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Keywords:
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Grigorii Konisski was born in 1717 in Nizhyn, in todays Ukraine. He was
tutored at home and at the age of 11, he was sent to the Kiev-Mohyla Academy
where he studied for 15 years. In 1744, he became a monk and assumed the
name of Georgii. In 1745, he himself taught poetry in the Kiev Academy also
writing poetry in several languages and some plays. In 1747, he became
a prefect of the Academy and started teaching philosophy. In 1751, he became
the rector of the Academy and a professor of theology. In 1755, he was
consecrated by the Synod as a bishop of Belarus, which was confirmed in 1755
by Polish king August III and in 1765 by king Stanis³aw August Poniatowski. In
1757, he established a seminary in Mogilev. He established a printing press in
the house of the archpriest. In 1783, Catherine II made him an archbishop and
included him in the Synod. After a prolonged illness, he died in 17951. In 1993,
he was canonized by the Synod of the Belorussian Orthodox church. His
canonization was recognized in 2011 by the Ukrainian church.
Konisski was a preacher of some repute2, and a few dozens of his sermons and speeches have been published. He authored an instruction book for
Adres/Adresse/Anschrift: Associate Professor Adam Drozdek, 440 College Hall, College of Liberal Arts,
Duquesne University, Pittsburgh, PA 15282, USA, drozdek@duq.edu.
1 W.A. Serczyk, Georgij (Jerzy) Konisski (Koniñski), Polski s³ownik biograficzny, Wroc³aw
1967-1968, vol. 13, pp 534536.
2 Ì.Ã. Ïàâëîâè÷, Êðèòèêî-áèáëèîãðàôè÷åñêèé îáçîð ñëîâ è ðå÷åé Ãåîðãèÿ Êîíèññêîãî,
Õðèñòèàíñêîå ×òåíèå 1873, no. 7, p. 406, although Pavlovich himself did not find in Konisskis sermons
any traces of oratorial greatness or oratorial delight (pp. 406, 423424) since, he, man of reason and
deed (p. 407), was preoccupied with other concerns and did not have any opportunity to take care of
oratorial beauty of his semons (p. 408).
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priests, On duties of parish presbyters (1776) which had at least 28 editions in
Russia (D 4)3. In his capacity as a faculty member of the Kiev Academy,
Konisski taught a class on philosophy and a manuscript of his lecture notes,
Philosophia juxta numerum quatuor facultatum quadripartita, complectens
Logicam Ethicam Physicam et Metaphysicam (1749), has been preserved and
published in the Ukrainian translation in 1990. This four-partite philosophy presentation is a grand tour not only through logic, ethics, physics, and metaphysics, but also through the science of the time that includes geography, geology,
astronomy, agriculture, etc. The scope of subjects is very impressive as is the
amount of philosophical and scholarly references. Konisski was well-informed
about recent developments in the subjects he presented4. However, in all this he
was first and foremost an Orthodox ecclesiastic who viewed everything through
the lens of the Orthodox theology. Therefore, although the section on metaphysics that touches on theology is fairly short, theology appears all throughout his
lectures and its presence is particularly strong in the discussion of physics. This
physics is unmistakably peripatetic with added Orthodox coloring.

Peripatetic physics
There are two principles of all natural bodies: prime matter and form, and
in the process of generation there are three principles: matter, form, and depravation/absence [of form] (F 2.28). Prime matter in inaccessible to the senses
(33). It is the first subject of each body since it is common to all bodies. Bodies
come from it and turn into it (34). Prime matter cannot be born nor destroyed; it
does not grow nor gets smaller; unlike for Aristotle, who considered prime
matter (and the entire world, for that matter) to exist from eternity, Konisskis
prime matter was created by God at the beginning of the world and its quantity
does not change and will not change in the future (35). Prime matter desires
3 References are made to the following works of Konisski:
D  Î äîëæíîñòÿõ ïðåñâèòåðîâ ïðèõîäñêèõ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: Ìîñêâà: Ñðåòåíñêèé ìîíàñòûðü
2004 [1776]; an English translation in: The doctrine of the Russian Church, being the primer or
spelling book [by F. Prokopovich], The shorter and longer catechisms [by Filaret], and A treatise
on the duty of parish priests [by Konisski], Aberdeen: A. Brown and Co. 1845; reprinted: The duty
of parish priests in the Orthodox Church, Willits: Eastern Orthodox Books.
F  Ô³ëîñîôñüê³ òâîðè, Êè¿â 1990 [1749], vols. 12.
S  Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1861 [1835], vols. 12.
4 With a somewhat overwrought praise it was stated that in his philosophical and theological
systems Konisski undoubtedly surpassed all his predecessors and successors, because of how they
were prepared and because of scholarly references, Ìaêapèé Áóëãàêîâ, Èñòîðèÿ Êèåâñêîé Àêàäåìèè,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1843, p. 163.
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form, which is its natural tendency, i.e., it is capable of accepting a form and
retaining it for which reason God created it (37). No prime matter exists without
a form; God created everything for a purpose and prime matter was created to
accept forms (39); thus, matter without form would be pointless. However,
theoretically, God could separate matter from forms. Since matter is the store
for forms, it, by nature, exists before forms and can exist without them by the
power of the omnipotent God (40). New forms perish and are born, but how?
They are not hidden in matter (46), but new ones are produced (47). Forms are
produced inside matter and then they are united with it, but do they come from
nothing in matter? (49) Forms no doubt come from something, not from nothing
and there is some force given to things by God, but it is not known from where
this force takes new forms (53)5.
A cause is what incites the existence of a thing (F 2.79) and Konisski
accepted the existence of the four peripatetic kinds of causes: material, formal,
efficient, and final (81). The Aristotelian God, the Unmoved Mover, is only the
final cause; according to Konisski, God is the first efficient cause, and whatever
comes into being, comes into being by the will of God (90). God acts through
the means of causes; He does not move Himself or move something, and
secondary causes are active only by His will (91). The final cause is not only
a cause but the most important among causes as to the beginning and honor
(94). The motion of final cause is metaphorical among motions (95).
Aristotle did not allow the infinitely large in the world and opted for
potential infinity. As to nature, Konisski followed that contention and claimed
that there cannot be nor can arise through natural forces anything actually infinite. An infinite body could not move, so there is no such body since each natural
body is in motion (F 2.111-112). However, God is able to create infinity (115).
There is no limit to the size of what God can know and can create (118). Gods
omnipotence cannot be limited unless by something absurd or contradictory
(119). That is, the finitude of the world would be a self-imposed limitation that
could be lifted at any time by the will of God.
Konisski went beyond peripatetic physics when he stated that God can
cause that two bodies can interpenetrate, that is, exist in the same space at the
same time (this was possible in the Stoic world) as exemplified by Christ
coming through the closed door or the Eucharist (F 2.180). Also, by Gods
power, the same body can be in two different places at the same time. Consider
the body of Christ in the Eucharist in many places (184).
5 In his lectures given in the Kiev Academy at the beginning of the century, Prokopovich was also
puzzled by the problem of the origin of forms and also left it unresolved, Ô. Ïðîêîïîâè÷, Ô³ëîñîôñüê³
òâîðè, vol. 2, Êè¿â 19791981, pp. 135, 142.
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Konisski accepted the existence of the four Empedoclean elements (simple
bodies): earth, water, fire, and air, to which he added heaven (F 2.213), by
which he may have meant aether6. He also used the concept of the world soul,
but for him the world soul was not a form of the world, but an order by which
things are united in the best way and in respect to one goal (214); that is, it was
more of a metaphoric use of the concept than the use which would agree with
the ancient understanding of the world soul as something animating the world
the way the human soul animates the human body.
The world was created in six days as described in the Biblical creation
account (F 2.222, although God could have created the world before eternity
(224)) resulting in one world: if there were two, or more, worlds we would have
to know about inhabitants of these worlds and they about us since this would
increase the glory of God (F 2.246). There are seven planets moving on their
orbits and there is also the eighth sphere, the sphere of stars which very likely
moves with them (283). However, there is also a division in three theologically
important realms: the first heaven is the sublunar sphere; the second heaven
includes all the spheres above it; and the empyrean is the third heaven mentioned
by the apostle Paul (256). If heaven moves, it moves by itself (250, 256),
apparently with motion imparted to it by God at creation. In the Aristotelian
cosmos, God was introduced to be the final cause of the motion of the first
sphere (the first heaven) which is transferred to other spheres. Konisski did
assume that the heaven has an influence on earthly things; e.g., the sun causes
four seasons and thus different agricultural seasons (259). The empyrean also
influences earth. Heaven influences earth through light and motion (260). If any
heavenly motion that influences earthly motion stops, the latter also stops, but
not all earthly events depend of heavenly motion (262). Galileos observation of
spots on the sun (270, 278) indicates that heaven and earth are divisible and
perishable bodies (268269), although it is very likely that heaven is not fully
perishable; it only undergoes changes. Then the biblical words about the destruction of heaven should be taken as referring to changes in haven or to the
transition from one substance to a better substance or, for the same substance,
to a better kind (273).
It seems that the earth is in the center of the universe and does not move
since all stars are seen without their changing size and there are always visible
six Zodiac signs (and six on the antipodes) (F 2.304-305). Copernicans say that
it is simpler to assume that the earth moves and heaven is immobile, but this
would mean that God has to act by what appears to us to be easier and simpler
6

Cf. Ïðîêîïîâè÷, Ô³ëîñîôñüê³ òâîðè, vol. 2, p. 284.
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(306). This criticism, however, is a departure from the principle of simplicity
that Konisski ascribed to God when saying that the matter of the heavens differs
little from matter of the earth since God applied a simple way by using the same
matter for heaven and earth, whereby heaven is also a subject of change and will
pass away as the Scriptures say (250-251). In any event, Konisski presented the
Copernican system in a rather neutral fashion without rejecting it outright, deflecting the discussion of its veracity by the statement that he did not want to
enter the quarrel between astronomers (219).

God
God occupies a rather marginal position in the peripatetic universe. Consigned to the outskirts of the universe, the Aristotelian God does not even know
that the world exists since such knowledge would compromise the divine perfection. Thus, God only ponders upon Himself7. It was thus relatively easy to
replace this God in the Christian worldview by the God of the Bible and
connect this understanding with the peripatetic physics as done by the scholastics as largely mimicked by Orthodox authors.
In his theological struggles with the concept of the Trinity, Konisski stated
that in God there is one nature and divinity and three hypostases or subsistences, three supposita or persons that are located in one and the same nature:
Father, Son and the Holy Spirit, and two natures in Christ: divine and human.
Human nature  the soul and body  was united with the hypostasis or personality. Attributes of human and divine natures go through one another, are predicating about one another so that in Christ, man is God and God is man, man is
omniscient, and in the finite, God is mortal and finite (F 2.527-528). Christs
humanity is not a person, because this humanity is indivisibly united with His
divinity (528-529).
It is possible to prove the existence of God by natural reason. 1. All that
exists is the accident of being or nonbeing; but not all can be accidental since
things cannot have existence from themselves since they are imperfect
(F 2.533). This argument is akin to the contention that an ability is necessary
from which nothing can be greater  and it is found only in God (F 2.32). Both
these statements basically amount to the ontological argument. 2. Causality is
observed in nature: man causes birth of man, lion of lion, but without some
supporting cause a man could not cause the existence of another man. This
7

A. Drozdek, Greek philosophers as theologians, Aldershot 2007, ch. 14.
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causality is backed up by another causality. Because there is no motion from
infinity, since there would be no first cause in such infinity and thus there would
be no effect, thus, God exists. This is basically the first via from the set of the
five proofs of existence of God presented by Aquinas. 3. Everything is kept in
some constant, stable limits which can be due only to some rational guidance.
This was a common argument used also in the Bible (535). Also, if someone
investigating Gods creation comes to the conclusion that God exists and He is
omnipotent, rational, knowing the future, then he thinks correctly and under the
guidance of philosophy he will come to the knowledge of God (F 1.54). Who
watching the heavens would not admit that it was created by a Creator; who
reading Homers epic poem would say that it is a result of a random configuration of letters (F 1.402, 2.23), to use Ciceros example. This is an argument
from design (teleological argument), the centerpiece of physico-theology, frequently invoked by Russian authors. 4. There is an instinct to reach to heaven in
moments of woe or misfortune as to the fortress of the misfortunate
(F 2.536). This argument, however, relies already on the existence of a perfect
God who created an instinct that directs human attention toward heaven in the
moment of grief, and since God creates nothing in vain, this instinct is directed
toward true God.
From Gods perfection follows that He is one, necessary, eternal, immeasurable, simple, immutable, rational, most free, omnipotent. The most important attribute of God is existence from Himself (F 2.538), that is, a se, as the
scholastics phrased it. God is the most perfect being and such a being can be
only one (540). God is simple: all compound beings are dependent on their
components and God is not dependent on anything. As the most perfect being,
God is immutable; He would be imperfect if He were lacking something; He
would become imperfect if He would lose something (542). Only God exists on
account of Himself and everything else exists on His account (240). God is the
ultimate goal of the world, while man is the ultimate goal within nature (242). The
almighty God is also omnipresent, all-wise, and all-good (D 4.1.55).

Providence and theodicy
Having created the world, God constantly maintains this grand machine
and directs its workings (S 1.240). God is the nearest guarding cause of all
things since He maintains and preserves everything (F 2.85). Nature is preserved
by God; its forces are insufficient to preserve it since preservation is in a way
a continuation of the act of creation (87). God preserves natural laws and

Konisski and Peripatetic Orthodox

15

Studia Warmińskie 51 (2014)

miracles are not results of suspension of these laws, but results of clarifying
them (88), which may mean that efficient causes remain always the same, but
their workings can be influenced by other types of causes (cf. 2.110).
God also maintains, that is, preserves, substances (1.88). However, it is
not true that such maintenance means constant recreation (89), which is the way
Descartes envisioned Gods support of the existence of the world. This, of
course, has a direct impact on human lives, the lives of those for whom the
world was created. However, God is not a mere mechanical force that guides
nature, but this guidance is influenced by human behavior. Nature thus is not
driven by pure physical forces, but its workings are influenced by human morality.
Gods blessing or curse, plenty or scarcity, winds and rains depend on us,
on our obedience to God and on keeping His commandments (S 1.242). When
we see that one thing is born of another, we ascribe action to this thing, not to
God; and thus when we see something opposed to us, we hide from a simple
thing, not from God (S 2.71). We should see the image of God in all things;
after all, they were created by God. We should see His image in a normal,
regular change of events: spring after winter, sunny weather after rain, wind after
silence, etc. since it is God who is present in winds, breathes lovingly (72);
covered by clouds, He sends rain. If there is an unusual event in nature, it means
that the face of God changed from benevolence to anger: it is God who sends
drought, flood, etc. (73). When the crop is eaten by insects (74), we will think
that these insects appeared accidentally, not by the will of God. By thinking so,
we do not see an image of God in creation, we do not feel His change. If we
do not see God in it and do not repent, then we will be affected by insects that
can eat us, not just our goods (75).
Everything thus happens for a reason and every Christian truly believing in
the Word of God, does not  and should not  doubt in His providence; God
not only knows peoples deeds, but also directs them, big and small (S 2.120).
God helps people to do good works through natural events and through special
grace given through baptized believers in Christ. Without this grace nothing can be
done, which is the Orthodox dogma: God cares for us, perfects us (F 1.429).
God helps people, but He does not sin since an action is not a sin but an
action done with some inclination is a sin and God does not incline the sinner;
He wants that people have free will and helps them in their actions since without
it, they would be unable to do anything and would be neither free nor human
(F 2.93).
It is thus clear that Konisski did not shrink from the view that just as God
directs good events, so does He direct harmful happenings. Disasters, illness, or
death happen according to the will of God in order to purify people (S 1.52).
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Misfortunes are also an opportunity provided for people to try their courage.
However, events such as a cold summer, hot winter, flood, earthquake, etc. are
not without reason, although the reason can be obscure to us. That is, trust in
God should be exercised with an expectation that there will be a positive outcome of all that is currently bad. Also, God created everything for a reason, such
as poison, tiny insects, although the usefulness of such things has not yet been
discovered (F 1.404-405). Even the apparently premature death of innocent children should not be mourned since their death preserved this innocence and so, the
Biblical flood was a blessing for the young since they did not manage to sin8.

Eschatology
God created the world for man, but this worldly existence is just the
beginning of the true existence, the life after death. Therefore, Twice blind is
who does not pay attention to death; / Twice stupid is who thinks he wont arise
after death9. The earthly life should concentrate on this issue.
It is clear for Konisski that the life after death exists. 1. There is in humans
an insatiable desire for happiness, always wanting more than people already
have. God creates nothing without reason, so the desire for happiness would be
without reason if it could not be fulfilled (F 1.414). 2. The fact that people are
afraid of dying testifies that they have been created for eternal life (S 1.94).
3. Angels are immortal since they are simple beings, i.e., have no parts, although,
of course, God could annihilate them should He will it (F 2.546). Since the
rational soul (unlike vegetative and sensory souls (436)) is also simple (435,
500), so the human soul can live after the death of the body to be finally united
with the resurrected body (S 2.161), since the soul is designed to make with the
body the whole man (F 2.501). 4. The soul is a spiritual substance  whereby it
is immortal  since the acts of the intellect in the soul refer not only to material
entities but also concern thing that have nothing to do with material beings: God,
beauty, eternity, laws of argumentation, and the like (F 2.499).
Eternal life, the greatest and perfect gift, is in God Himself (S 1.19) and
is given only in Christ. His most holy blood is the price of our salvation, His
blood is the victory over our death (20). Christ died for us so that our death
could become a transition to eternal life (102). He only requires of us true
8 Ã. Êîíèññêèé, Ïèñüìî ã-íà Âîëòåðà ê ó÷èòåëÿì Öåðêâè è áîãîñëîâàì, Äîìàøíÿÿ áåñåäà
1867, p. 1125.
9 Idem, Âîñêðåñåíèå ìåðòâûõ, Ëåòîïèñè ðóññêîé ëèòåðàòóðû è äðåíîñòè 3 (1861), ch. 3,
p. 41.
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repentance and turning to God (103) and thus who wants to be like Christ in
resurrection, he has to be like Him in this life (S 2.61).
There is no repentance in the afterlife (S 2.29). Thus, the unrepented end
up on the wrong side of the afterlife condemned to unending suffering. The
harshness of this suffering is due not so much to its intensity, but to its duration
since even the slightest suffering is harsh if it is eternal (S 1.38). However, God
does not rejoice when someone perishes, / Thus He delays His righteous anger.
/ He is not used to rewarding the righteous right away; / For great suffering great
/ Glory He wants to give10.
In heaven, there will be different levels of glory for the blessed according
to their deeds, but the vision of the face of God and the union with Him will be
common to all elected (S 1.206). A person after resurrection will be like Christ:
you, dung and mud, will have wings and will surpass light shadow with [your]
tenuity (S 2.54).

Reason and faith
All the knowledge about the realms of the divine and the worldly is due to
reason and faith. Konisski, man of the Enlightenment era burgeoning in Western
Europe and somewhat timidly present in Russia, ascribed a very high position to
reason and rational cognition. He was also a man of the cloth and not for one
moment was the ecclesiastical emphasis on the role of faith absent from his
mind.
Konisski accepted John of Damascus definition of philosophy as the
knowledge of things the way they are (F 1.44), i.e., knowing their origin, structure, and what they are for. Philosophy is an investigation of causes of things.
Philosophy is divided into rational, related to the workings of reason; moral,
concerning the will; and natural that investigates nature and is, in turn, divided
into physics, mathematics, and metaphysics (it relates to immaterial spirits and
God) (45). Adam was the first philosopher wanting to be equal to God, knew
nature of all things since he named all animals: he did not do that randomly, but
according to their nature, how else could he properly fulfill Gods command to
name them? This knowledge was transmitted through Noah to Chaldeans and
Jews, from them to Egyptians, from them to the Greeks, from them to Romans
and was known to the philosophers of old  druids in ancient Gaul, priests in
Egypt, magi in Persia, Brahmans in India (47-48). Apostle Paul did not prohibit
10

Ibidem, p. 47.
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the study of sophist philosophy since knowing it allows for escaping its snares.
Philosophy does not provide laws for theology, but takes [them] from it and
should serve it (54). Philosophy should bring people the light through logic, it
should shape habits through ethics, and through physics should lead to investigation of Gods creation to worship God. Such philosophy brings humility
since it provides better and better recognition of power and wisdom of God and
thereby of the weakness of human nature and thus leads to self-knowledge
(56-57). Basil wrote that just like there is healing power in venom, so in pagan
teachings there is something useful (60). Logic (Aristotle) or dialectics (Plato)
directs operations of reason for correct reflection (62). Simply speaking,
philosophy is a handmaid of theology, and reason is a servant of faith; all areas
of science should be in the service of religion, and they should be rational
means to better know God and His presence in the universe.
God says that what is written in the Old and New Testament and what
should be believed as most certain. People who deny that should be considered
unreasonable (F 1.173). The veracity of the Word of God that distinguishes it
from other writings is based on fulfilled prophecies and miracles (S 1.97). This
is because no other books than these two, the Old and New Testaments, we
should hold as Divine Scripture nor call the Word of God because these
Testaments teach so and so do the church and the teachers/fathers of the
church. The things put in writing in these Testaments surpass any [human]
mind/reason such as creation of the world, miracles, Christs life and death and
are the testimony of the almighty power and unsearchable wisdom of God.
Thus, both the writing and the things written there, and the events prophesied,
strongly assure us and unshakably confirm that the two Testaments are indeed
the Word of God (D 2.1.12). Let us submit our mind to be obedient to Faith
even if it stated something we cannot understand: since our mind is so limited
by bodily senses that we cannot adequately understand some dogmas of the
Christian Orthodox Faith, particularly concerning Tri-hypostatic God and Christ
our Savior becoming a man (S 1.229). Biblical faith as expounded by the
Orthodox church is for Konisski the starting point of cognition and by enriching
faith by the efforts of reason also the ending point.
Those who reject the priority of faith were severely scorned by Konisski.
Naturalists, Voltairians, masons were rapacious ravens from gehenna [ ] sitting at the way and picking up and devouring the seeds of the word of God
(S 2.184). Today, the devil does not control a serpent: we know that serpents
do not speak like people. Instead of a serpent, he takes today control over some
Voltaire and through his mouth he blasphemes God and we, children of Eve, in
the spell put on our mind and will, do not see the nasty image of the tempter
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(192). In the curse of the fig tree as described in the Gospels, since Christ knew
perfectly that the tree did not bear fruit, He cursed it (1.108), thereby cursing not
a fruitless tree but Voltairians and others like them, their fruitlessness, their vice
(116). By relying on human reason alone, rationalists mock what cannot be
explained in the rationalist framework. They cannot accept that the fact that
Christ, the dying God, was also a man and died only as a man. These deists and
naturalists cannot get in their damned heads that God wanted to become man
and die (123). In the end, they do not appear to be committed to their beliefs.
As Konisski rhetorically asked, is there at least one among todays atheists and
naturalists in France and England who would suffer for their godlessness or
naturalism? (2.176).

