adami takiej agresji by³y dzia³ania w³adz PRL-u, totalitaryzmów Hitlera i Stalina, a wczeniej
rewolucji francuskiej czy cesarzy okresu Imperium Rzymskiego. Politologia
wspomina zw³aszcza o agresji werbalnej w polityce, tak¿e polskiej46. W ramach
tej dziedziny mo¿liwe jest podejmowanie refleksji nad ocen¹ metody walki politycznej i terroryzmu zaliczanego do form przemocy politycznej47. Ostatecznie procesy
polityczne bardzo czêsto stoj¹ u pocz¹tku agresji jakiego pañstwa na inne.
2.11. Perspektywa semantyczno-pragmatyczna
Ujmowanie agresji i przemocy w pespektywie semantyczno-pragmatycznej,
zaproponowane przez B. Taras jest z pewnoci¹ zabiegiem doæ nietypowym.
W tej perspektywie pojêcia agresji i przemocy s¹ traktowane zamiennie, na
zasadzie s³ów synonimicznych. Taras ogniskuje swoje rozwa¿ania na niuansach
zwi¹zanych g³ównie ze s³owem agresja. Badaczka postrzega agresjê jako dzia³anie, czyli konkretny akt komunikacji, nios¹cy negatywne emocje. Zjawisko
agresji opisywane jest z jednej strony w ujêciu semantycznym, z drugiej za,
w ujêciu pragmalingwistycznym, co pozwala spojrzeæ na ten fenomen w kategoriach formalnych, poznawczych, komunikacyjnych oraz funkcjonalnych. Próba
ujêcia agresji metod¹ ³¹czon¹  semantyczno-pragmatyczn¹  zmierza ku odkryciu mechanizmów agresji podmiotowej. Zak³ada siê, ¿e agresja zarówno instytucjonalna, jak i instrumentalna ma swój podmiot sprawczy w cz³owieku, a nie
w czynnikach zewnêtrznych, np. pañstwie czy mediach. Cz³owiek zawsze pozostaje podmiotem biernym lub czynnym dzia³añ agresywnych. W badaniach B. Taras
widaæ szczególne skupienie siê na formach i aspektach zwi¹zanych z agresj¹
werbaln¹. Autorce chodzi o zbudowanie podwalin pod ca³ociowy i systematyczny wyk³ad jêzyka agresji48.

45 J. Chrobaczyñski, Czy przemoc jest motorem historii?, w: Dramat przemocy w historycznej
perspektywie, red. J. Chrobaczyñski, W. Wrzesiñski, Kraków 2004, s. 12.
46 E. Wnuk-Lipiñski, Agresja w polityce, w: Cz³owiek i agresja. G³osy o nienawici i przemocy.
Ujêcie interdyscyplinarne, red. £. Jurasz-Dudzik, Warszawa 2002, s. 251n.
47 W. Modzelewski, Walka bez u¿ycia przemocy. Metody i idee, Warszawa 1983, s. 726, mps.
48 B. Taras, Agresja. Studium semantyczno-pragmatyczne, Rzeszów 2013, s. 1924.
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2.12. Perspektywa filozoficzno-ideologiczna
Rzeczywistoæ zachowañ agresywno-przemocowych siêga pytañ ontologicznych i ¿yciowych, szczególnie dotykaj¹cych problemu istnienia z³a w wiecie,
rozgrywaj¹cego siê na linii z³a naturalnego, które jest niezale¿ne od cz³owieka
oraz z³a moralnego, wymagaj¹cego aktywnoci czynnika wolicjonalnego. Zagadnienie agresji i przemocy stanowi zatem zakres zainteresowania filozofii49,
a w tym filozofii z³a, filozofii bytu, filozofii moralnoci, etyki, filozofii politycznej
oraz filozofii spo³ecznej. Faktem jest, ¿e owe dyscypliny filozoficzne nie s¹ zgodne, co do róde³ agresji. Oprócz tego wa¿ne s¹ tak¿e kwestie antropologiczne,
które skupiaj¹ siê na podkrelaniu godnoci zaatakowanego cz³owieka oraz wskazaniu na proces dehumanizacji agresora. Etyka zwraca uwagê na wykazanie
moralnej odpowiedzialnoci tak¿e tych, którzy dopuszczaj¹ siê czynów agresywnych, np. u ¿o³nierzy. O agresji mówi siê te¿ w kontekcie filozofii zamachu
stanu50.
Spotyka siê równie¿ próby opisu fenomenologicznego agresji i przemocy.
J.P. Reemtsma, stosuj¹c tak¹ optykê, przemoc fizyczn¹ nazywa przemoc¹ cielesn¹, czyli atakiem na cia³o drugiej osoby bez jej zgody51. Proponuje tak¿e
fenomenologiczny podzia³ przemocy fizycznej ze wzglêdu na jej stosunek do cia³a
ludzkiego. Wymienia trzy typy przemocy: lokuj¹c¹, raptown¹ oraz autoteliczn¹.
Przemoc lokuj¹ca dotyczy ataku na cia³o jako masê, której po³o¿enie mo¿na
zmieniæ. Przemoc raptowna polega na wykorzystaniu cia³a w celu wykonania
jakich czynnoci, np. seksualnych. Natomiast w przemocy autotelicznej chodzi
o skierowanie dzia³añ na uszkodzenie lub zniszczenie cia³a, np. tortury, zabójstwo52.
O agresji i przemocy w sensie ideologicznym mo¿na mówiæ wtedy, gdy np.
g³oszone tezy maj¹ charakter fundamentalistyczny. Przemoc dokonuje siê wówczas w imiê walki o jakie idee, które lekcewa¿¹ prawo naturalne oraz podstawow¹ wartoæ osoby ludzkiej. Innym przyk³adem jest zauwa¿alny zwi¹zek miêdzy has³ami ideologii skrajnie liberalistycznych a agresj¹ i przemoc¹ we
wspó³czesnym wiecie53.
49 R. Pi³at, Przemoc jako problem filozoficzny, Ethos 2014, nr 2, s. 149166; R.P. Wolff,
O przemocy, t³um. D. Chabrajska, Ethos 2014, nr 2, s. 205221; A.R. Konrad, Filozof wobec
przemocy, t³um. D. Chabrajska, Ethos 2014, nr 2, s. 231242.
50 G.L. Jura, Filozofia zamachu stanu w XXI wieku, Kêty 2013, s. 3n.
51 J.P. Reemtsma, Zaufanie i przemoc. Esej o szczególnej konstelacji nowoczesnoci, t³um.
M. Ka³u¿na i in., Poznañ 2011, s. 98.
52 Ibidem, s. 100.
53 A. Pawe³czyñska, G³owy hydry. O przewrotnoci wspó³czesnego z³a, wyd. 2, £omianki 2014,
s. 7n.
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Uwagi koñcowe
Fenomen agresji i przemocy sumuje siê w obszarze multidyscyplinarnym.
W refleksji naukowej konieczne jest dok³adne przeanalizowanie treci najwa¿niejszych i najczêciej przywo³ywanych w odniesieniu do tych pojêæ. Ponadto, ka¿da
dyscyplina okrela swój indywidualny rys badawczy, warunkuj¹cy konkretne
wnioski i wskazania. W artykule wskazano, ¿e nie mo¿na podaæ jednoznacznego
modelu rozwi¹zuj¹cego raz na zawsze problem istnienia agresji i przemocy.
Ró¿ne i liczne formy oraz typy agresji i przemocy, odciskaj¹ce swoje piêtno na
¿yciu i wiadomoci ludzi oraz pokoleñ, s¹ wyzwaniem dla wielu dyscyplin naukowych. Wielop³aszczyznowe spojrzenie na problem agresji i przemocy jest inspiracj¹ dla przysz³ego kierunku badañ i interpretowania tych zjawisk.

Interdisciplinarity and complexity the notion
of aggression and violence
Summary. The text analyses the issues of defining the notions of aggression and violence.
Different ways of understanding these phenomena, and sample definition formulae are quoted.
These phenomena are analysed in an interdisciplinary way, in the following perspectives: psychological; sociological; pedagogical; biological and physiological; legal; criminological; communicative,
as well as cultural; theological, religious and biblical; semantic and pragmatic; historical and political;
ethical and moral; philosophical and ideological. The possibility of the investigation of the
phenomena of violence and aggression have been taken in other perspectives. The whole is a piece
of research and an attempt to target the possibility of thinking about the problems of aggression
and violence in their various dimensions.
Key words: interdisciplinary of science, defining terms, aggression, violence.

Interdisziplinarität und Komplexität der Begriffe
Aggression und Gewalt
Zusammenfassung. Im Text werden die Fragen der Definierung der Begriffe Aggression und
Gewalt besprochen. Es werden verschiedene Verstehensweisen dieser Phänomene sowie Beispiele
ihrer Definitionsformeln herangezogen. Die interdisziplinäre Vorgehensweise ermöglicht es, psychologische, soziologische, pädagogische, biologisch-physiologische, rechtliche, kriminologische, kommunikations-kulturelle, theologisch-religiös-biblische, semantisch-pragmatische, ethisch-moralische
sowie philosophisch-ideologische Aspekte zu berücksichtigen. Die Möglichkeiten der Untersuchung vom Phänomen der Aggression und Gewalt in anderen Zusammenhängen werden aber auch
nicht ausgeschlossen. Das Ganze trägt den Charakter eines Versuches, die Reflexion über Gewalt
und Aggression für verschiedene Dimensionen offen zu halten.
Schlüsselworte: interdisziplinäre Wissenschaft, Definition von Begriffen, Aggression, Gewalt.
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INTERDYSCYPLINARNE UJÊCIE PRZYMUSU
Streszczenie. Przymus jest wspó³czenie pojêciem znanym, powszechnym i czêsto wykorzystywanym w odniesieniu do wielu kategorii ¿yciowych. Ta pozorna prostota definicji jest z³udna,
bowiem jest to zjawisko z³o¿one, które mo¿emy odnieæ do szerokiej sfery spo³eczno-polityczno-ekonomicznej. Wiele czynników ma wp³yw na odbiór zjawiska przymusu, wiele te¿ zale¿y od
danego punktu widzenia. Niew¹tpliwie ujêcie interdyscyplinarne pozwala w odniesieniu do ró¿nych dziedzin nauki wypracowaæ odmienne podejcie od reprezentowanych przez dziedziny, na
których siê opiera. Przymus jest zjawiskiem, z którym niemal ka¿dy musia³ siê spotkaæ, st¹d
d¹¿enie autorki do pog³êbienia refleksji o tym zjawisku, jak i próba usystematyzowania pewnych
kategorii zwi¹zanych z tym pojêciem.
S³owa kluczowe: przymus, interdyscyplinarnoæ nauki, nacisk, wolnoæ, definiowanie pojêæ.

Wprowadzenie
Zdarza siê, ¿e w³aciwe znaczenie pojêcia nie jest utrwalone i jego istota
zatraca siê na rzecz innego mocno osadzonego w jêzyku potocznym. Tak jest
w przypadku przymusu i przemocy, które s¹ czêsto b³êdnie traktowane jako
synonimy. Przemoc jest pojêciem notorycznie nadu¿ywanym, coraz wiêcej sytuacji
i zjawisk jest okrelanych tym mianem. Prowadzi to do narzucenia cech przemocy innym aktom dzia³ania, innym zjawiskom. Tak jest w przypadku przymusu,
który nie jest przecie¿ synonimem przemocy i nie nosi jej znamion. Przymus,
zw³aszcza fizyczny, jest atrybutem pañstwa i prawa i tylko pañstwo ma monopol
na jego stosowanie (ujêcie sensu stricte). Ka¿de inne zastosowanie przymusu, np.
przez jednostkê, nosi znamiona bezprawnoci. Jednak, jak pokaza³a analiza literatury z ró¿nych dziedzin, przeprowadzona na potrzeby niniejszego artyku³u, przymus mo¿e mieæ tak¿e charakter odmienny od prezentowanego powy¿ej. Ujêcie
interdyscyplinarne przymusu wskazuje, ¿e pojêcie to ma niezbadany zakres.
Adres/Address/Anschrift: Anita Kubanek, Wydzia³ Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu; e-mail: anitakubanek1495@interia.pl
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Mo¿e dotyczyæ praktycznie ka¿dej z dziedzin ¿ycia. To przymus w znaczeniu
largo. Tak szerokie ujêcie pozwala na zbadanie ró¿nych aspektów danego zjawiska, lepsze jego zrozumienie i zinterpretowanie, a tym samym g³êbsz¹ analizê
i wnioski z niej p³yn¹ce. Czasem jednak ujêcie largo mo¿e prowadziæ do zatracenia istoty samego pojêcia, którego znaczenie mia³o pierwotnie znacznie wê¿szy
zakres, a samo pojêcie dotyczy³o znacznie mniejszej liczby zjawisk.
Ka¿da z dziedzin nauki, przywo³ana w artykule, zajmuje siê odrêbnym obszarem tematycznym, porusza ró¿ne aspekty ¿ycia i funkcjonowania jednostki
w spo³eczeñstwie i w wiecie oraz dotyka innej problematyki. Pojêcie przymusu
wystêpuje w ka¿dej z tych dziedzin  pomimo ich odrêbnoci. Tym samym zostaje
ono naznaczone specyfik¹ poszczególnych ga³êzi nauki i nabiera interdyscyplinarnego charakteru.
S³ownikowe ujêcie przymusu
W s³owniku jêzyka polskiego1 znajdujemy ró¿ne definicje przymusu. Pierwsza z nich dotyczy presji, nacisku. W definicji tej podkrelona jest dwup³aszczyznowoæ pojêcia  zewnêtrzna i wewnêtrzna. W pierwszym ujêciu s³owo przymus jest rozumiane jako okolicznoci, zmuszaj¹ce kogo do czego wbrew jego
woli2. Okolicznoci te pochodz¹ z zewn¹trz, niezale¿nie od woli osoby ulegaj¹cej
wp³ywowi, presji. W drugim ujêciu przymus oznacza zmuszanie siê (siebie samego) do czego3. W tym wypadku nacisk pochodzi od samej osoby ulegaj¹cej
wewnêtrznemu wp³ywowi.
W kontekcie prawnym przymus definiowany jest tak¿e w s³owniku jako
zbiór rodków prawnych (pozbawienie wolnoci, na³o¿enie grzywny) zmuszaj¹cych do zastosowania siê do przepisu prawa lub wyroku s¹dowego4. Istotnym
elementem definicji jest wiêc udzia³ instytucji pañstwowych, które stosuj¹ rodki
wp³ywu i nacisku (przymusu) oraz sankcja zawarta w przepisie prawnym, informuj¹ca o rodzaju zagro¿enia za pope³nienie danego czynu, niezgodnego z prawem.
Kolejna definicja s³ownikowa stanowi konkretyzacjê ujêcia prawnego, gdy¿
zawê¿a je do przymusu administracyjnego jako przewidzianego przez prawo
rodka, zmierzaj¹cego do zapewnienia wykonania decyzji administracyjnej5.
Analiza definicji zawartych w s³ownikach jêzyka polskiego doprowadzi³a do
wniosku, ¿e najczêciej s³owo przymus sprowadza siê do ujêcia ogólnego,
1
2
3
4
5

Uniwersalny s³ownik jêzyka polskiego, t. 3, red. S. Dubisz, Warszawa 2003, s. 799.
Ibidem.
Ibidem.
S³ownik 100 tysiêcy potrzebnych s³ów, red. J. Bralczyk, Warszawa 2005, s. 675.
Inny s³ownik jêzyka polskiego, t. 2, red. M. Bañko, Warszawa 2000, s. 371.
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tj. nacisku, presji wywieranej dwukierunkowo (na siebie i na innych) oraz prawnego, tj. rodków prawnych, zmierzaj¹cych do wyegzekwowania pos³uszeñstwa
prawnego (poprzez sankcje oraz poprzez wykonania decyzji i wyroków)6.
W uzupe³nieniu do ujêcia ogólnego nale¿y dodaæ, ¿e wywieranie presji ma na
celu wymuszenie okrelonej postawy, po¿¹danej przez przymuszaj¹cego. Wp³yw
mo¿e mieæ ró¿norakie formy, poczynaj¹c od nacisku fizycznego przez moralny po
psychiczny. Podkrela siê jednak, ¿e narzucanie w³asnej woli nastêpuje wbrew
woli podmiotu poddanego przymuszaniu7.
Ujêcie teologiczne
Wywieranie nacisku na osobê jest konstruktem definicji przymusu zbudowanym przez teologów. Uznaj¹ oni przymus jako si³ê wy¿sz¹, która p³ynie z przyczyny zewnêtrznej, ale wolnej i zmusza cz³owieka do czynu sprzecznego z jego
wol¹8. Przy czym doprecyzowano, ¿e nacisk mo¿e mieæ charakter fizyczny lub
psychiczny. Ma on na celu sprowokowanie danej osoby do spe³nienia oczekiwanych czynnoci. Jego zastosowanie mo¿e doprowadziæ do zmiany klasyfikacji
odpowiedzialnoci moralnej lub mo¿e spowodowaæ niewa¿noæ czynnoci prawnej, dokonanej przez osobê bêd¹c¹ pod wp³ywem nacisku9.
Teolodzy nadaj¹ ponadto przymusowi dwojaki charakter: moralny i prawny.
Przymus moralny mo¿e mieæ formê wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹. Podczas, gdy
socjolodzy uto¿samiaj¹ przymus wewnêtrzny z internalizacj¹ norm i wartoci
przyjêtych w grupie, teolodzy traktuj¹ go jako po¿¹dliwoæ, na³ogi czy przyzwyczajenia. Jednostka nie potrafi przy tym sama wyznaczyæ granicy pomiêdzy wolnoci¹ a przymusem wewnêtrznym10. Przymus moralny-zewnêtrzny ma
natomiast cis³y zwi¹zek z u¿yciem si³y oraz zastosowaniem grób, zastraszania,
szanta¿owania czy innych rodków wywo³uj¹cych uczucie strachu11. Zauwa¿alne jest w definicji przymusu zewnêtrznego porednie wyodrêbnienie przymusu fizycznego (pierwsza czêæ definicji) oraz psychicznego (druga czêæ definicji).
6 S³ownik wspó³czesnego jêzyka polskiego, t. 2, red. A. Sikorska-Michalak, O. Wojni³ko, Warszawa 1998, s. 202.
7 T. Bia³ek, Terroryzm. Manipulacja strachem, Warszawa 2005, s. 27; zob. te¿ P. Sztompka,
Socjologia. Analiza spo³eczeñstwa, Kraków 2003, s. 385.
8 X. Kopyciñski, Gwa³t lub przemoc, w: Podrêczna encyklopedia kocielna, t. 1516, red. S. Gall,
Kraków 1908, s. 30.
9 E. Wilemska, Przymus. 2. Aspekt prawny, w: Encyklopedia katolicka, t. 16, Lublin 2012,
kol. 775.
10 H. Vorgrimler, Nowy leksykon teologiczny, Warszawa 2005, s. 301.
11 T. Zadykowicz, Przymus, w: Encyklopedia katolicka, t. 16, Lublin 2012, kol. 774.
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W literaturze z zakresu teologii bardzo du¿¹ rolê przypisuje siê wolnoci
jednostki, która jest najszlachetniejszym przywilejem cz³owieka12. Dlatego
w przymusie teolodzy upatruj¹ jedn¹ z przeszkód czynu ludzkiego w zakresie
woli13. Przymus jest przeciwieñstwem wolnoci jednostki i ograniczeniem jej
wolnej woli. Jednak nie ka¿dy jego rodzaj narusza wolê  tylko taki, który jest
niesprawiedliwy i silny14.
W teologii podkrela siê tak¿e relacjê: dzia³anie pod wp³ywem przymusu
 odpowiedzialnoæ. Je¿eli zastosowany przymus fizyczny ma charakter absolutny to w pe³ni znosi odpowiedzialnoæ za czyny osoby, wobec której zosta³ zastosowany. Natomiast przymus nazywany wzglêdnym, j¹ jedynie pomniejsza.
Na wolnoæ woli jednostki wp³ywa tak¿e strach, który towarzyszy przymusowi,
zw³aszcza psychicznemu (groba). Je¿eli w pe³ni parali¿uje on woln¹ wolê osoby
przymuszanej, mo¿e doprowadziæ do zniesienia odpowiedzialnoci karnej15. Dzieje siê tak, jeli dokonana czynnoæ nie jest wewnêtrznie z³a lub nie powoduje
szkody duchowej (KPK z 1983 r., kan. 1323, 40). Przyk³adowo, przymus powoduj¹cy ciê¿k¹ bojañ mo¿e byæ przyczyn¹ niewa¿noci ma³¿eñstwa.
Zauwa¿alna jest tak¿e zale¿noæ, ¿e zarówno strach, jak i przymus s¹ dwoma
rodzajami tej samej przeszkody. Co jest przymusem ze strony gwa³c¹cego (naruszaj¹cego) cudz¹ wolê jest zarazem bojani¹ (strachem) ze strony cierpi¹cego16.
Ze wzglêdu na szacunek dla cz³owieka i jego wolnoci teologia wyklucza
zastosowanie jakiegokolwiek przymusu. Wyj¹tek stanowi¹ przypadki absolutnej
koniecznoci, gdy stanowi on jedyny rodek obrony osoby lub spo³ecznoci. Nie
usprawiedliwiaj¹ go ¿adne »szczytne cele«, nie powinien on byæ stosowany ani
wobec osób, ani wobec grup. Co wiêcej, nie mo¿na nikogo przymuszaæ do dzia³ania
wbrew jego sumieniu i przeszkadzaæ mu w dzia³aniu zgodnie z jego sumieniem17.
Ujêcie prawne przymusu w teologii opiera siê g³ównie na konsekwencjach
prawnych czynnoci dokonanych pod wp³ywem nacisku. Dzia³anie takie wy³¹cza lub ogranicza wolnoæ wyboru, ma wp³yw na wa¿noæ owiadczenia woli, na
dokonanie czynnoci prawnej18. Podstaw¹ tych rozwa¿añ jest Kodeks Prawa
Kanonicznego. Zgodnie z jego regulacjami (KPK z 1983 r., kan. 125 § 1) czynnoæ dokonana pod wp³ywem przymusu fizycznego, któremu ofiara nie mog³a siê
oprzeæ, mimo sprzeciwu zewnêtrznego, uwa¿a siê za niedokonan¹. Nale¿y wiêc
przyj¹æ, ¿e w teologii (jak równie¿ prawie kanonicznym) przymus co do zasady
12 K. Korab, Przemoc, w: Encyklopedia nauczania spo³ecznego Jana Paw³a II, red. A. Zwoliñski, Radom 2003, s. 411.
13 T. Zadykowicz, Przymus, w: Encyklopedia katolicka, t. 16, kol. 774.
14 X. Kopyciñski, Gwa³t lub przemoc, w: Podrêczna encyklopedia, s. 30.
15 E. Wilemska, Przymus. 2. Aspekt prawny, w: Encyklopedia katolicka, t. 16, kol. 775.
16 X. Kopyciñski, Gwa³t lub przemoc, w: Podrêczna encyklopedia, s. 27.
17 T. Zadykowicz, Przymus, w: Encyklopedia katolicka, t. 16, kol. 775.
18 E. Wilemska, Przymus. 2. Aspekt prawny, w: Encyklopedia katolicka, t. 16, kol. 775.
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uwalnia cz³owieka od odpowiedzialnoci karnej (KPK z 1983 r., kan. 1323, 30).
Zdarza siê jednak, ¿e czyn dokonany pod wp³ywem przymusu fizycznego mo¿e
byæ zawiniony  wtedy, gdy ofiara przewidywa³a zaistnienie przymusu lub nie
zastosowa³a nale¿ytej starannoci, aby go unikn¹æ lub te¿, gdy go sprowokowa³a.
W takich przypadkach przymus fizyczny nie uwalnia od odpowiedzialnoci karnej,
a jedynie mo¿e wp³yn¹æ na ograniczenie poczytalnoci sprawcy przestêpstwa19.
Warto w kontekcie teologii wspomnieæ o tzw. przymusie parafialnym. Zosta³
on wprowadzony w Polsce w 1279 r. i dotyczy obowi¹zku uczestniczenia wiernych
w mszach wiêtych oraz wspomagania Kocio³a z w³asnych dochodów. Wspó³czesne ustawodawstwo kocielne reguluje uprawnienia i obowi¹zki wiernych wzglêdem parafii, jednak nie przewiduje stosowania przymusu za ich naruszenie20.
Ujêcie filozoficzno-etyczne
Przymus w filozofii ogólnej i etyce definiowany jest podobnie jak w teologii
 w odniesieniu do wolnoci. W tym ujêciu przymus nie tylko idzie w parze
z wolnoci¹, lecz stanowi nawet jej nieodzowny warunek21. Jednostka ulega
przymusowi, gdy postêpuj¹c w pewien okrelony sposób nie mo¿e post¹piæ inaczej. Ponadto, dostrzegalny jest aspekt woli osoby przymuszanej i jej wolnego
wyboru. Zdaniem etyków i filozofów najwa¿niejszy dylemat dotyczy bowiem
odró¿nienia przymusu od presji, której faktycznie siê nie oparlimy, a której moglimy siê oprzeæ22.
Pomiêdzy woln¹ wol¹ a samowol¹ istnieje bardzo cienka granica. Dlatego
Kant uwa¿a³, ¿e wszelkie ograniczenie wolnoci (jednej osoby) przez samowolê
kogo innego nazywane jest przymusem23. Wola (lub samowola), zgodnie
z opini¹ Gustava Radbrucha, mo¿e wywieraæ przymus, jeli jest doæ silna
i dysponuje rodkami nacisku. Nigdy jednak nie doprowadzi do narzucenia drugiej osobie powinnoci. Z woli jednostki (w formie imperatywu) wywieæ mo¿na
przymus  nigdy powinnoæ. Nie da siê bowiem, zdaniem filozofa, wymusiæ
rozumu i moralnoci24. Leon Petra¿ycki uznawa³, ¿e jakiekolwiek usi³owanie
przymusu w zastosowaniu do ludzi maj¹cych woln¹ wolê jest nonsensem25.
19
20
21
22

s. 328.

23

Ibidem.
G. Wojciechowski, Przymus parafialny, w: Encyklopedia katolicka, t. 16, kol. 777.
W. Buchner, Kant  pañstwo i prawo, Kraków 1996, s. 144145.
P. Dziliñski, Przymus, w: Oksfordzki s³ownik filozoficzny, red. S. Blackburn, Warszawa 1997,

I. Kant, O porzekadle: To mo¿e byæ s³uszne w teorii, ale nic nie jest warte w praktyce, Toruñ
1995, s. 19.
24 G. Radbruch, Filozofia prawa, Warszawa 2011, s. 50, 52.
25 L. Petra¿ycki, O nauce, prawie i moralnoci, Warszawa 1985, s. 165.
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Jednak na tym w³anie opiera siê istota przymusu  na przymuszaniu jednostki,
która nie ma wyboru i nie mo¿e skorzystaæ (przynajmniej w pe³nym zakresie)
z w³asnej woli i autonomicznych zachowañ.
Dzia³anie wed³ug w³asnych zasad, niepopartych normami ogólnie obowi¹zuj¹cymi, okrelone jako samowola, jest niebezpieczne z punktu widzenia stosunków
spo³ecznych i mo¿e prowadziæ do niepos³uszeñstwa i niesubordynacji. W takim
przypadku, jak pisa³ Thomas Hobbes, wszelkie zwi¹zanie s³owem jest zbyt s³abe,
aby na³o¿yæ cugle na ludzk¹ ambicjê, na ludzkie sk¹pstwo, gniew i inne uczucia
i namiêtnoci. Filozof upatrywa³ ród³o pos³uszeñstwa w strachu przed jak¹
moc¹, która mo¿e zastosowaæ przymus26. Zauwa¿alna jest tu dwutorowoæ
przymusu. Osoba, która poprzez dzia³anie samowolne przymusza kogo do czego
i ogranicza tym samym jego wolnoæ, a jednoczenie sama staje siê przymuszana
przez jednostkê zwierzchni¹ (np. pañstwo czy lidera grupy). Mo¿na wiêc podsumowaæ, za Kantem, ¿e sposobem ochrony wolnoci jednostek (przed jej ograniczeniem przez inne jednostki) jest przymus charakteryzuj¹cy prawo27.
Zdaniem Locka, cz³owiek jest wolnym w sytuacji, gdy nie ma przymusu ze
strony innych28. A je¿eli jednak nacisk wystêpuje to, zdaniem Humboldta, jest
on destrukcyjny dla wolnoci jednostki. Pomimo tego przymus, zgodnie z Kantem,
odgrywa w ¿yciu ludzkim, zarówno moralnym, jak i publicznym, rolê pierwszorzêdn¹; pojawia siê jako zasadnicza cecha w warunkach cywilizacji. Cz³owiek prawdziwie moralny znosiæ wci¹¿ musi przymus wewnêtrzny, który stosuje wobec samego siebie, aby zapanowaæ nad w³asnymi namiêtnociami. Czyni to, aby uzgodniæ
subiektywne maksymy postêpowania z regu³¹ imperatywu kategorycznego. Kant
dostrzega tak¿e potrzebê stosowania, w ramach tzw. dyscypliny spo³eczeñstwa
obywatelskiego, przymusu zewnêtrznego, na którym opiera siê porz¹dek prawa29.
Filozofowie (zw³aszcza filozofowie prawa) najczêciej w swoich rozwa¿aniach dostrzegali zwi¹zek przymusu z pañstwem i prawem. Przymus stosowany
przez pañstwo i oparty o obowi¹zuj¹ce w nim prawo nazywany jest przymusem
pañstwowym lub prawnym.
Ujêcie socjologiczne
Wywieranie wp³ywu na osobê jako element przymusu dostrzega tak¿e socjologia, która do ogólnego pojêcia przymusu odnosi siê w sposób zwiêz³y i has³owy.
Wp³yw ma tu postaæ silnej presji fizycznej lub psychicznej, a jego celem jest
26

W.J. Korab-Karpowicz, Historia filozofii politycznej. Od Tukidydesa do Lockea. Tradycja
klasyczna i jej krytycy, Kêty 2010, s. 291.
27 M. Szyszkowska, Europejska filozofia prawa, Warszawa 1993, s. 51.
28 W.J. Korab-Karpowicz, Historia filozofii , s. 326.
29 W. Buchner, Kant  pañstwo i prawo, s. 144145.
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wymuszenie podporz¹dkowania siê jednostki. Podporz¹dkowanie mo¿e polegaæ
zarówno na podjêciu okrelonego dzia³ania przez jednostkê lub jego zaniechaniu30. Elementu manipulacyjnego w przymusie (g³ównie fizycznym) dopatruje siê
tak¿e Hannah Arendt, twierdz¹c, ¿e jego zastosowanie mo¿e prowadziæ do kierowania ludzkimi zachowaniami. Autorka zaznacza jednak przy tym, ¿e przymus
musi byæ usprawiedliwiony i uprawomocniony31.
Uzupe³nienie powy¿szego podejcia stanowi definicja wyprowadzona przez
Piotra Sztompkê, który ujmuje przymus jako uprawnienie do wyegzekwowania
swoich decyzji, ¿¹dañ czy poleceñ. Autor podkrela przy tym aspekt w³adczoci.
Oznacza to, ¿e owe polecenia zwi¹zane s¹ ze statusem spo³ecznym wyposa¿onym w prerogatywy w³adcze. Ponadto przymus sprowadza siê do wymierzenia
pewnych sankcji za niepodporz¹dkowanie siê w³adczym decyzjom albo przynajmniej do zagro¿enia tymi sankcjami. Zagro¿enie to wyposa¿one jest w elementy
dyscypliny i strachu, i ma, zdaniem autora, wymusiæ podporz¹dkowanie siê32.
Znacznie czêciej w literaturze z zakresu socjologii upatruje siê funkcji spo³ecznej omawianego pojêcia. Przymus w tym kontekcie jest  zdaniem socjologów  jedn¹ z wa¿niejszych form kontroli spo³ecznej, która poprzez rozmaite
rodki ma na celu przywo³anie niesubordynowanych cz³onków spo³eczeñstwa do
porz¹dku33. Kontrola spo³eczna to system nakazów, zakazów, sankcji i innych
rodków oraz metod, które s³u¿¹ grupie lub spo³eczeñstwu do utrzymania konformizmu ich cz³onków wobec wartoci, norm i wzorców zachowania, przyjêtych
w danej zbiorowoci34. Zaznacza siê przy tym, ¿e ostatecznym i najstarszym
rodkiem kontroli spo³ecznej jest przemoc fizyczna35.
Zgodnie z socjologiczn¹ teori¹ kontroli spo³ecznej Jana Szczepañskiego, ka¿dy z cz³onków spo³eczeñstwa powinien wyczuæ co jest dopuszczalne, a co zakazane. Z regu³y wiêkszoæ cz³onków ma powy¿sz¹ umiejêtnoæ i z korzyci¹ dla
ca³ej grupy j¹ realizuje. Wynika to z internalizacji norm i wartoci wystêpuj¹cych
w grupie, a proces ich uzewnêtrzniania to tzw. mechanizm psychospo³eczny, czyli
odczuwanie przez dan¹ jednostkê pos³uszeñstwa jako moralnego przymusu wewnêtrznego. Wystêpuj¹ jednak przypadki niesubordynowanych cz³onków, których nale¿y przywo³aæ do porz¹dku. Wtedy grupa stosuje tzw. mechanizmy
materialno-spo³eczne, które maj¹ na celu ustawienie na w³aciwych torach postêpowania. Je¿eli jest to niemo¿liwe, jednostka zostaje wyeliminowana z grupy.
Szczepañski uznaje, ¿e mechanizmy te maj¹ formê zewnêtrznego przymusu sto30
31
32
33
34
35

K. Olechnicki, P. Za³êcki, S³ownik socjologiczny, Toruñ 2000, s. 168.
H. Arendt, O przemocy. Niepos³uszeñstwo obywatelskie, Warszawa 1998, s. 40 i 67.
P. Sztompka, Socjologia. Analiza spo³eczeñstwa, Kraków 2004, s. 385.
P.L. Berger, Zaproszenie do socjologii, Warszawa 2007, s. 70.
K. Olechnicki, P. Za³êcki, S³ownik socjologiczny, s. 100101.
P.L. Berger, Zaproszenie do socjologii, s. 71.
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sowanego przez instytucje w danym spo³eczeñstwie36. W ten sposób wprowadza
wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹ formê przymusu. Podzia³ ten wyprowadzony jest ponadto z samych form kontroli spo³ecznej  wewnêtrznej (wewnêtrzny nakaz
postêpowania) i zewnêtrznej (podtrzymanie konformizmu jednostek w spo³eczeñstwie)37.
Reasumuj¹c podejcie socjologiczne, nale¿y przyj¹æ, ¿e przymus rozpatrywany jest dwubiegunowo  indywidualnie, w kontekcie wp³ywu jednostki na jednostkê w celu wymuszenia okrelonego zachowania siê (lub zaniechania) oraz
zbiorowo, w kontekcie wp³ywu spo³eczeñstwa na jednostkê w celu eliminacji
niesubordynowanych cz³onków grupy.
W literaturze socjologicznej bardzo czêsto dochodzi do zrównowa¿enia przymusu z przemoc¹. Przyk³adowo, zdaniem Petera Bergera ¿adne pañstwo nie
mo¿e istnieæ bez policji czy podobnej uzbrojonej si³y. Tak skrajna przemoc nie
musi byæ stosowana czêsto38. Poza tym autor w charakteryzowaniu uprawnienia pañstwa, jakim jest przymus, stosuje zamiennie sformu³owanie przemoc39.
Zauwa¿alne jest ponadto, w publikacji cytowanego autora, ¿e przemoc jest te¿
uznawana jako kontinuum przymusu. St¹d te¿ przymus jest stosowany jako forma
przymusu psychicznego, a kiedy wystêpuje potrzeba u¿ycia bardziej dolegliwych
rodków, w postaci si³y fizycznej, stosowana jest przemoc.
Ujêcie psychologiczne
Podobna sytuacja, jak w ujêciu socjologicznym, wystêpuje w literaturze
z zakresu psychologii. Przemoc jest uto¿samiana z przymusem. Jest jego synonimem. Przemoc jest rodkiem przymusu. Jest dzia³aniem godz¹cym w osobist¹
wolnoæ jednostki i zmuszaniem jej do zachowañ niezgodnych z jej wol¹ lub
uniemo¿liwieniem podjêcia dzia³añ40. Co wiêcej, przemoc oznaczaæ mo¿e tyle
samo co przymus. Polemizuj¹cy z tym za³o¿eniem psycholodzy s¹ zdania, ¿e
przemocy przypisuje siê drastyczniejsz¹ formê ograniczenia wolnoci z czynieniem szkody w³¹cznie41.
Stawianie znaku równoci miêdzy tymi pojêciami, zw³aszcza w kontekcie
dzia³añ pañstwa, jest jednak w moim przekonaniu b³êdem terminologicznym
i definicyjnym.
36
37
38
39

J. Szczepañski, Elementarne pojêcia socjologii, Warszawa 1972, s. 217 i 226.
K. Olechnicki, P. Za³êcki, S³ownik socjologiczny, s. 101.
P.L. Berger, Zaproszenie do socjologii, s. 71.
Patrz tak¿e: pojêcie przemocy wprowadzone przez K. Olechnickiego i P. Za³êckiego, cytowane w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 4  P, red. T. Pilch, Warszawa 2005, s. 1050 i n.
40 T. Jakiewicz, Przemoc, w: S³ownik psychologii, red. J. Siuta, Kraków 2005, s. 206.
41 B. Karolczak-Biernacka, Przemoc, w: Encyklopedia psychologii, red. W. Szewczuk, Warszawa
1998, s. 472.
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Ujêcie pedagogiczne
Socjologia ujmuje przymus przez pryzmat kontroli spo³eczeñstwa, teologia
przez pryzmat wolnoci jednostki i jej wolnej woli. Kolejne ujêcie proponuje
pedagogika, która skupia siê przy definiowaniu pojêcia przymusu na konsekwencjach psychicznych osoby, bêd¹cej pod jego wp³ywem oraz na wp³ywie przymusu
na wychowanie cz³owieka. Przymus to narzucenie jednostce lub zbiorowoci
sposobu zachowania przez nie wewnêtrznie nieaprobowanego. Mo¿e on mieæ
formê presji, wywierania nacisku na osobê lub grupê osób i prowadziæ do
wymuszenia dzia³ania wbrew ich woli42. Konsekwencj¹ zastosowania przymusu
mo¿e byæ bunt, z³oæ b¹d lêk. A d³u¿sze jego stosowanie mo¿e prowadziæ do
zaburzeñ psychicznych, w tym do trwa³ych nerwic43. W kontekcie wychowania przymus to taki rodzaj wp³ywu na jednostkê, który dopuszcza ograniczenie
wolnoci w imiê jej dobra, w imiê poszanowania praw drugiego cz³owieka44.
Pedagodzy s¹ zdania, ¿e cz³owiek ju¿ od pocz¹tku istnienia staje siê narzêdziem,
instrumentem wp³ywu i jednoczenie jego obiektem. Ró¿ne ³adunki przymusu
znajduj¹ siê nawet w najdelikatniejszych formach oddzia³ywania, takich jak wychowanie, socjalizacja czy terapia. S¹ to tzw. zakamuflowane formy zniewolenia45.
Dyskurs dotycz¹cy przymusu wywiera wp³yw tak¿e na podejcie do kwestii
szkolnictwa w Polsce. Pedagodzy s¹ w wielu przypadkach zdania, ¿e wp³yw ten
wyra¿a siê w intelektualnym i emocjonalnym przyw³aszczeniu, zagarniêciu
i przyporz¹dkowaniu pustym niekiedy idea³om i normom krêpuj¹cym rozwój
i ekspansjê dzieci i m³odzie¿y46. Co wiêcej, nie tylko szko³a, poprzez zniewolenie
systemem dydaktycznym czy przymusem do nauki, ale i inne instytucje spo³eczne
i pañstwowe stosuj¹ przymus. Koció³  monopolizuje zbawienie i straszy sankcjami metafizycznymi. Pañstwo  grozi poprawczakiem i wiêzieniem. Podkultury
dzieciêce i m³odzie¿owe zmuszaj¹ neofitów do zachowañ brutalnych  konformizuj¹ na swój sposób47. Pedagodzy na ka¿dym etapie dojrzewania cz³owieka
i jego rozwoju moralnego dostrzegaj¹ ró¿ne aspekty przymuszania (w tym samoprzymuszania) i ograniczania wolnej woli, którym cz³owiek musi siê podporz¹dkowaæ. W literaturze wyró¿nia siê nastêpuj¹ce etapy dojrzewania do przymusu
wewnêtrznego, tzw. swobody pozytywnej48:
42
43
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Cz. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, S³ownik pedagogiczny, Warszawa 2009, s. 147.
W. Okoñ, Nowy s³ownik pedagogiczny, Warszawa 2004, s. 336.
J. Biñczycka, Swoboda i przymus w wychowaniu, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku,
t. 6, red. E. Ró¿ycka, Warszawa 2007, s. 51.
45 L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa 2000, s. 335.
46 Patrz wiêcej: teoria przemocy symbolicznej wprowadzona przez Pierrea Bourdieu.
47 L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna , s. 335.
48 J. Biñczycka, Swoboda i przymus w wychowaniu, w: Encyklopedia pedagogiczna , s. 51.
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I. Etap anomii  jednostka s³ucha norm, bo musi.
II. Etap heteronomii  jednostka s³ucha norm, bo je zna.
III. Etap autonomii  jednostka podporz¹dkowuje siê normom, uznaje je za
w³asne, bo je zna; emocjonalnie je akceptuje i chce zgodnie z nimi postêpowaæ.
Powy¿sze etapy, wyodrêbnione przez Sergiusza Hessena, potwierdzaj¹, ¿e
inn¹ wartoæ przypisuje siê w wychowaniu przymusowi narzuconemu z zewn¹trz,
inn¹ przymusowi zewnêtrznemu uwiadomionemu, a jeszcze inn¹ przymusowi
wewnêtrznemu, gdzie prawodawc¹ i kontrolerem jest sumienie49.
Podstawowym dylematem pedagogów jest ustosunkowanie siê do relacji
swoboda czy przymus w wychowaniu. Polemika tocz¹ca siê w literaturze przedmiotu w tym zakresie ilustruje z³o¿onoæ problemu. Istotn¹ rolê odgrywa tu natura
cz³owieka. Jeli cz³owiek z natury jest z³y, to trzeba naturê przez przymus, rygor
ujarzmiaæ, a jeli cz³owiek z natury jest dobry, to mo¿na mu zaufaæ i obdarzyæ50.
Podobnie jest w spo³eczeñstwie  osoby sprawuj¹ce w³adzê przypisuj¹ sobie
atrybuty przymuszania jednostki, które maj¹ na celu ujarzmienie jej z³ej natury
 niezgodnego z prawem zachowania siê.
Bez wzglêdu na naturê cz³owieka w wychowaniu jest miejsce zarówno na
przymus, jak i na swobodê (Bogdan Nawroczyñski). Przymus i swoboda nie
wy³¹czaj¹ siê, lecz wzajemnie siê przenikaj¹ (S. Hessen). Je¿eli z procesu
wychowania usuniemy swobodê, to zamiast wychowania bêdzie obowi¹zywa³a
mechaniczna tresura. Bez przymusu wychowanie przeistoczy siê w barbarzyñski chaos. Pedagodzy uznaj¹ wiêc, ¿e przymus ma swoje uzasadnienie
pedagogiczne. Ale tylko pod pewnymi warunkami. Ani przymus, ani swoboda nie
mog¹ byæ stosowane zbyt czêsto, gdy¿ ³atwo mog¹ przybraæ postaæ przemocy,
która hamuje rozwój dziecka. Alternatywne, rzadkie stosowanie przymusu
i swobody (ich wspó³wystêpowanie) prowadzi natomiast do jego rozwoju51.
Pedagogika wspomina tak¿e o pojêciu tzw. przymusu szkolnego, okrelanego
w przepisach prawa obowi¹zkiem szkolnym52. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy
z 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty53, nauka jest obowi¹zkowa do ukoñczenia 18 roku ¿ycia. Ust. 2 tego artyku³u wprowadza pojêcie obowi¹zku szkolnego.
Jest nim prawnie uregulowana powinnoæ dzieci i pañstwa dotycz¹ca umo¿liwienia dzieciom w okrelonym wieku nauki szkolnej lub ukoñczenia szko³y danego
typu54. Jest to forma przymusu spo³eczno-administracyjnego, która wi¹¿e siê
z obowi¹zkiem spoczywaj¹cym na rodzicach. Art. 20 ust. 1 ustawy o systemie
49
50
51
52

Ibidem, s. 50.
Ibidem, s. 49.
Ibidem, s. 5051.
M. D¹browska-B¹k, Przemoc symboliczna, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 4,
red. E. Ró¿ycka, Warszawa 2007, s. 1053.
53 Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425 z pón. zm.
54 W. Okoñ, Nowy s³ownik pedagogiczny, s. 336.
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owiaty stanowi, ¿e za niespe³nienie obowi¹zku rodzic podlega egzekucji w trybie
przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji. Obowi¹zek szkolny ustawodawca kwalifikuje jako obowi¹zek o charakterze niepieniê¿nym55. Oznacza to,
¿e za niedope³nienie tego obowi¹zku rodzicom grozi kara grzywny.
Ujêcie prawne
Powy¿sze uregulowania prawne ilustruj¹ kolejne ujêcie przymusu. Prawo
odnosi siê do tego pojêcia w sposób poredni i uzale¿niony od poszczególnych
dyscyplin i ga³êzi prawa. Ustawodawca nie wprowadzi³ legalnej, jednolitej dla
wszystkich regulacji definicji. Wydaje siê to byæ niemo¿liwe, gdy¿ ka¿da z ga³êzi
prawa dotyczy czêsto odrêbnych kwestii, które w ¿aden sposób nie wspó³graj¹
ze sob¹ podmiotowo i przedmiotowo. Ponadto specyfika poszczególnych regulacji, ich przeznaczenie oraz sankcje za ich nieprzestrzeganie uniemo¿liwiaj¹ ujednolicenie tak szerokiego pojêcia, jakim jest przymus i nadanie mu tym samym
uniwersalnego charakteru. Ró¿norodne ujêcia przymusu lub jego elementów
w prawie ilustruj¹ poni¿sze przyk³ady:
 Przymusowa hipoteka  na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca
1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipotece56, zgodnie z którym wierzyciel,
którego wierzytelnoæ jest stwierdzona tytu³em wykonawczym, okrelonym
w przepisach o postêpowaniu egzekucyjnym, mo¿e na podstawie tego tytu³u
uzyskaæ hipotekê na wszystkich nieruchomociach d³u¿nika.
Hipoteka taka dotyczy zazwyczaj zobowi¹zañ publicznoprawnych, obci¹¿a
dan¹ nieruchomoæ, a jej powstanie traktowane jest jako wyj¹tek57.
 Przymus adwokacko-radcowski:
 w postêpowaniu cywilnym  na podstawie art. 871 ustawy z 17 listopada
1964 r.  Kodeks postêpowania cywilnego58. W postêpowaniu przed S¹dem
Najwy¿szym obowi¹zuje zastêpstwo stron przez adwokatów lub radców
prawnych. Oznacza to obowi¹zek skorzystania przez stronê z zastêpstwa
przez pe³nomocnika procesowego. Obowi¹zek te¿ mo¿e mieæ charakter
wzglêdny lub bezwzglêdny59;
55 Art. 2 § 1 pkt 10 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz.U. z 1966 r., nr 24, poz. 151 z pón. zm.) wymienia jako jeden z rodzajów obowi¹zków
podlegaj¹cych egzekucji administracyjnej  obowi¹zki o charakterze niepieniê¿nym niepozostaj¹ce we
w³aciwoci organów administracji rz¹dowej i samorz¹du terytorialnego lub przekazane do egzekucji
administracyjnej na podstawie przepisu szczególnego.
56 Dz.U. z 1982, nr 19, poz. 147 z pón. zm.
57 J. Jezioro, Przymusowa hipoteka, w: Ma³a encyklopedia prawa, red. U. Kalina-Prasznic,
Warszawa 2005, s. 470.
58 Dz.U. z 1964 r., nr 43, poz. 296 z pón. zm.
59 E. Marsza³kowska-Krze, Przymus adwokacko-radcowski, w: Ma³a encyklopedia prawa,
red. U. Kalina-Prasznic, Warszawa 2005, s. 470.
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 w postêpowaniu karnym  na podstawie art. 446 § 1 ustawy z 6 czerwca
1997 r.  Kodeks postêpowania karnego60, który stanowi, ¿e apelacja od
wyroku s¹du okrêgowego, która nie pochodzi od prokuratora, powinna byæ
sporz¹dzona i podpisana przez adwokata lub radcê prawnego (obowi¹zywanie od 1 lipca 2015 r.);
 w postêpowaniu s¹dowo-administracyjnym  na podstawie np. art. 175
§ 13 ustawy z 30 sierpnia 2002 r.  Prawo o postêpowaniu przed s¹dami
administracyjnymi61, który stanowi, ¿e co do zasady skarga kasacyjna powinna byæ sporz¹dzona przez adwokata lub radcê prawnego (z zastrze¿eniem § 2 i 3).
 Przymusowe sprowadzenie lub aresztowanie wiadka, np. na podstawie
art. 274 ust. 1 Kodeksu postêpowania cywilnego. Za nieusprawiedliwione niestawiennictwo s¹d ma obowi¹zek skazaæ wiadka na grzywnê, po czym wezwie go powtórnie, a w razie ponownego niestawiennictwa ska¿e go na ponown¹ grzywnê i mo¿e zarz¹dziæ jego przymusowe sprowadzenie.
 Pozbawienie wolnoci  jako jedna z kar przewidzianych przez prawo karne
za pope³nienie czynu niezgodnego z prawem (w art. 32 ustawy z 6 czerwca
1997 r.  Prawo karne62). Przymus w formie pozbawienia wolnoci polega na
przymusowym umieszczeniu w zak³adzie karnym lub areszcie ledczym.
 Przymus podatkowy  na podstawie art. 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r.
 Ordynacja podatkowa63, który stanowi, ¿e obowi¹zkiem podatkowym jest
wynikaj¹ca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinnoæ przymusowego wiadczenia pieniê¿nego w zwi¹zku z zaistnieniem zdarzenia okrelonego
w tych ustawach.
 Przymus szkolny  na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z 7 wrzenia 1991 r.
o systemie owiaty64, zgodnie z którym nauka jest obowi¹zkowa do ukoñczenia
18 roku ¿ycia, a rodzice (lub prawni opiekunowie) s¹ odpowiedzialni za wykonanie tego obowi¹zku pod rygorem grzywny.
Powy¿sze przyk³ady nie tworz¹ zamkniêtego katalogu. Prawo jest bogate
w elementy przymuszania obywateli do okrelonych zachowañ, zw³aszcza ¿e
jedn¹ z funkcji prawa jest wymuszenie okrelonych zachowañ i pos³uszeñstwa
obywateli. Jak bowiem pisa³ Immanuel Kant, dziêki publicznym prawom przymuszaj¹cym mo¿na ka¿demu okreliæ to, co nale¿y do niego, a tak¿e zabezpieczyæ
go przed naruszaniem prawa przez innych65. Przymuszanie przez prawo (pañstwo) mo¿e mieæ ró¿ne formy, poczynaj¹c od sankcji w przepisach prawa (przy60
61
62
63
64
65

Dz.U. z
Dz.U. z
Dz.U. z
Dz.U. z
Dz.U. z
I. Kant,

1997 r., nr 89, poz. 555 z pón. zm.
2002 r., nr 153, poz. 1270 z pón. zm.
1997 r., nr 88, poz. 553 z pón. zm.
1997 r., nr 137, poz. 926 z pón. zm.
1991 r., nr 95, poz. 425 z pón. zm.
O porzekadle , s. 18.
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mus psychiczny), przez przymus ekonomiczny (kara grzywny w przypadku obowi¹zków finansowych, podatkowych czy administracyjnych) a koñcz¹c na bezporednim u¿yciu si³y fizycznej (przymus bezporedni).
Zakoñczenie
Specyfika poszczególnych dziedzin wiedzy pozwala na wielop³aszczyznowe
spojrzenie na pojêcie przymusu i wyodrêbnienie jego cech wspólnych podkrelanych przez ró¿ne, odmienne dziedziny. W¹tpliwoci nie ulega fakt, ¿e interdyscyplinarne spojrzenie na okrelone zjawisko otwiera i rozszerza rozumowanie
i niweluje ograniczenia powodowane specyfik¹ dziedzin wiedzy. Pryzmat ka¿dego
podejcia pozwala na wyodrêbnienie ró¿nych cech przymusu i spojrzenie na tê
formê wp³ywu pod innym k¹tem, nakrelonym przez problematykê niezale¿nych
nauk. Wyniki analizy ukazano na diagramie, na którym teologia, socjologia i pedagogika to dziedziny nauki, w ramach których w znacznym stopniu mo¿na podj¹æ analizê pojêcia przymusu poprzez wyodrêbnienie specyficznych cech i ukierunkowaniu na dziedzinowe punkty widzenia.
W obszarach filozofii, prawa oraz psychologii podejcie do pojêcia przymusu
ma charakter lakoniczny. Nie umniejsza to jednak rangi tych dziedzin i ich wk³adu
w omawianie zjawiska przymusu. Sprecyzowane i skonkretyzowane podejcie do
problemu mo¿e mieæ tak¿e swoje atuty. Pojêcie podlegaj¹ce analizie jest konkretne, doprecyzowane i bardziej klarowne. Ma to znaczenie zw³aszcza w prawie,
gdzie rozwi¹z³oæ pojêciowa mo¿e mieæ negatywny wp³yw na postrzeganie
i tym samym przestrzeganie prawa. Prawo musi byæ jasne, jednolite i zrozumia³e.
Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e przymus, który mo¿e byæ zastosowany przez pañstwo jest przymusem w ujêciu sensu stricte. Przyjêcie tezy, ¿e pañstwo stosuje
przymus w ujêciu sensu largo mog³oby prowadziæ do b³êdnych wniosków, ¿e
praktycznie ka¿dy akt pañstwa nosi znamiona przymusu wzglêdem swoich obywateli. To niedorzeczne i nierealne, jak nierealna jest utopia. A dodatkowo wystêpuje przecie¿ austinowski nawyk pos³uchu, który powoduje, ¿e zachowanie
obywateli nie wymaga aktu przymuszania.
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Diagram: Cechy przymusu wyodrêbnione na podstawie opracowañ z ró¿nych
dziedzin naukowych

Compusion in an interdisciplinary perspective
Summary. Nowadays, compulsion is a very well-known, common and often used concept.
Sometimes, this means that compulsion is such a typical and common word that we do not need
to make any deep reflection to think and talk about it. But to know the real meaning of this concept
we need to look for sources or consequences, so as to see that this is a very complicated concept.
Analysis of this word as regards interdisciplinarity consists in checking the meaning of this word
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in many disciplines. It is useful to see all of the aspects of the concept for better understanding
and better interpreting. And compulsion is, certainly, a part of everyones life.
Key words: coercion, interdisciplinary of science, emphasis, freedom, defining terms.

Interdisziplinäre Erschließung der Nötigung
Zusammenfassung. Nötigung ist heute kein unbekannter Begriff, der allgemein und oft verwendet
wird. Das führt manchmal dazu, dass man ihn für so selbstverständlich hält, dass jede weitere
Erklärung bzw. eine tiefere Reflexion als überflüssig bezeichnet wird. Beim näheren Hinsehen
jedoch, wenn man seine Quellen und Konsequenzen untersucht, wird man feststellen müssen, dass
es sich bei der Nötigung um eine komplizierte Wirklichkeit handelt, deren Elemente von vielen
Faktoren und von der Spezifik der gegebenen Sichtweise abhängen. Die interdisziplinäre Analyse
besteht darin, die Verstehensweisen des zu untersuchenden Begriffes innerhalb von vielen, oft
einander entgegengesetzten Wissenschaftszweigen zu sehen. Dieser breite Ansatz ermöglicht es, die
verschiedenen Aspekte eines Phänomens zu berücksichtigen und folglich tiefer zu verstehen und
zu interpretieren. Es stellt sich heraus, dass Nötigung im Leben eines jeden Menschen vorkommt.
Schlüsselworte: Nötigung, interdisziplinäre Wissenschaft, Schwerpunkt, der Freiheit, Definition
von Begriffen.
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DESTRUCTIO FAMILIAE.
DIAGNOZA JOSEPHA RATZINGERA/BENEDYKTA XVI
Streszczenie. Pytanie o cz³owieka  jego pocz¹tek, naturê, powo³anie i przysz³oæ  jest jednym
z najgorêtszych wiatopogl¹dowo pytañ wspó³czesnoci. Chrzecijañstwo przypomina, ¿e oderwanie antropologii od teologii skutkuje nieuchronnie ideologi¹, która paradoksalnie zarazem cz³owieka
ubóstwia i degraduje, kwestionuj¹c chroni¹ce go fundamentalne wartoci. Szczególnie dramatyczne
skutki wynikaj¹cego z oddalenia od Boga etycznego chaosu ponowoczesnoci widoczne s¹ w sferze
ludzkiej p³ciowoci i ¿yciu rodzinnym. W tej dziedzinie podwa¿enie stwórczej prawdy o cz³owieku
i odmowa istotowej zale¿noci od Boga prowadzi do destrukcji rodziny i godzi wprost w samo
ludzkie ¿ycie. Ostatecznie  dowodzi Joseph Ratzinger/Benedykt XVI, przypominaj¹c losy ewangelicznego marnotrawnego syna, to, co pysze ludzkiej wydaje siê byæ nale¿nym bezmiarem wolnoci,
mo¿e prowadziæ  w grzesznej uzurpacji  jedynie do skrajnego upodlenia cz³owieka.
S³owa kluczowe: rodzina, p³ciowoæ, grzech, etos, ponowoczesnoæ.
Chrzecijañskiej pokorze uznania bytu przeciwstawia siê dziwacznie odmienna »pokora« pogardy dla bytu. Cz³owiek jest tu ostatecznie niczym, nag¹ ma³p¹, szczególnie
agresywnym szczurem, ale byæ mo¿e uda nam siê co z niego zrobiæ Chrzecijañska
nauka o wyzwoleniu nie mo¿e siê zatem obyæ bez nauki o stworzeniu, opiera siê na
niezmiennym »tak« wobec stworzenia. Wprowadzona przez nowo¿ytnoæ zasadnicza
alternatywa mi³oci i wykonania okazuje siê zatem to¿sama z alternatyw¹ zaufania do
bytu i sceptycyzmu wobec bytu (zapomnienia o bycie, negacji bytu), który wyra¿a siê
jako wiara w postêp [ ], jako zasada walki klas, krótko mówi¹c: jako kreatywnoæ
przeciwstawiona Creatio, jako tworzenie wiata przeciwstawione byciu stworzenia1.

* * *
Cz³owiek jest centralnym punktem rzeczywistoci stworzonej. To fundamentalna, istotna teza antropologii biblijnej i judeochrzecijañskiej wizji ludzkiej natury
i kondycji, cz³owieczego bytu i losu.
Adres/Address/Anschrift: ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik, Wydzia³ Teologiczny, Uniwersytet l¹ski
w Katowicach, e-mail: jerszym@gmail.com
1 Benedykt XVI/J. Ratzinger, Na pocz¹tku Bóg stworzy³
Cztery kazania o stworzeniu i upadku.
Konsekwencje wiary w stworzenie, t³um. J. Merecki, Kraków 2006, s. 97.
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Centralny, ale w wiecie stworzeñ; stworzony, ale wród stworzeñ centralny.
To napiêcie  miêdzy wyj¹tkowoci¹ a zale¿noci¹, dum¹ a pokor¹  okrela
cz³owieka, wskazuje jego miejsce wród istnieñ. Pierwszorzêdnie jednak i teologicznie najg³êbiej wyjania to miejsce relacja z Bogiem, z której to relacji owo
napiêcie wynika. Odniesienie cz³owieka do Boga, odniesienie wzajemne i zamierzone przez Stwórcê od pocz¹tku do koñca (od stworzenia po zbawienie) jest
podstawow¹ osi¹ komunijnej struktury rzeczywistoci. Cz³owiek jest bowiem
istotowo niejako teandryczny: jest bytem, który w zjednoczeniu z Bogiem realizuje swoj¹ istotê i osi¹ga swój cel. I tym samym dociera do prawdy o sobie.
1. Podstawowe wyznanie
Prawda o od-Boskim pochodzeniu cz³owieka, o jego ku-Boskiemu przeznaczeniu, o jego grzesznoci  jest fundamentem procz³owieczej misji chrzecijañstwa. Powtórzmy, od strony negatywnej tym razem: chrzecijañstwo mia³oby
niewiele do powiedzenia o cz³owieku i ma³o do zrobienia w s³u¿bie cz³owieka, jeli
wykluczyæ nadziejorodn¹ naukê o cz³owieku jako stworzeniu Boskim oraz zakwestionowaæ realistyczn¹ naukê o cz³owieku-grzeszniku wygl¹daj¹cym zbawienia,
które w Chrystusie staje siê dla cz³owieka dosiê¿ne, rzeczywiste.
Teologia jest wiêc absolutn¹ i konieczn¹ podstaw¹ antropologii: zarówno
teoretycznie  w chrzecijañskiej wizji rzeczywistoci, jak i na wskro praktycznie
 w chrzecijañskiej egzystencji. Raz jeszcze od strony negatywnej: nieznajomoæ
Boga skutkuje nieznajomoci¹ cz³owieka. Józef Ratzinger: [ ] musi byæ mocno
wypowiedziane podstawowe wyznanie: »Bóg jest«. Najpierw trzeba przywo³aæ
na pamiêæ wiêty majestat Tego, od którego wszystko pochodzi [ ] Gdzie nie
jest on dostrzegany [poznawany!  J.Sz.], tam nie tylko traci wszelkie napiêcie
i wszelki sens dramat dziejów, dramat cz³owieczeñstwa; tam równie¿ cz³owiek
nie staje siê coraz wiêkszy, lecz coraz mniejszy; nie jest on ju¿ przecie¿ w wiecie
czym »u góry«, lecz jedn¹ z jego igraszek, w których wiat wypróbowuje swoje
w³asne mo¿liwoci  »nie rozeznanym jeszcze zwierzêciem« (Nietzsche)2.
Jeli tak sformu³owan¹ tezê zestawiæ z gorzkim wyrzutem profesor Chantal
Millon Delsol z paryskiego uniwersytetu Marne-la-Vallée  Istniej¹ce religie,
bardzo stare i silnie zakorzenione, przypisuj¹ najwiêksze znaczenie formom, które
piêtrz¹ siê ponad sam¹ ich istot¹, w efekcie j¹ przes³aniaj¹c. Wspó³czesnemu
cz³owiekowi, który szczerze pragnie przemyleæ zagadki egzystencji, aplikuje siê
wiêc luksus dogmatów i tradycji, które choæ w obrêbie samej religii maj¹ status
2

J. Ratzinger, Bóg Jezusa Chrystusa. Medytacje o Bogu Trójjedynym, t³um. J. Zychowicz,
Kraków 1995, s. 62.
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wiêtoci, jemu wydaj¹ siê czym przesadnym. Na przyk³ad to, ¿e Bóg istnieje
w trzech osobach, nie jest dla niego istotne, bo on na razie zastanawia siê, czym
cz³owiek ró¿ni siê od zwierzêcia3  widzimy, o jak¹ stawkê toczy siê gra. To
bowiem, co Ratzinger (w chwili, kiedy pisa³ te s³owa profesor niemieckich uniwersytetów) uwa¿a za istotê sprawy4 (uznanie istnienia, prymatu Boga i prawdy
o Nim jako przyczyna rozpoznania w cz³owieku kogo wiêkszego ni¿ zwierzê), dla
Millon Delsol zdaje siê byæ luksusem na potem, bo na razie wspó³czesny
cz³owiek ma istotniejsze rzeczy na g³owie
Tymczasem ruch ¿ycia, zaistnienia, modelu bycia, jego wzorca i spe³nienia
jest zstêpuj¹cy: z wysokoci (Boga) do niskoci (cz³owieka); jest to ruch przebiegaj¹cy od istoty Boga ku istocie cz³owieka5, a jego funkcjonowanie i skutecznoæ s¹ mo¿liwe jedynie w pokorze ludzkiego przyjêcia Boskiego daru. A bez
niego (daru i jego przyjêcia) nie poznamy prawdziwej odpowiedzi na pytanie kim
jestemy?. Józef Ratzinger/Benedykt XVI idzie tu zreszt¹ najwierniej tropem
Jana Paw³a II, jego wielkiej, konsekwentnie teologicznej antropologii: ludzka osoba jest zrozumia³a jedynie w relacji wzajemnego daru z siebie; jej personalizm
(najg³êbszy wymiar bycia osob¹, g³êbia osobowoci) wskazuje w ten sposób na
swoje trynitarne ród³o. Ludzka istota i godnoæ jest bowiem zakorzeniona
w paradygmacie trynitarnym. BógMi³oæTrójca jest naszym ród³em i archetypem, a ontologia (pierwotna i finalna) decyduje o projekcie cz³owieczeñstwa
i ca³ej reszcie: celach, funkcjach, etosie6. Najkrócej: zasada bycia cz³owiekiem
zostaje wyprowadzona z zasady trynitarnej mi³oci, z istoty bytu Boga samego,
który w dawaniu siebie jako mi³oci jest prawdziw¹ rzeczywistoci¹ i autentyczn¹
moc¹7. Cz³owiek zosta³ poczêty z Mi³oci, z mi³oci stwórczej i wszechmocnej, z Boga-Mi³oci. Ex nihilo (2 Mch 7,28), owszem, ale pierwszorzêdnie ex
amore  Dei.
Zatem nie cogito jest fundamentem ludzkiego zaistnienia. Nie cogito ergo
sum, ale pierwszorzêdnie i ród³owo amor ergo sum. Kartezjañska sentencja
zostaje zmieniona podwójnie  to wa¿ne. W kwestii pocz¹tku cz³owieka mi³oæ
3
4

Ch.M. Delsol, Bóg na wygnaniu, Znak 2001, nr 10(557), s. 9.
Ludzie s¹ czêci¹ natury, jednak jako wolne podmioty, kieruj¹ce siê wartociami moralnymi
i duchowymi, przekraczaj¹ naturê. Owa rzeczywistoæ antropologiczna, której uznanie stanowi integraln¹ czêæ myli chrzecijañskiej, jest bezporedni¹ odpowiedzi¹ na próby zniesienia granicy pomiêdzy
naukami humanistycznymi i przyrodniczymi, co jest czêstokroæ podejmowane we wspó³czesnym
spo³eczeñstwie. Benedykt XVI, Przemówienie do cz³onków Papieskiej Akademii Nauk i Papieskiej
Akademii Nauk Spo³ecznych (21 XI 2005), w: Benedykt XVI, Myli duchowe, t³um. W. Szymona,
Poznañ 2008, s. 56.
5 J. Ratzinger, Bóg Jezusa Chrystusa , s. 63.
6 T. Rowland, Wiara Ratzingera. Teologia Benedykta XVI, t³um. A. Gomola, Kraków 2010,
s. 126127.
7 J. Ratzinger/Benedykt XVI, Szukajcie tego, co w górze, t³um. M. Rodkiewicz, Kraków 2007,
s. 43.
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poprzedza poznanie; ponadto strona bierna (amor) warunkuje stronê czynn¹ (cogito). Cz³owieczeñstwo pochodzi z mi³osnego daru, wszelka aktywnoæ jest potem, jest jego nastêpstwem.
Cz³owiek jest wiêc wziêtym z ziemi (por. Rdz 2,7) obrazem Boga, powo³anym do istnienia z mi³oci. Cz³owiek jest pomys³em i projektem Boga. Cz³owiek
nie jest b³êdem  jest chcianym, upragnionym owocem stwórczej Mi³oci.
Oto nieredukowalna podstawa teologicznego rozumienia cz³owieka. Od
pocz¹tku cz³owiek zosta³ powo³any do istnienia na obraz i podobieñstwo Boga
(Rdz 1,26-27). St¹d te¿ cz³owieczeñstwo od pocz¹tku kryje w sobie co istotnie
boskiego, a pierwotnym i decyduj¹cym ród³em rozumienia natury i powo³ania
cz³owieka (osobowoci, godnoci, relacyjnoci, spe³nienia w mi³oci) jest Trójjedyny8  nikt inny, nic innego. Z tej prawdy wynikaj¹ prawa cz³owieka, jego
szczególne przeznaczenie, a tak¿e wyj¹tkowa pozycja wród innych stworzeñ.
Biblijna opowieæ o pocz¹tku cz³owieka jest wiêc opowieci¹ o fundamentalnej zale¿noci cz³owieka. Cz³owiek ¿yje dziêki Innemu  brzmi odpowied Biblii
zawieraj¹ca te¿ nieod³¹cznie wyjanienie natury owej fundamentalnej zale¿noci. Zale¿noæ ta nie degraduje, poniewa¿ jest owocem i form¹ mi³oci. I to
mi³oci najwy¿szej, najczystszej  bez jakichkolwiek domieszek egoizmu. Boskie
Chcê, aby by³ funduje ow¹ podstawow¹ zale¿noæ cz³owieka, opisuje jego
pierwotn¹ prawdê, któr¹ jest Mi³oæ jako ród³o. To Mi³oæ Boga, daj¹c ¿ycie,
wyzwala z niebytu; obdarowuj¹c, nie zabiera wolnoci. Wrêcz przeciwnie: ustanawia j¹, przemieniaj¹c zale¿noæ w wolnoæ  tylko mi³oæ to potrafi9.
I dlatego te¿ owa fundamentalna, pierwotna prawda o cz³owieku prowadzi
(winna prowadziæ) do postawy fundamentalnej bytowej pokory, która polega na
zaakceptowaniu bytu i siebie jako stworzonych i zale¿nych od »mi³oci«10. Jakkolwiek ludzka kreatywnoæ, realizacja siebie, wolna odpowied na dan¹ w mi³oci wolnoæ, mog¹ mieæ miejsce jedynie w przestrzeni budowanej na tym fundamencie: stworzonoci cz³owieka i jego bytowej zale¿noci od Boga. Tak tu, jak
wszêdzie i zawsze, logos poprzedza etos, prawid³owe dzia³anie jest skutkiem
prawdy, agere sequitur esse. A rzecz dotyczy przysz³oci: dla pytania o nasze
dzia³anie decyduj¹ce jest pytanie o podstawê naszego bycia: przysz³oæ mo¿emy
zdobyæ tylko wtedy, gdy nie utracimy stworzenia11.
Grzech jest  ostatecznie, ka¿dy, w swoim nagim rdzeniu  niezgod¹ na ten
stan rzeczy; jest brakiem akceptacji tej fundamentalnej zale¿noci. Tajemnica
nieprawoci  amor sui usque ad contemptum Dei12  mi³oæ wsobna, rady8 Por. J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrzecijañstwo, t³um. Z. W³odkowa, wyd. 3, Kraków 2006,
s. 83, 103, 112, 115.
9 Benedykt XVI/J. Ratzinger, Na pocz¹tku Bóg stworzy³ , s. 96.
10 Ibidem, s. 97.
11 Ibidem.
12 Augustyn, De civitate Dei, XIV, 28.
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kalne samolubstwo, choroba wolnoci  popchnê³a pierwszych rodziców ku pierwotnemu niepos³uszeñstwu. Znaæ dobro i z³o jak Bóg (Rdz 3,5); samemu
stanowiæ o tym, co dobre, a co z³e, czyli nie godziæ siê na zale¿n¹ od Stwórcy
kondycjê stworzenia; byæ jak Bóg  oto istota pierworodnej winy, rdzeñ ka¿dego
grzechu, a w koñcu i sk³onnoæ ka¿dego cz³owieka jako grzesznika: Najg³êbsz¹
treci¹ grzechu jest to, ¿e cz³owiek chce zaprzeczyæ faktowi bycia stworzonym,
gdy¿ nie chce przyj¹æ miary i granicy, które s¹ w nim zawarte. Cz³owiek nie chce
byæ stworzeniem, nie chce byæ zale¿ny, nie chce mieæ miary13.
2. Podró¿ w dalekie strony
Ta radykalnie teologiczna wizja antropologii generuje szereg zasad, wniosków
i implikacji etycznych, które nie tylko s¹ z niej wywiedzione, ale i przez ni¹
chronione. A które bêd¹c fundamentem ludzkiego etosu, znalaz³y siê w oku
cyklonu najgorêtszych debat wspó³czesnoci, debat dotycz¹cych przysz³oci wiata, naszej ludzkiej nadziei. Bo jak to by³o? Przypomnijmy: na pytania dok¹d iæ?
i co robiæ? nie da siê odpowiedzieæ poprawnie, wykluczaj¹c pytania sk¹d pochodzimy? i kim jestemy?  i rezygnuj¹c tym samym z odpowiedzi na nie14. Nie
wolno rozdzielaæ pytania o byt i o nasz¹ nadziejê, przestrzega Autor Na pocz¹tku
Bóg stworzy³ 15. Chrzecijañstwo, wiedz¹c sk¹d i dok¹d siêga cz³owieczeñstwo,
wie dziêki temu, jaki jest cz³owiek  jak byæ cz³owiekiem, ¿yæ jako cz³owiek i jak
cz³owiek. Wie, którêdy iæ i co robiæ. Prawda o cz³owieku jest bowiem niezatrutym ród³em ludzkiej sztuki ¿ycia, artis vitae hominis.
Ratzinger/Benedykt XVI w tych najgorêtszych debatach wspó³czesnoci
bierze udzia³ z otwart¹ przy³bic¹, wiadom niezbywalnej odpowiedzialnoci chrzecijañstwa i jego teologii za przysz³oæ i nadziejê. Tylko ¿ywa wiê antropologii
z teologi¹, przypomina papie¿ (odwo³uj¹c siê czêsto do swojego umi³owanego
Poprzednika) z ca³¹ odwag¹, na wielu areopagach i agorach wspó³czesnoci,
chroni istotê ludzkiego etosu, pokazuj¹c co znaczy byæ cz³owiekiem i ¿yæ jak
cz³owiek: ofiarowaæ siebie samego w mi³oci, gdy¿ to upodabnia nas do
Boga16.
Ale te¿  z tego samego ród³a to wniosek  z t¹ sam¹ moc¹ i determinacj¹
Ratzinger/Benedykt XVI demaskuje mit fa³szywego podobieñstwa do Boga,
k³amstwa maj¹cego swe diabelskie korzenie. Bóg nie jest ofiarn¹ Mi³oci¹, ale
13
14
15
16

Benedykt XVI/J. Ratzinger, Na pocz¹tku Bóg stworzy³ , s. 73.
Ibidem, s. 83.
Ibidem.
Benedykt XVI, Jan Pawe³ II. Mój umi³owany Poprzednik, t³um. wstêpu i dodatku R. £obko,
Czêstochowa 2007, s. 63. Por. Benedykt XVI/Joseph Ratzinger, Formalne zasady chrzecijañstwa.
Szkice do teologii fundamentalnej, t³um. W. Szymona, Poznañ 2009, s. 100102.
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z³oliw¹ W³adz¹ zazdronie strzeg¹c¹ swojej pozycji jedynego znawcy dobra i z³a
 podpowiada przebieg³y zwodziciel (Rdz 3). Jest to k³amstwo na temat Boga.
Prowadzi ono do detronizacji Boga, do zajêcia miejsca swojego Stwórcy i Zbawcy, który tym samym znika cz³owiekowi z pola widzenia i z przestrzeni etycznej17.
A wtedy w polu widzenia uzurpatora zasiadaj¹cego na pustym po Bogu tronie
jawi¹ siê nowe mo¿liwoci w przestrzeni nowej (postêpowej, a jak¿e) etyki.
Oto bowiem wspó³czesne zaæmienie sensu Boga18 jest podobne do procesu, któremu uleg³ Marnotrawny z Jezusowej przypowieci (£k 15,1132). I tak
jak on, dzisiejszy cz³owiek udaje siê w dalekie strony, gdzie z nierz¹dnicami
trwoni maj¹tek otrzymany od Ojca. Jego ¿ycie ulega przy tym tak daleko posuniêtej degradacji, pohañbieniu i poni¿eniu, ¿e z ich perspektywy poziom ¿ycia wiñ
 zwierz¹t nieczystych dla ¯ydów i bêd¹cych miejscem zes³ania legionu z³ych
duchów w ewangelicznej scenie opisanej przez wszystkich synoptyków (Mt 8,2834;
Mk 5,120; £k 8,2639)  jawi mu siê jako niedosiê¿ny i nieosi¹galny awans.
Owe dalekie strony to regio dissimilitudinis  zwrot, który pojawia siê
u Ojców Kocio³a, filozofów i teologów, od samego Platona po Bernarda
z Clairvaux19, ale który uniemiertelni³ w. Augustyn, a zw³aszcza jedna, s³ynna
fraza z jego Wyznañ: [ ] et inveni longe me esse a te in regione dissimilitudinis
[ ]20  Zrozumia³em, ¿e jestem daleko od Ciebie  w krainie, gdzie wszystko
jest inaczej21 (w t³umaczeniu Zygmunta Kubiaka). Ratzinger/Benedykt XVI
pos³uguje siê tym pojêciem kilkakrotnie, w sposób najbardziej wyrazisty 26 lutego
1983 r., podczas g³oszonych watykañskich rekolekcji wielkopostnych22.
Czym jest regio dissimilitudinis? Ratzinger/Benedykt XVI ³¹czy oba sensy:
biblijno-grecki i patrystyczno-³aciñski. To te rejony ludzkiego ¿ycia, które s¹ odleg³e od Boga  #áðåäÞùçóåí éò ÷þñáí ìáêñÜí, odjecha³ do krainy dalekiej,
£k 15,13  i tym samym nie s¹ takie, jakie s¹ i jakie byæ powinny; s¹ inne,
niepodobne do siebie samych: regio dissimilitudinis, kraina niepodobieñstwa.
Tam wszystko jest inne, nie takie, jak chcia³ Bóg i jak pragnie w g³êbi swego
serca, pod dnem pierworodnego ska¿enia, cz³owiek. Byæ daleko od Ojca to ¿yæ
nie tak jak trzeba i warto, ale w cieniu mierci, w stronê oddalaj¹c¹ siê od
Boga-¿ycia, w stronê zmiany, wynaturzeñ obyczajowo-moralnych; w strony dalekie, gdzie wszystko jest inaczej
17

s. 13.