The church
The Scriptures are the words of God Himself recorded by inspired authors, they are a gentle voice of the merciful Creator to His creation (S 1.16).
How should these words be understood? Not necessarily literally and the example of the interpretation of the cursing of the fig tree indicates that at least in
some cases metaphorical interpretation is needed. But Konisski himself understood this event in two different, although not irreconcilable, ways: the tree
represents Voltairians and others like them (S 1.116), but also the hypocrisy of
Jews and Christians (1.117, 2.38) including some Orthodox priests (2.40). However, leaves and no fruit may very well refer to women that cannot have
children; such a reference is all the more possible that according to the apostle
Paul, motherhood has salvific dimension (1 Tim. 2:15). Who decides that such
an interpretation should be ruled out? Where can the proper understanding of
Scriptures be found? In the church and Konisski had no doubt that this is the
Orthodox church11. With a flourish, he urged listeners of his sermon to be
grateful to be born in the nation and amongst the people of God that shine to the
entire world with orthodoxy and piety (S 1.138-139). On the other hand, he
stated in a speech before the Polish king that our Christian faith is in perfect
agreement with Roman-Catholic in what concerns the foundation of salvation.
Differences concern what is unimportant/indifferent (adiaphora) or is based
11 At least on one occasion Konisski ventured on his own with an interpretation: blood is not
alive, he stated (F 2.437); however, the Bible speaks about life being in the blood, but these are
metaphysically two natures and although one is subjected to the other, they are materially/physically of
the same nature (439), which is an explanation that hardly sheds any light on the problem.
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on human opinions (S 2.132), but even this would not matter if the voice of
conscience were followed. This separation, of such little importance, could
easily be removed by Christian love (133). The Western church used to be one
with the Eastern church and although the Western church is separated, this is not
because of the main Christian dogmas. However, the separation is the Western
churchs fault (112). The Western church modified (even corrupted, D 3.10)
the Nicene creed concerning the procession of the Holy Spirit and argued
incorrectly that the Holy Spirit proceeds fully from the Son and from the Father
(S 2.113; F 2.106). Also, it is a sin to consider Peter to be the head of the
church (S 2.113). Sin  thus the issue is not so unimportant and Konisski was
not quite forthcoming about his true sentiments regarding the Catholic church
when speaking to Poniatowski. Although the differences are supposedly unimportant, Konisski did not quite view it that way. Historically, his resentment was
justified. He witnessed firsthand a mistreatment of the Orthodox believers when
he presided over the Belorussian church. There was cultural and political discrimination of the Orthodox believers and Konisski put a lot of effort to at least
partially rectify the problem12. To Polands misfortune, such a discrimination
and mistreatment was a factor in its demise: one of the nails to the coffin of the
Republic was the problem of [religious] dissidents13.
The mistreatment of the Orthodox believers made Konisski a strong supporter of pro-Russian policies against Poland that culminated in the partition of
Poland. Konisskis praise of the tsarist policies concerning the church sometimes bordered on the ridiculous. In his view, Peter I established valiant Rule of
the Church (S 1.231) although Peter abolished the position of the patriarch and
made the Orthodox church basically a department of the government whereby
he presided over the church; hardly a valiant rule of the church. Catherine II, in
Konisskis view, in her aggressive policy against Poland that resulted in three
partitions that wiped out Poland as an independent country from the European
map, was not motivated by self-interest but by her piety and love for all men
(S 1.166). Catherine II admired Voltaire (with whom she frequently corresponded) and her support of Belorussian Orthodox believers was motivated purely
by political reasons in her designs to swallow up parts of Poland14. And yet,
12 S 1.154-159; E. Likowski, Dzieje kocio³a unickiego na Litwie i Rusi w XVIII i XIX w.,
Poznañ 1880, pp. 7981, 233238; J. Woliñski, Polska i Koció³ prawos³awny, Lwów 1936, p. 118;
A. Mironowicz, Diecezja bia³oruska w XVII i XVIII wieku, Bia³ystok 2008, pp. 242243, 247.
13 Szymon Askenazys opinion quoted in M.C. £ubieñska, Sprawa dysydencka 17641766, Kraków 1911, p. VII.
14 Therefore, she did not quite want equality for the Orthodox believers in Poland since this
would make the Orthodox believes be too closely associated with Poland, A. Mironowicz, Diecezja
bia³oruska, pp. 248249.
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Konisski extolled her as the second Moses (S 1.289, 2.222)15, the second
Constantine (1.165) and, the second Vladimir (2.222), the savior (290), and the
light of heavenly wisdom who cares not only about her subjects but also about
other nations (2.109), chosen by God in the womb of her mother to become the
empress to save through her His people, not only the Russians, but also the
Belorussian believers (1.149).
Konisskis Russofile sentiments were primarily motivated by his ecclesiastical concerns. As a devoted pastor of his flock, he saw a better future of the
Belorussian Orthodox believers in Russia rather than in the Polish kingdom. He
saw Russia as the seat of true faith continuing the traditional view of Moscow as
the Third Rome. Polish unfortunate policies did not mollify Konisskis attachment to Russia.
As a philosopher, Konisski was a peripatetic through and through accepting all the major tenets of the Aristotelian system: he accepted matter and form;
the four types of causes; rejection of atomism (F 2.26); the idea of the soul
being a form (F 2.58); three types of the soul: vegetative (nutritive), sensory
(animal), and rational; rejection of actual infinity (F 2.426); rejection of the void
in nature (F 2.26,192)16. He made modifications only when forced by the Orthodox theology: the world was created and will have its end; God is the major
efficient cause, not only the final cause. In this, Konisski followed the spirit of
the Kiev Academy which was established in 1632 using Western, that is, Catholic models. In teaching rhetoric and philosophy, scholastic models have been
used, that is, Aristotle was the major philosophical authority. This changed
shortly after Konisski had his lectures, when the Academy made Friedrich
Christian Baumeister the main philosophical authority, a philosopher who followed the tradition of Christian Wolff and thus of Leibniz17.
15 Comparison of Catherine to Moses in Bulgakovs opinion distinguishes itself by its monumental character and grandeur, Ìèxaèë Áóëãàêîâ, Ïðåîñâÿùåííûé Ãåîðãèé Êîíèññêèé, àðõèåïèñêîï
Ìîãèëåâñêèé, Ìèíñê 2000, p. 480.
16 Surprisingly, we can read that He was the first from the Kievian professors who undermined
the authority of the classical Aristotelian philosophy, the first representative of the new direction in
presenting this teaching. In his lectures, he followed Aristotle only in rhetoric and dialectic. In ethics,
physics, and metaphysics he is independent and original, M. Áóëãàêîâ, op. cit., pp. 7576. This
statement can only be explained by the fact that Bulgakov never consulted Konisskis lectures and simply
assumed his departure from peripatetic philosophy, probably because there are no references to this
philosophy in any other writings of Konisski. Also, it is rather puzzling how a claim can be made that
the philosophical course of G. Konisski put an end of the perennial rule of Aristotles teaching in the
walls of Kiev-Mogilev Academy, Þ.Ò. Ðîæäåñòâåíñüêèé, Ïñèõîëîã³÷íà àíòðîïîëîã³ÿ Ãåîðã³ÿ
Êîíèñüêîãî (17171795), Íàóêîâèé â³ñíèê Ìèêîëà¿âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Â.Î. Ñóõîìëèíñüêîãî 2011, vol. 2, pt. 6: Ïñèõîëîã³÷í³ íàóêè, p. 244.
17 According to Bulgakov, in year 1752 the reign of scholastic Philosophy in the K[iev] Academy
was ended, when Baumeisters paradigm was introduced in the Academy, Ìaêapèé Áóëãàêîâ, op.cit.,
p. 146; cf. A. Jab³onowski, Akademia Kijowsko-Mohylañska, Kraków 18991900, p. 236. Bulgakov may
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Although Konisski remained a peripatetic philosopher, his theology remained traditional with no attempts to modify anything or to explain if there were
areas not clearly delineated by Orthodoxy. Konisski stressed very strongly the
spiritual aspect of theology and the necessity of manifesting this theology through ones spiritual life. This spiritual aspect was emphasized to the extent that
some traditional Orthodox religious issues are completely absent from Konisskis sermons: the problem of the veneration of icons, of the relics of the saints,
ways of performing rituals (e.g., crossing oneself), all the issues that were the
main subjects of such tomes as Iavorskiis The rock of faith. Orthodox theology
was for him an inviolable foundation that should be accepted without questioning and his role as a pastor was to imbue people with reverence of this
theology and urge them to make it the way of their temporary spiritual journey
through this world heading to the eternity in the afterlife.

Appendix: Kashuba on Konisski
In 1979, Maria Kashuba published in Russian a slim book on Konisski
which was reissued with only small changes in 1999 in Ukrainian18. The book is
remarkable for its misrepresentations of Konisskis views. In her view, Konisski
showed in his lectures to be a progressive professor with his tendency to free
human thought from ecclesiastical and scholastic authorities with only
a small softening in the second edition by dropping the phrase ecclesiastical
and scholastic (33/45, 88/101)19. If anything, he wanted to show how much
human thought should be bounded to ecclesiastical thinking and to his version
of scholasticism. She claimed that Konisski clearly separated science from
theology and there is a ring of the existence of two truths, theological and
scientific. In logic, ethics, and natural philosophy he limited himself to earthly,
natural problems (33/45). However, when reading Konisskis lectures, it is often
difficult to separate the physical from the theological and, arguably most of his
theological discussions are in the lectures devoted to physics rather than in
purely theological lectures, which are very few. In her view, Konisskis views
mean lectures given in 1752 by Georgii Shcherbatskii in which he taught Cartesianism apparently taken
from the Leibnizian-Wolffian school, ß.Ì. Ñòðàòèé, Â.Ä. Ëèòâèíîâ, Â.À. Àíäðóøêî, Îïèñàíèå êóðñîâ
ôèëîñîôèè è ðèòîðèêè ïðîôåññîðîâ Êèåâî-Ìîãèëÿíñêîé Àêàäåìèè, Êèåâ 1982, p. 313.
18 Ì.Â. Êàøóáà, Ãåîðãèé Êîíèññêèé, Ìîñêâà 1979; eadem, Ãåîðã³é Êîíèñüêèé  ñâ³òîãëÿä
òà â³õè æèòòÿ, Êè¿â 1999.
19 The first number is the page number from the first edition of the book, the number after the
slash  from the second edition.
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evolve in the direction of increase in them of separate elements of materialism,
getting closer to experiential philosophy of nature, to strengthening of rationalistic tendencies, which is a statement which even Kashuba herself considered to
be too mendacious since the paragraph was dropped from the second edition
(36/48). In his historical work, Konisski showed that Russians, Belarusians, and
Ukrainians have common religion, similar spiritual culture, and language and
should be united under one Russian government. The statement appeared to be
too much for the Ukrainian audience and in the new edition, Kashuba claimed in
a volte-face conclusion of his historical views that he presented preservation of
independence as a natural process (41/52). In Kashubas rendering, Konisski,
following Descartes, moved God beyond material nature and limited to the
minimum His role in the universe and that he was not far from identifying God
and nature (53/71), in which she managed to falsify views of both Descartes and
Konisski. In her view, all of Russian philosophy of the 18th century is deistic,
which was boosted to all of European philosophy in the second edition (68/84),
which can only be charitably explained by Kashubas lack of acquaintance with
Russian and European philosophy of the 18th century. To put it very briefly, not
all philosophers of the time followed the line of Voltaire and Diderot. Konisski
himself strongly berated the Enlightenment as a cover to depart from the law of
God (S 1.222, 2.105-106). In her view, Konisski considered proofs of science
to be superior to the dogmas of the Bible (77/91) and he separated science from
religion and promoted priority of experience over divine revelation (125/132)
regardless of his constant insistence that faith has priority over reason. All this
cannot be simply explained away by the fact that the book first appeared in the
Soviet era and promotion of materialism was the call of the day. In an article
from this era it was stated, although grudgingly, that according to Konisski,
theology is the main and indispensable source of knowledge and all other
sciences, which Konisski called philosophy, should serve theology and receive laws from it; also, when evaluating the views of Konisski, it is correct to
see isolated moments of progressive character of his teaching in the context of
overall supremacy of the religious worldview20.

20 Â.È. Ïðîòàñåâè÷, Ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèå è ôèëîñîôñêèå âçãëÿäû Êîíèññêîãî, in:
Â.À. Ñåðáåíò (ed.), Èç èñòîðèè ôèëîñîôñêîé è îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé ìûñëè Áåëîðóññèè:
Èçáðàííûå ïðîèçâåäåíèÿ XVI-íà÷àëà XIX â., Ìèíñê 1962, pp. 344, 346.
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KONISSKI I PERYPATETYCZNE PRAWOSŁAWIE
(STRESZCZENIE)

Jerzy Konisski  prawos³awny arcybiskup bia³oruski, kanonizowany przez Synod bia³oruskiego
Kocio³a prawos³awnego  by³ wyk³adowc¹ w Akademii Kijowskiej, jego wyk³ady zachowa³y siê do
dzi. Jako filozof by³ perypatetykiem akceptuj¹cym zasadnicze elementy systemu Arystotelesa: istnienie materii i form; cztery rodzaje przyczynowoci; odrzucenie atomizmu; dusza jako forma cia³a; trzy
typy duszy: wegetatywna (nutrytywna), zmys³owa (zwierzêca) i myl¹ca; odrzucenie aktualnej nieskoñczonoci; odrzucenie pró¿ni w przyrodzie. Konisski wprowadzi³ modyfikacje do tego systemu,
siêgaj¹c do zasad teologii chrzecijañskiej: wiat zosta³ stworzony i nie bêdzie trwa³ bez koñca; Bóg
jest zasadnicz¹ przyczyn¹ sprawcz¹. Teologia Konisskiego mia³a wymiar tradycyjny  nie podejmowa³
siê on wyjanienia tematów nie doæ wyranie zarysowanych w teologii prawos³awnej. Konisski
mocno podkrela³ duchowy aspekt teologii i koniecznoæ manifestowania go przez w³asne ¿ycie
duchowe. Teologia prawos³awna by³a dla niego nienaruszaln¹ podstaw¹ i jego rola jako osoby duchownej polega³a na przekonaniu ludzi do ¿ywej akceptacji tej teologii.

KONISSKI AND PERIPATETIC ORTHODOX
(SUMMARY)

Georgii Konisski, an Orthodox archbishop of Belarus canonized by the Synod of the Belorussian Orthodox church, was at first a lecturer in the Kiev Academy and his philosophy lectures have
been preserved. As a philosopher, he was a peripatetic through and through accepting all the major
tenets of the Aristotelian system: he accepted matter and form; the four types of causes; rejection of
atomism; the idea of the soul being a form; three types of the soul: vegetative (nutritive), sensory
(animal), and rational; rejection of actual infinity; rejection of the void in nature. He made modifications only when forced by the Christian theology: the world was created and will have its end; God is
the major efficient cause, not only the final cause. His theology remained traditional with no attempts
to modify anything or to explain if there were areas not clearly delineated by Orthodoxy. Konisski
stressed very strongly the spiritual aspect of theology and the necessity of manifesting this theology
through ones spiritual life. Orthodox theology was for him an inviolable foundation that should be
accepted without questioning and his role as a pastor was to imbue people with reverence of this
theology and urge them to make it the way of their temporary spiritual journey through this world
heading to the eternity in the afterlife.

KONISSKI UND PERIPATETISCHE ORTHODOXIE
(ZUSAMMENFASSUNG)

Georg Konisski, ein orthodoxer Erzbischof von Weißrussland, von der Synode der weißrussischen orthodoxen Kirche heiliggesprochen, war zuerst Dozent an der Kiew-Mohyla-Akademie und
seine philosophischen Vorträge sind erhalten geblieben. Als Philosoph war er durch und durch Peripatetiker und akzeptierte alle wichtigen Grundsätze des aristotelischen System: die Existenz von Materie
und Form; die vier Arten von Ursachen; die Ablehnung des Atomismus; Seele als Form des Körpers,
die drei Arten von Seele: vegetative (nutritive), sensitive (tierische), und intellektuelle; Ablehnung der
aktuellen Unendlichkeit, Ablehnung der Leere in der Natur. Er machte Änderungen nur dann, wenn er
von der christlichen Theologie gezwungen war: die Welt wurde geschaffen und wird sein Ende haben;
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Gott ist die erste wirkende Ursache, nicht nur die Zweckursache. Seine Theologie blieb traditionell
ohne Versuche etwas zu ändern oder die Bereiche zu erklären, die nicht ganz klar durch die Orthodoxie beschrieben worden sind. Konisski betonte sehr stark den spirituellen Aspekt der Theologie und
die Notwendigkeit, diese Theologie durch ein spirituelles Leben zu manifestieren. Orthodoxe Theologie war für ihn ein unantastbares Fundament, die ohne zu fragen angenommen werden sollte und
Konisskis Rolle als Pastor war es, Menschen Ehrfurcht vor dieser Theologie zu verleihen, so dass
diese Theologie sie in ihrer zeitlichen spirituelle Reise durch diese Welt in die Ewigkeit führen könnte.
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Wstęp
Smoleñsk to miasto w Rosji i stolica obwodu smoleñskiego. Tam 10 kwietnia 2010 r., o godz. 8.41,06 na lotnisku Smoleñsk-Siewiernyj dosz³o do katastrofy polskiego samolotu rz¹dowego Tu-154 M, w której zgin¹³ prezydent Lech
Kaczyñski wraz z 95 osobami prezydenckiego samolotu. W tej katastrofie zgin¹³
tak¿e Biskup Polowy Tadeusz P³oski, profesor nauk prawnych, genera³ dywizji,
pomiertnie genera³ broni.
Istotn¹ czêci¹ ¿ycia dla ks. prof. Tadeusza P³oskiego by³ Uniwersytet
Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie. Ks. Tadeusz P³oski pracê dydaktyczn¹ rozpocz¹³ w 1998 r. jako adiunkt i wyk³adowca w Instytucie Prawa i Administracji
ówczesnej Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Olsztynie. Prowadzi³ æwiczenia
i wyk³ady z prawa wyznaniowego. Od 2001 r. by³ wyk³adowc¹ prawa wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji UWM. Wypromowa³ 47 absolwentów
z tytu³em zawodowym licencjata oraz 59 magistrów. W tym czasie opublikowa³
ponad 150 artyku³ów naukowych i popularnonaukowych. Uczestniczy³ w wielu
konferencjach i sympozjach w kraju i za granic¹ powieconych zagadnieniom
prawa i duszpasterstwa wojskowego.
11 grudnia 2007 r. Rada Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu nada³a Biskupowi Polowemu gen. dyw. dr Tadeuszowi
P³oskiemu stopieñ naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych po odbyAdres/Adresse/Anschrift: dr Ryszard Andrzej Podgórski, Katera Socjologii, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Ks. F. Szrajbera 11,10, 007 Olsztyn. rp.socjologia@vp.pl.
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tym kolokwium habilitacyjnym na podstawie publikacji Duszpasterstwo w Wojsku Polskim. Studium prawne z uwzglêdnieniem praw cz³owieka i prawa
humanitarnego. 29 lutego 2008 r. Senat UWM powo³a³ biskupa Tadeusza P³oskiego na stanowisko profesora Uniwersytetu, a nastêpnie na kierownika Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji UWM w Olsztynie.
Niniejszy artyku³ zosta³ napisany na podstawie kazañ ks. Tadeusza P³oskiego, które wyg³osi³ jako Biskup Polowy. Aksjologia ks. Tadeusza P³oskiego ma
charakter personalistyczny1 i chrystocentryczny siêgaj¹cy do fenomenologii
Maxa Schelera i personalizmu chrzecijañskiego Jana Paw³a II.
Personalizm chrzecijañski, wyrastaj¹cy z nauki Kocio³a, stanowi pog³êbion¹ refleksjê myli filozoficznej i teologicznej nad integraln¹ koncepcj¹ osoby
ludzkiej. W refleksji nad wspó³czesnym personalizmem zauwa¿a siê, ¿e nie jest
on kierunkiem jednorodnym, ale obejmuje ró¿ne nurty: tomistyczny, aksjologiczny, egzystencjalny, spo³eczno-ekonomiczny. W ka¿dym z tych nurtów podkrela siê szczególn¹ rolê i wartoæ osoby ludzkiej ze wzglêdu na ni¹ sam¹, uznaj¹c
w cz³owieku byt nie tylko biologiczny i historyczny, ale przede wszystkim taki,
który wykracza poza naturê i poza historiê. Rozwój osoby ludzkiej jest rozumiany jako cel ¿ycia spo³ecznego, prymat wartoci osobowych (rozum, wolnoæ)
stawiany jest przed wartociami ekonomicznymi i strukturami spo³ecznymi, które warunkuj¹ ich postêp i rozwój.
Drugi paradygmat, jakim jest chrystocentryzm aksjologiczny podejmowany
w kazaniach biskupa P³oskiego wskazuje na Chrystusa jako ród³o objawia
cz³owieka cz³owiekowi (KDK 22). Wcielenie Jezusa Chrystusa jest wyrazem
afirmacji godnoci cz³owieka w historycznych, nierzadko dramatycznych, warunkach ludzkiej egzystencji. Nic, co ludzkie, nie jest obce Odkupicielowi cz³owieka i dlatego Ewangeliê jako orêdzie Bo¿ej mi³oci trzeba rozumieæ jako dobr¹
nowinê o cz³owieku, jako Ewangeliê cz³owieka, który swoj¹ aksjologiê prze¿ywa
poprzez idea³y chrystusowych b³ogos³awieñstw.