18
19
20
21
22

J. Ratzinger, Dwa wa¿ne wyk³ady i dwie polskie laudacje, t³um. K. Wójtowicz, Kraków 2005,

Radoæ wiary, red. G. Vigini, red. pol. M. Romanowski, Czêstochowa 2012, s. 14.
E. Gilson, Regio dissimilitudinis de Platon à Saint Bernard de Clairvaux, Paris 1947, s. 23.
Augustinus, Confessiones, VII, 10, 2.
wiêty Augustyn, Wyznania, t³um. Z. Kubiak, Warszawa 1978, s. 120.
J. Ratzinger, Chrystus i Jego Koció³, t³um. W. Szymona, wyd. 2, Kraków 2005, s. 212. Por.
Benedykt XVI, Mistrzynie duchowe, t³um. i oprac. red. za polsk¹ edycj¹ LOsservatore Romano 2012,
s. 35.
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Pod atrakcyjn¹ pow³ok¹ wyzwolenia, swobodnego przestworu dalekich
stron, obietnicy konsumowania przyjemnoci ¿ycia, a wiêc pod ca³ym tym fa³szem p³ytkiej, wierzchniej warstwy s³odyczy, kryje siê najbardziej gorzka z gorzkich prawd: tam siê nie da ¿yæ, tam siê da jedynie umrzeæ. Okazuje siê bowiem,
¿e we wszystkich tego typu regiones  biblijnych i dawnych, nowych i najnowszych  ronie wielki smutek i przybywa strasznego gniewu o pozornie nieznanych ród³ach i nieokrelonym kierunku uderzenia.
Regio dissimilitudinis okazuje siê byæ nie ziemi¹ obiecan¹ dla m³odych
synów ludzkoci, udrêczonych monotoni¹ tego, co stare, tradycyjne, nieinnowacyjne (jak siê wydawa³o), ale krain¹ przymieraj¹cych g³odem winiopasów (i to
g³odem wielorakim, wszechstronnym). To wielka i straszna pustynia, nie mniej
ja³owa i pe³na jadowitych gadów ni¿ ta, przez któr¹ wiod³a dramatyczna wêdrówka Izraelitów (Pwt 8,15)23, gdzie niepohamowany konsumpcjonizm i okrutna
obojêtnoæ na sprawy boskie i ludzkie s¹ wprost proporcjonalne do odleg³oci od
Boga  egotyczne ¿¹dze tym wiêksze, im strony dalsze. Krain¹ t¹, z braku
w³aciwego Króla-Ojca, rz¹dzi to, co ma wiêksz¹ moc przebicia i jest bezwzglêdniejsze: w ostatecznym rozrachunku die nackte Macht24  naga si³a (przemoc
w stanie czystym, przek³ada W. Szymona25). A moralnoæ i obyczaje s¹ tam
kszta³towane wed³ug zasady cosi fan tutti, bo tak robi¹ wszyscy26; jest siê
takim, bo takim siê dzisiaj jest. I kropka. Bo wszystko jest tu tyle samo (niewiele)
warte.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e nastanie ciê¿kiego g³odu (por. £k 15,14)
w krainie, gdzie wszystko jest inaczej, jest tylko kwesti¹ czasu. Bo jeli nic nie
ma wartoci, nie ma ju¿ rzeczy niemo¿liwych: nie ma ¿adnej wartoci zdolnej
powstrzymaæ cz³owieka, nie istniej¹ ju¿ nieprzekraczalne normy27. Liczy siê
tylko w³asne ego, najaktualniejsze teraz i brutalny cynizm. Wszak wszystko jest
mo¿liwe
3. Walka obronna
I oto mroczny punkt wspó³czesnoci, jeden z najtragiczniejszych skutków
i przejawów oddalenia od Ojca: destructio familiae. Ów mroczny punkt, który
okrela Ratzinger/Benedykt XVI ca³kiem jasno: ma³¿eñstwo i rodzina przestaj¹
23
24

Benedykt XVI, Myli duchowe, s. 21.
J. Ratzinger, Theologie Prinzipienlehre. Bausteine zur Fundamentaltheologie, Donauwörth
2005, s. 377.
25 Benedykt XVI/Joseph Ratzinger, Formalne zasady chrzecijañstwa, s. 482.
26 A.M. Valli, Ratzinger na celowniku. Dlaczego go atakuj¹? Dlaczego jest s³uchany?, t³um.
M. Masny, Kraków 2011, s. 133.
27 J. Ratzinger, Europa Benedykta w kryzysie kultur, t³um. W. Dzie¿a, Czêstochowa 2005, s. 116.
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byæ podstawowymi wartociami dla nowoczesnego spo³eczeñstwa28. Jej destrukcja przebiega w takim tempie, w takich kierunkach i z tak wielk¹ moc¹
niszczenia, ¿e rodzina przestaje byæ podobna do siebie samej. Owoce destructio
familiae, czyli produkty rodzinopodobne (¿eby przypomnieæ s³ynne PRL-owskie
s³odycze czekoladopodobne czy polo coctê, socjalistyczn¹ podróbkê coca-coli), to
znaczy patchwork family, ma³¿eñstwa homoseksualistów i lesbijek, zwi¹zki
bez sakramentu, bez kontraktu z USC i bez zobowi¹zañ staj¹ siê dissimilitudo
familiae  elementem krainy, gdzie wszystko jest inaczej.
Nieprzypadkowo zapewne  to g³êboka i fenomenalnie odkrywcza warstwa
przypowieci o Mi³osiernym, Marnotrawnym i Zgorzknia³ym (£k 15,1132)
 wyprawa m³odszego w dalekie strony jest mo¿liwa po rozbiciu rodziny
 wspólnoty mi³oci Ojca i dwóch Synów, gdzie dzielili bliskoæ i wszelkie dobra
(15,31). S³owa Benedykta XVI wypowiedziane 21 grudnia 2012 r. do kardyna³ów
i pracowników Kurii Rzymskiej brzmi¹ jak komentarz do tej biblijnej historii:
W walce o rodzinê stawk¹ jest sam cz³owiek. I staje siê oczywiste, ¿e tam, gdzie
dochodzi do zanegowania Boga, zniszczeniu ulega tak¿e godnoæ cz³owieka. Kto
broni Boga, ten broni cz³owieka29. I broni rodziny30.
Aborcja
W samym centrum obronnej walki znajduje siê kwestia aborcji i eutanazji,
najwiêksza bodaj proludzka i tym samym prorodzinna batalia, jak¹ toczy wspó³czenie Koció³ (i nie tylko on). Stanowisko Ratzingera/Benedykta XVI, rzecz jasna,
jest jednoznaczne: [ ] prawo do ¿ycia ka¿dej ludzkiej istoty, nietykalnoæ ludzkiego ¿ycia w ka¿dej jego fazie. W imiê wolnoci i w imiê nauki prawo to bywa coraz
dotkliwiej gwa³cone: gdzie aborcja jest uznawana za wyraz prawa do wolnoci, tam
wolnoæ jednej osoby jest stawiana ponad prawem do ¿ycia innej osoby31.
Argumentacjê przedstawia³ wielokrotnie, jest nastêpuj¹ca i dotyczy osi sporu:
rozumienia wolnoci. Z perspektywy radykalnie indywidualistycznych tendencji
owiecenia aborcja jest postrzegana jako prawo do wolnoci: kobieta mo¿e sama
dysponowaæ swoim cia³em. Musi mieæ wolnoæ wyboru, czy chce urodziæ dziecko, czy te¿ chce siê go pozbyæ. Powinna sama podejmowaæ decyzje o sobie i nikt
z zewn¹trz  jak siê nam mówi  nie mo¿e narzucaæ jej wi¹¿¹cych norm. Chodzi
28
29

J. Ratzinger, Europa. Jej podwaliny dzisiaj i jutro, t³um. S. Czerwik, Kielce 2005, s. 63.
Benedykt XVI, Przemówienie do przedstawicieli Kolegium Kardyna³ów i Kurii Rzymskiej
(21 XII 2012).
30 Ale ta walka idzie papie¿owi coraz gorzej  konstatuje z nieukrywan¹ Schadenfreude Tomasz
Bielecki na ³amach Gazety Wyborczej (z dn. 2223.12.2012, s. 11). Bo  parafrazuje wypowied
kardyna³a C.M. Martiniego  Koció³ jest »2000 lat do ty³u«. To dobra ilustracja medialnego klimatu,
w jakim przysz³o Benedyktowi XVI przewodziæ w latach 20052013.
31 J. Ratzinger, Europa. Jej podwaliny , s. 63.

Destructio familiae. Diagnoza Josepha Ratzingera/Benedykta XVI

131

tu o prawo stanowienia o sobie. Ale czy kobieta, decyduj¹c siê na aborcjê,
decyduje o sobie? Czy nie decyduje w³anie o kim innym  o tym, ¿e pozbawia
prawa do wolnoci inn¹ osobê, ¿e zabiera jej obszar wolnoci  ¿ycie  poniewa¿
konkuruje ono z jej osobist¹ wolnoci¹. Nale¿y wiêc zadaæ pytanie: co to za
wolnoæ, do której prawa nale¿y pozbawianie wolnoci innych ju¿ na samym
pocz¹tku ich istnienia?32
A i potem równie¿. Bo w dziecku bêd¹cym w ³onie matki objawia siê w pe³ni
istota ludzkiego ¿ycia: cz³owiek mo¿e istnieæ tylko z innym i przez innego i w ten
sposób stale zdany jest na owo »bycie-dla«33, które  w aborcji i eutanazji
 wyklucza.
Po prostu: istota i realnoæ cz³owieczeñstwa domaga siê przyjêcia granic
mojej wolnoci. Bez tej prawdy  i bez prawdy jako takiej  wolnoæ mo¿e staæ
siê wszystkim, tak¿e zbrodni¹, a intelektualici bywaj¹ lepcami, kiedy chodzi
o twory ich mylenia34, dodaje gorzko. Tymczasem blini nie mo¿e byæ konkurencj¹ mojej wolnoci, rywalem mojej przysz³oci. Ani p³ód, ani embrion nie mog¹
zostaæ wykluczeni sporód blinich, tych innych, którzy s¹ nieprzekraczaln¹
granic¹ dla mojej wolnoci indywidualnej35.
W³anie ów konflikt dwóch wolnoci pokazuje jak niezbêdna jest mi³oæ,
ocalaj¹c wolnoæ dla dobra, bêd¹c jej najdoskonalszym owocem. Jeli wolnoæ
nie wyda tego owocu, to sama przerodzi siê w przemoc, czyli antywolnociow¹
opresjê. W ciemn¹ si³ê po¿eraj¹c¹ sam¹ siebie. To paradoks wolnoci. I dlatego,
ostatecznie, to nie ona, ale w³anie mi³oæ musi zarz¹dzaæ tajemnic¹ ¿ycia36.
In vitro i antykoncepcja
Wszystko jest mo¿liwe Na przyk³ad stwarzanie cz³owieka. To znaczy
wyprodukowanie go, w próbówce, in vitro  naturalnemu  ma³o jest wszechwiata,/ sztucznemu starczy taka szklana chata, Ratzinger cytuje (Lublin, KUL,
1988 r.) arcymocne w swej profetycznej grozie wersety drugiej czêci Fausta
Goethego 37 Prokreacja z mandatu Stwórcy czy reprodukcja w duchu
32 J. Ratzinger, Wiara  prawda  tolerancja. Chrzecijañstwo a religie wiata, t³um. R. Zaj¹czkowski, Kielce 2004, s. 195.
33 Ibidem, s. 196.
34 Ibidem, s. 192.
35 J. Ratzinger, W czas Bo¿ego Narodzenia, t³um. K. Wójtowicz, Kraków 2001, s. 3637, 39;
J. Ratzinger, Europa Benedykta , s. 3132.
36 I w tê stronê powinny iæ regulacje prawne i si³a prawa, chroni¹c wolnoæ najs³abszych. Nie
powinno obowi¹zywaæ prawo silniejszego, lecz raczej si³a prawa. J. Ratzinger, Europa. Jej podwaliny , s. 67.
37 J. Ratzinger, Dwa wa¿ne wyk³ady , s. 1217. Por. R. Moynihan, Niech janieje wiat³o Bo¿e,
Kraków 2006, s. 6770. Por. te¿ Instrukcja Donum vitae (22 II 1987)  dokument na temat bioetyki,
dotycz¹cy tak¿e moralnoci seksualnej i reproduktywnej, sygnowany podpisem J. Ratzingera jako
prefekta Kongregacji Nauki Wiary.
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objanienia golema z ¿ydowskiej kaba³y: Gdy bêdziecie mogli jak Bóg stworzyæ
cz³owieka, wówczas siê powie: nie ma ju¿ innego Boga na wiecie poza cz³owiekiem ?38 Ratzinger: Goethe przewidzia³, ¿e szklany wiat homunculusa [golema, cz³owieka  przyp. J.Sz.], czyli cz³owieka, który siebie zredukowa³ do
reprodukcji, sam siê kiedy nieuchronnie rozbije o rzeczywistoæ39. I konstatacja, która w æwieræ wieku po tamtych, wypowiedzianych na KUL-u s³owach,
brzmi jeszcze mocniej: W ekologicznym kryzysie wiata wspó³czesnego s³yszy
siê ju¿ chyba co z brzêku t³uczonego szk³a40. Uzurpacja boskoci i roli Stwórcy
prowadzi do negacji cz³owieka i stworzenia 41.
Akcentuj¹c konieczn¹ wiê wolnoci i prawdy, mi³oci i cierpliwoci argumentuje Ratzinger/Benedykt XVI w kwestii antykoncepcji, wa¿nej sferze prorodzinnych zmagañ Kocio³a naszego czasu. Pigu³ka antykoncepcyjna oddziela od
siebie seksualnoæ i p³odnoæ i wtedy wszystkie rodzaje seksualnoci  która staje
siê czym absolutnie dowolnym  maj¹ tê sam¹ wartoæ, mówi³ Seewaldowi
latem 2010 roku w Castel Gandolfo. Koció³ uznaje naturaln¹ regulacjê poczêæ,
która jest nie tylko metod¹, ale tak¿e drog¹. Zak³ada ona bowiem, ¿e ma siê dla
siebie czas, bo ¿yje siê w sta³ym zwi¹zku. To co fundamentalnie ró¿nego od
sytuacji, gdy bierze siê pigu³kê bez wewnêtrznej wiêzi z drug¹ osob¹ i oddaje siê
szybko pierwszemu lepszemu42.
Zreszt¹, zauwa¿a w tej samej rozmowie, za koncepcjê przeciwn¹ stanowisku
Kocio³a, koncepcjê rozdzielaj¹c¹ p³odnoæ i seksualnoæ (a¿ do najnowszej tendencji produkcji dzieci postrzeganych ju¿ nie jako naturalny dar), szybko pod¹¿y³o dowartociowanie homoseksualizmu43.
38
39
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J. Ratzinger, Dwa wa¿ne wyk³ady , s. 7, 1213.
Ibidem, s. 22.
Ibidem.
Ibidem, s. 2425.
Benedykt XVI, wiat³oæ wiata. Papie¿, Koció³ i znaki czasu [rozm. P. Seewald], t³um. P. Napiwodzki, Kraków 2011, s. 155156. Peter Seewald w 2001 r.: [ ] przyrost demograficzny. Kocio³owi zarzuca siê, ¿e jego rygorystyczna polityka zakazu antykoncepcji rodzi w krajach Trzeciego wiata
wielkie problemy  a¿ po autentyczn¹ nêdzê. Ratzinger: To kompletny absurd. Nêdzê rodzi ruina
moralnoci, która w strukturach plemiennych i we wspólnocie chrzecijan nadawa³a ¿yciu porz¹dek,
a tym samym wyklucza³a wielk¹ nêdzê, jak¹ dzi obserwujemy. [ ] Powodem nêdzy nie jest wielodzietna rodzina, lecz nieodpowiedzialne i rozwi¹z³e p³odzenie dzieci, które nie znaj¹ ojca, a czêsto
nawet matki, i które jako dzieci ulicy cierpi¹ prawdziw¹ nêdzê duchowo nieuporz¹dkowanego wiata.
[ ] Nêdzy nie generuj¹ ci, którzy staraj¹ siê wychowaæ ludzi w wiernoci i mi³oci, w poszanowaniu
dla ¿ycia i w wyrzeczeniu, lecz ci, którzy wybijaj¹ nam z g³owy moralnoæ, a cz³owieka traktuj¹ jako
mechaniczn¹ istotê: prezerwatywa wydaje siê skuteczniejsza od moralnoci, ale kto uwa¿a, ¿e godnoæ
moraln¹ cz³owieka mo¿na zast¹piæ prezerwatyw¹, która jego wolnoæ uczyni bezpieczn¹, ten do cna
upadla cz³owieka i generuje co, czemu jakoby chce zapobiec: egoistyczne spo³eczeñstwo, w którym
ka¿dy mo¿e siê do woli wy¿ywaæ, nie bior¹c na siebie odpowiedzialnoci. J. Ratzinger/Benedykt XVI,
Bóg i wiat. Wiara i ¿ycie w dzisiejszych czasach [rozm. P. Seewald], t³um. G. Sowiñski, Kraków 2001,
s. 395396; por. Benedykt XVI, wiat³oæ wiata, s. 155156.
43 Ibidem, s. 155.
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Homoseksualizm
Na jego temat najpe³niej wypowiedzia³ siê Joseph Ratzinger jako prefekt
Kongregacji Nauki Wiary w dokumencie Homosexualitatis problema, Licie do
biskupów Kocio³a katolickiego o duszpasterstwie osób homoseksualnych, sygnowanym 1 padziernika 1986 r. Czytamy w nim, ¿e sk³onnoæ homoseksualna
wprawdzie sama z siebie nie jest grzechem, wspó³¿ycie p³ciowe jest jednak¿e
moralnie dobre tylko i wy³¹cznie w ma³¿eñstwie44. A tak¿e mocno i jasno:
[ ] niektórzy posunêli siê do zdefiniowania jej [sk³onnoci homoseksualnej
 J. Sz.] jako obojêtnej lub, co wiêcej, jako dobrej. Nale¿y natomiast sprecyzowaæ, ¿e szczególna sk³onnoæ osoby homoseksualnej, chocia¿ sama w sobie nie
jest grzechem, stanowi jednak s³absz¹ b¹d silniejsz¹ sk³onnoæ do postêpowania
z³ego z moralnego punktu widzenia. Z tego powodu sama sk³onnoæ musi byæ
uwa¿ana za obiektywnie nieuporz¹dkowan¹. Dlatego ci, którzy znajduj¹ siê
w tym uwarunkowaniu, powinni byæ przedmiotem szczególnej troski duszpasterskiej, by nie doszli do przekonania, ¿e urzeczywistnianie tej sk³onnoci w relacjach
homoseksualnych jest wyborem mo¿liwym do przyjêcia z moralnego punktu widzenia45.
Prawie równolegle wypowiedzia³ siê Ratzinger na temat homoseksualizmu
w Raporcie o stanie wiary (polskie wydanie rozmów z V. Messorim ukaza³o siê
w 1986 r.). Aktywnoci homoseksualnej nie wolno ani usprawiedliwiaæ, ani
uwa¿aæ za jeden z aspektów wyzwolenia cz³owieka  mówi³ tu46. Permisywizm
moralny jest bowiem dramatycznym objawem kryzysu moralnego wspó³czesnoci47, a zarazem znakiem przekroczenia granicy, za któr¹ rozci¹ga siê kraina,
gdzie wszystko jest inaczej
Ale nie wolno kapitulowaæ: godziæ siê na paradoksalne ¿¹danie homoseksualistów, aby prawo uzna³o ich zwi¹zki poprzez zrównanie ich z ma³¿onkami48;
ulegaæ temu, ¿e  jako mówi³ w 2005 r., w Subiaco  niebawem nie bêdzie ju¿
mo¿na twierdziæ, ¿e homoseksualizm, jak mówi nauka Kocio³a katolickiego, jest
44
45
46

List Homosexualitatis problema (1 X 1986), n. 7.
Ibidem, n. 3.
J. Ratzinger, Raport o stanie wiary [rozm. V. Messori], t³um. Z. Oryszyn, KrakówWarszawa
Struga 1986, s. 73, 75.
47 Ibidem, s. 71.
48 J. Ratzinger, Europa. Jej podwaliny , s. 30: Tendencja ta oznacza wykroczenie poza obrêb
dziejów ludzkiej moralnoci, która mimo zró¿nicowania prawnych form ma³¿eñstwa zachowywa³a
wiadomoæ, ¿e ma³¿eñstwo jest szczególn¹ wspólnot¹ mê¿czyzny i kobiety, otwart¹ na dzieci, a wiêc
i na rodzinê. Tu nie chodzi o dyskryminacjê, lecz o to, czym jest ludzka osoba jako mê¿czyzna
i kobieta oraz w jaki sposób wspó³¿ycie mê¿czyzny i kobiety mo¿e otrzymaæ formê prawn¹. Jeli
z jednej strony ich bycie razem oddala siê coraz bardziej od form prawnych, a z drugiej  zwi¹zek
homoseksualny postrzega siê jako równy rang¹ ma³¿eñstwu, to mamy do czynienia z rozpadem obrazu
cz³owieka, czego konsekwencje musz¹ byæ katastrofalne.
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obiektywnym nie³adem w budowaniu ludzkiej egzystencji49; tak troszczyæ siê
o osoby homoseksualne i tak rozwijaæ ich duszpasterstwo, by w ¿aden sposób nie
dewaluowaæ podstawowego w tej dziedzinie zadania Kocio³a: obrony i rozwoju
rodziny50. To ostatnie dotyczy te¿ duszpasterstwa osób rozwiedzionych51.
Radykalny feminizm, ideologia gender
Testament pontyfikatu Benedykta XVI to ostra krytyka ideologii gender,
szczególnie dobitna w ostatnich miesi¹cach przed abdykacj¹, w grudniu 2012
i styczniu 2013 r. Oto ca³y passus z corocznego, tradycyjnego przemówienia do
cz³onków Kolegium Kardynalskiego i przedstawicieli Kurii Rzymskiej, 21 grudnia
2012 r., fragment dialogicznie nawi¹zuj¹cy do rozprawy naczelnego rabina Francji
Gillesa Bernheima pt. Ma³¿eñstwa homoseksualne, rodzicielstwo i adopcja:
O czym czêsto zapominamy powiedzieæ:
Wielki rabin Francji Gilles Bernheim, w swym starannie udokumentowanym i g³êboko
poruszaj¹cym traktacie wykaza³, ¿e atak, na który jestemy dzi nara¿eni, na autentyczn¹ postaæ rodziny, sk³adaj¹c¹ siê z ojca, matki i dziecka siêga jeszcze g³êbszego
wymiaru. Jeli do tej pory przyczynê kryzysu rodziny dostrzegalimy w niezrozumieniu istoty ludzkiej wolnoci, to obecnie staje siê jasne, ¿e stawk¹ jest wizja samego
istnienia, tego, co naprawdê znaczy byæ cz³owiekiem. Cytuje on stwierdzenie, które
zosta³o rozs³awione przez Simone de Beauvoir: »Nikt nie rodzi siê kobiet¹, tyko siê
ni¹ staje« (»On ne naît pas femme, on la devient«). Te s³owa da³y podwaliny tego, co
dzisiaj pod has³em gender jest przedstawiane jako nowa filozofia seksualnoci. P³eæ,
zgodnie z t¹ filozofi¹, nie jest ju¿ pierwotnym faktem natury, który cz³owiek musi
przyj¹æ i osobicie wype³niæ sensem, ale rol¹ spo³eczn¹, o której decyduje siê autonomicznie, podczas gdy dotychczas decydowa³o o tym spo³eczeñstwo. Oczywisty jest
g³êboki b³¹d tej teorii i podporz¹dkowanej jej rewolucji antropologicznej. Cz³owiek
kwestionuje, ¿e ma uprzednio ukonstytuowan¹ naturê swojej cielesnoci, charakteryzuj¹c¹ istotê ludzk¹. Zaprzecza swojej w³asnej naturze i postanawia, ¿e nie zosta³a ona
jemu dana jako fakt uprzedni, ale to on sam ma j¹ sobie stworzyæ. Wed³ug biblijnego
opisu stworzenia, do istoty cz³owieka nale¿y bycie stworzonym przez Boga jako
mê¿czyzna i jako kobieta. Ten dualizm jest istotny dla istoty ludzkiej, tak jak j¹ Bóg
nam da³. Dochodzi do zakwestionowania w³anie tej dwoistoci, jako danej wyjciowej.
Nie jest ju¿ wa¿ne to, co czytamy w opisie stworzenia: »Stworzy³ mê¿czyznê
i niewiastê« (Rdz 1,27). Nie, teraz uwa¿a siê, ¿e to nie On stworzy³ ich mê¿czyzn¹
i kobiet¹, ale ¿e dotychczas okrela³o to spo³eczeñstwo, a teraz my sami o tym mamy
decydowaæ. Mê¿czyzna i kobieta jako rzeczywistoci stworzenia, jako natura osoby
ludzkiej ju¿ nie istniej¹. Cz³owiek kwestionuje swoj¹ naturê. Jest on teraz jedynie
duchem i wol¹. Manipulowanie natur¹, potêpiane dzi w odniesieniu do rodowiska,
staje siê tutaj wyborem podstawowym cz³owieka wobec samego siebie. Istnieje teraz
tylko cz³owiek w sposób abstrakcyjny, który nastêpnie autonomicznie co sobie
49
50
51

T. Rowland, Wiara Ratzingera, s. 256; A.M. Valli, Ratzinger na celowniku, s. 150.
List Homosexualitatis problema, n. 17.
Por. Benedykt XVI, wiat³oæ wiata, s. 154.
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wybiera jako swoj¹ naturê. Dochodzi do zakwestionowania mê¿czyzny i kobiety w ich
wynikaj¹cej ze stworzenia koniecznoci postaci osoby ludzkiej, które nawzajem siê
dope³niaj¹. Je¿eli jednak nie istnieje dwoistoæ mê¿czyzny i kobiety jako dana wynikaj¹ca ze stworzenia, to nie ma ju¿ tak¿e rodziny, jako czego okrelonego na pocz¹tku
przez stworzenie. Ale w takim przypadku równie¿ potomstwo utraci³o miejsce, jakie
do tej pory jemu siê nale¿a³o i szczególn¹, w³aciw¹ sobie godnoæ. Bernheim pokazuje,
jak obecnie musi siê ono staæ w miejsce samoistnego podmiotu prawnego, przedmiotem,
do którego ma siê prawo i o który, jako przedmiot, do którego ma siê prawo, mo¿na
sobie sprokurowaæ. Tam, gdzie wolnoæ czynienia staje siê wolnoci¹ czynienia siebie
samego, nieuchronnie dochodzi siê do zanegowania samego Stwórcy, a wraz z tym
ostatecznie, dochodzi tak¿e do poni¿enia cz³owieka w samej istocie jego bytu, jako
stworzonego przez Boga, jako obrazu Boga52.

I tu pojawia siê cytowana ju¿ wy¿ej puenta: W walce o rodzinê stawk¹ jest
sam cz³owiek. I staje siê oczywiste, ¿e tam, gdzie dochodzi do zanegowania
Boga, zniszczeniu ulega tak¿e godnoæ cz³owieka. Kto broni Boga, ten broni
cz³owieka53.
Problematyka ideologii gender i radykalnego feminizmu pojawi³a siê ju¿
w cztery lata wczeniejszym przemówieniu do Kurii Rzymskiej, 22 grudnia 2008 r.
Nie nale¿y do przestarza³ej metafizyki nauka Kocio³a o naturze istoty ludzkiej
jako mê¿czyzny i kobiety i domaganie siê, by ten porz¹dek stworzenia by³ szanowany54  mówi³ wówczas. Chodzi bowiem o Stwórcê i stworzenie, o wiarê
w Stwórcê i ws³uchanie siê w jêzyk stworzenia. Natomiast to, co czêsto wyra¿a siê
i rozumie pod pojêciem gender, oznacza ostatecznie d¹¿enie cz³owieka do uniezale¿nienia siê od stworzenia i Stwórcy55. Owszem  zaznaczy³ Benedykt XVI,
z typow¹ dla swoich wypowiedzi równowag¹ precyzji, ironii i si³y  lasy tropikalne zas³uguj¹ na ochronê z naszej strony, ale w nie mniejszym stopniu zas³uguje
na ni¹ cz³owiek jako stworzenie, w które wpisane jest przes³anie, niebêd¹ce
zaprzeczeniem naszej wolnoci, lecz bêd¹ce jej warunkiem56.
52

Benedykt XVI, Przemówienie do przedstawicieli Kolegium Kardyna³ów i Kurii Rzymskiej
(21 XII 2012).
53 Ibidem. 19 stycznia 2013 r. Benedykt XVI po raz kolejny w mocnych s³owach ostrzega³ przed
konsekwencjami deptania godnoci ludzkiej, mylnego rozumienia postêpu oraz ideologi¹ gender. By³o
to podczas audiencji dla uczestników sesji plenarnej papieskiej rady Cor Unum, którzy w czasie
kilkudniowych obrad rozmawiali na temat Mi³oci, nowej etyki i antropologii chrzecijañskiej. Papie¿
apelowa³, ¿e nie mo¿na zamykaæ oczu wobec filozofii, które neguj¹ prawdê o naturze cz³owieka.
Z po³¹czenia materialistycznej wizji cz³owieka i wielkiego rozwoju technologii wy³ania siê antropologia w swych podstawach ateistyczna. Zak³ada ona, ¿e cz³owiek redukuje siê do funkcji autonomicznych, umys³ do mózgu, ludzk¹ historiê do przeznaczenia samorealizacji  wskazywa³ Benedykt XVI.
Papie¿ po raz kolejny zdecydowanie potwierdzi³ tak Kocio³a dla godnoci i piêkna ma³¿eñstwa jako
wiernego i owocnego wyra¿enia przymierza miêdzy mê¿czyzn¹ a kobiet¹ i wobec zagro¿enia, jakie
nios¹ ze sob¹ nowe ideologie, zaapelowa³ do biskupów, przypominaj¹c im o obowi¹zku przestrzegania
przed niszcz¹cymi ideologiami zarówno katolików, jak i wszystkich ludzi dobrej woli. Por. A. Gracz,
Zdecydowane nie dla gender, Nasz Dziennik 2013, nr 17.
54 Radoæ wiary, red. G. Vigini, red. pol. M. Romanowski, Czêstochowa 2012, s. 77.
55 Ibidem.
56 Ibidem, s. 78.
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Warunkiem nigdy zaprzeczeniem. Wiele lat wczeniej mówi³ feministkom, ¿e
kobieta zap³aci straszliw¹ cenê za maskulinizacjê, a ca³y wiat za zacieranie
ró¿nic miêdzy kobiet¹ a mê¿czyzn¹57; ironizowa³ z tezy Ernsta Blocha g³osz¹cego, ¿e kreatywnoæ polega na przekraczaniu granic58. Dzisiaj, dawno po przekroczeniu granic, armia (zaciê¿na, dobrze op³acona) zmierza dalej, w nieznanym
kierunku; harcownicy pospadali ju¿ do przepaci.
W latach 70. i 80. XX w. Ratzinger sporo uwagi  w ró¿nych kontekstach
(mariologii, sporów o kap³añstwo kobiet, dziennikarskich pytañ i prowokacji)
 powiêci³ problematyce feministycznej. Wy³ania siê z tych tekstów obraz
spójnego zbioru tez i pogl¹dów, doskonale osadzonych tak w pytaniach dotycz¹cych wspó³czesnoci, jak w tradycji, teologii i nauce Kocio³a. Zbiór ten mo¿e
byæ na d³ugie lata nieocenion¹ pomoc¹ w budowaniu prawdziwie katolickiej
teologii kobiety i mê¿czyzny, p³ci i seksualnoci, a fundamentalnie  stworzenia
i Stwórcy59.
Decyduj¹ce jest tu s³owo, pojêcie i postaæ ostatnia: Stwórca. To On ustala
 by tak rzec  regu³y rz¹dz¹ce rzeczywistoci¹. Dlatego cz³owiek nie mo¿e
podporz¹dkowaæ sobie bios, dowolnie nim rozporz¹dzaæ i niezale¿nie od niego
byæ cz³owiekiem, a nie mê¿czyzn¹ lub kobiet¹. Pozbawienie cz³owieczeñstwa
pierwiastka biologicznego nie jest wyzwoleniem, ale pogard¹ i negacj¹ cz³owieka.
Przekrelenie kategorii bios najokrutniej dotyka kobietê, odmawiaj¹c jej prawa do
bycia kobiet¹60. Bo z natur¹ nie da siê walczyæ bezkarnie. Respektowanie biologii
jest  jako wyraz szacunku dla Stwórcy, Jego zamys³u i dzie³a  ochron¹ Bo¿ego
stworzenia. Dlatego te¿ dla Kocio³a jêzyk natury (czyli dwie p³cie dope³niaj¹ce
siê wzajemnie i jednoczenie ró¿ne) jest tak¿e jêzykiem moralnoci (mê¿czyzna
i kobieta s¹ powo³ani do wype³niania ró¿nych zadañ na równi godnych, na równi
wiecznych, ale ró¿nych)61. Czyli: nie istnieje wymiennoæ wszystkich ról mêskich i ¿eñskich62, a  to bardzo wa¿na teza  to, co przynosi ze sob¹ ekstremalny feminizm, nie pochodzi z chrzecijañstwa, które znamy, ale jest jak¹ inn¹
religi¹63.
57
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P. Seewald, Benedykt XVI. Portret z bliska, t³um. G. Popek, Kraków 2006, s. 123125.
J. Ratzinger/Benedykt XVI, Sakrament i misterium. Teologia liturgii, red. M. Koza, t³um. A. G³os,
Kraków 2011, s. 163.
59 Por. Maryja w tajemnicy Kocio³a [wspó³autor: H.U. von Balthasar], t³um. W. Szymona,
Kraków 2007, s. 2638; J. Ratzinger, Raport o stanie wiary, s. 8083; J. Ratzinger, G³osiciele S³owa
i s³udzy Waszej radoci. Teologia i duchowoæ sakramentu wiêceñ (Opera Omnia, t. 12), red. K. Gód,
M. Górecka, t³um. M. Górecka, M. Rodkiewicz (wspó³praca J. Kobienia, D. Petruk), Lublin 2012,
s. 128140.
60 Maryja w tajemnicy , s. 2627; por. s. 3638.
61 J. Ratzinger, Raport o stanie wiary, s. 8183.
62 Ibidem, s. 80.
63 Ibidem, s. 82.
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Mamy tu bowiem do czynienia z manichejsk¹ hybryd¹64, technokratycznymi roszczeniami totalitaryzmu i jego wzgard¹ wobec stworzenia (za pomoc¹
techne zrobimy to lepiej ni¿ On ). St¹d zadanie Kocio³a, nieprzemijaj¹ce, znów
aktualne w naszej epoce: przeciwstawiæ siê ka¿dej nowej formie manicheizmu,
która redukuje cia³o do nieistotnej, »czysto biologicznej« sfery65, pozbawiaj¹c
tym samym ludzk¹ p³ciowoæ tego, co w niej zachwyca i jest godnoci¹ we
w³aciwy cz³owiekowi sposób. Tu bowiem wszystko jest inaczej: kobieta i mê¿czyzna przestali byæ sob¹.
* * *
¯yj¹cy na prze³omie II i III w. Afrykanin Tertulian jest autorem lapidarnej
sentencji: Dominus noster Christus veritatem se, non consuetudinem cognominavit  Chrystus nazwa³ siebie prawd¹, a nie zwyczajem66. Consuetudo
 zwyczaj  u¿yte przez Tertuliana w stosunku do pogañskich religii nale¿a³oby
dzi t³umaczyæ jako moda panuj¹ca w dawnej epoce i jej kulturze67.
Chrystus nie jest tym, co modne w (po)nowoczesnoci, ale jest prawd¹.
Tak¿e prawd¹, która wystêpuje w (po)nowoczesnoci.
Chrystus nie jest owocem odrzucenia Ojca: roztrwonieniem, rozrzutnoci¹,
niedostatkiem, cierpieniem gin¹cego z pragnienia i ciê¿kiego g³odu, z nierz¹dnicami w tle. Chrystus jest prawd¹ domu swojego Ojca, powrotu doñ: najlepsza
suknia, piercieñ i sanda³y, muzyka i tañce; Ojciec wzruszony g³êboko, ca³uj¹cy,
w moich ramionach
Mo¿na to nazwaæ kiczem chrzecijañskiego zbawienia68, oczywicie. Ale to
nie zmieni rzeczywistoci. Moda pozostanie mod¹, prawda  prawd¹. A Chrystus
Chrystusem.

64 J. Ratzinger, G³osiciele S³owa, s. 128: [ ] w idei egalitarnoci w tym kszta³cie szczególnoæ
kobiety jest zabroniona, co implikuje maskulinizacjê na bezprecedensow¹ skalê, w rodku której bez
wiêkszego wysi³ku mo¿na rozpoznaæ rys manicheistyczny: cz³owiek wstydzi siê swojej p³ciowoci,
wstydzi siê swojego bytu jako mê¿czyzna i kobieta, który przecie¿ nie podlega ca³kowitemu racjonalnemu planowaniu i kszta³towaniu i wi¹¿e go ze swoim stwórczym pochodzeniem. Dlatego p³ciowoæ
jest wiadomie spychana wy³¹cznie w sferê biologiczn¹, a tê z kolei traktuje siê jako nieprzynale¿¹c¹
do »cz³owieczoci« (nazwanej »racjonalnoci¹«). Libertyñski handel cia³em jest niczym innym jak
manichejskim szydzeniem z biologicznego zakorzenienia cz³owieka, które winno byæ wykluczone
z humanum. Ta manichejska hybryda ducha odbywa siê najpierw kosztem kobiety.
65 Ibidem, s. 142.
66 Benedykt XVI, Ojcowie Kocio³a. Od Klemensa Rzymskiego do Augustyna, Poznañ 2008,
s. 26; J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrzecijañstwo, s. 142.
67 Por. Benedykt XVI, Ojcowie Kocio³a, s. 26; J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrzecijañstwo,
s. 142.
68 M. Janion, Porzuciæ etyczn¹ arogancjê (cyt. za: £. Musia³, Agamben  filozof naszych
czasów?, Tygodnik Powszechny 2008, nr 20, s. IX [Ksi¹¿ki w Tygodniku]).
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Destructio familiae.
Joseph Ratzingers/Benedict XVIs Diagnosis
Summary. The question about man  his origin, nature, vocation and future  is one of the most
urgent questions of the presence, in terms of outlook. Christianity recalls that separation of
anthropology from theology inevitably results in an ideology that paradoxically deifies and
degrades man, at the same time questioning the fundamental values which protect him. The ethical
chaos of post-modernity, being the result of moving away from God, has its particularly dramatic
consequences visible in the area of human sexuality and family life. In these spheres, undermining
the truth of the Creation of man, and refusing the dependence of Creation on God, lead to family
destruction and directly harms human life. Finally, by recalling the fate of the evangelical Prodigal
Son, J. Ratzinger/Benedict XVI proves everything that seems to be a deserved vastness of freedom
for human pride may only lead  in sinful usurpation  to the extreme debasement of man.
Key words: family, sexuality, sin, ethos, post-modernity.

Destructio familiae.
Die Diagnose von Joseph Ratzinger/Benedikt XVI.
Zusammenfassung. Die Frage nach dem Menschen - nach seinem Beginn, seiner Natur, Berufung
und Zukunft  ist eine der weltanschaulich am heißesten diskutierten Frage der Gegenwart. Das
Christentum erinnert daran, dass die Trennung der Anthropologie von der Theologie unvermeidlich
in einer Ideologie endet, die den Menschen paradoxerweise gleichzeitig vergöttlicht und degradiert,
indem sie die ihn schützenden Grundwerte in Frage stellt. Besonders dramatische Folgen des aus
der Gottferne resultierenden Chaos der Postmodernität werden in der Sphäre der menschlichen
Geschlechtlichkeit und des Familienlebens sichtbar. In diesem Bereich führt das Infrage-stellen der
Wahrheit um die Geschöpflichkeit des Menschen sowie der Wiederstand gegen die Wesensabhängigkeit von Gott zur Destruktion der Familie und tastet direkt das menschliche Leben an. Zuletzt
 wie J. Ratzinger/Benedikt XVI. zeigt, indem er an das Schicksal des verlorenen Sohnes aus dem
Evangelium erinnert  kann das, was dem menschlichen Hochmut als höchste Freiheit erscheint,
in einer sündhaften Usurpation nur zur abgrundtiefen Entwürdigung des Menschen führen.
Schlüsselworte: Familie, Sexualität, Sünde, Ethos, Postmoderne.
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CHRZECIJAÑSKI STYL OBECNOCI
NA CYFROWYM KONTYNENCIE W ORÊDZIACH
BENEDYKTA XVI
Streszczenie. Podstawowym ród³em analiz przedstawionych w artykule Chrzecijañski styl
obecnoci na cyfrowym kontynencie w orêdziach Benedykta XVI s¹ przede wszystkim przemówienia na wiatowe Dni rodków Spo³ecznego Przekazu. W czasie swojego pontyfikatu papie¿
Benedykt XVI wyg³osi³ osiem takich orêdzi. W pierwszych orêdziach dzieli³ siê swoj¹ refleksj¹
na temat rodków masowego przekazu, w ostatnich nawi¹zywa³ bezporednio do problematyki
cyfrowego kontynentu. Analiza tych przemówieñ pokaza³a, ¿e papie¿  mimo sêdziwego wieku
 doskonale rozumia³ Sieæ i jej u¿ytkowników  cyfrowych tubylców (digital natives), a jego
przemylenia i refleksje na temat Sieci s¹ tak¿e dzisiaj cennym g³osem w dyskusji na temat
obecnoci Kocio³a w cyfrowej przestrzeni.
Artyku³ sk³ada siê z trzech czêci. W pierwszej krótko scharakteryzowany zosta³ Internet,
nazwany przez Benedykta XVI cyfrowym kontynentem. Jest on wspó³czesnym areopagiem
i agor¹, na których krzy¿uj¹ siê drogi zarówno wierz¹cych w Boga, jak i odrzucaj¹cych Jego
istnienie. Przez analogiê do ateñskiej agory i areopagu, który by³ dla Aposto³ów, zw³aszcza
w. Paw³a, miejscem g³oszenia Ewangelii, wspó³czesny areopag wirtualny domaga siê duszpasterskiego zaanga¿owania kap³anów i odwa¿nego wiadectwa wiary wieckich katolików  zagadnienia te
zosta³y opisane w drugiej i trzeciej czêci artyku³u.
S³owa kluczowe: Benedykt XVI, orêdzia papieskie, cyfrowy kontynent, cyfrowy tubylec, rodki
spo³ecznego przekazu.

Od momentu abdykacji (28 lutego 2013 r.) Benedykt XVI jako papie¿-emeryt
nie wypowiada siê publicznie, nie jest obecny równie¿ w Internecie. Jednak jego
nauczanie jest nadal istotne, dlatego wci¹¿ nale¿y siêgaæ do licznych dokumentów,
które wyda³ podczas kilkuletniej pos³ugi na Stolicy Piotrowej. Nie nale¿y o tym
papie¿u zapominaæ, a nawet spojrzeæ na pewne kwestie poruszane przez niego
szerzej, zw³aszcza w obliczu przemian kulturowych, których jestemy wiadkami.
Na tempo zmian bez w¹tpienia ma wp³yw rozwijaj¹ca siê dynamicznie technoloAdres/Address/Anschrift: dr hab. Beata Bilicka, Wydzia³ Teologiczny, Uniwersytet Miko³aja Kopernika
w Toruniu, e-mail: bilicka@umk.pl
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gia komunikacyjno-informacyjna. Dostrzega³ to papie¿ Benedykt XVI, który wiele
razy wspomina³ o Internecie, jego roli w dziele ewangelizacji, a tak¿e zwraca³
uwagê na niepokoj¹ce zjawiska, których ród³em s¹ nowe media.
Celem niniejszego opracowania jest przypomnienie nauczania Benedykta XVI
na temat cyfrowego kontynentu, ze szczególnym uwzglêdnieniem wskazañ
dotycz¹cych chrzecijañskiego stylu obecnoci w wiecie cyfrowym1. Dziêki
pracy redakcyjnej Józefa Klocha dostêpny jest w Polsce obszerny zbiór tekstów
ród³owych Internet i Koció³2, na który m.in. sk³adaj¹ siê dokumenty z okresu
pontyfikatu Benedykta XVI. Na katolickim portalu OPOKA zamieszczone s¹
wszystkie orêdzia tego¿ papie¿a wyg³oszone z okazji wiatowych Dni rodków
Spo³ecznego Przekazu3. Niemniej kwerenda zasobów internetowych dotycz¹ca
tekstów odnosz¹cych siê do nauczania Benedykta XVI o Internecie wskazuje, ¿e
jest to materia³ jeszcze nie do koñca opracowany i nale¿y poddaæ go szerszej
refleksji4.
Wród 96 orêdzi Benedykta XVI, opublikowanych na stronie www.opoka.org.pl, znajduj¹ siê orêdzia na wiatowy Dzieñ Chorego, wiatowy Dzieñ
Pokoju, Wielki Post, wiatowy Dzieñ M³odzie¿y, wiatowy Dzieñ Migranta
i Uchodcy, wiatowy Dzieñ Modlitw o Powo³ania oraz orêdzia wielkanocne
Urbi et Orbi. Nie odnajdujemy w nich jednak nauczania papieskiego na temat
Internetu. Z tego te¿ wzglêdu podstawowym ród³em niniejszego opracowania s¹
orêdzia na wiatowe Dni rodków Spo³ecznego Przekazu. W czasie pontyfikatu
(20052013) papie¿ wyg³osi³ osiem takich przemówieñ, w pierwszych dzieli³ siê
swoj¹ refleksj¹ na temat rodków spo³ecznego przekazu, w ostatnich nawi¹zywa³
bezporednio do problematyki cyfrowego kontynentu. O Internecie Benedykt
XVI wspomina³ równie¿ w przemówieniach wyg³oszonych z okazji zgromadzenia
plenarnego Kongregacji Edukacji Katolickiej (7.02.2011 r.), zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. rodków Spo³ecznego Przekazu (28.02.2011 r.) oraz
z okazji 25-lecia Watykañskiego Orodka Telewizyjnego (18.12.2008 r.)5.
1 Benedykt XVI, Orêdzie na XLV wiatowy Dzieñ rodków Spo³ecznego Przekazu (24 I 2011),
w: Internet i Koció³, red. J. Kloch, Warszawa 2011, s. 91.
2 Zob. tak¿e Internet w nauczaniu Kocio³a. Teksty wybrane, red. R. Podpora, Lublin 2008.
3 Zob. Nauczanie Papie¿a Benedykta XVI: Przemówienia i orêdzia, w: Opoka (Portal prowadzony przez Fundacjê Konferencji Episkopatu Polski) [online], dostêp: 15.12.2014, <http://www.opoka.org.pl/nauczanie/papiez/benedykt_xvi/przemowienia.html>.
4 W Internecie dostêpny jest referat A. Wo³kiewicza, którego celem jest spojrzenie na wspó³czesne rodki komunikacji oczami Benedykta XVI i próba poszukiwania odpowiedzi na pytanie:
w jaki sposób, wed³ug papie¿a Benedykta, korzystaæ z mediów, aby s³u¿y³o to integralnemu rozwojowi
cz³owieka, A. Wo³kiewicz, Testament Cyfrowego Imigranta  Benedykt XVI do mieszkañców cyfrowego
kontynentu, w: Uniwersytet Pedagogiczny. Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych (Sympozjum:
Cz³owiek  media  edukacja) [online], dostêp: 15.12.2014, <http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2013/
referaty_2013_10/wolkiewicz.pdf>, s. 1. Autor podaje raczej streszczenie, a nie pog³êbion¹ refleksjê na
temat nauczania Benedykta XVI w Orêdziach na wiatowe Dni rodków Spo³ecznego Przekazu.
5 Zob. Internet i Koció³, s. 95104, 137138.
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Przygotowuj¹c niniejszy artyku³ pos³u¿ono siê dwiema technikami: analiz¹
róde³ i syntez¹. Analiza orêdzi na wiatowe Dni rodków Spo³ecznego Przekazu
pozwoli³a wykazaæ, i¿ papie¿  mimo sêdziwego wieku  doskonale rozumia³ Sieæ
i jej u¿ytkowników  cyfrowych tubylców (digital natives)6, a jego przemylenia na temat Internetu s¹ tak¿e dzisiaj cennym g³osem w dyskusji na temat
obecnoci Kocio³a w wirtualnej przestrzeni. Niniejsze opracowanie jest ujêciem
syntetycznym i wiadomie ukierunkowanym na trzy zagadnienia, które by³y obecne w nauczaniu Benedykta XVI.
Artyku³ sk³ada siê z trzech czêci. W pierwszej krótko scharakteryzowany
zostanie Internet, nazwany przez Benedykta XVI cyfrowym kontynentem. Jest
on wspó³czesnym areopagiem i agor¹, na której krzy¿uj¹ siê drogi zarówno wierz¹cych w Boga, jak i odrzucaj¹cych Jego istnienie. Przez analogiê do areopagu
ateñskiego, który by³ dla Aposto³ów, zw³aszcza w. Paw³a, miejscem g³oszenia
Ewangelii, wspó³czesny areopag wirtualny7 wymaga duszpasterskiego zaanga¿owania kap³anów i odwa¿nego wiadectwa wiary wieckich katolików, tej problematyce powiêcone zostan¹ druga i trzecia czêæ niniejszego opracowania. Ca³oæ wieñczy krótkie zakoñczenie.
1. Blaski i cienie cyfrowego kontynentu
Orêdzia na wiatowe Dni rodków Spo³ecznego Przekazu, g³oszone przez
kolejnych papie¿y, nieprzerwanie od 1967 r., s¹ nie tylko pewnego rodzaju historycznym zapisem rozwoju rodków spo³ecznej komunikacji, ale tak¿e swoistym
kompendium zagadnieñ religijnych, kulturowych, etycznych, dotycz¹cych twórców i odbiorców medialnego przekazu. O ile przemówienia Paw³a VI dotyczy³y
przede wszystkim radia i telewizji, Jana Paw³a II  komputerów i Internetu, to
w nauczaniu Benedykta XVI sporo miejsca zajmuje refleksja na temat chrzecijañskiej obecnoci w cyfrowej przestrzeni8.
Orêdzia z pierwszych lat pontyfikatu Benedykta XVI (2006 i 2007) powiêcone by³y przede wszystkim refleksji na temat mediów, pojmowanych jako sieæ,
która mo¿e sprzyjaæ komunikacji, jednoci i wspó³pracy9, wychowaniu dzieci
6 Podzia³ ludzi na cyfrowych tubylców (digital natives) i cyfrowych imigrantów (digital immigrants) wprowadzi³ M. Prensky, zob. J. Dzieduszycka-Jêdrach, Cyfrowi tubylcy  zostaniemy zbadani!,
w: Mobilny Internet [online], dostêp: 20.12.2014, <http://mobilnyinternet.blox.pl/2009/12/Cyfrowitubylcy-zostaniemy-zbadani.html>.
7 J. Chy³a, Ewangelia na Twitterze, Pelplin 2014, s. 18.
8 Ibidem, s. 11.
9 Benedykt XVI, Orêdzie na XL wiatowy Dzieñ rodków Spo³ecznego Przekazu (24 I 2006),
n. 1, w: Opoka
[online], dostêp: 13.12.2014, <http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/media-or_24012006.html>.
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przez media i do wiadomego korzystania z mediów10. Papie¿ Benedykt XVI,
kontynuuj¹c nauczanie Jana Paw³a II11, podkrela³ znaczenie formacji, uczestnictwa i dialogu jako elementów nieodzownych w s³u¿bie wspólnemu dobru. Formacja ma polegaæ na odpowiedzialnym, krytycznym, rozumnym i m¹drym korzystaniu ze rodków masowego przekazu. Jest ona konieczna, poniewa¿ wspó³czesne
media nara¿one s¹ czêsto na pokusê manipulacji, przede wszystkim w odniesieniu
do ludzi m³odych. rodki spo³ecznego przekazu s¹ ze swej natury dobrem przeznaczonym dla ogó³u, publiczn¹ s³u¿b¹, której potrzebny jest duch wspó³pracy
i wspó³odpowiedzialnoci. Wartoci, takie jak: dialog, dzielenie siê wiedz¹, okazywanie solidarnoci, s³u¿ba na rzecz pokoju, s¹ dla mediów szczególnym polem do
dzia³ania12.
Papie¿ Benedykt XVI docenia³ wartoæ wspó³czesnych rodków masowego
przekazu, dziêki którym mo¿liwe jest szybkie przekazywanie informacji, natychmiastowa i bezporednia komunikacja. Przestrzega³ jednak¿e, ¿e nie zawsze mo¿e
ona prowadziæ do tworzenia jednoci w spo³eczeñstwie, wzajemnej wiêzi i wspó³pracy. Podkreli³ tak¿e, ¿e Dostarczanie informacji, które kszta³tuj¹ sumienia
poszczególnych ludzi, pomaganie im w kszta³towaniu swojego mylenia nie jest
nigdy zadaniem neutralnym13, mo¿e byæ wiêc wykorzystany w dobry lub z³y
sposób. Rozwój orodków medialnych jest cile powi¹zany z postêpem technologicznym, który jest ambiwalentny, gdy¿ Bez w¹tpienia ofiaruje on nowe mo¿liwoci dobra, ale te¿ otwiera przepastne mo¿liwoci z³a  mo¿liwoci, które
wczeniej nie istnia³y14. Z tego te¿ wzglêdu nale¿y pamiêtaæ o pewnych niebezpiecznych zjawiskach, których ród³em mog¹ byæ rodki spo³ecznego przekazu.
Media s¹ jak gdyby wielkim okr¹g³ym sto³em, sprzyjaj¹cym dialogowi, istniej¹
w nich jednak pewne tendencje tworz¹ce swoist¹ monokulturê, która t³umi zdolnoci twórcze, sp³yca idee bardziej subtelne i z³o¿one, nie docenia specyfiki odmiennych kultur oraz szczególnego charakteru wiary religijnej. Do takich wypaczeñ dochodzi wówczas, gdy przemys³ medialny zaczyna s³u¿yæ tylko samemu
sobie lub kieruje siê wy³¹cznie d¹¿eniem do zysku, trac¹c poczucie odpowiedzialnoci za wspólne dobro15.
10 Benedykt XVI, Orêdzie na XLI wiatowy Dzieñ rodków Spo³ecznego Przekazu (24 I 2007),
w: Opoka
[online], dostêp: 13.12.2014, <http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/
przemowienia/massmedia2007_24012007.html>.
11 Jan Pawe³ II, List apostolski do osób odpowiedzialnych za rodki spo³ecznego przekazu
Szybki rozwój (24 I 2005), n. 11, w: Opoka
[online], dostêp: 21.12.2004, <http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/szybkir_24022005.html>.
12 Benedykt XVI, Orêdzie na XL wiatowy Dzieñ , n. 4.
13 Ibidem, n. 2.
14 SpS, n. 22; por. idem, Orêdzie na XLII wiatowy Dzieñ rodków Spo³ecznego Przekazu
(24 I 2008), n. 3, w: Opoka [online], dostêp: 13.12.2014, <http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/
benedykt_xvi/przemowienia/massmedia2008_24012008.html>.
15 Benedykt XVI, Orêdzie na XL wiatowy Dzieñ , n. 3.
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Pierwsza wyrana wzmianka o Internecie pojawi³a siê w orêdziu wyg³oszonym w 2008 r., w którym papie¿ m.in. sugerowa³ potrzebê utworzenia infoetyki i zweryfikowania dotychczasowych zasad: Nowe media, a zw³aszcza
telefonia i Internet, zmieniaj¹ wiat przekazu i, byæ mo¿e, jest to sprzyjaj¹ca
okazja, by zmieniæ jego zasady, by wyraniej ukazaæ istotne i niezbywalne aspekty
prawdy o ludzkiej istocie, jak powiedzia³ mój czcigodny poprzednik Jan Pawe³
II16. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e nie wszystko, co mo¿liwe technicznie, mo¿e byæ
wprowadzone w praktykê zgodnie z etyk¹17.
Do znanych ju¿ pojêæ, takich jak: Internet, net, Sieæ, cyberprzestrzeñ, wirtualna rzeczywistoæ itp., Benedykt XVI wprowadzi³ nowe, interesuj¹ce pojêcie
 cyfrowy kontynent. Papie¿ patrzy³ na Internet nie jako znawca mediów czy
informatyk, ale jako teolog i duszpasterz, dlatego dostrzega³ przede wszystkim
cz³owieka  u¿ytkownika wirtualnej przestrzeni, a nie tylko gigantyczn¹ ogólnowiatow¹ sieæ po³¹czeñ komputerowych czy przestrzeñ adresów IP. Termin cyfrowy kontynent wskazuje na antropologiczny wymiar nowej przestrzeni s³u¿¹cej
nie tylko przekazywaniu informacji i komunikacji, jak ma to miejsce w dotychczasowych mediach (prasa, telewizja, radio), ale tak¿e spotkaniu i dialogowi (np. na
portalach spo³ecznociowych18).
Nowe technologie cyfrowe zmieniaj¹ znane dotychczas modele komunikacji
i relacji miêdzyludzkich, co jest szczególnie zauwa¿alne wród m³odych ludzi
 cyfrowych tubylców, którzy wychowywani od najm³odszych lat w cis³ym kontakcie z nowymi sposobami komunikacji, wietnie czuj¹ siê w wirtualnym wiecie.
Technologie cyfrowe, telefony komórkowe, komputery, globalny zasiêg Internetu 
to nadzwyczajne bogactwo jest prawdziwym darem dla ludzkoci, który daje
wielkie mo¿liwoci w zakresie nie tylko ³¹cznoci i komunikacji, ale tak¿e wzajemnego porozumienia, dialogu i pokoju. Dziêki nim rodziny, które dzieli du¿a odleg³oæ,
maj¹ ze sob¹ kontakt; studenci i naukowcy maj¹ szeroki i natychmiastowy dostêp
do róde³ i odkryæ naukowych; w nauczaniu i komunikacji mo¿na wprowadziæ
bardziej dynamiczne formy, a wszystko to przyczynia siê do postêpu spo³ecznego19.
Wspó³czenie mamy wiele kana³ów, które pozwalaj¹ natychmiast przes³aæ,
nawet na koniec wiata, s³owo i obraz. Tworzy siê nowa kultura komunikacji20,
dokonuje siê rozleg³a transformacja kulturowa, zmienia siê bowiem nie tylko
sposób komunikowania, ale tak¿e sam jej przekaz. Tempo tych przemian oraz
16 Benedykt XVI, Orêdzie na XLII wiatowy Dzieñ rodków Spo³ecznego Przekazu (24 I 2008),
n. 5, w: Opoka
[online], dostêp: 13.12.2014, <http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/massmedia2008_24012008.html>.
17 Ibidem, n. 3.
18 Na temat wspólnot cyberprzestrzeni zob. w: J. Kloch, Koció³ w Polsce wobec Web 2.0,
Kielce 2013, s. 3742.
19 Benedykt XVI, Orêdzie na XLIII wiatowy Dzieñ rodków Spo³ecznego Przekazu (24 I 2009),
w: Internet i Koció³, s. 7172.
20 Ibidem, s. 72.
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perspektywa, któr¹ one otwieraj¹, sk³ania  jak podkrela³ Benedykt XVI  do
pilnej i powa¿nej refleksji nad znaczeniem przekazu w naszych czasach. Cyfrowe
technologie, podobnie jak ka¿dy inny wytwór ludzkiego umys³u, musz¹ byæ zawsze wykorzystywane w s³u¿bie integralnego dobra osoby i ca³ej ludzkoci,
u³atwi¹ wówczas ludziom na ca³ym wiecie nie tylko przekroczenie granic przestrzennych, ale równie¿ kulturowych i otworzyæ siê na nowe przyjanie. Nowe
technologie to nie tylko postêp, to równie¿ liczne niebezpieczeñstwa. Wród zagro¿eñ papie¿ wymieni³ m.in.: izolowanie siê w cyberprzestrzeni, zaniedbywanie
kontaktów w realnym wiecie, nadmierne rozkojarzenie na skutek powiêcania
zbyt du¿ej uwagi rzeczywistoci wirtualnej. Przypomnia³, ¿e najwa¿niejszy jest
zawsze bezporedni kontakt z drugim cz³owiekiem w realnym wiecie i to na
wszystkich poziomach naszej egzystencji21.
Pilnej i powa¿nej dyskusji powinna podlegaæ tak¿e kwestia jêzyków, które
stworzy³y nowe technologie22. Korzystaj¹c codziennie z poczty elektronicznej
i komunikatorów, np. Gadu-Gadu23, nie zastanawiamy siê zapewne nad tym, jak
mówimy i jakim jêzykiem siê pos³ugujemy. Benedykt XVI zwróci³ uwagê, ¿e
dotychczasowy podzia³ na jêzyk pisany i jêzyk mówiony, w wiecie komunikacji
cyfrowej powoli zanika i tworzy siê nowy rodzaj przekazu pisemnego, który
w swej bezporedniej formie odwzorowuje jêzyk mówiony24. Papie¿ w mechanizmach, jakie obowi¹zuj¹ na portalach (sieciach) spo³ecznociowych dostrzeg³
nie tylko sam¹ komunikacjê, ale tak¿e zaanga¿owanie osób w to, co przekazuj¹
innym. Wymieniaj¹c siê informacjami, osoby te mówi¹ tak¿e o sobie, swojej wizji
wiata. W ten sposób nie tylko komunikuj¹ siê, lecz wiadcz¹ o tym wszystkim,
co nadaje sens ich ¿yciu. Zdaniem Benedykta XVI wi¹¿¹ siê z tym tak¿e pewne
zagro¿enia: zubo¿enie ¿ycia wewnêtrznego, prze¿ywanie zwi¹zków w sposób
powierzchowny, ucieczka w wiat uczuæ, zdominowanie pragnienia prawdy przez
bardziej przekonuj¹ce opinie25.
Komunikacja w epoce cyfrowej, m.in. za porednictwem social networks,
wskazuje, ¿e cz³owiek nie tylko przekazuje informacje, komunikaty, ale anga¿uje
siê w to, co przekazuje, dziel¹c siê przy tym swoimi wartociami, idea³ami, nadziejami. Wynika st¹d  konkludowa³ papie¿  ¿e istnieje chrzecijañski styl
obecnoci tak¿e w wiecie cyfrowym: urzeczywistnia siê on w uczciwym
i otwartym sposobie przekazu, odpowiedzialnym i wyra¿aj¹cym szacunek dla
21

Benedykt XVI, Orêdzie na XLV wiatowy Dzieñ rodków Spo³ecznego Przekazu (24 I 2011),
w: Internet i Koció³, s. 8991.
22 Na temat gatunków komunikacji religijnej na polskich katolickich stronach internetowych
zob. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Surfuj¹c po Internecie w poszukiwaniu Boga , Tarnów 2006.
23 Zob. E-mail vs. Komunikatory, w: PC World [online], dostêp: 22.12.2014, <http:
//www.pcworld.pl/pojedynek/31/E.mail.vs.komunikatory.html>.
24 Benedykt XVI, Przemówienie z okazji zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. rodków
Spo³ecznego Przekazu (28 II 2011), w: Internet i Koció³, s. 102.
25 Ibidem.
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drugiego cz³owieka26. Na cyfrowym kontynencie nie mo¿e zabrakn¹æ kap³anów
i wieckich katolików, którzy podejm¹ siê dzie³a ewangelizacji na agorze XXI w.,
jak¹ jest bez w¹tpienia Internet.
2. Diakonia kultury i duszpasterstwo w Sieci
Internet jest motorem dokonuj¹cej siê w szybkim tempie rewolucji informacyjnej i komunikacyjnej27, która skutkuje wieloma zmianami w stylu ¿ycia oraz
we wzajemnych relacjach, zw³aszcza w odniesieniu do ludzi m³odych. Zmieniaj¹
siê przede wszystkim sposoby komunikacji, które pos³uguj¹ siê nowymi jêzykami,
wykorzystuj¹ innowacyjne techniki, co w konsekwencji powoduje tworzenie tak¿e
nowych podstaw psychologicznych. Wszystko to  zdaniem Benedykta XVI
 jest wyzwaniem dla Kocio³a, który ma g³osiæ Ewangeliê ludziom trzeciego
tysi¹clecia, zachowuj¹c nienaruszon¹ jej treæ, lecz czyni¹c j¹ bardziej zrozumia³¹
równie¿ dziêki stosowaniu narzêdzi i metod odpowiadaj¹cych dzisiejszej mentalnoci i kulturom28.
Maj¹c na uwadze wartoci i ogromne mo¿liwoci Internetu, jak równie¿
niebezpieczeñstwa, jakie niesie ze sob¹, nale¿y rozwa¿yæ, w jaki sposób i na ile
Koció³ powinien byæ obecny na cyfrowym kontynencie. Tak¹ obecnoæ papie¿
Benedykt XVI widzia³ przede wszystkim jako s³u¿bê, któr¹ okrela mianem diakonii kultury. Ma siê ona urzeczywistniaæ przez krzewienie kultury poszanowania godnoci i wartoci osoby ludzkiej; dialogu opartego na szczerym poszukiwaniu prawdy, przyjani, nie jako celu samego w sobie, lecz zdolnej do rozwijania
talentów ka¿dego cz³owieka, tak aby s³u¿y³y wspólnocie ludzkiej29. Chodzi nie
tylko o sam¹ obecnoæ Kocio³a w Sieci poprzez wprowadzenie treci religijnych,
ale przede wszystkim o wiadectwo i to  jak podkrela³ Benedykt XVI  we
w³asnym profilu cyfrowym. Chrzecijañski styl obecnoci na cyfrowym kontynencie powinien byæ odzwierciedlaniem ¿ycia wiadcz¹cego o wartociach, które s¹ g³êboko spójne z Ewangeli¹30.
26
27

Benedykt XVI, Orêdzie na XLV wiatowy Dzieñ , s. 91.
Szybkoæ tych przemian, za McLuhanem nazywa siê czêsto rewolucj¹ na miarê Gutenberga,
a powstanie wirtualnego wiata Internetu porównuje do odkrycia Ameryki w 1492 r.; por. J. Kloch,
Internet a duszpasterstwo, w: M. Robak, Zarzuæcie sieæ. Chrzecijanie wobec wyzwañ Internetu,
Warszawa 2001, s. 102; A. Dragu³a, Ecclesia electronica? Internet a mistyczne Cia³o Chrystusa, Wiê
2002, nr 89, s. 88; M. Wróblewski, Drogi i bezdro¿a szkolnego Internetu, w: Wyzwania wspó³czesnej
edukacji  e-nauczanie, red. R. Podpora, Lublin 2006, s. 45; B. Wieczorek, Nowa Ziemia  Google,
Przegl¹d Powszechny 2008, nr 4, s. 4.
28 Benedykt XVI, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. rodków
Spo³ecznego Przekazu (29 X 2009), w: Internet i Koció³, s. 78.
29 Ibidem, s. 79.
30 Benedykt XVI, Orêdzie na XLV wiatowy Dzieñ , s. 91.
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Chrzecijanin w Internecie, aby dawaæ wiadectwo prawdzie, nie powinien
ukrywaæ siê pod mask¹ anonimowoci, mimo i¿ zaawansowana technologia daje
tak¹ mo¿liwoæ. Nauczaj¹c o potrzebie wiadectwa w wirtualnym wiecie, papie¿
przestrzega³ przed fa³szywym pojmowaniem prawdy: Przede wszystkim musimy
byæ wiadomi tego, ¿e o wartoci prawdy, któr¹ my staramy siê udostêpniaæ, nie
stanowi jej popularnoæ czy to, jak du¿o uwagi siê jej powiêca. Powinnimy
raczej umo¿liwiaæ poznanie jej w ca³oci, ni¿ staraæ siê, by by³a ³atwiejsza do
przyjêcia, czy j¹ rozcieñczaæ. Powinna staæ siê codziennym pokarmem, a nie
chwilow¹ atrakcj¹. Prawda Ewangelii nie jest czym, co mo¿e byæ w powierzchowny sposób konsumowane czy u¿ytkowane, lecz jest darem, który zachêca do
wolnej odpowiedzi31.
Powy¿sze s³owa Benedykta XVI nale¿y odczytywaæ w kontekcie wspó³czesnoci. U¿ytkownicy Internetu dobrze wiedz¹, ¿e na wielu blogach i witrynach
internetowych umieszczone s¹ czêsto liczniki, które wskazuj¹ liczbê wejæ na
stronê. Portale spo³ecznociowe, jak np. Facebook, daj¹ wiele mo¿liwoci wypowiadania siê za lub przeciw czemu lub komu; popularne jest tzw. lajkowanie32. Czy jednak to, co popularne jest jednoczenie wartociowe i prawdziwe?
Papie¿ przestrzega³ przed tak¹ popularnoci¹ w Sieci. Jednoczenie podpowiada³,
w jaki sposób powinna byæ tam g³oszona Ewangelia. Forma jej przekazu musi byæ
przepe³niona szacunkiem oraz wra¿liwoci¹, ma pobudzaæ serca internautów
i poruszaæ ich sumienia, a tak¿e wzorowaæ siê na Zmartwychwsta³ym, który
w drodze do Emaus (zob. £k 24,13-35) w cierpliwej rozmowie z uczniami prowadzi³ ich do odkrywania objawianej przez Boga tajemnicy. Obecnoæ kap³ana
w Sieci i towarzyszenie internautom, nie mo¿e ograniczaæ siê wy³¹cznie do wiata
wirtualnego, poniewa¿ w g³oszeniu prawd wiary zawsze nadrzêdne znaczenie
maj¹ bezporednie relacje w realnym wiecie33.
Cyfrowy kontynent  zdaniem Benedykta XVI  wymaga ewangelizacji
i duszpasterstwa. W orêdziu na 44. wiatowy Dzieñ rodków Spo³ecznego Przekazu papie¿ podj¹³ refleksjê na temat obecnoci kap³anów i ich dzia³alnoci
w Internecie34. Tê obecnoæ nazywa³ rozleg³¹ i delikatn¹. Przypomnia³, ¿e g³ów31
32

Ibidem, s. 92.
Zob. Co oznacza lajkowanie wpisów na Facebooku, w: Rzepka na pulsie [online], dostêp:
22.12.2004,<http://www.rzepkanapulsie.pl/co-oznacza-lajkowanie-wpisow-na-facebooku/>.
33 Benedykt XVI, Orêdzie na XLV wiatowy Dzieñ , s. 92.
34 Na temat obecnoci kap³anów w Sieci zob. m.in.: A. Adamski, Ksi¹dz w blogosferze, Kultura
 Media  Teologia 2010, nr 2(2), s. 99111; W. Broñski, Komunikowanie siê prezbitera z wiernymi
w duszpasterstwie parafialnym, Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne 2009, nr 2,
s. 1323; D. Cio³ek, Koció³ w Sieci, Przegl¹d Powszechny 2002, nr 5, s. 288293; A. Dragu³a, Internet
jako pomoc kaznodziejska: szkic z homiletyki internetowej, Studia Paradyskie 2007/2008, t. 17/18,
s. 135141; B. Dro¿d¿, Internet w duszpasterstwie Kocio³a. Próba sformu³owania zasad, Perspectiva.
Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne 2004, nr 1, s. 185202; J. Kloch, E-Koció³? Miejsce
informatyki i Internetu w przepowiadaniu, w: Przeka¿ mojemu ludowi, co mówi Bóg. Ewolucja czy kryzys
przepowiadania?, red. K. Klauza, M. Wyrostkiewicz, Lublin 2007, s. 113122.
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nym zadaniem ka¿dego kap³ana jest g³oszenie Jezusa Chrystusa i sprawowanie
sakramentów wiêtych. Pe³ni¹c pos³ugê S³owa oraz pos³ugê dla S³owa, kap³ani
powinni wykorzystywaæ równie¿ potencja³ cyfrowych mediów35. Papie¿ podkreli³, ¿e wiat cyfrowy, dostarczaj¹cy rodków, które daj¹ niemal nieograniczon¹
zdolnoæ wyrazu, pozwala w nowy sposób odczytywaæ Paw³owe wezwanie:
Biada mi [ ], gdybym nie g³osi³ Ewangelii (1 Kor 9,16)36. Benedykt XVI
postawi³ przed kap³anami zadanie podejmowania duszpasterstwa na cyfrowym
kontynencie, przestrzegaj¹c ich jednak przed pokus¹ samego tylko zaistnienia
w Sieci, pseudopopularnoci¹ czy pojmowaniem Internetu jako przestrzeni, któr¹
trzeba koniecznie zaj¹æ. Niezbêdne jest przede wszystkim wyrane, kap³añskie
wiadectwo, jak ju¿ wczeniej wspomniano, we w³asnym profilu cyfrowym. Od
ksiê¿y [ ] wymaga siê, by potrafili byæ obecni w wiecie cyfrowym w sposób
zawsze wierny przes³aniu ewangelicznemu, by odgrywali w³aciw¹ sobie rolê animatorów wspólnot37, dziêki wykorzystaniu ró¿nych rodków audiowizualnych,
takich jak: zdjêcia, nagrania wideo, ró¿ne animacje, blogi, strony WWW itd.38
W kontekcie tych s³ów mo¿na postawiæ pytanie, czy i na ile usprawiedliwiona
jest obecnoæ kap³ana na cyfrowym kontynencie jako osoby wieckiej lub
incognito?
Taka duszpasterska obecnoæ w Sieci wymaga odpowiedniego przygotowania kap³anów, a nawet pewnej weryfikacji dotychczasowych sposobów dzia³ania.
Zmienia siê  w obecnych czasach w szybki sposób  rodowisko i mentalnoæ
wiernych, musz¹ wiêc ulec zmianie tak¿e metody pracy w duszpasterstwie,
a zw³aszcza zmiana duszpasterskiego mylenia i podejcia do cz³owieka39. To
z kolei wymaga pewnej weryfikacji dotychczasowego programu kszta³cenia
alumnów w wy¿szych seminariach duchownych. Obowi¹zuj¹cy obecnie w Polsce program studiów seminaryjnych tylko w jednym miejscu  w grupie zajêæ
fakultatywnych  uwzglêdnia dwa przedmioty: Elementy informatyki, rodki spo³ecznej komunikacji40. W kontekcie rozwoju nowoczesnych rodków komunikacji taki program nale¿y uznaæ za niewystarczaj¹cy. Nale¿y jednak podkreliæ, i¿
nie chodzi wy³¹cznie o wprowadzenie do programu studiów seminaryjnych obligatoryjnych zajêæ z informatyki, ale przede wszystkim o przygotowanie alumnów
do szeroko rozumianego duszpasterstwa w Sieci. Od wspó³czesnego duszpasterza wymaga siê nie tylko umiejêtnoci pos³ugiwania siê nowymi technologiami, ale
35 Por. Benedykt XVI, Orêdzie na XLIV wiatowy Dzieñ rodków Spo³ecznego Przekazu (24 I 2010),
w: Internet i Koció³, s. 8384.
36 Ibidem, s. 84.
37 Ibidem, s. 85.
38 Ibidem.
39 A. Wo³kiewicz, Testament Cyfrowego Imigranta , s. 56.
40 Zob. Konferencja Episkopatu Polski, Zasady formacji kap³añskiej w Polsce, Czêstochowa
1999, s. 143.
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tak¿e umiejêtnoci prowadzenia dialogu z tymi, którzy s¹ obecni w g¹szczu
autostrad, które biegn¹ w cyberprzestrzeni, nie wierz¹ i s¹ zniechêceni, ale
w sercu nosz¹ pragnienie Absolutu41.
Benedykt XVI nie da³ w orêdziach na Dzieñ rodków Masowego Przekazu
gotowej recepty na edukacjê informatyczn¹ w wy¿szych seminariach duchownych, niemniej w przemówieniu z okazji zgromadzenia plenarnego Kongregacji
Edukacji Katolickiej (2011 r.) wskaza³ na istotne kwestie, które nale¿y wzi¹æ pod
uwagê. Papie¿ zauwa¿y³ trudnoæ wynikaj¹c¹ z faktu, ¿e formacja seminaryjna
wymaga odsuniêcia od wiata i swoistego wyjcia na pustyniê, co w znacznym
stopniu odsuwa, a nawet izoluje alumnów od tego, co dzieje siê na cyfrowym
kontynencie. Niemniej podkreli³, ¿e Internet otwiera dzisiaj przed Kocio³em
du¿e mo¿liwoci w realizacji misji g³oszenia Ewangelii ca³emu wiatu i dlatego
w formacjê kandydatów do kap³añstwa powinni byæ zaanga¿owani odpowiednio
przygotowani formatorzy, którzy naucz¹ alumnów, jak w³aciwie i owocnie wykorzystywaæ narzêdzia informatyczne42.
3. wiadectwo wiary wieckich katolików na cyfrowej agorze
Benedykt XVI prowadzi³ refleksjê nad cyfrowym kontynentem z perspektywy teologicznej oraz antropologicznej, dlatego wiele zjawisk, których ród³em
jest Internet odczytywa³ przede wszystkim w kontekcie religijnym. Mówi³ m.in.
o nowej agorze, która potrzebuje nie tylko duszpasterskiego zaanga¿owania
kap³anów, ale tak¿e wiadectwa wiary wieckich, przede wszystkim ludzi m³odych. Cyfrowej agorze powiêci³ swoje ostatnie orêdzie na Dzieñ rodków Spo³ecznego Przekazu w 2013 r. Aby lepiej zrozumieæ papieskie nauczanie warto
przypomnieæ, czym dla pierwszych chrzecijan, a zw³aszcza Aposto³ów, by³a
ateñska agora oraz Areopag.
Agora to rynek w staro¿ytnych Atenach, do których w. Pawe³ dotar³
w czasie drugiej wyprawy misyjnej (zob. Dz 17,16-34). W oczekiwaniu na przybycie Sylasa i Tymoteusza, Aposto³ prowadzi³ tam ka¿dego dnia misjê uliczn¹,
polegaj¹c¹ na rozmowie z napotkanymi ludmi. Byli wród nich tak¿e filozofowie,
którzy zaprowadzili Paw³a na Areopag (wzgórze Rady, która czuwa³a nad praworz¹dnoci¹ w miecie), gdzie naucza³ o zmartwychwstaniu Chrystusa. To
spotkanie Aposto³a z przedstawicielami wiata kultury greckiej  zdaniem
A. Najdy  mia³o charakter paradygmatyczny, do którego powinien odwo³ywaæ
siê Koció³ wszystkich czasów: Mowa w. Paw³a na Areopagu to paradygmat,
41
42

Benedykt XVI, Orêdzie na XLIV wiatowy Dzieñ , s. 86.
Benedykt XVI, Przemówienie z okazji zgromadzenia plenarnego Kongregacji Edukacji Katolickiej (7 II 2011), w: Internet i Koció³, s. 9697.
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a wiêc wzorzec, model, przyk³ad tego, o czym i w jaki sposób przemawiaæ do
osób zasiadaj¹cych na wspó³czesnych areopagach, do których zaliczyæ mo¿na
portale i fora internetowe. w. Pawe³ w swej apostolskiej gorliwoci nie obawia³
siê przemawiaæ przed t³umem, wiedzia³, ¿e nie jest sam, bo wspiera go swoj¹
³ask¹ Chrystus. Przemawiaj¹c do intelektualnych elit Aten, w. Pawe³ zapocz¹tkowa³ dialog z przedstawicielami kultury hellenistycznej, którzy w konsekwencji
nie przyjêli jednak prawdy o Zmartwychwsta³ym. Ten dialog trwa po dzieñ dzisiejszy, chocia¿ jego miejscem nie s¹ ju¿ staro¿ytna agora i Areopag, ale przede
wszystkim rodki spo³ecznego przekazu, a zw³aszcza Internet43.
Terminem nowa agora Benedykt XVI nazywa³ internetowe serwisy spo³ecznociowe, a wiêc przestrzeñ publiczn¹, w której ludzie dziel¹ siê swoimi
przemyleniami, opiniami, przekazuj¹ informacje, a tak¿e tworz¹ nowe wiêzi
i formy wspólnoty. Papie¿ doceni³ wartoæ takiej komunikacji oraz kontaktów
w Sieci, o ile bêd¹ wykorzystywane we w³aciwy sposób, mog¹ przekszta³caæ siê
w przyjañ i trwa³e wspólnoty. Przypomnia³ tak¿e, ¿e dialog i debaty na cyfrowym kontynencie powinny byæ zawsze prowadzone z odpowiedzialnoci¹, szacunkiem dla drugiego cz³owieka, trosk¹ o prywatnoæ, w duchu prawdy, mog¹
kwitn¹æ i rozwijaæ siê tak¿e wtedy, gdy rozmawia siê z tymi  i traktuje ich
powa¿nie  którzy maj¹ pogl¹dy odmienne od naszych44.
Social networks jest w naszych czasach zjawiskiem bardzo popularnym.
Papie¿ podkreli³, ¿e wiat cyfrowy nie jest wiatem paralelnym ani czysto
wirtualnym, lecz dla wielu ludzi, zw³aszcza m³odych, stanowi czêæ codziennej
rzeczywistoci45. To w nim wielu internautów szuka nie tylko rozrywki, ale
tak¿e odpowiedzi na pytania, niejednokrotnie o charakterze egzystencjalnym.
Wierni powinni byæ obecni na portalach spo³ecznociowych, aby dzieliæ siê tam
orêdziem Jezusa Chrystusa, wiadczyæ o Nim, dawaæ siebie innym przez cierpliwe i pe³ne szacunku zainteresowanie siê pytaniami i w¹tpliwociami internautów.
Ta obecnoæ wieckich katolików w Sieci jest potrzebna, poniewa¿ jeli Dobra
Nowina nie bêdzie szerzona tak¿e w wiecie cyfrowym, to mo¿e byæ ona nieobecna w dowiadczeniu wielu osób, dla których ta przestrzeñ egzystencjalna jest
wa¿na46. Cyfrowe serwisy spo³ecznociowe  jak zauwa¿y³ Benedykt XVI
 mog¹ byæ nie tylko narzêdziem ewangelizacji, ale tak¿e wa¿nym czynnikiem
rozwoju cz³owieka; to tak¿e miejsce na modlitwê, medytacjê i przekazywanie
43 A. Najda, G³oszenie Chrystusa wspó³czesnemu wiatu. wiêty Pawe³ na areopagu, Na drogach
katechezy. Dwumiesiêcznik katechetyczny Kurii Bia³ostockiej 2009, nr 2, w: Na drogach katechezy
[online], dostêp: 19.12.2014, <http://www.ndk.archibial.pl/art.php?id_artykul=33>.
44 Benedykt XVI, Orêdzie na XLVII wiatowy Dzieñ rodków Spo³ecznego Przekazu (24 I 2013),
w: Opoka
[online], dostêp: 13.12.2014,<http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/
przemowienia/massmedia-or_24012013.html>. W orêdziu brakuje numeracji poszczególnych czêci.
45 Ibidem.
46 Ibidem.
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S³owa Bo¿ego. Zw³aszcza tam, gdzie chrzecijanie s¹ odizolowani, portale spo³ecznociowe mog¹ pomóc w dzieleniu siê bogactwem duchowym i liturgicznym
oraz daæ poczucie jednoci z powszechn¹ wspólnot¹ wierz¹cych47.
Zakoñczenie
W artykule przedstawiono kilka wybranych aspektów nauczania Benedykta XVI
na temat obecnoci chrzecijan na cyfrowym kontynencie. Papie¿ doskonale
rozumie Internet i jego u¿ytkowników, którymi s¹ w g³ównej mierze m³odzi ludzie.
Swoj¹ refleksj¹, podjêt¹ z perspektywy teologa, a nie znawcy nowych technologii,
dzieli³ siê przede wszystkim w orêdziach na wiatowy Dzieñ rodków Spo³ecznego Przekazu. Czyni³ to nie tylko jako cyfrowy imigrant, ale równie¿
 chocia¿ w ograniczonym zakresie  jako u¿ytkownik Internetu48. Benedykt XVI
przeszed³ do historii jako pierwszy papie¿, który w grudniu 2012 r. utworzy³ konto
na Twitterze (polski profil @Pontifex_pl) i by³ obecny na Facebooku (od maja
2009)49. Jego ladami poszed³ papie¿ Franciszek.
Nauczanie Benedykta XVI na temat chrzecijañskiej obecnoci na cyfrowym kontynencie wymaga bez w¹tpienia szerszej refleksji. Warto j¹ podj¹æ, tym
bardziej ¿e pytanie o skuteczne sposoby ewangelizacji towarzyszy Kocio³owi od
pocz¹tku jego istnienia i nadal jest aktualne. Dzisiaj nie zawsze trzeba, jak czyni³
to w. Pawe³, wyruszaæ w dalek¹ podró¿ misyjn¹, poniewa¿ miejscem ewangelizacji staje siê Sieæ, dla której nie ma w zasadzie ograniczeñ geograficznych,
kulturowych, jêzykowych. wiadectwo wiary w Jezusa Chrystusa w codziennym
¿yciu i  co nale¿y dodaæ  na cyfrowej agorze, staje siê w naszych czasach
szczególnym apostolskim zadaniem ka¿dego cyfrowego tubylca. Nakaz misyjny
Chrystusa idcie i nauczajcie wymaga obecnoci w Sieci  wierz¹cych
w Jezusa. Takie przes³anie kierowa³ do chrzecijan w swojej pos³udze Piotrowej
papie¿ Benedykt XVI.

The Christian way of presence on the digital continent
in the messages of Benedict XVI
Summary. The primary source of the article The Christian way of presence on the digital
continent in the messages of Benedict XVI are speeches at the World Day of Social Communications. During his pontificate, Pope Benedict XVI delivered eight such messages. In the first
47
48

Ibidem.
A. Dragu³a, iPope. Czy Benedykt XVI stanie siê pierwszym papie¿em internetu?, Tygodnik
Powszechny 2009, nr 27, s. 16.
49 Zob. Benedykt XVI jest dostêpny na Facebook-u, w: Ekai [online], dostêp: 22 XII 2014,
<http://ekai.pl/wydarzenia/ciekawostki/x20308/benedykt-xvi-jest-dostepny-na-facebook-u/>.
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messages he shared his reflections on the media, and recently alluded directly to the issue of the
digital continent. Analysis of these speeches showed that the pope  despite his age
 understood perfectly the Network and its users - the digital natives (digital natives), and his
thoughts and reflections on the Web are now a valuable voice in the discussion on the Churchs
presence in digital space.
The article consists of three parts. In the first, the Internet is briefly characterized, and named
by Pope Benedict XVI the digital continent. The Internet is the modern Areopagus and the agora,
where the roads cross between believers in God and those who reject His existence. By analogy
to the Athenian Agora and the Areopagus, which was for the apostles  especially St. Paul
 a place to preach the Gospel, the contemporary virtual Areopagus demands the pastoral
involvement of priests and the courageous faith witness of Catholics. These issues are described
in the second and third parts of the article.
Key words: Benedict XVI, papal messages, digital continent, digital native, means of social
communication.

Der christliche Stil der Präsenz auf dem digitalen Kontinent
in den Äußerungen von Benedikt XVI.
Zusammenfassung. Die grundlegende Quelle des vorliegenden Artikels sind vor allem die Botschaften anlässlich der Welttage der Kommunikationsmittel. Während seines Pontifikats wurden
acht solcher Botschaften veröffentlicht. In den ersten Botschaften hat der Papst seine Reflexion
über die Kommunikationsmittel dargelegt, während er in der letzten unmittelbar auf die Problematik
des digitalen Kontinents verwiesen hat. Die Analyse dieser Botschaften hat gezeigt, dass der
Papst, trotz seines hohen Alters, das Netz und seine Benutzer - digitale Einheimischen (digital
natives) - sehr gut verstanden hat und seine Überlegungen darüber auch heute eine wichtige
Wortmeldung in der Diskussion über die Präsens der Kirche im digitalen Raum bleiben. Der Artikel
besteht aus drei Teilen. Im ersten Teil wurde kurz das Internet charakterisiert, das von Benedikt
XVI. als digitaler Kontinent bezeichnet wurde. Es ist der heutige Areopag, eine moderne Agora,
auf der sich die Wege sowohl der an Gott Glaubenden, als auch der seine Existenz Verneinenden
kreuzen. Durch die Analogie zu Agora und Areopag von Athen, das für die Apostel, vor allem
für Paulus der Ort der Verkündigung des Evangeliums war, verlangt der moderne virtuelle Areopag
nach einem seelsorglichen Engagement der Priester sowie nach dem mutigen Zeugnis der katholischen Laien. Diese Probleme wurden im zweiten und dritten Teil des Artikels reflektiert.
Schlüsselworte: Benedikt XVI, päpstliche Nachrichten, digitale Kontinent, Digital Native, sozialen Kommunikationsmittel.
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KOCIÓ£ JEZUSA CHRYSTUSA.
SZKIC DO EKLEZJOLOGII BENEDYKTA XVI
Streszczenie. Koció³ w nauczaniu papie¿a Benedykta XVI jest rzeczywistoci¹ dynamiczn¹,
skoncentrowan¹ na Osobie Jezusa Chrystusa  za³o¿yciela, nieustannie o¿ywian¹ przez Ducha
wiêtego, który uzdalnia wierz¹cych do dawania wiadectwa. Dziêki wspólnocie eklezjalnej
Chrystus jest wci¹¿ g³oszony i uobecniany. Moc Ducha wiêtego sprawia, ¿e Koció³ Chrystusowy ¿yje, ronie i rozwija siê we wspólnotach uczniów i w wiecie.
Chrystus w swoim Kociele nadal wêdruje przez dzieje. Jest to mo¿liwe dziêki okrelonej
strukturze: apostolskiej Tradycji i sukcesji. Jako nowa rodzina Bo¿a g³osi Ewangeliê, proklamuje
nadejcie Królestwa Bo¿ego, czyni uczniami Chrystusa, leczy na ciele i na duszy, a tak¿e
podejmuje konkretn¹ pos³ugê mi³oci  caritas. Daje tym samym wiadectwo trynitarnej mi³oci
Boga i staje siê przez to wiarygodnym tradentem zbawienia.
S³owa kluczowe: Koció³, geneza Kocio³a, Tradycja apostolska, sukcesja apostolska, misja
Kocio³a.

Wprowadzenie
Podczas uroczystej Mszy w. sprawowanej na rozpoczêcie pontyfikatu,
24 kwietnia 2005 r., na placu w. Piotra w Rzymie, Benedykt XVI wypowiedzia³
znamienne zdanie: Koció³ jest ¿ywy  jest ¿ywy, bo ¿ywy jest Chrystus, bo On
naprawdê zmartwychwsta³1. Przywo³ane s³owa stanowi¹ doskona³¹ ilustracjê
eklezjologii prezentowanej przez papie¿a. W jej centrum znajduje siê Zmartwychwsta³y Pan  Fundator Kocio³a2.
Nieprzypadkowo, w ostatnim swym przemówieniu do duchowieñstwa diecezji rzymskiej, 14 lutego 2013 r., Benedykt XVI, mówi¹c o czterech wielkich
Adres/Address/Anschrift: ks. dr Pawe³ Rabczyñski, Wy¿sze Seminarium Duchowne Metropolii Warmiñskiej Hosianum w Olsztynie, e-mail: rabczynski@o2.pl
1 Benedykt XVI, Homilia na Mszy w. z okazji inauguracji pontyfikatu Ws³uchiwaæ siê z ca³ym
Kocio³em w s³owo i wolê Pana (24 IV 2005), OsRomPol 2005, nr 6, s. 10.
2 J. Ratzinger/Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. 2, Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania, Kielce 2011, s. 257294.
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tematach podjêtych przez II Sobór Watykañski, zaakcentowa³ kwestiê Kocio³a,
Jego to¿samoci i samozrozumienia. Soborowa koncepcja Kocio³a, której sk³adow¹ stanowi¹ dwie idee: Mistycznego Cia³a Chrystusa oraz Ludu Bo¿ego,
w swej istocie sprowadza siê do eklezjologii communio. Jej podstaw¹ jest wspólnota osób, w której fundamentalne Ja Chrystusa ³¹czy siê z my wierz¹cych.
Papie¿ podkrela, ¿e Koció³ jest komuni¹ w ró¿nych wymiarach: z Bogiem
w Trójcy wiêtej, który sam jest komuni¹ Ojca, Syna i Ducha wiêtego, sakramentaln¹, komuni¹, która konkretyzuje siê w episkopacie i w ¿yciu codziennym.
Bez wspólnoty z Chrystusem nie ma Kocio³a  podsumowuje Benedykt XVI3.
Powy¿sze wypowiedzi papieskie tworz¹ swoist¹ klamrê spinaj¹c¹ myl eklezjologiczn¹ Benedykta XVI, papie¿a, który z ca³¹ moc¹ zabiega³ o prawid³owe
odczytanie wszystkich dokumentów Vaticanum II i pe³n¹ recepcjê jego nauczania. A wszystko po to, aby prawdziwy Sobór, ze swoj¹ moc¹ Ducha wiêtego,
siê urzeczywistnia³ i by prawdziwie odnowi³ siê Koció³4.
Niniejsze opracowanie nie jest w zamyle autora ca³ociowym przedstawieniem obrazu Kocio³a w nauczaniu papie¿a Benedykta XVI. Stanowi jedynie
szkic do jego eklezjologii i mo¿e byæ przyczynkiem do pe³niejszego studium.
1. Geneza Kocio³a
Pocz¹tków Kocio³a upatruje Benedykt XVI w dzia³alnoci Jezusa, polegaj¹cej na gromadzeniu wokó³ siebie uczniów. W ten sposób, stwierdza papie¿,
powstaje nowa rodzina Bo¿a  my, którego podstaw¹ nie jest ju¿ pochodzenie, przynale¿noæ do konkretnego narodu, lecz komunia ze Zbawicielem5. Nie
znaczy to jednak, ¿e kszta³tuj¹ca siê nowa rodzina Bo¿a (Koció³) zastêpuje,
przekrela, czy te¿ uniewa¿nia star¹  Izrael. Benedykt XVI podkrela ci¹g³oæ
ekonomii zbawienia, co bardzo wyranie widaæ w symbolicznej czynnoci ustanowienia Dwunastu (zob. Mk 3,13-19; £k 6,12n). Nie jest to liczba przypadkowa,
lecz bezporednie nawi¹zanie do liczby synów Jakuba, do dwunastu pokoleñ
Izraela. Jezus, ustanawiaj¹c Dwunastu, gromadzi niejako na nowo rozproszone
pokolenia Izraela; ukazuje, ¿e nowy lud Bo¿y ma swoje korzenie w ludzie Starego
Przymierza. Rozdzielanie misji Jezusa od kontekstu wiary Narodu Wybranego nie
ma, zdaniem Biskupa Rzymu, podstaw biblijnych i jest wynikiem niezrozumienia
Bo¿ego planu zbawienia. Wcielony Syn Bo¿y zwraca siê najpierw do Izraela, aby
3 Zob. Benedykt XVI, Przemówienie do duchowieñstwa diecezji rzymskiej Sobór ród³em
entuzjazmu i nadziei (14 II 2013), OsRomPol 2013, nr 34, s. 3132.
4 Ibidem, s. 34.
5 J. Ratzinger/Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. 1, Od chrztu w Jordanie do Przemienienia,
Kraków 2007, s. 147.
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go na nowo zgromadziæ i zjednoczyæ z Bogiem (zob. Mt 15,24). Wybieraj¹c
Dwunastu, Jezus w sposób profetyczny oznajmia ludowi Starego Przymierza, ¿e
nadesz³y ju¿ czasy ostateczne i Bóg pragnie zawrzeæ ze swym umi³owanym
narodem Nowe Przymierze, które bêdzie doskona³ym dope³nieniem Starego.
Lud Bo¿y, lud dwunastu pokoleñ, powstaje wiêc na nowo i staje siê ludem
powszechnym6.
Powo³anie Dwunastu, zdaniem Benedykta XVI, to najbardziej oczywisty
znak woli Jezusa dotycz¹cej istnienia i misji Jego Kocio³a; wiadectwo ci¹g³oci
zbawczego pos³annictwa, dziêki któremu Chrystus jest zawsze obecny w swoim
Kociele zbudowanym na fundamencie aposto³ów. Dwunastu, stwierdza Biskup
Rzymu, jest wcieleniem Kocio³a wszystkich czasów7. Figura ta uzmys³awia, ¿e
nie mo¿na przeciwstawiaæ Jezusa Kocio³owi. Nie ma Chrystusa bez rzeczywistoci Kocio³a, który zosta³ przez Niego stworzony i w którym wci¹¿ siê udziela
jako zawsze wspó³czesny. Jezus Chrystus i Jego nowa rodzina s¹ nieroz³¹czni
 konkluduje papie¿8.
Przywo³uj¹c zdanie w. Klemensa Rzymskiego z Listu do Kocio³a
w Koryncie, Benedykt XVI przypomina, ¿e aposto³owie zadbali o to, aby po ich
mierci Dobra Nowina by³a nadal g³oszona. W tym celu ustanowili swych nastêpców, nowych pasterzy, dziêki którym Koció³ ¿yje przez wieki jako tajemnicza
wspólnota osób, odzwierciedlaj¹c trynitarn¹ komuniê samego Boga. Podstaw¹
eklezjalnej wspólnoty jest komunia z Jezusem Chrystusem i z Duchem wiêtym.
Komunia spo³ecznoci zgromadzonej przez Syna Bo¿ego, stwierdza papie¿, to
specyficzny dar Ducha, owoc mi³oci bêd¹cej darem Ojca i ³aski ofiarowanej
przez Pana Jezusa9.
Ideê kocielnej komunii nale¿y, zdaniem Biskupa Rzymu, rozumieæ jako
uczestnictwo w ¿yciu Trójcy wiêtej. Posiada ona dwa wymiary: wertykalny
i horyzontalny. Koció³ jest wspólnot¹ ludzi z Bogiem i jednoczenie wspólnot¹
ludzi miêdzy sob¹. Ta podwójna komunia jest nieroz³¹czna. ¯ycie we wspólnocie
z Bogiem i ze sob¹ wzajemnie, konstatuje Benedykt XVI, stanowi w³aciwy cel
g³oszenia Dobrej Nowiny10.
Przywo³uj¹c opis z Dziejów Apostolskich, papie¿ wyjania, ¿e komuniê wierz¹cych rozpoznaje siê po ich trwaniu w nauce Aposto³ów i we wspólnocie,
w ³amaniu chleba i na modlitwie (zob. Dz 2,42): Jednoæ wierz¹cych karmi siê
6 Zob. Benedykt XVI, Blisko, najbli¿ej Chrystusa. Aposto³owie i pierwsi uczniowie, Poznañ
2007, s. 811; Benedykt XVI, Przemówienie do duchowieñstwa diecezji rzymskiej Sobór ród³em
entuzjazmu i nadziei, s. 32.
7 J. Ratzinger/Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. 1, s. 155.
8 Zob. Benedykt XVI, Blisko, najbli¿ej Chrystusa, s. 1112.
9 Ibidem, s. 1819.
10 Ibidem, s. 20.
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wiêc nauczaniem Aposto³ów (g³oszenie s³owa Bo¿ego), na które odpowiadaj¹ oni
jednoci¹ wiary, komuni¹ bratersk¹ (pos³uga mi³osierdzia), ³amaniem chleba
(Eucharystia i wszystkie sakramenty) oraz modlitw¹ osobist¹ i wspólnotow¹. To
w³anie na tych czterech filarach oparte s¹ komunia i wiadectwo w pierwszej
wspólnocie wierz¹cych11.
Kocielna komunia wyra¿a siê najpe³niej w Eucharystii. Wynika to z faktu,
¿e Eucharystia konstytuuje byt i dzia³anie Kocio³a. Benedykt XVI podkrela za
Janem Paw³em II przyczynowy zwi¹zek pomiêdzy zbawcz¹ Ofiar¹ Chrystusa
a samym pocz¹tkiem Kocio³a. Eucharystia buduje Koció³, a Koció³ J¹ sprawuje12 . Papie¿ przypomina, ¿e Chrystus, karmi¹c Koció³ swoim Cia³em  Chlebem
Eucharystycznym, jednoczy wierz¹cych ze sob¹, z Ojcem i z Duchem wiêtym,
ale równie¿ ze wszystkimi braæmi. Sprawuj¹c Eucharystiê, wspólnota antycypuje
eschatologiczn¹ komuniê z Bogiem, czyli zbawienie. Objawia siebie jako owoc
mi³oci Boga do cz³owieka, jako nowa rodzina Bo¿a powo³ana do przybli¿ania
Odkupiciela ka¿demu cz³owiekowi wszystkich czasów. W swoim Kociele Chrystus jest zawsze obecny i nam wspó³czesny13.
Pomimo istnienia wiecznotrwa³ej eklezjalnej komunii mi³oci (zob. 1 J 1,1n),
której fundamentem jest Zmartwychwsta³y Pan i Dar Ducha wiêtego, to jednak
od samego pocz¹tku Koció³ dowiadcza odrzucania objawionych prawd i rozdarcia we wspólnocie. Spo³ecznoæ uczniów, os³abiona grzechem, ulega podzia³om.
U³omnoci cz³owieczeñstwa, tzw. ludzki element w Kociele, tak dawniej, jak
i dzi, sprawiaj¹, ¿e jestemy stale zagro¿eni utrat¹ wiary, wzajemnej mi³oci
i braterstwa. Tak wiêc ju¿ na pocz¹tku, przy kszta³towaniu siê to¿samoci wspólnoty uczniów, do g³osu dochodz¹ si³y, które atomizuj¹ spo³ecznoæ (zob. 1 J 2,19).
Kieruj¹c siê kryterium prawdy, rozumianym jako wiernoæ Ewangelii, nale¿y
uznaæ  stwierdza Benedykt XVI  i zaakceptowaæ istnienie w Kociele podzia³ów oraz niemo¿noæ komunii z tymi, którzy oddalili siê od zbawiennej doktryny
(zob. 2 J 9-11). Rodz¹cy siê Koció³ mia³ wiadomoæ tego niebezpieczeñstwa,
dlatego Nowy Testament bardzo mocno podkrela obowi¹zek braterskiej mi³oci
wierz¹cych w Chrystusa14.
W zwi¹zku z nakrelon¹ powy¿ej sytuacj¹, papie¿ zauwa¿a, ¿e nowa rodzina Bo¿a, chc¹c ¿yæ w jednoci i wzajemnej mi³oci, potrzebuje kogo, kto by
jej strzeg³ w prawdzie, i pewnie, rozwa¿nie, autorytatywnie ni¹ kierowa³. Do
pe³nienia tej w³anie funkcji  wyjania Biskup Rzymu  zosta³a ustanowiona
pos³uga apostolska. Benedykt XVI z ca³¹ moc¹ podkrela, ¿e trwanie Kocio³a
w danej przez Chrystusa prawdzie wymaga okrelonej struktury, sukcesji apo11
12
13
14

EMO, n. 5.
SC, n. 1415; EMO, n. 7980; zob. tak¿e EdE, n. 2125, 3446.
Benedykt XVI, Blisko, najbli¿ej Chrystusa, s. 2122.
Ibidem, s. 2425.
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stolskiej15. Aposto³owie i ich nastêpcy, stoj¹cy na stra¿y komunii, s¹ gwarantem
prawowiernoci eklezjalnej wspólnoty.
2. Apostolska struktura Kocio³a: Tradycja i sukcesja
Jak ju¿ zosta³o wczeniej wspomniane, aposto³owie i ich nastêpcy s¹ autorytatywnymi stró¿ami i wiadkami powierzonego Kocio³owi depozytu wiary.
S³u¿¹ prawdzie i mi³oci objawionej przez Jezusa Chrystusa. Benedykt XVI podkrela, ¿e prawda i mi³oæ to dwa oblicza jedynego i wyj¹tkowego Bo¿ego daru,
który dziêki strukturze apostolskiej Kocio³a pozostaje w nim samym nienaruszony i autentyczny, a tak¿e dostêpny dla wszystkich ludzi wszystkich czasów.
Papie¿ wyranie stwierdza, ¿e eklezjaln¹ komuniê wzbudza i podtrzymuje Duch
wiêty, natomiast strze¿e i umacnia pos³uga apostolska16.
Podstaw¹ wiecznotrwa³ej apostolskiej struktury Kocio³a, naucza Biskup
Rzymu, jest wiadectwo aposto³ów i ich uczniów, przechowywane w pismach
Nowego Testamentu, w liturgii i w codziennej praktyce ¿ycia wiar¹. Stanowi ono
tzw. Tradycjê apostolsk¹. Benedykt XVI stwierdza, ¿e zasadza siê ona na przekazywaniu dóbr zbawienia, dziêki któremu spo³ecznoæ chrzecijañska, w mocy
Ducha, staje siê trwa³¹ aktualizacj¹ wspólnoty pierwotnej17. Tradycja apostolska
jest wiêc, jak mówi papie¿, nieprzerwan¹ aktualizacj¹ aktywnej obecnoci Jezusa
Chrystusa w Jego Kociele, która realizuje siê dziêki pos³udze apostolskiej (zob.
Dz 13,3n; 14,23; 20,28; 1 Tm 4,14; Ef 2,19-22). Nie jest ona jedynie materialnym
przekazywaniem s³ów i wydarzeñ z przesz³oci, lecz przede wszystkim ¿yw¹
i skuteczn¹ obecnoci¹ Zbawiciela we wspólnocie wierz¹cych (zob. Mt 28,20).
Tak rozumiana stanowi fundament i normê Kocio³a18.
Benedykt XVI podkrela, ¿e pos³uga aposto³ów i ich nastêpców jest rêkojmi¹
Tradycji. Jako ¿ywa Ewangelia, Tradycja zosta³a podana w ca³ej pe³ni przez
aposto³ów na podstawie ich wyj¹tkowego i niepowtarzalnego dowiadczenia wiary,
które jest przekazywane z woli Chrystusa. Dociera ono za porednictwem nastêpców aposto³ów a¿ do naszych czasów, w ci¹g³oci wiernej dowiadczeniu Dwunastu. Jak Ojciec pos³a³ Syna, tak Syn posy³a swych uczniów  aposto³ów, a oni, aby
wype³niæ polecenie Pana (zob. Mt 28,19-20), wyznaczaj¹ nastêpców  biskupów,
którzy dalej w czasie prowadz¹ misjê samego Jezusa Chrystusa. Ten ³añcuch
apostolskiej pos³ugi, podsumowuje papie¿, trwa i bêdzie trwa³ a¿ do koñca wiata19.
15
16
17
18
19

Ibidem, s. 25.
Ibidem, s. 2627.
Ibidem, s. 28.
Ibidem, s. 2831.
Ibidem, s. 3537. Zob. tak¿e Benedykt XVI, Przemówienie do duchowieñstwa diecezji rzymskiej Sobór ród³em entuzjazmu i nadziei, s. 32.
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Analizuj¹c wspomniany powy¿ej tekst Mateuszowej Ewangelii (28,19-20),
który zawiera uroczysty nakaz misyjny, Biskup Rzymu wyjania, ¿e pos³anie
apostolskie zawiera w sobie potrójn¹ pos³ugê: pastersk¹ (nauczajcie wszystkie
narody  czyñcie uczniami wszystkie narody), liturgiczn¹ (udzielaj¹c im
chrztu) i profetyczn¹ (uczcie je zachowywaæ wszystko, co wam przykaza³em).
Gwarantem pos³ania jest sta³a obecnoæ Zmartwychwsta³ego Pana w Jego Kociele (a oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, a¿ do skoñczenia wiata)20.
Na podstawie powy¿szych rozwa¿añ widaæ bardzo wyranie, ¿e Tradycja
apostolska nierozerwalnie ³¹czy siê z sukcesj¹ apostolsk¹. Benedykt XVI t³umaczy, ¿e skoro Tradycja jest trwa³¹ obecnoci¹ s³ów i ¿ycia Jezusa w Kociele, to
wymaga ona konkretnych osób, wiadków, którzy bêd¹ jej tradentem (nonikiem,
przekanikiem). W ten sposób uwidacznia siê wyj¹tkowa wzajemna relacja pomiêdzy treci¹ Tradycji (s³owa i czyny Jezusa Chrystusa) a osob¹, która j¹ g³osi.
Na sukcesjê trzeba wiêc najpierw spojrzeæ jako na kontynuacjê pos³ugi apostolskiej, rêkojmiê trwania w Tradycji, jako nieprzerwan¹ wiê pomiêdzy spo³ecznoci¹ Dwunastu a kolegium biskupów, która wyra¿a siê w historycznym ³añcuchu
nastêpstwa w pos³udze. Przy czym, stwierdza Biskup Rzymu przywo³uj¹c wypowied w. Ireneusza z Lyonu, trzeba zauwa¿yæ, ¿e ci¹g³oæ historyczna stanowi
uprzywilejowane miejsce dzia³ania i przekazywania Ducha wiêtego. Tak wiêc
jest równie¿ ci¹g³oci¹ w sensie duchowym, nadprzyrodzonym21.
Sukcesja apostolska jest przekazaniem na sposób sakramentalny misji i w³adzy aposto³ów ich nastêpcom. Dziêki sukcesji  podkrela papie¿  istnieje historyczny i duchowy zwi¹zek Kocio³a z Chrystusem. Koció³ pozostaje we wspólnocie wiary i ¿ycia ze swoim pocz¹tkiem: To, co aposto³owie reprezentuj¹
w relacjach pomiêdzy Panem Jezusem a Kocio³em u pocz¹tku, w sposób analogiczny reprezentuje sukcesja tej pos³ugi w relacjach pomiêdzy Kocio³em
u pocz¹tku, a Kocio³em aktualnie istniej¹cym. Nie jest to tylko zwyk³e materialne
powi¹zanie; jest to raczej historyczne narzêdzie, którym Duch pos³uguje siê dla
uobecnienia Pana Jezusa, G³owy swego Ludu, za porednictwem tych wszystkich, którzy zostali wywiêceni dla pe³nienia pos³ugi, przez na³o¿enie r¹k i modlitwê biskupów. Tak wiêc dziêki sukcesji apostolskiej przychodzi do nas Chrystus:
On do nas przemawia w s³owach Aposto³ów i ich nastêpców22.
Tradycja apostolska i sukcesja stanowi¹ konstytutywn¹ strukturê Kocio³a.
Autentyczna Tradycja wiary dociera od aposto³ów do wspó³czesnego cz³owieka
poprzez sukcesjê biskupów. Ona jest rêkojmi¹ trwania w s³owach i czynach
Jezusa Chrystusa.
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Ibidem, s. 3637; VD, n. 51.
Zob. Benedykt XVI, Blisko, najbli¿ej Chrystusa, s. 4041; Benedykt XVI, Homilia podczas
Mszy w. i na³o¿enia paliuszy Wyznajemy wiarê w Koció³ Jezusa Chrystusa (29 VI 2005), OsRomPol
2005, nr 9, s. 1617.
22 Benedykt XVI, Blisko, najbli¿ej Chrystusa, s. 4243.
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3. Misja Kocio³a
Misja powo³anej przez Jezusa Chrystusa wspólnoty  nowej rodziny Bo¿ej
 zosta³a nakrelona, zdaniem Benedykta XVI, ju¿ w momencie ustanowienia
Dwunastu. Papie¿ zwraca uwagê, ¿e Jezus dokonuje tego wa¿nego wyboru
w sposób symboliczny na górze i w dodatku po ca³onocnej modlitwie (zob.
£k 6,12n). Wszystkie wa¿ne wydarzenia zbawcze opisywane przez Ewangelistów umiejscowione s¹ na górze i cile zwi¹zane z modlitw¹, czyli dokonuj¹
siê w wyj¹tkowej relacji Syna Bo¿ego z Ojcem, w tajemniczym dialogu Osób
Boskich. Chrystus powo³uje aposto³ów w zjednoczeniu z Ojcem, zgodnie z powierzon¹ Mu przez Ojca misj¹. W ten sposób pos³annictwo Syna ma byæ niejako
odwzorowane w pos³annictwie Jego uczniów i ich nastêpców, w misji Kocio³a.
Biskup Rzymu podkrela, ¿e nikt nie mo¿e uczyniæ sam siebie aposto³em i nikt nie
mo¿e sam sobie zleciæ apostolskiej pos³ugi. Misja Kocio³a jest zakorzeniona
w jednoci woli Jezusa z wol¹ Ojca23.
Opieraj¹c siê na egzegezie biblijnej perykopy z Ewangelii wed³ug w. Marka,
opisuj¹cej w sposób syntetyczny ustanowienie Dwunastu (Mk 3,13-19), Benedykt XVI zauwa¿a, ¿e Jezus wyznacza aposto³om podwójn¹ funkcjê, która jest
nie tylko konkretnym zadaniem, ale równie¿ okrela ich to¿samoæ: aby Mu
towarzyszyli, by móg³ wysy³aæ ich na g³oszenie nauki. Uczniowie maj¹ przebywaæ z Nauczycielem oraz g³osiæ Dobr¹ Nowinê o zbawieniu. Dwunastu ma
byæ z Jezusem, aby Go poznaæ, aby posi¹æ o Nim okrelon¹ wiedzê, nie tylko
tê powierzchown¹, zewnêtrzn¹, dostêpn¹ dla wszystkich. Aposto³owie maj¹ poznaæ Jezusa w Jego wyj¹tkowej relacji z Ojcem, zbli¿yæ siê do Jego Tajemnicy
i staæ siê Jego wiadkami24; od zewnêtrznego przebywania razem z Nim musz¹
przejæ do wewnêtrznej jednoci z Jezusem25.
Papie¿ zauwa¿a, ¿e wiadectwo uczniów jest ze swej istoty pos³aniem.
Widaæ to bardzo wyranie na przyk³adzie chrystofanii, których celem jest zebranie
na nowo uczniów, aby wiadczyli, ¿e Jezus zmartwychwsta³ i jest ród³em ¿ycia26. Bycie w jednoci z Jezusem wymaga wiêc g³oszenia Jego orêdzia. Uczniowie maj¹ byæ pos³añcami, wys³annikami, heroldami, czyli w³anie aposto³ami.
Mistrz posy³a ich najpierw do zagubionych owiec Izraela (zob. Mt 10,5-6;
15,24), a nastêpnie na ca³y wiat (zob. Mk 16,15), do wszystkich narodów (zob.
Mt 28,19; £k 24,47), a¿ po krañce wiata (zob. Dz 1,8). Izrael, jako lud Bo¿y
23
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J. Ratzinger/Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. 1, s. 147148.
Benedykt XVI, Blisko, najbli¿ej Chrystusa, s. 15.
J. Ratzinger/Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. 1, s. 149150. Zob. Benedykt XVI,
Przemówienie na spotkaniu z seminarzystami w seminarium duchownym Aby Mu towarzyszyli i by
móg³ ich wysy³aæ (24 IX 2011), OsRomPol 2011, nr 12, s. 3031.
26 J. Ratzinger/Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. 2, s. 295302.
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Starego Przymierza, posiada³ pierwszeñstwo w us³yszeniu Ewangelii. Nie skorzysta³ jednak z tego przywileju. Pozosta³ ludem umi³owanym przez Boga, ale jego
pierwotne wybrañstwo zosta³o przez ofiarê Chrystusa rozszerzone na wszystkie
ludy i narody. W ten sposób uwidacznia siê jeszcze bardziej powszechnoæ
i wiecznotrwa³oæ misji aposto³ów27.
Papie¿ podkrela cis³¹ ³¹cznoæ pomiêdzy zadaniem towarzyszenia Jezusowi
oraz funkcj¹ wys³annika. Bycie z Mistrzem nale¿y, zdaniem Biskupa Rzymu,
rozumieæ dynamicznie, bowiem zak³ada ono przejêcie Jego misji. Tak jak Jezus
jest pos³any przez Ojca, tak i Dwunastu zostaje pos³anych przez Zbawiciela.
Uczestnicz¹ tym samym w tajemnicy Chrystusa, którego ca³y byt jest misj¹.
Aposto³owie, przebywaj¹c z Jezusem, ucz¹ siê bycia z Nim jedno, nawet wtedy,
gdy zostan¹ pos³ani i znajd¹ siê fizycznie od Niego daleko28. Podejmowana przez
nich ewangelizacja, podsumowuje Biskup Rzymu, nie bêdzie zatem niczym innym, jak g³oszeniem tego, czego siê samemu dowiadczy³o, i zaproszeniem do
wejcia w tajemnicê wspólnoty z Jezusem (zob. 1 J 1,3)29.
Analizuj¹c Markowe i Mateuszowe perykopy o powo³aniu uczniów (a szczególnie fragmenty: Mk 3,14n; Mt 10,1), Benedykt XVI stwierdza, ¿e pierwszym
zadaniem Dwunastu jest przepowiadanie, czyli g³oszenie orêdzia o zbawieniu
przyniesionym przez Jezusa Chrystusa. Aposto³owie maj¹ skoncentrowaæ siê na
zwiastowaniu Dobrej Nowiny i proklamowaniu nadejcia Królestwa Bo¿ego.
Wype³niaj¹c tê misjê bêd¹ gromadziæ wokó³ Jezusa ludzi i tworzyæ now¹ rodzinê
Bo¿¹. Tak wiêc nie chodzi tu tylko o s³owo, nauczanie, czy g³oszenie idei zbawczych, ale o doprowadzenie s³uchaczy do spotkania z ¿yw¹ osob¹ Jezusa Chrystusa, a przez to do g³êbokiej przemiany ¿ycia, tak, aby i oni stali siê, w pe³nym
tego s³owa znaczeniu, uczniami  aposto³ami Ewangelii30.
Pos³uga Dwunastu nie jest ³atwa ani zawsze satysfakcjonuj¹ca. Dobra Nowina napotyka w wiecie na sprzeciw ze strony mocy z³a. Dlatego Jezus daje
aposto³om w³adzê wypêdzania z³ych duchów oraz leczenia z chorób i s³aboci.
Uczniowie bêd¹ czynili to samo, co ich Mistrz. Bêd¹ egzorcyzmowaæ i przyzywaæ Ducha wiêtego, aby uleczy³ i nape³ni³ chorych na duszy i na ciele swoj¹
³ask¹. Aposto³owie, dzia³aj¹c w Imiê Jezusa Chrystusa i Jego moc¹, maj¹ uwalniaæ wiat od demonów i lêku przed nimi. Dziêki wierze w Jezusa Chrystusa
i dzia³aniu Jego Ducha we wspólnocie wierz¹cych chrzecijanin zostaje uwolniony od wszelkich zagro¿eñ31.

n. 8.
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Papie¿ pojmuje pos³ugê egzorcyzmowania nie tylko jako wyrzucanie z³ych
duchów, wyzwalanie cz³owieka i oczyszczanie wiata z mocy z³a. wiat zosta³
stworzony przez Boga jako rzeczywistoæ rozumna. Stwórca jest jedynym jego
panem. Demon naruszy³ ³ad stworzenia. Egzorcyzmowanie to tak¿e przywracanie
stworzeniu racjonalnoci, wyrywanie wiata z chaosu przypadkowoci, umieszczanie wiata w przestrzeni rozumu (ratio), której ród³em jest odwieczny stwórczy Rozum32.
Biskup Rzymu przypomina, ¿e Ewangelia wed³ug w. Mateusza wyranie
mówi o misji uzdrawiania w sensie medycznym. Jezus uzdrawia³ chorych, ale
czyni³ to w tym celu, aby skierowaæ ca³¹ uwagê cz³owieka na Boga. Cuda Jezusa
mia³y za zadanie doprowadzenie ludzi do wiary w mi³osiernego Ojca. By³y znakami nadchodz¹cego Królestwa Bo¿ego i uwiarygodnia³y boskie pos³annictwo
Jezusa. Podobnie polecenie skierowane do uczniów, aby leczyli wszystkie choroby i wszystkie s³aboci (Mt 10,1) ma wskazywaæ na dzie³o odkupienia, na
potêgê i mi³osierdzie Boga wobec ca³ego stworzenia. Uzdrawianie moc¹ Bo¿¹
jest, zdaniem Benedykta XVI, wezwaniem do wiary w Boga, w Jego dobroæ, ale
tak¿e jest wezwaniem do pos³ugiwania siê danym przez Stwórcê rozumem.
Papie¿ przestrzega przed magicznym traktowaniem daru uzdrawiania, tzn. takim,
które nie prowadzi do jedynego i prawdziwego Boga. Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e
cz³owiek jest jednoci¹ duszy i cia³a, ka¿de uzdrowienie nale¿y postrzegaæ
w jego psychofizycznej jednoci i zawsze odnosiæ do mi³osiernego dzia³ania
Boga33.
Benedykt XVI podkrela, ¿e Koció³, bêd¹c now¹ rodzin¹ Bo¿¹, podejmuje
tak¿e konkretn¹ pos³ugê mi³oci  caritas34. Wyp³ywa ona z natury Kocio³a
i jest niezbywalnym wyrazem jego istoty. Caritas Kocio³a jest przejawem mi³oci
trynitarnej samego Boga. Wspólnota eklezjalna jest pos³ana do wiata jako wiadek mi³oci Ojca, Syna i Ducha wiêtego: Ojca, który motywowany mi³oci¹
posy³a na wiat swego Jednorodzonego Syna, aby dokona³ dzie³a odkupienia (zob.
J 3,16); Syna, który umieraj¹c na krzy¿u daje najwy¿szy dowód mi³oci (zob.
J 19,28-30; J 15,13); Ducha, który pos³any od Ojca i Syna obdarza uczniów
wewnêtrzn¹ moc¹ do dawania wiadectwa i uzdalnia do mi³owania braci (zob.
J 15,26-27; Mt 10,19-20; Mk 13,11; £k 12,11-12)35.
Biskup Rzymu przypomina: Ca³a dzia³alnoæ Kocio³a jest wyrazem mi³oci,
która pragnie ca³kowitego dobra cz³owieka: pragnie jego ewangelizacji przez S³owo i Sakramenty, co jest dzie³em czêsto heroicznym w jego historycznej realizacji;
pragnie jego promocji w ró¿nych wymiarach ¿ycia i ludzkiej aktywnoci. Mi³oæ
32
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jest zatem s³u¿b¹, któr¹ Koció³ pe³ni, aby nieustannie wychodziæ naprzeciw
cierpieniom i potrzebom, równie¿ materialnym, ludzi36.
Wspólnota eklezjalna powinna siê troszczyæ, by w Kociele jako rodzinie
¿aden z jej cz³onków nie cierpia³, gdy jest w potrzebie. Ponadto papie¿ stwierdza,
¿e pos³uga mi³oci wykracza poza widzialne granice Kocio³a i obejmuje ka¿dego
cz³owieka. Koció³ ukszta³towany jako dzie³o trynitarnej mi³oci Boga, chc¹c byæ
wierny swemu powo³aniu, nie mo¿e nie podejmowaæ dzie³ mi³oci  konstatuje
Biskup Rzymu37. wiadczenie mi³oci jest zadaniem ca³ej wspólnoty kocielnej,
na wszystkich jej poziomach. wiadomoæ tego zadania odgrywa³a w Kociele
rolê konstytutywn¹ od samych jego pocz¹tków. »Ci wszyscy, którzy uwierzyli,
przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali maj¹tki i dobra i rozdzielali je ka¿demu wed³ug potrzeby« (Dz 2, 44-45)38  konkluduje Benedykt XVI.
Zakoñczenie
Lektura ró¿nych pism Benedykta XVI: encyklik, adhortacji, katechez, przemówieñ, homilii pozwala na stwierdzenie, ¿e tajemnica Kocio³a stanowi dla niego
racjê i pasjê ¿ycia. Sam zreszt¹ u¿y³ takiego sformu³owania podczas ostatniego
spotkania z Kolegium Kardyna³ów 28 lutego 2013 r. Przywo³a³ wtedy s³owa
znanego teologa Romana Guardiniego, który w swej ksi¹¿ce wydanej w roku
zatwierdzenia Konstytucji Lumen gentium napisa³ m.in.: Koció³ »nie jest instytucj¹ szczegó³owo wymylon¹ i skonstruowan¹ [...], ale jest ¿yw¹ rzeczywistoci¹ [...]. ¯yje on na przestrzeni czasu i dojrzewa, jak ka¿da ¿ywa istota, przeobra¿aj¹c siê [...]. A jednak w swojej naturze pozostaje zawsze ten sam, i jego
sercem jest Chrystus«39.
Powy¿sze stwierdzenia Guardiniego doskonale obrazuj¹ idee przewodnie
eklezjologii Benedykta XVI. Koció³ jest w jego myli rzeczywistoci¹ dynamiczn¹, skoncentrowan¹ na Osobie Jezusa Chrystusa  swojego za³o¿yciela, nieustannie o¿ywian¹ przez Ducha wiêtego, który uzdalnia wierz¹cych do dawania
wiadectwa. Dziêki wspólnocie eklezjalnej Chrystus jest wci¹¿ g³oszony i uobecniany. A ponadto, moc Ducha sprawia, ¿e Koció³ Chrystusowy ¿yje, ronie
i rozwija siê we wspólnotach uczniów i w wiecie.
Zgodnie ze s³owami papie¿a, Chrystus w swoim Kociele nadal wêdruje
przez dzieje. Jest to mo¿liwe dziêki okrelonej strukturze: apostolskiej Tradycji
36
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i sukcesji. Jako nowa rodzina Bo¿a g³osi Ewangeliê, proklamuje nadejcie Królestwa Bo¿ego, czyni uczniami Chrystusa, leczy na ciele i na duszy, a tak¿e
podejmuje konkretn¹ pos³ugê mi³oci  caritas. Daje tym samym wiadectwo
trynitarnej mi³oci Boga i staje siê przez to wiarygodnym tradentem zbawienia.

The Church of Jesus Christ. A sketch of the ecclesiology
of Benedict XVI
Summary. In the teachings of Pope Benedict XVI, the Church is a dynamic reality, focused on
Jesus Christ, its founder, and constantly animated by the Holy Spirit, who bestows upon the
faithful the ability to testify. Owing to the ecclesiastic community, Christ is still preached and
manifested. The power of the Holy Spirit makes Christs Church live, grow and develop in the
followers communities and in the world.
In His Church, Christ constantly wanders through history. This is possible owing to the particular
structure: Apostolic Tradition and succession. His Gods new family preaches the Gospel,
proclaims the coming of Gods Kingdom, makes one a disciple of Christ, heals the body and soul,
as well as undertakes the service of love  caritas. By this, it gives testimony to the Trinitarian
love of God and becomes a trustworthy tradent of salvation.
Key words: Church, genesis of Church, Apostolic Tradition, apostolic succession, mission of
Church.

Die Kirche Jesu Christi.
Eine Skizze zur Ekklesiologie von Benedikt XVI.
Zusammenfassung. Die Kirche ist in der Verkündigung von Benedikt XVI. eine dynamische
Wirklichkeit, die auf der Person Jesu Christi  ihres Gründers konzentriert ist und immerwährend
vom Heiligen Geist lebendig gemacht wird, der die Gläubigen zum Zeugnis befähigt. Dank der
ekklesialen Gemeinschaft wird Christus ständig verkündigt und vergegenwärtigt. Die Kraft des
Heiligen Geistes macht die Kirche lebendig, lässt sie wachsen und sich in den Gemeinschaften der
Jünger und in der Welt entfalten.
In seiner Kirche wandelt Christus weiterhin durch die Geschichte. Dies ist möglich dank der
entsprechenden Struktur: der apostolischen Tradition und der Sukzession. Als eine neue Familie
Gottes verkündet die Kirche das Evangelium und die Nähe des Gottesherrschaft, macht Menschen
zu Jüngern Christi, heilt an Leib und Seele und unternimmt auch den Dienst der Liebe  caritas.
Sie gibt dadurch das Zeugnis von der dreieinen Liebe Gottes und wird dadurch zum glaubwürdigen
Vermittler des Heils.
Schlüsselworte: Die Kirche, die Entstehung der Kirche, der Apostolischen Tradition, die apostolische Sukzession, die Sendung der Kirche.
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PREEWANGELIZACJA I WSPÓ£CZESNE MO¯LIWOCI
JEJ URZECZYWISTNIENIA
Streszczenie. Pierwszym zadaniem Kocio³a jest g³oszenie Ewangelii ca³emu wiatu. Aby Ewangelia dosiêg³a ludzkich serc i zosta³a zaakceptowana, musz¹ oni byæ w³aciwie przygotowani.
Przed Vaticanum II preewangelizacja nie by³a uwa¿ana za integraln¹ czêæ misji Kocio³a. Zosta³a
opisana jako faza prekerygmatyczna przygotowuj¹ca ludzi do skutecznego zasiewu ewangelicznego.
Mimo ¿e po Soborze Watykañskim II, termin preewangelizacja by³ odleg³y, nie jest ca³kowicie
nieobecny w teologii. Zwróciæ trzeba uwagê na jego rolê w inspirowaniu ludzi do refleksji nad
istnieniem, pragnieniami i potrzebami, a tak¿e nad otaczaj¹c¹ rzeczywistoci¹. W dzisiejszych
czasach, przygotowanie do przekazania Dobrej Nowiny o zbawieniu w Jezusie Chrystusie musi
uwzglêdniaæ ideologiczny i kulturowy, jak i intelektualny, etyczny i estetyczny wymiar ludzkiej
egzystencji. Odbiorcy tak prowadzonej preewangelizacji mog¹ wtedy zobaczyæ, ¿e cz³owiek jest dla
siebie pytaniem, na które mo¿e w pe³ni odpowiedzieæ jedynie w wietle Ewangelii.
S³owa kluczowe: preewangelizacja, ewangelizacja, Ewangelia, Koció³, duszpasterstwo.