1. Aksjologia w kształtowaniu świata ludzkich wartości
Aksjologia g³osi, ¿e s³u¿y wprowadzaniu cz³owieka w wiat wartoci podstawowych: wolnoci, odpowiedzialnoci i mi³oci. Wolnoæ w rozumieniu
1 Personalizm w odniesieniu do teorii osoby po raz pierwszy zosta³ ujêty przez F.D.E. Schleiermachera, filozofa niemieckiego z XIX w. Natomiast obydwa pojêcia  i personalizm, i osoba  zaistnia³y
z wielk¹ si³¹ w latach dwudziestych XX w. za spraw¹ francuskich filozofów E. Mouniera i J. Maritaina.
Dziêki nim tematyka osoby szeroko siê rozwinê³a, zyskuj¹c popularnoæ w wiecie, zw³aszcza w kulturze chrzecijañskiej. Szczególny impuls tej problematyce w naszych czasach da³ Karol Wojty³a  zw³aszcza w Osobie i czynie (1969), potem jako Jan Pawe³ II. Osoba jako temat i wartoæ jest obecna u Jana
Paw³a II w ca³ej jego twórczoci naukowej.
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Karola Wojty³y to umiejêtnoæ opowiedzenia siê za dobrem. Istota wolna to tyle
co w³adaj¹ca sob¹, zale¿na przede wszystkim od siebie, tworz¹ca siebie i niejako zmuszona do ci¹g³ego potwierdzania siebie i wyboru w dzia³aniu, a wiêc
stanowienia o sobie. Dojrza³oæ osobow¹ osi¹ga siê w trwaj¹cym ca³e ¿ycie
procesie samostanowienia. Wychowanie do wolnoci jest jednoczenie wychowaniem do odpowiedzialnoci, gdy¿ ka¿dy wybór anga¿uje uczucia, rozum
i wolê. Emocjonalnoæ wzbudza poczucie odpowiedzialnoci, rozum umo¿liwia
refleksjê nad jej istot¹, a strona wolicjonalna to akt decyzji i zgody na podjêcie
odpowiedzialnoci. Cz³owiek jako osoba tkwi istotowo w odpowiedzialnoci
i musi zawsze czuæ siê odpowiedzialnym  oczywicie, za ka¿dym razem inaczej, a w ostatecznoci jest on odpowiedzialny za swoj¹ egzystencjê, aby j¹
urzeczywistniæ i zrealizowaæ na miarê swojego istnienia i istoty2.
Karol Wojty³a podkrela, ¿e odpowiedzialnoæ za drugiego cz³owieka
mo¿e wzi¹æ na siebie tylko ta osoba, która jest odpowiedzialna za siebie, za
swoje cz³owieczeñstwo. Tylko ten bowiem, kto mo¿e stanowiæ o sobie, mo¿e
stawaæ siê darem dla innych, darem z samego siebie, darem bezinteresownym.
Gwarantem i nonikiem odpowiedzialnoci w wymiarze miêdzyosobowym jest
wiê. Budowanie wiêzi to inaczej wychowanie do mi³oci i przez mi³oæ. Mi³owaæ to, po pierwsze, dostrzec osobê i jej dobro, po drugie wyjæ poza w³asny
egoizm i skierowaæ siê ku drugiemu cz³owiekowi3.
Z perspektywy aksjologicznej wszelka wolnoæ, odpowiedzialnoæ, powinnoæ moralna czynu, prawdziwoæ, czyli przyporz¹dkowanie w myleniu
i dzia³aniu tworz¹ podstawê ¿ycia osobowego jednostki ludzkiej4. Oznacza to,
¿e cz³owiek jest autonomicznym podmiotem, ród³em decyzji, realizatorem
wiadomych dzia³añ5. Dlatego cz³owiek urzeczywistnia siê w pe³ni poprzez ¿ycie psychiczno-duchowe, przekraczaj¹c domenê materialno-biologiczn¹6.
2
3
4
5

K. Wojty³a, Osoba i czyn, Kraków 1969, s. 190.
Zob. K. Wojty³a, Mi³oæ i odpowiedzialnoæ, Lublin 1982, s. 3451.
K. Wojty³a, Osoba i czyn, s. 360.
W refleksji Jana Paw³a II byt osobowy ukazany zosta³ jako wartoæ, jako dobro, do którego
jedynym pe³nowartociowym odniesieniem jest mi³oæ. W tym miejscu godna szczególnej uwagi wydaje
siê teza, zgodnie z któr¹ najw³aciwsz¹ relacj¹ dla ludzkiej struktury osobowej jest relacja mi³oci
rozumiana jako afirmacja jej wartoci. Cz³owiek jest bowiem bytem relacyjnym, pozostaj¹cym w cis³ej
relacji z innymi osobami. W osobie jest obecny  zdaniem Karola Wojty³y  wymiar, który nazywa on
uczestnictwem. Jest to co wiêcej ni¿ spo³eczny charakter cz³owieka  to skierowanie ku ¿yciu z innymi
osobami, a w sposób szczególny z Bytem Absolutnym. Osobowa zdolnoæ do uczestnictwa polega na
tym, ¿e cz³owiek istnieje i dzia³a z innymi osobami i ze wspólnot¹ w taki sposób, i¿ zachowuje swoj¹
to¿samoæ, nie przestaje byæ sob¹, a jego wolnoæ (samostanowienie) nie ulega przekreleniu (cyt. za:
A. Pe³ka, Personalizm chrzecijañski w ujêciu Karola Wojty³y  Jana Paw³a II, http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU7580 (8.11.2014). Teori¹ uczestnictwa zatem papie¿ t³umaczy wymiar spo³eczny,
relacyjny osoby ludzkiej. Uczestnictwo tkwi g³êboko w osobie, jest jej w³aciwoci¹. Osoba bowiem
urzeczywistnia siebie sam¹ w relacji do innych osób oraz w odniesieniu do wspólnego dobra. Osoba jest
relacj¹ do innych osób i do Boga, ale jest to relacja obdarzona du¿¹ miar¹ wolnoci. Na podstawie
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W cz³owieku duch buduje sobie swoj¹ piramidê wartoci, która im bardziej wznosi siê ku górze, tym jest szlachetniejsza, wartociowsza7. Ks. biskup
P³oski o ¿yciu duchowym cz³owieka powie, ¿e: troska o rozwój sfery duchowej jest jeszcze wa¿niejsza ni¿ troska o zdrowie fizyczne i psychiczne, o wykszta³cenie i status spo³eczny, o pracê zawodow¹ i dobrobyt materialny. Cz³owiek pozbawiony duchowoci nie jest w stanie m¹drze kierowaæ pozosta³ymi
sferami swego cz³owieczeñstwa. Duchowoæ to zdolnoæ cz³owieka do zrozumienia samego siebie, a zw³aszcza do znalezienia odpowiedzi na pytanie: kim
jestem, sk¹d siê wzi¹³em, dok¹d zmierzam, w oparciu o jakie wiêzi i wartoci
mogê osi¹gn¹æ cel mojego ¿ycia? Dziêki duchowoci cz³owiek potrafi zaj¹æ
wiadom¹ i odpowiedzialn¹ postawê wobec siebie i wiata. [ ] Tylko cz³owiek
duchowy potrafi myleæ, kochaæ i pracowaæ8. To wiadczy o tym, ¿e cz³owiek
ubogaca siebie w zakresie ca³ego bytu i jest bytem nie tylko statycznym, ale
stanowi te¿ rzeczywistoæ p³ynn¹, dynamiczn¹, która realizuje siebie w dzia³aniu,
rozwija wszystkie swoje bytowe warstwy, rozszerza swój horyzont przez tworzenie nowych wartoci.
Aksjologii biskup P³oski powiêci³ wiele miejsca9. Dotyczy³a ona prawdy,
dobra, mi³oci, sprawiedliwoci, pokoju, wolnoci, przyjani, praw cz³owieka.
wolnoci i mi³oci rozwija siê jej byt, autocelowoæ i doskona³oæ moralna, co ostatecznie spotyka siê
z wymiarem religijnym. Osoba jest realnoci¹ w sobie samej, ale jednoczenie posiada istotne relacje do
drugiej osoby, do innych osób przede wszystkim do Osób Niestworzonych. Cz³owiek jako osoba jest
obrazem Trójcy wiêtej. Na linii poziomej za idzie relacja wspólnotowa, a w chrzecijañstwie  eklezjalna (cyt. za: A. Pe³ka, Personalizm chrzecijañski w ujêciu Karola Wojty³y  Jana Paw³a II). Personalizm
chrzecijañski, jak wynika z ca³ego nauczania Karola Wojty³y  Jana Paw³a II, uznaje spo³eczny wymiar
natury ludzkiej, g³êboko zakorzeniony w osobowym charakterze cz³owieka.
6 Karol Wojty³a podkrela: Tak, jak nie mo¿emy oderwaæ osoby od duchowoci, tak te¿ nie
mo¿emy odrywaæ duchowoci od osoby. Na to zdaje siê wskazywaæ dowiadczenie. I dlatego te¿, kiedy
mowa o »naturze duchowej« (natura rationalis), mo¿na przyj¹æ to pojêcie o tyle, o ile wskazuje ono na
pewn¹ sta³oæ czy te¿ substancjalnoæ bytu duchowego (cyt. za: A. Pe³ka, Personalizm chrzecijañski
w ujêciu Karola Wojty³y  Jana Paw³a II). Fundament filozoficznej antropologii Karola Wojty³y  Jana
Paw³a II stanowi zatem dowiadczenie cz³owieka, które jak wynika z treci przytoczonego fragmentu
dzie³a Osoba i czyn, jest warunkiem jednoci cz³owieka  bytu osobowego i podmiotowego zarazem,
warunkiem to¿samoci i integralnoci ludzkiego ja.
7 Antropologiczne pomys³y Maxa Schellera, niew¹tpliwie ciekawe t³umaczenie specyfiki ducha,
a przez to odrêbnoci cz³owieka w stosunku do wiata przyrody, jednak nie mo¿na ich zaakceptowaæ ze
wzglêdu na sprzecznoæ z podstawowym, bezporednim prze¿yciem samowiadomociowym cz³owieka.
8 T. P³oski, B³ogos³awieni, którzy wprowadzaj¹ pokój. Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego
Wojska Polskiego. 8.05.31.12.2009. Nie ma drogi do mi³oci to mi³oæ jest drog¹, Warszawa
17.06.2009 [809], Toruñ 2010, s. 8991.
9 Zapytajmy, czym jest wartoæ w wymiarze spo³ecznym. S¹ to dobre rzeczy, które kszta³tuj¹
osobowoæ. W ujêciu dynamicznym byt ludzki jest nieskoñczony, niekompletny i niedoskona³y. Jest
uwarunkowany historycznie. Miesza siê w nim przesz³oæ, teraniejszoæ i przysz³oæ. Dlatego dynamika
jego istnienia wyra¿a siê w tym, ¿e mo¿e on okrelaæ siebie w kategorii postêpu, rozwoju, doskona³oci.
Dobro rozpoznane i przyjête przez cz³owieka staje siê jego wartoci¹. Mo¿e on tak¿e sam okrelaæ,
a nawet kreowaæ wartoci na drodze organizowania i poznania. Cz³owiek przyjmuje dobra na ró¿nych
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Zdaniem biskupa P³oskiego, wartoci mog¹ byæ realizowane w rzeczywistym
wiecie, ale istniej¹ uprzednio i niezale¿nie od niego. W tym miejscu, powo³uj¹c
siê na cytowane fragmenty wypowiedzi biskupa P³oskiego, dochodzimy do kwestii problemu poznania wartoci, które odzwierciedlaj¹ pogl¹dy Maxa Schelera10.
Ks. P³oski za Schelerem uwa¿a³, ¿e cz³owiek wartoci poznaje bezporednio,
intuicyjnie. By wiedzieæ, ¿e sprawiedliwoæ czy piêkno s¹ wartociami, nie potrzeba indukcji  wiemy to przed wszelkim dowiadczeniem, a dowiadczenie nie
mo¿e tego obaliæ ani potwierdziæ. To poznanie aprioryczne ma charakter emocjonalny, a nie intelektualny. Emocje maj¹ wiêc wartoæ poznawcz¹. Przyznanie funkcji poznawczej emocjom i rozró¿nienie ich czterech typów11 przez Schelera by³o
now¹ drog¹ poznawcz¹ w aksjologii s³u¿¹c¹ rozwojowi duchowemu cz³owieka.
Rozwój duchowy podkrela godnoæ cz³owieka12. Godnoæ cz³owieka
 mówi biskup P³oski  jest wewnêtrznym, wrodzonym i naturalnym znamiepoziomach swojej egzystencji: na poziomie biologicznym, psychologicznym, intelektualnym i duchowym.
Si³a wi¹¿¹ca przyjêtego dobra decyduje o stopniu wa¿noci i tym samym jego obowi¹zywalnoci. St¹d
wartoæ mo¿e byæ bardziej lub mniej anga¿uj¹ca byt ludzki. Na wszystkich tych poziomach przyjmowane
dobro kszta³tuje miêdzyosobowe relacje i sam¹ osobê. Inaczej to ujmuj¹c wartoæ stoi na drodze doskonalenia siê cz³owieka. Wartoæ nadaje znaczenie ludzkiemu dzia³aniu i wyznacza jego kres, którym jest
pe³nia, doskona³oæ. U róde³ takiego mylenia stoi za³o¿enie, ¿e u podstaw ka¿dego dzia³ania le¿y dobro
rozumiane uniwersalistyczne, które wpisuje siê w ludzkie mo¿liwoci poznawcze. Ten wymiar dobra jest
przedmiotem dyskusji ci¹gle otwartej, czego przyk³adem s¹ kontrowersje wokó³ rozumienia prawa naturalnego i zwi¹zanego z nim prawa cz³owieka.
Prawo normuje wartoci i z nich wyrasta, wyznacza cele dzia³ania i je zabezpiecza, okrela moc
wi¹¿¹c¹ wartoci, ale tak¿e tym samy je stratyfikuje. Czasem bywa tak, ¿e prawo charakteryzuje
i hierarchizuje wartoci. Jest to jednak wp³yw uwarunkowañ publicznych i instytucjonalnych. W dowiadczeniu jednostkowym wartoci s¹ prze¿ywane i uznawane. Nie mo¿na nie zauwa¿yæ tej zasadniczej
ró¿nicy, która karze rozumieæ wartoæ w jej dynamicznym charakterze. Jeli szuka siê wartoci jako
sta³ej, statycznej jakoci ¿ycia, to taka postawa jakby suponuje podejcie redukcjonistyczne w rozumieniu
dobra jako kategorii uniwersalistycznej i poznawczej. Jest to problem ontologii wartoci, która jest
przedmiotem spo³ecznych dyskusji i koncepcji ¿ycia spo³ecznego.
10 Zob. S. Kowalczyk, Cz³owiek w poszukiwaniu wartoci. Elementy aksjologii personalistycznej,
Lublin 2006, s. 158n.
11 W etyce wspó³czesnej najczêciej spotyka siê zaczerpniêty w³anie z Maksa Schelera podzia³
wartoci na cztery grupy, co odpowiada czterem poziomom uczuæ: wra¿eniom uczuciowym, uczuciom
witalnym, uczuciom psychicznym i czysto duchowym uczuciom metafizyczno-religijnym. M. Scheler,
Cierpienie, mieræ, dalsze zycie, t³um. A. Wêgrzecki, Warszawa 1994, s. 8.
12 Personalizm antropologiczny Jana Paw³a II, akcentuj¹c godnoæ osoby ludzkiej, ujmuje j¹
w dwóch aspektach. Po pierwsze, w aspekcie naturalnym. Podstaw¹ tego ujêcia jest fakt stworzenia
cz³owieka na Bo¿y obraz i podobieñstwo. Cz³owiek jako byt osobowy i podmiotowy zarazem, byt
duchowy, wolny i rozumny, ze wzglêdu na w³aciwoci swej natury posiada niezbywaln¹ godnoæ. Po
drugie, godnoæ osoby ludzkiej ma charakter nadprzyrodzony. W tym aspekcie wielkoæ cz³owieka
wynika ze stwórczego aktu Boga, z Jego samoobjawienia oraz z Chrystusowego Wcielenia i Odkupienia.
ród³em tej nadprzyrodzonej godnoci jest zatem Chrystus  S³owo Wcielone i Odkupiciel. Papie¿ tê
podstawow¹ prawdê chrzecijañsk¹ podkreli³ podczas pielgrzymki do Ojczyzny w 1997 r., gdy skonstatowa³: [ ] to Jezus Chrystus, »Ten sam wczoraj, dzi i na wieki« ( por. Hbr 13,8), objawi³ cz³owiekowi
jego godnoæ! To On jest gwarantem tej godnoci!. Nadprzyrodzona godnoæ osoby ludzkiej stanowi
niejako nobilitacjê dla jej godnoci naturalnej, a zarazem oba wymiary wielkoci i niepowtarzalnoci
cz³owieka tworz¹ integraln¹ ca³oæ. J. Pe³ka, www.szkolnictwo.pl/ (29.04.2013).

32

Ryszard A. Podgórski
Filozofia

niem niezale¿nym od kontekstu historycznego i spo³ecznego, bo jest darem
Bo¿ym. Godnoci istoty ludzkiej zawsze jest wartoci¹ w sobie i przez siê,
i wymaga, by traktowano j¹ jako tak¹, nigdy za jako przedmiot, który mo¿na
u¿yæ, narzêdzie czy rzecz [ ]13.

2. Aksjologia w budowaniu godności osoby ludzkiej
Godnoæ cz³owieka stanowi fundamentaln¹ normê ³adu spo³eczno-gospodarczego. Pozwala na analizowanie i ocenê zastanej rzeczywistoci spo³ecznej.
Afirmacja istoty osoby ludzkiej ma miejsce w³anie przez godnoæ, któr¹ cz³owiek nabywa od chwili poczêcia. St¹d te¿ godnoci cz³owieka jest celem
i podstaw¹ wielu aktów prawnych, w tym równie¿ o znaczeniu miêdzynarodowym14. Na tej podstawie mo¿emy powiedzieæ, ¿e personalizm, który reprezentowa³ biskup P³oski odwo³ywa³ siê do cz³owieka jako podstawowej wartoci15.
Wróæmy teraz do wartoci, które by³y dla ks. P³oskiego najwa¿niejsze.
Nale¿y do nich prawda jako fundamentalny postulat aksjologiczny, jaki przyj¹³
biskup P³oski za Janem Paw³em II. Pytanie o prawdê wprowadza cz³owieka
w dialog z Bogiem, ale tak¿e i z innymi ludmi oraz z samym sob¹. Pytaj¹c o ni¹,
czyli s³u¿¹c prawdzie w mi³oci [ ] budujemy wspólnotê ludzi wolnych
w prawdzie. I w tym miejscu biskup P³oski za Janem Paw³em przyj¹³, ¿e dar
zawierzania siê Bogu poprzez zawierzanie siê prawdzie i dobru wyzwala cz³owieka spod w³adzy tego, do czego on nie nale¿y, a co, zapanowawszy nad nim,
przyzwala mu na wszystko, z wyj¹tkiem bycia sob¹16. Biskup T. P³oski mówi³:
prawda potrafi byæ ród³em wewnêtrznego pokoju, podstaw¹ bezpieczeñstwa,
ale i wielkim ciê¿arem, powodem rozterek, ale prawda wyzwala17. Cz³owiek
staje siê wiadkiem prawdy i obroñc¹ zwi¹zanej z ni¹ wartoci moralnej. Powinnoæ afirmowania samej wartoci prawdy danej w poznaniu jest fundamentem
aksjologicznym, pierwotnym i obliguj¹cym normatywnie do afirmacji samego
podmiotu tego poznania  konkretnej osoby ludzkiej. Odkrycie tej powinnoci
13

J. Kowalczyk, Warszawa-Bemowo: Homilia Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, podczas Mszy w.
w Parafii pw. Matki Bo¿ej Ostrobramskiej z okazji powiêcenia popiersia Ojca wiêtego Jana Pawia II,
2005-06-09 www.ordynariat.pl (7.06.2012).
14 Ibidem (7.06. 2012).
15 Zob. T. P³oski, B³ogos³awieni, którzy wprowadzaj¹ pokój. Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego. 8.05.31.12.2009. Wiara i moralnoæ s¹ niezmienne, Warszawa 1.10.2009
[869], Toruñ 2010, s. 264268.
16 Jan Pawe³ II, Veritatis splendor, Rzym 1993, nr 32.
17 T. P³oski, Mi³oæ ¿¹da ofiary. Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego.
1.01.31.08.2008. Ojczyzna bardziej ukochali ni¿ w³asne ¿ycie, Warszawa 14.05.2008 [551], s. 245247.
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stanowi zarazem wspó³odkrycie powinnoci afirmacji ka¿dego innego bytu objawiaj¹cego osobowy sposób bycia, a wiêc  w wymiarze moralnym  ka¿dej
osoby ludzkiej.
Czy wiêc prawda wyzwala cz³owieka? Nie: odpowiada ks. biskup, dlatego,
¿e wyzwolenie oznacza otrzymanie wolnoci. O wolnoci decyduje mo¿liwoæ
dokonania wyboru, czyli posiadanie wolnej woli18. Poznanie prawdy to wspó³niesienie odpowiedzialnoci za ni¹. Byæ odpowiedzialnym za prawdê oznacza
wolnoæ. Z jednej strony ks. biskup P³oski potwierdza etyczn¹ twórczoæ cz³owieka pojmowan¹ jako czynienie siebie samego dobrym lub z³ym przez wiadome dzia³anie, z drugiej strony polemizuje z odniesieniem twórczoci do kreatywnej interpretacji sumienia, poniewa¿ nie akceptuje mo¿liwoci tworzenia przez
cz³owieka wartoci moralnych19. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e granica twórczoci ludzkiej przebiega tam, gdzie wolnoæ cz³owieka napotyka na Bo¿e prawo
wynikaj¹ce z Dekalogu i Biblii20.
Drug¹ fundamentaln¹ wartoci¹ w rozwa¿aniach biskupa P³oskiego jest
dobro. Dobro nie jest wed³ug Arystotelesa najwy¿sz¹ ide¹, która obejmuje
wszystkie inne idee. Mimo tego wydaje siê, ¿e b³êdny by³by wniosek, sugerowany przez Arystotelesa, ¿e ze wzglêdu na wieloæ u¿ycia s³owa dobry, nale¿y
przyj¹æ, ¿e pojêcie dobra jest wy³¹cznie analogiczne, a zatem, ¿e wyra¿a podobieñstwo stosunków.
18