Pierwszym zadaniem Kocio³a jest proklamacja Ewangelii ca³emu wiatu.
Istot¹ jego pos³annictwa jest g³oszenie tego, co otrzyma³ od Boga, w co uwierzy³
i co Chrystus poleci³ mu przekazywaæ dalej. Dlatego Koció³ zwraca siê ku
narodom i ludziom, którzy jeszcze nie znaj¹ Chrystusa, aby nieæ im prawdê
Ewangelii (misja ad gentes)1. Z kolei w krajach chrzecijañskich dawnej daty,
w których wielu ochrzczonych utraci³o ¿ywy sens wiary lub te¿ nie uwa¿a siebie
za cz³onków nowego ludu Bo¿ego, ¿yj¹c tak, jakby Bóg nie istnia³, Koció³ podejmuje dzie³o nowej ewangelizacji albo reewangelizacji2.
Aby Ewangelia mog³a dotrzeæ do serc ludzkich i byæ przez nie przyjêta,
potrzeba ich odpowiedniego przygotowania. Tak czyni sam Bóg, który w czasach
Starego Testamentu przygotowuje ludzi na przyjêcie Dobrej Nowiny o Jezusie,
Adres/Address/Anschrift: ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk CSsR, Wydzia³ Teologii, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, e-mail: reich-hart@wp.pl
1 DM, n. 6.
2 RMis, n. 33.
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Zbawicielu wiata przez proroków, aby w czasach ostatecznych przemówiæ do
nich przez swego Syna (por. Hbr 1,2). W takim dzia³aniu znajduje wyraz Bo¿a
pedagogia, dziêki której ludzie odnajduj¹ drogê do wiary w Jezusa Chrystusa
i Jego Ewangeliê. Dlatego te¿ Stary Testament mo¿e byæ uznany za preewangelizacjê3. Podobnie mo¿na interpretowaæ dzia³anie Ducha wiêtego w sercach
ludzi i w dziejach narodów, w kulturach i w religiach4. Ich pojawienie siê
w historii to praeparatio evangelica, czyli preewangelizacja, gdy¿ w wielu rozmaitych zwyczajach i pogl¹dach mo¿na dostrzec odniesienie do nauki Biblii
i orêdzia Ewangelii. W ten sposób Bóg przygotowuje wiat na narodziny Chrystusa i na przyjêcie Jego objawienia.
Koció³ podejmuj¹cy dzie³o preewangelizacji naladuje Boga usposabiaj¹cego ludzi do przyjêcia Jego zbawczej prawdy i ³aski. Czyni to w przestrzeni ¿ycia
spo³ecznego, gdy wierz¹cy, anga¿uj¹c siê w budowanie bardziej ludzkiego wiata,
staraj¹ siê przezwyciê¿yæ wystêpuj¹ce we wspó³czesnym klimacie ideowo-kulturowym uprzedzenia wzglêdem Ewangelii5. Podobnie dzieje siê w rodowisku
rodzinnym, w którym rodzice chrzecijañscy poprzez mi³oæ okazywan¹ swojemu
potomstwu wype³niaj¹ dzie³o preewangelizacji serc6. W ka¿dej sytuacji Koció³
winien mieæ na uwadze uprzednie przygotowanie zarówno poszczególnych osób,
jak i ca³ych rodowisk na zasiew s³owa Bo¿ego.
Dlatego te¿ w niniejszym opracowaniu ukazana zostanie istota oraz cel preewangelizacji bêd¹cej przedmiotem refleksji teologicznej Kocio³a katolickiego
zarówno przed Soborem Watykañskim II, jak w okresie po nim nastêpuj¹cym.
Nastêpnie zaprezentowana zostanie jej specyfika w odniesieniu do ca³ego dzie³a
ewangelizacji oraz jej funkcja w perspektywie bezporedniej proklamacji orêdzia
chrzecijañskiego. Refleksjê nad preewangelizacj¹ uwieñczy prezentacja najwa¿niejszych aspektów jej urzeczywistnienia z uwagi na pos³annictwo Kocio³a
i potrzeby wspó³czesnego wiata.
1. Istota i cel preewangelizacji
Zarówno przed Soborem Watykañskim II, jak i w nastêpuj¹cym po nim
okresie preewangelizacja jako przygotowanie ludzi na przyjêcie Dobrej Nowiny
o zbawieniu w Jezusie Chrystusie budzi zainteresowanie teologów, którzy maj¹ na
3
4
5

L.A. Schökel, Hermenéutica de la Palabra, t. 1. Hermenéutica bíblica, Madrid 1986, s. 47.
EN, n. 53; RMis, n. 29.
P. Lakeland, The Liberation of the Laity. In Search of an Accountable Church, New York
London 2003, s. 229.
6 A. Daigneault, Du cœur de pierre au cœur de chair. À travers les crises de la vie, Paris 2004,
s. 171.
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uwadze procesy zachodz¹ce w wiecie oraz sytuacjê egzystencjaln¹ cz³owieka
i jego potrzeby. W teologii posoborowej termin preewangelizacja jest mniej
u¿ywany, chocia¿ dzia³alnoæ preewangelizacyjna prowadzona jest dalej7. Zaistnienie takiego stanu mo¿na wyjaniæ tym, ¿e preewangelizacja urzeczywistniana
przez wiadectwo ¿ycia wierz¹cych i ich zaanga¿owanie siê w kszta³towanie
wspó³czesnego wiata jest traktowana jako rzeczywisty sposób prowadzenia
dzie³a ewangelizacji8.
1.1. Preewangelizacja przed Soborem Watykañskim II
Przed Soborem Watykañskim II preewangelizacji nie uwa¿ano za integraln¹
czêæ misji Kocio³a. Terminem tym okrelano jego aktywnoæ w wiecie s³u¿¹c¹
przygotowaniu ludzi na skuteczny zasiew Ewangelii. Jej celem by³o stworzenie
klimatu, w którym ludzie mogliby otworzyæ siê na dzia³anie s³owa Bo¿ego i w odpowiedzi na jego przyjêcie z wiar¹ podj¹æ decyzjê o przyst¹pieniu do chrztu9.
Preewangelizacja rozumiana by³a jako stadium poprzedzaj¹ce g³oszenie kerygmatu chrzecijañskiego oraz przygotowuj¹ce ludzi do jego przyjêcia10.
Koció³ by³ wiadom, ¿e sytuacja materialna i psychologiczna bardzo czêsto
utrudnia ludziom przyjêcie wiary. W wielu rodowiskach chrzecijañstwo traktowane by³o jako zbiór legend czy te¿ praktyk religijnych, bêd¹cych przejawem
folkloru. Ludziom skupionym na pomna¿aniu dóbr materialnych i osi¹ganiu coraz
wy¿szego poziomu rozwoju cywilizacyjnego tego rodzaju praktyki wydawa³y siê
zbyteczne. Przekazowi orêdzia o zbawieniu w Jezusie Chrystusie nie sprzyja³
tak¿e zanik poczucia winy u wielu ludzi oraz utrata wiadomoci panowania
grzechu w ich ¿yciu11.
W takiej sytuacji nale¿a³o podj¹æ dzia³ania s³u¿¹ce przygotowaniu do ewangelizacji, czyli preewangelizacjê. Jej celem by³o poddanie w w¹tpliwoæ bezpieczeñstwa opartego na posiadaniu dóbr materialnych czy dysponowaniu rodkami
technicznymi. Chodzi³o równie¿ o pog³êbienie wra¿liwoci na to, co niewidzialne,
a tak¿e o pobudzenie gotowoci do przyjêcia darów Bo¿ych. S³u¿y³a temu refleksja nad rzeczywistoci¹ mierci oraz nad istnieniem tego, czego nie da siê zmierzyæ ani zwa¿yæ, a odgrywa istotn¹ rolê w ¿yciu ludzi, kszta³tuj¹c ich sposób
mylenia oraz nawi¹zywania relacji z blinimi. Istotnym celem preewangelizacji
7
8
9

S. Dyk, Pre-ewangelizacja, Kieleckie Studia Teologiczne 2003, t. 2, s. 111.
EN, n. 51.
R.P. McBrien, The Church. The Evolution of Catholicism, New York 2008, s. 169; D. Dorr,
Option for the Poor and for the Earth. Catholic Social Teaching, New York 2012, s. 223.
10 L.T. Tacorda, Alfonso M. Nebreda, S.J. (1926-) and the Missionary Problem of Pre-evangelization, Roma 1995, s. 46.
11 P. Hitz, Lannonce missionnaire de lÉvangile, Paris 1954, s. 180; D. Grasso, Il kerigma e la
predicazione, Gregorianum 1960, t. 41, s. 433.
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by³o ods³anianie przed ludmi prawdy o grzechu i wzywanie do odpowiedzialnoci
za podejmowane przez nich decyzje12.
Preewangelizacja mia³a pokazaæ, ¿e rzeczywistoæ ludzka i ró¿ne jej elementy (rozstrzygniêcia dokonywane w sumieniu, rozwój spo³eczny i ekonomiczny,
aspiracje duchowe) potrzebuj¹ odniesienia do innej wy¿szej rzeczywistoci, która
je obejmuje, czyli do odkupieñczej mi³oci Bo¿ej. Zw³aszcza w dowiadczeniu
cierpienia i nieszczêcia cz³owiek sk³onny jest dostrzec potrzebê wiary, która
umo¿liwia mu wêdrówkê poprzez noc ciemn¹. W takich te¿ sytuacjach mocniej
dochodzi do g³osu pytanie o grzech i o odkupienie13.
Preewangelizacja mia³a prowadziæ do poznania prawdziwego sensu tego, co
wiête oraz samego Boga  ród³a wszelkiej wiêtoci. Wa¿n¹ rolê w tym wzglêdzie odgrywa³a ksiêga przyrody, której w³aciwa lektura prowadzi³a do odkrycia istnienia Stwórcy wiata. Dopiero nastêpnym krokiem by³o odwo³anie siê do
Biblii ukazuj¹cej ludziom prawdê o zbawczym dzia³aniu Boga osobowego, przez
którego wszystko zosta³o stworzone14.
Przed Soborem Watykañskim II dzia³alnoæ preewangelizacyjna traktowana
by³a jako stadium przygotowania fundamentu dla proklamacji prawdy Chrystusowej, przyswojenia sobie jêzyka u¿ywanego przez ludzi oraz dostrze¿enia konkretnych jednostek ludzkich, a tak¿e wp³ywu wywieranego na nie przez rodowisko. Nie nale¿a³o bowiem tylko oddzia³ywaæ na jednostki, lecz nale¿y tak¿e
zwracaæ uwagê na struktury i mentalnoæ panuj¹c¹ w okrelonym rodowisku.
Preewangelizacja by³a traktowana jako czas przemiany mylenia, czyli wyjanienia pojêæ oraz ukierunkowania ludzi na przyjêcie wiary. Koció³ mia³ wiadomoæ,
¿e w rodowiskach prechrzecijañskich pewne pojêcia mog¹ nie byæ zrozumia³e
(dusza, zbawienie, wiara). Wyp³ywa³ st¹d wniosek, ¿e nie wystarczy tylko g³osiæ
orêdzia Ewangelii, ale najpierw trzeba zadbaæ o wyjanienie istotnych terminów
u¿ywanych przez chrzecijan15.
Wiod¹c¹ zasad¹ preewangelizacji by³ antropocentryzm16. Preewangelizacja
skupia³a siê na cz³owieku oraz jego problemach i potrzebach. Mia³a ona na
uwadze ca³ego cz³owieka ze wszystkimi jego dowiadczeniami i wartociami,
¿yj¹cego w konkretnej sytuacji. Chodzi³o bowiem o to, by troski o proklamacjê
Ewangelii nie sprowadziæ do zadbania o zrozumia³y przekaz s³ów, lecz by Dobra
Nowina o Chrystusie stanowi³a dla ludzi wyzwanie do poszukiwania prawdziwego
12

A.M. Nebreda, Session détude de asiatique sur la catéchèse missionnaire, Lumen Vitae
1962, t. 4, s. 631.
13 D. Grasso, Il kerigma e la predicazione, s. 435; A.M. Nebreda, Session détude de asiatique
sur la catéchèse missionnaire, s. 631.
14 D. Grasso, Il kerigma e la predicazione, s. 434.
15 L.T. Tacorda, Alfonso M. Nebreda , s. 48.
16 A.M. Nebreda, Session détude de asiatique sur la catéchèse missionnaire, s. 631; L.T. Tacorda, Alfonso M. Nebreda , s. 49.
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sensu ¿ycia. W tej perspektywie g³oszenie Ewangelii nie mog³o polegaæ ju¿ tylko
na mówieniu o zbawieniu do ludzi, lecz równie¿ ze wzglêdu na dobro ludzi
powo³anych przez Boga do pe³ni ¿ycia.
W dziele preewangelizacji wa¿n¹ rolê przypisywano apologetyce, która id¹c
w parze ze wiadectwem ¿ycia, mia³a przyczyniæ siê do przezwyciê¿enia uprzedzeñ wzglêdem religii. Dostrzegano równie¿ wp³yw wierz¹cych na rodowiska
i panuj¹cy w nich klimat ideowy. Dlatego postulowano zmianê struktur kocielnych oraz zak³adanie wspólnot chrzecijañskich, dziêki którym duch ewangeliczny
móg³by mocniej przenikaæ ¿ycie spo³eczne. Za rodki s³u¿¹ce preewangelizacji
uwa¿ano szpitale, szko³y i inne instytucje prowadzone przez Koció³. Ich dzia³alnoæ mia³a skierowaæ uwagê ludzi ku wierze oraz przygotowaæ ich do s³uchania
i przyjêcia Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie17.
1.2. Posoborowe podejcie do preewangelizacji
W teologii po Soborze Watykañskim II termin preewangelizacja schodzi na
dalszy plan18. Nie oznacza to jednak, ¿e jest ca³kowicie nieobecny w refleksji
Kocio³a. Wci¹¿ bowiem nie wszyscy ludzie s¹ przygotowani na przyjêcie Ewangelii i dlatego nale¿y ich odpowiednio przysposobiæ do s³uchania s³owa Bo¿ego
przez preewangelizacjê19. Jej celem jest obudzenie w ludziach pragnienia g³êbszego poznania Boga i Ewangelii, która inspiruje do postawienia sobie najistotniejszych pytañ egzystencjalnych. Wtedy to preewangelizacjê mo¿na okreliæ jako
proces s³u¿¹cy usposobieniu cz³owieka do otwarcia siê na Dobr¹ Nowinê, aby
móg³ zobaczyæ pragnienie swego serca, któremu wychodzi naprzeciw orêdzie
Ewangelii20.
Inn¹ racj¹ przemawiaj¹c¹ za tym, by nie os³ab³o zainteresowanie zagadnieniem preewangelizacji, jest fakt, ¿e w niektórych sytuacjach nie mo¿na g³osiæ
Ewangelii, gdy¿ mog³aby zostaæ natychmiast odrzucona. Wówczas to wiadectwo
wierz¹cych nie jest jeszcze w³aciw¹ ewangelizacj¹, gdy¿ stanowi etap prekerygmatyczny i sprowadza siê do pozyskiwania uwagi niewierz¹cych. Dokonuje siê
to dziêki wyp³ywaj¹cej z wiary postawie chrzecijañskiej, która znajduje wyraz
17 V. Schurr, Seelsorge in einer neuen Welt. Eine Pastoral der Umwelt und des Laientums,
Salzburg 1957, s. 319; P. Hitz, Lannonce missionnaire de lÉvangile, s. 180; M.C. Carnicella,
Comunicazione ed evangelizzazione nella Chiesa, Torino 1998, s. 79.
18 G. Criveller, Dar razón de las cosas de nuestra fe. Géneros literarios y misión jesuita en China
al final del periodo Ming, w: Escrituras de la modernidad. Los jesuitas entre cultura retórica y cultura
científica, red. P. Chinchilla, A. Romano, México 2008, s. 207.
19 V.J. Donovan, Christianity Rediscovered, London 2004, s. 44; A. Dulles, Evangelization for
the Third Millennium, New York 2009, s. 68.
20 F.D. Kelly, The Mystery We Proclaim. Catechesis for the Third Millennium, Huntington 2008,
s. 115; F. Darcy-Berube, Religious Education at a Crossroads. Moving on in the Freedom of the Spirit,
Mahwah 1995, s. 42.
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w przyjani, ¿yczliwoci, dzie³ach mi³osierdzia i mi³oci bliniego. Tego rodzaju
zachowanie mo¿na nazwaæ preewangelizacj¹ albo te¿ obecnoci¹ wiadków
¿ywej wiary21.
Koció³ chce byæ obecny poprzez swych cz³onków we wszystkich rodowiskach poród ró¿nych grup spo³ecznych. Tam zadaniem wierz¹cych jest poznawaæ ludzi i prowadziæ dialog z tymi, którzy reprezentuj¹ inne religie lub s¹ zwolennikami jakich ideologii22. Powinni oni ukazywaæ ludziom mi³oæ Chrystusa,
dziel¹c ich problemy ekonomiczne i spo³eczne. Wtedy te¿ chrzecijanie urzeczywistniaj¹ w swym postêpowaniu prawdê Ewangelii, której jeszcze nie g³osz¹
s³owami. Prowadz¹ w ten sposób ludzi do zbawienia i dziêki nim zaczyna b³yszczeæ w wiecie tajemnica Chrystusa23. W ten sposób przygotowuj¹ serca ludzkie
na przyjêcie orêdzia Ewangelii. Procesu tego jednak nie mo¿na jeszcze nazwaæ
w sensie cis³ym ewangelizacj¹. Ta bowiem staje siê dopiero w pe³ni mo¿liwa
wówczas, gdy otworz¹ siê drzwi na g³oszenie s³owa Bo¿ego24.
Preewangelizacja to dzia³ania poprzedzaj¹ce ewangelizacjê albo te¿ równoczesne z ni¹, dziêki którym ludzie otwieraj¹ serca na Ewangeliê i przyjmuj¹
postawê gotowoci do nawrócenia25. Chodzi o to, by zainteresowaæ cz³owieka
duchowym wymiarem rzeczywistoci, usuwaj¹c równoczenie z jego serca bariery uniemo¿liwiaj¹ce przyjêcie Dobrej Nowiny o zbawieniu w Chrystusie. Z jednej
strony preewangelizacja skupia siê na cz³owieku i jego potrzebach duchowych,
a z drugiej strony d¹¿y do ukazania wiarygodnoci chrzecijañstwa.
Obecnoæ wierz¹cych w wiecie i ich szlachetna postawa prowokuj¹ ludzi do
postawienia sobie istotnych pytañ egzystencjalnych26. Spotykaj¹c siê ze wspania³omyln¹ mi³oci¹, cz³owiek niewierz¹cy czuje siê sprowokowany do postawienia
sobie pytania o jej ród³o. W kontakcie z wyznawcami Chrystusa ludzie zaczynaj¹
inaczej patrzeæ na swoje podstawowe dowiadczenia egzystencjalne. Mog¹ siê
wówczas przekonaæ, ¿e przyczyn¹ ich cierpienia czêsto jest brak nale¿ytego
poszanowania godnoci ludzkiej oraz pogwa³cenie zasad moralnych27.
Preewangelizacja przypomina znan¹ z retoryki zasadê captar benevolentiae, czyli stanowi zespó³ dzia³añ zmierzaj¹cych do pozyskania przychylnoci in21

K. Gründig, Mission im Wandel  ein neues Paradigma für Kirche und Gemeinde heute?
Anfragen und Anstöße durch die Missionsgesellschaft Bethlehem (SMB) und die Bethlehem Mission
Immensee (BMI), Immensee, Schweiz, Berlin 2006, s. 68.
22 DM, n. 11; G. OCollins, Living Vatican II. The 21st Council for the 21st Century, Mahwah 2006,
s. 187.
23 DM, n. 12.
24 DM, n. 13; D. Grasso, Evangelizzazione. Senso di un termine, w: Evangelisation, red. M. Dhavamony, Roma 1975, s. 30.
25 P. M¹kosa, Preewangelizacja pierwszym i koniecznym etapem formacji chrzecijañskiej,
Katecheta 2010, nr 78, s. 26.
26 EN, n. 21.
27 H. Carrier, Guide pour linculturation de lÉvangile, Roma 1997, s. 21.
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nych ludzi28. Chodzi o dostrze¿enie i uznanie dobra wystêpuj¹cego w danym
rodowisku, a zatem konieczna jest jego odpowiednia znajomoæ. Trzeba równie¿
mieæ na wzglêdzie uprzedzenia i zarzuty dotycz¹ce ¿ycia religijnego, a tak¿e byæ
gotowym dialogowaæ na temat wartoci ludzkich, wystêpuj¹cych w danej kulturze
i poprzedzaj¹cych Ewangeliê. Wszystko to s³u¿y pozyskaniu zainteresowania
ludzi dla Dobrej Nowiny oraz przygotowaniu ich umys³ów i serc na przyjêcie
Ewangelii.
Preewangelizacja to nawi¹zanie relacji z przysz³ymi chrzecijanami przez
mi³oæ, pomoc, przyk³ad, wspó³istnienie, obecnoæ29. Zanim gdzie g³oszona jest
Ewangelia, pojawia siê u chrzecijan gotowoæ do s³u¿enia innym. Jest to wiadectwo wspieraj¹ce ewangelizacjê o donios³ym znaczeniu ze wzglêdu na humanitarny charakter. Podobnie jak w okresie przedsoborowym, równie¿ i dzisiaj
znajduje ono swoje instytucjonalne ucielenienie w dzia³alnoci szkó³, szpitali,
orodków pomocy spo³ecznej czy placówek wychowawczych. Pe³na ¿yczliwoci
obecnoæ wród ludzi, praca na rzecz rozwoju ludzkoci, wiadectwo godnego
¿ycia  wszystko to odgrywa istotn¹ rolê w rozwoju dzie³a ewangelizacji. ¯aden
z tych elementów nie mo¿e jednak zast¹piæ proklamacji s³owa Bo¿ego ani je
wykluczaæ.
2. Preewangelizacja a dzie³o ewangelizacji
Ewangelizowaæ to dzieliæ z innymi Bo¿y dar zbawienia, g³osz¹c wiatu Dobr¹
Nowinê o Jezusie Chrystusie, który objawia siê ludziom jako mi³oæ i komunia30.
Ewangelia jest orêdziem nios¹cym zbawienie (por. Rz 1,16). Jest czym wiêcej
ni¿ pozytywnie brzmi¹c¹ informacj¹, wywo³uje u ludzi g³êbokie poruszenie i reakcjê w postaci nawrócenia, a wiêc jest to Dobra Nowina, która tworzy fakty
i zmienia ¿ycie31. W chrzecijañskim orêdziu zbawienia zawarta jest pe³nia
objawienia danego ludziom w Jezusie Chrystusie. Przez s³owa Ewangelii sam
Chrystus zwraca siê do ludzi, dotyka ich serc i otwiera je na dar Bo¿ego odkupienia32.
28

A. Dulles, A History of Apologetics, San Francisco 2005, s. 13; J. Aldazábal, El ministerio
de la homilía, Barcelona 2006, s. 25.
29 D. Grasso, Evangelizzazione. Senso di un termine, w: Evangelisation, s. 3132.
30 M. Azevedo, I religiosi, vocazione e missione, Milan 1988, s. 211; A. Dulles, Vatican II and
Evangelization, w: The New Evangelization. Overcoming the Obstacles, red. S. Boguslawski, R. Martin,
Mahwah 2008, s. 3.
31 SpS, n. 2; H.J. Klauck, Volk Gottes und Leib Christi oder: Von der kommunikativen Kraft der
Bilder. Neutestamentliche Vorgaben für die Kirche von heute, w: Wozu Kirche? Wozu Gemeinde?
Kirchenvisionen, red. G. Koch, J. Pretscher, Würzburg 1994, s. 10.
32 P. Hitz, Lannonce missionnaire de lÉvangile, s. 86.
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Ewangelizacja w wê¿szym znaczeniu tego s³owa oznacza proklamacjê orêdzia chrzecijañskiego skierowan¹ do niewierz¹cych. Jej adresatem s¹ narody,
grupy ludzi, rodowiska spo³eczno-kulturowe, w których Chrystus i Jego Ewangelia nie s¹ znane, albo w których brak wspólnot chrzecijañskich wystarczaj¹co
dojrza³ych, by mog³y wcielaæ wiarê we w³asne rodowisko i g³osiæ j¹ innym
grupom ludzi33. W szerszym znaczeniu termin ewangelizacja obejmuje ca³e
pos³annictwo Kocio³a. W tej perspektywie jest ona ³ask¹ i w³aciwym powo³aniem Kocio³a, wyrazem jego najg³êbszej to¿samoci34. Pojêcie to obejmuje ca³¹
duszpastersk¹ dzia³alnoæ Kocio³a, zorientowan¹ na przekaz radosnej nowiny
o zbawieniu Jezusa oraz nadziei, która ma swe oparcie w zaanga¿owaniu siê
Boga w losy wiata. W tak rozumianej ewangelizacji chodzi nie tylko o werbalny
przekaz orêdzia Bo¿ego, lecz o s³owa i czyny, o ortodoksjê i ortopraktykê35.
Ewangelizacja w pe³nym tego s³owa znaczeniu obejmuje wówczas wszystkie
trzy etapy: wiarygodne g³oszenie Ewangelii tym, którzy jeszcze jej nie s³yszeli,
duszpasterstwo i religijne dojrzewanie wierz¹cych, a tak¿e o¿ywianie wiary
w tych, którzy w jakiej mierze w niej os³abli36.
Preewangelizacja oznacza dzia³anie misyjne, realizowane poprzez ¿ycie ukryte wyznawców Chrystusa. Pojawia siê ono tam, gdzie istniej¹ przeszkody
w g³oszeniu s³owa Bo¿ego. Chocia¿ wspó³czenie jest to sytuacja typowa dla
terenów zdominowanych przez islam, to jednak preewangelizacja staje siê zasad¹
dzia³ania Kocio³a tak¿e w innych okolicznociach. Chodzi o wiadectwo mi³oci
i s³u¿by oraz o pracê na rzecz promocji osoby ludzkiej w rodowiskach naznaczonych bied¹ oraz marginalizowanych pod wzglêdem kulturowym i ekonomicznym
przez wielkie orodki decyzyjne. Dialog, obecnoæ, wspó³dzielenie losu  takie
dzia³anie w pewnym sensie jest ju¿ ewangelizacj¹, a przynajmniej prowadzi do
ewangelizacji. Jest to ju¿ bowiem czynienie obecnym Chrystusa, ku czemu
zmierza dzia³alnoæ ewangelizacyjna Kocio³a37.
Mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e istniej¹ dwie fazy ewangelizacji: preewangelizacja,
w której nie ma mo¿liwoci proklamacji s³owa Ewangelii oraz faza kerygmatyczna, gdy jest ono g³oszone bezporednio. Mo¿na porównaæ je do Starego i Nowego
Testamentu, w których ten sam Bóg dokonuje dzie³a zbawienia. Czynnoci nale¿¹ce do preewangelizacji s¹ wówczas czêci¹ ewangelizacji, o ile ta siê ich
33
34
35

RMis, n. 33.
EN, n. 14.
R. Zerfaß, Die kirchlichen Grundvollzüge  im Horizont der Gottesherrschaft, w: Konferenz
der Bayerischen Pastoraltheologen, Das Handeln der Kirche in der Welt von heute. Ein pastoraltheologischer Grundriss, München 1994, s. 4748.
36 R. Hajduk, Wierni wieccy w ewangelizacji kultury. Zasady i pola dzia³ania, Studia Elbl¹skie
2012, t. 13, s. 229; EG, n. 14.
37 A.M. Henry, Préévangélisation et prémission, w: Catholicisme. Hier  Aujourdhui  Demain,
t. 11, red. G. Mathon, G.H. Baudry, P. Guilluy, E. Thiery, Paris 1988, kol. 816.
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domaga i je dope³nia g³oszeniem explicite prawdy o Jezusie Chrystusie, Synu
Bo¿ym i Zbawicielu wiata38.
W dokumentach kocielnych mo¿na zaobserwowaæ rozwój teologii od traktowania obecnoci chrzecijan w wiecie jako preewangelizacji do przekonania,
¿e ich ¿ywe wiadectwo jest ju¿ autentycznym g³oszeniem Ewangelii39. W zwi¹zku z tym pojawiaj¹ siê czasem g³osy, ¿e pos³ugiwanie siê terminem preewangelizacja jest w³aciwie zbyteczne40. Samo wiadectwo ¿ycia jest ju¿ bowiem
ewangelizacj¹. Ewangelizacja dokonuje siê ju¿ wtedy, gdy jeszcze nie wypowiada
siê imienia Jezusa. Dzia³alnoæ na rzecz poprawy materialnego poziomu ¿ycia
ubogich nie jest wtedy ju¿ preewangelizacj¹, czyli jedynie jak¹ faz¹ poprzedzaj¹c¹ g³oszenie Dobrej Nowiny o zbawieniu, lecz sam¹ ewangelizacj¹. Mo¿na
mówiæ wówczas o g³oszeniu Ewangelii czynem.
Oprócz d¹¿enia do rezygnacji z odró¿nienia preewangelizacji od innych dzia³añ ewangelizacyjnych mo¿na tak¿e dostrzec tendencjê do podkrelania jej specyfiki i niewystarczalnoci w stosunku do bezporedniego przekazywania ludziom
Dobrej Nowiny o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Preewangelizacja jest przygotowaniem do ewangelizacji i polega na anga¿owaniu siê w duchu chrzecijañskim
na p³aszczynie spo³ecznej, kulturowej i ludzkiej. Towarzyszy jej jednak cisza,
której przed³u¿anie siê zagra¿a pojawieniem siê u ewangelizatorów niemoty.
Takie niebezpieczeñstwo wzrasta zw³aszcza wtedy, gdy chrzecijanie, napotykaj¹c na rozmaite trudnoci natury spo³ecznej i ideowej, niezmiennie tkwi¹ w przekonaniu, ¿e ci¹gle nie ma warunków do g³oszenia Chrystusa wprost. Lêkaj¹c siê
odrzucenia, rezygnuj¹ z bezporedniego g³oszenia prawdy Chrystusowej w oczekiwaniu na bardziej sprzyjaj¹ce warunki. Tymczasem Aposto³owie po Piêædziesi¹tnicy bez zwlekania podejmuj¹ dzie³o g³oszenia Ewangelii wiatu, nie czekaj¹c,
a¿ zostanie na to przez nich najpierw przygotowany albo s³uchacze wyka¿¹
odpowiednie usposobienie do jej przyjêcia41.
Preewangelizacja to apologetyka, która pozwala na przekonywanie adresatów do uznania tego, co ma znaczenie ogólnoludzkie. Nie mo¿e ona jednak
wytworzyæ ufnoci koniecznej do przyjêcia zbawienia, która rodzi siê w cz³owieku, gdy sam Bóg wychodzi mu naprzeciw w osobie Jezusa Chrystusa42.
Metod¹ preewangelizacji jest dialog, który prowadzi do otwarcia cz³owieka na
38
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Ewangeliê, do konfrontacji ludzkich przekonañ z Bo¿¹ prawd¹ oraz poszukiwania
g³êbszego znaczenia ludzkiej rzeczywistoci, za metod¹ ewangelizacji jest przepowiadanie zbawienia w Chrystusie43. Treci¹ preewangelizacji s¹ codzienne
doznania i wysi³ki cz³owieka, jego pragnienia, problemy i w¹tpliwoci, natomiast
ewangelizacji  kerygmat. Ewangelizacja polega wiêc na g³oszeniu ludziom
prawd objawionych, a preewangelizacja odwo³uje siê do treci poznawalnych
rozumowo44. Celem preewangelizacji jest usposobienie cz³owieka do przyjêcia
Ewangelii, a celem ewangelizacji  nawrócenie. W preewangelizacji chodzi
o skupienie siê na tym, co mo¿e byæ przyjête i dzielone przez wszystkich ludzi
dobrej woli: absolutna wartoæ osoby ludzkiej, obrona ¿ycia, prymat prawdy, znaczenie jednoci w rodzinie czy nadanie sensu ¿yciu cz³owieka, tak¿e w obliczu
mierci. W ewangelizacji rozlega siê wezwanie do wiary w Jezusa Chrystusa
 Jedynego Odkupiciela cz³owieka i do w³¹czenia siê w ¿ycie Kocio³a.
Z tego, co zosta³o wy¿ej powiedziane, wynika, ¿e nie trzeba rezygnowaæ
z u¿ywania pojêcia preewangelizacji. Mo¿na j¹ wprawdzie uznaæ za czêæ ewangelizacji, jeli u¿ywamy tego terminu do opisania ca³ej dzia³alnoci Kocio³a.
Preewangelizacja jest jednak jej specyficzn¹ form¹, gdy¿ ma charakter wstêpny
i niepe³ny45. Mimo to spe³nia donios³e zadanie jako prekursorka przygotowuj¹ca
glebê pod zasiew s³owa Bo¿ego, czyli otwieraj¹ca serca ludzkie na proklamacjê
orêdzia radoci, mówi¹cego o Bogu interweniuj¹cym w historiê wiata dla naszego zbawienia. Rzecz jasna, Kocio³owi nie wolno swojej misji ograniczyæ do
preewangelizacji. Niemniej jednak jego obowi¹zkiem jest wykorzystanie wszystkich mo¿liwoci, jakie stwarza, by usun¹æ z serc ludzkich przeszkody dla g³oszonego im s³owa Bo¿ego oraz uczyniæ je gotowymi do przyjêcia Ewangelii.
3. Kierunki dzia³alnoci preewangelizacyjnej wspó³czesnego Kocio³a
Preewangelizacja nie jest dzia³alnoci¹ jednowymiarow¹. Przygotowanie do
przekazu Dobrej Nowiny o zbawieniu w Jezusie Chrystusie musi uwzglêdniæ
zarówno ideowo-kulturowy, jak i intelektualny, etyczny oraz estetyczny wymiar
ludzkiej egzystencji. Jest to tym bardziej donios³e w czasach wspó³czesnych,
w których cz³owiek codziennie jest tak mocno atakowany tysi¹cami reklam
i informacji, ¿e najwa¿niejsze treci mog¹ ³atwo uton¹æ w powodzi komunikatów
(tzw. attention crash)46. Dlatego te¿ kwesti¹ o pierwszorzêdnym znaczeniu
43
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wydaje siê byæ zwrócenie uwagi dzisiejszych adresatów Dobrej Nowiny o Jezusie
Chrystusie na g³os Boga, który wzywa do przyjêcia z wiar¹ orêdzia zbawienia.
Aby móc rozwijaæ dzia³alnoæ preewangelizacyjn¹, Koció³ skupia siê nie
tylko na przekazywanych przez siebie prawdach, ale tak¿e nie ustaje w wysi³kach
s³u¿¹cych poznaniu rzeczywistoci, a zatem ducha czasów i kultury, w której ¿yje
cz³owiek. Preewangelizacja rozpoczyna siê od zaznajomienia siê z mitami i têsknotami nadaj¹cymi kierunek ludzkiemu dzia³aniu47. Chodzi o odkrywanie nadziei
i lêków, niezaspokojonych potrzeb ludzkich, a tak¿e o bogactwa i problemy wystêpuj¹ce w danej kulturze. Dopiero g³êbokie zrozumienie pragnieñ cz³owieka
¿yj¹cego tu i teraz daje gwarancjê, ¿e Ewangelia stanie siê wartociow¹ odpowiedzi¹ na jego najistotniejsze pytania egzystencjalne, jak równie¿ bêdzie przekazywana jêzykiem zrozumia³ym dla adresatów i w sposób dostosowany do ich
mo¿liwoci percepcyjnych48.
Ucz¹c siê od innych sposobu podejcia do rzeczywistoci, chrzecijanie
tworz¹ dla siebie p³aszczyznê dzielenia siê ze wspó³czesnymi ludmi swoim dowiadczeniem. Tak rozumiana preewangelizacja s³u¿y tworzeniu wiêzów przyjani z tymi, którzy poszukuj¹ prawdy, dobra i piêkna. Jest to próba udzielenia
odpowiedzi na ludzkie potrzeby przez nawi¹zanie relacji z cz³owiekiem czy przez
wprowadzenie go w okrelone rodowisko, w którym mog¹ byæ urzeczywistniane
autentyczne ludzkie wartoci. Otwieraj¹c siê na swoje otoczenie, chrzecijanie
daj¹ wyraz swojej gotowoci do wspó³pracy s³u¿¹cej zaprowadzeniu sprawiedliwoci i pokoju w przestrzeni spo³ecznej. Przyczyniaj¹ siê tym samym do budowania królestwa Bo¿ego, wspieraj¹c szlachetne d¹¿enia ludzi dobrej woli do
ustanowienia bardziej ludzkich warunków ¿ycia49.
Oprócz wymiaru spo³ecznego preewangelizacja ma na wzglêdzie ludzkie
poszukiwania na p³aszczynie intelektualnej. Chodzi zw³aszcza o sformu³owanie
i przekazanie adresatom racjonalnych argumentów pomagaj¹cych w przyjêciu
kerygmatu50. Z tego wzglêdu preewangelizacja przybiera równie¿ formê apologetyki, której celem jest z jednej strony ukazanie wiarygodnoci chrzecijañstwa
i Kocio³a, a drugiej strony obna¿enie niewystarczalnoci czy nieraz nawet fa³szu
rozpowszechnianych w wiecie ideologii, które czyni¹ zamach na ludzk¹ godnoæ
i podwa¿aj¹ oparte na prawie naturalnym fundamenty porz¹dku spo³ecznego51.
Dziêki temu opinia publiczna przekonuje siê, ¿e istnieje alternatywny do ideologicznie zabarwionych propozycji sposób rozwi¹zywania problemów gospodar47
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czych, socjalnych czy edukacyjnych. Na tym tle ujawniaj¹ siê braki propagowanych we wspó³czesnoci koncepcji ideowych oraz wynikaj¹ce z nich zagro¿enia
dla dobra jednostek ludzkich i ca³ych spo³eczeñstw. W konfrontacji z prawdziwym
obliczem dzisiejszych ideologii ludzie uwiadamiaj¹ sobie równie¿, jak z³o¿ona jest
ich egzystencja, w jak wa¿nych kwestiach musz¹ zaj¹æ stanowisko i ile mo¿e ich
kosztowaæ przyjêcie b³êdnych za³o¿eñ czy te¿ rozwi¹zañ. Wtedy te¿ staj¹ siê
bardziej ch³onni prawdy, a co za tym idzie  bardziej dyspozycyjni na przyjêcie
Ewangelii.
Nie ma preewangelizacji bez wiadectwa ¿ycia, czyli czynnej mi³oci. Jej
ucielenienie w relacjach miêdzyosobowych nie jest bezporedni¹, otwart¹ proklamacj¹ s³owa Bo¿ego. Samo jednak dowiadczenie dobroci i ¿yczliwoci mo¿e
sk³oniæ ludzi do postawienia sobie pytania o motywy dzia³ania chrzecijan czy te¿
o jego ród³o. W takich okolicznociach chrzecijanie mog¹ podj¹æ z ludmi dialog
na temat sensu ¿ycia i odpowiedzialnoci moralnej za jego kszta³t. Maj¹ tak¿e
wówczas naturaln¹ okazjê ku temu, by na ludzk¹ ciekawoæ odpowiedzieæ s³owem, wskazuj¹c na Boga Jezusa Chrystusa jako ród³o mi³oci. Wówczas to
w wietle wiary ludzkie dowiadczenie, pozbawione wymiaru nadnaturalnego,
uzyskuje nowe, religijne znaczenie52.
Preewangelizacja w czasach wspó³czesnych winna doceniæ znaczenie ludzkiej wyobrani, która przekracza dzia³anie umys³u53. Oznacza to koniecznoæ
troski o rozwój kultury chrzecijañskiej bez ograniczania jej do pielêgnowania
tradycji pobo¿nociowych i zwyczajów wi¹tecznych. Przedmiotem zainteresowania chrzecijan zaanga¿owanych w dzie³o ewangelizacji winna byæ architektura, sztuka, muzyka, teatr i literatura. Dzie³a artystyczne przyci¹gaj¹ce uwagê
swoj¹ estetyk¹ s¹ owocem kontemplacji i odbiciem piêkna ukrytego w Bogu. Gdy
ludzie spotykaj¹ siê ze sztuk¹, dowiadczaj¹ czego wiêcej albo czego ponad, czyli otwieraj¹ siê na Transcendencjê. Wtedy to serca poruszone piêknem
staj¹ siê bardziej sk³onne przyj¹æ prawdê o Bogu, który jest jego ostatecznym
ród³em54.
Preewangelizacja domaga siê od chrzecijan przyjêcia odpowiedniej postawy.
Cechuje j¹ szacunek dla ludzkich d¹¿eñ i osi¹gniêæ oraz wiadomoæ udzia³u
w ¿yciu wiata, w jego problemach i sukcesach. Bêd¹c przygotowaniem do
bezporedniego i otwartego g³oszenia zbawienia w Jezusie Chrystusie, preewan52
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gelizacja nie czyni zamachu na ludzk¹ wolnoæ, ale j¹ promuje przez uwiadamianie ludziom ich kondycji, po³o¿enia i d¹¿eñ. Dziêki temu powstaje p³aszczyzna, na
której w sposób bardziej przemylany i odpowiedzialny mog¹ podejmowaæ istotne
decyzje ¿yciowe.
Chrzecijanie zaanga¿owani w dzia³alnoæ preewangelizacyjn¹ wprawdzie
nie g³osz¹ ludziom kerygmatu wprost, to jednak nie ukrywaj¹ swojej przynale¿noci do wspólnoty wierz¹cych w Chrystusa. Podejmuj¹c ró¿norakie przedsiêwziêcia, nie nak³adaj¹ na twarz maski tzw. neutralnoci, lecz wyranie i zdecydowanie opowiadaj¹ siê za tym, co prawdziwe, dobre i piêkne, a wiêc
pochodz¹ce od Boga. Nie boj¹ siê tak¿e ujawniaæ ludziom swojej radoci wyp³ywaj¹cej z przynale¿noci do Chrystusa oraz z dowiadczenia bliskoci mi³uj¹cego
Boga55. S¹ przy tym w pe³ni wiadomi, ¿e zawsze i wobec wszystkich maj¹
odwa¿nie i niedwuznacznie broniæ nadziei, która w nich jest (por. 1 P 3,15).
* * *
Podobnie jak w czasach staro¿ytnych, tak i dzisiaj pierwszym autorem dzie³a
preewangelizacji jest sam Bóg. To On moc¹ swojego Ducha pobudza ludzi do
poszukiwania prawdy i przygotowuje ich serca na przyjêcie s³owa zbawienia.
Koció³ za ma za zadanie odkrywaæ przestrzenie dzia³ania Ducha Bo¿ego w
wiecie, w sercach ludzi, wród pr¹dów mylowych i kultur, aby stawaæ siê coraz
bardziej wiadomym ludzkich têsknot za pokojem i sprawiedliwoci¹, za prawd¹
i pe³ni¹ ¿ycia. Tak rozumiana preewangelizacja jest odpowiedzi¹ na dzia³anie
Boga w wiecie, polegaj¹c¹ na rozpoznawaniu w wydarzeniach, w ludzkich
potrzebach i pragnieniach znaków Jego obecnoci oraz zamiarów wobec stworzenia56.
Preewangelizacja nie polega wprawdzie na bezporednim i otwartym g³oszeniu s³owa Bo¿ego, to jednak nie jest te¿ milczeniem. Domaga siê ona bowiem od
wierz¹cych jasnego opowiedzenia siê za tym, co prawdziwe i s³uszne. Nawet,
jeli chrzecijanie nie mówi¹ ludziom wprost o Chrystusie, g³osz¹ Go swoj¹
wyrozumia³¹ ³agodnoci¹ (por. Flp 4,5). Nie apeluj¹ wtedy bezporednio o podjêcie decyzji co do swej przynale¿noci do wspólnoty wierz¹cych, ale wzbudzaj¹
w sercach napotkanych przez siebie osób niepokój, prowokuj¹c pytania o sens
¿ycia i motywacjê do jego odpowiedniego kszta³towania.
Celem g³oszenia Ewangelii jest nawrócenie. Polega ono nie tylko na przyjêciu
argumentów uzasadniaj¹cych s³usznoæ okrelonego sposobu ¿ycia, lecz jest tak¿e aktem woli cz³owieka, który okazuje gotowoæ do zmiany swojego dotychczasowego postêpowania. Preewangelizacja nie ma jeszcze wprost na uwadze prze55
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miany ludzkiego ¿ycia, ale wzorem staro¿ytnych chrzecijan stara siê zaapelowaæ
do cz³owieka o podjêcie refleksji nad swoj¹ egzystencj¹, pragnieniami i potrzebami, jak równie¿ nad otaczaj¹c¹ go rzeczywistoci¹. Zanim bowiem us³yszy Dobr¹
Nowinê o Chrystusie i spotka siê z wychodz¹cym mu naprzeciw Zbawicielem,
bêdzie móg³ odkryæ, kim naprawdê jest, za czym têskni w g³êbi serca i jak kruche
jest jego ¿ycie. Preewangelizacja pomo¿e mu uwiadomiæ sobie, ¿e sam dla siebie
jest pytaniem, na które pe³nej, satysfakcjonuj¹cej go odpowiedzi mo¿e mu udzieliæ
tylko Chrystus57.
Preewangelizacja pozwala przekonaæ siê, ¿e w dziele proklamacji Dobrej
Nowiny wa¿ne jest nie tylko przygotowanie jej g³osicieli, ale i adresatów. Brak
dostrzegalnych efektów w przekazywaniu Ewangelii nie musi byæ zawsze wynikiem s³aboci ewangelizatorów. Mo¿e siê bowiem okazaæ, ¿e odbiorcy Ewangelii
nie s¹ odpowiednio przygotowani do owocnego s³uchania orêdzia zbawienia.
Dlatego niezale¿nie od popularnoci terminu preewangelizacja, potrzeba zaanga¿owania siê ca³ego Kocio³a  zw³aszcza za wiernych wieckich  w dzie³o
przygotowania ludzi do przyjêcia Bo¿ego objawienia.

Pre-evangelization and contemporary possibilities of its realization
Summary. The first task of the Church is the proclamation of the Gospel to the whole world.
For the Gospel to reach peoples hearts and be accepted by them they need to be rightly prepared.
Before Vatican II pre-evangelization wasnt considered an integral part of the mission of the
Church. It was described as a pre-kerygmatic phase preparing people for an effective sowing of
the Gospel. Although after Vatican II, the term pre-evangelization was put in the background,
it is not completely absent in theology. Notice its role in inspiring people to reflect on their
existence, desires and needs, as well as the surrounding reality. In modern times, preparation for
the transfer of the Good News of salvation in Jesus Christ must take into account the ideological
and cultural, as well as the intellectual, ethical and aesthetic dimension of human existence.
Recipients of such conducted pre-evangelization can then see that the human being is for himself
a question that can fully be answered only in the light of the Gospel.
Key words: pre-evangelization, evangelization, Gospel, Church, pastoral.

Prä-Evangelisierung und moderne Möglichkeiten ihrer Realisierung
Zusammenfassung. Die erste Aufgabe der Kirche ist die Verkündigung des Evangeliums in der
ganzen Welt. Damit das Evangelium die Herzen der Menschen erreichen und von ihnen akzeptiert
werden kann, brauchen sie eine angemessene Vorbereitung im Sinne der so genannten Prä-Evangelisierung. Vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil wurde sie nicht als integraler Bestandteil der
Sendung der Kirche verstanden. Dieser Begriff wurde verwendet um die prä-kerygmatische Phase
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der Vorbereitung der Menschen für die wirkungsvolle Aussaat des Evangeliums zu beschreiben.
Obwohl der Begriff Prä-Evangelisierung nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil in den Hintergrund gerückt wurde, ist er in der Theologie nicht völlig abwesend. Hervorgehoben sei dabei seine
Rolle die Menschen anzuregen, über ihre Existenz, Wünsche und Bedürfnisse sowie die sie
umgebende Realität zu reflektieren. In der heutigen Zeit muss die Vorbereitung für die Verkündigung
der Frohbotschaft des Heils in Jesus Christus, sowohl die ideologische und kulturelle, wie auch
die geistige, ethische und ästhetische Dimension der menschlichen Existenz berücksichtigen.
Empfänger einer so durchgeführten Prä-Evangelisierung können dann feststellen, dass der Mensch für
sich selbst eine Frage ist, die vollständig nur im Lichte des Evangeliums beantwortet werden kann.
Schlüsselworte: Prä-Evangelisierung, Evangelisierung, Evangelium, Kirche, Seelsorge.
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w którym kszta³tuje siê jego sposób mylenia i wartociowania oraz postawy. W wietle poczynionych analiz wskazano na kilka czynników stymuluj¹cych powstawanie uzale¿nieñ. Nale¿¹ do
nich: konsumpcjonizm, technicyzacja ¿ycia i reifikacja osoby, relatywizm etyczny i brak sensu
¿ycia oraz kryzys rodziny i rozpad wiêzi spo³ecznych. G³êboka i trwa³a degeneracja moralna
kultury, technicyzacja ¿ycia, konsumpcjonizm, instrumentalizacja osoby, kryzys rodziny prowadzi do dezorganizacji psychicznej uczestników danej kultury i ¿ycia spo³ecznego. Wiedzie ich do
zbiorowych, niewiadomych poszukiwañ wyjcia z sytuacji zagubienia, nierzadko wprowadzaj¹c
na drogê uzale¿nieñ.
S³owa kluczowe: konsumpcjonizm, rodzina, technicyzacja ¿ycia, uzale¿nienia, degeneracja moralna.

Wstêp
Prze³om wieku XX i XXI okrela siê mianem ery uzale¿nieñ. Czynnikiem
stymuluj¹cym uzale¿nienia sta³o siê tempo ¿ycia, stres, pogoñ za sukcesem
i karier¹, ucieczka od przykrych i nieakceptowanych stanów emocjonalnych,
poszukiwanie za wszelk¹ cenê przyjemnoci i natychmiastowej gratyfikacji za
nieprzyjemne doznania oraz trudnoci w opanowaniu narcystycznych i destrukcyjnych popêdów. Coraz wiêcej ludzkich zachowañ przybiera postaæ na³ogu.
Uzale¿nienia wp³ywaj¹ niekorzystnie na ró¿ne sfery ¿ycia ludzkiego. Powoduj¹
zaburzenia w obszarze ¿ycia osobistego i spo³ecznego. Zauwa¿a siê, ¿e uzale¿Adres/Address/Anschrift: ks. dr Antoni Jucewicz SVD, Wydzia³ Teologii, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, e-mail: jucewicz@poczta.onet.pl
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nienia przybieraj¹ coraz wiêkszy rozmiar i zasiêg oraz poci¹gaj¹ za sob¹ coraz
wiêcej ofiar1.
Jakkolwiek zasadnicze ród³o uzale¿nieñ znajduje siê w samym cz³owieku,
w jego organizmie, reakcjach psychiki na ró¿ne, zazwyczaj negatywne, bodce,
to jednak mo¿na wskazywaæ tak¿e na czynniki zewnêtrzne, rodowiskowe, a tak¿e
kulturowe i spo³eczne, które w sposób poredni stymuluj¹ powstawanie reakcji
ucieczkowych i uzale¿nieñ2.
Problem uzale¿nieñ wi¹¿e siê nie tylko z indywidualnymi predyspozycjami,
ale tak¿e ma swój poredni zwi¹zek z kontekstem spo³eczno-kulturowym. Cz³owiek bowiem jest w jakiej mierze zale¿ny od rodowiska spo³ecznego, ekonomicznego, obyczajowego, mentalnego, prawnego i politycznego, w którym ¿yje
i w którym kszta³tuje siê jego sposób mylenia i wartociowania, postawa, a tak¿e
reakcje na bodce zewnêtrzne3. W niniejszym artykule ukazano wp³yw czynników kulturowych i spo³ecznych na problem powstawania uzale¿nieñ.
Konsumpcjonizm
Cech¹ wspó³czesnej kultury euroatlantyckiej jest znaczne odejcie od wartoci dobra, prawdy i piêkna. Zasadniczym jednak jej mankamentem jest zanik
mylenia w kategoriach metafizycznych i religijnych. Kultura wspó³czesna zachowuje dystans do osobowej Transcendencji. Promocja racjonalizmu i naturalizmu
w mentalnoci pokoleñ ¿yj¹cych we wspó³czesnych cywilizacjach wiedzie do
redukcjonistycznej wizji cz³owieka, odrzucaj¹c wartoæ duchowych fundamentów
istoty ludzkiej. W konsekwencji rodzi to taki sposób ¿ycia, w którym jedynym
wymiarem rozwoju wydaje siê byæ p³aszczyzna materialna i doczesna. St¹d
wyrasta koncepcja cz³owieka jako homo consumens, która prowadzi do uformowania sposobu ¿ycia opartego na paradygmacie praktycznym, a jest nim konsumpcjonizm. U podstaw tej postawy le¿y przekonanie, ¿e cel ¿ycia osoby zasadza siê na konsumpcji dóbr oraz podniesieniu w³asnego statusu i wartoci poprzez
nabywanie okrelonych towarów. Skutkiem postawy konsumpcyjnej jest forma
zniewolenia cz³owieka. Papie¿ Jan Pawe³ II okreli³ cz³owieka oddanego bez
reszty konsumpcji mianem kogo, kto nie potrafi prawdziwie byæ. Na skutek
odwrócenia hierarchii wartoci przeszkod¹ dla niego staje siê kult posiadania4.
1
2

B.T. Woronowicz, Uzale¿nienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Warszawa 2009, s. 15.
H.L. Freeman, Mental health and the environment, w: Zagadnienia alkoholizmu i innych
uzale¿nieñ, t. 1, red. S. Pu¿añski, B. Habrata, Warszawa 1989, s. 4346.
3 H. Krysthal, Kulturowo-spo³eczne t³o uzale¿nieñ, w: Moralne aspekty choroby alkoholowej
i profilaktyki, red. A. Derdziuk, J. Karczewski, Zakroczym 2003, s. 18.
4 SRS, n. 28.
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Konsumpcjonizm, który wyra¿a siê w zawê¿onym, nieprawdziwym sposobie
bycia cz³owieka jako cz³owieka, stanowi w jakiej mierze przedsionek uzale¿nienia. Daje bowiem pozorne dowiadczenie spe³nienia i ulgi. Cz³owiek, zamiast
uruchomiæ swój wewnêtrzny dynamizm na rzecz w³asnego rozwoju duchowomoralnego, poddaje siê powierzchownemu dowiadczeniu konsumpcji i zwi¹zanych z nim przyjemnym doznaniom. Postawa konsumpcjonizmu w swej istocie
wyra¿a próbê zaspokojenia g³odu duchowego i sk³onnoci ludzkich do posiadania
i u¿ywania dóbr materialnych. Pojawia siê niedosyt w poczuciu spe³nienia sensu
¿ycia. Istniej¹cego deficytu nie da siê jednak rekompensowaæ dobrami materialnymi. Obfita konsumpcja nie jest w stanie zaspokoiæ istotnych pragnieñ i potrzeb
cz³owieka. Mimo rozmaitych udogodnieñ cywilizacyjno-technicznych pojawia siê
poczucie pustki egzystencjalnej. Mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e priorytet konsumpcji
i doczesnego sukcesu w ¿yciu cz³owieka powoduje duchowe zubo¿enie i poczucie
zagro¿enia istnienia w najg³êbszych fundamentach bycia osob¹, tzn. istot¹ racjonaln¹, potrzebuj¹c¹ sensu odpowiadaj¹cego jej naturze i realizacji dobra w³aciwego osobie5.
Postawy konsumpcyjne kreuj¹ logikê szybkiego zaspokajania potrzeb. Dowiadczenie pustki aksjologicznej i rozmaitego rodzaju ludzkie niepokoje maj¹ byæ
natychmiastowo znieczulone poprzez szybkie nasycenie6. W logikê konsumpcji
wpisuje siê tak¿e za¿ywanie rodków psychoaktywnych. Ich przyjmowanie daje
natychmiastow¹ ulgê, stwarzaj¹c wra¿enie, ¿e rozwi¹zany zosta³ problem przynosz¹cy poczucie pustki i niespe³nienia.
W dobie rozwoju komunikacji cyfrowej wielu ludzi przyjmuje promowany
idea³ niczym nieograniczanej wolnoci, porzucenia krêpuj¹cych konwenansów czy
norm. Cz³owiek nabiera b³êdnego przewiadczenia, ¿e mo¿e porzuciæ wszelkie
ograniczenia, tak¿e moralne. Nadto karmi siê fikcyjnymi obrazami, które reklama
i media traktuj¹ jak realn¹ rzeczywistoæ. Owe obrazy rozbudzaj¹ pragnienie
posiadania lub u¿ywania coraz to nowych produktów. W ten sposób cz³owiek,
oddaj¹c siê niepohamowanej konsumpcji, traci stopniowo kontakt z realnym
wiatem. Znajduje siê jakby w stanie konsumpcyjnego upojenia i jednoczenie
zamroczenia, w którym nie odró¿nia w³asnych wyobra¿eñ, pragnieñ i popêdów od
faktów7. Stan oderwania od rzeczywistoci, bycia w zamroczeniu i wywo³anym
sztucznie b³ogostanem jest jedn¹ z wa¿nych, o ile nie najwa¿niejsz¹ sfer¹ uzale¿nienia. Buduje siê wówczas nierealistyczny obraz ¿ycia. Prowadzi to do niedojrza³oci osobowej i rozwoju chorób psychicznych oraz ugruntowuje uzale¿nienia8 .
5
6

J. Mariañski, W poszukiwaniu sensu ¿ycia. Szkice socjologiczno-pastoralne, Lublin 1990, s. 137.
P. Carnes, Od na³ogu do mi³oci. Jak wyzwoliæ siê od na³ogu od seksu i znaleæ prawdziwe
uczucie, t³um. W. Su³ecki, Poznañ 2009, s. 94.
7 Z. Sare³o, Postmodernistyczny styl mylenia i ¿ycia, w: Postmodernizm. Wyzwanie dla chrzecijañstwa, red. Z. Sare³o, Poznañ 1995, s. 19.
8 P. Carnes, Od na³ogu do mi³oci, s. 96.
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Szczególn¹ rolê w procesie uzale¿niania siê odgrywa system zaprzeczeñ
stosowany do wyparcia trudnej prawdy o sobie, dowiadczenia w³asnych s³aboci
i ograniczeñ. Mobilizuje on psychiczne mechanizmy obronne do tego, aby ¿yj¹c
w nierealistycznym, zak³amanym stanie, zachowaæ pozytywn¹ wizjê swojej osoby. Z tego powodu, np. alkoholizm, zalicza siê do chorób zaprzeczeñ i samozak³amania. Osoba uzale¿niona tak dalece poddana jest samozak³amaniu, ¿e na
ogó³ nie k³amie, lecz przekazuje tzw. w³asn¹ prawdê, w któr¹ szczerze wierzy.
Owa prawda jednak pozostaje w g³êbokiej sprzecznoci z faktami9.
Technicyzacja ¿ycia i reifikacja osoby
Rozwój innowacji technologicznych, dziêki któremu rozszerza siê zakres
mo¿liwoci coraz wiêkszego oddzia³ywania na ¿ycie cz³owieka i kontrolowanie
jego ¿ycia w ró¿nych wymiarach, rodzi przekonanie o omnipotencji techniki.
W ten sposób cz³owiek nabiera fa³szywego przekonania, ¿e mo¿e bezwzglêdnie
kontrolowaæ i modelowaæ swoje aktualne i przysz³e ¿ycie. Tym samym formu³uje
b³êdne przekonanie, ¿e w ¿yciu nie istniej¹ ¿adne ograniczenia, a te, których na
co dzieñ dowiadcza, s¹ mo¿liwe do przezwyciê¿enia. Niektórym ludziom wydaje
siê, ¿e problemy mog¹ byæ rozwi¹zane za pomoc¹ istniej¹cego ju¿ produktu
technicznego b¹d takiego, który w niedalekiej przysz³oci bêdzie wynaleziony.
Poczucie ¿ycia bez ograniczeñ jest jedn¹ z przyczyn uzale¿nieñ. Cz³owiek
bowiem nabiera b³êdnego przekonania, ¿e wszystkie trudnoci i problemy mo¿na
rozwi¹zaæ, stosuj¹c jakie skuteczne i dzia³aj¹ce natychmiast antidotum. Nie
dostrzega, ¿e ród³o problemu le¿y g³êbiej, np. w wewnêtrznym napiêciu, które
mo¿na przezwyciê¿yæ przez wytrwa³¹, pog³êbion¹ pracê nad sob¹, d¹¿¹c do
równowagi emocjonalnej i dojrza³oci duchowo-moralnej. Cz³owiek wspó³czesny
 jak siê wydaje  rezygnuje z wysi³ku w kierunku dojrza³oci moralno-duchowej
w³asnej osoby na rzecz pragmatyki, która w perspektywie celu ostatecznego ma
charakter dorany. Poddaje siê pewnej transformacji, dotycz¹cej rezygnacji
z kszta³towania dojrza³ej osobowoci na rzecz bycia osob¹ zaspokajaj¹c¹ tylko
hedonistyczne potrzeby, ograniczone do doczesnego wymiaru ¿ycia.
Innym czynnikiem wp³ywaj¹cym na destabilizacjê cz³owieka za spraw¹ technicyzacji jest problem tzw. cz³owieka zorganizowanego. Wspó³czenie k³adzie siê
nacisk na sukcesy zawodowe i harmonijn¹ pracê w zespole pracowniczym. Jest
to nieuniknion¹ konsekwencj¹ procesu kolektywizacji w wielu wymiarach ¿ycia
spo³ecznego i ekonomicznego. Chodzi tu o nowy model cz³owieka  pracownika
korporacji. Edukacja na wszystkich poziomach jest ukierunkowana na idea³ cz³o9

B.T. Woronowicz, Uzale¿nienia, s. 73.
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wieka zespo³owego. Ów pracownik ma za zadanie osi¹gaæ sukces, p³ac¹c
wysok¹ cenê przez zatracanie swojej indywidualnoci.
Mentalnoæ nastawiona wy³¹cznie na produkcjê i postêp, stwarza niebezpieczeñstwo utraty wartoci kszta³tuj¹cych osobê oraz zagubienia sensu ¿ycia. Psychoterapeuci wskazuj¹ na narastaj¹ce, negatywne symptomy w ¿yciu, zw³aszcza
m³odego pokolenia10. Zaliczaj¹ tu nudê, brak zainteresowañ, wewnêtrzne napiêcia  trudne do zniesienia, samotnoæ, pustkê duchow¹, os³abienie to¿samoci
osobowej itp. Na tym tle odnotowuje siê ró¿ne formy reakcji ucieczkowych
 za¿ywanie alkoholu, narkotyków, przestêpstwa kryminalne, samobójstwa. Przyczyny tego stanu tkwi¹ przede wszystkim we wspó³czesnej kulturze i samym
spo³eczeñstwie, które cechuje kryzys rodziny, jest zdominowane postawami konsumpcyjnymi, fa³szywie rozumian¹ wolnoci¹ oraz os³abieniem wiêzi duchowych
i emocjonalnych11.
Dzi w ¿yciu spo³eczno-ekonomicznym stopniowo zyskuj¹ przewagê takie
wartoci, jak korzyæ, zysk, u¿ycie. Dochodzi do depersonalizacji kultury, w której
zapomnieniu ulega prawda o cz³owieku. Cz³owiek przestaje byæ postrzegany jako
osoba. Staje siê biernym przedmiotem w rêku wielkich korporacji lub po prostu
pracodawcy. Wszêdzie tam, gdzie istnieje niesprawiedliwoæ ekonomiczna, zakorzenia siê niewra¿liwoæ na drugiego cz³owieka, uprzedmiotowienie osoby,
a nierzadko pojawia siê cynizm z pozycji dominacji ekonomicznej i poni¿anie
drugiego12.
Utrata poczucia w³asnej wartoci, to¿samoci i znaczenia prowadzi do niepokoju, który mo¿na nazwaæ niepokojem pewnego rodzaju depersonalizacji. Taki
niepokój zauwa¿yæ mo¿na we wspó³czesnym spo³eczeñstwie industrialnym13. Ten
degraduj¹cy cz³owieka niepokój dostrzegany jest szczególnie u tych, którzy nigdy
nie dowiadczyli w³asnej to¿samoci albo j¹ utracili14.
Bycie w rodowisku, w którym przedsiêbiorca lub pracodawca nie broni
podstawowych wartoci osoby, rodzi nieufnoæ pracowników. Owa nieufnoæ
potêgowana jest nierzadko niezdrow¹ rywalizacj¹, co generuje kolejne aspo³eczne
zachowania  intrygi, donosy, przemoc psychiczn¹ i ró¿ne formy agresji. ¯ycie
w spo³eczeñstwie, w którym dominuj¹cym elementem relacji jest nieufnoæ
i niezdrowa rywalizacja w d³u¿szej perspektywie czasowej powodowaæ bêdzie
stan dyskomfortu, sprzyjaj¹cy ró¿nym formom uzale¿nieñ.
10
11
12
13

J. Mariañski, W poszukiwaniu sensu ¿ycia, s. 136.
Ibidem.
P. Carnes, Od na³ogu do mi³oci, s. 96.
P. Góralczyk, ¯ycie na próbê, w: Postmodernizm. Wyzwanie dla chrzecijañstwa, red. Z. Sare³o,
Poznañ 1995, s. 54.
14 P. Góralczyk twierdzi, ¿e niekonstruktywny niepokój jest dostrzegany u tych, którzy nigdy
nie dowiadczyli w³asnej to¿samoci w wiecie albo j¹ utracili. Ibidem.
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Stres, spowodowany nadmiernym tempem ¿ycia, jest jednym z g³ównych
problemów wspó³czesnego spo³eczeñstwa euroatlantyckiego15. Coraz wiêksze
wymagania dotycz¹ce kwalifikacji i dyspozycyjnoci pracownika sprawiaj¹, ¿e
takie ¿ycie jest przeci¹¿one psychicznie i fizycznie. Czasami powodem stresu s¹
wysokie aspiracje osoby pragn¹cej zdobyæ sukces i znaczenie spo³eczne. Niekiedy przyczyna jest inna. Wielu ludzi toczy walkê o przetrwanie ekonomiczne.
Podejmuj¹ siê dodatkowych zajêæ, pracuj¹ po godzinach ustalonych w normowanym czasie pracy itd. Stres generuje chroniczny lêk o przysz³oæ, a nierzadko
nak³ada siê na inne lêki zwi¹zane z problemami osobistymi16. D³ugotrwa³y stan
psychicznego napiêcia przytêpia i zmniejsza poziom energii i aspiracji ¿yciowych,
dzia³aj¹c demobilizuj¹co na cz³owieka. Ci¹g³y stres, poczucie niepewnoci i zagro¿enia s¹ nieznone, sprzyjaj¹c postawom ucieczkowym, które w prostej linii prowadz¹ do uzale¿nieñ. Jeli niemo¿liwa jest likwidacja samego ród³a stresu, pozornego ukojenia poszukuje siê w ró¿nego rodzaju rodkach znieczulaj¹cych
i odurzaj¹cych.
Relatywizm etyczny i brak sensu ¿ycia
Istotnym problemem wspó³czesnych czasów jest fa³szywa antropologia
i wynikaj¹ca z niej b³êdna etyka. Wspó³czesna Europa  naucza Jan Pawe³ II
 cierpi na utratê pamiêci i dziedzictwa chrzecijañskiego. Brakuje jej duchowego
zaplecza17. Kryzys Europy wi¹¿e siê z antropologi¹ bez Boga i bez Chrystusa.
Detronizacja Boga spowodowa³a pewnego rodzaju ubóstwienie cz³owieka, którego uwa¿a siê dzi za absolutne centrum rzeczywistoci i kryterium porz¹dku
moralnego18.
We wspó³czesnej kulturze na koncepcjê cz³owieka w du¿ej mierze ma wp³yw
postmodernizm. Nurt ten jest dzi kluczowym pojêciem w opisie wspó³czesnej
kultury w jej rozmaitych przejawach. Podstawowym znamieniem postmodernizmu
jest negatywna ocena zdolnoci rozumu. Zanegowanie kompetencji rozumu ludzkiego jest podstaw¹ do stwierdzenia nieracjonalnoci i antyteleologicznoci wiata
i cz³owieka. Konsekwencj¹ tego jest uprawomocnienie wieloci tez, bêd¹cych
tylko subiektywnymi opiniami, a nie potwierdzonym s¹dem o rzeczywistym wiecie. Rozum bowiem nie jest w stanie dotrzeæ do istoty rzeczy19. W g¹szczu idei
15 Z. Kroplewski, Kryzys po³owy ¿ycia. Szansa na rozwój, Zeszyty Formacji Duchowej 2004,
nr 27, s. 47.
16 P. Carnes, Od na³ogu do mi³oci, s. 9596.
17 EE, n. 7.
18 EE, n. 9.
19 Z. Sare³o, Postmodernistyczny styl mylenia i ¿ycia, s. 9.