Jednym z po¿ytków p³yn¹cych z kszta³cenia i dyscypliny jest poszerzanie naszej sfery wewnêtrznej wolnoci. Poprzez edukacjê i æwiczenie doskonalimy charakter, co umo¿liwia nam opieranie
siê naciskom fizycznym, a zw³aszcza psychicznym, dostarczaj¹c nam zarazem odpowiedniej motywacji.
Niektórzy ucz¹ siê przez d³u¿szy czas obywaæ siê bez snu, powstrzymywaæ od jedzenia albo znosiæ
dotkliwy ból fizyczny bez utraty determinacji. Takie osoby maj¹ wiêcej wolnoci ni¿ inne. Ich sfera
wewnêtrznego samostanowienia jest obszerniejsza.
Okrelaj¹c mój w³asny sposób postêpowania, nie mogê abstrahowaæ od moich pobudek. Gdyby
wybory by³y ca³kowicie arbitralne, wolnoæ by³aby bezsensowna i ostatecznie niemo¿liwa. W swobodnie
podejmowanych przeze mnie czynach kierujê siê tym, co uznajê za dobre i warte wybrania, ale ten
wybór nie jest mi narzucony. Zgadzam siê czyniæ to, co mnie poci¹ga, poniewa¿ pochwala to mój rozum.
W moim swobodnym dzia³aniu dowiadczam samego siebie jako ród³a mych czynów i jako kogo
odpowiedzialnego za ich skutki. Moje dzia³ania w pewnym stopniu odbijaj¹ siê na mnie i w ten sposób
czyni¹ ze mnie to, czym jestem. Wolnoæ decydowania o w³asnym dzia³aniu jest zatem równoczenie
samookrelaniem siebie. Jan Pawe³ II wyjania to doæ obszernie przede wszystkim w dziele Osoba i czyn.
W Veritatis splendor (nr 38) Jan Pawe³ II cytuje s³owa w. Grzegorza z Nyssy o królewskiej
godnoci przynale¿nej tym, którzy posiedli tego rodzaju w³adzê nad sob¹. Dusza ujawnia sw¹ królewskoæ i wielkoæ [...] przez to, ¿e jest niezale¿na i wolna, rz¹dzi sob¹ samow³adnie, kieruj¹c siê w³asn¹
wol¹. Komu¿ innemu jest to dane, jeli nie królowi?. Wed³ug Papie¿a, wolnoæ nie osi¹ga tej królewskiej
godnoci, zanim nie wzniesie siê na poziom dokonywania wyborów, które ugruntowuj¹ skierowany ku
Bogu dynamizm ludzkiego ducha, kieruj¹cego siê pobudkami, wymagaj¹cymi tego, by duch przyj¹³ je
w sposób wolny.
19 Zob. T. P³oski, Mi³osierdzie Bo¿e trawa na wieki, Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego
Wojska Polskiego. 22.04.31.12.2007. Daæ siê prowadziæ Duchowi Bo¿emu, Warszawa 7.05.2007 [313],
Warszawa 2008, s. 3234.
20 Zob. ibidem.
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Dobro bytu jest racj¹ bytowego dynamizmu i realnego dzia³ania w wiecie
realnym. W³anie bytowy dynamizm przez realne dzia³anie bytów wynikaj¹ce
z dobra jest dzia³aniem celowym. Na kanwie rozumienia dobra zosta³a sformu³owana zasada celowoci, która dotyczy zarówno bytów poznaj¹cych, w tym
szczególnie cz³owieka, jak i bytów niepoznaj¹cych. Oczywicie celowoæ dobra
realizuje siê odmiennie u jednych, jak i u drugich. Mo¿emy wyró¿niæ potrójne
dobro: u¿yteczne, przyjemne i godziwe, które ma swe uzasadnienie w samym
przedmiocie, jak i sposobie po¿¹dania. Mo¿na jednak wyró¿niæ ró¿ne sposoby
po¿¹dania ze wzglêdu na podmiot, jak i sposób jego dzia³ania i wówczas mamy
po¿¹danie naturalne, zmys³owe i rozumne21.
Przypuszczenie, ¿e istnieje istota dobra, nie musi siê jednak równaæ przyznaniu racji Platonowi, ¿e dobro (wzglêdnie istota dobra) jest wy³¹cznie szczególnego rodzaju przedmiotem abstrakcyjnym (ide¹)22. Je¿eli ani u¿ytecznoæ,
ani doskona³oæ w obrêbie okrelonej formy nie zas³uguj¹ na miano istoty dobra, to byæ mo¿e tê istotê wyra¿aj¹ cnoty moralne lub wartoci moralne.
Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e dobro rozumiane jako cnota moralna jest
trwa³ym usprawnieniem  powsta³ym w wyniku powtarzania  do wiadomego
i wolnego spe³niania czynów moralnie dobrych i ¿e to usprawnienie kszta³tuje siê
jako efekt dostrze¿enia pozytywnej wartoci, która wyznacza swoistoæ ka¿dej
z cnót. I tak np. sprawiedliwoæ, umiarkowanie, mêstwo, roztropnoæ, ale tak¿e
wiernoæ, szlachetnoæ lub pokora mog¹ staæ siê trwa³ymi usprawnieniami, których ka¿dorazowa identycznoæ, tzn. to, czym siê one od siebie ró¿ni¹, bêdzie
wyznaczona przez treæ wartoci, jakimi s¹ odpowiednio sprawiedliwoæ,
umiarkowanie, mêstwo, roztropnoæ wiernoæ, szlachetnoæ, pokora23.
Zdaniem ks. biskupa P³oskiego, cz³owiek jako podmiot kreuje sam siebie
i ustanawia hierarchiê wartoci, w zgodzie z którymi stara siê ¿yæ. Wskazuje
wartoci nadrzêdne, które stanowi¹ o jego postêpowania. Wród wartoci
fundamentalnych, kultywowanych przez cz³owieka wyró¿niæ mo¿na: prawdê,
dobro, mi³oæ, sprawiedliwoæ i praworz¹dnoæ24.
Wyrazem transcendencji cz³owieka jest mi³oæ. Zdaniem ks. biskupa P³oskiego nie ma wielu mi³oci. Istnieje tylko jedna  ta, która wyp³ywa z Boga. Ta
jedna mi³oæ nieustannie ogarnia wszystkich ludzi i ca³y wszechwiat. Ale ta
21 Zob. M.A. Kr¹piec, S. Kamiñski, Z.J. Zdybicka, P. Jaroszyñski, Wprowadzenie do filozofii,
Lublin 1992, s. 5n.
22 Zob. A. Pieper, Dobro, w: E. Martens, H. Schnadelbach (red.), Filozofia. Podstawowe pytania,
t³um. K. Krzemieniowa, Warszawa 1995, s. 292.
23 Zob. S. Judycki, Co wiemy o istocie dobra?, Roczniki Filozoficzne 55 (2007), nr 2, s. 2141.
24 Zob. T. P³oski, Mi³osierdzie Bo¿e trawa na wieki, Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego
Wojska Polskiego. 22.04.31.12.2007. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, Warszawa 23.09.2007 [394],
Warszawa 2008, s. 262264.
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jedna mi³oæ ma ró¿ne oblicza. Znaj¹c je, w ka¿dej sytuacji mo¿na kochaæ siebie
i bliniego, a tym samym kochaæ Boga25. I w tym kontekcie ks. biskup P³oski
mówi o mi³oci, ¿e jest tajemnic¹, której nigdy w zupe³noci nie zrozumiemy.
Jednak zauwa¿a, ¿e mi³oæ jest w cz³owieku od momentu poczêcia26.
Antropologiczny sens mi³oci sprawia, ¿e mi³oæ podtrzymuje i zespala
wszystkie nasze miêdzyludzkie interakcje, ale interesuj¹ce s¹ wartoci, które
zdaniem biskupa P³oskiego wyra¿aj¹ pe³niê aksjologiczn¹ mi³oci przez: cierpliwoæ, ³askawoæ, ¿yczliwoæ, bezinteresownoæ, szczeroæ, sprawiedliwoæ,
umiejêtnoæ przepraszania, nie pamiêta urazów, nie cieszenia siê z niesprawiedliwoci, radoæ przezywanej prawdy27. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e aksjologia
ta wyra¿a siê w: nied¹¿eniu do bycia zawsze pierwszymi, ¿ycia kszta³towanego
przez pieni¹dz, nieszukaniu poklasku i ludzkiego uznania, nieuwa¿aniu siebie za
lepszego od innych, nieudowadnianiu wszystkim naoko³o, kim jestem, ustêpowaniu innym, a tak¿e w umiejêtnoci przepraszania, wybaczania i niepamiêtania,
przejawianie mi³oci do nieprzyjaciela. Prawdziwa mi³oæ jest bezinteresowna,
nie szuka w³asnej korzyci, ale korzyci osoby kochanej  przyjaciela. Prawdziwy przyjaciel nie mo¿e mieæ dla swojego przyjaciela dwóch twarzy: przyjañ,
je¿eli ma byæ szczera i wierna, wymaga wyrzeczeñ, prawoci, wzajemnej przys³ugi, us³ug szlachetnych i godziwych. Od przyjaciela oczekuje siê wzajemnoci
w klimacie zaufania, który powstaje wraz z prawdziw¹ przyjani¹. Mi³oæ jest
odwag¹ brania i dawania28.

3. Wymagania aksjologiczne
ks. biskupa Tadeusza Płoskiego
Wymagania aksjologiczne, jakie stawia ks. P³oski, jednoczenie wi¹¿¹ siê
z wewnêtrzn¹ przemian¹, odnow¹ mylenia o nas samych. Jeli bowiem naruszone jest poczucie wartoci nas samych i naszego ¿ycia, ³atwo bêdziemy
podwa¿aæ wartoæ ¿ycia innych, ich pracy, motywacji. Wejcie na drogê przemiany zacz¹æ trzeba wiêc od poznania siebie. [ ] Trudno o wewnêtrzn¹ przemianê bez poznania prawdy o sobie, o tym, co tak naprawdê o sobie samym
25
26

Zob. ibidem. Obudziæ w sobie mi³oæ, widwin 20.09.2007 [418], Warszawa 2008, s. 335337.
Ibidem. Zdecydowaæ siê na siebie nawzajem, Warszawa 11.08.2007 [361], Warszawa 2008,
s. 170173.
27 Zob. T. P³oski, Mi³oæ ¿¹da ofiary, Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego.
1.01.31.08.2008. Daj wiat³o ¿ycia i pe³niê wesela, Warszawa 24.05.2008 [557], Warszawa 2008,
s. 263266.
28 T. P³oski, Trwajcie mocni w wierze, Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego.
4.06.22.04.2007. Tylko Mi³oæ jest doskona³a, Warszawa 28.08.2006 [168], Warszawa 2007, s. 5558.

36

Ryszard A. Podgórski
Filozofia

s¹dzê, jak mylê o swoim ¿yciu29. I dalej: Oznacza to, ¿e mi³oæ realizowana
przez powo³anie jest trudna, poniewa¿ wymaga od nas wiele silnej woli, która
prowadzi do stopniowego, lecz sukcesywnego przezwyciê¿enia samego siebie,
stawia na w obliczu koniecznoci dokonywania licznych wyborów oraz póniejszego sta³ego dawania im wiadectwa. Mo¿na wiêc s¹dziæ, ¿e mi³oæ cz³owieka
do Boga w perspektywie przedstawia siê w sposób praktyczny  jest bowiem
szczególn¹ mi³oci¹ wobec ubogich, chorych, zagubionych i odrzuconych [ ].
Cz³owiek ¿yj¹cy poza mi³oci¹ nie ma szans na odkrycie i rozwiniêcie swojego
powo³ania do ¿ycia w radoci i wiêtoci. Poza mi³oci¹ wszystko to, co najpiêkniejsze w cz³owieku, staje siê jego dramatem. Cz³owiek ¿yj¹cy poza mi³oci¹
staje siê niewolnikiem albo wrogiem w³asnego cia³a. U¿ywa mylenia po to, by
oszukiwaæ samego siebie. U¿ywa wra¿liwoci emocjonalnej po to, by nienawidziæ
siebie i innych. U¿ywa sumienia po to, by mieszaæ dobro ze z³em. U¿ywa wolnoci w taki sposób, ¿e j¹ traci. U¿ywa s³ów po to, by raniæ i krzywdziæ. U¿ywa
swojej seksualnoci po to, aby wyra¿aæ przemoc i przekazywaæ mieræ30.
Dla ka¿dego cz³owieka mi³oæ jest jedyn¹ drog¹, która prowadzi do ¿ycia
i szczêcia. Poza mi³oci¹ znajdujemy jedynie mieræ i nieszczêcie. W wiecie
ludzi istniej¹ zatem tylko dwie strony ¿ycia: ta, po której kochamy i ta, po której
umieramy. To w³anie mi³oæ nadaje sens naszemu istnieniu oraz sprawia, ¿e
mamy si³ê, by m¹drze kierowaæ tym wszystkim, co niezwyk³ego jest w cz³owieku: cia³em i seksualnoci¹, myleniem i wra¿liwoci¹ emocjonaln¹, sumieniem
i bogactwem duchowym, wolnoci¹ i idea³ami, zdolnoci¹ spotykania siê
z samym sob¹, z drugim cz³owiekiem i z Bogiem31.
I oto ks. P³oski konkluduje: Mi³oæ jest wrêcz nieobliczalna! Kochaæ to
wyjæ poza siebie, dawaæ i przyjmowaæ wszystko w imiê Mi³oci dla tego, kogo
siê kocha. Mi³oæ uto¿samiamy czêsto tylko z uczuciem. Tymczasem co innego
jest kogo lubiæ, czyli darzyæ uczuciem i doznawaæ w ten sposób przyjemnoci;
a co innego jest kochaæ, czyli chcieæ czyjego dobra, ale ze wzglêdu na niego,
a nie na swoj¹ przyjemnoæ. A to ju¿ wymaga decyzji, silnej woli, wytrwa³oci
i konsekwencji. I w³anie dlatego Bóg mówi: bêdziesz mi³owa³! Bez wzglêdu na
okolicznoci, samopoczucie, ochotê i cenê  kochaj! Bo mo¿esz kochaæ, jeli
tylko chcesz kochaæ. Mi³oæ jest bowiem tak¿e aktem woli. Bez tego by³aby
29 T. P³oski, Mi³oæ ¿¹da ofiary, Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego.
1.01.31.08.2008 Duch Mi³oci, Braniewo 29.03.2008 [512], Warszawa 2008, s. 136138.
30 T. P³oski, Zostañ z nami, Panie, Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego.
30.10.4.06.2006. wiêta Rodzina, Komorowo-Ostrów Mazowiecka 30.12.2005 [87], Warszawa 2006,
s. 240242.
31 Zob. T. P³oski, Mi³osierdzie Bo¿e trwa na wieki, Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego
Wojska Polskiego. 22.04.31.12.2007. Zdecydowaæ siê na siebie nawzajem, Warszawa 11.08.2007 [361],
Warszawa 2008, s. 170173.
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niemo¿liwa i wszelkie ludzkie odniesienia, a przede wszystkim ma³¿eñstwo
i rodzicielstwo by³yby niemo¿liwe. W Mi³oci trzeba byæ wyrozumia³ym, trzeba
umieæ przeczekaæ. Kochaæ to przyjmowaæ wady drugiego cz³owieka, by go
cierpliwoci¹ zmieniæ. Przyjmowaæ tak zwany trudny charakter, awantury. »Kochaæ, czego znieæ nie sposób« (z wiersza Po obu stronach). Tylko ci siê rani¹,
którzy najbardziej siê kochaj¹. Wobec obcych jestemy grzeczni, uczynni, wyrozumiali. Dlaczego siê ranimy? Bo nie umiemy siê kochaæ i nie sprawdzamy
siebie. Ale kochaæ to nie tylko dawaæ, nigdy nie wybieraæ na si³ê  tak¿e umieæ
przyjmowaæ. Wydaje siê, ¿e przyjmowaæ jest bardzo ³atwo. Tymczasem przyjmowanie jest bardzo trudne. Przyjmowaæ to zgadzaæ siê na to, co nam daj¹, bez
wzglêdu na to, czy nam siê to podoba, czy nie. Nie myleæ o sobie, ale o tym,
kto daje, by go nie uraziæ, choæ wrêcza nam niezrêczny prezent. W³anie dlatego
u róde³ wszystkich zasad postêpowania Bóg postawi³ mi³oæ32.
Priorytetem w poznaniu aksjologicznym jest Bóg, bo to w³anie z niego
wynikaj¹ postulaty aksjologiczne. I dlatego ks. biskup P³oski kryzys wspó³czesnego cz³owieka widzia³ w kryzysie prze¿ywania Boga, który wynika z kryzysu
wartoci. Rozumiej¹c te zale¿noci ks. biskup, postulowa³ uczciwoæ wobec
Boga, siebie i drugiego cz³owieka. Wtedy, jego zdaniem, cz³owiek dowiadcza
aksjologicznego poznania prawdy: prawdy o Bogu, o sobie, o drugim cz³owieku. Tylko w prawdzie, która istnieje w g³êbi ludzkiego ducha cz³owiek mo¿e
odnaleæ odpowied na podstawowe pytania egzystencjalne33. Je¿eli cz³owiek
unika pytañ, lub dowiadcza negatywnych prze¿yæ poznawczych, i wtedy mo¿emy mówiæ o kryzysie.
Realistyczna terapia aksjologicznego kryzysu wymaga repersonalizacji takich klasycznych wartoci, jak: prawdy, dobra, sprawiedliwoci, mi³oci, ¿yczliwoci, piêkna, wiernoci, które osadzone na relacji z Bogiem pozwalaj¹  zdaniem
ks. biskupa P³oskiego  prze¿ywaæ cz³owiekowi relacje z drugim cz³owiekiem
w przestrzeni spo³ecznej.
Oznacza to, ¿e aktywnoæ cz³owieka nie jest bezprzedmiotowa i zawsze
ukierunkowana jest na prze¿ywan¹ aksjologiê. Cz³owiek, oprócz prze¿ywania
wartoci ni¿szych (ekonomicznych i witalnych), odczuwa pragnienie realizowania wartoci wy¿szych (poznawczych, estetycznych, moralnych). Cz³owiek wartoci wy¿sze odczuwa dziêki swej wra¿liwoci na prawdê, dobro i piêkno.
Jednak te wartoci mog¹ byæ zafa³szowane. Odpowiednikiem zafa³szowania jest pojêcie resentymentu34. Resentyment, wed³ug Schellera, to zafa³szowa32
33
34