Wspó³czesne kulturowo-spo³eczne pod³o¿e uzale¿nieñ

187

g³oszonych przez ró¿ne orodki indoktrynacji, mo¿na poszukiwaæ sensu ¿ycia na
w³asn¹ rêkê. Dokonuje siê to jednak w przestrzeni pewnego ryzyka zb³¹dzenia20.
Cech¹ wspó³czesnego spo³eczeñstwa postmodernistycznego jest daleko id¹ce poczucie wzglêdnoci. Na pod³o¿u kultury wzglêdnoci kszta³tuje siê nowy typ
osobowoci, zorientowany na zmiennoæ jako trwa³¹ cechê21. Ponadto nadmiernie rozszerzona sfera wolnoci i ca³kowicie autonomicznego okrelania celów
¿yciowych powoduje wzrost obci¹¿eñ i napiêæ psychicznych22. Proponowana
przez ideê gender zmiana ról p³ciowych, a nawet wiadomoci w³asnej p³ci,
prowadzi do zaburzenia to¿samoci osoby.
Niepokój wspó³czesnego cz³owieka jest reakcj¹ na zagro¿enie istotnych dla
osoby wartoci. Wewnêtrzne dowiadczenie wartoci jest fundamentem, na podstawie którego cz³owiek poznaje siebie jako osobê, jako kogo wartociowego,
maj¹cego godnoæ osobow¹ i prze¿ywaj¹cego sw¹ podmiotowoæ23. Cz³owiek
pozostaje zawsze bytem, który interpretuje w³asne ¿ycie i otaczaj¹cy go wiat
w kategoriach logosu i etosu. Jest bytem myl¹cym, wartociuj¹cym i moralnym. Jako istota racjonalna nie mo¿e trwaæ w nieustannej psychicznej niepewnoci i jakby w duchowym zawieszeniu. Jego osobowy rozwój domaga siê
sprecyzowanej orientacji moralnej oraz cile okrelonego celu i sensu egzystencji24.
W sytuacji zagubienia istotnego sensu ¿ycia i wartoci kszta³tuj¹cych osobê
w wymiarze ontycznym ³atwo jest o tendencje autodestrukcyjne. Wiele sporód
osób uzale¿nionych i usi³uj¹cych pope³niæ samobójstwo jest przekonanych, ¿e ich
¿ycie nic nie znaczy. Frustracja, poczucie beznadziejnoci i bezsensu ¿ycia stanowi wa¿ny czynnik etiologiczny w powstawaniu nerwic, ucieczkowego sposobu
¿ycia i prób samobójczych. Umierzanie poczucia braku sensu lub proponowanie
wartoci nieodpowiadaj¹cych tej g³êbokiej i nieodzownej potrzebie prowadzi do
zw¹tpienia w wartoæ swojego istnienia25, a to z kolei wywo³ywaæ musi reakcje
obronne. A te znajduj¹ prost¹ drogê do uzale¿nieñ, których mechanizmy wpisuj¹
siê w dorane znieczulanie bólu egzystencjalnego.
Przyczyn¹ uzale¿nieñ jest tak¿e niedojrza³oæ moralna, której sprzyjaæ mo¿e
kultura wraz z jej wzorcami aksjologicznymi. Gdy brakuje obiektywnej hierarchii
wartoci, ³atwo przyjmuje siê to, co przyjemne i niewymagaj¹ce wysi³ku. Prowadzi to do postêpowania w sposób naiwny i niedojrza³y. Uniemo¿liwia integracjê
poszczególnych wymiarów osoby oraz zachowanie wewnêtrznej wolnoci. Cz³o20
21
22
23
24
25

Ibidem, s. 12.
J. Mariañski, W poszukiwaniu sensu ¿ycia, s. 132.
Ibidem, s. 133.
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wiek bardziej podporz¹dkowuje siê wówczas doranym potrzebom ni¿ obiektywnym wartociowym i dojrza³ym wyborom. Stopniowo prowadzi to do dezintegracji
osobowoci, a w konsekwencji do kryzysu wewnêtrznego i cierpienia, które
domaga siê umierzenia. U korzeni uzale¿nieñ le¿y zawsze kryzys w odniesieniu
do ró¿nych sfer ¿ycia, moralna i duchowo-religijna niedojrza³oæ cz³owieka26.
Kryzys rodziny i rozpad wiêzi spo³ecznych
Rodzina jest podstawow¹ i najwa¿niejsz¹ wspólnot¹ ludzk¹. Pe³ni ona wiele
funkcji: prokreacyjn¹, ekonomiczn¹, socjalizacyjn¹, kulturow¹, etyczn¹ i religijn¹.
W rodzinie i poprzez ni¹ cz³owiek uczy siê podstawowych wartoci, norm zachowania, ról spo³ecznych, formowany jest do dojrza³ych, proegzystencjalnych postaw27. Rodzina jest kolebk¹ ¿ycia i mi³oci, gdzie cz³owiek rodzi siê i wzrasta,
jest podstawow¹ komórk¹ spo³eczeñstwa28. W perspektywie teologicznej, rodzina jest miejscem wiêtym i uwiêcaj¹cym cz³owieka29. Jest Kocio³em domowym30, szko³¹ cnót, wychowania moralnego i dojrza³oci osobowej. St¹d jakoæ
i intensywnoæ rodzinnych relacji tworz¹ niezatarte lady w osobowoci cz³owieka.
Dzi obserwowaæ mo¿na wielorakie formy zagro¿enia rodziny. S¹ one zarówno zewnêtrzne  ekonomiczne i ideologiczne, jak i wewnêtrzne. W ramach
zagro¿eñ o charakterze ekonomicznym wskazaæ nale¿y na bezrobocie i niskie
p³ace, wzrost kosztów utrzymania i edukacji, a tak¿e trudnoci w uzyskaniu
w³asnego mieszkania przez m³ode ma³¿eñstwa. W rodzinie, w której rodzice
nadmiernie skupieni s¹ na zdobywaniu rodków utrzymania, mog¹ byæ zaniedbane
obowi¹zki ma³¿eñskie i wychowawcze. Na tym tle mno¿¹ siê konflikty miêdzy
ma³¿onkami oraz pomiêdzy rodzicami i dzieæmi. W ten sposób os³abieniu i rozlunieniu ulegaj¹ wiêzi rodzinne, tak istotne w kszta³towaniu osobowoci m³odego
pokolenia. Konsekwencj¹ tego jest wzrastaj¹ca liczba kryzysów ma³¿eñskich a¿
do ró¿nych form patologii ¿ycia ma³¿eñskiego i rodzinnego.
Dotkniêty bezrobociem i ubóstwem rodzic ³atwo popada we frustracje
i ujawnia sk³onnoæ do uzale¿nieñ. W niepe³nej, czêsto patologicznej rodzinie
w znacz¹cym stopniu utrudniony jest prawid³owy rozwój dziecka. Powszechnie
wiadomo, ¿e typy relacji w rodzinie wp³ywaj¹ na rozwój osobowoci cz³owieka.
Mog¹ one sprzyjaæ generowaniu uzale¿nieñ. Mo¿na wskazaæ na typy rodzin,
z których pochodz¹ dzieci zagro¿one uzale¿nieniami. S¹ to rodziny patologiczne,
26
27
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w których panuje przemoc fizyczna, psychiczna oraz nieokazywana jest mi³oæ
dzieciom. To tak¿e rodziny podporz¹dkowane konsumpcyjnemu stylowi ¿ycia. Do
grupy tej nale¿y tak¿e zaliczyæ rodziny, w których rodzice s¹ nadopiekuñczy
w stosunku do dzieci oraz niepewni swoich zadañ, celów ¿yciowych, bez jasno
okrelonej hierarchii wartoci i w³aciwego modelu wychowawczego31.
Zagro¿enia zewnêtrzne, ideologiczne odnosz¹ siê zarówno do legislacji, edukacji, rodków spo³ecznego przekazu, tworzenia mentalnoci spo³ecznej. We
wspó³czesnej Europie szerzy siê mentalnoæ sprzyjaj¹ca rozwodom, antykoncepcji i aborcji; w rezultacie neguje siê autentyczne uczucie mi³oci [ ] W konsekwencji niemal na ca³ym wiecie pojawiaj¹ siê z³udne alternatywy, w których nie
uznaje siê rodziny za cenne dobro [ ] Brak odpowiedzialnoci i troski o rodzinê
rodzi ryzyko, ¿e obecne, a zw³aszcza przysz³e pokolenie bêdzie musia³o zap³aciæ
wysokie koszty spo³eczne, gdy stanie siê ofiar¹ zgubnej, b³êdnej mentalnoci oraz
stylów ¿ycia niegodnych cz³owieka32. Wydaje siê, ¿e wspó³czesne spo³eczeñstwo p³aci ju¿ tê cenê.
Rodzina we wspó³czesnym spo³eczeñstwie nie odgrywa ju¿ decyduj¹cej roli
i nie jest, tak jak mia³o to miejsce w minionych latach, chroniona prawnie33.
Ponadto ruchy feministyczne oraz ideologia gender przedstawiaj¹ rodzinê jako
miejsce ucisku kobiet, ich alienacji, a nawet zniewolenia przez tzw. mêski szowinizm.
W tradycyjnych spo³ecznociach rodzice s¹ dla dzieci uosobieniem najwy¿szych wartoci i w pryzmacie tych wartoci dzieci kszta³tuj¹ swój wiatopogl¹d.
W ten sposób tworzy siê rodowisko niezak³óconego i stabilnego rozwoju m³odego pokolenia. Jak zauwa¿a Ralph Linton, pierwsze kilka lat w ¿yciu jednostki ma
decyduj¹ce znaczenie dla ustalenia wysoce zgeneralizowanych systemów wartoci-postawy, stanowi¹cych g³êbsze warstwy osobowoci34. Jednak, w perspektywie erozji wartoci rodzinnych w kulturze postmodernistycznej, istotnemu os³abieniu ulega wychowanie i zdrowie psychiczne m³odego pokolenia. Rozlunieniu
poddane s¹ tak¿e wiêzy miêdzyosobowe cz³onków rodziny. We wspó³czesnym
spo³eczeñstwie Zachodu pole kszta³towania siê wiadomoci nie gwarantuje jednolitych wzorców, wartoci i norm. Na skutek ró¿nych, pluralistycznych, relatywistycznych, czêsto sprzecznych ze sob¹ systemów wartoci w cz³owieku budzi
siê niepewnoæ w zakresie postaw i zachowañ moralnych. Procesy identyfikacji
moralnej zostaj¹ pozbawione fundamentalnego korzenia rodzinnego. Zauwa¿a siê
31
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H. Krysthal, Kulturowo-spo³eczne t³o uzale¿nieñ, s. 1920.
Jan Pawe³ II, Przemówienie do przewodnicz¹cych Europejskich Episkopatów ds. Rodziny
i ¯ycia (13 VI 2003), OsRomPol 2003, nr 10, s. 4041.
33 M.A. Peeters, Globalizacja zachodniej kultury. Kluczowe pojêcia, mechanizmy i dzia³ania,
t³um. G. Grygiel, Warszawa 2010, s. 1820.
34 J. Mariañski, Wprowadzenie do socjologii moralnoci, Lublin 1989, s. 190.
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postawy selektywne wobec moralnoci rodziców, a tak¿e przejawy ich ca³kowitego zakwestionowania35.
W wychowaniu moralnym nale¿y podkreliæ specyficzn¹ rolê ojca. Ca³kowity
lub czêciowy brak ojca, czêsto na skutek emigracji zarobkowej lub nadmiernego
zaanga¿owania na rzecz zdobywania rodków materialnych, wywo³uje trudnoci
w przyjêciu przez dziecko wa¿nych wartoci moralnych. Ojciec bowiem jest nie
tylko konkretn¹ osob¹, ale i symbolem, szczególnym autorytetem36.
Nie trzeba przekonywaæ, jak wa¿n¹ rolê w kszta³towaniu ¿ycia emocjonalnego, psychicznego i moralnego odgrywa rodzina. Brak poczucia bezpieczeñstwa,
trwa³ych wiêzi rodzinnych, akceptacji i mi³oci ze strony najbli¿szych wyciska
niezatarte piêtno w ¿yciu m³odego cz³owieka. Droga do uzale¿nieñ czêsto rozpoczyna siê we wczesnym dzieciñstwie. Wiedzie przez dowiadczenie g³êbokich,
bolesnych, czêsto nieuwiadomionych deficytów mi³oci w rodzinie. Brak oparcia
w tej podstawowej wspólnocie osób stwarza poczucie zagro¿enia, niepewnoci
i niskiej wartoci. Cierpienie i d³ugotrwa³y, dojmuj¹cy brak domaga siê umierzenia i wype³nienia. Pod³o¿em uzale¿nieñ w tym kontekcie jest nieumiejêtnoæ
rozwi¹zywania narastaj¹cych problemów emocjonalnych, prze¿ywanie konfliktów
wewnêtrznych, lêku, pustki, brak dojrza³ych relacji. rodek uzale¿niaj¹cy b¹d
uzale¿niaj¹cy sposób zachowania jawi siê wtedy jako mo¿liwoæ szybkiego
i skutecznego zmieniania negatywnych stanów emocjonalnych37. Wp³ywa korzystnie na samopoczucie, daj¹c chwilowe ukojenie przez redukcjê lub umierzenie cierpienia. W konsekwencji, aby unikn¹æ ponownego stanu dyskomfortu,
ponawia siê dzia³anie uzale¿niaj¹ce. Nadu¿ywanie rodka lub sposobu dzia³ania
reguluj¹cego samopoczucie prowadzi do uzale¿nienia38.
Kryzys rodziny i kryzys w rodzinie jest przyczyn¹ os³abienia wiêzi spo³ecznych. Nadto narastaj¹ca urbanizacja spo³eczeñstwa sprawia, ¿e nastêpuje sprzeciw wobec tradycyjnych wartoci, tak¿e rodzinnych. Wkrada siê te¿ swoboda
obyczajów. Wyzwalanie siê spod przymusów spo³ecznych i obowi¹zuj¹cych powszechnie norm sk³ania wielu do tworzenia w³asnej hierarchii wartoci. W ten
sposób stopniowo znika z ¿ycia spo³ecznego i politycznego religijna legitymizacja
wartoci. Nastêpuje sekularyzacja moralnoci, która nie tylko eliminuje nadprzyrodzony horyzont wartoci, ale tak¿e prowadzi do zacierania granic miêdzy
tym, co dozwolone i tym, co cile zakazane. Podwa¿eniu poddane zostaj¹ uniwersalne pryncypia etyczne na rzecz pragmatycznych, subiektywnie interpretowanych sytuacji (indywidualizm etyczny) lub interesu egoistycznego (utylitaryzm
35
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etyczny)39. Pluralizm wartoci stwarza niebezpieczeñstwo chaosu, bez³adu etycznego, otwieraj¹c przed cz³owiekiem ogromne ryzyko kryzysu moralnego, który
niejednokrotnie przeradza siê w kryzys ca³ej osoby40.
Znamienne dla nowoczesnych spo³eczeñstw jest os³abienie wiêzi miêdzyosobowych. Ludzie wchodz¹ w relacje tylko dla doranych celów i w³asnych korzyci. Relacjom brakuje bezinteresownoci, a co za tym idzie tak¿e zrozumienia dla
g³êbokich, duchowych i emocjonalnych wiêzi osobowych41. Os³abieniu wiêzi
miêdzyosobowych sprzyja tak¿e wspó³czesna struktura zatrudnienia. Przeciêtny
pracownik  wed³ug Patricka Carnesa  zmienia pracê co pó³tora roku, a przeciêtna rodzina przeprowadza siê co trzy lata42. Wed³ug opinii psychologów spo³ecznych, minimum czasowym do zbudowania wiêzi spo³ecznych jest to okres
trzech lat43. W zwi¹zku z tym, wspó³czesny cz³owiek w zurbanizowanym rodowisku, w którym nastêpuje ci¹g³a migracja i potrzeba przekwalifikowywania,
zmieniania pracy i zawodu, czuje siê pozbawiony w³aciwego mu miejsca
w rodowisku swego ¿ycia i pracy44 . To powoduje poczucie wyobcowania
i stanowi poredni¹ przyczynê uzale¿nieñ.
Zakoñczenie
Wp³yw kultury i uwarunkowañ spo³ecznych na kszta³t osobowoci jest znacz¹cy. Wzorce kulturowo-spo³eczne odzwierciedlaj¹ siê w dynamice osobowoci.
Przejcie od kultury stabilnej aksjonormatywnie do kultury labilnej etycznie stwarza dodatkowe problemy zwi¹zane z zachowaniem w³asnej to¿samoci. Relatywizm etyczny i brak spójnych wartoci odpodmiotawia cz³owieka. Stabilnoæ za
daje poczucie bezpieczeñstwa i poczucie w³asnej to¿samoci. Na kszta³towanie
osobowoci, a co za tym idzie tak¿e pewnej sk³onnoci do uzale¿nieñ, wp³ywaj¹
w du¿ej mierze warunki kulturowe45. Tworz¹ one istotne t³o postaw i wyborów
¿yciowych.
Sekularyzacja zwi¹zana z konsumpcyjnym stylem ¿ycia i z mentalnoci¹
naukowo-techniczn¹ przyczyni³a siê do zachwiania metafizycznych i religijnych
systemów i uzasadnieñ sensu ¿ycia. Spowodowa³o to poszukiwanie sensów alternatywnych, tworz¹c wolny rynek idei i wartoci46.
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Destrukcja psychiczna uczestników danej kultury w warunkach jej kryzysu,
a tak¿e trudnoci spo³eczne w postaci kryzysu rodziny, rozpadu wiêzi spo³ecznych, utraty pracy, rodków do ¿ycia prowadz¹ do utraty motywacji, sensu dzia³ania, autonegacji czy autoagresji, które to postawy stanowi¹ istotne t³o uzale¿nieñ. Je¿eli bowiem energia psychiczna wywo³ana pragnieniem osi¹gniêcia
w³aciwego celu nie mo¿e byæ spo¿ytkowana na faktycznym przedmiocie po¿¹dania, to jej wy³adowanie dokonuje siê na przedmiocie zastêpczym, wprowadzaj¹c w wiat iluzji, substytutów i uzale¿nieñ47.
G³êboka i trwa³a degradacja moralna kultury, technicyzacja ¿ycia, konsumpcjonizm, instrumentalizacja osoby prowadzi do dezorganizacji psychicznej uczestników danej kultury i ¿ycia spo³ecznego. Wiedzie zazwyczaj do zbiorowych, niewiadomych poszukiwañ wyjcia z sytuacji zagubienia. Zdezorientowani poród
wydarzeñ ludzie, nie dostrzegaj¹ ju¿ w kulturze i ¿yciu spo³ecznym dope³nienia
w³asnej egzystencji. Ci, którzy znaleli siê w pró¿ni wartoci i wyobcowania,
powodowani zwyk³¹ samoobron¹ psychiczn¹, ³atwo alienuj¹ siê, izoluj¹c od zastanej rzeczywistoci i pogr¹¿aj¹c w wiecie iluzorycznym48.

Contemporary cultural and social background of addiction
Summary. The objective of this article is to present and examine some of the socio-cultural causes
of addictions. The problem of addiction is not limited to the individual predispositions of the
person involved. It is related to its social and cultural context. Every living person is to some extent
dependent on his social, economic, mental, legal and political environment, inside which he forms
his values, reflections and attitudes. In the light of the analysis performed, one can point to several
factors which play important roles in the start and growth of addictions, such as consumerism,
intrusion of technology into various spheres of life, reification of man, ethical relativism, lost sense
of life, crisis of the family, and disintegration of social bonds. The advanced and permanent decay
of morality in culture, the intrusion of technology into various spheres of life, consumerism,
instrumentalisation of the person, crisis of the family; all these lead to mental disorganisation
among the members of a given culture and social life. They are then induced to embark on
a collective, unconscious search for a way out of the sense of being lost, which all too often carries
them all the way to an addiction.
Key words: consumerism, family, spread of technology of life, addiction, moral degeneration.

Die gegenwärtige soziokulturelle Basis der Suchterkrankungen
Zusammenfassung. Das Ziel des vorliegenden Artikels ist die Darlegung und Analyse von
soziokulturellen Ursachen des Suchtproblems. Das Problem der Sucht ist nicht nur mit individu47
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ellen Prädispositionen verbunden, sondern hat auch eine Verbindung mit dem soziokulturellen
Kontext. In einem bestimmten Maß ist nämlich jeder Mensch von der soziokulturellen, ökonomischen, moralischen, mentalen, rechtlichen und politischen Umgebung abhängig, in der seine Denkund Wertungsweise sowie seine Haltungen entwickelt werden. Im Licht der vorgelegten Analysen
wurde auf bestimmte Faktoren hingewiesen, welche die Entstehung von Sucht stimulieren. Dazu
gehören Konsumptionismus, Technisierung des Lebens und Versachlichung der Person, ethischer
Relativismus und Fehlen vom Lebenssinn sowie die Krise der Familie und Zerfall der sozialen
Bande. Eine tiefe und anhaltende Zersetzung der moralischen Kultur sowie die eben genannten
negativen Faktoren führen zur psychischen Desintegration der Personen in der gegebenen Kultur
und im gesellschaftlichen Leben. In der Konsequenz werden sie zur unbewussten, kollektiven Suche
nach einer Flucht aus der Verlustsituation, was nicht selten auf den Pfad der Sucht lenkt.
Schlüsselworte: Konsumismus, Familie, Verbreitung von Technologie des Lebens, Sucht, moralischer Degeneration.
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THE WORKS OF THE KNIGHTS OF COLUMBUS
AS THE WAY OF CATHOLIC VOLUNTEERISM
Summary. Volunteerism is a wide term to describe altruistic behaviours or activities to promote
human goodness, well-being, and integrity. Christian people have always been encouraged to follow
Christ, who went around doing good (Acts 10: 38).
Among Christian volunteers special recognition is due to the Knights of Columbus, who through
numerous activities humbly defend basic values. The Organization, founded by Rev. Michael
J. McGivney in New Haven, CT in 1882, provides its members with brotherly support and help
for their families. At present the organization of the Knights of Columbus is built on more than
1.8 million members, united in more than 14,000 councils worldwide, including Poland. Currently,
the Fraternity every year contributes to charitable works $170 million and 70 million hours of
volunteer labour under the motto, In Service to One, in Service to All. The history of the Order
is a history of service, a history of responding to a variety of needs. The Order stands up for
the Culture of Life and life-affirming laws against abortion, euthanasia and physician assisted
suicide, and medical procedures that violate human life. The Knights promote a Culture of
Inclusion by support for people living with disabilities, confirming that they are significant and
welcomed. Serving a Culture of Love brother Knights offer food to the hungry, warm clothes
for the needy, shelter for the homeless, and help for those affected by tragic occurrences or natural
disasters. Knights advocate Healthy Culture, the Christian roots and identity of Western
civilization, and believe in the renewal of society by the promotion of lasting values and principles.
The Order, founded in poverty and inconvenience, and inspired by the Holy Spirit, goes on with
good deeds, especially to the least of brothers and sisters (Matthew 25: 40) of Jesus Christ.
Key words: Knights of Columbus, volunteerism, volunteer, charity, healthy culture.

Volunteerism, volunteering or volunteer work are general terms used
to describe a wide spectrum of altruistic behaviours and activities undertaken to
promote human goodness, virtue, well-being, rectitude, tranquillity and integrity.
Most of the definitions of volunteerism refer to the etymological meaning of the
Latin verb volo, velle, volui  to wish, to be willing; noun voluntas, voluntatis
Adres/Address/Anschrift: Rev. Tadeusz Zadoro¿ny, PhD, Plainfield, Diocese of Norwich, Connecticut,
USA, e-mail: tadeuszzadorozny@yahoo.com
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 wish, will; and the noun voluptas, voluptatis  pleasure1. Such a reference
stresses that a volunteer performs a work or service from free choice2, is not
getting paid money, nor is getting something in return3, but is rewarded by the
pleasure, joyful satisfaction, and personal fulfilment4 that comes from affirming
a mental power5.
Authorities of social science tend to agree that volunteerism is a work that
fulfils the following conditions: freely chosen, unpaid, part of an organization
(normally non-profit), and benefits the larger community6.
Labour law brings to consideration the awareness that volunteer work, like
any other work, should be regulated in its legal issues of the value of life and
health, equal opportunity, protection of privacy, etc.7
Christian people of all ages were encouraged to live out their faith by works
of charity, compassion, loving kindness, volunteerism, and follow the example of
the Good Samaritan8, the patron saint of Christian volunteers9, and the figure of
Christ, who himself went around doing good and healing all who were under
the power of the devil, because God was with him (Acts 10: 38). As pope
Benedict XVI stated: For Christians, volunteer work is not merely an expression
of good will. It is based on a personal experience of Christ10.
Among those, special recognition for the 132 years of noble presence in
social life is due to the Knights of Columbus, who, through numerous of activities,
humbly defend the values so crucial to a healthy culture and civilization of love11.
1 E. Andrews, A First Latin Book, or Progressive Lessons in Reading and Writing Latin, Boston,
MA 1869, p. 243.
2 E. Sargent, A School Manual of English Etymology, And Text-book of Derivatives, Prefixes
and Suffixes, with Numerous Exercises for the Use of Schools, Philadelphia, PA 1873, p. 169.
3 E. Barnes, Why Volunteers Get All the Breaks, Bloomington, IN 2009, p. 1.
4 C. Bennett, Volunteering, The Selfish Benefits, Achieve Deep-down Satisfaction and Create
that Desire in Others, Ojai, CA 2001, p. 28.
5 J. Mitchell, Significant Etymology or Roots, Stems, and Branches of the English Language,
Edinburg, London 1908, p. 392.
6 F. Duguid, K. Mündel, D. Schugurensky, Volunteer Work, Informal Learning and Social Action,
Rotterdam 2013, p. 18.
7 J. Murray, The Legal Regulation of Volunteer Work, in: Labour Law and Labour Market
Regulation, Essays on the Construction, Constitution and Regulation of Labour Markets and Work
Relationships, C. Arup (ed.), Riverwood, NSW 2006, p. 698.
8 K. McCarthy, American Creed, Philanthropy and the Rise of Civil Society, 17001865,
Chicago, IL 2005, p. 60.
9 G. Keizer, Putting Our Money Where Our Mouth Is, The Biblical Case for Economic Justice,
in: Getting on Message: Challenging the Christian Right from the Heart of the Gospel, P. Laarman
(ed.), Boston, MA 2006, p. 200.
10 Benedict XVI, Goodness Exists and It Is Growing in Our Midst, Papal Address to Bishops
Directing Charity Groups, Vatican City, November 11, 2011, in: ZENIT. The world seen from Rome
[online], access: 11/11/2011, <http://www.zenit.org/en/articles/papal-address-to-bishops-directing-charity-groups>.
11 A. Pelowski, An Urgent Call for Renewal, Columbia, vol. 94 (11/2014), p. 2.
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Social relations in New England during the XIX and early XX centuries were
marked by prejudice and economic discrimination, which were characterised by
the slogan Catholics Need Not Apply. This notice was notoriously placed
above the doors of employment agencies or in newspaper job advertisements.
What were left over on the job market of the time for Catholic people were
the simplest positions at minimum wage, in the mines, on the railroads, and in
the sweatshops. With greatly limited access to education the future didnt look
bright12.
In October 1881, a group of sixty struggling Catholic workers, concerned
about their families, met with their pastor, Rev. Michael J. McGivney, in the crypt
of St. Marys Church in New Haven, Connecticut. They developed the idea of
forming an assembly to provide its members with brotherly support and crucial
backing for their families in time of health problems, bereavement, and funerals13.
On February 2, 1882 the association was effected, and on March 29, 1882 under
the local law a charter was declared14, which states: The purposes for which
said corporation is formed are the following: (a) of rendering pecuniary aid to its
members, their families and beneficiaries of members and their families; (b) of
rendering mutual aid and assistance to its sick, disabled and needy members and
their families; (c) of promoting social and intellectual intercourse among its
members and their families; and (d) of promoting and conducting educational,
charitable, religious, social welfare, war relief and welfare, and public relief work.
To more effectually carry out its purposes, said corporation may establish, accumulate and maintain a reserve fund or other funds in such manner of in such
amounts as it may determine15.
The choice of Christopher Columbus as the patron reflects the societys
regard for the Catholic origins of the American Continents and its endeavour to
legitimise Catholic standing in public life16. The Order believed that Catholic
loyalty is attuned with patriotic American nationality, presented Catholic people
with public identity, and encouraged them to actively participate in the life of
a democratic society17.
12
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G. Falk, Stigma, How We Treat Outsiders, Amherst, NY 2001, p. 223.
V. OMalley, Saints of North America, Huntington, IN 2004, p. 302.
T. Knight, Knights of Columbus, Illustrated, A Complete Ritual and History of the First Three
Degrees, Including All Secret work. By a Former Member of the Order, Chicago, IL 1920, p. 14.
15 Charter of the Knights of Columbus Granted by the General Assembly of the State of
Connecticut, sec. 2, in: Charter Constitution and the Laws of the Knights of Columbus, Governing the
Supreme, State and Subordinate Councils With Amendments to and Including The Year 2006, New
Haven, CT 2006, p. 3.
16 C. Kauffman, Knights of Columbus, in: The United States in the First World War, An
Encyclopedia, A. Venzon (ed.), New York, NY 1999, p. 321322.
17 A. Koehlinger, Knights of Columbus, in: The Oxford Encyclopedia of American Social
History, L. Dumenil (ed.), New York, NY 2012, p. 588589.
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From the beginning, while the financial resources were limited, the work
done by the Knights was mainly a labour of love18. Presently, it is estimated that
the Fraternity annually contributes to charitable works $170 million and 70 million
hours of volunteer labour19. It became a tradition that reports on the Orders
work, besides the information on money value, include the amount of hours
donated by Knights to the project.
Current Supreme Knight Carl A. Anderson explains that the long-time motto
In Service to One, in Service to All expresses the belief that the two commandments of love stand at the centre of life of the Knights of Columbus, life that is
filled with charity, motivated by faith and hope20. The history of the Knights
of Columbus is a history of service, a history of responding to a variety of needs,
in which natural disasters, and social conflicts and challenges are landmarks.
Originally, initiation into the Order was integrated of three degrees reflecting
three foremost values: charity, unity and fraternity. In 1899, the extraordinary
commission proposed a supplementary fourth degree: patriotic. The proposal was
accepted21.
At present, the organizational structures of the Knights of Columbus are built
on a membership of more than 1,862,774 million brother Knights united in 14,871
councils, adding new members or providing services in 29 countries throughout
the world. The Order in Poland has more than 2,000 members, and is the fastest
growing in the world. The highest Fourth (Patriotic) Degree Knights, besides
being members of councils, are united in Fourth Degree assemblies. Most recent
reports account for 340,960 Patriotic Degree Knights in 3,169 assemblies22. The
headquarter of the Organization is located in New Haven, Connecticut, home of
the Supreme Council of The Knights of Columbus with Supreme Knight Carl
A. Anderson.
With its focus on a strong connection between spiritual life and service
provided to others, the Order gives testimony to a deep understanding and ful18 C. ONeill, The Story of Columbian Knighthood, Donahoes Magazine, An Illustrated Monthly
Journal vol. 59 (January, 1908 to June, 1908), p. 57.
19 C. Anderson, Annual Report of the Supreme Knight, 132nd Supreme Convention, Orlando,
Florida, August 57, 2014, Columbia, vol. 94 (10/2014), p. 2425.
20 C. Anderson, In Service to One, in Service to All, in: Knights of Columbus [online], access:
8/1/2010, <http://www.kofc.org/en/news/supreme/detail/fromthesk_20100801.html>.
21 C. Dronet, A Century of Acadian Culture, The Development of a Cajun Community, Erath
(18991999), Erath, LU 2000, p. 176.
22 C. Anderson, Annual Report of the Supreme Knight, 132nd Supreme Convention , p. 2934;
see also C. Anderson, Annual Report of the Supreme Knight, 131st Supreme Convention, San Antonio,
Texas, August 6, New Haven, CT 2013, p. 2829. The Knights of Columbus have established councils
or charitable institutions in Afghanistan, Bahamas, Brazil, Canada, Chile, Cuba, Dominican Republic,
France, Germany, Great Britain, Guatemala, Haiti, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kenya, Lithuania,
Mexico, Pakistan, Philippines, Poland, Puerto Rico, Uganda, Ukraine, United States, Vietnam, Virgin
Islands, and Zambia.
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filment of the invitation by St. John Paul II: This voluntary service, which draws
from the richness of the consecrated life, should be held in great esteem; it is
however necessary to provide proper formation so that, besides being competent,
volunteers always have supernaturally motivated intentions and, in their projects,
a strong sense of community and of the Church23.
1. A Culture of Life
Catholic people believe in strong ties between volunteer work and a culture
of life that finds its expression in the words of Pope Benedict XVI: Significantly,
our time has also seen the growth and spread of different kinds of volunteer
work, which assume responsibility for providing a variety of services. I wish here
to offer a special word of gratitude and appreciation to all those who take part
in these activities in whatever way. For young people, this widespread involvement constitutes a school of life which offers them a formation in solidarity and
in readiness to offer others not simply material aid but their very selves. The anticulture of death, which finds expression for example in drug use, is thus countered by an unselfish love which shows itself to be a culture of life by the very
willingness to lose itself (cf. Luke 17: 33 et passim) for others24.
Knights of Columbus are present in todays world as strong pro-life champions,
undertaking the Catholic rhetoric in the world as an arena of an enormous and
dramatic clash between good and evil, death and life, the culture of death and the
culture of life25. The Order members can be seen, and are willing to offer their
time, financial means, talents, and energy whenever and wherever the right to life
(from the moment of conception to natural death) is denied or questioned.
The logo of the Knights of Columbus is present during the annual March for
Life in January in Washington, D. C. to oppose the iniquitous Roe v. Wade
decision from 197326, and in the well-known 40 Days for Life operation  in
which serene prayer vigils are held in front of numerous abortion amenities
around the world27.
Another programme, the Fraternity is recognized by established in the 2009
Organizations Ultrasound Initiative, by which funds are being raised to purchase
23
24
25
26

VC, no. 56.
DCE, no. 30.
EV, no. 28.
Roe v. Wade  410 U.S. 113 (1973)  Jane Roe, et al. v. Henry Wade, District Attorney of
Dallas County, in: Abortion. The Supreme Court Decisions, 19652000, I. Shapiro (ed.), Indianapolis,
IN 2001, p. 2246.
27 J. Monahan, Americas Steady March Toward a Culture of Life, Columbia, vol. 94 (7/2014),
p. 89.
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and deliver ultrasound equipment to pregnancy recourse facilities such as the pro-life
foundation Womans Care Center28. Up to the present time the operation has helped
set up more than 500 ultrasound units in United States, Canada, and Jamaica29.
A great expression of the Orders strong pro-life position can be found in the
Project Manger. A programme was established in 2009 after a woman of Falls
Church, VA confessed that she had had abortion because she couldnt even
provide a crib for the baby she already had. The Knights of Columbus, in
cooperation with Dolores Wisecarver of Womans Choice pregnancy centre, took
it as a challenge and decided that no innocent life would ever be taken away for
the need of a cradle. In that same year Knights raised enough funds to buy
75 cribs equipped with mattresses and bedding30. In June 2014 the 1,000th crib was
purchased, assembled, furnished and delivered. Currently, Womans Choice has
a waiting list for over 200 baby beds, including a set for twins. Project Manger
ensures that the Order will help31.
Through the multidimensional efforts of the pro-life movement, only in past
two years more than 110 life-affirming legal decrees were introduced in USA32.
The Fraternitys pro-life crusade also takes international dimensions, i.e. on
March 24, 2012 in Manila, Philippines thousands of Brother Knights along with
their families and other pro-life advocates conducted the Walk for Life to go up
against the proposal local Reproductive Health Bill, which does not meet the
standards of Christian respect for life33.
The Knights of Columbus dedicated service to defend and promote the
value of human life includes their stand on the moral aspects of health care and
care for the dying. The Order actively opposes every attempt to legalize euthanasia and physician assisted suicide34.
2. A Culture of Inclusion
The Order is present in todays world promoting a Culture of Inclusion by
volunteering in support of people living with physical and mental disabilities,
28 C. McGrath, Knights of Columbus Ultrasound Initiative Saves Lives, Columbia, vol. 92,
(1/2012), p. 15.
29 C. Anderson, Annual Report of the Supreme Knight, 132nd Supreme Convention , p. 48.
30 Knights provide cribs via Project Manger, A. Pelowski (ed.), Columbia, vol. 94 (5/2014), p. 31.
31 D. Borowski, Cribs are life, in: Catholicherald.com [online], access: 6/18/2014, <http:
//catholicherald.com/stories/Cribs-are-life,26504?content_source=&category_id=&search_filter=Project+Manger&event_mode=&event_ts_from=&list_type=&order_by=&order_sort=&content_class
=&sub_type=stories,blogs&town_id=>.
32 J. Monahan, Americas Steady March , p. 8.
33 Knights Walk for Life in the Philippines, A. Pelowski (ed.), Columbia, vol. 92 (5/2012),
p. 6.
34 W. Smith, Death, Be Not Proud, Columbia, vol. 94 (7/2014), p. 1618.
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confirming that they are significant and welcomed. One aspect of this service is
the contribution to the Special Olympics from the time of its first games in 1968
in Chicago. Beside the gift of immeasurable volunteer hours of charitable service,
the Knights of Columbus pledged a donation of $1.4 million for the 2015 Special
Olympic World Games in Los Angeles. This gift elevates contributions from the
Order to the Special Olympics to over $46 million, which makes a total of more
than $243 million to benefit those with physical or intellectual disabilities since
200135. This incorporates a long tradition of serving the handicapped. An example of providing for the less fortunate can be found in the work of the Knights
of Columbus Retardation Foundation of Kentucky, Inc. This institution provided
for diagnostic clinics, moving services, vans, buses, special schooling requirements, leisure activities and starting shelter homes, and thus became a leading
advocate for the disabled citizens of Kentucky36. In 1981, through a Tootsie Roll
Drive handing out candies at shopping centres, the Knights in Kentucky raised
$62,000 to support the disadvantaged37. In celebration of Veterans Day on November 11, 2007 the Knights of Columbus united with the Wheelchair Foundation
to dispense 2,000 wheelchairs to armed forces veterans on the road to recovery
from combat wounds38. In 2011 brother Knights provided the programme Healing Haitis Children with 1,000 wheelchairs39. The latest of the projects is to
help to deliver mobility to the handicapped in tragic events. This initiative is
designed to cover the price of supplementary or higher-quality prosthesis. Currently, the Knights of Columbus are helping three victims of the Boston marathon
bombing of April 2013, who lost limbs in that terrible occurrence40. The Order
is devoted to continue its effort in building a Culture of Inclusion.
3. A Culture of Love
The life and work of the Knights of Columbus are deeply rooted in Catholic
experience, prayer, participation in the Holy Eucharist, and contemplation of the
Holy Scriptures. The Knights of Columbus Prayer Book invites members of the
Order to reflect on Jesus words, I am the living bread that came down from
35
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C. Anderson, Fostering a Culture of Inclusion, Columbia, vol. 94 (11/2014), p. 3.
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38 Year In Review, September 2007 to August 2008, M. Bunson (ed.), in: 2009 Catholic
Almanac, M. Bunson (ed.), Huntington, IN 2009, p. 16.
39 R. Thomas, Roots of Haitis Vodou-Christian Faith, African and Catholic Origins, Santa
Barbara, CA 2014, p. 232.
40 Knights Provide Prosthetic Upgrades for Boston Marathon Bombing Amputees, A. Pelowski
(ed.), Columbia, vol. 94 (6/2014), p. 7.
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heaven (John 6: 51)41. Focused on spiritual life, and serving food to the hungry,
brother Knights offer the food that spoils (John 6: 27) in order to gain the food
that endures to eternal life (John 6: 27). Helping the hungry with food is something thats been done by the Order many times throughout its history. During the
Great Depression of the 1930s, and during the time of World War II, the Knights
saw it as their special vocation and fulfilment of Christian duty. One of the
services the Knights of Columbus provide for the needy in this regard was
established in 2012, the Food for Families Reimbursement Program. This programme is oriented at activating local communities by being of assistance to
councils and assemblies to help with volunteer time, food and financial means for
local soup kitchens, food banks and food pantries. The Supreme Council refunds
councils and assemblies with $100 for the donation of each $500 or 500 pounds
of food42.
In many local communities it became natural that volunteering Knights of
Columbus can be seen whenever food for the hungry is being served43.
Every year as the cold days draw near Knights offer the Coats for Kids
programme, involving local schools, charitable organizations, media, churches,
local community centres, or sport stars like the Super Bowl Denver Broncos.
Councils from warmer climates help the needy children of colder climates by
donating funds for the purchase of desired clothes44. Since its establishment in
2009 the Order has delivered 170,000 new coats45.
The day after the terrorist attack of September 11, 2001, the Knights of
Columbus responded with the introduction of their 9/11 Heroes Fund in the sum
of $1 million, and sent volunteers to assist more than 400 families who lost their
loved ones by sacrificing their lives helping others as first responders. Some of
them were brother Knights46.
The Fraternity recognizes its vocation to help those affected by natural
disasters, such as participation in the recovery of Haiti after the 2010 earthquake
when society, has consisted of raising over one million dollars and providing
several million volunteer hours of work47. One of the most recent developments
is the Livelihood Project, lending a hand to people in the Philippines to restore
41
42
43
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their former community after Typhoon Haiyan, which swept through the country
in November 2013 causing the death of 6,000 people, and depriving millions of
all they had. The Knights of Columbus delivered over 100 motorized and equipped fishing boats with tools to fishermen who had lost their source of work due
to the disastrous weather conditions. The Livelihood Project also helps the farmers whose farms were devastated by the floods. The Brother Knights assistance to them includes the purchase, delivery, and help to plant 10,000 coconut
seedlings. The Order additionally helped local churches with financial donations
of $50,000, food, and water supply48.
The Order executes the Christian task of helping the homeless by supporting
the projects of Habitat for Humanity  a Christian institute established in 1976
that works to eliminate poverty, providing housing for the underprivileged. The
Knights of Columbus support the Habitat for Humanity programme in many
different ways. Their last annual report states that brother Knights in 2013 helped
the project with 1.5 million hours of volunteer work and financial donations of
more than $870,00049.
4. A Healthy Culture
In his first Encyclical Letter Lumen Fidei (2013), The Light of Faith, Pope
Francis declared: Today more than ever, we need to be reminded of this bond
between faith and truth, given the crisis of truth in our age. In contemporary
culture, we often tend to consider the only real truth to be that of technology [ ]
In this regard, though, we can speak of a massive amnesia in our contemporary
world. The question of truth is really a question of memory, deep memory, for it
deals with something prior to ourselves and can succeed in uniting us in a way
that transcends our petty and limited individual consciousness. It is a question
about the origin of all that is, in whose light we can glimpse the goal and thus
the meaning of our common path50.
The Knights of Columbus are taking on the mission of advocacy for the
Christian roots and identity of Western civilization51. The Fraternity believes in
the renewal of society. This goal can be achieved by political and cultural involvement to promote lasting values and principles, self-discipline, national security,
prosperity, and family values52. The Knights of Columbus focused more strongly
48
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on the patriotic character of their organization, and joined Catholic campaigns
against communism. After Pope Leo XIII announced his Encyclical Letter On
the Condition of the Working Classes Rerum Novarum (1891)53, Brother Knights
went on countrywide operations lecturing to contest these treacherous propensities54. The anti-communism crusade continued, and in the 1980s the magazine
Columbia became recognizable for promoting peace amid the Cold War55.
Its attributed to the spirit of Christian patriotism of the Knights of Columbus
that the words under God were added to the Pledge of Allegiance to the Flag.
Campaigns began in April 1951, and resulted in President Dwight D. Eisenhower,
on Flag Day, June 14, 1954, signing a resolution approving the insertion of the words
under God into the pledge56. Occasionally challenged by proponents of a radical
interpretation of the doctrine of the separation of church and state, e.g. in June 2002
before the Ninth District Court, the pledge has remained unchanged since 195457.
In 1982 members of the Knights of Columbus met representatives of President Ronald Reagans Administration in Washington, D. C. concerning the
subject of the enforcement of obscenity laws58.
Showing appreciation for those who serve in military forces are always
essential to the works of the Order. Accounts of the Orders support for troops,
going back to World War I as a significant milestone in the history of the
Fraternity, describes when the Knights of Columbus responded to the religious,
social, and cultural needs of the numerous Catholic men in military service. At
that time the Brotherhood became noticed and acknowledged as a distinguished
association, one of the leading volunteer organizations officially authorized to
provide for the broad variety of needs of the servicemen, recognized by the
53 RN, no. 3: To remedy these wrongs the socialists, working on the poor mans envy of the
rich, are striving to do away with private property, and contend that individual possessions should
become the common property of all, to be administered by the State or by municipal bodies. They
hold that by thus transferring property from private individuals to the community, the present
mischievous state of things will be set to rights, inasmuch as each citizen will then get his fair share
of whatever there is to enjoy. But their contentions are so clearly powerless to end the controversy
that were they carried into effect the working man himself would be among the first to suffer. They
are, moreover, emphatically unjust, for they would rob the lawful possessor, distort the functions of
the State, and create utter confusion in the community.
54 R. Bayor, T. Meagher, The New York Irish, Baltimore, MD 1997, p. 314; W. Ames, P. Miller,
100 Master Speeches, Speeches for Special Occasions, Rockville, MD 2007, p. 46.
55 R. Reagan, Remarks at the Centennial Meeting of the Supreme Council of the Knights of
Columbus in Hartford, Connecticut, August 3, 1982, in: R. Reagan, Public Papers of the Presidents
of the United States, Ronald Reagan, 1982, Washington, D. C. 1982, p. 1013.
56 L. Canipe, Freedom, Commitment, and the Challenges of Pledging Allegiance in Americas
Public Schools, in: Church-state Issues in America Today: Religion, family, and education, A. Duncan,
S. Jones (ed.), Westport, CT 2008, p. 5053.
57 M. Norton, J. Kamensky, C. Sheriff, D. Blight, H. Chudacoff, A People and a Nation,
A History of the United States, Stamford, CT 2014, p. 773.
58 R. Reagan, Remarks at the Centennial Meeting , p. 1012.
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poster Everyone Welcome, Everything Free. Operating with meticulous attention to detail, the Knights of Columbus have shown their care for soldiers and
their families. They developed famous postcards, such as the Safe-and-Sound
notes, by which members of the armed forces informed their loved ones that they
had survived the warfare. Service provided by the Knights of Columbus during
World War I was well accredited, and sealed by fact that from 1917 to 1923
almost 400,000 men decided to join this noble society59.
Recently, care for veterans took the form of the Serving Those Who Served project. In 2011, through this programme brother Knights served 40,000
hours of volunteer work helping at VA medical centres60.
The support of the Order for vocations to the priesthood is expressed by the
RSVP (Refund Support Vocation Program). To the end of 2012, through this
program the Knights helped individual seminarians with donations of $10,522,50061.
Established in 1981, the programme has helped 91,000 people to pursue their
vocation for the priesthood or religious life62.
For over 130 years The Order has served the idea of protecting the economic wellbeing of Catholic families in the occurrence of the death of a wage
earner, running for its members the highest rated A++ (Superior) insurance
company63. The Organization promotes fair business relations, also in practice as
in 2014, the Knights of Columbus life insurance company was acknowledged by
the Ethisphere Institute as being among the Worlds Most Ethical Companies64.
As a part of support for healthy culture the Knights of Columbus helped to
promote the movie For Greater Glory. The True Story of Cristiada (2012),
a history of the Cristero War of 1926 to 1929, with its universal memorandum on
the value of religious freedom65. It was a great opportunity to be reminded of the
significant role the Order took part in the events the movie relates to. About 70
Mexican brother Knights were amid the Cristeros, who suffered martyrdom for
their faith. Six of them were canonized by St. John Paul II on May 21, 2000, and
three others were beatified on November 20, 200566.
The Knights of Columbus care for the identity of the American culture. This
can also be seen in their concern for details of daily life, such as the Keep Christ
59
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in Christmas campaign, against excessive commercialization in observance of
the birth of Jesus. The intent of promoting the religious forms of celebrating
Christmas paid off. An opinion poll showed that 64% of Americans prefer the
greeting Merry Christmas over Happy Holidays67.
The Order believes in the essential function of family values for a healthy
culture. With a commitment to uphold these values brother Knights are willing to
undertake numerous activities to support Christian families. Supreme Chaplain
Archbishop William E. Lori cheers Sunday as a day for the family, a day to
rejuvenate, including participation in the Holy Eucharist, where we can celebrate
Gods love. The archbishop points to the Knights of Columbus curriculum Building the Domestic Church68. Each Sunday Knights, along with the whole
church, celebrate Easter, the triumph of life. On this special day they are encouraged to share with their families a special meal preparing a tasty dessert, using
a special tablecloth and good dishes, lighting candles, composing a toast to share69.
Its often said that one who has experienced poverty tends to be more
sensitive towards the disadvantaged. This is very true and visible in the works of
the Knights of Columbus, throughout history and at the present time. The Order,
founded in poverty and inconvenience, and inspired by the Holy Spirit, goes on
with good deeds, especially to the least of brothers and sisters (Matthew 25: 40) of Jesus Christ. In the words of Pietro Cardinal Parolin, from the
address to the 132nd Supreme Convention of the Knights of Columbus: Just as
faith is shaped by charity and bears fruit in good works, so the fraternal spirit
inculcated by Father Michael McGivney and the first Knights of Columbus continues to be fruitful in the numerous charitable activities of the local councils,
which, while meeting the needs of individuals, also build up communities in solidarity and concern for the common good.70

Dzie³a Rycerzy Kolumba jako droga realizacji
katolickiego wolontariatu
Streszczenie. Wolontariat to termin o szerokim znaczeniu, sk³adaj¹ siê nañ altruistyczne
postawy i dzia³alnoæ na rzecz ludzkiego dobra, dobrobytu i integralnoci.
Wszyscy chrzecijanie s¹ powo³ani do naladowania Chrystusa, który przeszed³ [...] dobrze
czyni¹c (Dz 10,38). Wród chrzecijañskich wolontariuszy na wyrazy szczególnego uznania
zas³uguj¹ Rycerze Kolumba, którzy swoimi licznymi dzie³ami broni¹ fundamentalnych zasad
etycznych i nios¹ pomoc potrzebuj¹cym. Organizacja powsta³a z inicjatywy ks. Michaela
67
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J. McGivneya w New Haven, w stanie Connecticut w USA w 1882 r., aby s³u¿yæ swoim
cz³onkom bratersk¹ pomoc¹ i wspieraæ ich rodziny. Obecnie Bractwo liczy 1,8 miliona cz³onków
zgromadzonych w ponad 14 tysi¹cach rad na ca³ym wiecie. W Polsce organizacja liczy ponad
2 tysi¹ce cz³onków. Dzia³alnoæ charytatywna Rycerzy Kolumba pod mottem W s³u¿bie jednemu, w s³u¿bie wszystkim obejmuje donacje charytatywne w wysokoci 170 milionów USD i 70
milionów godzin wolontariackiej pracy rocznie. Bractwo promuje kulturê ¿ycia, regulacje prawne
afirmuj¹ce ¿ycie, zakazuj¹ce aborcji, eutanazji, samobójstwa w asycie lekarza i procedur medycznych, które nie szanuj¹ integralnoci ludzkiego ¿ycia. Swoimi dzie³ami wsparcia osób niepe³nosprawnych Rycerze buduj¹ kulturê akceptacji, w której ludzie zmagaj¹cy siê z inwalidztwem
s¹ przyjmowani i szanowani. S³u¿¹c kulturze mi³oci Bractwo oferuje po¿ywienie g³odnym,
ciep³e ubrania potrzebuj¹cym, schronienie biednym i pomoc osobom dotkniêtym wojnami lub
klêskami ¿ywio³owymi. Rycerze Kolumba s¹ adwokatem zdrowej kultury, chrzecijañskich
korzeni zachodniej cywilizacji i wiary w niezmienne zasady etyczne. Organizacja za³o¿ona wród
ubóstwa, inspirowana natchnieniami Ducha wiêtego trwa, czyni¹c dobro, szczególnie najmniejszym braciom i siostrom Jezusa Chrystusa (por. Mt 25,40).
S³owa kluczowe: Rycerze Kolumba, wolontariat, wolontariusz, dzie³o charytatywne, zdrowa kultura.

Die Werke des Kolumbus-Ritter als ein Weg der Realisierung
des katholischen Volontariats
Zusammenfassung. Volontariat ist ein weitgefasster Begriff, der altruistische Haltungen und die
Wohlfahrtstätigkeit zugunsten des menschlichen Wohlstandes und Integrität beschreibt. Alle Christen sind zur Nachfolge Jesu Christi berufen, der umherzog und Gutes tat (Apg 10, 38). Bei
den christlichen Volontieren verdienen die Kolumbus-Ritter eine besondere Beachtung, die mit ihren
zahlreichen Werken die fundamentalen ethischen Prinzipien schützen und den Bedürftigen Hilfe
bringen. Diese Organisation ist 1882 in New Haven im Bundestaat Connecticut in den USA auf
die Initiative vom Priester Michael J. McGivney entstanden, um ihren Mitgliedern mit einer
brüderlichen Hilfe beizustehen und ihre Familien zu unterstützen. Heute zählt die Bruderschaft 1,8
Mio Mitglieder, innerhalb von weltweit über 14 Tausend Councils. In Polen gehören über
2 Tausend Mitglieder zu dieser Organisation. Gemäß dem Motto Im Dienst für einen, im Dienst
für alle umfasst die caritative Aktivität der Kolumbus-Ritter Wohltätigkeitsspenden in Höhe von
170 Mio US Dollar und 70 Mio Stunden des Wohltätigkeitseinsatzes jährlich. Die Bruderschaft
fördert Kultur des Lebens, Rechtsverordnungen, die das Leben achten, die Abtreibung, Euthanasie, medizinisch unterstützten Suizid sowie medizinische Prozeduren, welche die Integrität des
menschlichen Lebens missachten, verbieten. Mit ihren Werken der Unterstützung für Behinderte
bilden die Ritter eine Kultur der Akzeptanz, innerhalb der Menschen, die mit Behinderungen
kämpfen müssen, angenommen und geachtet werden. Indem sie der Kultur der Liebe dient, bietet
die Bruderschaft die Nahrung den Hungernden, warme Kleidung den bedürftigen, Zufluchtsort den
Armen und Hilfe jenen Menschen an, die vom Krieg oder Naturkatastrophen betroffen sind. Die
Kolumbus-Ritter sind Anwälte der gesunden Kultur, christlicher Wurzeln der westlichen Zivilisation sowie des Glaubens in unveränderliche ethische Prinzipien. Die Organisation, gegründet in
einer Elendssituation, inspiriert vom Heiligen Geist, besteht weiterhin, indem sie Gutes tut, vor
allem den kleinsten Brüdern und Schwestern Jesu Christi (Mt 25, 40).
Schlüsselworte: Knights of Columbus, Freiwilligenarbeit, ehrenamtliche, gemeinnützige Arbeit,
gesunde Kultur.

ROZPRAWY I ARTYKU£Y
FORUM TEOLOGICZNE XVI 2015
ISSN 16411196

Marek Jodkowski
Wydzia³ Teologii
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

STRATY MATERIALNE DIECEZJI WARMIÑSKIEJ
W CZASIE PIERWSZEJ WOJNY WIATOWEJ
Streszczenie. Ekspansja wojsk rosyjskich na obszary Prus Wschodnich w czasie pierwszej
wojny wiatowej spowodowa³a zniszczenia na niespotykan¹ dot¹d skalê. Dotknê³y one 35 miast
i 900 gmin wiejskich. Wród nich znalaz³o siê wiele budynków kocielnych nale¿¹cych do diecezji
warmiñskiej, które ucierpia³y wskutek dzia³añ militarnych oraz grabie¿y. Znaczne szkody odnotowano przy wi¹tyniach katolickich w Kronie, Szczytnie, E³ku i Bilderweitschen. lady dzia³añ
wojennych stwierdzono równie¿ przy obiektach sakralnych w Kobu³tach, Olsztynku, Klonie,
a tak¿e przy domu misyjnym w Piszu. Sp³onê³y plebanie w Go³dapi, Opaleñcu, Bilderweitschen,
dom ksiê¿y emerytów w Kronie oraz budynki parafialne w Szczytnie i Grylinach. W³amywano
siê i opró¿niano sejfy oraz skarbony kocielne. Powszechnym zjawiskiem by³o pl¹drowanie
budynków sakralnych, jak i parafialnych, konfiskata obiektów ruchomych oraz ¿ywego inwentarza. Stosowano niekorzystny dla podbitej ludnoci kurs wymiany pieniê¿nej, wskutek czego
wymuszano sprzeda¿ p³odów rolnych na rzecz okupanta po zani¿onej cenie. Pochodzi³y one
z gospodarstw rolnych, w tym równie¿ parafialnych. Odpowiedzialnoæ za straty materialne przy
budynkach kocielnych diecezji warmiñskiej spoczywa³a zarówno na niemieckich jednostkach
militarnych, jak te¿ si³ach zbrojnych nieprzyjaciela. W grabie¿ach niejednokrotnie bra³o udzia³
miejscowe pospólstwo. Odbudowa zniszczonych obiektów rozpoczê³a siê bezporednio po
opuszczeniu przez wojska rosyjskie Prus Wschodnich.
S³owa kluczowe: diecezja warmiñska, pierwsza wojna wiatowa, budynki kocielne, Prusy
Wschodnie, zniszczenia wojenne.

Wstêp
Prusy Wschodnie sta³y siê aren¹ dzia³añ militarnych ju¿ w pocz¹tkowym
okresie pierwszej wojny wiatowej. Wskutek ekspansji wojsk rosyjskich jedynie
do wiosny 1915 r. zginê³o oko³o 1500 mieszkañców tych obszarów1. Nieustanna
obawa przed wrogiem generowa³a tak¿e exodus miejscowej ludnoci. W 1914 r.
Adres/Address/Anschrift: ks. dr Marek Jodkowski, Wydzia³ Teologii, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski
w Olsztynie; e-mail: ksmarekj@wp.pl
1 B. Riediger, Rosjanie na Warmii w 1914 roku. Przyczynek do cierpieñ ludnoci cywilnej,
Komunikaty Mazursko-Warmiñskie 1996, nr 1, s. 74.
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opuci³o te tereny 175 tys. ludzi. Wojna nios³a ze sob¹ zniszczenia na niespotykan¹ dot¹d skalê. Wschodniopruski konserwator zabytków Richard Dethlefsen
odnotowa³, ¿e dotknê³y one 35 miast i 900 gmin wiejskich. Dewastowano linie
kolejowe i drogi, wysadzano mosty oraz wiadukty. Powszechne sta³y siê równie¿
kontrybucje pieniê¿ne. Rekwirowano ponadto ¿ywnoæ oraz pasze dla zwierz¹t2.
Dotychczas nie opracowano pe³nej monografii w jêzyku polskim dotycz¹cej
pierwszej wojny wiatowej w Prusach Wschodnich, chocia¿ jej przebieg i skutki
sta³y siê przedmiotem licznych badañ historyków. Warto zatem zwróciæ uwagê na
wybrane polskie publikacje odnosz¹ce siê do tej tematyki. Wschodniopruskim
dzia³aniom militarnym ju¿ w dwudziestoleciu miêdzywojennym powiêci³ rozprawê Boles³aw Zawadzki3. W czasach wspó³czesnych skrupulatna analiza tej problematyki wysz³a spod pióra Wies³awa Boles³awa £acha4. Relacje dotycz¹ce
pierwszej wojny wiatowej w powiecie szczycieñskim, której autorami byli duszpasterze diecezji warmiñskiej  ks. Johannes Heller, ks. Karol Fox i ks. Józef
Piecocha, omówi³ na ³amach Rocznika Mazurskiego Jan Ch³osta5. Analizê
pobytu wojsk rosyjskich na terenach historycznej Warmii w 1914 r., ze szczególnym uwzglêdnieniem sytuacji ludnoci cywilnej, przeprowadzi³ Bruno Riediger6.
O odbudowie miast wschodniopruskich po pierwszej wojnie wiatowej pisa³
z kolei Jan Salm7. Powy¿sze prace nie wyczerpuj¹ szeregu zagadnieñ dotycz¹cych skutków dzia³añ militarnych, a zw³aszcza strat materialnych poniesionych
wówczas w diecezji warmiñskiej. Aby uzupe³niæ te informacje, warto oprzeæ siê
przede wszystkim na relacjach uczestników tych wydarzeñ, które wydano drukiem jeszcze w czasie pierwszej wojny wiatowej8. Nale¿eli do nich ksiê¿a ka2 Por. S. Achremczyk, Historia Warmii i Mazur, t. 2, 17722010, Olsztyn 2011, s. 926928;
zob. równie¿ F. Gause, Die Russen in Ostpreußen 1914/15, Königsberg 1931, s. 141148.
3 B. Zawadzki, Studia z wojny wiatowej 19141918, t. 1, Kampania jesienna w Prusach
Wschodnich, sierpieñwrzesieñ 1914, Warszawa 1924.
4 W.B. £ach, Dzia³ania militarne w Prusach Wschodnich w czasie I wojny wiatowej, w: Wielkie
wojny w Prusach. Dzia³ania militarne miêdzy Wis³¹ a Niemnem na przestrzeni wieków, red.
W. Gieszczyñski, N. Kasparek, D¹brówno 2010, s. 217251; zob. równie¿ S. Czerep, Wielka operacja
zimowa pierwszej wojny wiatowej. Dzia³ania na kierunku mazursko-augustowskim od 7 do 21 lutego
1915, Bia³ystok 2011; J. Pajewski, Pierwsza wojna wiatowa 19141918, wyd. 2, Warszawa 1998,
s. 215224; Z. Palski, Prusy Wschodnie w pierwszej wojnie wiatowej, w: Dzia³ania militarne w Prusach
Wschodnich, red. W. Wróblewski, Warszawa 2001, s. 205243.
5 J. Ch³osta, Pierwsza wojna wiatowa w powiecie szczycieñskim w relacjach trzech ksiê¿y
katolickich, Rocznik Mazurski 2013, t. 17, s. 812.
6 B. Riediger, Rosjanie na Warmii w 1914 roku, s. 6780.
7 J. Salm, Odbudowa miast wschodniopruskich po I wojnie wiatowej. Zagadnienia architektoniczno-urbanistyczne, Olsztyn 2006.
8 Zob. zw³aszcza Der Feind im Land. Berichte ermländischer Geistlicher über Ostpreußens
Russenzeit 1914/15, red. B. Schwark, Braunsberg 1915. Cykl artyku³ów dotycz¹cych placówek duszpasterskich diecezji warmiñskiej dotkniêtych skutkami dzia³añ wojennych publikowano tak¿e na ³amach
Adalbertusblatt 1915, nr 1217, a nastêpnie opatrzywszy tytu³em Aus der Russenzeit
in Ostpreussen przedrukowano w Bonifatiusblatt 1915, nr 7, s. 208211; nr 8, s. 240246, 272274;
1916, nr 1, s. 2226; nr 2, s. 4850; nr 3, s. 7983.
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toliccy, którzy w tamtym czasie roztaczali opiekê nad placówkami duszpasterskimi dotkniêtymi bezporednimi skutkami dzia³añ militarnych.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e przedmiotem niniejszej analizy bêd¹ wy³¹cznie straty
materialne odnosz¹ce siê do kocio³ów, plebanii i budynków gospodarczych usytuowanych w ówczesnej diecezji warmiñskiej, któr¹ podzielono umownie na trzy
czêci: pó³nocn¹, po³udniowo-wschodni¹ i po³udniowo-zachodni¹. W artykule
zostan¹ pominiête, czêciowo ju¿ opracowane, zagadnienia zwi¹zane z rekwirowaniem dzwonów kocielnych, piszcza³ek organowych oraz innych elementów
metalowych nale¿¹cych do obiektów sakralnych, które pad³y ofiar¹ niemieckiego
przemys³u zbrojeniowego9.