Ibidem [361], s. 170173.
Jan Pawe³ II, Veritatis splendor, nr 32.
Zob. T. P³oski, Mi³oæ ¿¹da ofiary, Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego.
1.01.31.08.2008 Duch Mi³oci, Braniewo 29.03.2008 [512], Warszawa 2008, s. 136138.
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nie wartoci: pod jego wp³ywem zaczyna siê chwaliæ to, co nie ma wartoci,
a potêpiaæ to, co jest cenne. Potêpia siê bogactwo, a wynosi ubóstwo, chwali siê
chorobê i krzywo patrzy na zdrowego35. Przyczyn¹ tak rozumianego resentymentu jest zazdroæ. Jeli czego nie mo¿na zdobyæ i mieæ, zaczyna siê to
poni¿aæ, uznawaæ za niewartociowe, choæ wczeniej siê tego pragnê³o36. Odpowiednio pouk³adana hierarchia wartoci i wspó³czenie jest cnot¹ rzadko spotykan¹. Bez dobrze pouk³adanej hierarchii wartoci wci¹¿ bêdziemy nara¿eni na
deprecjacjê w³asnego cz³owieczeñstwa37. Dowiadczenie uczy, ¿e rodzimy siê,
aby umrzeæ, a jednak tak bardzo kochamy ¿ycie. Odczuwamy g³ód prawdy,
dobra, sprawiedliwoci i tego g³odu w pe³ni zaspokoiæ nie mo¿emy38.
Max Scheler pisze, ¿e rdzeñ chrzecijañskiej etyki nie wyrós³ na gruncie
resentymentu, lecz na mi³oci, która jest ukierunkowaniem tego, co szlachetne
ku temu, co nieszlachetne. W akcie zni¿ania (kenozy) cz³owiek dorównuje
Bogu. Im wiêcej daje, tym wiêcej otrzymuje, ale co musi w nim obumrzeæ.
Resentyment natomiast daje znaæ o sobie w postaci relatywizacji wartoci.
Cz³owiek nie umiej¹c odczytaæ obiektywnego porz¹dku wartoci lub ¿yæ wed³ug niego, mci siê na samej idei wartoci, odmawiaj¹c jej obiektywnoci,
g³osz¹c, ¿e wszystkie wartoci s¹ subiektywne.
Widzimy wiêc, ¿e mi³oæ wymaga wewnêtrznej przemiany, odnowy mylenia o nas samych z wartociami i przez wartoci. Wejcie na drogê przemiany
zacz¹æ trzeba od poznania siebie. wiêty Augustyn uwa¿a³, ¿e to pocz¹tek drogi
duchowej cz³owieka. Mówi³: scito te ipsum  poznaj siebie samego. Trudno
35 Resentyment polega na b³êdnym, wypaczonym stosunku do wartoci. Jest to brak obiektywizmu w ocenie i wartociowaniu, a ród³a jego le¿¹ w s³aboci woli. Chodzi o to, ¿e wy¿sza wartoæ
domaga siê wiêkszego wysi³ku woli, jeli chcemy j¹ osi¹gn¹æ lub zrealizowaæ. Aby wiêc subiektywnie
zwolniæ siê od tego wysi³ku, aby przed samym sob¹ usprawiedliwiæ brak takiej wartoci, pomniejszamy
jej znaczenie, odmawiamy jej tego, co w rzeczywistoci jej przys³uguje, widzimy w niej wrêcz jakie z³o,
choæ obiektywizm zobowi¹zuje do uznania dobra. Resentyment bliski jest lenistwu  jednej z wad
kardynalnych. w. Tomasz z Akwinu lenistwo (acedia) zrównuje ze smutkiem powodowanym wiadomoci¹ trudnoci w realizowaniu dobra. Sam smutek jeszcze nie fa³szuje dobra, a nawet porednio
podtrzymuje on w duszy uznanie dla jego wartoci. Resentyment idzie jednak dalej: nie tylko fa³szuje
obraz dobra, ale deprecjonuje to, co powinno zas³ugiwaæ na uznanie, aby cz³owiek nie musia³ z trudem
podci¹gaæ siebie do prawdziwego dobra, ale móg³ bezpiecznie uznawaæ za dobro to tylko, co jemu
odpowiada, co dla niego wygodne. Resentyment mieci siê w mentalnoci subiektywistycznej: przyjemnoæ zastêpuje tu nadrzêdn¹ wartoæ.
36 Zob. T. P³oski, Mi³oæ ¿¹da ofiary, Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego.
1.01.31.08.2008 Duch Mi³oci, Braniewo 29.03.2008 [512], Warszawa 2008, s. 136138.
37 Zob. T. P³oski, Mi³osierdzie Bo¿e trwa na wieki, Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego
Wojska Polskiego. 22.04.31.12.2007. Bogaty przed Bogiem, Warszawa 5.08.2007 [356], Warszawa
2008, s. 152154.
38 Zob. T. P³oski, Mi³oæ ¿¹da ofiary, Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego.
1.01.31.08.2008. Cz³owiek wielkiego serca i prawoci, Warszawa 18.04.2008 [532], Warszawa 2008,
s. 189191.
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o wewnêtrzn¹ przemianê bez poznania prawdy o sobie, o tym, co tak naprawdê
o sobie samym s¹dzê, jak mylê o swoim ¿yciu.
Stad te¿ biskup P³oski wzywa do pracy nad doskonaleniem uczciwoci
cz³owieka39. Traktuje uczciwoæ jako najbardziej podstawowy warunek wyjcia
z ka¿dego kryzysu. Na uczciwoci bowiem oparte s¹ wartoci moralne. Tam,
gdzie brakuje wartoci moralnych, ¿aden kryzys  ani polityczny, ani spo³eczny, ani gospodarczy, ani religijny  nigdy nie zostanie przezwyciê¿ony, zdaniem
ks. biskupa40. Moralnie wartociowy cz³owiek spe³ni dobrze wszystkie swoje
obowi¹zki, a wówczas spo³eczeñstwo mo¿e na niego liczyæ, mo¿e darzyæ go
swoim zaufaniem i z radoci¹ korzystaæ z owoców jego pracy, wiedz¹c, ¿e s¹
one zawsze solidne41.

Zakończenie
Aksjologia ks. biskupa Tadeusza P³oskiego wynika z personalizmu, który
jest chrzecijañsk¹ wizj¹ cz³owieka. Filozofia doceniaj¹ca znaczenie cz³owieka
jako bytu przekraczaj¹cego swoj¹ skoñczonoæ i otwartego na metafizykê (np.
myl w. Augustyna, w. Tomasza z Akwinu, Blaisea Pascala, Sørena Kierkegaarda czy Karla Jaspersa). W personalizmie ks. biskupa P³oskiego, chrzecijanin nie traci niczego ze swej pe³ni osobistej, lecz przeciwnie  by móc j¹
posiadaæ i rozwijaæ, powinien odpowiadaæ na poznany wymiar aksjologiczny42.
Ks. biskup P³oski obszernie charakteryzowa³ wartoci, ale w jego dorobku
naukowym i homiletycznym nigdzie nie znajdujemy definicji tego fenomenu.
Mo¿emy w tym aspekcie powo³aæ siê na rozumienie wartoci przez Maxa Schellera, ale i ten filozof nigdzie nie poda³, czym s¹ wartoci. Ksi¹dz P³oski czyni³
próby opisu i charakterystyki wartoci, ale odrzuca³ aksjologiczny relatywizm
Schellera, tym samym jego historyczne, spo³eczno-lokalne i indywidualno-osobiste znaczenie. Mo¿na zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e wartoci, o których mówi³
ksi¹dz P³oski implikuj¹ zwykle powinnoæ, tj. obowi¹zek ich realizacji. Ks. biskup P³oski odnosz¹c siê do hierarchicznej lokalizacji poszczególnych wartoci,
uwa¿a³, ¿e decyduje ich trwa³a wewnêtrzna niepodzielnoæ, autonomia, relacja
do ludzkiej osoby, stopieñ wewnêtrznego zadowolenia z ich posiadania, a tak¿e
39

Zob. T. P³oski, Zostañ z nami, Panie, Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego. 30.10.2004.4.06.2006. Dowiadczy³ trudów, przeciwnoci i z³a, Warszawa 11.12.2005 [85], Warszawa 2006, s. 234237.
40 Zob. ibidem, [85], s. 234237.
41 Ibidem.
42 http://www.persona.olsztyn.opoka.org.pl (4.05.2013).
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relacja do Wartoci Najwy¿szej, tj. Boga. Mo¿na równie¿ zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e ksi¹dz biskup P³oski, mówi¹c o aksjologii, mia³ na uwadze jej personalistyczne i teocentryczny profil, który wyra¿a siê w uznaniu cz³owieka za
wartoæ sam¹ w sobie, wyakcentowaniu mi³oci, która prowadzi do ¿ycia
z Bogiem i w Bogu43.
AKSJOLOGIA BISKUPA TADEUSZA PŁOSKIEGO
(STRESZCZENIE)

Aksjologia buduje wiat postêpu ludzkiego ducha, w którym wyra¿a siê prawda, dobro, piêkno,
mi³oæ, szacunek dla cz³owieka. Na te wartoci wskazywa³ ks. biskup Tadeusz P³oski, widz¹c w nich
mo¿liwoci przezwyciê¿enia i urzeczywistnienia dobra w wiecie wspó³czesnym. Treci, które wynika³y z wartoci, stanowi¹ wyk³adniê realizacji ducha ludzkiego i ¿ywego uczestnictwa cz³owieka
w ¿yciu Boga. Efektem przepojenia cz³owieka prawd¹ i dobrem oraz mi³oci¹ jest zawsze wyjcie
cz³owieka z samego siebie, poza w³asne ciasne granice. Cz³owiek w uniesieniu duchowym poprzez
wiat aksjologiczny wychodzi z siebie, by ¿yæ powy¿ej w³asnego poziomu, w przestrzeni samego
Boga. Wewnêtrzny dialog cz³owieka z Bogiem znajduje odzwierciedlenie w zewnêtrznej rzeczywistoci cz³owieka. Zewnêtrzne oznaki s¹ dramatyczne, bo to walka dobra i z³em. Jednak¿e ks. biskup
P³oski nie nakazuje cz³owiekowi walczyæ ze z³em, ale budowaæ w sobie przestrzeñ dobra tak, aby
dobro mog³o rodziæ dobro, a tym samym zmniejszaæ i przezwyciê¿aæ oddzia³ywanie obszaru z³a.
W ten sposób kszta³tuje siê szacunek dla godnoci cz³owieka. ¯ycie z Bogiem to ¿ycie w Bogu, które
wynika z ¿ycia duchowego cz³owieka; nie prowadzi do walki z cz³owiekiem, ale ze z³em, które dzieje
siê za jego przyczyn¹.

AXIOLOGY OF BISHOP TADEUSZ PŁOSKI
(SUMMARY)

Axiology builds a world of progressive human spirit, in which truth, goodness, beauty, love and
respect for another man are expressed. These values were described by Bishop P³oski, who saw in
them as an opportunity for balancing and fulfilling goodness in contemporary world. The essence
which arises out of virtues is an interpretation of the fulfilment of the human spirit and the active
participation of man in Gods life. A man imbued with truth, goodness and love always goes beyond
himself, overcoming his narrow limits. A spiritually uplifted man goes beyond himself through the
world of axiology to live above his own level, in the space of God Himself. An internal dialogue of
the man with God is reflected in the external reality of man. External manifestations are dramatic
because it is the fight of good against evil. However, Bishop P³oski does not tell a man to fight evil, but
to build the space of goodness in oneself so that goodness can expand the space for fulfilling
goodness, thereby reducing and counteracting the impact of the space of evil. Thereby, a man
manifests his respect for another man, respects him, but fights not against the man, but against the evil
that he builds. Life with God is life in God, which arises from the spiritual life of man.

43

Zob. S. Kowalczyk, Cz³owiek w poszukiwaniu wartoci, s. 105.

Aksjologia biskupa Tadeusza Płoskiego

41

Studia Warmińskie 51 (2014)

DIE AXIOLOGIE VON BISCHOF TADEUSZ PŁOSKI
(ZUSAMMENFASSUNG)

Axiologie erbaut im menschlichen Geist ein Reich des Vorwärtsstrebens. Wahres, Gutes,
Schönes, Liebe und Achtung gegenüber dem Mitmenschen schaffen sich ihren Raum. Der Bischof
und Pfarrer P³oski schaute auf die o.g. Werte und sah in ihnen die Möglichkeit, in der heutigen Welt
das Böse zu überwinden und das Gute zu verwirklichen. Inhalte, die auf Wertegrundlagen stehen, sind
ein Fürsprecher für die Verwirklichung des menschlichen Geistes und für die lebendige Teilnahme des
Menschen am Leben Gottes. Ein Ergebnis des Erfülltseins von menschlicher Wahrheit, von Gutem
und Liebe ist immer das Herausgehen des Menschen aus sich selbst, aus den eigenen engen Grenzen.
Der Mensch geht in seinem geistigen Fasziniertsein mittels der axiologischen Welt aus sich heraus, um
schließlich höher als sein eigenes Niveau zu leben, in einem nur Gott zugehörigen Raum. Der innere
Dialog des Menschen mit Gott spiegelt sich in der äußeren Realität des Menschen wider. Die äußeren
Anzeichen mögen dramatisch sein, denn es kämpfen Gut und Böse miteinander. Allerdings erlegt
Bischof P³oski nicht dem Menschen den Kampf mit dem Bösen auf, sondern er fordert vom Menschen, in sich selbst einen Raum für das Gute zu schaffen. Auf diese Weise kann das Gute von allein
seine Verwirklichungsstätte ausbauen und gleichzeitig den Anteil des Bösen verringern und dieses
schließlich verstoßen. Der Mensch bringt in diesem Fall Achtung für die Würde des Menschen auf
und kämpft nicht mit dem Menschen selbst, der Böses tut, sondern direkt mit dem Bösen, das dieser
schafft. Ein Leben mit Gott ist ein Leben in Gott, das sich aus dem geistigen Leben des Menschen
ergibt.
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Ïîíÿòèå «ãëîáàëèçàöèÿ» àêòèâíî èñïîëüçóåòñÿ â ñîâðåìåííîì
íàó÷íîì è îáûäåííîì äèñêóðñàõ, åãî èñïîëüçóþò ïðè ïîïûòêàõ
îáîçíà÷èòü ïðîöåññû êóëüòóðíîé, ïîëèòè÷åñêîé, ýêîíîìè÷åñêîé
èíòåãðàöèè è óíèôèêàöèè, îáúåêòèâíîé ïðåäïîñûëêîé äëÿ
âîçíèêíîâåíèÿ êîòîðûõ ïîñëóæèëî ñòàíîâëåíèå èíôîðìàöèîííîãî
îáùåñòâà, ðàçâèòèå ñðåäñòâ êîììóíèêàöèè è ò.ä. Ñôåðà âûñøåãî
îáðàçîâàíèÿ â Óêðàèíå è âñåì ìèðå ïûòàåòñÿ ðåàãèðîâàòü íà ðàñïðîñòðàíåíèå ãëîáàëèçàöèîííûõ òåíäåíöèé, îùóùàÿ èõ îáúåêòèâíîñòü
è íåîáõîäèìîñòü ñîçäàíèÿ ýôôåêòèâíûõ èíñòðóìåíòîâ æèçíåäåÿòåëüíîñòè
â óñëîâèÿõ ôóíäàìåíòàëüíûõ ñîöèàëüíûõ ïðåîáðàçîâàíèé. Íîðìàòèâíàÿ
áàçà ñôåðû âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ Åâðîïû çàêîíîìåðíî âûäâèãàåò
àêàäåìè÷åñêóþ ìîáèëüíîñòü íà ðîëü ôóíäàìåíòàëüíîé îñíîâû
ñóùåñòâîâàíèÿ ìåæäóíàðîäíîãî ïðîñòðàíñòâà âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ.
Ïðèñîåäèíèâøèñü ê Áîëîíñêèì äîãîâîðåííîñòÿì, óêðàèíñêàÿ
ñèñòåìà âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ ïðîâîäèò äåÿòåëüíîñòü ïî êà÷åñòâåííîìó
Adres/Adresse/Anschrift: dr Denys Svyrydenko, Katedra Filozofii Spo³ecznej i Filozofii Owiaty, Uniwersytet Pedagogiczny im. Michai³a P. Dragomanowa w Kijowie, ul. Pirogowa 9, 01601 Kijów, Ukraina,
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âõîæäåíèþ â Åâðîïåéñêîå ïðîñòðàíñòâî âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ (EHEA
 European Higher Education Area), ïîòîìó òåîðåòè÷åñêîå îáîñíîâàíèå
ïðîöåññîâ èìïëåìåíòàöèè èäåé àêàäåìè÷åñêîé ìîáèëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ
îäíîé èç ãëàâíûõ çàäà÷, à åå ðåøåíèå ñïîñîáñòâîâàëî áû âõîæäåíèþ
â EHEA íà ïðàâàõ ïîëíîïðàâíîãî ó÷àñòíèêà è ñòðàòåãè÷åñêîãî ïàðòíåðà.
Ìîäåðíèçàöèÿ â ñôåðå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ ìîæåò ñòàòü êà÷åñòâåííûì
èíñòðóìåíòîì äëÿ ñîçäàíèÿ óñëîâèé ôîðìèðîâàíèÿ ïîëíîôóíêöèîíàëüíîãî ÷ëåíà ãëîáàëüíîãî îáùåñòâà, îðèåíòèðóÿñü â êà÷åñòâå îáðàçîâàòåëüíîãî èäåàëà íà îáðàç ÷åëîâåêà íîâîé ôîðìàöèè, íîñèòåëÿ
ìèðîâîççðåíèÿ, çíàíèé, íàâûêîâ è êîìïåòåíöèé, àäåêâàòíûõ ñîâðåìåííûì ñîöèàëüíûì çàïðîñàì.
Äëÿ íàøåãî èññëåäîâàíèÿ âàæíî îòìåòèòü, ÷òî ñîâðåìåííàÿ ôèëîñîôèÿ îáðàçîâàíèÿ ñ÷èòàåò ãèáêîñòü ìûøëåíèÿ â êà÷åñòâå îäíîãî èç
ãëàâíûõ ïðèçíàêîâ ïîëíîôóíêöèîíàëüíîé ëè÷íîñòè, à èìåííî: «Ïîëíîôóíêöèîíàëüíûé, ôèëîñîôñêè âîñïèòàííûé ÷åëîâåê ñïîñîáåí ê ïîñòîÿííîìó
ñàìîðåôëåêñèðóþùåìó êîíòðîëþ, ê ñàìîïåðåñòðàèâàíèþ, îí ñîçíàòåëåí
è ñàìîðåôëåêñèðóåì, ìîæåò èñòîëêîâûâàòü, ó÷èòûâàòü è îöåíèâàòü
âëèÿíèå èçìåíåíèé âíåøíåãî ìèðà, àäåêâàòíî ðåàãèðóÿ íà íèõ ãèáêèìè
èçìåíåíèÿìè ñîáñòâåííîãî âíóòðåííåãî åñòåñòâà»1. Â íàøåì èññëåäîâàíèè
ìû ñòàâèì çàäà÷ó àíàëèçà ïðîöåññîâ òðàíñôîðìàöèè ëè÷íîñòè ïðè
ïîãðóæåíèè â èíóþ àêàäåìè÷åñêóþ ñðåäó è êóëüòóðó â öåëîì. Â êà÷åñòâå
îñíîâíîé ãèïîòåçû èññëåäîâàíèÿ ìû âûäâèãàåì òåçèñ, ÷òî àêàäåìè÷åñêàÿ
ñðåäà èìååò áîëüøîé ïîòåíöèàë äëÿ òðàíñôîðìàöèè ïðîôåññèîíàëüíîé
è ëè÷íîñòíîé êîìïîíåíò ñòóäåíòà ïðè èñïîëüçîâàíèè ïîäõîäîâ òàêîãî
ñîâðåìåííîãî íàïðàâëåíèÿ â ïåäàãîãèêå, êàê òðàíñãðåñèèâíàÿ ïåäàãîãèêà.
Ãîâîðÿ î ìîáèëüíîñòè, ãèáêîñòè êàê î ñóùíîñòíûõ ïðèçíàêàõ
ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà, Ë. Ãîðþíîâà ïèøåò î ñèòóàöèè, êîãäà
íåóäîâëåòâîðåííîñòü íàëè÷íûì áûòèåì ñîçäàåò ñèòóàöèþ íåîïðåäåëåííîñòè äëÿ ÷åëîâåêà, à ðàçðåøåíèå ýòîé ñèòóàöèè ìîæåò áûòü ñëåäóþùèì: «Ó ÷åëîâåêà âîçíèêàåò æåëàíèå èçìåíèòü ñåáÿ è îí ïðîÿâëÿåò
àêòèâíîñòü. Ìîìåíò ïðèíÿòèÿ íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòè è ðåøèòåëüíîñòè
îòíîñèòåëüíî èçìåíåíèÿ ñåáÿ è ñèòóàöèè  ýòî ïåðåõîä â ïîçèöèþ ÷åëîâåêà, êîòîðûé âûñòðàèâàåò ñâîþ æèçíü è ñâîþ äåÿòåëüíîñòü. Â äàííîì
ïåðåõîäå ïðîÿâëÿåò ñåáÿ ìîáèëüíîñòü ÷åëîâåêà»2. Íàì êàæåòñÿ ïðî1

Ô³ëîñîô³ÿ îñâ³òè: Íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê, Ðåä. Â. Àíäðóùåíêà, ². Ïåðåäáîðñüêî¿, Êè¿â
2009, ñ. 28.
2 Ë.Â. Ãîðþíîâà, Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ìîáèëüíîñòü ñïåöèàëèñòà êàê ïðîáëåìà ðàçâèâàþùåãîñÿ îáðàçîâàíèÿ Ðîññèè, Ðîñòîâ-íà-Äîíó 2006, ñ. 128.

Ïîòåíöèàë òðàíñãðåññèâíîé ïåäàãîãèêè â ïðîöåññàõ èìïëåìåíòàöèè èäåé...

45

Studia Warmińskie 51 (2014)

äóêòèâíûì àíàëèç ïðîöåññîâ òðàíñôîðìàöèè ëè÷íîñòè â õîäå îáðàçîâàòåëüíîé êîììóíèêàöèè.
Èññëåäîâàòåëü Ë.Ãîðþíîâà, àíàëèçèðóÿ ïðîöåññû èçìåíåíèé
ëè÷íîñòè â àêàäåìè÷åñêîé ñðåäå, íàõîäèòñÿ íà ïîçèöèÿõ íåîáõîäèìîñòè
âêëþ÷åíèÿ ìåõàíèçìîâ âíóòðåííåé ìîáèëüíîñòè ñòóäåíòà äëÿ âîçìîæíîñòè
ðàñêðûòèÿ ñòóäåíòîì ñâîåãî âíóòðåííåãî ïîòåíöèàëà: «Ëþáîé îïûò
ìîæåò ñòàòü îñíîâîé äëÿ òðàíñôîðìèðîâàíèÿ ñàìîãî ñåáÿ Â äàííîì
ñëîâå ïðèñòàâêà «òðàíñ» óêàçûâàåò íà âûõîä âíå ñåáÿ  íà ãîðèçîíò, íà
ïðåäåë, íà ñâîé telos, êðàéíîñòü, êîòîðàÿ ðóêîâîäèò ïðîöåññîì òðàíñôîðìèðîâàíèÿ. ×åëîâåê, ñòàíîâÿñü ñîáîé, ñòàíîâèòüñÿ äðóãèì»3. Ðåçþìèðóåò
ñâîé òåçèñ èññëåäîâàòåëü ñëåäóþùèì îáðàçîì: «Áûòü ìîáèëüíûì  ýòî,
ïðåæäå âñåãî, âëàäåòü òåõíèêîé êîíñòðóèðîâàíèÿ ñåáå ó íåïðåäñêàçóåìûõ
ñèòóàöèÿõ. Îáðàçîâàíèå äîëæíî íàó÷èòü ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà ïðîÿâëÿòü
ñâîþ ïðîôåññèîíàëüíóþ ñîöèàëüíóþ ìîáèëüíîñòü â ïðîáëåìíûõ ïîëÿõ»4.
Îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ äîëæåí áûòü íàïîëíåí çíà÷èòåëüíûìè
äëÿ ëè÷íîñòè ñòóäåíòîâ ñîáûòèÿìè, êîòîðûå ñïîñîáñòâóþò îñâîåíèþ
ñòóäåíòàìè íîâîãî èííîâàöèîííîãî îïûòà ïîçíàíèÿ ìèðà, íàóêè, ñåáå;
ñðåäè ýòèõ ñîáûòèé âàæíîå ìåñòî çàíèìàþò ñïîíòàííûå ñîáûòèÿ,
êîòîðûå âûçûâàþò èçìåíåíèÿ â ïîâñåäíåâíîé ðåàëüíîñòè, êîãäà ðåàëüíîñòü,
êîòîðàÿ èìååò ïîâñåäíåâíîå çíà÷åíèÿ è ñîîòâåòñòâóåò îæèäàíèÿì, óñòóïàåò
ìåñòî íîâîìó îïûòó, êîòîðûé íå èìåë ïðåöåäåíòà â îïûòå ñóáúåêòîâ5.
Ìè ñîëèäàðíû ñ îïèñàííûì âûøå ïîäõîäîì, óòâåðæäàÿ, ÷òî
èìåííî ñîáûòèÿ òàêîãî ïëàíà, êîòîðûå ìîäåëèðóþò èííîâàöèîííûé
îïûò, îïðåäåëÿþò ñóùíîñòü îáðàçîâàòåëüíîãî âëèÿíèÿ íà âíóòðåííèé
ìèð ëè÷íîñòè. Èìåííî ïðè òàêèõ óñëîâèÿõ âîçìîæíî ôîðìèðîâàíèå
÷ëåíà îáùåñòâà íîâîãî òèïó èíñòðóìåíòàìè âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ:
óíèâåðñàëüíîãî, ìíîãîÿçû÷íîãî, òîëåðàíòíîãî, ñïîñîáíîãî ê èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, ïåðåìåíå ìåñòà ðàáîòû è æèçíè, âñåñòîðîííå
îáðàçîâàííîãî è ïîëèêóëüòóðíîãî. Àêàäåìè÷åñêàÿ ìîáèëüíîñòü
â äàííîì êîíòåêñòå âûñòóïàåò âàæíûì ôàêòîðîì âêëþ÷åíèÿ ëè÷íîñòè
â ïðîöåññû ïðîäóêòèâíîé ìåæëè÷íîñòíîé êîììóíèêàöèè, â ðàìêàõ
êîòîðîé ïðîèñõîäèò âûõîä çà ïðåäåëû ëè÷íûõ êóëüòóðíûõ è íàó÷íûõ
òðàäèöèé, à ëè÷íîñòü ïðèîáùàåòñÿ ê äîñòèæåíèÿì ìèðîâîé êóëüòóðû,
ðàñêðûâàÿ ñâîé ïîòåíöèàë â êà÷åñòâå ÷ëåíà ãëîáàëèçèðîâàííîãî
îáùåñòâà. Ñîîòâåòñòâåííî, âêëþ÷åíèå ëè÷íîñòè â àêàäåìè÷åñêóþ
ìîáèëüíîñòü ïðåäïîëàãàåò èíòåíñèâíóþ èíòåðàêöèþ ñ èíîé êóëüòóðîé
3
4
5

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, c. 132.
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â öåëîì è àêàäåìè÷åñêîé ñðåäîé â ÷àñòíîñòè. Àêàäåìè÷åñêàÿ ìîáèëüíîñòü ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü, ñ îäíîé ñòîðîíû, ïîëó÷èòü îïðåäåëåííûé àêàäåìè÷åñêèé îïûò è ðàçâèòü ñâîè êîìïåòåíöèè â êà÷åñòâå
ñïåöèàëèñòà â êîíêðåòíîé ñôåðå, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ÷òî íå ìåíåå âàæíî,
ïðèîáùèòüñÿ êàê ê äîñòèæåíèÿì àêàäåìè÷åñêèõ ñèñòåì (àêàäåìè÷åñêèõ
òðàäèöèé), òàê è ê êóëüòóðíîìó ãîðèçîíòó äðóãèõ ñòðàí.
Àíàëèç î÷åð÷åííîé âûøå ïðîáëåìàòèêè ââîäèò â êîíòåêñò èññëåäîâàíèÿ âîïðîñ î òîì, íàñêîëüêî êà÷åñòâåííî áóäóò ïðîèñõîäèòü
òðàíñôîðìàöèè ëè÷íîñòè â èíîé àêàäåìè÷åñêîé ñðåäå, êàêèå ïåäàãîãè÷åñêèå óñëîâèÿ ñïîñîáñòâóþò âûõîäó ñòóäåíòà çà ðàìêè èìåþùèõñÿ
ïðåäåëîâ è ò.ä. Ñîãëàñíî âûäâèíóòîé ãèïîòåçå, ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîäõîäû
òðàíñãðåññèâíîé ïåäàãîãèêè ñïîñîáíû àêòèâèçèðîâàòü ïðîöåññû ðàñêðûòèÿ
ëè÷íîñòè â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå, îñóùåñòâëÿòü âûõîä çà ïðåäåëû
èìåþùèõñÿ îãðàíè÷åíèé â çíàíèÿõ è öåííîñòÿõ. Ñ÷èòàåì íåîáõîäèìûì
ïðîàíàëèçèðîâàòü áàçîâûå èäåè ñîâðåìåííîé ïåäàãîãè÷åñêîé ñòðàòåãèè,
ïðåäñòàâëÿþùåé íàó÷íûé è ïðàêòè÷åñêèé èíòåðåñ ó èññëåäîâàòåëåé Åâðîïû
è ÑØÀ, â òîì ÷èñëå è Ïîëüøè.
Èññëåäîâàòåëü Î. Çàáîëîòíàÿ îïðåäåëÿåò òðàíñãðåññèâíóþ ïåäàãîãèêó ñëåäóþùèì îáðàçîì: «Òðàíñãðåññèâíàÿ ïåäàãîãèêà (îò àíãë. transgression  íàðóøåíèå, âûõîä çà ïðåäåë)  íàïðàâëåíèå â ñîâðåìåííîé
ïåäàãîãèêå, êîòîðîå çàðîäèëîñü â 70-õ ãîäàõ ÕÕ âåêà íà ãðàíè ýêçèñòåíöèàëüíîé ïñèõîëîãèè è ôåíîìåíîëîãèè (Ð. Ìýé, Ë. Áèíñâàãåð,
À. Ñòîð÷, Ì. Áîñ, Äæ. Áåòëè, Ð. Êóí è äð.) è ãóìàíèñòè÷åñêîé ïåäàãîãèêè
è ïñèõîëîãèè (À.Ìàñëîó, Ê.Ðîäæåðñ è äð.)»6. Òàêæå ïîä òðàíñãðåññèâíîé
ïåäàãîãèêîé ïîíèìàåòñÿ íàïðàâëåíèå àëüòåðíàòèâíîé ïåäàãîãèêè, íàïðàâëåííîå íà âûÿâëåíèå èíòåðêóëüòóðíûõ ìåõàíèçìîâ ôîðìèðîâàíèÿ
ñîöèîêóëüòóðíîãî îïûòà èíäèâèäà, èçó÷åíèÿ ïðàêòèêè ñîçäàíèÿ èíòåðêóëüòóðíûõ öåííîñòåé äëÿ ïðåîäîëåíèÿ ÷åëîâåêîì ïðåäåëîâ ñâîèõ
âîçìîæíîñòåé ñ öåëüþ ñàìîàêòóàëèçàöèè è ñàìîðåàëèçàöèè ÷åëîâåêà
â æèçíè7.
Ïîä ïîíÿòèåì òðàíñãðåññèè ïðåäñòàâèòåëè òðàíñãðåññèâíîé
ïåäàãîãèêè ïîíèìàþò íåêîå ýêçèñòåíöèàëüíîå ñîñòîÿíèå â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå, îáóñëîâëåííîå èçìåíåíèå èíäèâèäîì âíóòðåííèõ
6 Î. Çàáîëîòíà, Òðàíñãðåñèâíà ïåäàãîã³êà ÿê òåîðåòè÷íå äæåðåëî øê³ëüíî¿ àëüòåðíàòèâíî¿
îñâ³òè ó êðà¿íàõ ªÑ, Íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íà ñïàäùèíà Î.À. Çàõàðåíêà ÿê äæåðåëî âèõîâàííÿ ìîëîäîãî
ïîêîë³ííÿ: ìàòåð³àëè X Ì³æíàð. þâ³ë. Çàõàðåíê. ïåä. ÷èòàíü, 2 II 2012, ×åðêàñè, Ðåä. Ò.Ì. Äåñÿòîâ,
Î.À. Á³äà, Ë.Þ. Âîâêî÷èí, ×åðêàñè 2012, ñ. 29.
7 Î. Çàáîëîòíà, Ïîíÿòòºâî-òåðì³íîëîã³÷íèé ³íñòðóìåíòàð³é ïîð³âíÿëüíî-ïåäàãîã³÷íîãî
äîñë³äæåííÿ øê³ëüíî¿ àëüòåðíàòèâíî¿ îñâ³òè, Çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü Óìàíñüêîãî äåðæàâíîãî
ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó, ×. 2, 2013, ñ. 141.
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èäåíòèôèêàöèîííûõ äåòåðìèíàíò, ðàñøèðåíèåì ñîáñòâåííîãî îïûòà
ïóòåì âêëþ÷åíèÿ â íåãî äðóãîãî ñîöèîêóëüòóðíîãî è ñìûñëîâîãî ïîëÿ8.
Ñòðàòåãèÿ ïðåäåëüíîé ïåäàãîãèêè áàçèðóåòñÿ íà òðàíñãðåññèâíîé
ìîäåëè ïîíèìàíèÿ ÷åëîâåêà, êîãäà æèçíü ÷åëîâåêà òà åãî ðàçâèòèå
äåòåðìèíèðîâàíî òðåìÿ êîìïîíåíòàìè (äåéñòâèå, ëè÷íîñòü è ñðåäà),
êîòîðûå âçàèìíî îáóñëàâëèâàþò îäíà äðóãóþ. Â îáðàçîâàòåëüíîì
ïðîöåññå, ïî ìíåíèþ îäíîãî èç îñíîâíûõ òåîðåòèêîâ òðàíñãðåññèâíîé
ïåäàãîãèêè Ã. Æèðó, íåîáõîäèìî ñîçäàíèå ïåäàãîãè÷åñêèõ óñëîâèé,
â êîòîðûõ ñòóäåíòû ïðåîäîëåâàþò ñâîè ïðåäåëû, ñòàíîâÿñü òðàíñãðåññîðàìè äëÿ ïîçíàíèÿ Èíîãî, â ïðîöåññå ÷åãî îôîðìëÿþòñÿ íîâûå
èäåíòè÷íîñòè íà ïåðåñå÷åíèè ðàçëè÷íûõ êóëüòóðíûõ ðåñóðñîâ9. Ã. Æèðó
ïèøåò, ÷òî òðàíñãðåññèâíàÿ ïåäàãîãèêà âûñòóïàåò ïðîòèâ ïðåïîäàâàíèÿ
êàê òðàíñëÿöèè çíàíèÿ, ïðîòèâ òîãî, ÷òî Ïàóëî Ôðåéðå íàçûâàë «íàêîïèòåëüíûì îáðàçîâàíèåì», âûñòóïàåò ïðîòèâ îáó÷åíèÿ, îñíîâàííîãî íà
âóàéåðèñòñêîì ïîòðåáëåíèè òåêñòîâ10.
Êîíñòðóêòèâíûé ïåðåõîä ê ïðàâèëüíîìó îáðàçîâàíèþ Ï. Ôðåéðå,
êàê îäèí èç èäåîëîãîâ òðàíñãðåññèâíîãî îáðàçîâàíèÿ, âèäèò â ïåðåõîäå
îò ìîíîëîãè÷åñêîãî (ñóõàÿ òðàíñëÿöèÿ çíàíèé ó÷èòåëåì) ê äèàëîãè÷åñêîìó âçàèìîäåéñòâèÿ â ñèñòåìå «ó÷èòåëü-ó÷åíèê», êîòîðàÿ áû
äèñòàíöèðîâàëàñü îò ñóáúåêò-îáúåêòíîé èíòåðàêöèè, ðåàëèçóÿ ïðèíöèï
ñóáúåêò-ñóáúåêòíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ: «Îáðàçîâàíèå ñîñòîèò â ïîçíàâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, à íå â ïåðåäà÷å èíôîðìàöèè
Ïðàêòèêà
ïðîáëåìíî-îðèåíòèðîâàííîãî îáðàçîâàíèÿ èñõîäèò èç ïðåäñòàâëåíèÿ
î òîì, ÷òî ïðîòèâîðå÷èå ó÷èòåëü-ó÷åíèê ìîæíî ïðåîäîëåòü. Äèàëîãîâûå
îòíîøåíèÿ  íåîòúåìëåìû äëÿ ðåàëèçàöèè ñïîñîáíîñòè äåéñòâóþùèõ
ëèö ïðîöåññà ïîçíàíèÿ ñîòðóäíè÷àòü â èññëåäîâàíèè òîãî æå ñàìîãî
ïîçíàâàòåëüíîãî îáúåêòà  íåâîçìîæíû â äðóãèõ óñëîâèÿõ»11. Ïàóëî
Ôðåéðå ñôîðìóëèðîâàë áàçîâûå ïðèíöèïû ïåäàãîãèêè íîâîãî òèïà,
à èìåííî: ïàðòèñèïàòîðíîñòü («âêëþ÷åííîñòü» â ó÷åáíûé ïðîöåññ,
èíòåðàêòèâíîñòü, êîîïåðàòèâíîñòü); «ñèòóàòèâíîñòü», êîíòåêñòóàëüíîñòü
(ñîçäàíèå çíàíèÿ, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ ðåëåâàíòíûì äëÿ îïûòà òèõ, êòî
ó÷èòüñÿ); äåìîêðàòè÷íîñòü è ìóëüòèêóëüòóðíîñòü (ïðåîäîëåíèå èåðàðõèé,
ïðèîáùåíèå ê îáðàçîâàòåëüíîìó ïðîöåññó ðàçíûõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ,
ñîäåéñòâèå ðàâåíñòâó); äåñîöèàëèçàöèÿ (êðèòè÷åñêèé ïîäõîä ê äîìèíè8

Ibidem, Òðàíñãðåñèâíà ïåäàãîã³êà ÿê òåîðåòè÷íå äæåðåëî øê³ëüíî¿ àëüòåðíàòèâíî¿
îñâ³òè ó êðà¿íàõ ªÑ, ñ. 29.
9 Ã. Æèðó, Ãðàíè÷íà ïåäàãîã³êà ³ ïîñòìîäåðí³ñòñüê³ ïîë³òèêè, â: Ãåíäåðíà ïåäàãîã³êà:
Õðåñòîìàò³ÿ, Ðåä. Â. Ãàéäåíêî, Ïåð. ç àíãë. Â. Ãàéäåíêî, À. Ïðåäáîðñüêî¿, Ñóìè 2006, c. 81.
10 Ibidem, c. 84.
11 Ï. Ôðåéðå, Ïåäàãîã³êà ïðèãíîáëåíèõ, Ïåð. Î. Äåìÿí÷óê, Êè¿â 2003, ñ. 61.
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ðóþùèì ñòåðåîòèïàì, îòêàç îò íóäíîãî ìîíîòîííîãî ïðåïîäàâàíèÿ è ïåðåõîä ê äèàëîãó); îðèåíòàöèÿ íà èññëåäîâàíèÿ (ïðåïîäàâàòåëü èçó÷àåò
ñòóäåíòîâ, ñòóäåíòû èññëåäóþò ìàòåðèàë); îðèåíòàöèÿ íà äåéñòâèå (êàê
èçìåíèòü âëàñòíûå îòíîøåíèÿ, êàêèå âûáðàòü ïóòè äëÿ ñîöèàëüíûõ
èçìåíåíèé)12.
Ìîòèâàöèîííàÿ ñòîðîíà òðàíñãðåññèâíîãî ïîäõîäà â ïåäàãîãèêå
îïèñàíà Ì.Ãèòëèíãîì ñëåäóþùèì îáðàçîì: «Òðàíñãðåññèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü ðåãóëèðóåòñÿ çàêîíîì ðîñòà: äîñòèæåíèå öåëè óñèëèâàåò ìîòèâàöèþ ê îñóùåñòâëåíèþ ñëåäóþùèõ øàãîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûõîäîì çà
ïðèâû÷íûå ãðàíèöû Âûõîä çà ïðèâû÷íûå ïîçíàâàòåëüíûå è ìåæëè÷íîñòíûå ãðàíèöû, îñóùåñòâëåíèå íåòðàäèöèîííûõ è òâîð÷åñêèõ ôóíêöèé,
òàêèõ êàê èññëåäîâàíèå ïðèðîäû èëè áîðüáà çà âëàñòü, ïðèíîñÿò
óäîâëåòâîðåíèå íåçàâèñèìî îò òîãî, ÷åì îíè çàêîí÷àòñÿ  óñïåõîì èëè
ïîðàæåíèåì. Ýòîò ôàêò ïîâûøàåò ìîòèâàöèþ îñóùåñòâëÿòü òàêîãî ðîäà
äåÿòåëüíîñòü»13.
Ñàì ïî ñåáå òåðìèí òðàíñãðåññèÿ â ôèëîñîôèè îïèñàí ñëåäóþùèì
îáðàçîì: «Òðàíñãðåññèÿ  îäèí èç íàèáîëåå çíà÷èòåëüíûõ è ¸ìêèõ
êîíöåïòîâ ñîâðåìåííîé ôèëîñîôèè, êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ôåíîìåí
ïåðåõîäà ïðåäåëà ìåæäó âîçìîæíûì è íåâîçìîæíûì, «ïðåäåëüíûé
îïûò», îïûò íåâîçìîæíîãî... Òðàíñãðåññèÿ çàíèìàåò â ñîâðåìåííîé
ôèëîñîôèè òî ìåñòî, êîòîðîå ïðèíàäëåæàëî òðàíñöåíäåíòíîìó è òðàíñöåíäåíòàëüíîìó â êëàññè÷åñêóþ ýïîõó»14.
Ãîâîðÿ î ïðèìåíèìîñòè èäåé òðàíñãðåññèâíîé ïåäàãîãèêè ïðè
èìïëåìåíòàöèè èäåé àêàäåìè÷åñêîé ìîáèëüíîñòè, îòìåòèì, ÷òî ÷àñòî
â ïîëå çðåíèÿ èññëåäîâàòåëåé íå ïîïàäàåò âîïðîñ î òîì, êàêèå ìèðîâîççðåí÷åñêèå óñòàíîâêè ðóêîâîäÿò ëè÷íîñòüþ ïðè ñìåíå ó÷åáíîãî
çàâåäåíèÿ íà îïðåäåëåííûé ñðîê, êàêèå èìåííî ðåçóëüòàòû ñòóäåíò
íàäååòñÿ ïîëó÷èòü â ðåçóëüòàòå îñóùåñòâëåíèÿ àêòà ìîáèëüíîñòè è ò.ä.
Ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ, ïåðåñå÷åíèå ãðàíèö, ñìåíà ìåñòà ó÷åáû,
ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé êðåäèòíî-òðàíñôåðíîé ñèñòåìû (ECTS) è ò.ä.
ÿâëÿþòñÿ òîëüêî âíåøíèìè, ôîðìàëüíûìè ïðèçíàêàìè ó÷àñòèÿ â ïðîãðàììàõ àêàäåìè÷åñêèõ îáìåíîâ, çà ïðåäåëàìè êîòîðûõ îñòàþòñÿ
âîïðîñû îöåíêè êà÷åñòâà òðàíñôîðìàöèé ëè÷íîñòè, êîòîðûå ïðîèçîøëè
â ðåçóëüòàòå å¸ ïîãðóæåíèÿ â èíóþ àêàäåìè÷åñêóþ ñðåäó.
12