Pó³nocna czêæ diecezji warmiñskiej
Koció³ w Bilderweitschen znalaz³ siê pod ostrza³em artylerii rosyjskiej ju¿
17 sierpnia 1914 r. Siedem granatów trafi³o w dach i mury kocio³a, dwa przebi³y
siê przez jego strop. Ogieñ, który powsta³ wskutek uderzenia pocisku nad empor¹
organow¹, zosta³ ugaszony przez niemieckich ¿o³nierzy. Ostrza³ spowodowa³
zniszczenie o³tarza g³ównego; uszkodzeniu uleg³y wieczna lampka, tabernakulum
i wieczniki. Plebaniê ostrzelano omioma granatami. Jeden z pocisków przebi³
krokiew budynku. Kolejny eksplodowa³ w pomieszczeniu szczytowym, pozostawiaj¹c w suficie metrow¹ dziurê. Inny przebi³ cianê w gabinecie miejscowego
duszpasterza, ks. Josepha Nadolnego, demoluj¹c ca³e wyposa¿enie. Po stronie
pó³nocnej obiektu wszystkie szyby by³y wybite, natomiast ramy okienne  odkszta³cone wskutek cinienia spowodowanego eksplozj¹. Ks. Nadolnemu zarekwirowano
niemal ca³y ¿ywy inwentarz: krowê, trzy winie oraz prawie wszystkie kury. Konia
zastrzelono. Zabrano tak¿e trzy wozy, wym³ócony i niewym³ócony owies oraz
zgromadzone siano. Spi¿arniê i piwnicê opró¿niono. Wywieziono bieliznê pocielow¹ i ubrania. Kiedy duszpasterz wróci³ do Bilderweitschen, zasta³ ograbion¹
plebaniê i zabudowania gospodarcze. By³y widoczne tak¿e lady po ostrzale.
W spustoszonych wnêtrzach budynków opisywanej placówki duszpasterskiej zalega³y gruzy10. Ponowne natarcie wojsk nieprzyjacielskich spowodowa³o ucieczkê okolicznej ludnoci cywilnej ju¿ 31 padziernika 1914 r. Po powrocie duszpa9 Zob. M. Jodkowski, Budownictwo sakralne diecezji warmiñskiej w latach 18211945, Olsztyn
2011, s. 87134.
10 J. Nadolny, Bilderweitschen, w: Der Feind im Land, s. 38; Aus der Russenzeit in Ostpreussen,
Bonifatiusblatt 1915, nr 7, s. 210; Kriegssturm um Ermlands Kirchen. Erinnerungen an die
Augusttage 1914, Ermländisches Kirchenblatt 1939, nr 32, s. 427; M. Jodkowski, Katolicka
placówka duszpasterska w Bilderweitschen w XIX i w pierwszej po³owie XX wieku, Studia Redemptorystowskie 2014, t. 12, s. 333.
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sterz odnotowa³, ¿e zniszczeñ dokonano na doæ znaczn¹ skalê. Zrabowano nawet rynny i ruby od drzwiczek piecowych. £upem pad³y najmniejsze wieczniki
cienne, czy te¿ szarfa od dzwonka przy zakrystii11. Zanim zreszt¹ proboszcz
opuci³ wspomnian¹ miejscowoæ (2 listopada), podczas jego chwilowej nieobecnoci ukradziono mu znajduj¹ce siê na plebanii zimowe palto i sutannê z podbiciem futrzanym12.
W czasie zajêcia przez wojska rosyjskie Riedelsbergu, wi¹tynia katolicka
uniknê³a dewastacji. Przeszukano natomiast szafy w zakrystii, jednak niczego nie
ukradziono. Rosjanie zarekwirowali fisharmoniê13. Po drugiej bitwie nad jeziorami
mazurskimi (1915 r.) i defensyw¹ wojsk rosyjskich przeprowadzono analizê szkód
w budynkach kocielnych w Robkojen. wi¹tynia ocala³a przed zgubnymi skutkami dzia³añ wojennych. Wejcie do niej pozostawa³o przybite poprzecznie mocn¹
desk¹, która uchroni³a obiekt sakralny przed rabunkiem. Stan pozosta³ych budynków kocielnych nie napawa³ optymizmem. Wiêkszoæ okien plebanii powybijano,
drzwi wy³amano b¹d rozbito, a zamki do nich poodkrêcano. Meble zrabowano
lub zdemolowano. Ksiêgi parafialne oraz ksiêgozbiór proboszcza porozrzucano
czêciowo w jednym z pokoi, czêciowo w oborze, a tak¿e na podwórzu, na
niegu. Sejf wy³amano, a jego wnêtrze opró¿niono. W budynkach gospodarczych
nie stwierdzono znacznych szkód; zabrano jednak byd³o, zbo¿e i siano. Maszyny
rolnicze w wiêkszoci pozostawiono14.
Okolice G¹bina ju¿ w sierpniu 1914 r. sta³y siê aren¹ wiêkszych dzia³añ
wojennych i znacznie ucierpia³y wskutek ataku wojsk rosyjskich. Miasto zosta³o
bez walki poddane Rosjanom i a¿ do bitwy nad jeziorami mazurskimi (1914 r.)
znajdowa³o siê pod ich okupacj¹. Koció³ katolicki w G¹binie nie ucierpia³ w tym
czasie, jednak¿e w zakrystii by³y widoczne lady w³amania. Bieliznê o³tarzow¹
oraz paramenty porozrzucano. Zrabowano jednak¿e patenê s³u¿¹c¹ do udzielania
chorym komunii w., puszkê na hostie oraz ³ódkê na kadzid³o. Skradziono tak¿e
czêæ bielizny kocielnej. Kuratus g¹biñski ks. Adalbert Groß szacowa³ straty na
250 marek. Na plebanii z kolei, poza meblami, przy których stwierdzono niewielkie uszkodzenia, zarekwirowano niemal wszystko. Brakowa³o pocieli, ubrañ oraz
sztuæców. Zabrano nawet kropielnice przymocowane do cian. Meble i ksi¹¿ki
porozrzucano. Doszczêtnie spl¹drowano piwnicê i ogród. Ogrodzenie zdewastowano w wielu miejscach. Przyw³aszczono sobie ponadto kasetkê z papierami
wartociowymi i gotówk¹, któr¹ wczeniej kuratus ukry³ w ogrodzie parafialnym.
Nale¿y nadmieniæ, ¿e odpowiedzialnoci¹ za rabunek nie obarczano ¿o³nierzy
przeciwnika. Wina le¿a³a prawdopodobnie po stronie miejscowego pospólstwa,
11
12
13
14

J. Nadolny, Bilderweitschen, w: Der Feind im Land, s. 40.
Aus der Russenzeit in Ostpreussen, Bonifatiusblatt 1915, nr 7, s. 210.
Ibidem.
Ibidem, s. 211.
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które w czasie ewakuacji ludnoci cywilnej bra³o udzia³ we w³amaniach i pl¹drowaniu mieszkañ nale¿¹cych do majêtnych obywateli G¹bina15.
Ewakuacjê mieszkañców Tapiewa przeprowadzono 23 sierpnia 1914 r. Pozostawiono jedynie pensjonariuszy zak³adu dla umys³owo chorych. Miejscowy
proboszcz ks. Oskar Stoff przetransportowa³ kielichy i inne wartociowe rzeczy do
Królewca, za ksiêgi parafialne i dokumenty zakopa³. Pod koniec sierpnia 1914 r.
wojska nieprzyjacielskie spl¹drowa³y plebaniê, podobnie jak niemal wszystkie inne
mieszkania w miecie. Przez osiem dni duszpasterz próbowa³ doprowadziæ mieszkanie do u¿ytku. Pomimo w³amania do kaplicy, nie odnotowano w niej materialnych szkód. Oratorium w zak³adzie poprawczym by³o spalone ³¹cznie ze wszystkimi paramentami liturgicznymi, których u¿ywali tapiewscy duszpasterze16.
Wojska rosyjskie ³agodnie obesz³y siê z kaplic¹ katolick¹ pw. Krzy¿a wiêtego w Alemborku (ros. Dru¿ba). Podczas wizji lokalnej stwierdzono jedynie
niewielkie szkody powsta³e wskutek ostrza³u. Mieszkañcy budynku, w którym
znajdowa³o siê wspomniane oratorium informowali tapiewskiego proboszcza, ¿e
dziêki szczególnemu traktowaniu katolickiego obiektu sakralnego przez agresora,
zdo³ano uratowaæ ¿ycie i dobytek kilkorga cz³onków miejscowej wspólnoty katolickiej. Niemal ka¿dego dnia ¿o³nierze nieprzyjaciela przychodzili do kaplicy na
modlitwê, a do skarbon kocielnych wrzucili wiele monet. Kiedy rozpocz¹³ siê
ostrza³ Alemborka przez niemieck¹ artyleriê, mieszkañcy zostali zmuszeni do
ewakuacji poza liniê ognia. Wówczas kocieln¹ szkatu³ê na datki wy³amano, a jej
zawartoæ zrabowano17. Nie dokonano równie¿ zniszczeñ przy welawskiej kaplicy katolickiej nosz¹cej wezwanie Matki Bo¿ej Bolesnej. Zabrano jednak sk³adowane drewno do jej wzniesienia. Ludnoæ niemiecka mia³a je nastêpnie u¿yæ do
budowy mostu. Mury wi¹tyni posiada³y ju¿ 3/4 planowanej wysokoci, jednak¿e
dalsze etapy realizacji tej inwestycji sta³y wówczas pod znakiem zapytania18.
Po³udniowo-wschodnia czêæ diecezji warmiñskiej
Celem ataku wojsk rosyjskich w czasie pierwszej wojny wiatowej sta³ siê
wêze³ kolejowy w Korszach, bêd¹cy wa¿nym punktem strategicznym. Ogieñ
strawi³ dworzec, a tak¿e liczne domy w tej¿e wsi. Katolicki koció³ek wraz
15 A. Groß, Gumbinnen, w: Der Feind im Land, s. 59; Aus der Russenzeit in Ostpreussen
(Fortsetzung), Bonifatiusblatt 1916 nr 2, s. 48; Kriegssturm um Ermlands Kirchen, s. 427; zob. tak¿e
O. Gebauer, Die Schlacht bei Gumbinnen, w: Stadt und Kreis Gumbinnen. Eine ostpreußische
Dokumentation, red. R. Grenz, Marburg/Lahn 1971, s. 280.
16 O. Stoff, Tapiau, w: Der Feind im Land, s. 72, 74; Aus der Russenzeit in Ostpreussen
(Fortsetzung), Bonifatiusblatt 1916, nr 1, s. 2224.
17 O. Stoff, Tapiau, w: Der Feind im Land, s. 77; Aus der Russenzeit in Ostpreussen (Fortsetzung), Bonifatiusblatt 1916, nr 1, s. 2526.
18 Aus der Russenzeit in Ostpreussen (Fortsetzung), Bonifatiusblatt 1916, nr 1, s. 26.
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z przylegaj¹cym do niego domem parafialnym szczêliwie ocala³. Równie¿ wnêtrze wi¹tyni, jak i plebanii, pozosta³y nieuszkodzone. Ograbiono jedynie zakrystiê.
¯elazny sejf wysadzono, a szafy przeszukano. Zabrano u¿ywan¹ bieliznê kielichow¹, inne szaty za pozostawiono19. Dzia³ania militarne w pobli¿u Gierdaw mia³y
miejsce w sierpniu 1914 r. Uleg³a zniszczeniu a¿ 1/3 zabudowañ, tj. 96 domów
mieszkalnych i 100 zabudowañ towarzysz¹cych w tym miecie. Pó³nocn¹ czêæ
ródmiecia wraz z kocio³em ewangelickim zamieniono w ruinê20. Tragicznego
losu uniknê³o przedmiecie (Bartener Vorstadt), gdzie znajdowa³a siê katolicka
kaplica. Jedynie osiem okien oratorium uleg³o rozbiciu wskutek pobliskiej eksplozji
granatu21. Do starcia miêdzy wojskiem niemieckim i rosyjskim pod Kobu³tami
dosz³o 27 sierpnia 1914 r. W wyniku ostrza³u artylerii znaczna czêæ wsi stanê³a
w p³omieniach. Koció³ katolicki zosta³ uszkodzony jedynie w partiach dachu.
Jedna z kul przebi³a równie¿ dzwon. lady po strza³ach by³y widoczne na
drzwiach wi¹tyni. Sporód obiektów parafialnych ca³kowicie zniszczono chlew,
kurnik oraz szopê na drewno22.
Czêæ 2. Armii Rosyjskiej, która ponios³a klêskê pod Tannenbergiem, kwaterowa³a 2729 sierpnia 1914 r. w Orzechowie i okolicach. Miejscowoæ przez
to znacznie ucierpia³a. Wszystko, co by³o przydatne, skonfiskowano, a co nie
nadawa³o siê do u¿ycia, zniszczono. Koció³ i budynek parafialny oszczêdzono;
zabrano jedynie ¿ywy inwentarz. Jak w wielu innych parafiach, obrabowano
¿elazny sejf kocielny, zdemolowano ¿³óbek oraz zarekwirowano wiêksz¹ czêæ
bielizny kocielnej. Straty w wi¹tyni szacowano na ok. 1000 marek, natomiast
proboszczowskie  na 6000 marek23.
Dwukrotnie w czasie wojny wojska rosyjskie podbi³y Orzysz. W trakcie
drugiej ofensywy nieprzyjaciel okupowa³ miasto a¿ do pocz¹tku marca 1915 r.
Kaplica katolicka ponios³a nieznaczne szkody w tym czasie. Wy³amano m.in.
drzwi od tabernakulum. Warto nadmieniæ, ¿e naczynia liturgiczne zosta³y wczeniej odpowiednio zabezpieczone. Nie spl¹drowano nawet sejfu znajduj¹cego siê
w zakrystii. £awki z kaplicy wyniesiono na zewn¹trz. Wed³ug relacji mieszkañców, którzy nie ewakuowali siê z Orzysza, w opisywanym obiekcie sakralnym
Rosjanie celebrowali nabo¿eñstwa. W Wydminach uleg³ spaleniu Hotel Preuß,
którego jedn¹ z sal wykorzystywa³a miejscowa wspólnota katolicka do sprawowania mszy w. Ogieñ zniszczy³ m.in. fisharmoniê i szafê z szatami i naczyniami
liturgicznymi24.
19
20
21
22
23
24

Aus der Russenzeit in Ostpreussen (Fortsetzung), Bonifatiusblatt 1915, nr 8, s. 245.
J. Salm, Odbudowa miast wschodniopruskich , s. 165.
Aus der Russenzeit in Ostpreussen (Fortsetzung), Bonifatiusblatt 1915, nr 8, s. 245.
Ibidem.
Ibidem, s. 246.
Aus der Russenzeit in Ostpreussen (Fortsetzung), Bonifatiusblatt 1915, nr 9, s. 274.
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Dzia³ania militarne dotkliwie odbi³y siê na zabudowie E³ku. Pierwszy okres
okupacji miasta przez wojska rosyjskie trwa³ od 20 sierpnia do 10 wrzenia 1914 r.
W dniach 1213 wrzenia 1914 r. mia³y miejsce zaciête walki w jego pobli¿u.
14 wrzenia szpiedzy rosyjscy przeprowadzili rewizjê e³ckiego kocio³a katolickiego, jednak¿e nie przynios³a ona po¿¹danych skutków25. Po raz kolejny Rosjanie
wkroczyli do miasta 8 padziernika 1914 r. i pozostali w nim piêæ dni. Granatami
ostrzelano wie¿ê kocio³a katolickiego, za pociskami mniejszego kalibru  znajduj¹ce siê w jego oknach witra¿e. W³amano siê do zakrystii. Zrabowano bieliznê
kocieln¹, wiele kielichów i paramentów liturgicznych. Nie oszczêdzono równie¿
tabernakulum, z którego zabrano cyborium z komunikantami. Wród miejscowej
ludnoci kr¹¿y³a niepotwierdzona pog³oska, ¿e móg³ siê o nie zatroszczyæ kapelan
wojskowy, przebywaj¹cy w miecie z wojskami najedcy. Warto nadmieniæ, ¿e
równie¿ na plebanii uszkodzono wszystkie okna26.
14 sierpnia 1914 r. nad ranem, wskutek ostrza³u Olecka przez rosyjsk¹ kawaleriê, dwie kule uderzy³y w bramê wjazdow¹ dziedziñca parafialnego27.
6 listopada tego¿ roku uda³o siê najedcy ponownie zdobyæ miasto. W kociele
katolickim wybito kilka szyb. wi¹tyni nie spl¹drowano. Na rozkaz dowództwa
wojskowego umieszczono na jej drzwiach rosyjsk¹ pieczêæ. Zniszczono natomiast
oratoria w Koziej Górze (Ziegenberg) i Borawskich. Zrabowano nawet obrusy
o³tarzowe, bieliznê kielichow¹ i ornaty. Wnêtrze plebanii zosta³o zupe³nie zdewastowane. Ksiêgi kocielne i akta le¿a³y podarte i zabrudzone na pod³odze oraz
w dole wykopanym na nawóz. Utracono w ten sposób wiêcej ni¿ po³owê dokumentów, w tym równie¿ ksiêgê chrztów. Straty materialne miejscowy duszpasterz
szacowa³ na blisko 9000 marek28. W trakcie wspomnianego drugiego natarcia
Rosjan z miasta uciekli niemal wszyscy katolicy. Zosta³o jedynie 10 rodzin tej¿e
konfesji, których cz³onkowie ze wzglêdu na niedo³ê¿noæ i choroby nie mogli
wzi¹æ udzia³u w ewakuacji. 11 osób wziêto do niewoli, w tym sêdziwe ma³¿eñstwo z Olecka i troje dzieci w wielu 1013 lat29.
W czasie pierwszej ofensywy wojsk rosyjskich Go³dap nie ponios³a szczególnych strat. W trakcie drugiego natarcia, czyli od 10 listopada 1914 r. miasto
ucierpia³o z powodu po¿arów i pl¹drowania. Koció³ katolicki, który znajdowa³ siê
na przedmieciach, pozosta³ nienaruszony. Wy³amano jedynie drzwi do zakrystii
25
26

Aus der Russenzeit in Ostpreussen (Fortsetzung), Bonifatiusblatt 1916, nr 2, s. 4950.
P. Kurbjeweit, Lyck, w: Der Feind im Land, s. 24; Aus der Russenzeit in Ostpreussen
(Fortsetzung), Bonifatiusblatt 1916, nr 2, s. 50; por. Kriegssturm um Ermlands Kirchen, s. 427.
27 F. Biernath, Marggrabowa, w: Der Feind im Land, s. 27; zob. tak¿e J. Ch³osta, Olecko
w latach 19141945, w: Dzieje Olecka 15602010, red. S. Achremczyk i in., Olecko 2010, s. 334.
28 F. Biernath, Marggrabowa, w: Der Feind im Land, s. 35; Aus der Russenzeit in Ostpreussen
(Fortsetzung), Bonifatiusblatt 1916, nr 2, s. 49; Kriegssturm um Ermlands Kirchen, s. 428;
M. Jodkowski, Z dziejów katolickiej placówki duszpasterskiej w Olecku w XIX i pierwszej po³owie
XX wieku, Studia E³ckie 2014, t. 16, nr 3, s. 288289.
29 F. Biernath, Marggrabowa, w: Der Feind im Land, s. 35.
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oraz skradziono czêæ bielizny liturgicznej i prawdopodobnie niektóre wieczniki.
Niestety, ogieñ strawi³ trzy lata wczeniej wybudowan¹ plebaniê wraz ze wszystkimi sprzêtami domowymi30. Okupacja Wêgorzewa trwa³a od 23 sierpnia do
10 wrzenia 1914 r. Kaplica katolicka pw. Dobrego Pasterza mimo ostrza³u
miasta uniknê³a powa¿nych szkód. Nie ucierpia³o równie¿ prywatne mieszkanie
z³¹czone z oratorium. Z tego powodu osoba, która je wynajmowa³a, ofiarowa³a
na rzecz kaplicy pokan¹ sumê pieniêdzy31.
Kuratus z Prawdzisk ks. Konrad Majewski zosta³ 15 stycznia 1915 r. zadenuncjowany, a nastêpnie aresztowany przez wojska rosyjskie. Przewieziono go do
Olecka, a po dwóch dniach wypuszczono na wolnoæ. Rosyjscy oficerowie dwukrotnie skrupulatnie przeszukali plebaniê, po czym zabili gwodziami otwory okienne
i drzwi, a nastêpnie je opieczêtowali32. Podczas oblê¿enia Pisza przez wojska
rosyjskie 22-23 sierpnia 1914 r. nie odnotowano ¿adnych strat materialnych
w katolickiej placówce duszpasterskiej. Niestety, na skutek walk toczonych 6 wrzenia dom parafialny (zwany domem misyjnym) znalaz³ siê na linii ognia. Zosta³
trafiony trzema granatami, które zburzy³y jego zadaszenie. Eksplozja szrapnela
spowodowa³a, ¿e okna i drzwi zosta³y zniszczone. Ostatecznie stanê³o w ogniu
osiem okolicznych stodó³, a wraz z nimi równie¿ ogrodzenie kocielne o d³ugoci
25 metrów33. Miejscowy duszpasterz odnotowa³ 5 marca 1916 r., a zatem po
kolejnej ofensywie wojsk rosyjskich, ¿e kaplica wraz z domem misyjnym znajduj¹ siê
w op³akanym stanie. Opró¿niono i uszkodzono wszystkie szafy w zakrystii. Z bielizny kocielnej i kielichowej nic nie pozosta³o. Paramenty liturgiczne le¿a³y w rogu
piwnicy, rzucone na stos. Brakowa³o niemal wszystkich welonów i burs. Ponadto
uszkodzono tabernakulum, zarekwirowano fisharmoniê i dywany z kaplicy. Kradzie¿
szat i sprzêtów kocielnych uniemo¿liwia³y duszpasterzowi celebracjê mszy w.34
Po³udniowo-zachodnia czêæ diecezji warmiñskiej
Obiekty kocielne historycznej Warmii w niewielkim stopniu ucierpia³y wskutek dzia³añ wojennych35. Wyj¹tkiem by³o sanktuarium w Kronie. Dom ksiê¿y
30 Aus der Russenzeit in Ostpreussen (Fortsetzung), Bonifatiusblatt 1916, nr 2, s. 49;
M. Tarnowski, Goldap, w: Der Feind im Land, s. 254; zob. tak¿e A. Kopiczko, Duchowieñstwo
katolickie diecezji warmiñskiej w latach 18211945, cz. 2, S³ownik, Olsztyn 2003, s. 287.
31 Aus der Russenzeit in Ostpreussen (Fortsetzung), Bonifatiusblatt 1915, nr 9, s. 273.
32 Aus der Russenzeit in Ostpreussen (Fortsetzung), Bonifatiusblatt 1916, nr 3, s. 79.
33 Ibidem, s. 80; M. Jodkowski, Dzieje placówki duszpasterskiej w Piszu przed II wojn¹ wiatow¹,
Studia E³ckie 2012, t. 14, s. 235; zob. tak¿e U. Wöbcke, Johannisburg in Ostpreußen. Straßen,
Gebäude, Landschaft und Menschen mit Geschichte und Einwohnerverzeichnis, um 1900 bis 1945,
[b.m.w.] 2008, s. 3637.
34 Aus der Russenzeit in Ostpreussen (Fortsetzung), Bonifatiusblatt 1916, nr 3, s. 81.
35 B. Schwark, Überblick, w: Der Feind im Land, s. 9.
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emerytów, stanowi¹cy jego czêæ, podpalono. P³omienie strawi³y cenny ksiêgozbiór. Ogieñ rozprzestrzeni³ siê na dach i he³my kocio³a. Na szczêcie zarówno
sklepienie, jak i wyposa¿enie wnêtrza nie uleg³y spaleniu36. W czasie szturmu
uszkodzono belki na wie¿y z dzwonami, znajduj¹cej siê na Wzgórzu Katedralnym
we Fromborku37. Dotkliwie odczuwano skutki wojny w parafii gryliñskiej. Ogieñ
spowodowany ostrza³em strawi³ parafialne budynki gospodarcze wraz z zapasem
zbo¿a i paszy dla zwierz¹t. Pad³a wówczas tak¿e czêæ ¿ywego inwentarza38.
Pod koniec sierpnia 1914 r. ¿o³nierze agresora próbowali bezskutecznie przedostaæ siê przez wejcie g³ówne do wi¹tyni katolickiej w Olsztynku. Nastêpnie
przyst¹pili do forsowania drzwi bocznych kocio³a. Wybili p³ycinê drzwiow¹, za
pomoc¹ siekiery zerwali zamek, co umo¿liwi³o im przedostanie siê do rodka; si³¹
otworzyli drzwi wiatro³apu, a nastêpnie drzwi na wie¿ê. Po przedostaniu siê na
ni¹, zaczêli strzelaæ. Niebawem uda³o siê niemieckim ¿o³nierzom skutecznie
wkroczyæ do akcji. mieræ poniós³ przynajmniej jeden ¿o³nierz rosyjski. lady krwi
by³y widoczne wzd³u¿ ciany a¿ do przedsionka na chór. Rozbito przy tym pokan¹ liczbê szyb, wyrywaj¹c równie¿ szprosy o³owiowe. Koció³ zosta³ trafiony
szrapnelem, który rozbi³ siê pomiêdzy dachami bocznymi, dewastuj¹c oszalowanie
po jednej stronie dachu. Liczne dachówki uleg³y skruszeniu. Równie¿ belki w tym
miejscu zosta³y roztrzaskane. Poza tym reszta pozosta³a w kociele nietkniêta.
Odnotowano bezskuteczn¹ próbê w³amania do uprzednio opró¿nionej kocielnej
skarbony39. W czasie dzia³añ wojennych równie¿ plebania pozosta³a nienaruszona,
za wyj¹tkiem trzech rozbitych szyb. Wszystkie szafy i pojemniki przeszukano, a ich
zawartoæ skradziono. Wszêdzie by³y widoczne lady po jedzeniu i piciu. Przyw³aszczono sobie zdeponowane na plebanii zapasy ¿ywnoci40, a tak¿e 40 butelek wina
mszalnego. Uszkodzono w wielu miejscach ogrodzenie wokó³ cmentarza i ogrodu41.
36 A. Hinzmann, Wormditt, w: Der Feind im Land, s. 183, 188; Bericht des Konservators der
Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreußen über seine Tätigkeit im Jahre 1914, Königsberg 1915, s. 19;
Bericht des Konservators der Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreußen über seine Tätigkeit im Jahre
1915, Königsberg 1916, s. 1920; Kriegssturm um Ermlands Kirchen, s. 428; M. Babicka, Barokowy
koció³ pielgrzymkowy w Kronie na Warmii, Roczniki Humanistyczne 1967, t. 15, z. 4, s. 45;
T. Chrzanowski, Przewodnik po zabytkowych kocio³ach pó³nocnej Warmii, Olsztyn 1978, s. 77;
K. Guttmejer, Zespó³ pielgrzymkowy w Kronie ko³o Ornety. Fazy budowy w XVIII wieku oraz
zagadnienie inspiracji architektonicznych i autorstwa, Rocznik Olsztyñski 1997, t. 17, s. 46;
H. Schmauch, Krossen, w: Handbuch der historischen Stätten. Ost- und Westpreußen, red. E. Weise,
Stuttgart 1966, s. 111; M. Jodkowski, Budownictwo sakralne, s. 293.
37 A. Kopiczko, Dzieje Warmiñskiej Kapitu³y Katedralnej, t. 2, Od 1821 roku, Olsztyn 2010, s. 81.
38 Aus der Russenzeit in Ostpreussen (Fortsetzung), Bonifatiusblatt 1916, nr 3, s. 80.
39 L. Neumann, Hohenstein, w: Der Feind im Land, s. 221; Aus der Russenzeit in Ostpreussen
(Fortsetzung), Bonifatiusblatt 1916, nr 3, s. 80; zob. tak¿e Kriegssturm um Ermlands Kirchen,
s. 428; K. Bürger, Das katholische Kirchenwesen im Kreis Osterode (3), Unsere Ermländische Heimat
1979, nr 2, s. 7; M. Jodkowski, Przedwojenne dzieje katolickiej parafii w Olsztynku, Studia Elbl¹skie
2012, t. 13, s. 61.
40 L. Neumann, Hohenstein, w: Der Feind im Land, s. 221.
41 Aus der Russenzeit in Ostpreussen (Fortsetzung), Bonifatiusblatt 1916, nr 3, s. 80.
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Szczycieñski koció³ katolicki pad³ ofiar¹ ataku militarnego 30 sierpnia 1914 r.
Wie¿ê kocieln¹ ostrzela³y wojska niemieckie, poniewa¿ Rosjanie mieli na niej
urz¹dziæ punkt zwiadowczy. Miejscowy proboszcz, ks. Johannes Heller, który
powróci³ do Szczytna 7 wrzenia 1914 r., odnotowa³, ¿e na ziemi obok opisywanego obiektu sakralnego znajdowa³a siê górna kondygnacja he³mu wie¿owego
wraz z krzy¿em (ca³oæ ok. 10 metrów wysokoci). Z powodu dzia³añ militarnych
wykruszy³y siê tak¿e liczne ceg³y na wie¿y. Korpus kocio³a po stronie po³udniowej straci³ niemal wszystkie okna. Pociski artyleryjskie poprzebija³y pierwsz¹
przyporê od strony portalu g³ównego. Znaczna powierzchnia muru a¿ do konsoli
sklepienia uleg³a wybiciu, wskutek czego naro¿na czêæ wi¹tyni grozi³a nag³ym
zawaleniem. Szczêliwie jej wnêtrze uniknê³o ca³kowitego zdewastowania. O³tarz, a tak¿e zakrystie z ich zawartoci¹, pozosta³y nienaruszone. Kompletnie
zrujnowano natomiast plebaniê i budynki gospodarcze. Ze stodo³y niczego nie
uda³o siê uratowaæ. W miejscu stajni pozosta³a jedynie czêæ murów. Na podwórzu znajdowa³y siê rozsypane, nadpalone ziarna ¿yta i owsa, a tak¿e maszyny,
wózki oraz urz¹dzenia rolnicze  wszystko zupe³nie zniszczone. Straty dotycz¹ce
budynków kocielnych proboszcz szczycieñski szacowa³ na 60 000 marek. Szkody bezporednio mu wyrz¹dzone obliczano na ponad 30 000 marek42 . Proboszcz
wynaj¹³ nastêpnie niewielki dom zaadaptowany ze stodo³y, po³o¿ony oko³o 400
metrów od kocio³a. Zamieszka³ w nim 21 wrzenia, jednak w listopadzie zarz¹dzono ponown¹ ewakuacjê. Ostatecznie pod koniec tego¿ miesi¹ca mieszkañcy
Szczytna wracali do swojego miasta43.
W pierwszym roku rozgrywaj¹cej siê wojny, podczas wrzeniowej ofensywy
wojsk rosyjskich sp³onê³a w Opaleñcu plebania wraz z budynkami gospodarczymi. Przechowywano w niej wówczas utensylia kocielne, m.in. monstrancjê
i bieliznê kocieln¹44, jak równie¿ akta i dokumenty. Ogieñ strawi³ ponadto obiekty gospodarcze nale¿¹ce do katolickiego przytu³ku45. Zim¹ 1914 r. zakwaterowa42 J. Heller, Ortelsburg, w: Der Feind im Land, s. 226227, 229; Aus der Russenzeit in
Ostpreussen (Fortsetzung), Bonifatiusblatt 1916, nr 3, s. 82; Kriegssturm um Ermlands Kirchen,
s. 427; J. Ch³osta, Pierwsza wojna wiatowa , s. 8; zob. tak¿e Der Weltkrieg 1914 bis 1918. Die
Befreiung Ostpreußen, Berlin 1925, s. 325; Die Kirchen des Kreises Ortelsburg, red. H. Krüger, Leer
1989, s. 266; A. Kopiczko, Porta Domini. Kocio³y jubileuszowe i sanktuaria wiêtego Krzy¿a
w archidiecezji warmiñskiej, Olsztyn 2002, s. 111; M. Jodkowski, Budownictwo sakralne, s. 293;
I. Li¿ewska, Koció³ parafialny p.w. Wniebowziêcia Najwiêtszej Marii Panny w Szczytnie, Rocznik
Mazurski 2006, t. 10, s. 80; V. v. Poser, Der erste Weltkrieg und seine Folgen, w: Der Kreis Ortelsburg.
Ein ostpreußisches Heimatbuch, red. M. Meyhöfer, Würzburg 1957, s. 136; J. Salm, Odbudowa miast
wschodniopruskich , s. 248.
43 J. Heller, Ortelsburg, w: Der Feind im Land, s. 228, 231; zob. równie¿ M. Meyhöfer,
Ortelsburg, w: Handbuch der historischen , s. 165.
44 M. Jodkowski, Historia mazurskiej parafii pw. w. Józefa w Opaleñcu w XIX i pierwszej
po³owie XX wieku, Studia Redemptorystowskie 2012, t. 10, s. 428; zob. tak¿e Die Kirchen des Kreises
Ortelsburg , s. 288; V. v. Poser, Der erste Weltkrieg und seine Folgen, s. 123.
45 Aus der Russenzeit in Ostpreussen (Fortsetzung), Bonifatiusblatt 1916, nr 3, s. 80.
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no wojsko niemieckie w opalenieckim kociele katolickim. ¯o³nierze rozkrêcili
³awki, z których czêæ nie nadawa³a siê do ponownego monta¿u. Zainstalowano
w jego wnêtrzu kilka piecyków, których rury wyprowadzono na zewn¹trz, wybijaj¹c okna. Dym wydobywaj¹cy siê z piecyków przyczyni³ siê do znacznego
zabrudzenia wi¹tyni. Rysy na jej murach powsta³y na skutek huku wystrza³ów
armatnich46. Duszpasterzowi w Wielbarku zabrano konia oraz ca³¹ uprz¹¿,
a tak¿e zgromadzony owies47. Poza tym wybito kilka szyb okiennych48. Ostrza³
artyleryjski spowodowa³ uszkodzenie wie¿y kocielnej w Klonie, której naprawa
mia³a kosztowaæ oko³o 2000 marek. Nie odnotowano strat materialnych przy
budynku plebanii49.
Wojsko rosyjskie kupowa³o po¿ywienie od wschodniopruskiej ludnoci. Rekwirowano je jedynie z opuszczonych gospodarstw. Nie zawsze jednak respektowano przyjête zasady. Czêsto dochodzi³o równie¿ do stosowania niekorzystnego
dla podbitej ludnoci kursu wymiany pieniê¿nej. Proboszcz z Biesowa, ks. Anton
Braun, informowa³, ¿e z jego gospodarstwa ¿o³nierze agresora przyw³aszczyli
sobie 7090 centnarów owsa i oko³o 50 centnarów siana. £¹czna ich wartoæ
opiewa³a na 900 marek. Zap³acono za nie jedynie 13 rubli. Za furê koniczyny
o minimalnej wartoci 10 rubli uiszczono zaledwie 5. Zawarciu transakcji towarzyszy³o nieuczciwe przyw³aszczenie sobie pieniêdzy przez skarbnika wojskowego, o czym wspomina biesowski proboszcz50. Rosjanie zarekwirowali ponadto
dwa konie powozowe. Za jednego z nich, o wartoci 1200 marek, oficer rosyjski
zap³aci³ 100 rubli, natomiast za drugiego ofiarowano proboszczowi wys³u¿on¹
szkapê. Zabrano tak¿e dwa m³ode konie z pastwiska51.
W czasie ataku powietrznego rosyjski pilot zrzuci³ bombê 60 metrów od
kocio³a w Barto³tach. Prawdopodobnym celem ataku mia³a byæ wi¹tynia. Samolot zestrzelono w pobli¿u Krupolin52. Ze wspomnieñ wojennych katolickich
duszpasterzy wynika ponadto, ¿e sejfy kocielne zrabowano jeszcze w Grzêdzie,
Paluzach i Woz³awkach53.

46
47

M. Jodkowski, Historia mazurskiej parafii , s. 428.
K. Fox, Willenberg, w: Der Feind im Land, s. 235; Aus der Russenzeit in Ostpreussen
(Fortsetzung), Bonifatiusblatt 1916, nr 3, s. 80; zob. tak¿e M. Meyhöfer, Willenberg, w: Handbuch
der historischen , s. 240; Die Kirchen des Kreises Ortelsburg, s. 280; E. Merks, Geschichte der Stadt
Willenberg, Willenberg 1936, s. 49.
48 Aus der Russenzeit in Ostpreussen (Fortsetzung), Bonifatiusblatt 1916, nr 3, s. 80.
49 Ibidem, s. 82.
50 H. Krause, Gr. Bössau, w: Der Feind im Land, s. 194.
51 Ibidem, s. 195.
52 Ibidem, s. 196.
53 P. Romahn, Rößel, w: Der Feind im Land, s. 97; zob. tak¿e M. Tarnowski, Goldap, w: Der
Feind im Land, s. 261.
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Zakoñczenie
Zachowane relacje dotycz¹ce pierwszej wojny wiatowej w Prusach
Wschodnich wiadcz¹ o szerokiej skali strat materialnych poniesionych przez
diecezjê warmiñsk¹. Odpowiedzialnoæ za ni¹ spoczywa³a nie tylko na wojskch
rosyjskich, ale te¿ niemieckich. Okupacja tych obszarów stawa³a siê okazj¹ do
rabunków i dewastacji. Niestety, niejednokrotnie bra³a w nich udzia³ równie¿
rodzima ludnoæ. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e ¿aden katolicki koció³ nie zosta³
ca³kowicie zniszczony. Dotkliwe szkody materialne ponios³y wi¹tynie w Kronie,
Szczytnie, E³ku i Bilderweitschen. W mniejszym stopniu ucierpia³y m.in. obiekty
sakralne w Kobu³tach, Olsztynku, Klonie, jak równie¿ dom misyjny w Piszu.
Sp³onê³y plebanie w Go³dapi, Opaleñcu, Bilderweitschen, dom ksiê¿y emerytów
w Kronie, a tak¿e budynki parafialne w Szczytnie i Grylinach. Wielokrotnie
równie¿ pl¹drowano obiekty sakralne, jak i parafialne54. Po wycofaniu siê wojsk
okupanta, rozpoczêto odbudowê zniszczonych wczeniej obiektów, w czym pomaga³y m.in. kocielne stowarzyszenia i organizacje zarówno z obszarów historycznej Warmii, jak i z zachodnich czêci Niemiec55.

Financial losses of the Warmia Diocese during World War I
Summary. The expansion of the Russian army in the area of East Prussia during World War I
caused damage to an unprecedented extent. The damage affected 35 towns and 900 rural communities. Numerous church buildings which belonged to the Warmia Diocese suffered as a result of
military actions and plundering. Substantial losses were noted with regard to Catholic churches in
Krosno, Szczytno, E³k and Bilderweitschen. The effects of hostilities around religious buildings
in Kobu³ty, Olsztynek and Klon, as well as the mission house in Pisz, were also noted. Presbyteries in Go³dap, Opaleniec, Bilderweitschen, a house for retired priests in Krosno, as well as
parish houses in Szczytno and Gryliny, were burned. Safe deposit boxes and church money boxes
were ransacked and emptied. The plundering of church and parish buildings, as well as the
confiscation of chattels and livestock were common. Money exchange rates were unfavourable for
the conquered nation, which led to the forced sale of produce to the occupier at lowered prices.
The produce came from local farms, including parish farms. Both German military troops and the
enemys armed forces were responsible for the financial losses which affected church buildings of
the Warmia Diocese. The local populace also participated in acts of plundering more than once.
The reconstruction of the destroyed buildings began immediately after the Russian army left East
Prussia.
Key words: the Warmia Diocese, World War I, church buildings, East Prussia, war damage.

54
55

B. Schwark, Überblick, w: Der Feind im Land, s. 10.
Zob. J. Heller, Ortelsburg, w: Der Feind im Land, s. 230; J. Piezocha, Gr. Leschienen, w: Der
Feind im Land, s. 251.

Straty materialne diecezji warmiñskiej w czasie pierwszej wojny wiatowej

221

Materielle Verluste der Diözese Ermland
während des Ersten Weltkriegs
Zusammenfassung. Der Vormarsch der russischen Truppen auf dem Gebiet Ostpreußens
während des Ersten Weltkriegs brachte Zerstörungen in einem bis dahin unbekanntem Ausmaß mit
sich. Die Zerstörungen betrafen 35 Städte und 900 Landgemeinden. Mitbetroffen waren viele
Kirchengebäude der Diözese Ermland, die von militärischen Aktionen sowie Plünderungen getroffen
waren. Bedeutende Schäden wiesen die katholischen Gotteshäuser in Crossen/Krosno, Ortelsburg/
Szczytno, Lyck/E³k und Bilderweitschen/Lugowoje auf. Spuren von Kriegshandlungen ließen sich
ebenso an den Sakralobjekten in Kobulten/Kobu³ty, Hohenstein/Olsztynek und Liebenberg/Klon
feststellen, wie auch an dem Missionshaus in Johannisburg/Pisz. In Flammen aufgegangen waren
die Pfarrhäuser in Goldap/Go³dap, Opalenietz/Opaleniec und Bilderweitschen/Lugowoje, das Seniorenheim für Pfarrer im Ruhestand in Crossen/Krosno sowie Gebäude der Gemeinden in Ortelsburg/Szczytno und in Grieslienen/Gryliny. Es ereigneten sich auch Einbrüche in Verbindung mit
Diebstählen aus den kirchlichen Tresoren und Sammelbüchsen. Ebenso war das Plündern von
Sakral- und Gemeindegebäuden, das Konfiszieren von beweglichen Gütern und des lebenden
Inventars eine übliche Erscheinung. Für die geschlagene Bevölkerung wurde ein für sie ungünstiger
Geldwechselkurs angenommen, weshalb die Menschen gezwungen waren, ihre landwirtschaftlichen
Erzeugnisse zu einem herabgesetzten Preis an die Besatzer zu verkaufen. Die Erzeugnisse stammten
auch aus landwirtschaftlichen Betrieben der Kirchengemeinden. Verantworten mussten die materiellen Verluste an den Kirchengebäuden der Diözese Ermland sowohl die deutschen Militäreinheiten,
als auch der Kriegsgegner mit seiner Waffengewalt. Der örtliche Pöbel war wiederholt an den
Plünderungen beteiligt. Der Wiederaufbau der zerstörten Objekte begann unmittelbar nach dem
Abzug der russischen Truppen aus Ostpreußen.
Schlüsselwörte: Diözese Ermland, Erster Weltkrieg, Kirchengebäude, Ostpreußen, Kriegszerstörungen.
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FAKT RELIGIJNY. ZWYCZAJNA TEORIA RELIGII
ALBERTA PIETTE
Wprowadzenie do przek³adu
Zjawisko religii jest uprzywilejowanym przedmiotem badañ antropologii kulturowej. Od Edwarda Taylora i Emila Durkheima, przez Wiktora Turnera i Clifforda Geertza, po wspó³czesnych kognitywistów, problematyka religii budzi zainteresowanie, sk³ania do refleksji i le¿y u podstaw wielu systemów teoretycznych.
Przez po³o¿enie akcentu na zwyczajnoæ Albert Piette1 pragnie zwróciæ uwagê
na redukuj¹c¹ funkcjê niektórych kategorii stosowanych w interpretacjach religii,
proponuj¹c w zamian skoncentrowanie uwagi na osobie wierz¹cej. Ksi¹¿ka Fakt
religijny opiera siê na wieloletnich badaniach autora prowadzonych w trzech
obszarach: rytua³ów wieckich, religijnoci wieckiej i religii katolickiej oraz zogniskowanych na szczegó³ach wykonywanych czynnoci, sposobach obecnoci
sacrum i aktach wiary. Fakt religijny, zdaniem Piettea, to codziennoæ ¿ycia
religijnego oscyluj¹ca miêdzy wiar¹ a zw¹tpieniem, wiernym oddaniem a protestem i odrzuceniem, pobo¿noci¹ a oziêb³oci¹.
W pierwszym, wprowadzaj¹cym rozdziale autor wyjania, co rozumie przez
zwyczajnoæ. Najpierw jednak dystansuje siê w odniesieniu do trzech kategorii,
bêd¹cych u podstaw wp³ywowych systemów teoretycznych: emocji, symbolu
i kultury. Pierwsza z nich zwi¹zana jest z socjologi¹ Emila Durkheima, która
Adres/Address/Anschrift: Jacek J. Pawlik SVD, Wydzia³ Teologii, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski
w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, e-mail: jacek.pawlik@uwm.edu.pl
1 Albert Piette  belgijski antropolog kulturowy, profesor w departamencie etnologii w Uniwersytecie Paris-X-Nanterre. Przez wiele lat zajmowa³ siê problematyk¹ religii wieckiej oraz religijnoci.
G³ówne publikacje to Les jeux de la fête (1988), Les religiosités séculières (1993), Ethnographie
de l’action (1996), La religion de près (1999), Le fait religieux. Une théorie de la religion ordinaire (2003), Le temps du deuil. Essai danthropologie existentielle (2005), Anthropologie existentiale
(2009), Propositions anthropologiques (2010, Fondements à une anthropologie des hommes (2011), Contre le relationnisme (2014).
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przyjmowa³a mo¿liwoæ wyjanienia faktów spo³ecznych przez inne fakty spo³eczne, a za podstawê wyjanienia faktu religijnego uznawa³a emocjê i zwi¹zany
z ni¹ proces afektywny. Wed³ug Durkheima, jedynie za porednictwem si³y
emocji w formie egzaltacji i uniesienia zbiorowego mo¿na okreliæ g³êbiê i sta³oæ
dowiadczenia religijnego2. Krytyka podejcia Durkheima ze strony Claudea
Lévi-Straussa jest przekonuj¹ca. Praktyki rytualne odwo³uj¹ siê raczej do postaw
konwencjonalnych i prostych wyjanieñ typu: tak zawsze robiono. Obrzêdów
nie stwarzaj¹ ani nie utrwalaj¹ aktualne emocje doznawane z okazji zebrañ
i ceremonii, lecz, przeciwnie, dzia³ania rytualne budz¹ emocje. Idea religijna nie
rodzi siê ze »rodowisk spo³ecznych sk³onnych do ekscytacji oraz z owej ekscytacji«, to one j¹ tworz¹3.
Piette odrzuca równie¿ teorie oparte na kategorii symbolu poszukuj¹ce metajêzyka, który pozwoli³by odkryæ sens i ukryty porz¹dek rzeczy. Opowiadania
mityczne mia³yby wyra¿aæ niewiadom¹ strukturê kognitywn¹ lub zwi¹zan¹
z popêdem. Autor powo³uje siê na Dana Sperbera, który odrzuca analogie miêdzy
rodkami jêzykowymi a rodkami symbolicznymi. Powiedzieæ, ¿e symbol znaczy,
to zak³adaæ, ¿e ka¿demu symbolowi odpowiada pewien zbiór interpretacji, a ka¿dej interpretacji, konkretny zbiór symboli4. Tak jednak nie jest. Gdyby symbole
mia³y znaczenie, by³oby ono nader oczywiste  pisze Sperber5. Symbol religijny
niekoniecznie wi¹¿e siê z jednoznaczn¹ interpretacj¹, natomiast przywo³uje szerok¹ gamê zró¿nicowanych skojarzeñ ze strony wierz¹cych.
Autor odrzuca równie¿ koncepcjê kultury jako pewnej ca³oci, w której dzia³ania i myli ludzkie determinuj¹ kategorie zbiorowe, niezale¿ne od jednostek,
tworz¹ce ramy spo³eczne. Wad¹ tego podejcia jest przyznanie faktom spo³ecznym zewnêtrznoci wzglêdem jednostek, które by³yby jedynie nosicielami norm
zbiorowych, bez posiadania statusu dzia³aj¹cych podmiotów. Przyjmuj¹c takie
podejcie, etnolog nie przyk³ada wagi do samego zachowania religijnego, ale
interesuje siê nim tylko o tyle, o ile informuje on o specyfice kulturowej religii lub
o kulturze w ogólnoci. W ten sposób umykaj¹ uwadze sekwencje czynnoci
religijnych i akty umys³owe. Pomijane s¹ warianty indywidualne i zak³ada siê, ¿e
jednostka ma pe³ny i przejrzysty dostêp do swoich reprezentacji umys³owych.
To potrójne wziêcie w nawias, zdaniem autora, pozwala na zmianê perspektywy: kultura jako ca³oæ robi miejsce dzia³aniom jednostek, symbol traci na
intensywnoci znacz¹cej, a emocje nie stanowi¹ koniecznego porednictwa faktu
religijnego6. Czym wiêc charakteryzuje siê zwyczajnoæ? Zwyczajnoæ czynnoci
2
3
4
5
6

E. Durkheim, Elementarne formy ¿ycia religijnego, Warszawa 1990.
C. Lévi-Strauss, Totemizm dzisiaj, Warszawa 1998, s. 94.
D. Sperber, Symbolizm na nowo przemylany, Kraków 2008, s. 23.
Ibidem, s. 81.
A. Piette, Le fait religieux. Une théorie de la religion ordinaire, Paris 2003, s. 6.

Fakt religijny. Zwyczajna teoria religii Alberta Piette

225

religijnych odkrywamy za kulisami, w dzia³aniach organizatorów ceremonii, np. s¹
to chwile bezczynnoci lub elementy ma³o znacz¹ce. Nie ma ona w sobie nic
spektakularnego i wyj¹tkowego. Zwyczajnoæ ta traci na znaczeniu, kiedy religijnoæ sprowadzana jest do metaforycznego wyrazu wiêzi spo³ecznej lub zbiorowej
iluzji. Zwrócenie na ni¹ uwagi pozwala na spojrzenie poza fakt religijny pojmowany przez pryzmat determinantów spo³ecznych lub skutków spo³eczno-politycznych. Obserwacja religijnoci na podstawie zwyczajnych aktów religijnych pozwala odkryæ proces uobecnienia bytów niewidzialnych7.
W badaniach faktu religijnego autor kieruje siê szczegó³ami dostrze¿onymi
w dzia³aniach pozareligijnych lub religiopodobnych (karnawa³, mecz pi³ki no¿nej)
oraz religijnych. Porz¹dkuje on rozwa¿ania wzd³u¿ trzech osi: 1. Kultu w sensie
w³aciwym, w³¹czonym w ramy rytualne; 2. Obecnoci bytów niewidzialnych
i samych bogów; 3. Wierzenia jako specyficznego aktu. Osie te bêd¹ siê krzy¿owaæ i pokrywaæ ze wzglêdu na wspóln¹ niæ przewodni¹: negacjê. W istocie,
fakt religijny: rytua³, czynnoæ codzienna czy wierzenie przenika zawsze gra
negacji zmuszaj¹ca aktorów do ci¹g³ego ruchu i zajêcia miejsca pomiêdzy8.
Prezentowany rozdzia³ IV Faktu religijnego dotyczy wierzenia. Autor
przedstawia dynamikê aktu wierzenia, wykorzystuj¹c przeprowadzone podczas
badañ terenowych wywiady z francuskimi katolikami, przede wszystkim na temat
¿ycia po mierci  jednej z podstawowych kwestii wiary.
Autor pos³uguje siê kategori¹ wypowiedzi semi-propozycjonalnych Dana
Sperbera. S¹d propozycjonalny to s¹d stwierdzaj¹cy, posiadaj¹cy w³asnoæ bycia
prawdziwym lub fa³szywym. Nie odnosi siê on bezporednio do przedmiotów, ale
do prawdziwoci lub fa³szywoci stwierdzenia na ich temat. Powie siê, ¿e pewna
reprezentacja jest propozycjonalna, jeli wystarczy do zidentyfikowania jednej
jedynej propozycji, albo jest semi-propozycjonalna, jeli zawiera wiêcej mo¿liwoci. Jako przyk³ad semi-propozycjonalnoci podaje Sperber adres bez numeru
domu. Wiele naszych myli jest semi-propozycjonalnych, zbli¿aj¹ siê do propozycjonalnoci, ale jej nie osi¹gaj¹9. Przyjmuj¹c za Sperberem, ¿e wypowiedzi religijne maj¹ charakter semi-propozycjonalny, Piette porz¹dkuje i systematyzuje
stwierdzenia respondentów przeprowadzanych wywiadów wed³ug ró¿nych modalnoci: pewnoci, problematycznoci, w¹tpliwoci itp. Ze wzglêdu na osobiste
zaanga¿owanie wierz¹cego proces wierzenia odznacza siê siln¹ dynamik¹, która
oscyluje miêdzy stanami zawierzenia a zw¹tpienia, miêdzy wiar¹ a brakiem wiary.
W antropologii kulturowej wierzeñ siê nie obserwuje. Jak to s³usznie zauwa¿y³ Godffrey Liendhardt, etnolog nie spostrzega, czy autochtoni wierz¹ w to lub
w tamto, ale wnioskuje o tym na podstawie ich czynów i wypowiedzi. Przypisy7
8
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wanie wiêc wierzeñ innym wydaje siê zawsze dyskusyjne, poniewa¿ interpretacjê
treci, wierzenia mo¿na zawsze podwa¿yæ10. Ponadto, mówi¹c o wierzeniach
innych ograniczamy siê do opisu treci pozbawiaj¹c ich g³êbi wyrazu. Systematyzujemy zbiór prawd religijnych, ale nie jestemy w stanie wyraziæ tego, co
porusza cz³owiekiem wierz¹cym. Pierre Erny, u¿ywaj¹c metafory zaczerpniêtej
z muzyki, mówi o dwóch registrach wskazuj¹c, ¿e podobnie jak zmiana registru
powoduje zmianê brzmienia, mimo ¿e dwiêki pozostaj¹ niezmienione, tak samo
robimy, kiedy przechodzimy od jednostki do osoby, od losu do przeznaczenia, od
motywacji zawodowej do powo³ania, od obrazu do ikony, od b³êdu do grzechu.
W ramach nauki pozytywnej zmiana registru jest niemo¿liwa, st¹d porz¹dek wiary
zredukowany jest do wierzenia11.
Ksi¹¿ka Fakt religijny. Zwyczajna teoria religii stanowiæ mo¿e wa¿ne
uzupe³nienie prac teologicznych. Podczas gdy prace te rozwijaj¹ badania prawd
wiary w sensie propozycjonalnym, opieraj¹c siê na nauczaniu Kocio³a, Piette
analizuje konkretne wypowiedzi na temat wierzeñ u okrelonej grupy badanych
ludzi. Ukazuje, ¿e nie wszyscy, którzy uwa¿aj¹ siê za katolików, przyjmuj¹ prawdy
wiary wed³ug wzorców katechizmowych. Jednak, abstrahuj¹c od ró¿nych interpretacji indywidualnych znacznie odbiegaj¹cych czasem od oficjalnej doxa, jednostki deklaruj¹ przynale¿noæ do tej samej wiary (katolicyzmu). Przyk³ad ¿ycia
po mierci jest bardzo wymowny, poniewa¿ dotyczy przeznaczenia konkretnego
cz³owieka, rzeczywistoci, z któr¹ wszyscy zostan¹ kiedy skonfrontowani, dlatego ka¿dy ma przynajmniej jakiekolwiek wyobra¿enia o swej nieuniknionej przysz³oci.
Wierzenie12
Opisalimy mechanizm dzia³añ, logikê interakcyjn¹ miêdzy ludmi a bogami,
zak³adaj¹c, ¿e nie kryje siê w tym nic specyficznego, co dotyczy³oby stanu
wewnêtrznego i uczuæ cz³owieka wierz¹cego. Jednak trudno przyj¹æ, ¿e taka
gra interakcji jest tylko zbiorem umiejêtnoci i czynnoci, i nie podj¹æ próby
zbadania, nie stanu umys³owego czy czego, co by³oby wewnêtrzne, ale, jak
proponuje Francisco Varela, dowiadczenia ludzkiego, wydarzenia prze¿ywanego
w ¿yciu codziennym13. Interesuj¹ nas przede wszystkim rodzaje w³¹czania siê,
10
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a dok³adniej modalnoci kognitywne i afektywne obecnoci ludzkiej, jak¹ mo¿na
dostrzec w aktach, kiedy ludzie w ró¿ny sposób odnosz¹ siê do wypowiedzi
religijnych lub do boskich aktorów. Spróbujemy wiêc zastosowaæ metodê
obserwacji jeszcze bardziej zbli¿onej ni¿ w poprzednim rozdziale, utrzymuj¹c dystans pozwalaj¹cy na sformu³owanie wyjanieñ. Jak wyra¿a siê w aktach zdolnoæ
ludzka uczestniczenia w wiecie, w którym mo¿liwa jest wspó³obecnoæ z Bogiem?
Rzeczywistoæ, mówi siê, jest potê¿niejsza ni¿ wszelkie opisy, jakie mo¿na
daæ o niej. Trzeba przyznaæ, ¿e prze¿ywane okrucieñstwa przekraczaj¹ wszelkie
wyobra¿enia, jakie o nich mieæ mo¿na. Odwrotnie dzieje siê, kiedy chodzi
o wartoci i wierzenia: rzeczywistoæ jest p³ytsza ni¿ wyobra¿enia o niej, poni¿ej
idea³ów, które siê wyznaje14, pisze Paul Veyne. Ponowne wiêc ostrze¿enie
skierowane przeciw tendencji nadinterpretacji, która grozi opisowi i analizie fenomenu religijnego. Jeli chodzi o wierzenia, figury nadinterpretacji nie s¹ inne od
tych, które ju¿ spotkalimy. Wierzenia s¹ zwykle uwa¿ane za wskanik egzotycznoci, naznaczaj¹cy odchylenie od normy racjonalnej, które nale¿a³oby wyjaniæ
przez czynniki socjokulturowe. Reorganizacjê systemów wierzeñ (odznaczaj¹cych siê probabilizmem prze¿ywanym na marginesie instytucji, wskazuj¹cym na
przynale¿noæ bez przyjêcia pewnej treci lub przyjêcie bez przynale¿noci )
uwa¿a siê za wa¿ny symptom wspó³czesnych mutacji zjawiska religijnego. Wierzenia s¹ równie¿ synonimami homogenicznych wyobra¿eñ kulturowych, dzielonych równomiernie przez wszystkie jednostki, tak jakby w³¹czenie siê ka¿dej
z nich nastêpowa³o samo przez siê. Badane poza kontekstem wyrazu, jawi¹ siê
czêsto jako kwintesencja faktu religijnego. W koñcu, zwi¹zane s¹ z pewn¹ dominuj¹c¹ opcj¹ mentalistyczn¹, która zak³ada istnienie procesu umys³owego rz¹dz¹cego uczuciami i mylami.
Mielimy okazjê zobaczyæ, ¿e rytua³y implikuj¹ du¿¹ dozê niezdeterminowania i gry, przy czym stopieñ zaanga¿owania osób stanowi szerokie pole wyboru.
Jeli ceremonie funkcjonuj¹ jedynie w 10% swych mo¿liwoci, to wierzenia funkcjonuj¹ mutatis mutandis w sposób analogiczny. Trzeba czytaæ ten rozdzia³ tak
jakby chodzi³o o pytanie: co siê dzieje, kiedy ludzie s¹ w trakcie wierzenia.
Ludzie, tzn. byty ludzkie obdarzone ograniczon¹ racjonalnoci¹, których dzia³ania
niekoniecznie maj¹ sens daj¹cy siê na podstawie konsekwencji odkodowaæ
w postaci strategicznej intencji, ale te¿ byty obdarzone zdolnoci¹ krytycznego
dystansu, który pozwala homo religiosus nie pozostawaæ biernym uczestnikiem
systemu instytucjonalnego, przyjmuj¹c bez ograniczeñ ca³oæ wierzeñ, totalnego
odbicia modelu kulturowego lub absolutnej impregnacji symboli archetypicznych.
Jak wiêc zrozumieæ trwa³oæ, a jednoczenie brak trwa³oci w³aciwe aktowi
wiary?
14
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Przegl¹d literatury religijnoci wieckiej przekona³ nas o rozdrobnieniu
wierzeñ i idea³ów w zwyczajnoci dnia codziennego. Wemy kilka przyk³adów
sporód tych klasycznych. Czy ktokolwiek wierzy³, ¿e Marat, Lenin lub Claude
François byli naprawdê bogami? Admiratorzy Marata, aktywici bolszewiccy lub
fani piosenkarza nie stawiaj¹ pod znakiem zapytania wymiaru ludzkiego swoich
bohaterów: ¿aden z nich nie jest uwa¿any za niemiertelnego, ¿yj¹cego w niebie
i obdarzonego zdolnoci¹ wp³ywania na przysz³oæ wiata, wed³ug klasycznych
wyobra¿eñ boskoci. A mimo to, w ró¿ny sposób, przypisuje siê im cechy zaczerpniête z boskiego registru i organizuje siê na ich czeæ praktyki kultyczne.
Marat by³ uto¿samiony z Jezusem i uwa¿any za nowego Mesjasza, na jego czeæ
odprawiano kult o inspiracji chrzecijañskiej, w jego imieniu robiono znak krzy¿a
i chrzczono; Leninowi, opisywanemu w terminach religijnych, przyznaje siê podwójn¹ naturê, materialn¹ i duchow¹ oraz liczy siê na jego pomoc przez regularne
sk³adanie wizyt w jego mauzoleum; grób Claudea Françoisa jest miejscem kultu
³¹czonym z modlitwami, nadziej¹ pocieszenia i pomocy chorym15.
Jednak proces ubóstwienia cz³owieka nie poci¹ga za sob¹ dos³ownego odczytywania przez adeptów wykonywanych gestów i wypowiadanych s³ów. Nie
wykluczaj¹c mo¿liwej egzaltacji wewnêtrznej, rytua³y odbywaj¹ siê czêsto
w pe³nej swobodzie, w pilocie automatycznym, przez natychmiastowe w³¹czenie siê i bez zwracania uwagi na symboliczne elementy. Nie odwo³uj¹ siê, jak
przypomina Paul Veyne, à propos ceremonii przeznaczonych dla cesarzy rzymskich, do ekstremalnych form kultu: raczej kilka ziaren kadzid³a ni¿ krwawe
ofiary16. Sam kult nie jest praktykowany w pe³ni. Kult Marata, porównywanego
zawsze do miertelnych jak Rousseau lub Voltaire, nie zak³ada prób o opiekê
i nie generuje ex-voto lub cudów. Jeli chodzi o Lenina, nie odnotowano ¿adnego
cudu zwi¹zanego z jego cia³em, który by wywo³a³ jego kult. Nie ma ¿adnego exvoto dla boskoci cesarza ¿yj¹cego lub zmar³ego, pisze Paul Veyne. Tysi¹ce
innych inskrypcji stanowi ex-voto dla niektórych bogów zwi¹zanych z prob¹
o pewne ³aski: uzdrowienie, poród, szczêliw¹ podró¿, zgubiony przedmiot [ ];
ale ¿adne z tych ex-voto nie uzna³o za boga króla lub cesarza. Kiedy Grek lub
Rzymianin, pozdrawiaj¹c ze szczerym uczuciem cesarza jako boga, mia³ potrzebê
skontaktowania siê z prawdziwym bogiem, nigdy nie zwraca³ siê do tych cesarzy,
o których czasem nies³usznie mówi siê, ¿e wykorzystywali wra¿liwoæ religijn¹
poddanych17.
Krótko mówi¹c, wierzenia s¹ niepewne. Ludzie nie wierz¹ naprawdê, ¿e
politycy s¹ bogami. Ani te¿ gwiazdy piosenki lub kina. Jeli nawet bardziej osobista i sentymentalna komunikacja mo¿e sk³oniæ do ofiarowania ex-voto piosen15
16
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karzowi, ¿aden fan nie przyjmie dos³ownie natury boskiej swojej preferowanej
gwiazdy. Sposób uprawomocnienia mi³osnej pasji, zachowanie mimetyczne lub
model afirmacji indywidualnej? W ten sposób mieszanina wiary i w¹tpliwoci
charakteryzuje zaanga¿owanie, które t³umaczy siê i strukturyzuje z koniecznoci
miêdzy dwoma biegunami, w strefie mieszanej i zmieszanej18. Niesta³oæ
gwiazd, relatywna dostêpnoæ (przynajmniej listownie), znany pseudonim  czy¿
na to nie wskazuj¹? Czy mo¿emy znaleæ lepszy przyk³ad chwiejnej i niedokoñczonej natury takich wierzeñ w s³owach wypowiedzianych przez fana Claudea
Françoisa: Claude nie by³ wiêtym Nie, to by³ raczej byt ró¿ny, trochê wy¿szy
[ ]. Nie, nie posunê siê tak daleko, aby nazwaæ go wiêtym. To nawet dalekie
od wiêtoci [ ]. Zreszt¹ to zale¿y, czy to w znaczeniu religijnym czy nie [ ].
Nie, to nie by³ wiêty, to by³ bóg Mimo wszystko wiem dobrze, ¿e to nie by³
bóg [ ]. To cz³owiek, który mia³ co wiêcej ni¿ inni, których zna³em19.
Inny przyk³ad dotyczy recepcji i konkretnego u¿ycia produktów medycznych
zwi¹zanych, poprzez przelotne skojarzenia, z idea³em postêpu, dobrobytu, a nawet
niemiertelnoci. W ksi¹¿ce analizuj¹cej logikê recepcji, Victor Scardigli stwierdza, ¿e pierwotne zastosowanie wydaje siê mieszne w porównaniu z wielkimi
odkryciami, których oczekiwano20. Mo¿na wyró¿niæ ró¿ne rodzaje minimalnego
zastosowania:
 zwyk³e zapomnienie, np. pewne lekarstwo uwa¿ane za fundamentaln¹ zasadê komórki, podtrzymuje najpierw nadziejê na uodpornienie organizmu od
licznych ciê¿kich chorób, a¿ do czasu, kiedy entuzjazm nie wyganie;
 pojawienie siê szkodliwych skutków ubocznych: np. zastosowanie programu
szczepieñ w Trzecim wiecie, uwa¿anego za nowy etap na drodze do niemiertelnoci, poci¹ga za sob¹ eksplozjê narodzin o negatywnych skutkach
ekologicznych i demograficznych;
 realizacja, w formie kompromisu, zapowiedzianych skutków: lekarstwo, które
mia³o leczyæ choroby psychiczne, okazuje siê jedynie skutecznym narzêdziem,
a nie stanowi o decyduj¹cym postêpie w leczeniu;
 utrzymanie rozpowszechnionej nadziei na istnienie szczêliwej, braterskiej
i niemiertelnej ludzkoci, tak jakby chodzi³o o z³udzenie stale przesuwane
w czasie;
 ponowne przyswojenie symboliczne (nie praktyczne) przedmiotu mitycznego:
podstawowy projekt medycznie wspomaganej prokreacji, który g³osi³ zdobycie
wszechmocy, kontrolê nad przeznaczeniem i niemiertelnoæ, bior¹c pod uwagê brak konkretnych efektów, zosta³ ponownie przewartociowany przez leka18
19
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rzy, przemys³owców i media jako prosta forma d¹¿enia do autonomii i osobistego rozwoju.
Dzie³o P. Veynea daje nam liczne przyk³ady, pochodz¹ce z ró¿nych horyzontów kulturowych, ilustruj¹ce ni¿szy stopieñ wierzeñ: dzieci, które jednoczenie
wiedz¹, ¿e prezenty przynosi w. Miko³aj, ale te¿, ¿e daj¹ je rodzice; u cz³onków
partii komunistycznej wspó³istnienie pe³nego poparcia linii oficjalnej oraz ducha
krytycznego w innych sprawach; zdolnoæ przypisywania si³y duchowej drzewu,
a nastêpnego dnia ciêcie go, aby u¿yæ, jako materia³ budowlany; wybuch ³ez
spowodowany czytaniem Alicji w krainie czarów, a zapomnienie i obojêtnoæ po
up³ywie wyj¹tkowej chwili. Wierzyæ po³owicznie, wierzyæ w rzeczy sprzeczne,
wierzyæ a jednoczenie byæ sceptycznym, balansowaæ miêdzy zachwytem a ³atwowiernoci¹, byæ zdolnym zmieniaæ programy prawdy, wahaæ siê lub pozostawaæ obojêtnym w stosunku do alternatywy prawdy i fikcji przyk³ady te
wskazuj¹ na wieloæ postaw i rodzajów wierzeñ21. Na bazie tej ró¿norodnoci
Jon Elster wyró¿ni³ trzy typy sprzecznych wierzeñ funkcjonuj¹cych w pokojowym
wspó³istnieniu: wierzenia odnosz¹ce siê do ró¿nych danych, których zestawienie
pozwoli jednemu zdominowaæ drugie (dziecko, które wierzy, ¿e ciep³a woda pochodzi z odpowiedniego zbiornika w piwnicy, a jednoczenie, ¿e jest prowadzona
przez dwie podziemne rury, jedna dla wody zimnej, druga dla wody ciep³ej);
wspó³istniej¹ce wierzenia dotycz¹ce tego samego przedmiotu, ale o ró¿nych
modalnociach (Rzymianie z kultem ubóstwionego cesarza, do którego nie zwracaj¹ siê w powa¿nych sprawach); wierzenia wspó³istniej¹ce wewn¹trz jednej idei
(wiedza o rozk³adzie cia³a po mierci i niezdolnoæ wyobra¿enia sobie ca³kowitego
unicestwienia)22.
Wiem ale mimo wszystko: takie jest napiêcie miêdzy wyznawanymi
a odrzucanymi wierzeniami. Wyzwala ono rodzaj umys³owego stanu pomiêdzy,
w którym kot³uj¹ siê wierzenia przyjmowane niezupe³nie23.
Próba t³umaczenia religijnoci wieckiej za pomoc¹ wierzenia powiêksza
wiêc dozê ironii w spojrzeniu na fakt religijny. Jest to wziêcie w nawias figury
cz³owieka przywi¹zanego do swych wierzeñ, zgodnych lub nie z wierzeniami
przyjêtymi przez spo³eczeñstwo, cz³owieka zawsze wiadomego i w harmonii ze
swoimi przekonaniami, dzia³aj¹cego zawsze powa¿nie, a wiêc zawsze nadinterpretuj¹cego wydarzenia prze¿ywane najczêciej tak po prostu i banalnie. Nie
chodzi o to, aby zast¹piæ j¹ figur¹ cz³owieka niewierz¹cego, niewiadomego,
w sprzecznoci z samym sob¹ i dzia³aj¹cego nie na serio, ale raczej figur¹
cz³owieka wierz¹cego bez wierzenia, miêdzy wiadomoci¹ a niewiadomoci¹,
stosuj¹cego logikê niepozbawion¹ sprzecznoci, dzia³aj¹cego powa¿nie, ale nic
21
22
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ponadto To tu pojawia siê ponownie koniecznoæ dostrze¿enia szczegó³u
i odczytanie z bliska sekwencji dzia³ania. Klasyczna praca zbierania materia³u
etnograficznego i stosowane pojêcie kultury stanowi¹ rodki metodologiczne
i konceptualne, które prowadz¹ do abstrahowania od ró¿nic indywidualnych
i ukrycia ich pod kloszem wyobra¿eñ kulturowych. Zharmonizowanie wierzeñ
jednostki z wyobra¿eniami publicznymi otoczenia lub uporz¹dkowanymi w formie
ortodoksji i wyra¿enie ich w spójnej wyj¹tkowoci kulturowej prowadzi do odwrócenia bezporedniego spojrzenia od zachowañ i konkretnych dzia³añ. Zak³ada to
nie tylko ignorowanie wariantów indywidualnych, ale te¿ przyjêcie, ¿e jednostka
ma pe³ne dojcie do wyobra¿eñ ca³kowicie przejrzystych. Oznacza to równie¿
odejcie od ró¿nicy jako zasady ludzkoci par excellence, o której trafnie przypomina Paul Veyne, cytuj¹c Georga Simmela, miêdzy prostym prze¿yciem
a duchami obiektywnymi. Religie lub wierzenia to wielkie rzeczy, które istniej¹
same w sobie, do których ka¿dy stara siê do³¹czyæ, a których nikt nie prze¿ywa
w pe³ni24. Podejcie, jakie proponujemy, jest wiêc podejciem silnie skoncentrowanym na szczegó³owych wariantach, indywidualnych wyrazach i oznaczonych
chwilach. W rozdziale tym, obserwowane szczegó³y to kawa³ki, fragmenty wyjête
z sekwencji akcji lub wypowiedzi; powiêkszone przez lupê konceptualn¹, poci¹gaj¹ za sob¹ opuszczenie logiki kulturalistycznej. Spróbujmy skorzystaæ z lekcji
religijnoci wieckich, aby zrozumieæ wierzenie religijne wskazuj¹ce na dowiadczenie tego, który jest w trakcie wierzenia.
Wypowiedzi dotycz¹ce wiary
Jezus ¿yje, Duch Pañski jest obecny wród nas: oto wypowiedzi, które
zwykle s³yszy siê podczas ceremonii religijnych. Maj¹ one przynajmniej trzy
cechy25. Zaprzeczaj¹ intuicyjnym i zwyk³ym oczekiwaniom jednostek, jak np.
orzeczenie ¿yje w odniesieniu do istoty, o której wiadomo, ¿e umar³a. W oczach
samych wierz¹cych, którzy je wypowiadaj¹, wypowiedzi te sk³adaj¹ siê z pojêæ
i konceptów z³o¿onych (Duch, idea Obecnoci i wiele innych), których niejasny
sens jest ród³em niepewnych interpretacji i d³ugotrwa³ych kontrowersji. W koñcu, dla wierz¹cych nie maj¹ one koniecznego zwi¹zku z innymi wypowiedziami
lub zachowaniami, które wynika³yby logicznie i bezporednio. Który katolik uznaj¹c obecnoæ rzeczywist¹ Chrystusa by³by gotowy szukaæ jej ladów fizycznych? Dan Sperber nazywa semi-propozycjonaln¹ treæ reprezentacji umys³owej, która nie jest w pe³ni ustalona26. Wypowiedzi dotycz¹ce wiary opieraj¹ siê
24
25
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wiêc na reprezentacjach semi-propozycjonalnych, które zbli¿aj¹ siê do propozycjonalnoci nie osi¹gaj¹c jej27. Nie dochodz¹ do celu logiki propozycjonalnej,
zgodnie z któr¹ reprezentacja identyfikuje tylko jedno zdanie28. Mog¹c zastosowaæ zbiór interpretacji, aby sprecyzowaæ treæ (bez wskazania dobrej interpretacji), reprezentacja semi-propozycjonalna pozwala na pewnego rodzaju systematyczne rozlunienie29 lub pozycjê naturalnego wycofania siê w obliczu
rozmytej treci nieokrelonej dos³ownie30. Jest to oczywicie jedna z pokus antropologa, aby uwa¿aæ, ¿e inni, wierz¹cy, traktuj¹ swe wierzenia dos³ownie
(a wiêc nieracjonalnie). Wed³ug Sperbera, wypowied dotycz¹ca wiary jest fundamentalnie metaforyczna dla samego wierz¹cego, nie jako znak czego innego
zgodnie ze zwykle przyjêtym odczytaniem symbolicznym, ale poniewa¿ nie mo¿e
byæ wziêta dos³ownie. Jednostka nie przyjmuje treci semi-propozycjonalnej jako
faktu, ale jako reprezentacjê zak³adaj¹c¹ jedynie rozmyty zbiór postaw umys³owych, co nie przeszkadza mieæ zaufania do autorytetu przekazuj¹cego tê wypowied i wierzyæ w prawomylnoæ jej reprezentacji.
Co wiêcej, tajemnice, jakimi s¹ wierzenia, czêsto uznawane jako takie
przez autochtonów, s¹ zachowywane i przekazywane dziêki zaufaniu, którym
obdarza siê ród³o tych wypowiedzi. Jest to ludzka zdolnoæ meta-reprezentacjonalna, która, na bazie zaufania w stosunku do osób lub instytucji (kap³ana,
Kocio³a), daje wystarczaj¹ce powody, aby wierzyæ mimo niepewnoci i w¹tpliwoci, jakie wypowiedzi te wzbudzaj¹. Jeli s³owo wierzyæ oznacza w jêzyku
francuskim wewnêtrzn¹ sprzecznoæ pozwalaj¹c¹ na wspó³istnienie stwierdzenia
pozytywnego i zablokowanie przesuniêcia treci w kierunku propozycjonalnym31,
to nale¿y tu podkreliæ pewien rodzaj dowiadczenia, które nie jest koniecznie
zwi¹zane z konkretnym u¿yciem leksykalnym ani nie jest specyficzne dla registru
religijnego. Ka¿dy akt wiary, jaki by nie by³, jest zwi¹zany z rozmyciem kognitywnym. Na podstawie wyj¹tkowej kartografii umys³owej  któr¹ mo¿na odczytaæ
jako pewn¹ ca³oæ reprezentacji semi-propozycjonalnych  pewnego osiemdziesiêciolatka uznaj¹cego niemiertelnoæ duszy, ale pragn¹cego Raju najpóniej jak
to tylko mo¿liwe i ¿ycia w pamiêci potomnych, których prosi, aby taki a taki
przedmiot towarzyszy³ mu w drodze do wiecznoci, i aby nie zapominano dbaæ
o grób, Paul Veyne podsumowuje: Wierzy siê w Raj, boi siê bycia trupem,
odczuwa siê przysz³¹ mieræ jako sen, nie chce siê byæ zaniedbanym lub zapo27
28
29
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mnianym jak pies32. Wed³ug tego autora, tylko pierwsza z tych czterech mo¿liwoci ma poparcie wierzeñ religijnych; ale, nawet u ludu, który wierzy w Zmartwychwstanie, pozosta³e trzy dowiadczenia s¹ bardzo trwa³e; [ ] wiara
w niemiertelnoæ osobist¹ nie powstrzymuje chrzecijan przed pragnieniem równie¿ prze¿ycia w potomkach33. Interesuje nas w³anie to podwojenie, które
odnajdujemy w wierzeniach, zawsze filigranowo i jako mo¿liwy dodatek, mniej
wiêcej zaktualizowany, z efektem tworzenia ró¿nych modalnoci.
W ten sposób mieræ poci¹ga za sob¹ dowiadczenia przeciwstawne, ale
jedno nie wymazuje innych: Jednostka nie mo¿e wyobraziæ sobie swego ca³kowitego unicestwienia, choæ pokazuje jej to dowiadczenie trupa; dalej myli
o cierpieniu po mierci, z powodu tego, ¿e zmar³a i jest zapomniana, mimo tego,
¿e rozs¹dek jej mówi, ¿e sama taka myl jest w sobie sprzeczna34. I tak, obok
odniesienia do Raju w³¹czonego do reprezentacji semi-propozycjonalnych w³aciwych dla religii chrzecijañskiej, trwaj¹ równie¿ inne dowiadczenia. Czy nie
wierzy siê w obecnoæ zmar³ego w grobie, byæ mo¿e myl¹c jednoczenie, ¿e jest
gdzie indziej i szybko przyjmuj¹c, ¿e jest jedynie prochem. To ludzkie, powiemy
po prostu. Rzeczywistoæ wierzenia nie mierzy siê ani przez brak sprzecznoci,
ani przez jego praktyczne aplikacje35.
Reprezentacje semi-propozycjonalne odsy³aj¹ do ró¿nego typu róde³. Samo
pochodzenie wypowiedzi semi-propozycjonalnych mo¿e byæ, jak to przed chwil¹
pokazalimy, zwi¹zane z ostatecznym autorytetem instytucji (Kocio³a lub partii),
dzia³alnoci¹ (nauk¹) lub osob¹ lidera po³¹czon¹ z rol¹ gwaranta wierzeñ, zdolnego, jak to zauwa¿a Michel de Certeau, albo do wysubtelnienia i kontrolowania
spójnej doktryny, albo do zjednoczenia cz³onków wspólnoty. Odpowiadaj¹c na
wierzenia (ale wierzenia przejrzane i poprawione) [osoba ta] unika tego, aby fakt
wierzenia nie rozproszy³ siê w anonimowoci samych mo¿liwoci. W tym samym
czasie, pos³uguje siê uszczegó³owionymi wierzeniami, aby uformowaæ grupê
i okreliæ praktyki36.
Jednak gwarancja instytucjonalna mo¿e byæ podwa¿ona i zast¹piona sceptycyzmem lub prac¹ krytyczn¹ wykonan¹ przez siebie lub przez innych, poci¹gaj¹c¹
za sob¹ przebieranie w tym, co jest dobre do wierzenia. Kiedy niektóre niezwyk³e
szczegó³y i cudaczne fantazje zostan¹ odrzucone, wierz¹cy mo¿e zachowaæ rodzaj podstawowego rdzenia dogmatów proponowanych przez Koció³. Wypowiedzi
semi-propozycjonalne mog¹ jeszcze bardziej odstawaæ od autorytetu instytucjonalnego i staæ siê ideami, które p³yn¹ w toni czasów. Giêtkie i ruchome stano32
33
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wi¹ ulotn¹ wyobraniê utrzyman¹ przez p³ynne i tolerancyjne sieci, czêsto za
maj¹ zagwarantowany sukces mediacyjny oraz zainteresowanie, które wzbudzaj¹
u innych. Odpowiadaj¹ pewnej chwilowej rozrywce, ukrytemu zapytaniu lub racjonalnemu pobudzeniu. W tym przypadku autorytetem s¹ inni, którzy wierz¹:
Nie ma pewnoci wierzenia  kontynuuje M. de Certeau  ale z powodu tego,
¿e wielu innych w nie wierzy, mamy prawo zak³adaæ, ¿e istnieje odpowiednik
tego, czego siê lêka lub czego oczekuje37. St¹d sonda¿e i prezentowanie w mediach przekonuj¹cych wiadków, które stanowi¹ specyficzn¹ procedurê informuj¹c¹, ¿e inni w to wierz¹, tzn. przyk³adowo maj¹ pozytywn¹ opiniê na temat
istnienia tamtego wiata. Istnieje te¿ ekspresja alegoryczna wobec spektaklu
natury, który staje siê znakiem czego innego, na bazie wczeniejszego zaufania
do autorytetu religijnego lub mo¿e ponownie wzbudziæ wiernoæ prawowiernoci
danej instytucji.
Styl wypowiedzi
Bez w¹tpienia moglibymy ograniczyæ siê do zebrania wypowiedzi i okrelenia ich logiki socjokulturowej. Decydujemy siê jednak, aby nie koncentrowaæ siê
na takiej skondensowanej i spreparowanej ca³oci, ale na sekwencjach zindywidualizowanych dzia³añ. Wa¿ne jest odkrycie funkcjonowania aktów wypowiedzi,
których podstawowe cechy zosta³y okrelone powy¿ej, unikaj¹c wszelkiej nadinterpretacji. Otó¿, wymiar dziwnoci lub irracjonalnoci wierzeñ innych sk³ania
czêsto do takiej pracy interpretacyjnej, która pragnie odkryæ ich ukryte powody.
Tak jakby autochton (le zrozumiany przez obserwatora) z jednej strony wykonywa³ dany gest, a z drugiej strony nadawa³ mu znaczenie. Wyobramy sobie,
¿e ralacjonujê wam, ¿e widzia³em cz³owieka ubranego w specjalny ubiór, który
trzyma³ niemowlê nad mis¹, wylewa³ na jego czo³o trochê wody i tak dalej
Powiecie mi zaraz, ¿e to by³ chrzest. [ ] Ale ja, który nie wiem, co to jest
chrzest, [ ] mam wra¿enie, ¿e z jednej strony istnieje obserwowane zachowanie,
z drugiej za jego sens: dlatego po tym, jak widzia³em opisan¹ czynnoæ, muszê
zapytaæ [sprawuj¹cych], aby mi wyjanili, co robili. Oni jednak w ogóle nie staraj¹
siê, aby pewnemu zachowaniu nadaæ sens »chrzest«; chrzcz¹ dziecko i to
wszystko38. Kiedy antropolog obserwuje ceremoniê religijn¹, na przyk³ad mszê,
brakuje mu nie tyle sensu tego, co robi¹ katolicy, tak jakby mia³ przed sob¹
tajemnicê, któr¹ trzeba rozszyfrowaæ, ale raczej brak mu kompetencji, by opisaæ
ich dzia³ania. Wyuczona kompetencja pozwoli zrozumieæ, ¿e jest bezu¿yteczne,
jak t³umaczy to Jean Bazin, zak³adaæ ideê mszy w umys³ach ludzi, która
37
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stanowi³aby sens ich zachowania, którego gesty i s³owa by³yby prze³o¿eniem
w aktach zewnêtrznej manifestacji. [ ] Aby wiedzieæ, co robi¹, nie nale¿y na
podstawie dzia³añ lub stwierdzeñ interpretowaæ sensu tego, co robi¹. Lepiej
nale¿a³oby powiedzieæ: dzia³aj¹ w wiecie, gdzie pewne czynnoci maj¹ sens
(przyjêty, uznany, wiarygodny, oczekiwany ), a inne nie39.
Zgodnie z t¹ perspektyw¹ odpowiedzi i komentarze wierz¹cego na pytania
antropologa nie wyjaniaj¹ sensu wierzeñ. Przeciwnie, stanowi¹ one nie tyle
informacjê o znaczeniu wierzeñ, ale raczej zbiór dodatkowych dzia³añ w specyficznym typie sytuacji. Trzeba wiêc odkryæ ich regu³y. Pomog¹ one zrozumieæ
prze³o¿enie na akty wypowiedzi religijnych. W tej perspektywie zapytalimy katolików o ideê zmartwychwstania. Nie po to, aby dali nam klucz do swych
wierzeñ, ale raczej, aby poznaæ sposoby, w jakich artyku³uj¹ wypowiedzi dotycz¹ce wiary.
Zboczmy trochê z tematu, poniewa¿ pytalimy ich o informacje o ¿yciu po
mierci i o zmartwychwstaniu. Mieli oni odpowiedzieæ i powi¹zaæ wypowiedzi.
Co stwierdzamy? Ca³oæ odpowiedzi obraca siê wokó³ idei mo¿liwego ¿ycia
duchowego po ¿yciu ziemskim. Mo¿liwoæ ta przedstawia siê jako misterium
zdolne zjednoczyæ duchy wszystkich ludzi i stworzyæ wiat pokoju i wiat³a.
W ten sposób ¿ycie duchowe uwa¿a siê za stan mi³oci na najwy¿szym poziomie: oznacza to ¿ycie w mi³oci Boga. U samych podstaw tej mo¿liwoci
¿ycia duchowego znajduj¹ siê cechy boskoci: Jest On nieskoñczenie mocny
i ofiaruje nam co, czego siê nie spodziewamy; Jest On kim dobrym, który
walczy ze z³em. Brak z³a nie jest mo¿liwy na tym wiecie. Istnieje przysz³oæ
ludzkoci poza naszym sposobem mylenia i poza nasz¹ przestrzeni¹; Mam
siln¹ wiarê w dobroæ Boga stworzyciela i prawdziwym szczêciem jest przejcie
przez mieræ; Bóg kocha ludzi do takiego stopnia, ¿e wszystko mo¿e .
Terminy u¿yte do zasugerowania tego ¿ycia duchowego (mi³oæ, pokój,
szczêcie ) s¹ wieloznaczne i raczej niejasne. Najczêciej istnieje wyrana
sprzecznoæ miêdzy wyobra¿eniem a opisaniem stanu po mierci: Nie pragnê
sobie wyobraziæ. Nie trzeba szukaæ w schematach ludzkich; Nie mam naprawdê ¿adnego pojêcia. Mimo pewnoci o istnieniu innego wiata, przedmiot
obojêtnoci mog¹ stanowiæ jego w³aciwoci: To jest byæ mo¿e niedobre, ale
mam to w nosie; Przyznajê, ¿e to mnie nie obchodzi.
Z innej strony, kiedy podaje siê bardziej dok³adne informacje na temat tego
innego wiata, jedn¹ z powtarzaj¹cych siê cech sposobu wypowiadania jest restrykcja umys³owa, która modalizuje, a nawet zaprzecza opisan¹ jakoæ: Zmartwychwstanie Chrystusa to jest naprawdê co wielkiego, ale nie rozumiem tego;
Mylê, ¿e jest co, byæ mo¿e; Wierzê w wiêtych obcowanie. Ale nigdy o tym
39
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nic nie powiedziano. W istocie, zasiêg zró¿nicowania wyrazu dotyczy zarówno
metaforycznej interpretacji innego wiata jak i dos³ownego odczytania. Tak jakby
jedno i drugie nie mog³o byæ doprowadzone do koñca. I tak, wersja metaforyczna
jest czasem wyra¿ona w sposób silny, wydaj¹cy siê nawet zaprzeczaæ jakiemukolwiek zmartwychwstaniu po mierci: Zmartwychwstanie to to, ¿e zmarli s¹ tu,
nawet dzisiaj, to ¿e jestem w trakcie mówienia o nich. To, co prze¿ylimy razem
pozostawia lady i pozwala mi jeszcze byæ aktywnym. Zmartwychwstanie znaczy, ¿e wiê, która istnieje miêdzy nami jest silniejsza ni¿ mieræ. Ale ten typ
odczytywania zatrzymuje siê w momencie, w którym trafia na zaufanie Bogu
i uznaje niezdolnoæ s³ów, aby o tym mówiæ: Nie mamy obrazu, aby o tym
mówiæ. To tak, jakby niewidomy mia³ opisaæ wiat. Ale wierzê, ¿e ci, którzy nas
opucili, byliby w stanie nam to wyjaniæ. A wiêc istnieje co
Wa¿ne jest sprecyzowanie, ¿e blokada umys³owa dotyka równie¿ odczytania
dos³ownego, przez które katolik wyra¿a ideê zmartwychwstania cia³ i odnalezienia
siê po mierci w konkretnym miejscu. Mo¿na wyró¿niæ wiele typów modalizacji:
 brak zrozumienia, przynajmniej niezdolnoæ przyznania siê, ¿e siê wie: To znak
zapytania. Chrystus nic nie wyjani³ na ten temat. Ja nie jestem intelektualist¹; O scenariuszu zmartwychwstania nic nie mo¿na powiedzieæ; Ja, osobicie, nigdy nie zastanawia³em siê nad tymi pytaniami. Mia³em kolegów
w seminarium, którzy to robili i wszystko porzucili; Nie rozumiem;
 w¹tpliwoæ zabarwiona nadziej¹: Mylê, ¿e jest co, byæ mo¿e. Mam nadziejê,
¿e tak;
 ironia wyra¿ana najczêciej przez miech, w odpowiedzi na probê opisania
zmartwychwstania, szczególnie na temat spersonalizowanego spotkania po
mierci;
 odrzucenie wierzenia z w³asnej przesz³oci: Dawniej, wierzy³em w zmartwychwstanie fizyczne. Dzi jestem mniej kategoryczny w tym wzglêdzie;
 odwo³anie siê do wiedzy teologicznej: W teologii ¿ydowskiej zmartwychwstanie cia³a nie oznacza o¿ywienia zmar³ych.
Istnieje równie¿ odrzucenie, czasem radykalne, dos³ownego odczytywania
zmartwychwstania: To punkt credo, co do którego jestem sceptyczny. Nie wierzê w zmartwychwstanie cia³a. Zmartwychwstanie nie jest wyci¹gniêciem
koci, aby zrobiæ na nowo cz³owieka. Raj nie jest do wyobra¿enia w odniesieniu
do astrofizyki; Miotam siê z ide¹, ¿e zmartwychwstanie jest reanimacj¹ trupów. Obrazy dos³owne mog¹ byæ co najwy¿ej rodkami pedagogicznymi, aby
pocieszyæ: Jedno z naszych dzieci bardzo ba³o siê mierci. Ca³kowicie pocieszy³o
je, kiedy powiedzia³em mu, ¿e jest miejsce, gdzie siê wszyscy odnajdziemy i ¿e
istniej¹ce wiêzy nie zostan¹ zerwane. Obraz jakby przestarza³y, co nie?
Ale te negacje, zarówno interpretacja metaforyczna, jak i wersja dos³owna,
równie¿ nie s¹ doprowadzone do koñca, poniewa¿ znajduj¹ odpowiednik pozytyw-
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ny w kontakcie z ide¹ mi³oci i szczêcia duchowego, która pozwala nawi¹zaæ do
nadziei ponownego spotkania i utrzymania wiêzi osobistych po mierci. Uczestniczymy wiêc w selekcjonowaniu tego, czym nie mog³oby byæ i tego, czym
mog³oby byæ ¿ycie po mierci. S¹ to zreszt¹ wypowiedzi najczêciej spotykane.
Nie mo¿e byæ zmartwychwstania bez obcowania wiêtych. Czêsto zastanawiam
siê, jak odnajdê mojego ojca. Trudno mi go sobie wyobraziæ bez jego pieszczot,
bez jego spojrzenia. Przekazywa³ tyle rzeczy, pieszcz¹c mnie koñcówkami palców. Wierzê, ¿e go odnajdê. Nie paznokcie, ale serce pe³ne czu³oci; Wierzê,
¿e nie bêdziemy inni. Z wyj¹tkiem naszego cia³a; Wady ludzkie znikn¹. Mylê,
¿e z moim mê¿em nie bêdê mia³a relacji m¹¿-¿ona, ale zachowamy relacje uprzywilejowane; Bóg da³ nam relacje i wiêzi, które nas tworz¹. Nie zniszczy tego,
co nam da³. A wiêc te wiêzi odnajdziemy po mierci. Nie odnajdziemy siê
w rzêdzie jedni obok drugich, z rodzinami zgrupowanymi i ludmi, którzy siê
rozpoznaj¹. Sposób relacji bêdzie bardziej duchowy, mi³oæ bêdzie istotna;
Zmartwychwstanie nie jest wyjciem z grobu, nie widzê miliardów ludzi zmartwychwsta³ych w ciele, ale wierzê, ¿e istnieje pewien wymiar, który przekracza
moj¹ osobê, moje zdolnoci. Jest on wyj¹tkowy wewn¹trz mi³oci Boga, wraz
z wszystkimi ludmi. Nie ma utraty ludzkoci. Wszyscy tam bêdziemy; Jestem
pewny, ¿e ich odnajdê, nie poznam ich, ale zobaczê ich przez Chrystusa zmartwychwsta³ego. Wiara pozwala mi wierzyæ, ¿e istnieje co wiecznego w ka¿dym
cz³owieku; Wiem, ¿e obiecano mi byæ w Bogu. Jest to tak wspania³e, ¿e nasze
najbardziej drogie byty nie mog¹ byæ nieobecne. Jest to mi³oæ w najwy¿szym
stopniu. Nie wiem, czy nasi bliscy nas zobacz¹. Chrystusa nie rozpoznano.
Mo¿na nastêpuj¹co podsumowaæ ró¿ne sposoby, w jakich dzisiejsi katolicy
mówi¹ o mierci i zmartwychwstaniu, tzn. zbiór elementów znacz¹cych, odnonie
do których nie ma pe³nej zgody, co do odpowiadaj¹cych im elementów znaczonych:
 utrzymanie podzia³u miêdzy wiatem materialnym a wiatem duchowym,
w którego mo¿liwoæ istnienia siê wierzy;
 ironia wzglêdem idei, ¿e treæ nie jest pewna, a jednoczenie, ¿e wiêkszoæ
ludzi j¹ poszukuje lub o niej myli;
 odrzucenie idei reanimacji cia³;
 wziêcie na powa¿nie kwestii, ale z doz¹ ¿alu ze wzglêdu na niepewnoæ
odpowiedzi;
 podwójny jêzyk implikuj¹cy taki dyskurs z jednymi (na spotkaniu publicznym):
Nie, zmartwychwstanie to nie reanimowani zmarli; a taki, z drugimi,
w kulisach (prywatny posi³ek): Nie mogê oderwaæ siê od obrazu Chrystusa
wychodz¹cego z grobu z autoironi¹ co do tej przyznawanej sprzecznoci;
podwójny jêzyk równie¿ miêdzy ironi¹/pogard¹ w kulisach a zachwytem liturgicznym na scenie;
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 autorytet instytucjonalny ksiêdza wyra¿ony podczas liturgii albo potwierdzony
w debacie (w przeciwieñstwie do postaw samodyskwalifikuj¹cych);
 jednoczesne potwierdzenie ograniczonoci przedstawieñ na temat rzeczywistoci uwa¿anych za transcendentne i niewyra¿alne oraz ich koniecznoci pedagogicznej;
 logika niepewnoci, tzn. logika dialektyczna wyra¿aj¹ca, wed³ug ró¿nych modalnoci, ¿ycie i nie-¿ycie zmar³ych (to nie jest materialne, ale realne; to nie
jest odnalezienie cielesne zmar³ych, których siê kocha, ale to jest );
 idea, ¿e odpowied na pytania o treæ nie jest wa¿na, w domyle: to, co
religijne, znajduje siê gdzie indziej.
Stwierdzamy wiêc, ¿e wierz¹cy wydaj¹ siê byæ rozdarci miêdzy dyskursem
dos³ownym, przed którym dyskurs Kocio³a tak naprawdê nie ucieka, poci¹gaj¹c
za sob¹ wzglêdnoæ (z pojêciami obecnoci rzeczywistej, cia³a, transsubstancjacji) a pragnieniem bycia w obecnoci Boga. Z jednej strony jest wierzenie w tê materialnoæ ¿ycia zmartwychwsta³ego, w które nie chce siê wierzyæ
a w tym samym czasie robi siê wra¿enie, ¿e nie omiela siê w to nie wierzyæ,
w ka¿dym razie wierzy siê, ¿e siê wierzy w ¿ycie wieczne. Z drugiej strony jest
mi³oæ, proste pragnienie kochania, powiedzenie o tym i bycie w obecnoci
istoty kochanej byæ mo¿e z nadziej¹ na co wiêcej. St¹d, kiedy ludzie s¹
o to zapytywani, powstaj¹ blokady umys³owe w liczbie prawie nieskoñczonej
i kolejne negacje. Krótko, jak to dobrze wyrazi³ Bruno Latour, be³kotanie osób
bêd¹cych w trakcie zapl¹tywania siê w przeciwieñstwach, negacjach i negacjach
negacji40.
To punkt zwrotny. Regu³y artykulacji, które odnajdujemy pomiêdzy wypowiedziami dotycz¹cymi wierzenia, pokazuj¹, ¿e nie s¹ one nosicielami specyficznych
informacji. Ka¿da odpowied jest czêci¹ pewnego ruchu wci¹¿ powracaj¹cego,
podczas którego jedna ustêpuje nastêpnej i w tym samym czasie stanowi biegun
krytyczny w stosunku do poprzedniej. Dokonuje siê to w sytuacji ruchu zwrotów
i wiecznych w¹tpliwoci miêdzy ró¿nymi koncepcjami, czym jest zmartwychwstanie zmar³ych: to dos³owne; to nie dos³owne; to symboliczne; nie, to nie symboliczne, to co wiêcej; nie, to nie dos³owne, ale to jest ; i tak dalej. Zgodnie
z ruchem, który potwierdza, który neguje, który zastanawia siê nad sensownoci¹
pewnego punktu widzenia lub innego, lub który ³¹czy oba w pewn¹ komplementarnoæ I który wydaje siê zawsze byæ pod wp³ywem problemu do rozwi¹zania.
Jak przyj¹æ bowiem inaczej to raczej paradoksalne stwierdzenie, trudne do zrozumienia dla wszystkich: Jezus, Syn Bo¿y, zmar³y i ¿ywy , jeli nie przez grê
zwrotów, w¹tpliwoci, przeciwstawieñ miêdzy sprzecznymi punktami widzenia?
40 B. Latour, Quand les anges deviennent de bien mauvais messagers, Terrain 1990, nr 14,
s. 7691.
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Wierzyæ przez akty
Istniej¹ te¿ inne sytuacje, gdzie wypowiedzi semi-propozycjonalne s¹ wypowiadane, recytowane, piewane. Konkretnie w ceremoniach religijnych liczne s¹
stwierdzenia typu Jezus ¿yje, zwi¹zane czêsto z deklaracjami mi³oci lub wiernoci, z wyrazami uwielbienia. Chodzi wiêc o pewien sposób wspó³uobecnienia
z samym nieobecnym, który staje siê obecnym w sytuacji wypowiedzenia, przez
deklaracjê lub przez przedmiot (ikonê, hostiê), który reprezentuje byt, do którego
siê zwraca. To tu w³anie tkwi wyjanienie s³ów Kocham Ciê: »Ja« i »Ty«
 kontynuuje Bruno Latour  powinno byæ wype³nione przez osoby realnie obecne. [ ] W mi³oci, »kocham ciê« powtarza siê wiele razy do tego stopnia, ¿e
powstaje relacja miêdzy mówi¹cymi jako relacja tego, a nie innego, tu i zreszt¹
teraz, a nie wczoraj lub jutro41. W poprzednim rozdziale ukazano, ¿e obecnoæ
bytu boskiego odwo³uje siê te¿ do specyficznych relacji interlokucji, których jest
on adresatem nieobecnym, wyranie wzywanym na ró¿ne sposoby, jêzykiem
i gestami, aby zjawi³ siê w danych okolicznociach. Tak jak dialog wewnêtrzny
jest rodkiem zachowania obecnoci bytu nieobecnego, deklaracja mi³oci lub
modlitwa stanowi¹ specyficzne modalnoci pozostania w obecnoci bytu boskiego. Zrozumia³oæ takich wypowiedzi mo¿e zreszt¹ jedynie bazowaæ na obecnoci
bytu, do którego siê zwracaj¹42. Elisabeth Claverie mówi o dyspozytywie
sytuacyjnym, aby wskazaæ na zabieg, który pozwala na manifestacjê w ró¿nych
formach bytu niewidzialnego (Boga, zmar³ego, Dziewicy )43.
Zgodnie z t¹ perspektyw¹, wypowied semi-propozycjonalna jawi siê
w okrelonej sytuacji przestrzenno-czasowej jako mo¿liwy punt wyjcia procesu
emocjonalnego lub intelektualnego prowadz¹cego do wywo³ania wizji o¿ywiaj¹cej,
za pomoc¹ zró¿nicowanych modalnoci obecnoci nieobecnego. Zreszt¹ wiemy,
¿e wype³nienie rytua³u nie zawsze harmonizuje z postaw¹ umys³ow¹, a jeszcze
mniej z bezproblematycznym przyjêciem jego wyranego lub ukrytego znaczenia.
Aby unikn¹æ fa³szywego intuicyjnego powi¹zania têskni¹cych za pochodzeniem
patriarchalnym lub kultem neo-Frazerowskich prze¿ytków, Pierre Bourdieu
wskazuje, ¿e rytua³y odprawia siê, poniewa¿ »tak siê robi« lub »to jest do
zrobienia«, ale te¿, poniewa¿ nie mo¿na zrobiæ nic innego ni¿ je odprawiæ, bez
koniecznoci wiedzy dlaczego i dla kogo siê je robi ani co one znacz¹, jak
w przypadku aktów pobo¿noci pogrzebowej44. Ale przeniesienie, jak to robi
41
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Bourdieu, aktu wierzenia z reprezentacji umys³owych do dyspozycji infra-werbalnych, infra-wiadomych, do fa³dów cia³a i dziur jêzyka45 nie pozostawia
¿adnego miejsca na analizê modalnoci uczestnictwa, na samo dowiadczenie
istot ludzkich bêd¹cych w trakcie procesu wierzenia lub, bardziej dok³adnie, na
rodzaje interakcyjnej obecnoci samego wierz¹cego. To wzajemne przystosowanie miêdzy ludmi a bogami, wpisane w dany kontekst i okolicznoci za
porednictwem przedmiotów, mo¿e przybraæ ró¿ne formy wyrazu. Pojawiaj¹ siê
na bazie obserwacji szczegó³ów indywidualnych wy³aniaj¹cych siê z procesów
zbiorowych. Chodzi tu o pojedyncze spotkanie miêdzy reprezentacj¹ semi-propozycjonaln¹ otoczenia a dyspozycj¹ afektywn¹ lub procesem intelektualnym w³aciwym dla jednostki obecnej w danej sytuacji46. Powiemy, ¿e to chwilowe spotkanie jest stanem wierzenia, a dok³adniej aktem wierzenia. Oto kilka
przyk³adowych modalnoci aktu wierzenia:
1) zwrócenie siê do bytu nadnaturalnego. Mê¿czyzna lub kobieta przed kapliczk¹, w której znajduje siê statua Maryi; mê¿czyzna zdejmuje kapelusz; przez
dwie lub trzy minuty szeptaj¹ kilka modlitw zanim nie odejd¹. Bêdzie tam stan
cia³a, aby przej¹æ s³ownictwo Bourdieu, który wprowadza cielesn¹ hexis
i habitus jêzykowy w sposób, w jaki rozumie siê sam przez siê, ale dodamy, ¿e
chodzi tu wy³¹cznie o pojedynczy stan. S¹ w trakcie wierzenia;
2) obecnoæ intymna. Stoj¹cy obok innych wiernych podczas ceremonii, samotny, m³ody cz³owiek p³acze podczas czytania opisu Ostatniej Wieczerzy Jezusa
i przemienienia chleba i wina w Cia³o i Krew Chrystusa. Zawartoæ semi-propozycjonalna wypowiedzi kap³ana zaprasza go, zgodnie z w³asn¹ interpretacj¹
i osobistym wywo³aniem wspomnieñ, do efektywnego prze¿ywania transsubstancjacji. Jest on w trakcie wierzenia naprawdê, ¿e Jezus jest obecny;
3) wizja bezporednia. Jednostka w stanie szczególnej ³aski widzi istotê nadnaturaln¹ (Jezusa, Maryjê ), któr¹ potrafi opisaæ. Jednostka wierzy, ¿e istota nadnaturalna jest naprawdê. Wywo³ana przez szczególny proces emocjonalny wizja nie jest zale¿na od treci otaczaj¹cych reprezentacji semi-propozycjonalnych;
4) zwi¹zek z pewn¹ emocj¹. Taki a taki, przekonany o nieistnieniu S¹du
Ostatecznego, ale wiadomy pope³nienia ciê¿kiego grzechu, obawia siê o swe
przeznaczenie do tego stopnia, ¿e prosi autorytet religijny o przebaczenie. Inny,
bêd¹c sam w domu, gdzie spoczywa zmar³y, kojarzy pierwszy szmer nocny
z manifestowaniem siê zmar³ego. Mimo ¿e jest przekonany o nieistnieniu zjaw, ten
typ reakcji emocjonalnej, zwi¹zanej z treci¹ semi-propozycjonaln¹ ukryt¹ (zjawy
istniej¹), stanowi stan wierzenia, choæ bardzo efemeryczny. W tym przypadku,
jednostki wierz¹ mimo wszystko, ¿e X;
45
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5) nieunikniony gest. Taki np. jak wlizgniêcie do trumny, zanim j¹ siê zamknie, osobistych pami¹tek (np. fotografii), aby towarzyszy³y zmar³emu. Niewzruszona potrzeba utrzymania kontaktu ze zmar³ym przez mediacje przedmiotu
k³óci siê ze wiadomoci¹ a¿ za bardzo ¿yw¹, praktycznej bezu¿ytecznoci takiego gestu. Osoba nie wierzy tak naprawdê, ¿e ;
6) pozytywne skojarzenie umys³owe. Czynnoæ mo¿e mieæ miejsce najczêciej poza w³aciwym rytua³em religijnym. Pozwala jednostce stworzyæ w mylach, na podstawie ukrytych przedstawieñ, obraz sytuacji, co do której ma nadziejê (ponowne spotkanie po mierci ze swoimi rodzicami) lub której siê boi
(mêki piekielne dla cia³a ). Ten typ skojarzenia mo¿e byæ zwi¹zany z odczytywaniem wydarzeñ codziennych, w których wspomniany wierz¹cy odkrywa nawi¹zuj¹cy znak.
Ju¿ samo ¿ycie codzienne wierz¹cego jest bez w¹tpienia naznaczone przez
dynamikê harmonizacji miêdzy nim samym a bytem nadnaturalnym. Ten, który
wierzy naprawdê regularnie, bêdzie z pewnoci¹ mia³ czêsto pozytywne skojarzenia umys³owe. A tak¿e ten, który wierzy³, ¿e rzeczywicie Ale czy nie zdarzy
mu siê równie¿ wierzyæ mimo to lub równie¿ nie wierzyæ tak naprawdê?
Analiza prze³o¿enia na akty wypowiedzi religijnych przyci¹ga z koniecznoci
uwagê etnografa na element, który wydaje nam siê kluczowy: zasadê wahania
miêdzy chwil¹, w której jednostka wkracza w stan wierzenia (gdzie performuje
swój akt efemeryczny wierzenia) a za³amania siê tego stanu przez zwyczajne
roztargnienie, b³¹dz¹ce myli, a nawet sceptycyzm i ironiê. Paul Veyne okrela to
codzienn¹ miernoci¹: Rodzi siê ona w³anie z tej wielorakoci [programów
prawdy], która, w niektórych stanach skrupu³ów neurotycznych, odczuwana jest
jako hipokryzja; przechodzimy nieustannie z jednego programu do drugiego, jak
zmienia siê d³ugoæ fal radiowych, ale robimy to bezwiednie47. Z mo¿liwych
100%, przechodzimy szybko do 5 lub 0% Nieczu³e na sprzecznoæ wierzenie
zezwala tym ³atwiej na tê plastycznoæ bez naruszenia w czymkolwiek uczciwoci jednostki. To w³anie tutaj wierzenia staj¹ siê naprawdê ludzkie.
Sprecyzujmy pewien punkt. Analiza prze³o¿enia na akty dookrela wymiar
metaforyczny reprezentacji semi-propozycjonalnych. Tkwi on w samym ponownym przyswojeniu tego typu wypowiedzi poza aktem wierzenia, tzn. poza sytuacj¹
wierzenia, w stopniu, w jakim nie jest on zwi¹zany, jako to widzielimy, z zaprzeczeniem empirycznym lub brakiem w nastêpstwie konsekwencji praktycznych.
Ci, którzy mog¹ siê w³¹czyæ pozytywnie do treci semi-propozycjonalnych, wed³ug których bogowie s¹ w niebie, zaskoczeni byliby jako pierwsi, przypomina
Paul Veyne, gdyby mogli ich tam spotkaæ i ca³kowicie mieszni, gdyby mieli
nadziejê ich zobaczyæ z okna samolotu. Poszukuj¹c empirycznie Jezusa, który mu
47
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siê ukaza³, wierz¹cy opuci stan wierzenia lub porzuci sam akt wiary. Uczestniczy³by nawet w postêpowaniu pozytywistycznym, tak jakby by³ niezdolny wyobraziæ sobie inny wiat ni¿ tylko wiat obiektywny48. Czy ten, kto idzie na groby
cz³onków zmar³ej rodziny przedstawiæ noworodka, wierzy naprawdê, ¿e bêd¹
rzeczywicie ogl¹daæ to dziecko? Nie  odpowie w dyskursie retrospektywnym
temu, który go zapyta. Ale mimo to trochê  pomyli w momencie aktu, który
jest krótki i który trudno przemyleæ do koñca. Czy cz³owiek wie, ¿e wierzy, czy
nie? Obojêtnoæ letargiczna odpowie znów P. Veyne49 i przypomina, ¿e cz³owiek dobrze wie, czego nie powinien byæ wiadomy. S¹ to niekonsekwencje
eschatologiczne. Mówi¹ one wiele o relacjach, z jednej strony, miêdzy wypowiedziami wiary (szczególnie na temat ¿ycia po mierci) a konsekwencjami logicznymi i/lub praktycznymi niedoprowadzonymi do koñca na bazie samego aktu
wiary, i z drugiej strony, miêdzy zachowaniami specyficznymi i odpowiadaj¹c¹
postaw¹ umys³ow¹. I nie ma w tym ¿adnej z³ej woli.
Intymne spotkania z istot¹ nadnaturaln¹ lub pozytywne skojarzenia umys³owe, jedne mog¹ce odsy³aæ do drugich i vice versa, wierzenia jako modalnoci
obecnoci interakcyjnej, zajmuj¹ wiêc w czasie dnia jedynie chwile cile wyznaczone i krótkotrwa³e. Ale chwiejnoæ stanów wierzenia ma równie¿ swoje w³asne
modalnoci. Spójrzmy na niektóre z nich.
1. Najbardziej powszechny jest bez w¹tpienia sam brak zró¿nicowania miêdzy stanem wierzenia lub aktem wiary a innymi sytuacjami, w których cz³owiek
mo¿e siê znaleæ  mo¿na by to nazwaæ zasad¹ zerwania. Ten, kto w kociele
mo¿e mieæ b³ysk umys³u lub pozytywne skojarzenia umys³owe odnonie do treci
semi-propozycjonalnej, zgodnie z któr¹ Jezus Chrystus zmartwychwsta³, zapomina
tê treæ w poniedzia³ek rano, a mo¿e nawet ju¿ kilka minut póniej.
2. Zgodnie z cytowanym wczeniej przyk³adem jednostka wie, ¿e zmar³y nie
bêdzie móg³ u¿yæ przedmiotów, które zostan¹ mu przeznaczone, ale daje mu je
mimo wszystko W chwili tego gestu nie mo¿na mentalnie zradykalizowaæ aktu
wierzenia bez jednoczesnego wprowadzenia do gry wiedzy krytycznej. Jednostka
pozostaje w letargu, preferuj¹c zachowanie swoich reprezentacji semi-propozycjonalnych poni¿ej poziomu wiadomoci: ta minimalna interioryzacja pozwala
w tym przypadku na zaakceptowanie nieodpowiednioci.
3. Kiedy czytelnik zag³êbia siê w swoim horoskopie, chêæ poznania optymistycznej przysz³oci lub strach przed sytuacj¹ niekorzystn¹ stanowi akt krótkotrwa³ego przyjêcia treci semi-propozycjonalnej. Mo¿liw¹ reakcj¹, stymulowan¹
przez minimum ducha krytycznego, jest sceptycyzm albo ironiczne przymró¿enie
oka i to bardzo szybko po przeczytaniu wspomnianej zapowiedzi.
48
49

B. Latour, Petite réflexion sur le culte moderne des dieux faitiches, s. 80.
P. Veyne, Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes?, s. 39.

Fakt religijny. Zwyczajna teoria religii Alberta Piette

243

4. Inn¹ modalnoci¹ jest dwoistoæ, aby opanowaæ chwiejnoæ stanu wierzenia. Pojawia siê szczególnie wtedy, kiedy ubóstwiona jest g³owa pañstwa wed³ug
przyk³adów ju¿ cytowanych (Lenin, Marat, cesarze rzymscy). Mimo ¿e kult
oddawany cesarzowi wzoruje siê na modelu religijnym, cesarz nie jest uznawany
za Boga. Dla Rzymian, np. bóstwa ¿yj¹ w innej przestrzeni-czasie, nie maj¹
biografii realnej i dzier¿¹ panowanie nad wiatem i nad przysz³oci¹; Rzymianie
nie przyznaj¹ wiêc boskoci imperatorowi, nawet jeli uwa¿aj¹ go za wystarczaj¹co niezwyk³ego, aby mu oddawaæ najwy¿sz¹ czeæ. Mimo mo¿liwych pojedynczych wahañ, pokazuj¹, ¿e nie oszukuj¹ siê, nie sk³adaj¹c ex-voto ubóstwionemu
cesarzowi, a jedynie w³asnym bóstwom.
5. Inn¹ modalnoci¹ jest w¹tpliwoæ zwi¹zana z roztargnieniem lub nawet
z obojêtnoci¹. Rz¹dzi ona jednoczesnym przyjêciem i krytycznym dystansem.
Wierny, bêd¹c w kociele, w czasie patrzenia na innych stoj¹cych lub klêcz¹cych,
s³ysz¹c s³owa kap³ana w¹tpi, teatralizuje gest rytualny, stara siê w³¹czyæ, myl¹c,
¿e powinien to zrobiæ jak inni. Czy nie mo¿na by porównaæ tej sytuacji do stanu
mnogiej ignorancji, w którym znalaz³by siê uczestnik podczas ceremonii: ka¿dy,
przez sw¹ postawê, swój nie w pe³ni zadowalaj¹cy akt wiary, rezerwuje sobie
komunikowanie niezadowolenia duchowego, graj¹c grê optymalnego dowiadczenia, myl¹c, ¿e inni prze¿ywaj¹ tê chwilê doskonale i rzeczywicie. Ka¿dy z nich,
przypuszczaj¹c, ¿e tylko jemu brakuje relacji z Bogiem, mo¿e stworzyæ opowieæ
o udanym dowiadczeniu i da siê z³apaæ na grze, myl¹c, ¿e jest jedynym, który
symuluje I tak dalej50.
6. Na pewnym poziomie wiadomoci bardziej rozwiniêtej ni¿ w poprzednich
sytuacjach, sam przedmiot aktu wiary (np. dok³adne oczekiwanie przybycia istot
pozaziemskich lub nadzieja powstania idealnego spo³eczeñstwa ekologicznego)
zderza siê z realnoci¹ rzeczywistoci (nie przybyli, nie mog³o zostaæ urzeczywistnione). W tym przypadku, akt wiary mo¿e kierowaæ siê ku w pe³ni uznanemu,
sprecyzowanemu, zdogmatyzowanemu i wymagaj¹cemu szacunku przekonaniu.
7. Poszukiwanie dowodów to jeszcze inna modalnoæ zapewniaj¹ca chwiejnoæ stanu wierzenia. Polega na poszukiwaniu, zgodnie z inn¹ postaw¹ umys³ow¹,
ladów l¹dowania lataj¹cego spodka, na robieniu zdjêæ nieba, które mog³yby
potwierdziæ pojawienie siê bytu nadnaturalnego, na wypracowaniu teorii fizyki,
która wykaza³aby rzeczywistoæ ontologiczn¹ tego, co mo¿e byæ opowiedziane
na temat dowiadczeñ granicznych mierci. Mo¿e te¿ po prostu chodziæ o czytanie historii ¿ycia Jezusa lub podjêcie siê odwiedzenia miejsc uprzywilejowanych,
które naznaczy³y pocz¹tki chrzecijañstwa. Dowody te mog¹ dotyczyæ wiarygodnoci samych wiadków, ale te¿ demonstracji autentycznoci treci wiadectw
i to za pomoc¹ rodków eksperymentalnych, czasem bardzo z³o¿onych. Dowód
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jawi siê jako intencja obiektywizacji, procedura demonstracji mo¿liwa do powtórzenia w ka¿dym punkcie jednorodnej kartezjañskiej »przestrzeni«51.
8. U¿ycie retoryczne metafory boskiej lub bardziej ogólnie religijnej mo¿e
przybraæ ró¿ne formy. Na przyk³ad, z ironi¹, bez ³¹czenia z odnonikiem religijnym, w przypadku komentarzy dziennikarzy lub kibiców na temat wyczynów
pewnego gracza pi³ki no¿nej (Maradona bóg okr¹g³ej pi³ki). W grupach
Nowej Ery nazwanie boskoci (Energia kosmiczna, Duch Uniwersalny )
mo¿e byæ prze¿ywane jako odpowiednia metafora, mniej z powodu prawdy lub
rzeczywistoci, któr¹ ta metafora kryje, ale bardziej ze wzglêdu na dynamizm,
pewnoæ, sens, jaki z sob¹ niesie52. Dwoistoæ, która nie wynika z braku woli
mo¿e prowadziæ, jak to widzielimy, do obojêtnoci letargicznej. Ale retoryka
mo¿e równie¿ daæ siê ponieæ interioryzacji synkretycznej, szczególnie po mierci
g³owy pañstwa, a nawet jakiego piosenkarza. Wracaj¹c do przyk³adu ju¿ cytowanego, Marat jest uto¿samiany z Jezusem i uwa¿any za nowego Mesjasza; na
jego czeæ organizuje siê rytua³y inspirowane chrzecijañstwem. W tym przypadku sankiuloci przyzwyczajeni do religii katolickiej, praktykowali domyln¹ i rozproszon¹ integracjê gestów i wypowiedzi do w³asnych wierzeñ religijnych. Ponadto,
w zawirowanych czasach i zmieszanych wiadomociach, s³ownictwo religijne,
u¿ywane najpierw do przekonywania i mobilizowania, mo¿e byæ równie¿ zinterioryzowane przez u¿ytkowników, którzy zsynchronizowaliby domylnie swoje wierzenia ze swoj¹ mow¹, nie wiedz¹c, co rzeczywicie myl¹.
9. Odbicie szczególnego momentu (w rzadkich przypadkach), jakim jest stan
wierzenia, w zbiorze zachowañ, postaw codziennych, regu³ ¿ycia. Bezporednio
daj¹ce siê przypisaæ intensywnoci aktu wiary przesz³ej lub porednio zwi¹zane
z wyrazem zainteresowania dla konkretnych reprezentacji semi-propozycjonalnych, obecnych miêdzy wierszami. Zachowania te mog¹ równie¿ potwierdzaæ
zdolnoæ odczytywania ma³ych wydarzeñ ¿ycia jako znaków, traktowania tego,
co siê zdarza jako znak53.
Ten typ opisów i analiz dobrze pokazuje, ¿e akt wiary i forma obecnoci
interakcyjnej, któr¹ implikuje, nie s¹ redukowalne do opowiedzenia swych w³asnych wierzeñ prowadz¹cemu wywiad. Istnieje tu ryzyko dyskursu retrospektywnego w³¹czaj¹cego do ka¿dej akcji ca³oæ dobrych powodów, które daj¹ jej charakter ca³ociowy, policzalny, zwieñczony, intencjonalnie ukierunkowany54. Ale
te¿ ka¿¹ improwizowaæ w sposób sztuczny wyjanienia treci wierzenia i motywów wiary55, poniewa¿ sytuacjê komplikuj¹ dwa elementy. Po pierwsze, jeli
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chodzi o wierzenie, to wypowied w momencie samego aktu je niszczy. Postawiæ sobie pytanie: »czy w to wierzê?« oznacza wyjæ z pola wierzenia i uznaæ
je za przedmiot rytualny niezale¿ny od aktu, który je potwierdza jako relacjê.
Wierzenie nie jest ju¿ niczym wiêcej ni¿ powiedzeniem, kiedy przestaje byæ zaanga¿owaniem relacyjnym, tzn. kiedy przestaje byæ wierzeniem56. Odpowiedzieæ prowadz¹cemu wywiad: Tak, wierzê, ¿e Jezus Chrystus jest Synem Bo¿ym nie oznacza wcale byciem w stanie wierzenia (lub w dyspozycji
szczególnej), ale po prostu oznacza wydaæ opiniê lub informacjê w tym
przypadku na temat swoich idei religijnych. Po drugie, wydaje siê, ¿e samo zdanie
mo¿e stanowiæ z³y model dla mylenia o wierze: zak³ada ono po³¹czenie konkretnej ekspresji werbalnej z przekonaniami, które nie maj¹ trwa³ych konturów, które
nadaje im werbalizacja57. I tak, trudna etnografia aktów wiary suponuje, aby
zawsze dostrzegaæ subteln¹ z³o¿onoæ, która wynika z zazêbiania siê wypowiedzi
wierzenia, ró¿nych modalnoci daj¹cym im przyzwolenie (wierzyæ naprawdê, nie
wierzyæ naprawdê, wierzyæ mimo wszystko ) i przebywania w obecnoci bytu
boskiego, jak równie¿ form wahañ (w roztargnieniu, sceptycyzmie, ironii ). To
codzienne zazêbianie siê jest zreszt¹ podstawowym warunkiem, aby nie wpaæ
w ob³êd. W niczym nie narusza szczeroci tego, który odwo³uje siê do bytu
nadnaturalnego.
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Akta procesu kanonizacyjnego Doroty z M¹tów od 1394 do 1521,
prze³. J. Wojtkowski, Olsztyn 2014, ss. 701
Do lat siedemdziesi¹tych XX w. wiadomoci o b³ogos³awionej Dorocie
z M¹tów Wielkich (13471394), wielkiej mistyczce Pó³nocy, mo¿na by³o znaleæ niemal wy³¹cznie w literaturze niemieckojêzycznej. By³o to ca³e spektrum
literatury naukowej, pocz¹wszy od hase³ encyklopedycznych i s³ownikowych,
poprzez monografie i artyku³y, a na edycjach róde³ koñcz¹c. B³ogos³awiona ta
by³a tak¿e obecna w wiadomoci historycznej Niemców wysiedlonych po 1945 r.
z terenu dawnych Prus Wschodnich i Zachodnich, w prasie wydawanej przez te
rodowiska oraz w duszpasterstwie, w tym w kaznodziejstwie sprawowanym dla
tej ludnoci. W tym kontekcie warto odnotowaæ homiliê powiêcon¹ b³ogos³awionej Dorocie z M¹tów wyg³oszon¹ w Monachium w 1979 r. przez kard. Josepha Ratzingera, przysz³ego papie¿a Benedykta XVI1.
Wiele lat up³ynê³o nim ludnoæ polska przyby³a po 1945 r. na Warmiê, Mazury
i Powile us³ysza³a o pruskiej rekluzie. Jeszcze wiêcej lat up³ynê³o, zanim uzna³a
j¹ za swoj¹ wiêt¹ i patronkê ziemi, na której przysz³o jej ¿yæ. Póno te¿
postaci¹ b³ogos³awionej Doroty zainteresowali siê polscy badacze historii duchowoci i przesz³oci Prus. Wród nich wa¿ne publikacje wydali: Marian Borzyszkowski, Henryk Misztal i Jerzy Misiurek. Ten ostatni od 1985 r. przybli¿a³ postaæ
pruskiej b³ogos³awionej studentom, w ramach wyk³adów z historii teologii duchowoci w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przez dziesiêciolecia jednak polscy badacze korzystali niemal wy³¹cznie ze wspomnianej ju¿ literatury niemieckojêzycznej. To niemieccy autorzy w znacznym stopniu ukszta³towali powojenn¹
wiedzê i narracjê o b³ogos³awionej Dorocie z M¹tów w polskich publikacjach
naukowych, na wyk³adach akademickich i w kaznodziejstwie parafialnym.
Wydane zaledwie w ci¹gu dwóch lat (20122014) przez bp. prof. Juliana
Wojtkowskiego, biskupa seniora archidiecezji warmiñskiej, wszystkie ród³a Doroteañskie, radykalnie zmieni³y utrwalon¹ i opisan¹ powy¿ej sytuacjê. Jako pierw1 Kard. J. Ratzinger, Drogi ku wnêtrzu. wiêta Dorota z M¹towów. Kazanie ku czci w. Doroty
z M¹towów wyg³oszone 17 czerwca 1979 r. w kociele w. Micha³a w Monachium, przek³. M. Borzyszkowski (b.m. i r.w.), ss. 4.

248

Recenzje, omówienia i sprawozdania

sze drukiem wydane zosta³y t³umaczenia dzie³ Jana z Kwidzyna (13431417),
spowiednika i kierownika duchowego b³. Doroty z M¹tów: Siedmiolilie Doroty
z M¹tów (Olsztyn 2012), ¯ywot Doroty z M¹tów (Lublin 2012) i Ksiêga
o wiêtach (Olsztyn 2013). S¹ to dzie³a bardzo wa¿ne dla badaczy postaci
rekluzy z Kwidzyna, bo poza jej biogramem, krel¹ sylwetkê duchow¹, opisuj¹ jej
stany i prze¿ycia nadzwyczajne, ale co niezmiernie wa¿ne, ukazuj¹ tak¿e szersz¹
perspektywê historyczno-teologiczn¹ nazywan¹ mistyk¹ krzy¿ack¹.
Niew¹tpliwie najwa¿niejszym ród³em do badania ¿ycia i kultu b³. Doroty,
a zarazem ukoronowaniem wysi³ku wydawniczego bp. prof. Juliana Wojtkowskiego s¹ Akta procesu kanonizacyjnego Doroty z M¹tów od 1394 do 1521
(Olsztyn 2014). Jest to monumentalne, licz¹ce 701 stron dzie³o, prze³o¿one przez
autora s³yn¹cego z erudycji i kultury s³owa, pielêgnuj¹cego piêkn¹ polszczyznê,
a przy tym biegle znaj¹cego i czuj¹cego jêzyk ³aciñski. Biskup Wojtkowski jest
te¿ uznanym fachowcem w dziedzinie teologii i dziejów Prus, co przy t³umaczeniu
dzie³a odgrywa³o zasadnicz¹ rolê. Sporód wspó³czesnych polskich naukowców,
bp Julian Wojtkowski by³ niew¹tpliwie najlepiej przygotowany do t³umaczenia Akt
procesu kanonizacyjnego Doroty z M¹tów i wywi¹za³ siê doskonale z tego
zadania.
Podstaw¹ t³umaczenia polskiego by³o wydane w 1978 r. w Niemczech przez
Richarda Stachnika, przy wspó³pracy Annelizy Triller i Hansa Westpfahla, Die
Akten des Kanonisationsprozesses Dorotheas von Montau von 1394 bis
1521. W³aciciel praw autorskich Böhlau Verlag z Weimaru udzieli³ oficjalnego
zezwolenia na polskie t³umaczenie. T³umacz stan¹³ jednak przed trudnym zadaniem jednoczesnego zachowania struktury redniowiecznego orygina³u i niemieckiej edycji ród³owej z 1978 r. W stosunku do wydania niemieckiego nieco poszerzone zosta³y przypisy, szczególnie odnosz¹ce siê do nazw geograficznych oraz
zmieniono uk³ad skorowidzów. Inaczej u³o¿one zosta³y równie¿ mapy historyczne.
Zmiany te nie wp³ynê³y na zasady edycji róde³ i nie naruszy³y uk³adu i treci
pierwowzoru.
Podstawê wydania Die Akten des Kanonisationsprozesses Dorotheas von
Montau von 1394 bis 1521, a tak¿e recenzowanego t³umaczenia polskiego,
stanowi rêkopis nr 1241 z Pañstwowej i Uniwersyteckiej Biblioteki w Królewcu,
który wspó³czenie przechowywany jest w Staatlicher Archivlager w Getyndze
w Niemczech (dzia³ Archivbestände Preußischer Kulturbesitz). Jest to notarialnie
uwierzytelniony transsumpt, jednego z dwóch egzemplarzy akt procesu kanonizacyjnego Doroty, który niegdy znajdowa³ siê w Kwidzynie. Drugi egzemplarz
zosta³ przes³any do Rzymu. W 1486 r. papie¿ Innocenty VIII, wznawiaj¹c wstrzymany po 1406 r. proces kanonizacyjny, prosi³ biskupa che³miñskiego, by sporz¹dzi³
notarialnie uwierzytelniony transsumpt oryginalnych akt przechowywanych
w Kwidzynie. Orygina³y rzymski i kwidzyñski akt procesu Doroty zaginê³y.

Recenzje, omówienia i sprawozdania

249

Natomiast transsumpt z 1486 r. przekazano wielkiemu mistrzowi w Królewcu. Po
sekularyzacji krzy¿aków dokument trafi³ do archiwum Ksi¹¿¹t Pruskich, a nastêpnie do zbiorów Pañstwowej i Uniwersyteckiej Biblioteki w Królewcu. Po drugiej
wojnie wiatowej akta procesowe trafi³y ostatecznie do Getyngi.
Niemieckie i polskie wydania akt procesu kanonizacyjnego maj¹ jednakow¹
strukturê. Pierwsz¹ czêæ stanowi wprowadzenie Richarda Stachnika przedstawiaj¹ce historiê i znaczenie procesu, materia³ ród³owy, zasady wydawnicze,
treæ czêci g³ównej procesu oraz czynnoci procesowe ujête w kilku etapach.
Najobszerniejsza jest czêæ druga, okrelona przez wydawcê jako Czêæ
G³ówna, która w edycji polskojêzycznej liczy 519 stron (s. 47566). Tê czêæ
podzielono na trzy rozdzia³y: 1. Transsumpt oryginalnych akt procesu w 1486 r.;
2. Czynnoci procesowe w Kwidzynie od 1404 do 1406 r. (podzielone na cztery
okresy); 3. Notarialne uwierzytelnienie w roku 1486 prawid³owego odpisu akt
procesu od 1404 do 1406 r. Naturalnie najwiêkszy walor poznawczy ma rozdzia³
drugi, na który sk³adaj¹ siê protoko³y przes³uchañ wiadków ¿ycia i cudów Doroty
z M¹tów.
Trzecia czêæ zawiera dokumenty nale¿¹ce wprawdzie do procesu kanonizacyjnego Doroty, ale znajduj¹ce siê poza rêkopisem procesu. S¹ to pisma z lat
13941521, bêd¹ce w istocie korespondencj¹ wymienian¹ miêdzy Rzymem
a zakonem krzy¿ackim w sprawach procesowych.
Polskie t³umaczenie akt procesu koñcz¹ skorowidze, szeæ map historycznych, pos³owie i spis treci.
O znaczeniu wydania Akta procesu kanonizacyjnego Doroty z M¹tów
pisa³ ju¿ w 1978 r. Richard Stachnik: Przede wszystkim potwierdzaj¹ obraz
osobowoci Doroty, który Jan z Kwidzyna nakreli³ w swoich o niej dzie³ach oraz
go uzupe³niaj¹. Trzeba to powiedzieæ zw³aszcza o protoko³ach zeznañ wiadków,
którzy dobrze znali Dorotê: kilku ksiê¿y i wielu pañ z Gdañska i Kwidzyna.
Dowodz¹ oni zarazem wyj¹tkowej czci, jak¹ ludnoæ Pruska darzy³a »Matkê
Dorotê«, »Patronkê kraju« i ukazuj¹ jak ¿ywy i trwa³y ruch odnowy wyzwoli³a
w Prusach prosta, poszukuj¹ca ukrycia pustelnica. Ponadto  co wydaje siê
niemniej wartociowe  Proces rozwin¹³ przed naszymi oczami wielowarstwowy
obraz ¿ycia kulturalnego w Prusach [ ]. Ale proces stanowi bogat¹ kopalniê
tak¿e dla historii Kocio³a, wiata i prawa, dla praktyki lekarskiej, obyczajowoci
ludowej oraz wielu innych zagadnieñ (s. 25).
Edycja polska Akt procesu kanonizacyjnego Doroty z M¹tów powinna
trafiæ w pierwszej kolejnoci do rodowisk akademickich Uniwersytetu Gdañskiego, Uniwersytetu Miko³aja Kopernika i Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego
w Olsztynie. Wydany w jêzyku polskim obfity materia³ ród³owy dotycz¹cy
b³. Doroty mo¿e u³atwiæ w tych orodkach pracê badawcz¹ zarówno fachowcom
od dziejów pruskich, jak równie¿ umo¿liwiæ redakcjê wielu prac naukowych przez
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studentów historii i teologii. Ze wzglêdu na znaczenie w histografii i walory
poznawcze po ksi¹¿kê mog¹ siêgn¹æ tak¿e inne orodki naukowe. Powinna ona
zainteresowaæ wszystkich mediewistów, szczególnie badaczy dziejów zakonu
krzy¿ackiego oraz historyków teologii duchowoci. Wród czytelników mog¹ siê
znaleæ tak¿e wszyscy rozmi³owani w dziejach pruskiej krainy.
ks. WOJCIECH ZAWADZKI

David Ray Griffin, Panentheism and Scientific Naturalism. Rethinking
Evil, Morality, Religious Experience, Religious Pluralism, and the Academic Study of Religion. Claremont: Process Century Press 2014, ss. 302
Popularnoæ zagadnienia naturalizmu w nauce wydaje siê nie s³abn¹æ. O ile
przywykniêto ju¿ do naturalizmu ontologicznego i metodologicznego, o tyle ³¹czenie naturalizmu naukowego z panenteizmem wydaje siê co najmniej zaskakuj¹ce.
Takiego po³¹czenia dokonuje w najnowszej ksi¹¿ce David Ray Griffin (ur. 1939 r.),
amerykañski metodysta, filozof oraz teolog procesu, a tak¿e profesor filozofii
religii i teologii w Claremont School of Theology oraz w Claremont Graduate
University (obecnie zastêpca dyrektora Center for Process Studies). W polskiej
teologii jego pogl¹dy s¹ w zasadzie nieznane, podobnie jak ma³o znana jest teologia procesu, któr¹ m.in. reprezentuje. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e zagadnienia naturalizmu, nauki oraz religii Griffin podj¹³ w kilku wczeniejszych monografiach,
zw³aszcza Religion and Scientific Naturalism. Overcoming the Conflicts
(SUNY Series in Constructive Postmodern Thought, Albany: State University of
New York Press 2000) oraz Reenchantment without Supernaturalism. A Process Philosophy of Religion (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press 2001).
Na recenzowan¹ ksi¹¿kê sk³ada siê: wprowadzenie, osiem rozdzia³ów, pos³owie (s. 273276), odnoniki do literatury (s. 277300) oraz podziêkowania
(s. 301302). Znajduj¹ siê tu teksty ju¿ publikowane, choæ  jak podkrela Griffin
 znacz¹co przepracowane.
We wprowadzeniu (s. 112) autor wskazuje, ¿e celem ksi¹¿ki jest ukazanie
nowego rozumienia naturalizmu naukowego, który umo¿liwia³by wspó³pracê miêdzy nauk¹ a religi¹. Mowa jest tu o tym, ¿e w historii naros³o wiele nieporozumieñ
miêdzy niesupranaturalistycznym naturalizmem a tradycyjnym teizmem. W celu
zmiany tej sytuacji potrzeba redefinicji zarówno naturalizmu, jak i teizmu. Griffin
jasno podkrela, i¿ jest zwolennikiem naturalizmuppp (skrót od ang. s³ów: prehensive-panentheist-panexperientialist) oraz panenteizmu. Oprócz wyjanienia
samego pojêcia panenteizmu, uwa¿a, ¿e naukowy wiatopogl¹d obecnie jest na-
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zywany naukowym naturalizmem. Dla Griffina jest to naturalizm niesupranaturalistyczny (naturalizmns). Naturalizm naukowy bywa tak¿e  jego zdaniem  uto¿samiany z naturalizmemsam (skrót od ang. s³ów: sensationist-atheist-materialist),
czyli naturalizmem zmys³owo-ateistyczno-materialistycznym. Dla amerykañskiego
procesualisty istotne wydaje siê, ¿e wed³ug panenteizmu problem przerywania
naturalnych zwi¹zków przyczynowych, jaki mia³ wystêpowaæ w tradycyjnym teizmie w odniesieniu do zagadnienia cudu, tutaj siê nie pojawia. Warto zwróciæ
uwagê, ¿e Griffin opiera swoje pogl¹dy na myli A.N. Whiteheada, któr¹ zalicza
z kolei do postmodernizmu (choæ ma siê ona ró¿niæ od tego typu postmodernizmu,
w którym odrzuca siê ugruntowanie moralnoci i praktyk religijnych w metafizyce, zw³aszcza tej o nachyleniu teistycznym).
W rozdziale I, zatytu³owanym Panentheism: A Postmodern Revelation
(s. 1345), autor uzasadnia, dlaczego panenteizm w wersji A.N. Whiteheada
i Ch. Hartshornea stanowi  jego zdaniem  alternatywê dla teizmu, ateizmu
i panteizmu. W tym celu ogólnej charakterystyce poddaje wczesnonowo¿ytny
supranaturalizm oraz pónonowo¿ytny ateizm. W wyniku przeprowadzonych badañ stwierdza, ¿e ów wczesnonowo¿ytny supranaturalizm cechowa³ skrajny woluntaryzm, zale¿noæ praw natury i zasad przyczynowoci od Boga (zawieszanych przez Niego, np. w zdarzeniu o charakterze cudownym), przyjmowanie
stworzenia wiata ex nihilo. W dalszej kolejnoci wyk³ada swoje racje za odrzuceniem supranaturalistycznego wiatopogl¹du, do których nale¿¹: nierozwi¹zywalny problem z³a, konflikt supranaturalizmu z naturalizmem siedemnastowiecznej
nauki, powstanie teorii ewolucji odrzucaj¹cej biblijn¹ koncepcjê stworzenia wiata
i cz³owieka, rozwój historycznych studiów biblijnych, które zakwestionowa³y nieomylnoæ Pisma wiêtego, rozszerzanie siê protestantyzmu i jego podzia³ na ró¿ne
denominacje, spo³eczna krytyka religii (dokonana m.in. przez K. Marxa), krytyka
teologii naturalnej. Z kolei dla pónonowo¿ytnego ateizmu charakterystyczne by³o
przejcie od dualizmu, jaki wystêpowa³ jeszcze u pocz¹tków nowo¿ytnoci, do
materializmu.
Griffin zaznacza, ¿e zarzuty, formu³owane pod adresem supranaturalizmu
i ateizmu, jest w stanie odeprzeæ procesualny panenteizm. Wed³ug tej koncepcji
Bóg jest dusz¹ wszechwiata. Nadto Bóg i wiat s¹ w pewnym sensie rzeczywistociami korelatywnymi. Co wiêcej, panenteizm w ujêciu myli procesu wyklucza wszechmoc Boga, dziêki czemu Bóg  zdaniem Griffina  przestaje byæ
odpowiedzialny za z³o w wiecie. Dla panenteizmu istotny ma te¿ byæ naturalizmppp,
który paneksperymentalizmem zast¹pi³ materializm, ujêciow¹ koncepcj¹ poznania
 sensualistyczn¹ teoriê poznania, a panenteizmem  ateizm. Naturalizmppp ma
prze³amywaæ ograniczenia naturalizmusam, a zatem pokonuje dualizm i materializm,
a tak¿e dostarcza nowej analogii do zrozumienia interakcji pomiêdzy Bogiem
a wiatem (niedualistyczny interakcjonizm).
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Z punktu widzenia teologii jedne z najbardziej istotnych uwag znajdujemy
w koñcowej czêci tego rozdzia³u. Griffin utrzymuje, ¿e naturalizmppp razem z jego
panenteizmem ma szereg zalet w³aciwych dla supranaturalizmu oraz dla pónonowo¿ytnego naturalizmu, lecz nie implikuje stwarzanych przez nie problemów.
Otó¿ naturalizmppp oraz nieod³¹czny od niego panenteizm maj¹ m.in. nie generowaæ problemu z³a, nie ma w nich te¿ potrzeby odwo³ania siê do nadprzyrodzonej
przyczynowoci, by wyjaniæ relacjê duszy do ludzkiego cia³a. Najbardziej istotne
z punktu widzenia teologii fundamentalnej jest to, ¿e tego typu naturalizm mo¿e byæ
uznawany za objawienie  i to z dwóch powodów. Griffin za J.B. Cobbem Jr.
stwierdza, ¿e nowo¿ytna nauka oferuje uniwersaln¹ prawdê. Jego zdaniem tego
typu prawda jest naturalizmemns, który mo¿na uznaæ za boskie objawienie. Procesualny panenteizm usi³uje natomiast uzgodniæ to objawienie z objawieniem
pochodz¹cym z tradycji Abrahamowej oraz z innych tradycji teistycznych.
W rozdziale II, Divine Activity and Scientific Naturalism (s. 4773), autor
próbuje odpowiedzieæ na pytanie, czy naukowy naturalizm, przyjmuj¹cy, ¿e nie
istniej¹ nadprzyrodzone interwencje w wiecie, jest zgodny z tym rodzajem boskiej aktywnoci w wiecie, jaki zak³ada wiêkszoæ religii. Zdaniem Griffina jest
to mo¿liwe. Amerykañski procesualista podkrela, ¿e w sercu konfliktu miêdzy
nauk¹ a religi¹ znajduje siê zagadnienie boskiej aktywnoci w wiecie. Wskazuje
te¿, ¿e religie (biblijne, wiêkszoæ religii ludów pierwotnych, teistyczne formy
hinduizmu) zak³adaj¹ boskie oddzia³ywanie w wiecie.
W rozdziale II Griffin prezentuje piêæ standardowych rozwi¹zañ konfliktu
miêdzy naukowym naturalizmem a bosk¹ przyczynowoci¹: 1o panteistyczna to¿samoæ przyczynowoci boskiej i naturalnej (np. filozofia B. Spinozy, w której
jednak nie ma mowy o cudach w sensie przerwania ³añcucha przyczynowoskutkowego); 2o paradoksalna to¿samoæ przyczynowoci boskiej i naturalnej
(myl R. Bultmanna); 3o jêzyk dotycz¹cy boskiej przyczynowoci jako jêzyk
niereferencyjny (nasz jêzyk jest w wiêkszoci przypadków referencyjny, czyli
odnosi siê do obiektów znajduj¹cych siê poza naszymi wypowiedziami; jêzyk
religijny ma natomiast wyra¿aæ nasze postawy wzglêdem rzeczywistoci, np.
czeæ, strach); 4o naturalizm naukowy jako naturalizm czysto metodologiczny
(w tym ujêciu nauka ani nie potwierdza, ani nie zaprzecza boskiej przyczynowoci, poniewa¿ jest ograniczona do przyczyn o charakterze naturalnym); 5o odrzucenie naukowego naturalizmu na korzyæ supranaturalistycznej nauki (najlepsz¹
nauk¹ staje siê nauka teistyczna). Zdaniem Griffina wszystkie zaprezentowane
próby uzgodnienia wiatopogl¹du naturalizmu naukowego z bosk¹ aktywnoci¹
w wiecie zawodz¹, gdy¿ nie dysponuj¹ takim pojêciem boskiej przyczynowoci
w wiecie, które pozostawa³oby w zgodzie z naukowym za³o¿eniem, ¿e procesy
przyczynowe wiata nie mog¹ ulec przerwaniu. Autor ksi¹¿ki proponuje zatem
naturalistyczne pojêcie boskiej aktywnoci w wiecie, co oznacza, ¿e boski wp³yw
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na wiat jest czêci¹ wewn¹trzwiatowych procesów, a nie ich nag³ym przerwaniem. Ta koncepcja, inspirowana myl¹ Whiteheada, bywa okrelana mianem
naturalistycznego teizmu. W myl tej koncepcji boskie dzia³anie obecne jest
w ka¿dym zdarzeniu (event) we wszechwiecie. W charakterze uwagi ogólnej
koniecznie nale¿y dodaæ, ¿e teologia procesu na bazie tego zamys³u wyklucza
kilka idei: Bóg nie dzia³a w jednej religii jakociowo inaczej ni¿ w innej; Bóg nie
okrela w pe³ni ¿adnego zdarzenia; wreszcie nie ma cudów rozumianych jako
nadprzyrodzone interwencje w wiat.
W rozdziale III, Panentheism and Cosmic Design (s. 7598), Griffin podejmuje problem zaprojektowania wszechwiata. Przyjmuje, ¿e na to pytanie mo¿na
(za Whiteheadem) udzieliæ odpowiedzi twierdz¹cej i jednoczenie przecz¹cej.
Najpierw autor ksi¹¿ki przedstawia szeæ mo¿liwych znaczeñ tego, ¿e kosmos nie
zosta³ zaprojektowany (nie zosta³ stworzony z absolutnej nicoci, nie zosta³ stworzony ca³y naraz, nie zosta³ stworzony stopniowo z niczego, nie zosta³ zaprogramowany od samego pocz¹tku, nie zosta³ stworzony jedynie dla ludzi, ludzkie istoty
nie s¹ nieuniknione). Nastêpnie ukazuje dwa sensy, w jakich nasz wiat zosta³
zaprojektowany. W pierwszym z nich  operuj¹c pojêciami metafizyki procesu
 wskazuje na boski cel, jaki jest dawany przez Boga stworzeniom do uzyskania
przez nie wiêkszego bogactwa dowiadczenia. W drugim sensie chodzi o ustanowienie najbardziej podstawowych zasad dla naszej epoki kosmicznej. Tutaj amerykañski filozof i teolog szeroko wykorzystuje pojêcia z zakresu teologii procesu.
Na koniec zaznacza, ¿e zaprezentowane przez niego rozumienie zaprojektowania
wiata jest zgodne z danymi naukowymi dotycz¹cymi ewolucji; tego ujêcia ma
równie¿ nie os³abiaæ problem z³a.
Z problemem z³a w po³¹czeniu z panenteizmem Griffin mierzy siê w kolejnym
rozdziale monografii  Panentheism and the Problem of Evil (s. 99131). Na
wstêpie podkrela, ¿e problem z³a stanowi³ jeden z g³ównych powodów upadku
wiary w bosk¹ aktywnoæ w wiecie. Zdaniem Griffina ¿adna dyskusja o boskiej
aktywnoci nie mo¿e zostaæ zakoñczona bez bezporedniego potraktowania w³anie kwestii z³a. Autor pracy wskazuje na to, ¿e w kwestii z³a tradycyjny teizm
jest niespójny. Zak³ada bowiem, ¿e wiat zosta³ stworzony przez dobrego
i wszechmocnego Stworzyciela, lecz rzeczy dziej¹ siê tak, jakby nikt taki nie
istnia³. Dlatego  jego zdaniem  nale¿y odrzuciæ koncepcjê stworzenia ex nihilo
jako niebiblijn¹ i przyj¹æ stworzenie wiata z chaosu. O niebiblijnym pochodzeniu
doktryny creatio ex nihilo ma wiadczyæ choæby cytat z Rdz 1,1-2a: Kiedy Bóg
zacz¹³ stwarzaæ niebiosa i ziemiê, wiat by³ bez³adem i pustkowiem (When
God began to create the heaven and the earth, the world was without form
and void). Wed³ug Griffina, id¹cego za znawcami Biblii hebrajskiej (J. Levenson
oraz G. May), takie t³umaczenie ma byæ najwierniejsze orygina³owi, a nie oddaje
tego przek³adu, z jakim mamy do czynienia w wiêkszoci wydañ Starego Testa-
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mentu: Na pocz¹tku Bóg stworzy³ niebo i ziemiê. Ziemia za by³a bez³adem
i pustkowiem (In the beginning God created the heaven and the earth. The
earth was without form and void). Ten b³êdny przek³ad ma  jego zdaniem
 sugerowaæ doktrynê creatio ex nihilo. Amerykañski procesualista jest nawet
zdania, ¿e creatio ex nihilo nie jest konieczna dla chrzecijañskiej wiary, co
uzasadnia tym, i¿ Bóg jest dos³ownie ród³em wszystkiego, a wiêc tak¿e z³a, a to
ma zagra¿aæ Jego doskona³ej dobroci.
W dalszej czêci rozdzia³u Griffin wskazuje na to, ¿e tradycyjny teizm nie
rozwi¹zuje w sposób satysfakcjonuj¹cy problemu z³a. Koncepcjê boskiej aktywnoci w wiecie, która nie jest falsyfikowana przez z³o, ma dopiero ukazywaæ
panenteizm Whiteheada. Jest to  wskazuje autor  procesualna teodycea. Ów
panenteizm podkrela stworzenie wiata z chaosu, którego pierwotnym tworzywem mia³a byæ nie jaka materia, lecz twórcza aktywnoæ. Ta twórczoæ mia³a
z kolei obejmowaæ energiê. Wszystkie rzeczy  od wiata subatomowego do
ludzkich istot  maj¹ wcielaæ tê twórczoæ. Ponadto, ostateczne jednostki wiata
maj¹ byæ chwilowymi zdarzeniami, a nie trwaj¹cymi rzeczami. Wreszcie w tym
ujêciu Bóg dysponuje jedynie si³¹ perswazji, a nie kontroli. W ten sposób panenteizm Whiteheada dostarcza rozwi¹zanie problemu z³a oraz ukazuje koncepcjê
boskiego dzia³ania, rzekomo zgodnego z naukowym naturalizmem.
Griffin w rozdziale V Scientific Naturalism and Religious Experience
(s. 133167), skupia siê na religijnym dowiadczeniu, w którym akceptacja naukowego naturalizmu powoduje szereg trudnoci. Prowadzony dyskurs dotyczy
rozró¿nienia pomiêdzy naturalizmem w sensie ogólnym (naturalizmns) i jego specyficzn¹ form¹, czyli naturalizmemsam. W zwi¹zku z tym autor pracy w pierwszej
kolejnoci analizuje trzy p³aszczyzny dotycz¹ce naturalizmusam: poznanie zmys³owe, ateizm oraz materializm. Jeli chodzi o sensualistyczn¹ teoriê poznania, to
wyklucza ona mo¿liwoæ poznania pozazmys³owego (np. takiego, o jakim mowa
w parapsychologii), jak równie¿ dowiadczenia teistycznego rozumianego jako
dowiadczenie boskiej podmiotowoci, ró¿nej od postrzegaj¹cego. Z kolei ateizm
wskazuje, ¿e dowiadczenie religijne nie mo¿e byæ wyjaniane z u¿yciem kategorii
transcendencji i wiêtoci, lecz poprzez odwo³anie do przekonañ kulturowych
(cultural beliefs). To podejcie do dowiadczenia religijnego wzmocni³o materializm g³osz¹cy identyzm, czyli pogl¹d o materialnej naturze zjawisk zachodz¹cych
w wiadomoci (np. mózg i umys³ cz³owieka s¹ tym samym materialnym elementem). Wniosek, jaki mo¿na sformu³owaæ na podstawie prowadzonych analiz, jest
taki, ¿e naturalizm z poznaniem zmys³owym, ateizmem oraz materializmem wyklucza mo¿liwoæ dowiadczenia religijnego o charakterze teistycznym. W dalszej
czêci rozdzia³u amerykañski procesualista stwierdza, ¿e naturalizmsam jest nieadekwatny tak¿e dla nauki. Ostatecznie wskazuje, ¿e dopiero naturalizmppp
umo¿liwia dowiadczenie religijne jako dowiadczenie czego wiêtego.
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Wyjaniaj¹c w dalszej kolejnoci, na czym polega specyfika naturalizmuppp,
Griffin wskazuje, ¿e w tego typu naturalizmie poznanie zmys³owe jest wtórnym
sposobem poznania, pochodnym od niezmys³owego sposobu poznania zwanego
ujêciem, panenteizm rozwi¹zuje problem z³a, a paneksperymentalizm podkrela, i¿
wiat sk³ada siê z dowiadczaj¹cych, czêciowo samookrelaj¹cych siê zdarzeñ.
Ten typ naturalizmu  podsumowuje Griffin  nie wyklucza prawdziwego dowiadczenia religijnego.
Rozwa¿ania tego rozdzia³u s¹ po czêci kontynuowane w kolejnym  Scientific Naturalism and the Study of Religion (s. 169206). W tym filozoficznym
rozdziale Griffin ustosunkowa³ siê do propozycji dwóch znanych badaczy religii
 R.A. Segala i J.S. Preusa. Choæ obaj autorzy  zaznacza autor recenzowanej
pracy  mówi¹ o ró¿nych podejciach do religii (nowo¿ytnym lub naturalistycznym  Preus; z punktu widzenia nauk spo³ecznych  Segal), to w gruncie rzeczy
ma to byæ to samo podejcie. Ich pozycja ma obejmowaæ trzy twierdzenia:
1o akademickie studia nad religi¹ nie mog¹ unikaæ wyjaniania pochodzenia
i trwa³oci religii; 2o jakiekolwiek wyjanianie powinno mieæ charakter wyjanienia z zakresu nauk spo³ecznych; 3o musi wiêc byæ naturalistyczne (w takim
sensie, jaki jest przyjmowany w naukach spo³ecznych). Griffin wskazuje, ¿e
ka¿de z tych twierdzeñ mo¿na zakwestionowaæ. Nastêpnie podkrela, ¿e sam
naturalizm, którym chêtnie pos³uguj¹ siê obaj autorzy, ma a¿ osiem ró¿nych znaczeñ (cztery epistemiczne i cztery ontologiczne). Zaznacza przy tym, i¿ zaprzeczenie supranaturalizmu (czego chc¹ wspomniani autorzy) wymaga naturalizmusam.
W ostatecznoci Griffin stwierdza, ¿e przekonanie o s³usznoci zastosowania
naturalizmusam w badaniach nad religi¹ wi¹za³oby siê z filozoficznym uzasadnieniem jego prawomocnoci. Tymczasem  wskazuje  akceptacja tego typu naturalizmu nie ma uzasadnienia filozoficznego. Dla autora ksi¹¿ki jasne jest, ¿e
wyjanienie naukowe religii bêdzie nieadekwatne przy za³o¿eniu naturalizmusam,
a ponadto nie mo¿na apriorycznie wykluczaæ wyjaniania faktu religii o charakterze teistycznym (teologicznym).
W rozdziale VII, Scientific Naturalism and Human Morality (s. 207242),
Griffin omawia widoczny konflikt pomiêdzy zdroworozs¹dkowymi za³o¿eniami
moralnymi a naukowym naturalizmem. Efektem tego  wskazuje  mo¿e byæ np.
wypowied A. MacIntyrea o tym, ¿e w sferze intelektualnej utracilimy pewnoæ
co do istnienia jakiejkolwiek moralnoci, która mog³aby byæ usprawiedliwiona
wobec ka¿dej osoby. Wed³ug Griffina sytuacja, z jak¹ obecnie mamy do czynienia, spowodowana jest szerokim odrzuceniem moralnego realizmu przez filozofiê
pónoowieceniow¹, co kontynuowa³a filozofia kolejnych okresów a¿ do wspó³czesnoci (wskazuje tu np. na J. Mackiego, G. Harmana, R. Rortyego). Podkrela tak¿e, ¿e alternatywa Kanta, poszukuj¹ca uzasadnienia dla powszechnych
zasad moralnych bez odniesienia do moralnego realizmu, zawiod³a. Stwierdza, ¿e
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odrzucenie moralnego realizmu spowodowane by³o przyjmowaniem naturalizmusam.
Ponadto zaznacza, ¿e ten typ naturalizmu jest nie tylko nieadekwatny dla nauki,
o czym pisa³ zw³aszcza w poprzednim rozdziale ksi¹¿ki, lecz tak¿e dla zdrowego
rozs¹dku, który zawiera pojêcia moralne. Wniosek Griffina jest jeden: realny
moralizm umo¿liwia dopiero Whiteheadowski naturalizmppp.
W ostatnim rozdziale zatytu³owanym Panentheism and Religious Pluralism
(s. 243271), Griffin ukazuje zarys problematyki pluralizmu religijnego w ujêciu
teologii procesu. Najpierw daje ogólne wyjanienie pluralizmu religijnego, który
nie jest to¿samy z wieloci¹ religii. Wskazuje na piêæ podstaw pluralizmu religijnego (teologiczne, etyczne, socjologiczne, naturalistyczne, dialogiczne). Nastêpnie
zajmuje krytyczne stanowisko wobec pluralizmu religijnego, jaki prezentuje jeden
z najbardziej znanych jego zwolenników J. Hick. Griffin twierdzi, ¿e stanowisko
Hicka jest raczej niezró¿nicowanym pluralizmem (identist pluralism), co wynika
m.in. z tego, ¿e utrzymuje on, ¿e wszystkie religie s¹ ukierunkowane ku tej samej
Ostatecznej Rzeczywistoci. Griffin, powo³uj¹c siê na prace M. Heima, podwa¿a ten pogl¹d. Dopiero teologia procesu  wskazuje  rozwija komplementarny
pluralizm religijny, który pozwala na przyjêcie dwóch Ostatecznych Rzeczywistoci: Boga i kreatywnoci. Stanowisko to  jego zdaniem  rozwija szczególnie J.B. Cobb Jr. Griffin wskazuje, ¿e mo¿na je zmodyfikowaæ, do Boga
i kreatywnoci do³¹czaj¹c kosmos (zgodnie z przyjêtym w tej teologii panenteizmem).
Zaprezentowane w niniejszej pracy rozumienie  jak chce autor  naukowego naturalizmuppp odnosi siê do takich zagadnieñ, jak: problem z³a, moralnoæ,
dowiadczenie religijne, religijny pluralizm, a tak¿e badania nad religi¹. Wydaje
siê, ¿e ten typ naturalizmu zosta³ omówiony doæ szeroko. Z teologicznego punktu
widzenia budz¹ siê jednak pewne w¹tpliwoci. Otó¿ autor recenzowanej pracy
jest zwolennikiem teologii procesu, któr¹ uznaje siê za przyk³ad tzw. teologii
postmodernistycznej. Nale¿y mieæ to na uwadze. Mo¿na w zwi¹zku z tym postawiæ kilka istotnych pytañ: Czy s³uszne jest adaptowanie do zagadnieñ teologicznych filozofii procesu? Czy polemika z supranaturalizmem rzeczywicie jest zasadna? Dlaczego autor operuje jedynie scholastycznym i neoscholastycznym
rozumieniem Bo¿ego dzia³ania w wiecie (i nie uwzglêdnia nowszych ujêæ choæby
zagadnienia cudu)? Jak rozumie Bo¿e objawienie? Dlaczego w omawianiu doktryny creatio ex nihilo nie siêga po inne cytaty biblijne, które potwierdzaj¹
stworzenie wiata z niczego (np. 2 Mch 7,22-23.28; Rz 4,17)? Czy panenteizm
w ujêciu teologii procesu w³aciwie ukazuje relacjê Bóg-wiat, czy te¿ relacja ta
ulega modyfikacji do przyjêtych za³o¿eñ filozoficznych? Czy uzasadniona jest
rezygnacja z Bo¿ej wszechmocy? Pytañ tego typu jest znacznie wiêcej. Czy
zatem uda³o siê autorowi zrealizowaæ zamierzony cel, czyli ukazaæ nowe rozumienie naturalizmu naukowego, umo¿liwiaj¹cego wspó³pracê miêdzy nauk¹ a religi¹?