Â. Ãàéäåíêî, Êðèòè÷íà ïåäàãîã³êà Ïàóëî Ôðåéðå, â: Ãåíäåðíà ïåäàãîã³êà: Õðåñòîìàò³ÿ,
Ðåä. Â. Ãàéäåíêî, Ïåð. ç àíãë. Â. Ãàéäåíêî, À. Ïðåäáîðñüêî¿, Ñóìè 2006, c. 75.
13 Ì. Ãèòëèíã, Àòðèáóòû òðàíñãðåññèè â ïåäàãîãèêå, Alma Mater 3 (2003), ñ. 38.
14 Â.ß. Ïîãð³áíà, Ñó÷àñíà ðàö³îíàëüí³ñòü ÿê ñóêóïí³ñòü ñòðàòåã³é òðàíñãðåñèâíîãî,
â: ²íòåëåêò, îñîáèñò³ñòü, öèâ³ë³çàö³ÿ, Âèï. 11, Òåìàò. çá. íàóê. ïð. ³ç ñîö.-ô³ëîñ. ïðîáë, Äîíåö.
íàö. óí-ò åêîíîì³êè ³ òîðã³âë³ ³ì. Ìèõàéëà Òóãàí-Áàðàíîâñüêîãî, Äîíåöüê 2013, ñ. 213.
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Ïðèìåðîì ïîïûòêè êà÷åñòâåííîé îöåíêè óñïåøíîñòè àêòà àêàäåìè÷åñêîé ìîáèëüíîñòè ìîæåò ïîñëóæèòü ñëåäóþùàÿ ïîçèöèÿ:
êðèòåðèåì êà÷åñòâà îñóùåñòâëåíèÿ àêòà àêàäåìè÷åñêîé ìîáèëüíîñòè
ìîæåò ñëóæèòü ïðèðîñò ýâðèñòè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ëè÷íîñòè. Ðå÷ü èäåò
î òîì, ÷òî ñòàâ ó÷àñòíèêîì ïðîãðàììû àêàäåìè÷åñêîãî îáìåíà, ñòóäåíò
îñóùåñòâèë êà÷åñòâåííîå îáíîâëåíèå ñâîèõ çíàíèé, íàâûêîâ è êîìïåòåíöèé (çíàêîìñòâî ñ äîñòèæåíèÿìè äðóãèõ íàó÷íûõ øêîë è íàïðàâëåíèé; ðàçâèòèå ÿçûêîâûõ êîìïåòåíöèé; óñâîåíèå àëüòåðíàòèâíûõ
ìåòîäîëîãè÷åñêèõ ïîäõîäîâ; ñîäåðæàòåëüíûé îáìåí àêàäåìè÷åñêèì
îïûòîì; çíàêîìñòâî ñ äðóãîé êóëüòóðîé è ò.ä.), êîòîðîå ïîçâîëèëî
îòêðûòü äëÿ ñòóäåíòà íîâûå ãîðèçîíòû òâîð÷åñêîãî ïîèñêà â ïðåäìåòíîé
ñôåðå. Åñëè æå ëè÷íîñòü îñòàâàëàñü çàêðûòîé, à òðàíñôîðìàöèè íå èìåëè
ìåñòî, òî àêàäåìè÷åñêàÿ ìîáèëüíîñòü íå ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ íàñòîÿùåé,
ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ. Îòêðûòîñòü ëè÷íîñòè ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì
óñëîâèåì ãëóáèííîãî ïîãðóæåíèÿ ñòóäåíòà â äðóãóþ êóëüòóðó è îáðàçîâàòåëüíóþ ñðåäó, ê òîìó æå, îíà ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìûì óñëîâèåì
îñóùåñòâëåíèÿ àêòîâ òðàíñãðåññèè â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå: «Â ñëó÷àå
òðàíñãðåññèâíîé êîíöåïöèè ëè÷íîñòü ïðåäñòàåò îòêðûòîé ñèñòåìîé,
êîòîðàÿ âçàèìîäåéñòâóåò ñ âíåøíèì ìèðîì è äåÿòåëüíîñòüþ èíäèâèäà.
Ïðè ýòîì îíà òðàêòóåòñÿ â êà÷åñòâå êîãíèòèâíîé ñèñòåìû, ñâÿçàííîé
ñ ïåðåðàáîòêîé èíôîðìàöèè, íàáëþäåíèåì, ôàíòàçèåé, çàïîìèíàíèåì,
ìûøëåíèåì. Âîëÿ (êàê ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ) âûïîëíÿåò ôóíêöèè ðóêîâîäèòåëÿ è ðåãóëÿòîðà»15.
Òðàíñãðåññèâíàÿ ïåäàãîãèêà ïîçâîëÿåò ïðèäàòü ïðåáûâàíèþ ñòóäåíòà
â äðóãîé àêàäåìè÷åñêîé ñðåäå áîëåå ïðîäóêòèâíûé õàðàêòåð, îñóùåñòâèòü
êà÷åñòâåííîå îáíîâëåíèå åãî ñóùíîñòíûõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ êà÷åñòâ,
ðàçâèòü ñïîñîáíîñòè ê ýâðèñòè÷íîìó (òâîð÷åñêîìó), ãèáêîìó ûøëåíèþ.
Êàñàòåëüíî ýòîãî òèïà ìûøëåíèÿ Í.Êàðàìûøåâà ïèøåò ñëåäóþùåå:
«Ýâðèñòèêà ìûøëåíèÿ  ýòî ïðîöåññ äâèæåíèÿ ìûñëè âàðèàòèâíî, òî
åñòü ïîèñê ðàçíûõ âàðèàíòîâ â ïîçíàâàòåëüíûõ ñèòóàöèÿõ è îïðåäåëåíèå
îïòèìàëüíîãî âàðèàíòà; ýòî ïðîöåññ ïîñòðîåíèÿ àëüòåðíàòèâ; ýòî îòñóòñòâèå
ñòðîãîé äåòåðìèíèðîâàííîñòè ïðîöåññà ìûøëåíèÿ çàêîíàìè ëîãèêè,
íàïðèìåð, èõ íàðóøåíèå, âñëåäñòâèå ÷åãî ìîæåò âîçíèêíóòü êàêîé-òî
íåïðåäâèäåííûé, íî èíòåðåñíûé ðåçóëüòàò; ýòî íåñòðîãîå âûâåäåíèå
îäíîãî âûñêàçûâàíèÿ èç äðóãîãî (âûâîäà èç ïðåäïîñûëîê), âñëåäñòâèå
÷åãî ïðåäïîñûëêà ìîæåò áûòü àëüòåðíàòèâíîé, ãèïîòåòè÷íîé; ýòî
âîçíèêíîâåíèå «ëîãè÷åñêèõ ïðûæêîâ» ñ ìûñëèòåëüíîì ïðîöåññå»16.
15

Ì. Ãèòëèíã, Àòðèáóòû òðàíñãðåññèè â ïåäàãîãèêå, Alma Mater 3 (2003), ñ. 37.
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Çàêëþ÷åíèå
Âûñøåå îáðàçîâàíèå ñ ïîìîùüþ øèðîêîãî ñïåêòðà èíñòðóìåíòîâ,
îñîáåííîå ìåñòî ñðåäè êîòîðûõ çàíèìàåò àêàäåìè÷åñêàÿ ìîáèëüíîñòü,
äîëæíî ãîòîâèòü ìîëîäåæü, ñïîñîáíóþ âûïîëíÿòü íîâûå ðîëè â îáùåñòâå,
áûñòðî ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîöèàëüíûìè çàïðîñàìè
ãëîáàëèçèðîâàíîãî îáùåñòâà, à æèçíåííàÿ óñïåøíîñòü êàæäîãî ñòóäåíòà
áóäåò çàâèñåòü íå òîëüêî îò òîãî, êàê îí îâëàäåë óðîâíåì îáðàçîâàííîñòè,
íî è îò óðîâíÿ ðàçâèòèÿ ñâîèõ ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ, òàêèõ êàê ìîáèëüíîñòü ìûøëåíèÿ, óìåíèå àäåêâàòíî è ñîäåðæàòåëüíî ðåàãèðîâàòü íà
âûñîêóþ ñîöèîêóëüòóðíóþ äèíàìèêó, òðàíñôîðìèðîâàòü ñåáÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íåé.
Óñïåõè â ðåàëèçàöèè ãëóáèííûõ ðåôîðì â îáðàçîâàòåëüíîé ñôåðå
íàõîäÿòñÿ â ïðÿìîé çàâèñèìîñòè îò íàïðàâëåííîñòè îáíîâëåííîé
îáðàçîâàòåëüíîé ñèñòåìû íà óäîâëåòâîðåíèå íóæä è àêòóàëèçàöèþ
ïîòåíöèàëà ëè÷íîñòè â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ, êîíñòðóèðóÿñü ñ ó÷åòîì
òåíäåíöèé ãëîáàëèçàöèè îáðàçîâàíèÿ, à çíà÷èò è àêàäåìè÷åñêîé
ìîáèëüíîñòè.
Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàìì àêàäåìè÷åñêîé ìîáèëüíîñòè ìîæåò íîñèòü
áîëåå êà÷åñòâåííûõ õàðàêòåð, åñëè â íèõ áóäóò àêòóàëèçèðîâàòüñÿ
ñîâðåìåííûå ïåäàãîãè÷åñêèå ñòðàòåãèè, íàïðàâëåííûå íà ñîäåðæàòåëüíîå
ïðåîáðàçîâàíèå ëè÷íîñòè â àêàäåìè÷åñêîé ñðåäå. Îäíîé èç òàêèõ
ñòðàòåãèé ÿâëÿåòñÿ òðàíñãðåññèâíàÿ ïåäàãîãèêà. Ïðåáûâàÿ â äðóãîé
àêàäåìè÷åñêîé ñðåäå â ðåçóëüòàòå àêòà àêàäåìè÷åñêîé ìîáèëüíîñòè,
ëè÷íîñòü äîëæíà áûòü îðèåíòèðîâàíà íà ðàñêðûòèå ñâîåãî ïîòåíöèàëà
è òðàíñãðåññèþ ñâîèõ ïðåäåëîâ, ñ îäíîé ñòîðîíû; ñ äðóãîé ñòîðîíû, íà
íå¸ äîëæíî ïðîèçâîäèòüñÿ ïåäàãîãè÷åñêîå âëèÿíèå òðàíñãðåññèðóþùåãî
õàðàêòåðà, ñïîñîáíîå ïðèäàòü àêòó àêàäåìè÷åñêîé ìîáèëüíîñòè
ñîäåðæàòåëüíûé õàðàêòåð, ïîâûøàÿ ýâðèñòè÷åñêèé ïîòåíöèàë ëè÷íîñòè.

POTENCJAŁ TRANSGRESYJNEJ PEDAGOGIKI W PROCESACH
IMPLEMENTACJI IDEI MOBILNOŚCI AKADEMICKIEJ
(STRESZCZENIE)

W artykule podjêto próbê analizy mo¿liwoci zastosowania transgresyjnej pedagogiki jako podstawy procesu edukacyjnego, odbywaj¹cego siê w realizacji indywidualnego aktu mobilnoci akademickiej. Wykazano, ¿e nowoczesna dynamika spo³eczno-kulturowa wymaga od osobowoci poszczególnych umiejêtnoci, m.in. mobilnoci wewnêtrznej, elastycznoci, zdolnoci do przekszta³cania siê
w ci¹gle zmieniaj¹cym siê wiecie. W artykule równie¿ wykazano, ¿e pedagogika transgresyjna,
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koncentruj¹ca siê na rozwoju osobowoci, pozwala na zwiêkszenie wewnêtrznych zmian osobistych
i zawodowych po zanurzeniu siê w innym rodowisku akademickim. Indywiduum mo¿e anga¿owaæ
siê w jakociowej interakcji z inn¹ kultur¹, tym samym rozwijaj¹c swój wiatopogl¹d. Mobilnoæ
akademicka traci swój sens, jeli realizowana jest bez aktywnej komunikacji z przedstawicielami
innego rodowiska akademickiego i kultury w ogóle.

THE POTENTIAL OF TRANSGRESSIVE PEDAGOGY AT THE PROCESSES
OF ACADEMIC MOBILITY IDEAS IMPLEMENTATION
(SUMMARY)

The potential of transgressive pedagogy as a strategy of education process at academic
mobility act is analyzed at publication. It is showed that modern social-cultural dynamics needs
personalities with advanced level of internal mobility, flexibility and skills of self-transformation according to changeable social environment. It is demonstrated that transgressive pedagogy which is
focused on personality development and overcoming of available being can increase level of internal
and professional changes at academic mobility acts. Also this strategy can organize qualitative
interaction with another culture and develop students world-view. The thesis is substantiated that
academic mobility looses its meaning without active substantial communication with representatives of
another academic environment and culture as a whole. Having no substantial communication student
hasnt changed ones knowledge, skills, competencies and heuristic potential of personality doesnt
increase.

DAS POTENTIAL DER TRANSGRESSIVEN, PÄDAGOGIE
IN DEN UMSETZUNGPROZESSE DIE IDEEN
DEM AKADEMISCHE MOBILITÄT
(ZUSAMMENFASSUNG)

Im Artikel hat Potentialbenutzung die transgressive Pädagogie als basis den Ausbildungsprozeß
anlüsiert, der sich den Akademischemobilitätakt durch Verwirklung der Person erfüllt. Dabei zeigt es,
dass die moderne siziokulturelle Dynamik von Person die Internemobilität der Fertgkeiten, die Flexibilität, die Fertigkeit zur Transformation in der kontinuerlich verändernden Welt fordert. Im Artikel
zeigte es, dass die transgressive Pädagogie, die sich auf Personentwicklung und von Grenzen des
Vorhandensein orientiert sind, lässt der Tief die Inner der personliche und proffesionelle Veränderungen steigern, bei Eintauchen im anderen akademischen Raum, triet in Qualitätinteraktion mit andere
Kultur ein, entwickelt sich seine Weltanschauung. Ein These wird begründet, dass Akademischemobilität sein en Sinn verliert, wenn es ohne active sinnvolle Kommunikation mit den Vertretern des
anderen akademischen Raum und Kultur allgemeine erfüllt habe, wenn sinnvolle Wissenveränderungen, Fertigkeiten, Kompetenz und Personweltanschauung nicht stattfinden sei , und Heuristikpotenzial
des Person nicht zunimmt.

FILOZOFIA
STUDIA WARMIŃSKIE 51 (2014)
ISSN 0137-6624

Sergiusz Terepishchyi
Katedra Filozofii Społecznej i Filozofii Oświaty
Uniwersytet Pedagogiczny im. Michaiła P. Dragomanowa w Kijowie

Îïïîçèöèîííûå ïðèíöèïû è àðãóìåíòû
àíòèãëîáàëèçìà: ìèð ïåðåä óãðîçîé êðèçèñà
Słowa kluczowe: globalizacja, komunikacja, glokalizacja, wolność rynku, globalna ekonomia,
sprawiedliwość, polaryzacja, unifikacja.
Keywords:

globalization, communication, “glocalization”, freedom, global economy,
justice, polarization and unification.

Schlüsselworte:

die Globalisierung, die Kommunikation, die Glokalisation, die Freiheit des
Marktes, die Globalwirtschaft, die Gerechtigkeit, die Polarisierung, die Unifizierung.

Óïëîòíåíèå ñâÿçåé â ìèðîâîì ñîîáùåñòâå, âîçíèêíîâåíèå îáùèõ
ïðîáëåì, òî÷åê ñîïðèêîñíîâåíèÿ èíòåðåñîâ äåìîíñòðèðóåò ðåçóëüòàò
êà÷åñòâåííî íîâîãî ÿâëåíèÿ îáùåñòâåííîé óíèôèêàöèè, êîòîðîå âçÿëî
ñâîå íà÷àëî âî âòîðîé ïîëîâèíå ÕÕ âåêà è ïðîäîëæàåòñÿ äî ñèõ ïîð.
Èñêëþ÷èòåëüíîå ïîëîæåíèå ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà ïî ñðàâíåíèþ ñ åãî
ïðåäøåñòâåííèêàìè èç äðóãèõ ýïîõ ñîñòîèò â òîì, ÷òî åãî âîñïðèÿòèå
ÿâëåíèé ÷åðïàåòñÿ íå òîëüêî èç áëèæàéøåé îêðóæàþùåé äåéñòâèòåëüíîñòè,
à âûòåêàåò èç âñåãî ìèðîâîãî ðàçíîîáðàçèÿ èíôîðìàöèè. Ñîâðåìåííûé
èíäèâèä  ýòî ãëîáàëüíîå ñóùåñòâî, ïîãðóæåííîå â ìèðîâóþ êóëüòóðó
è íàïðÿìóþ çàâèñèìî îò ñîñòîÿíèÿ ìèðîâîé ýêîíîìèêè. Âåäü äàæå íà
îáûäåííîì óðîâíå: â âûáîðå ìóçûêàëüíûõ è êèíåìàòîãðàôè÷åñêèõ
ïðåäïî÷òåíèé, â ïîëüçîâàíèè òîâàðàìè è óñëóãàìè, èçó÷åíèè ÿçûêîâ
ò.ï. ìû ñòàëêèâàåìñÿ ñ íåîáõîäèìîñòüþ ïîíèìàíèÿ «÷óæîãî», èíîñòðàííîãî. Ïîíèìàíèå ðåàëüíîñòè, êîòîðîé ðàíüøå ìîæíî áûëî èçáåæàòü.
Ýòè òåíäåíöèè ÿâëÿþòüñÿ ÿðêèì ïðèìåðîì ãèïåðáîëèçàöèè
êîììóíèêàòèâíûõ îòíîøåíèé ìåæäó ÷ëåíàìè îäíîãî âèäà  ëþäüìè.
Adres/Adresse/Anschrift: dr Sergiusz Terepishchyi, Katedra Filozofii Spo³ecznej i Filozofii Owiaty, Uniwersytet Pedagogiczny im. Michai³a P. Dragomanowa w Kijowie, ul. Pirogowa 9, 01601 Kijów, Ukraina,
som_org@ukr.net.
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Ïîíÿòèå ÷åëîâå÷åñòâà îòíûíå ÿâëÿåòñÿ íå ïðîñòî àáñòðàêòíûì íàèìåíîâàíèåì âñåé ñîâîêóïíîñòè homo sapience, ýòà ðåàëüíîñòü ïîêàçûâàåò
âîçíèêíîâåíèÿ îáùèõ èíòåðåñîâ íà ïëàíåòàðíîì óðîâíå1. Áåçóñëîâíî,
ñâîáîäíîå ðàçâèòèå ëèáåðàëüíî-êàïèòàëèñòè÷åñêèõ îòíîøåíèé ñòàëî
îñíîâîïîëàãàþùèì â âîïðîñå ñòàíîâëåíèÿ òåíäåíöèé ãëîáàëèçàöèè.
Ðàñøèðåíèå ïëàíåòàðíûõ «ñâåðõ-êîìïàíèé» òðåáîâàëî ïîèñêà íîâûõ
ðûíêîâ ñáûòà, ðûíêîâ òðóäà è èñòî÷íèêîâ ðåñóðñîâ. Êàê ñëåäñòâèå
âîçíèêàþò òðàíñíàöèîíàëüíûå êîìïàíèè, êîòîðûå ñòàëè îäíèì èç
ãëàâíûõ ïðåäìåòîâ êðèòèêè ñîâðåìåííûõ áîðöîâ ñ ýêîíîìè÷åñêîé
äèñêðèìèíàöèåé2.
Î÷åâèäíî, ÷òî íàðÿäó ñî ìíîãèìè ïðåèìóùåñòâàìè âûõîäà ÷åëîâå÷åñòâà íà ãëîáàëüíûé óðîâåíü êîììóíèêàöèè è îáìåíà, äîñòàòî÷íî
âåñîìûìè è ñëîæíûìè îñòàþòñÿ è ìíîæåñòâî ïðîáëåì, êîòîðûå âîçíèêàþò âñë³ä äî ýòèì. Ïîýòîìó, âåñüìà àêòóàëüíûì ÿâëÿåòñÿ íà äàííûé
àíàëèç ñóùíîñòè ÿâëåíèÿ ãëîáàëèçàöèè è åãî äåôîðìàöèîííîãî
âîçäåéñòâèÿ íà ñîöèàëüíóþ ñèñòåìó ñîâðåìåííîñòè. Âåäü ãëîáàëèçàöèÿ
 ýòî íå ïðîöåññ, êîòîðûé òîëüêî íà÷èíàåò ñâîå ñòàíîâëåíèå. Êàê
îòìå÷àþò øèðîêî èçâåñòíûå àíãëèéñêèå ñîöèîëîãè Ìàéê Ôàçåðñòîóí
è Ñêîò Ëåø â ñâîåé ñîâìåñòíîé ðàáîòå «ãëîáàëèçàöèþ íåëüçÿ áîëüøå
ðàññìàòðèâàòü êàê òåîðèþ âîçíèêàþùóþ, î íåé óæå ìîæíî ãîâîðèòü êàê
î «âîçíèêøåé»3. Ëåø ïèñàë îá ýòîì è â äðóãèõ ñâîèõ ðàáîòàõ4.
Íàèáîëåå ÿâíîé ïðè÷èíîé íàðàñòàíèÿ óíèôèêàöèîííîé òåíäåíöèé
â ñîâðåìåííîì ïîñò êàïèòàëèñòè÷åñêîì îáùåñòâå åñòü êîëè÷åñòâåííîå
óâåëè÷åíèå êîììóíèêàòèâíûõ ñâÿçåé ìåæäó ðàçëè÷íûìè îòêðûòûìè
ñîöèàëüíûìè ñèñòåìàìè, ÷òî â îïðåäåëåííûé ìîìåíò íåïðåìåííî
äîëæíî ïðèâåñòè ê êà÷åñòâåííûì òðàíñôîðìàöèÿì. Êàê ñëåäñòâèå,
ñîçäàíèå «ìåòàñòðóêòóð»  ñîöèàëüíûõ ñâåðõñèñòåì, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò
ñîáîé íàäíàöèîíàëüíûå, ïîëèêóëüòóðíûå è òðàíñãðàíè÷íûå íîâîîáðàçîâàíèÿ.
Ïðî îïàñíîñòü ãëîáàëèçàöèîííîé áåçíðàâñòâåííîñòè ïèøóò ìíîãî
èçâåñòíûõ èññëåäîâàòåëåé. Â ÷àñòíîñòè, ôðàíöóçñêèé ôèëîñîô Æ. Äåððèäà
äîñòàòî÷íî ÷åòêî ñóìåë ïîä÷åðêíóòü íåîáõîäèìîñòü èíòåëëåêòóàëüíîãî
êîëëåêòèâíîãî êîíòðîëÿ íàä ýòèì, ñåé÷àñ íåêîíòðîëèðóåìûì èíòåãðà1 Â.À. Ëåêòîðñêèé, Òðàíñôîðìàöèè â ñîâðåìåííîé öèâèëèçàöèè: Ïîñòèíäóñòðèàëüíîå
è ïîñòýêîíîìè÷åñêîå îáùåñòâî, 1 (2000), c. 8798.
2 Å. Ãèääåíñ, Ñîöèàëüíûå èçìåíåíèÿ â ñîâðåìåííîì ìèðå. Ãëîáàëèçàöèÿ ñîöèàëüíîé æèçíè,
http://society.polbu.ru/giddens_sociology/ch151_i.html (30 I 2014).
3 Ì. Ôåçåðñòîóí, Ãëîáàëüíûå ìîäåðíîñòè, Êèåâ 2008, c. 17.
4 Ñ. Ëåø, Ñîöèîëîãèÿ ïîñòìîäåðíèçìà, ïåð. ç àíãë. Ê. Êîíåíêî, Ëüâîâ: Êàëüâàðèÿ 2003,
cc. 344.
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öèîííûì ïðîöåññîì, êîòîðûé ñòàíîâèòñÿ âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ
îñóùåñòâëåíèþ «äåéñòâèòåëüíîé óíèâåðñàëèçàöèè», ÷òî «îñâîáîæäàåò
ñàìó ñåáÿ îò ñâîèõ ñîáñòâåííûõ êîðíåé èëè èñòîðè÷åñêèõ, ãåîãðàôè÷åñêèõ, íàöèîíàëüíî-ãîñóäàðñòâåííûõ îãðàíè÷åíèé è, â òî æå âðåìÿ, âíå
âñÿêîé áëàãîñêëîííîñòè (à ïðèâÿçàííîñòü åñòü àêò âåðû) íàèëó÷øèì
îáðàçîì ñîõðàíÿåò ïàìÿòü îá ýòîì íàñëåäèè è áîðåòñÿ ïðîòèâ ïðîÿâëåíèé
íåðàâåíñòâà è ãåãåìîíèè, ãîìî-ãåãåìîíèçàöèè»5. Íàðÿäó ñ îñâîáîæäåíèåì
ïîëèòèêîâ, ýêîíîìèñòîâ, èíòåëëåêòóàëîâ îò ãðàíèö, êîòîðûå ñêîâûâàþò
íàøè âîçìîæíîñòè, äîëæíà áûòü îñîçíàíà íåîáõîäèìîñòü ìîðàëüíîé
ðåôëåêñèè íàä ïðîèñõîäÿùèìè, ñ öåëüþ ïðåäîòâðàòèòü óãëóáëåíèå
ïðîïàñòè ìåæäó áîãàòûìè è áåäíûìè, ãðàìîòíûìè è íå ãðàìîòíûìè,
ñâîáîäíûìè è ïîðàáîùåííûìè. Òàêîå ðåãóëèðîâàíèå äîëæíî ñòàòü
ñîçíàòåëüíûì àêòîì âîëè êàæäîãî ãðàæäàíèíà «íîâîãî ìèðà».
Âûäàþùèéñÿ íåìåöêèé ñîöèîëîã, ïðîôåññîð ìþíõåíñêîãî óíèâåðñèòåòà Ó. Áåê, â ñâîåé êíèãå «×òî òàêîå ãëîáàëèçàöèÿ?» äîâîëüíî
ìåòêî îöåíèâàåò ïðîáëåìû è ïîñëåäñòâèÿ, êîòîðûå ñòàâèò ïåðåä íàìè
ýòî íîâîå äëÿ íàøåãî ñîçíàíèÿ ÿâëåíèå. Ïðîòèâîñòîÿíèå êàïèòàëèçìà
è ñîöèàëèçìà  äîñòàòî÷íî ëåãêàÿ è ÷åòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ãëîáàëüíîé
ïîëèòè÷åñêîé èãðû êîíöà ïðîøëîãî âåêà. Ñ ïàäåíèåì ñîâåòñêîé
ñâåðõäåðæàâû ìíîãèå èç ñîöèîëîãîâ è ïîëèòîëîãîâ ñòàëè ãîâîðèòü
î çàáâåíèè ïîëèòèêè, î åå ðàñòâîðåíèè â ýêîíîìèêå êàïèòàëèçìà.
Îäíàêî, êàê îòìåòèë Ó. Áåê, ãëîáàëèçàöèÿ ÿâëÿåòñÿ íîâûì âèòêîì
â èñòîðèè ïîëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ìèðà. Âîîáùå, «ñëîâî «ãëîáàëèçàöèÿ» ãîâîðèò íå ñòîëüêî î çàáâåíèè ïîëèòèêè, ñêîëüêî î òîì, ÷òî
ïîëèòè÷åñêîå âûðûâàåòñÿ çà êàòåãîðèàëüíûå ðàìêè íàöèîíàëüíîãî
ãîñóäàðñòâà è äàæå èç ðîëåâîé ñõåìîé òîãî, ÷òî ñ÷èòàëîñü «ïîëèòè÷åñêèì»
è «íå-ïîëèòè÷åñêèì» äåéñòâèåì»6. Íîâåéøèå ïîëèòè÷åñêèå òåíäåíöèè
ïî-ïðåæíåìó äàëåêè îò ïîëèòèêè ðåàëüíîñòè, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü,
ðàñòâîðÿåò åå â ïîòîêå ãëîáàëüíîé èíôîðìàöèè. Èíôîðìèðîâàííîñòü
ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ãëàâíûõ ïðåðîãàòèâ àêòèâíîé ìåæãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè, ðàçâåäêà è ÑÌÈ ïðèîáðåòàþò ãëîáàëüíîå çíà÷åíèå.
Ïîýòîìó äëÿ Áåêà ãëîáàëèçàöèÿ  ýòî ïîëèòèçàöèÿ âñåõ ñôåð æèçíè
íàðîäîâ è ñîöèàëüíûõ êëàññîâ, êîòîðûå îòíûíå äîëæíû âûäâèãàòü
îïïîçèöèþ íå íàöèîíàëüíîìó âðàãó (áóðæóà, ìîíàðõó, ôåîäàëó), à ìåæíàöèîíàëüíîìó (òðàíñíàöèîíàëüíûå êîìïàíèè, âîåííûå áëîêè, îðãàíèçàöèè). «Ïî÷åìó ãëîáàëèçàöèÿ îçíà÷àåò ïîëèòèçàöèþ? Ïîòîìó ÷òî ïðè5
6