Recenzje, omówienia i sprawozdania

257

Mo¿na stwierdziæ, ¿e zaprezentowany w recenzowanej pracy naturalizmppp jest
z pewnoci¹ oryginalny, lecz pytanie o relacje miêdzy nauk¹ a religi¹, jakie na tej
podstawie mia³aby zachodziæ, pozostaje otwarte.
PAWE£ SOKO£OWSKI

Ks. Miros³aw Daniluk SCJ, Sigla. Zbiór skrótów nazw instytutów ¿ycia
konsekrowanego, stowarzyszeñ ¿ycia apostolskiego oraz innych instytucji z nimi zwi¹zanych, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw³a II, Lublin 2012, ss. 613
Bardzo wa¿nymi publikacjami s¹ dzi te, do których czêsto bêdziemy siêgaæ,
by sprawdziæ informacje, zweryfikowaæ czy nawet skonfrontowaæ. Informacja
naukowa odgrywa niepoledni¹ rolê w ka¿dej powa¿nie traktuj¹cej swoje zadanie
Bibliotece. Nie mo¿e w niej przede wszystkim zabrakn¹æ s³owników i encyklopedii, tych ogólnych, trafiaj¹cych do szerokiego krêgu odbiorów, jak te¿ i tych
szczegó³owych, bêd¹cych domen¹ specjalistów. Bardzo wa¿ne s¹ te¿ dzie³a typu:
Wykazy skrótów czy te¿ Zbiory skrótów. Jeli zaopatrzone s¹ one w dodatkowe indeksy, to ich wartoæ jest ogromna. Na ich podstawie mo¿na podj¹æ siê
trudu przygotowania kolejnych ksi¹¿ek, podrêczników czy leksykonów. Lektura
wskazanych publikacji mo¿e byæ inspiruj¹ca!
Nie jest bowiem prawdziwe stwierdzenie, ¿e wszystko mo¿na znaleæ
w Internecie. Nie wszystko te¿ mo¿na wygooglowaæ. To nowe, wchodz¹ce
w lingwistyczny obieg s³owo oznacza: wejcie w Google i zdobycie poszukiwanej informacji b¹d zweryfikowanie, sprawdzenie wiadomoci ju¿ posiadanej.
Biblioteki wci¹¿ s¹ potrzebne i pewnie potrzebnymi bêd¹ i w przysz³oci. Nie
wszystko mo¿na sprawdziæ on line. Na przyk³ad, wpisuj¹c w wyszukiwarce
internetowej has³o skrótu OSB, pozyskaæ mo¿na ró¿ne informacje. Historycy,
kulturoznawcy oraz teologowie wiedz¹, ¿e OSB to skrót zakonu Ordo Sancti
Benedicti. Ka¿dy benedyktyn po swoim imieniu i nazwisku umieszcza skrót nazwy zakonu do którego nale¿y. W Internecie natomiast wiêkszoæ wyszukanych
stron dotyczy nie benedyktynów, lecz p³yty OSB (ang. Oriented Strand Board),
drewnopochodnej, trójwarstwowej p³yty wykorzystywanej w budownictwie. Analogicznie, liczne skróty zakonne rozszyfrowaæ mo¿na w Internecie w odniesieniu
do lokalnych organizacji, spo³ecznych, kulturalnych czy nawet politycznych.
FDP to niemiecka Freie Demokratische Partei (Wolna Partia Demokratyczna),
ale przecie¿ ten sam skrót FDP to Filii Divinae Providentiae, czyli Ma³e Dzie³o
Bo¿ej Opatrznoci  zgromadzenie zakonne orionistów.
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Bywa te¿, ¿e ró¿ne zakony czy zgromadzenia zakonne maj¹ taki sam skrót,
np. SCJ. Cz³onkowie tych samych zakonów b¹d zgromadzeñ zakonnych u¿ywaj¹ ró¿nych sigli, np. SI i TJ czy TS lub SDB. St¹d te¿ w obliczu takiej poredniej
dezinformacji ksi¹¿ka ks. Miros³awa Daniluka SCJ pt. Sigla. Zbiór skrótów
nazw instytutów ¿ycia konsekrowanego, stowarzyszeñ ¿ycia apostolskiego
oraz innych instytucji z nimi zwi¹zanych jest niezwykle cenna i niezbêdna.
Z pewnoci¹ ka¿dy historyk (w tym historyk Kocio³a oraz kultury), prawnik
cywilny (w tym specjalizuj¹cy siê w zakresie prawa wyznaniowego oraz kanonicznego), teolog (w tym hagiograf) i religioznawca, nadto dziennikarz, pracuj¹cy
w ró¿nego rodzaju mediach, a tak¿e ka¿dy czytelnik zainteresowany tematem
zasygnalizowanym w tytule ksi¹¿ki powinien mieæ j¹ na swej pó³ce  jako jedno
z narzêdzi warsztatu pracy. Powinna siê ona znaleæ w ka¿dej specjalizuj¹cej siê
w humanistyce ksi¹¿nicy uczelnianej czy w podrêcznej bibliotece redakcyjnej.
Z powy¿szych racji recenzowanie ksi¹¿ki czy raczej jej rekomendowanie trzy lata
po opublikowaniu nadal ma sens.
Prezentowane dzie³o jest owocem kilkudziesiêciu lat pracy naukowej ks. M. Daniluka, wymagaj¹cej wrêcz benedyktyñskiej cierpliwoci i przys³owiowej szwajcarskiej precyzji. W latach 19722004 autor pracowa³ w redakcji encyklopedii
katolickiej (wydawanej przez Towarzystwo Naukowe KUL), a nastêpnie w Instytucie Leksykografii KUL. Pe³ni³ odpowiedzialn¹ funkcjê redaktora dzia³u
Zakony. Napisa³ setki artyku³ów encyklopedycznych oraz hase³, w tym liczne,
pionierskie teksty w polskiej, a nawet wiatowej encyklopedystyce i leksykografii. Opracowywa³ struktury bardzo z³o¿onych artyku³ów encyklopedycznych.
Ks. M. Daniluk jest jednym z najwybitniejszych w Polsce encyklopedystów-leksykografów.
Zwyczaj u¿ywania siglów, czyli skrótów nazw zakonów potwierdzaj¹ ju¿
w XIV w. wspomniani wy¿ej benedyktyni (OSB) oraz franciszkanie (OFM).
W kolejnych wiekach skrótów zakonnych u¿ywali cz³onkowie innych instytutów
¿ycia konsekrowanego; s¹ one powszechne w nomenklaturze kocielnej. Oficjalny rocznik statystyczny Stolicy Apostolskiej Annuario Pontificio od 1928 r.
zaczyna je umieszczaæ przy zakonnych instytutach mêskich, a od 1999 r.  przy
¿eñskich. Ich liczba ronie wraz z zatwierdzaniem przez Stolicê Apostolsk¹ nowych instytutów.
Niezbêdn¹ pomoc¹ w rozpoznawaniu czy wrêcz w rozszyfrowywaniu skrótów zakonnych jest zatem ksi¹¿ka ks. M. Daniluka. Autor podzieli³ pracê na trzy
czêci. Czêæ I  Sigla instytutów stanowi zasadniczy trzon. Obejmuje ok. 3100
u³o¿onych alfabetycznie skrótów instytutów ¿ycia konsekrowanego i stowarzyszeñ ¿ycia apostolskiego (na prawie diecezjalnym i papieskim) oraz ich rozpisanie.
Podaje (w jêzyku ³aciñskim i w jêzykach narodowych: w³oskim, francuskim,
hiszpañskim, portugalskim, niemieckim, angielskim, niderlandzkim i polskim) ich
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nazwy popularne (np. salezjanie) i oficjalne (Towarzystwo Salezjañskie). Okrela
status prawny instytutów w Kociele (z. = zakon; z.z. = zgromadzenie zakonne;
i.. = instytut wiecki; s.¿.a. = stowarzyszenie ¿ycia apostolskiego). Zamieszcza
imiona (tak¿e zakonne) i nazwiska ich za³o¿ycieli i wspó³za³o¿ycieli, rok, miejscowoæ i kraj za³o¿enia (je¿eli miejscowoæ jest ma³o znana). W niektórych przypadkach przekazuje informacje dotycz¹ce genezy okrelonego instytutu. Autor
zastosowa³ w tej czêci ksi¹¿ki system odsy³aczy funkcjonuj¹cych miêdzy siglami
g³ównymi i siglami obocznymi.
W czêci II autor zawar³ Indeks osobowy oraz Indeks nazw instytutów,
które wprowadzone zosta³y ze wzglêdu na bogactwo informacji zamieszczonych
w czêci I. W Indeksie osobowym (rejestruj¹cym ponad 2100 osób) zamieszczone zosta³y: nazwisko i imiê danej osoby, sigla instytutu, którego by³a ona
cz³onkiem, nastêpnie rok urodzin i mierci [w nawiasach kwadratowych] oraz
odes³anie (C) do sigla g³ównego, pod którym mo¿na je znaleæ (np. Gumercindo
dos Santos José SDB [19071991] C CDM). W przypadku hierarchów wymienia ich nazwisko i imiê oraz wskazuje na daty roczne ich konsekracji biskupiej,
nominacji arcybiskupiej, a tak¿e kreacji kardynalskiej (np. bp od 1984, abp od
1990, kard. od 2000). B³ogos³awieni i wiêci (razem ponad 400 osób) umieszczeni
s¹ w indeksie pod nazwiskami (np. Guerrero y González María de los Angeles,
zak. Aniela od Krzy¿a), lecz zgodnie z zasadami hagiografii kocielnej odsy³ani s¹
pod imiona (np. Aniela od Krzy¿a, chrzestne María de los Angeles, Guerrero
y González [18461932] w. C HC(1). Po datach rocznych ich urodzin i mierci,
podana jest informacja o ich beatyfikacji (b³.) lub kanonizacji (w.). Po tej informacji nastêpuje odes³anie do odpowiednich siglów w czêci I.
Indeks nazw instytutów (ponad 7300) sporz¹dzony zosta³ w ró¿nych jêzykach. Po nazwie dodane s¹ sigla oboczne (w nawiasach zwyk³ych) z odes³aniem nazwy do siglów g³ównych w czêci I, w których wystêpuj¹ (np. Benedictine Sisters of Divine Providence (BSDP) C SBP(2). Indeksy pozwalaj¹
czytelnikowi nieznaj¹cemu skrótu instytutu (a znaj¹cemu tylko nazwisko za³o¿yciela lub nazwê instytutu) dotrzeæ do g³ównego skrótu w czêci I zawieraj¹cej
pozosta³e informacje.
W czêci III zosta³y ujête sigla federacji instytutów ¿ycia konsekrowanego
i stowarzyszeñ ¿ycia apostolskiego. Osobno, alfabetycznie, autor wymienia skróty
organizacji miêdzynarodowych i federacji krajowych, do których sporz¹dzono
wykaz alfabetyczny.
Podkrelê wyranie  praca ks. M. Daniluka jest najbogatszym i jedynym
w wiecie zbiorem siglów, w którym rozpisano w ró¿nych jêzykach nazwy skrótów zakonów, zgromadzeñ zakonnych, instytutów wieckich oraz stowarzyszeñ
¿ycia apostolskiego. Ponadto, zawarte s¹ tu cenne informacje o ich statusie
prawnym w Kociele katolickim, ich za³o¿ycielach i za³o¿ycielkach oraz ich przy-
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nale¿noci do instytutu, o datach narodzin i mierci, a tak¿e o ich ewentualnej
beatyfikacji lub kanonizacji.
Praca jest logicznie skomponowana, co umo¿liwia dotarcie prosto i szybko do
siglów instytutów albo  korzystaj¹c z indeksów  do innych podstawowych
informacji zwi¹zanych z tematem. Baza bibliograficzna podana przez autora
obejmuje oprócz opracowañ w jêzyku polskim, tak¿e encyklopedie obcojêzyczne,
a w odniesieniu do instytutów powsta³ych w ostatnim czasie  strony internetowe
(ze wzglêdu na krótki odstêp czasu od ich powstania do zaistnienia w publikacjach drukowanych).
I na koniec osobista refleksja. Po ukoñczeniu studiów teologicznych na
KUL-u (po³owa lat 80 XX w.) podj¹³em pracê zawodow¹ najpierw w Towarzystwie Naukowym KUL (wydawca Encyklopedii katolickiej, któr¹ przez lata
wspó³tworzy³ ks. M. Daniluk SCJ), a nastêpnie w redakcji tej¿e encyklopedii.
Przez blisko dziesiêæ lat dzieli³em ten sam redakcyjny pokój z ks. Miros³awem.
Zawsze podziwia³em jego pasjê poznawcz¹, dynamizm twórczy, wspomnian¹ benedyktyñsk¹ cierpliwoæ, nadto dok³adnoæ w pracy w³aciw¹ skrybom dzia³aj¹cym
naukowo w klasztorach dawnej Europy, a ponadto jego szybkoæ dzia³ania, niezbêdn¹ przy wydawaniu czasopism cyklicznych. Pasj¹ ks. Miros³awa by³a i jest muzyka.
Z pewnoci¹ to dziêki niej sta³ siê wytrwa³y, zdeterminowany i zaanga¿owany
w dzie³o tak wielkiej wagi, które tu pokrótce zosta³o przedstawione.
EUGENIUSZ SAKOWICZ

Janusz Mariañski, Sekularyzacja  desekularyzacja  nowa duchowoæ.
Studium socjologiczne, Zak³ad Wydawniczy NOMOS, Kraków 2013,
ss. 288
Religia jest jednym z istotnych sk³adników kultury, czêsto poddawana jest
analizie w refleksji humanistycznej. Do jej konstytutywnych elementów zalicza siê
z regu³y doktrynê, kult oraz spo³ecznoæ. Religiê mo¿na rozpatrywaæ pod wieloma
ró¿nymi aspektami (historycznym, filozoficznym, teologicznym, kulturowym, psychologicznym czy socjologicznym). W pracy ks. Janusza Mariañskiego pt. Sekularyzacja  desekularyzacja  nowa duchowoæ. Studium socjologiczne
przedmiotem wnikliwej analizy z socjologicznego punktu widzenia s¹ trzy istotne
fenomeny wystêpuj¹ce na gruncie religii w XX i XXI w. Prof. Janusz Mariañski
 polski duchowny rzymskokatolicki, socjolog (socjologia moralnoci, socjologia
religii), jest pracownikiem naukowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Paw³a II, cz³onkiem wielu towarzystw naukowych, autorem 50 ksi¹¿ek i
oko³o tysi¹ca artyku³ów.
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Prezentowane tu studium sk³ada siê z wprowadzenia, wykazu skrótów, wstêpu, piêciu rozdzia³ów, zakoñczenia, wykazu prac autora wykorzystanych w ksi¹¿ce, bibliografii, indeksu osób i streszczenia w jêzyku angielskim. Jej celem jest
namys³ nad pewnymi aspektami religii oraz otwarcie nowej perspektywy teoretycznej refleksji socjologii religii.
We wprowadzeniu (ss. 915), którego autorem jest W³odzimierz Pawluczuk,
zosta³o podkrelone, ¿e zawarty w ksi¹¿ce opis religijnoci spo³eczeñstwa polskiego mieci siê w szerszej perspektywie badawczej spo³ecznoci Zachodu oraz
stanowi wnikliw¹ analizê procesu ewolucji religijnoci owych spo³eczeñstw. Pawluczuk zwraca uwagê na trzy g³ówne tematy ksi¹¿ki na tle istotnego w religii
fenomenu dowiadczenia religijnego. Podkrela ponadto ró¿nice miêdzy socjologiczn¹ (aspekt spo³eczny) i fenomenologiczn¹ (aspekt jednostkowy) metod¹
opisu i analizy zjawisk religijnych.
Prof. Mariañski we wstêpie (ss. 1926) zwraca uwagê na to, ¿e przez wiele
dziesiêcioleci dominowa³a w socjologii teoria sekularyzacji (oparta na pogl¹dach
A. Comtea i M. Webera), wed³ug której nastêpowa³a w spo³eczeñstwie autonomizacja ró¿nych sfer ¿ycia. Mia³a ona zwi¹zek z postêpuj¹c¹ modernizacj¹ spo³eczeñstwa. Na prze³omie wieku XX i XXI zaczêto natomiast odchodziæ od teorii
sekularyzacji na rzecz koncepcji nowej duchowoci (religijnoci). Mariañski uwa¿a zatem, ¿e religijnoæ balansuje miêdzy sekularyzacj¹, desekularyzacj¹ i now¹
duchowoci¹. W³anie te trzy zjawiska poddaje analizie, która ma charakter socjologiczny (ze wszystkimi jego ograniczeniami).
W rozdziale pierwszym (ss. 2764) autor zajmuje siê statusem metodologicznym socjologii religii jako nauki o faktach religijnych. Zauwa¿a, ¿e wprawdzie
religia jest wydarzeniem transcendentnym (relacja cz³owieka do boskiego Ty),
to jednak ma ona swoje odniesienia historyczne i spo³eczne. Na pocz¹tku zajmuje
siê statusem socjologii religii jako nauki empirycznej, która bada religijne aspekty
spo³eczeñstwa i spo³eczne wymiary religii. Zajmuje siê wiêc wzajemnymi relacjami miêdzy religi¹ i spo³eczeñstwem oraz faktami religijnymi, które s¹ wydobywane z faktów spo³ecznych. Mariañski przechodzi nastêpnie do wyró¿nienia i omówienia klasycznych teorii socjologii religii (substancjalnych i funkcjonalnych).
Dok³adniejszej analizie poddaje on teorie: E. Durkheima (religia jako forma odpowiedzi na pytanie dotycz¹ce mo¿liwoci istnienia spo³eczeñstwa, sacrum elementem integruj¹cym wspólnotê, zwi¹zek religii z ide¹ Kocio³a), M. Webera (religia
jako sfera znaczeñ dla ludzkich zachowañ i dzia³alnoci gospodarczej w kontekcie tez o racjonalnoci, odczarowaniu wiata, odkocielnieniu oraz ascezie
wewn¹trzwiatowej i zewn¹trzwiatowej) oraz G. Le Brasa (historyczne i socjograficzne ujêcie religii, prowadz¹ce do ukszta³towania siê socjologii kocielnoci
i typologii praktyk religijnych). Na tym tle Mariañski wskazuje na wspó³czesne
wa¿ne tematy socjologii religii, do których mo¿na zaliczyæ sekularyzacjê, indywi-
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dualizacjê, pluralizm oraz relacje miêdzy globalizacj¹ a procesami indywidualizacji
i pluralizmu religijnoci.
W rozdziale drugim Mariañski zajmuje siê z³o¿onym zagadnieniem sekularyzacji (ss. 65111). Podkrela, ¿e mo¿na j¹ definiowaæ na wiele sposobów. Jest
ona procesem typowo europejskim, wieloaspektowym i nieposiadaj¹cym jednego
kierunku. W sensie ogólnym oznacza ona historyczny proces spo³eczno-kulturowy, który dokonuje siê w czasach nowo¿ytnych i wspó³czesnych i w wyniku
którego ró¿ne dziedziny ¿ycia wyzwalaj¹ siê stopniowo spod kontroli organizacji
wyznaniowych. Autor przytacza i krótko charakteryzuje ró¿ne teorie sekularyzacji, których autorami s¹ F.X. Kaufmann, L. Neuhold, L. Shiner, G. Kehrer,
M. Breuer, J. Casanova, K. Dobbelaere, A. Giddens, V. Possenti, H. Knoblauch,
Ch. Taylor, K. Gabriel, P. Norris, R. Inglehart, G. Pickel, O. Müller, P. Sztompka,
T. Buksiñski, M. Libiszowska-¯ó³tkowska. Mariañski nie pomija milczeniem tak¿e
pewnych kontrowersji zwi¹zanych z procesem sekularyzacji (m.in. kryzys Kocio³ów tradycyjnych; traktowanie Kocio³a nie w kategoriach wspólnoty, ale
raczej instytucji us³ugowej; zanikanie niektórych funkcji religii; poddanie Kocio³a
prawom rynku; opcjonalnoæ przekonañ religijnych; kryzys religijnoci zinstytucjonalizowanej; pojawienie siê pozakocielnych form duchowoci; wiara bez przynale¿noci i przynale¿noæ bez wiary; wzrost bezwyznaniowoci; krytycyzm i selektywna
postawa wobec treci wiary; praktykowanie religii zastêpczej; prawdziwoæ religii;
utrata przez religiê autorytetu moralnego).
Rozdzia³ trzeci powiêcony zosta³ zagadnieniu desekularyzacji we wspó³czesnym wiecie (ss. 113144). Procesy sekularyzacji ulegaj¹ zdaniem Mariañskiego
zahamowaniu i nastêpuje odrodzenie religijnoci cz³owieka (teza P. Bergera),
poniewa¿ religia wydaje siê byæ uniwersaln¹ cech¹ ludzkiej kondycji. Zmienia ona
tylko swoje formy. Istniej¹ jedynie dwa wyj¹tki: Europa Zachodnia i w¹ska grupa
znacz¹cych intelektualistów. Na procesy desekularyzacji wskazuj¹ ponadto dane
empiryczne. Religia zaczyna wywieraæ ponownie wp³yw na ¿ycie spo³eczne,
czego przejawem jest respektowanie instytucji (norm) religijnych, o¿ywienie praktyk, powrót religii do sfery publicznej i o¿ywienie obecnoci religii w ró¿nych
strukturach spo³ecznych. Autor nie chce pomijaæ milczeniem niektórych kontrowersji zwi¹zanych z desekularyzacj¹ (zmiana struktury wyznaniowej; ekspansja
islamu; rola eventów religijnych; powstanie nowych ruchów religijnych; fundamentalizm; popularnoæ ezoteryzmu; rola religii dla spo³eczeñstwa obywatelskiego
i porz¹dku spo³ecznego; przek³ad treci jêzyka religijnego na jêzyk wiecki; integracyjny i sensotwórczy potencja³ religii; rozmycie granic miêdzy wiar¹, niewiar¹
i duchowoci¹).
W rozdziale czwartym Mariañski zajmuje siê kwesti¹ tzw. nowej duchowoci, traktowanej niekiedy jako jeden z przejawów desekularyzacji (ss. 145192).
Autor zauwa¿a, ¿e samo pojêcie nowa duchowoæ jest wieloznaczne (trakto-
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wana jest ona jako poszerzenie i dope³nienie dotychczasowej religijnoci lub przeciwstawiana religii). Rozumiana jest, zdaniem Mariañskiego, jako pewien rodzaj
dowiadczenia osobistego, prze¿ywanego bez porednictwa spo³ecznoci religijnej
(Kocio³a), odciêtego od dogmatyki i instytucji. Jest ona wyrazem d¹¿enia do
indywidualnoci, samostanowienia, autentycznoci i ekspresji. Stanowi próbê
przekraczania w³asnej kondycji, d¹¿enia do rozwoju czy te¿ nadania sensu w³asnej egzystencji. Dziêki niej cz³owiek odnajduje odniesienie do jakiej formy transcendencji, która nie zawsze ma postaæ osobow¹ (np. moce, energie, natura,
kosmos). Sacrum ma w niej czêsto charakter immanentny, a niekiedy jest
w ogóle kwestionowane. Duchowoæ wi¹¿e siê ze wiadomoci¹ w³asnego ja
(badanie odmiennych stanów wiadomoci) i integracj¹ ró¿nych wymiarów ¿ycia
ludzkiego. Cz³owiek poszukuje w niej nie tyle Boga, ile samego siebie. Wród
kontrowersji zwi¹zanych z now¹ duchowoci¹ Mariañski podkrela zw³aszcza
jej ulotnoæ. Wskazuje, ¿e jest ona wyrazem kryzysu duchowego wspó³czesnoci
i poszukiwañ duchowych cz³owieka (cz³owiek jako duchowy wêdrowiec).
Zauwa¿alne s¹ jej zwi¹zki z ezoteryzmem, magi¹ i okultyzmem oraz tendencje
synkretyczne.
Na rozdzia³ pi¹ty (ss. 193233) sk³adaj¹ siê analizy dotycz¹ce dwóch nurtów
ideowych we wspó³czesnym wiecie, do jakich nale¿¹ sekularyzm i nowa ewangelizacja. Mariañski poddaje je ocenie z punktu widzenia spo³ecznego nauczania
Kocio³a rzymskokatolickiego. Sekularyzm jest jego zdaniem ideologi¹, której
zwolennicy zmierzaj¹ do wyrugowania religii z ¿ycia jednostek i spo³eczeñstw
oraz do odrzucenia wszelkiej rzeczywistoci transcendentnej jako szkodliwej dla
cz³owieka. Jest on form¹ redukcjonistycznego humanizmu, opartego na moralnoci naturalistycznej. Sekularyzm by³ dawniej wi¹zany z laickimi ruchami ideologicznymi (liberalizmem, komunizmem, narodowym socjalizmem), a obecnie wi¹¿e
siê go z mentalnoci¹ naukowo-techniczn¹ i racjonalistycznym sposobem mylenia. Mo¿e on przybieraæ ró¿ne formy: siln¹ (ateistyczn¹, instytucjonaln¹), apatyczn¹ (biern¹ religijnie, agnostyczn¹) oraz s³ab¹ (dopuszczaj¹c¹ religiê jako dziedzictwo kulturowe). Mariañski podejmuje siê tak¿e oceny sekularyzacji w wietle
nauczania Kocio³a, opieraj¹c siê zw³aszcza na wypowiedziach Jana Paw³a II
i Benedykta XVI. Sekularyzacja nie musi byæ koniecznie zjawiskiem negatywnym, ale mo¿e mieæ tak¿e pozytywne znaczenie (uznanie s³usznej autonomii rzeczywistoci ziemskiej). Proces sekularyzacji prowadzi jednak z regu³y do szeregu
zagro¿eñ (utrata pamiêci i dziedzictwa chrzecijañskiego, agnostycyzm i obojêtnoæ religijna, relatywizm moralny, nihilizm, dowiadczenie pustki wewnêtrznej,
fragmentaryzacja egzystencji, rozpad rodzin, krytyka religii jako ród³a przemocy
w wiecie, ¿ycie jakby Boga nie by³o). Wspomniani papie¿e dostrzegaj¹ jednak
istniej¹c¹ nadal wród ludzi potrzebê duchowoci oraz pierwsze symptomy odradzania siê religijnoci. Do aktywnych sposobów przeciwstawienia siê sekularyza-
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cji mo¿na zaliczyæ dialog miêdzy wiar¹ a rozumem, podtrzymywanie relacji
z innymi religiami, wk³ad w budowanie spo³eczeñstwa obywatelskiego oraz promowanie wartoci uniwersalnych. Jedn¹ z odpowiedzi Kocio³a na proces sekularyzacji jest równie¿ program nowej ewangelizacji jako bardziej dostosowanej do
aktualnych uwarunkowañ spo³eczno-kulturowych pracy duszpastersko-apostolskiej (pojêcia nowa ewangelizacja u¿y³ po raz pierwszy Jan Pawe³ II w Polsce
w roku 1979). Jest on skierowany do osób ochrzczonych, które oddali³y siê od
Kocio³a lub maj¹ problemy z wiar¹. Jego celem jest odrodzenie duchowe
i moralne, odbudowa to¿samoci chrzecijañskiej i o¿ywienie wiary.
W zakoñczeniu (ss. 235245) autor podkrela, ¿e badania empiryczne religijnoci Europejczyków nie zawsze prowadz¹ do jednoznacznych ustaleñ. W zwi¹zku z tym socjolodzy s¹ bardzo ostro¿ni w wydawaniu ocen dotycz¹cych przysz³oci. Europa wydaje siê balansowaæ miêdzy sekularyzacj¹ i desekularyzacj¹.
Nastêpuje transformacja religijnoci przejawiaj¹ca siê w modernizacji Kocio³ów
tradycyjnych i w powstawaniu nowych form p³ynnej duchowoci. Europa jest
bardziej zdechrystianizowana ni¿ zsekularyzowana. Chrzecijañstwo rozwija siê
bardziej poza jej granicami. W wyjanianiu religijnoci nale¿a³oby mówiæ o wieloci paradygmatów, tym bardziej ¿e pewne trendy wymykaj¹ siê jakiej jednej
deterministycznej zasadzie. Zdaniem Mariañskiego mamy dzi do czynienia
z rynkowym pluralizmem ofert religijnych i duchowych oraz przejciem od religijnoci zinstytucjonalizowanej do sprywatyzowanej (wolnego wyboru). Wielkim
wyzwaniem dla teologów jest w tej sytuacji lepsze przet³umaczenie duchowego
dziedzictwa religii na jêzyk wspó³czesny oraz podejmowanie wysi³ków ewangelizacyjnych na ró¿nych areopagach wiata.
Prezentowana monografia prof. J. Mariañskiego jest wnikliw¹ analiz¹ bogatej panoramy religijnoci cz³owieka wspó³czesnego, oscyluj¹cej miêdzy sekularyzacj¹ i desekularyzacj¹. Jest wyrazem erudycji autora, który prowadzi swoj¹
refleksjê, odwo³uj¹c siê do wielu koncepcji zaczerpniêtych z nauk spo³ecznych
i humanistycznych, dziêki czemu mamy szansê otrzymania wieloaspektowej wizji
omawianych zjawisk religijnych. Bogata bibliografia z zakresu socjologii, religioznawstwa, teologii, filozofii i kulturoznawstwa w jêzyku polskim, angielskim
i niemieckim (ponad 500 pozycji) wiadczy o ogromnej solidnoci autora w realizowaniu podjêtego tematu. Mariañski wykazuje wiadomoæ z³o¿onoci podejmowanej problematyki. Nie boi siê ujawniæ swoich za³o¿eñ wiatopogl¹dowych,
zw³aszcza w ocenie niektórych zjawisk spo³eczno-religijnych (np. sekularyzmu
i nowej ewangelizacji). Tym samym daje wiadectwo uczciwoci intelektualnej.
Staæ go tak¿e na formu³owanie pewnych postulatów. Jednym z nich jest chocia¿by sugerowanie utworzenia nowej dyscypliny naukowej, jak¹ jest socjologia duchowoci (bada stan wiadomoci spo³ecznej oraz postawy cz³onków spo³ecznoci). Dziêki niej nowe formy duchowoci ukazywa³yby w pe³niejszym wietle
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egzystencjê jednostki w spo³eczeñstwie i kulturze. Mia³aby byæ ona uzupe³nieniem
socjologii religii lub socjologii moralnoci.
Zawarte w ksi¹¿ce rozwa¿ania zgodnie z za³o¿eniami maj¹ charakter teoretyczny. Przytacza siê zatem stosunkowo ma³o wyników badañ empirycznych,
choæ niew¹tpliwie stanowi¹ one t³o przeprowadzonego namys³u. Badania s¹
ponadto zawê¿one do krêgu krajów Europy Zachodniej i Ameryki Pó³nocnej.
W wyniku przeprowadzonej przez autora refleksji nie otrzymujemy jednak ani
zdecydowanie wi¹¿¹cych rozwi¹zañ podejmowanych problemów, ani konkretnych odpowiedzi na postawione pytania. Jedynym jej rezultatem jest raczej wskazanie pewnych perspektyw na przysz³oæ i mo¿liwych punktów orientacyjnych.
Dyskurs w prezentowanej publikacji zasadniczo jest prowadzony w jêzyku
komunikatywnym, co ma niew¹tpliwie wp³yw na dobr¹ lekturê ksi¹¿ki. Autor
wzbogaci³ go licznymi cytatami, które umo¿liwiaj¹ czytelnikowi zapoznanie siê
z oryginalnymi pogl¹dami wielu klasyków myli socjologicznej i filozoficznej.
Pewnym mankamentem jest wkradaj¹cy siê niekiedy chaos treciowy i powtórzenia uprzednich twierdzeñ.
Na podstawie lektury prac autorstwa prof. Mariañskiego mo¿na dojæ do
nastêpuj¹cego wniosku. Cz³owiek ¿yj¹cy w zsekularyzowanej spo³ecznoci nadal
odczuwa swoisty g³ód duchowy i szuka sposobów jego zaspokojenia. Coraz
rzadziej odnajduje on tak¹ mo¿liwoæ w tradycyjnych religiach lub wspólnotach
wyznaniowych i z tej racji podejmuje on liczne próby tworzenia nowych form
duchowoci. Sytuacja taka stanowi wyzwanie dla funkcjonuj¹cych obecnie religii,
zw³aszcza dla chrzecijañstwa w Europie. Wysi³ek jego przedstawicieli powinien
iæ w takim kierunku, aby, umacniaj¹c swoj¹ wiarê i zachowuj¹c to¿samoæ,
prze³o¿yæ treci wyznawanej religii na jêzyk bli¿szy wspó³czesnemu cz³owiekowi
i ukazaæ j¹ jako atrakcyjn¹ propozycjê, zdoln¹ nie tylko do teoretycznej odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania egzystencjalne, ale tak¿e do zaspokojenia duchowego
g³odu poprzez dowiadczenie sacrum.
KS. KAROL JASIÑSKI

Ks. Franciszek Dr¹czkowski, Sakramentologia patrystyczna w zarysie,
Bernardinum Pelplin 2014, s. 200
Nowa Ewangelizacja czerpie si³y ze starych róde³. G³oszenie s³owa Bo¿ego i sprawowanie sakramentów jest jej pocz¹tkiem  celem za zjednoczenie
z Chrystusem, obdarowuj¹cym nowym ¿yciem we wspólnocie Kocio³a. Nauczanie II Soboru Watykañskiego, postuluj¹c odnowê teologii i duszpasterstwa, oprócz
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Pisma wiêtego i Tradycji, jako integralnego przekazu Objawienia, wymienia potrzebê dowartociowania nauczania Ojców Kocio³a. Stanowi ono klucz interpretacyjny i nonik Depositum fidei. M¹droæ teologów okresu patrystycznego,
a zarazem formy jej wyrazu, mimo up³ywu czasu, zachowuj¹ wie¿oæ. Mog¹ tak¿e
s³u¿yæ jako materia³ pomocniczy w rozumieniu wielu aktualnych teologicznych
kwestii. Sakramenty stanowi¹ syntezê tego, co teoretyczne z tym, co praktyczne.
Odnosz¹c siê do historiozbawczych wydarzeñ z przesz³oci, aktualizuj¹ je poprzez
liturgiê i daj¹ przedsmak eschatologicznego spe³nienia. Sakramentologia, jako integruj¹ca dyscyplina teologii przemylanej i prze¿ytej, ³¹czy egzegezê biblijn¹,
dogmatykê, liturgikê, teologiê moraln¹ i duchowoæ. Jest równie¿ na s³u¿bie praktycznego ¿ycia chrzecijañskiego.
Ksi¹¿ka ks. prof. dr. hab. Franciszka Dr¹czkowskiego, wieloletniego wyk³adowcy patrologii na KUL w Lublinie, a tak¿e w Wy¿szym Seminarium Duchownym diecezji pelpliñskiej oraz toruñskiej, daje odpowied na zapotrzebowanie teoretyków i praktyków teologicznej i pastoralnej dzia³alnoci Kocio³a. Autorska
przedmowa rozpoczyna siê s³owami: Do napisania niniejszej pracy sk³oni³y mnie
proby wielu kap³anów, dawnych moich uczniów oraz moje wieloletnie dowiadczenie dydaktyczne (s. 7).
Kwestie poruszane w ksi¹¿ce bardziej odpowiadaj¹ sakramentologii szczegó³owej ni¿ ogólnej. Autor nie analizuje zatem pojêcia sakrament, nie zajmuje siê
sporem o liczbê i sposób dzia³ania widzialnych znaków niewidzialnej ³aski.
Zagadnienia te  zreszt¹ swoje dogmatyczne dookrelenia  otrzyma³y dopiero
w drugim tysi¹cleciu chrzecijañstwa.
Publikacja  poza warstw¹ analityczn¹  to swoiste kompendium patrystycznych tekstów na temat sakramentów. Autor przytacza liczne cytaty z nauczania
Ojców Kocio³a z okresu od I do VIII w. Niejako pozwala przemówiæ samym
staro¿ytnym autorom. Z racji liturgicznych, dyscyplinarnych i kulturowych wypowiedzi tych nie nale¿y traktowaæ jako monolitycznej doktryny. Nie wystêpuj¹
jednak miêdzy nimi  pomimo inaczej roz³o¿onych akcentów  sprzecznoci, ale
komplementarnoæ.
Zasadnicza struktura poszczególnych czêci ksi¹¿ki odpowiada siedmiu sakramentom. Poprzedza je przedmowa autora, a dope³nia zakoñczenie. Do ksi¹¿ki
do³¹czone s¹ trzy indeksy: autorów staro¿ytnych, autorów nowo¿ytnych oraz
tematyczny. Zró¿nicowana obszernoæ poszczególnych rozdzia³ów uwarunkowana jest liczebnoci¹ tekstów ród³owych, a ta z kolei stopniem zainteresowania
poszczególnymi sakramentami w okresie krystalizowania siê refleksji nad nimi.
Nie bez znaczenia, dla zakresu refleksji, pozostaje równie¿ aktualne odczytanie
donios³oci teologicznej i pastoralnej poszczególnych sakramentów.
W pierwszym rozdziale, autor podejmuj¹c temat chrztu, sygnalizuje przede
wszystkim zagadnienia katechumenatu jako kilkuletniego b¹d wieloletniego pro-
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cesu przygotowania do pe³nej inicjacji chrzecijañskiej oraz metanoi, która zgodnie z greckim ród³os³owem odnosi siê do rewizji procesu poznawczego (s. 15).
Zanim katechumenowi umo¿liwiono przyjêcie chrztu, jego nawrócenie by³o weryfikowane skrutyniami i wiadectwem porêczyciela. Nawrócenie musia³o byæ
potwierdzone owocami. Pierwsz¹ czêæ koñczy opis chrzcielnej liturgii jerozolimskiej oraz mediolañskiej. Aktualny przebieg celebracji w du¿ej mierze zbie¿ny jest
z ówczesnym.
Drugi rozdzia³ odnosi siê do sakramentu bierzmowania. Sakrament ten
 w okresie od I do V w.  by³ udzielany zazwyczaj z pozosta³ymi sakramentami
inicjacji, choæ ju¿ wówczas rozumiano go jako dar odrêbny. Potwierdzi³ to I synod
w Orange (441), definiuj¹c ryt nak³adania r¹k przez biskupa i namaszczenie
krzy¿mem terminem confirmatio.
Z kolei trzeci rozdzia³ powiêcony ostatniemu z sakramentów wtajemniczenia
chrzecijañskiego  Eucharystii  jest najobszerniejszy z tej grupy. Materia³ ród³owy  jak zauwa¿a ks. Dr¹czkowski  jest zaczerpniêty z katechez, homilii,
kazañ, mów i listów. S¹ to g³ównie ród³a pastoralne. Nauka o Eucharystii obecna
jest we wszystkich nieomal przekazach patrystycznych pochodz¹cych z I wieku
i pocz¹tków II, jak i póniejszych, do VIII wieku w³¹cznie (s. 39). W ksi¹¿ce
znalaz³y siê nastêpuj¹ce zagadnienia: Eucharystia  lekarstwo niemiertelnoci,
Opis liturgii eucharystycznej z po³owy II wieku, Eucharystia w obliczu herezji
II i III wieku, Forma i czêstotliwoæ przyjmowania Cia³a i Krwi Pañskiej.
Forma zobrazowana jest opisem pochodz¹cym od w. Cyryla Jerozolimskiego.
Przyjmowano wówczas Komuniê wiêt¹ pod dwiema postaciami, czyni¹c dla
Cia³a Pañskiego z d³oni niby tron. Czêstotliwoæ przyjmowania Eucharystii
ró¿nie siê kszta³towa³a. Od czêstego, nawet codziennego w pierwszych czterech
wiekach, po rzadkie w póniejszym okresie. Temat Eucharystii wieñcz¹: Postulaty dotycz¹ce pobo¿noci eucharystycznej i zagadnienie: Owoce Eucharystii.
Kolejne dwa rozdzia³y ksi¹¿ki traktuj¹ o sakramentach uzdrowienia chrzecijañskiego. W pierwszym z nich, mówi¹cym o sakramencie pokuty, autor omawia
staro¿ytne przekonanie o jednorazowym skutecznym nawróceniu przypieczêtowanym chrztem. Pasterz Hermasa jest tego wiadectwem. Dla osób, które po
chrzcie traktowanym jako Poenitentia prima ciê¿ko zgrzeszy³y, przewidywano
poenitentia saecunda. Druga pokuta by³a zarazem ostatni¹. Ten akt pojednania z Bogiem i Kocio³em poprzedza³a wieloletnia publiczna ekspiacja. W jednym
z listów w. Bazylego Wielkiego znajduje siê Wykaz kar pokutnych. Omawiaj¹c
Obrzêd pojednania z Kocio³em, ks. Dr¹czkowski podkrela jego wymiar
wspólnotowy. Drugiemu z sakramentów uzdrowienia chrzecijañskiego  namaszczeniu chorych, podobnie jak bierzmowaniu, z wczeniej wspomnianych
motywów nie powiêcono du¿o uwagi. Znajdujemy jednak wiadectwa staro¿ytnej praktyki udzielania tego sakramentu i jego teologicznego rozumienia.
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Ostatnie dwa rozdzia³y zawieraj¹ obszerny materia³ odnosz¹cy siê do sakramentów bêd¹cych  zgodnie z nazewnictwem Katechizmu Kocio³a Katolickiego
 w s³u¿bie komunii. Omawiaj¹c kap³añstwo, rozumiane jako prezbiterat i biskupstwo, autor podejmuje kwestie formacji moralno-ascetycznej i intelektualno-duchowej. Analizuje nastêpnie kerygmat, formy jego przekazu, przymioty g³osiciela,
sprawowanie kultu Bo¿ego i pos³ugê pastersk¹  troskê o zdrowie dusz. Rozdzia³
ten koñczy refleksja o piêknie, wznios³oci i wielkoci kap³añstwa. Przewodnikami refleksji o sakramencie ma³¿eñstwa s¹ w ksi¹¿ce Klemens Aleksandryjski
i Jan Chryzostom. Analiza nauczania pierwszego z nich pozwala dostrzec Bo¿y
plan wpisany w p³odn¹ na wielu poziomach mi³oæ ma³¿eñsk¹ oraz rodzinê tworzon¹ w oparciu o wiarê w Chrystusa. Jan Chryzostom w interpretacji Listu do
Efezjan przybli¿a teologiê chrzecijañskiego ma³¿eñstwa. Praktyczne wskazówki
zawarte w tej czêci ksi¹¿ki z powodzeniem mog¹ byæ wykorzystane w formacji
kandydatów do ma³¿eñstw i w katechezie ma³¿eñskiej.
Celem omawianej ksi¹¿ki nie jest wyczerpuj¹cy wyk³ad z zakresu sakramentologii patrystycznej. Z racji niezbyt du¿ej objêtoci nie pretenduje nawet do tego.
Autor zak³ada pozostawienie pewnego niedosytu u czytelnika. I paradoksalnie
uwa¿a to odczucie za pozytywny symptom, bowiem g³ód wiedzy mo¿e sk³oniæ do
osobistych poszukiwañ, a materia³u do studium jest du¿o. Na tych bezkresnych
wprost ³¹kach ka¿dy znajdzie na pewno wszelk¹ ró¿norodnoæ rolin i kwiatów,
które go zainteresuj¹ i zachwyc¹ (s. 181).
Ks. Dr¹czkowski, autor blisko czterdziestu ksi¹¿ek  w ostatnim czasie
szczególnie z zakresu opracowanej przez niego wykresograficznej metody teologicznej  z pasj¹ dzieli siê owocami zachwytu Bo¿ymi darami w postaci sakramentów. Jego dydaktyka, znamionowana duszpastersk¹ wra¿liwoci¹, nosi lady
wielu osobistych przemyleñ. Konstatuj¹c, mo¿emy stwierdziæ, ¿e uniwersalne
nauczanie Ojców Kocio³a na temat sakramentów, pomaga aktualizuj¹co i twórczo odczytaæ je w ka¿dej epoce. Dowodem jest omówiona publikacja.
KS. JANUSZ CHY£A

Sprawozdanie z konferencji Ochrona Dóbr Kultury. Aktualne problemy
(27 XI 2014 Wydzia³ Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie)
Dobrem kultury mo¿emy nazwaæ ka¿dy przedmiot ruchomy lub nieruchomy, dawny lub wspó³czesny, maj¹cy znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturowego ze wzglêdu na wartoæ historyczn¹ lub artystyczn¹. Zalicza siê do niego
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zabytki architektury, sztuki lub historii, zarówno religijne, jak i wieckie. Jednak
czêsto mamy do czynienia z brakiem ich poszanowania oraz wystêpowaniem
aktów wandalizmu lub kradzie¿y.
Poszerzenie wiedzy z zakresu ochrony dóbr kultury oraz uwra¿liwienie na te
kwestie  by³y to cele, które przywieca³y ogólnopolskiej konferencji naukowej
Ochrona Dóbr Kultury. Aktualne problemy zorganizowanej 27 listopada 2014 r.
przez Katedrê Prawa Kanoniczego i Wyznaniowego WPiA UWM, Katedrê Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM wraz z Archiwum i Muzeum UWM
przy wspó³udziale Studenckiego Ko³a Naukowego Prawa Wyznaniowego Fides.
Patronat Honorowy nad konferencj¹ objêli ks. arcybiskup dr Wojciech Ziemba, Metropolita Warmiñski oraz prof. zw. dr hab. Stanis³aw Pikulski, dziekan WPiA UWM.
Konferencjê uroczycie otworzy³ i powita³ przyby³ych goci prorektor UWM,
prof. dr hab. Grzegorz Bia³uñski, podkrelaj¹c, ¿e to spotkanie jest znakomit¹
okazj¹ do skonfrontowania ró¿nych stanowisk specjalistów zainteresowanych
dziedzictwem kulturowym. Ponadto prorektor UWM wyrazi³ nadziejê, ¿e po zakoñczeniu konferencji ka¿dy bêdzie mia³ wiêcej pytañ ni¿ odpowiedzi, bo tylko to
gwarantuje rozwój wiedzy. W zamierzeniu organizatorów konferencja mia³a na
celu analizê norm prawnych oraz praktyki w zakresie ochrony dóbr kultury,
analizê problemów, jakie ujawniaj¹ siê w procesie ochrony dóbr kultury, konfrontacjê teorii z praktyk¹ oraz pog³êbienie dyskusji naukowej w przedmiotowym
zakresie. Konferencja zosta³a podzielona na cztery panele dyskusyjne, podczas
których wyst¹pi³o 37 prelegentów.
Pierwszy panel rozpocz¹³ dr hab. Wies³aw P³ywaczewski, prof. UWM.
W wyst¹pieniu Ochrona wiatowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego
na tle wspó³czesnych zagro¿eñ cywilizacyjnych zasygnalizowa³ problemy dotycz¹ce ochrony dziedzictwa kulturowego z perspektywy kryminologicznej, podaj¹c przyk³ady kradzie¿y i przemytu dzie³ sztuki. Podkreli³, ¿e rozwój przestêpczoci narkotykowej rozszerza siê na skutek wycinki lasów, w szczególnoci
w Ameryce Po³udniowej. Zaznaczy³, ¿e nad wieloma hektarami lasów Amazonii
sprawuj¹ pieczê mafie narkotykowe, które poprzez eksport drzewa osi¹gaj¹ szybki zysk. Tym samym zaapelowa³ o potrzebê tworzenia parków narodowych
i rezerwatów, by chroniæ wiatowe dobra naturalne przed eksploatacj¹ przez
nieuprawnionych u¿ytkowników. Ks. dr hab. Piotr Rygu³a, prof. UKSW, w wyst¹pieniu Prawna ochrona dóbr kultury pozostaj¹cych w posiadaniu Kocio³a katolickiego w Hiszpanii stwierdzi³, ¿e ogromne poczucie przynale¿noci do
wspólnoty lokalnej przek³ada siê na du¿e poszanowanie dziedzictwa narodowego.
Mgr Katarzyna Sikora z Uniwersytetu Gdañskiego wyst¹pi³a z tematem Problemy restytucji i ochrony zabytków sakralnych. Referentka przekonywa³a, ¿e
zabytkom sakralnym, które stanowi¹ obiekt kultu, nale¿y zapewniæ ochronê oraz
¿e powinny one zostaæ w wi¹tyniach, gdy¿ tylko wówczas bêd¹ mog³y spe³niaæ
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swoj¹ funkcjê. Kolejnym prelegentem by³a Julita Przeradzka, która wyst¹pi³a
z tematem Obiekty sakralne szans¹ rozwoju regionalnego na przyk³adzie
województwa warmiñsko-mazurskiego. Zwróci³a uwagê, ¿e obiekty sakralne
mog¹ przyczyniæ siê do rozwoju regionalnego, a nawet powstania nowych miejsc
pracy. Jednak wy³¹cznie pod warunkiem znacznego wzrostu wiadomoci dotycz¹cej ochrony dóbr kultury u ludzi zamieszkuj¹cych owe tereny. W innych
wyst¹pieniach prelegenci postulowali o traktowanie kocielnych zabytków ruchomych jako ród³a historii parafii. Mówili o ochronie dziedzictwa sakralnego, które
jest zagro¿one przestêpczoci¹ z kryminologicznego punktu widzenia.
W trakcie drugiego panelu zosta³a poruszona ciekawa kwestia ochrony zabytkowych i nieczynnych cmentarzy, zasobów diecezjalnych i zakonnych archiwów. Dr Tomasz Matuszak wyst¹pi³ z tematem Rola i zadania stra¿nika pamiêci  pomiêdzy tradycj¹ a wspó³czesnoci¹. Mgr Micha³ Ordak wyg³osi³
referat Reprografia materia³ów archiwalnych jako forma ochrony dóbr
kultury w pañstwowej sieci archiwalnej. Nastêpnie mgr Mateusz ¯mudziñski
z Uniwersytetu Miko³aja Kopernika wyst¹pi³ z prelekcj¹ Miêdzy teori¹ a praktyk¹. Zabiegi konserwatorskie prowadzone na ksiêgach metrykalnych. Autor, na zasadzie kontrastu, ukaza³ zarówno prawid³owe, jak i nieprawid³owe dzia³ania konserwatorskie na przyk³adzie ksi¹g kocielnych. Ostatnim prelegentem by³
Szymon Dziubicki z Ko³a Naukowego Prawników UMCS, który w przed³o¿eniu
Ustawa o ochronie Znaku Polski Walcz¹cej  medialne reakcje a rzeczywistoæ wnikliwie przeanalizowa³ specyfikê symboliki Polski Walcz¹cej.
W panelu trzecim dr Barbara Krupa z Politechniki Warszawskiej dzieli³a siê
spostrze¿eniami na temat terminologii oraz metodologii pojêæ dotycz¹cych dóbr
kultury. Opieraj¹c siê na Konstytucji RP, stwierdzi³a, ¿e aktualnie zdefiniowanie
tego pojêcia na gruncie obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych jest problematyczne, bowiem odsy³aj¹ one do potocznego rozumienia identyfikowanego na ogó³
jako przedmioty, rodki i wartoci sk³adaj¹ce siê na materialny i duchowy dorobek narodu. Nastêpnie dr Justyna Krzywkowska w referacie Dzia³ania edukacyjne i promocyjne dotycz¹ce ochrony dóbr kultury podkreli³a, ¿e dotacje
w obszarze kultury nie s¹ tak wysokie, by polskie dziedzictwo kulturowe mog³o
siê dynamicznie rozwijaæ. Nadmieni³a, ¿e jest to g³ówny czynnik hamuj¹cy prawid³owy rozkwit ochrony dóbr kultury. Ponadto Karolina Rzeczkowska w wyst¹pieniu pt. Status prawny Generalnego Konserwatora Zabytków podzieli³a siê
kilkoma istotnymi spostrze¿eniami. Podkreli³a, ¿e na urz¹d Generalnego Konserwatora Zabytków wymagane s¹ zbyt niskie kwalifikacje, nie ma odpowiedniej
kontroli i nadzoru nad tym stanowiskiem, a jego efektywnoæ wci¹¿ budzi wiele
w¹tpliwoci. W innych wyst¹pieniach prelegenci postulowali wprowadzenie nowego rozdzia³u w kodeksie karnym  przestêpstwa przeciw zabytkom czy uregulowanie stricte prawne pomnika historii jako dobra narodowego.
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W ostatnim panelu dr Lucyna Rotter z Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw³a II w Krakowie przedstawi³a temat Rekonstrukcja czy orygina³. Problemy
zwi¹zane z ochron¹ trwa³ych ruin. W postawionych na wstêpie pytaniu  Co
dalej z ruinami?, poda³a dwie metody: przebudowê ruin b¹d ich ca³kowit¹ rekonstrukcjê. Wszystko jednak powinno siê odbywaæ przy gruntownej analizie architektonicznej, historycznej, a tak¿e z uwzglêdnieniem rzetelnego nadzoru konserwatorskiego oraz wziêciu pod uwagê potrzeb spo³ecznoci lokalnej. Dziêki tym
dzia³aniom umieraj¹ca historia mo¿e nagle o¿yæ. Mgr Maciej Duda oraz
mgr Joanna Narodowska z UWM w wyst¹pieniu Fa³szerstwa dóbr kultury.
Perspektywa prawna i kryminologiczna uzasadniali podjêcie badañ w sferze
kryminologicznej, gdy¿ ten w¹tek naukowo nadal nie zosta³ dotychczas zg³êbiony,
mimo ¿e fa³szerstwa dóbr kultury sukcesywnie poszerzaj¹ swój zasiêg. Ostatnim
prelegentem by³a mgr Agata Lewkowicz z UWM, która zreferowa³a kwestiê
Handlu dzie³ami sztuki w Internecie. Referentka przytoczy³a kilka ciekawych
faktów, z których wynika, ¿e pope³nianych jest rocznie oko³o tysi¹ca przestêpstw
w tej dziedzinie. Natomiast nielegalny rynek dzie³ sztuki jest trzecim co do wielkoci, tu¿ po rynku narkotyków i broni. W ostatnim panelu wyst¹pili  dr hab. in¿.
Józef Hernik z tematem Prorozwojowa ochrona nieruchomoci zabytkowych
w zachowaniu dziedzictwa kulturowego, mgr ¯aneta Gwardziñska z Akademii
Leona Komiñskiego w Warszawie z prac¹ Procedura upad³oci muzeów
w Polsce  aspekty prawne a praktyka gospodarcza, Karolina Rzeczkowska
z wyst¹pieniem Status prawny Generalnego Konserwatora Zabytków, mgr Joanna Zientek z tematem Wywóz zabytków za granicê na przyk³adzie dzia³alnoci Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, mgr Marcin Rosegnal z WSPiA z prac¹ Ochrona zabytków w praktyce planistycznej gminy
 uwarunkowania prawne  problemy, a tak¿e mgr Marcin Jêdrejek, przedstawiaj¹c Zamach na dobro o szczególnym znaczeniu dla kultury jako okolicznoæ
skutkuj¹ca obostrzeniem odpowiedzialnoci w wietle kodeksu karnego.
Podsumowuj¹c obrady, przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego ks. dr hab.
Mieczys³aw Ró¿añski, prof. UWM podziêkowa³ wszystkim uczestnikom za czynny udzia³ i przyby³ym gociom za ws³uchanie siê w problematykê konferencji.
Ochrona dóbr kultury jest multidyscyplinarnym zagadnieniem wymagaj¹cym ³¹czenia teorii z praktyk¹. St¹d przekrojowy charakter konferencji wiadczy³
o donios³oci bie¿¹cych wyzwañ zwi¹zanych z usprawnieniem systemu prawnej
ochrony dziedzictwa kulturowego oraz o pilnej potrzebie podjêcia dzia³añ na rzecz
wypracowania rozwi¹zañ zarówno normatywnych, jak i w zakresie praktyki
obrotu zabytkami.
MATEUSZ TUBISZ

Recenzje, omówienia i sprawozdania

273

Wykaz skrótów
AAS
AM
Chl
CV
DCE
DM








DWCh



EdE
EE
EG
EiA
EMO







EN
EV
FC
GS






KDK



KK



KPK



LF
MP




MPPOiP



NPPS



OSNwSK
OsRomPol
OTK ZU
PF
RMis
RN








Acta Apostolicae Sedis, 1909
Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Africae munus (19 XI 2011)
Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Christifideles laici (30 XII 1988)
Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate (29 VI 2009)
Benedykt XVI, Encyklika Deus Caritas est (25 XII 2005)
Sobór Watykañski II, Dekret o dzia³alnoci misyjnej Kocio³a Ad gentes divinitus
(7 XII 1965)
Sobór Watykañski II, Deklaracja o wychowaniu chrzecijañskim Gravissimum
educationis (28 X 1965)
Jan Pawe³ II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia (17 IV 2003)
Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Eccelsia in Europa (28 VI 2003)
Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium (24 XI 2013)
Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Eccelsia in Asia (6 XI 1999)
Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska Ecclesia in Medio Oriente
(14 IX 2012)
Pawe³ VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi (8 XII 1975)
Jan Pawe³ II, Encyklika Evangelium vitae (25 III 1995)
Johannes Paul II, Apostolisches Schreiben Familiaris consortio (22 XI 1982)
Zweite Vatikanische Konzil, Pastorale Konstitution Gaudium et spes über die
Kirche in der Welt von heute (7 XII 1965)
Sobór Watykañski II, Konstytucja duszpasterska o Kociele w wiecie wspó³czesnym
Gaudium et spes (7 XII 1965)
Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna o Kociele Lumen gentium
(21 XI 1964)
Codex Iuris Canonici. Auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus. Kodeks Prawa
Kanonicznego. Przek³ad polski zatwierdzony przez Konferencjê Episkopatu Polski,
Pallotinum 1984
Franciszek, Encyklika Lumen Fidei (29 VI 2013)
Motu proprio Jana Paw³a II z 30 kwietnia 2001 r. Sacramentorum sanctitatis tutela,
AAS 93(2001), s. 737739.
Miêdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 19 grudnia 1966 r.
(Dz.U. z 1977, nr 38, poz. 167)
Natchnienie i prawda Pisma wiêtego. S³owo, które od Boga pochodzi i mówi o Bogu,
aby zbawiæ wiat, t³um. H. Witczyk, Kielce 2014
Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego w Sprawach Karnych
LOsservatore Romano, wydanie polskie, Watykan 1980
Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego Zbiór Urzêdowy
Benedykt XVI, List apostolski Porta fidei (11 X 2011)
Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptoris missio (7 XII 1990)
Leon XIII, Encyklika Rerum novarum (15 V 1891)

274
SC

Wykaz skrótów

 Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska Sacramentum caritatis
(22 II 2007)
SpS
 Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi (30 XI 2007)
SRS
 Jan Pawe³ II, Encyklika Sollicitudo rei socialis (30 XII 1987)
VC
 Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Vita consecrata (25 III 1996)
VD
 Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska Verbum Domini (30 IX 2010)
VS
 Jan Pawe³ II, Encyklika Veritatis splendor (6 VIII 1993)
Polskie skróty ksi¹g biblijnych wed³ug Biblii Tysi¹clecia