Æ. Äåððèäà, Ãëîáàëèçàöèÿ. Ìèð. Êîñìîïîëèòèçì, 2 (2004), c. 125140.
Ó. Áåê, ×òî òàêîå ãëîáàëèçàöèÿ? Îøèáêè ãëîáàëèçìà  îòâåòû íà ãëîáàëèçàöèþ, ïåð. ñ íåì.
À. Ãðèãîðüåâà è Â. Ñåäåëüíèêà, Ìîñêâà 2001, ñ. 9.
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âåäåíèå â äåéñòâèå ìåõàíèçìà ãëîáàëèçàöèè ïîçâîëÿåò ïðåäïðèíèìàòåëÿì
è èõ îáúåäèíåíèÿì îòâîåâàòü ó äåìîêðàòè÷åñêè îðãàíèçîâàííîãî
êàïèòàëèçìà ñâîáîäó äåéñòâèé, ñäåðæèâàåìóþ ïîëèòèêîé ñîöèàëüíîãî
ãîñóäàðñòâà. Ãëîáàëèçàöèÿ äåëàåò âîçìîæíûì òî, ÷òî, ïîæàëóé, âñåãäà
áûëî ñêðûòî ïðèñóòñòâóåò â êàïèòàëèçìå, íî íà ñòàäèè åãî óêðîùåíèÿ
ñîöèàëüíûì äåìîêðàòè÷åñêèì ãîñóäàðñòâîì îñòàâàëîñü çàìàñêèðîâàííûì:
ïðåäïðèÿòèÿ, îñîáåííî ðàáîòàþùèå â ãëîáàëüíîì ìàñøòàáå, èãðàþò
êëþ÷åâóþ ðîëü íå òîëüêî â îðãàíèçàöèè ýêîíîìèêè, íî è îáùåñòâà
â öåëîì  õîòÿ áû óæå «òîëüêî» ïîòîìó, ÷òî îíè â ñîñòîÿíèè îòáèðàòü
ó îáùåñòâà åãî ìàòåðèàëüíûå ðåñóðñû (êàïèòàë, íàëîãè, ðàáî÷èå ìåñòà)»7.
Âîçìîæíîñòü êàïèòàëèñòè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé êîíöåíòðèðîâàòü
â ñâîèõ ðóêàõ ðåñóðñû, êîòîðûå òåïåðü íå èìåþò ãðàíèö, äàåò ýòèì
îðãàíèçàöèÿì âåñîìûå ðû÷àãè âëèÿíèÿ íà ïîëèòèêó îòäåëüíûõ
ðåãèîíîâ. Íàöèîíàëüíàÿ ïðîäàæà òåíäåðîâ íà äîáû÷ó ìàòåðèàëüíûõ
ðåñóðñîâ ìåæíàöèîíàëüíûì ãèãàíòàì, ÿâëÿåòñÿ ëèøü ñèìóëÿöèåé
ðåàëüíîãî ïîëîæåíèÿ äåë  ðåñóðñû ïîòåðÿëè ñòàòóñ ãîñóäàðñòâåííîé
è íàðîäíîé ìîíîïîëèè, â òîì ÷èñëå òðóäîâûå. Ïîëèòè÷åñêè ýêîíîìè÷åñêàÿ îïïîçèöèÿ òàêèì âëàñòíûì ñòðóêòóðàì åùå íå óñïåëà ñôîðìèðîâàòüñÿ, ïîýòîìó íà äàííûé ìîìåíò îíè ÿâëÿþòñÿ ÷ðåçâû÷àéíî
îïàñíûìè. Åñëè ðàíüøå ýêñïëóàòèðóåìûé êëàññ ïðîòèâîñòîÿë íàöèîíàëüíûì äîìèíàíòàì  ôåîäàëàì, áóðæóà, âíóòðåííèì áþðîêðàòàì, òî
òåïåðü ýòî ïðîòèâîñòîÿíèå ïåðåíîñèòñÿ íà ìåæíàöèîíàëüíûé óðîâåíü,
ãäå îïïîçèöèþ òðàíñíàöèîíàëüíûì êîìïàíèÿì, âîåííûì áëîêàì,
è ýêîíîìè÷åñêèì ñîþçàìè-ìîíîïîëèÿì íå â ñîñòîÿíèè ñîñòàâèòü íèêòî.
Ñëåäîâàòåëüíî, ÷ðåçâû÷àéíî âåñîìîé ñòàíîâèòñÿ íåîáõîäèìîñòü ïîëèòè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ýêîíîìèêî-âëàñòíîé äèôôóçèè, êîòîðàÿ îòêðûâàåò íîâûå ãîðèçîíòû ýêñïëóàòàöèè, íåðàâåíñòâà è ãåãåìîíèè.
Ïîñòìîäåðíèçì, êîòîðûé ñâîèì ñóùåñòâîâàíèåì óòâåðæäàåò ïðîâàë ïðîåêòà ìîäåðíà, ïðèâåë ê îñëàáëåíèþ ñîöèàëüíûõ ñâÿçåé ïðîøëîãî
âñëåäñòâèå èíäèâèäóàëèçàöèè è «ñâÿòîé âåðû» â ïðîãðåññèâíîñòü íàóêè.
Áûëî ïîòåðÿíî êîëëåêòèâíîå ñîçíàíèå Åâðîïû, è îòíûíå îíî êàê
íèêîãäà íóæäàåòñÿ â ðåàíèìàöèè. «Ýêîíîìè÷åñêàÿ ãëîáàëèçàöèÿ ëèøü
çàâåðøàåò â ýòîé ìðà÷íîé ïåðñïåêòèâå òî, ÷òî ïîñòìîäåðíèçì ãîòîâèë
â èíòåëëåêòóàëüíîé ñôåðå, à èíäèâèäóàëèçàöèÿ â ïîëèòè÷åñêîé  ðàñïàä
ìîäåðíà. Äèàãíîç çâó÷èò òàê: êàïèòàëèçì íå íóæäàåòñÿ â òðóäå è ïëîäèò
áåçðàáîòèöó. Â ðåçóëüòàòå ðàñïàäàåòñÿ èñòîðè÷åñêèé ñîþç ìåæäó ðûíî÷íîé
ýêîíîìèêîé, ñîöèàëüíûì ãîñóäàðñòâîì è äåìîêðàòèåé, êîòîðûé äî ñèõ
7

Ibidem, c. 10.
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ïîð ñïëà÷èâàë ïðîåêò ìîäåðíà»8. Äåìîêðàòèÿ óäàëÿåòñÿ îò êàïèòàëèçìà
è âûçûâàåò âîëíó ñîöèàëüíûõ, ïîëèòè÷åñêèõ è ýêîíîìè÷åñêèõ êðèçèñîâ.
Ãëîáàëèçàöèîííûå âûçîâû  ýòî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, âûçîâû äåìîêðàòè÷åñêèì ðåæèìàì ïðîãðåññèâíûõ ñòðàí ìèðà. È ïîêà ñèòóàöèÿ íå èìååò
ðåøåíèÿ â ñòðàíàõ-ãðàíäàõ, íà ïåðèôåðèè ýòà öåëü îñòàåòñÿ íå áîëåå ÷åì
äàëåêîé ïåðñïåêòèâîé.
Â ðàìêàõ ãëîáàëèçàöèè ðàçðóøàåòñÿ íå òîëüêî ñòðóêòóðà ìûøëåíèÿ
èíäèâèäîâ, íî è ñòðóêòóðà íàöèîíàëüíîãî ãîñóäàðñòâà. Òðàíñíàöèîíàëüíûå êîðïîðàöèè â ñâîèõ íîâûõ âîçìîæíîñòÿõ áåðóò íà ñåáÿ èìåííî
ôóíêöèè ìèðîâîé âëàñòè. Ýòè êîìïàíèè «ìàêñèìèçèðóþò ñâîè ïðèáûëè
è â ðåçóëüòàòå ýòîãî îòáèðàþò â ðàçâèòûõ, ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ
ãîñóäàðñòâ è ãîñóäàðñòâ âñåîáùåãî áëàãîäåíñòâèÿ âëàñòíûå è îðãàíèçàöèîííî-ñòðóêòóðíûå âîçìîæíîñòè, ïðè÷åì ïðîèñõîäèò ýòî íå îáÿçàòåëüíî îñîçíàííî ... Ðåøàþùèé è íîâûé ìîìåíò ñîñòîèò íå â òîì, ÷òî
òðàíñíàöèîíàëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ ðîçìíîæàþòüñÿ , à â òîì, ÷òî îíè
â õîäå ãëîáàëèçàöèè îêàçûâàþòñÿ ñïîñîáíûìè ñòàëêèâàòü íàöèîíàëüíûå
ãîñóäàðñòâà äðóã ñ äðóãîì»9.
Àïåëëèðóÿ ê Áàóìàíó10, Áåê ïîä÷åðêèâàåò òåíäåíöèþ ê ïîëÿðèçàöèè
áîãàòñòâà è áåäíîñòè â ìèðîâîì îáùåñòâå, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì
«îòñòàâàíèå ïîëèòèêè» îò ñâåðõñòðåìèòåëüíîãî ðàçâèòèÿ ãëîáàëüíîé
ýêîíîìèêè. Íî â òî æå âðåìÿ â òðàíñíàöèîíàëüíîì îáùåñòâå ðàñïàäàåòñÿ ëîêàëüíàÿ ìîðàëü: èñ÷åçàþò ñôåðû â êîòîðûõ áåäíûõ ìîæíî
íàçâàòü íàøèìè áåäíûìè, à áîãàòûõ íàøèìè áîãà÷àìè. Èìååòñÿ â âèäó
óòâåðæäåíèå, ñîãëàñíî êîòîðîìó ãëîáàëèçàöèÿ ñòèðàåò ïîñëåäíþþ
îáùíîñòü ñóùåñòâîâàâøóþ ìåæäó áîãàòûìè è áåäíûìè  íàöèîíàëüíîãîñóäàðñòâåííóþ.
Îäíàêî êàêèì îáðàçîì ïðîïàñòü ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ ñòàíîâèòñÿ âîçìîæíîé? Îòâåò íà ýòîò âîïðîñ, ïî ìíåíèþ Áåêà çàêëþ÷àåòñÿ
â òîì, ÷òî, êàê áû ýòî íå ïàðàäîêñàëüíî çâó÷àëî, èç îáùåñòâà òðóäà
èñ÷åçàåò ñàì òðóä. Ïî ýòîìó ïîâîäó îí ïðèâîäèò äîâîëüíî èíòåðåñíóþ
öèòàòó îäíîãî èç ðóêîâîäèòåëåé èçâåñòíîãî àâòîìîáèëüíîãî êîíöåðíà:
«Áóäóùåå òðóäà âûãëÿäèò íà íàøåì ïðåäïðèÿòèè ñëåäóþùèì îáðàçîì,
 ñêàçàë ïðåäñòàâèòåëü êîìïàíèè ÁÌÂ è ïðîâåë êðóòóþ íèñõîäÿùóþ
ëèíèþ, êîòîðàÿ íà÷èíàåòñÿ 1970 ãîäîì è çàêàí÷èâàåòñÿ â 2000 ãîäó íà
íóëåâîé îòìåòêå.  Ýòî, ðàçóìååòñÿ, ïðåóâåëè÷åíèå, è òàêèì îáðàçîì
ïðåäñòàâëÿòü ïîëîæåíèå äåë îáùåñòâåííîñòè íåëüçÿ. Íî ïðîèçâîäñòâî
8
9
10

Ibidem, c. 2122.
Ibidem, c. 118.
Z. Bauman, Society under Siege, London 2003, cc. 256.
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ðàñòåò â òàêèõ ìàñøòàáàõ, ÷òî ìû ìîæåì èçãîòîâèòü âñå áîëüøå
àâòîìîáèëåé, òðàòÿ íà ýòî âñå ìåíüøå òðóäà. ×òîáû ñîõðàíèòü çàíÿòîñòü
õîòÿ áû íà íûíåøíåì óðîâíå, íàì ïðèøëîñü áû íåïîìåðíî ðàñøèðÿòü
ðûíêè ñáûòà. Øàíñ ñîõðàíèòü èìåþùèåñÿ ðàáî÷èå ìåñòà îñòàíåòñÿ
òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè ìû áóäåì ïðîäàâàòü ÁÌÂ âî âñåõ óãîëêàõ
ïëàíåòû»11. Ðåàëüíîñòü ñîâðåìåííîãî êàïèòàëèçìà  ýòî ðîñò áåçðàáîòèöû,
êîòîðûé íåïîñðåäñòâåííî èëè êîñâåííî êàñàåòñÿ âñåõ ñôåð îáùåñòâåííîãî
áûòèÿ. Ñîöèàëüíîå óñòðîéñòâî, êîòîðîå áûëî ïîñòðîåíî íà òðóäå, è îòðàæåíî â êëàññè÷åñêîé ïîëèòýêîíîìèè, îòíûíå âñå ìåíüøå íóæäàåòñÿ
èìåííî â òðóäå. Êàïèòàëèçì è öåííîñòü òîâàðîâ ñòàíîâÿòñÿ ñàìîáûòíûìè.
Êàê ñëåäñòâèå, Áåê âûäâèãàåò ÷ðåçâû÷àéíî èíòåðåñíîå ïðåäëîæåíèå,
êîòîðîå äîëæíî çàêëþ÷àòüñÿ â ðåêîíñòðóêöèè îñíîâ äåìîêðàòèè.
«Ãëîáàëüíûé êàïèòàëèçì ñíèìàåò ñ ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà çàíÿòîñòü
è äåìîêðàòèþ, ïîäðûâàåò ñîáñòâåííóþ ëåãèòèìíîñòü. Íå äîæèäàÿñü,
ïîêà íîâûé Ìàðêñ ðàçáóäèò Çàïàä, íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü äàâíî
íàçðåâøèå èäåè è ìîäåëè äëÿ ñîçäàíèÿ èçìåíåííîãî âàðèàíòà
îáùåñòâåííîãî äîãîâîðà. Ñëåäóåò çàíîâî îáîñíîâàòü áóäóùåå äåìîêðàòèè ïî òó ñòîðîíó îáùåñòâà òðóäà»12. Ïîïûòêà ïåðåäîâûõ ïîñòèíäóñòðèàëüíûõ ñòðàí ðåøèòü ýòó ïðîáëåìó ñðåäñòâàìè ÷àñòâîé çàíÿòîñòè,
èëè íàëîãîâûõ ëüãîò ðàáîòîäàòåëÿì íå äàþò â ñóùíîñòè íèêàêèõ
ðåçóëüòàòîâ, à òîëüêî óñóãóáëÿþò è áåç òîãî òÿæåëóþ ñèòóàöèþ. Êàê
îòìå÷àåò Áåê, ðå÷ü èäåò óæå íå î áîðüáå çà ñîõðàíåíèå òðóäà, à î ïåðåðàñïðåäåëåíèè áåçðàáîòèöû. Ñìåøåíèè ôîðìû òðóäà (íåïîëíûé
ðàáî÷èé äåíü, ñåçîííàÿ ðàáîòà) îôèöèàëüíî äåêëàðèðóþòñÿ êàê
çàíÿòîñòü, õîòÿ íà ñàìîì äåëå îíè ÿâëÿþòñÿ ëèøü îôèöèàëüíûì îòêëàäûâàíèåì ïðèçíàíèå òîãî ôàêòà, ÷òî áåçðàáîòèöà ñòàíîâèòñÿ íî-ðìîé
ñóùåñòâîâàíèÿ.
Ãëàâíàÿ òðàãåäèÿ ñîâðåìåííîãî êàïèòàëèçìà íå î òîì, ÷òî îí
íàñòîëüêî ÿðî ëèøàåòñÿ òðóäîâîé îñíîâû, à ñêîðåå â òîì ÷òî «îí
áëîêèðóåò èíèöèàòèâó, íàïðàâëåííóþ íà âûðàáîòêó íîâîãî îáùåñòâåííîãî
äîãîâîðà»13. Â ðÿäå êîñìåòè÷åñêèõ èçìåíåíèé îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâ
äàâíî óæå êðîåòñÿ íåîáõîäèìîñòü òðàíñíàöèîíàëüíûõ ðåôîðì, ïðèçâàííûõ ñôîðìèðîâàòü íîâóþ ñèñòåìó âçàèìîäåéñòâèÿ äåìîêðàòèè
è êàïèòàëèçìà, êîòîðàÿ äàâàëà áû âîçìîæíîñòü áîëüøå ñïðàâåäëèâî
11 Ó. Áåê, ×òî òàêîå ãëîáàëèçàöèÿ? Îøèáêè ãëîáàëèçìà  îòâåòû íà ãëîáàëèçàöèþ,
c. 108109.
12 Ibidem, c. 109.
13 Ibidem, c. 115.
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ðàñïðåäåëÿòü äîõîäû íà ãëîáàëüíîì, à íå òîëüêî íàöèîíàëüíîì óðîâíå.
Âåäü íàêîïëåíèå áëàã îòäåëüíûì êëàññîì «ñâåðõïðåäïðèíèìàòåëåé» óæå
äàâíî «çàâèñàåò íàä ãðàíèöàìè» è ÿâëÿåòñÿ ïðîáëåìîé íå òàê îòäåëüíûõ
ãîñóäàðñòâ, êàê öåëîé ïëàíåòû. Áîëüøîå çíà÷åíèå â ýòîé ñèòóàöèè
ïîëó÷èëè ïîñò êàïèòàëèñòè÷åñêèå äåíüãè, êîòîðûå îòíûíå íå èìåþò
ýêâèâàëåíòîâ, èëè ñêîðåå îíè ýêâèâàëåíòíû íàëè÷èþ ñàìèõ äåíåã. Òî
åñòü ñòîèìîñòü äåíåã òåïåðü â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè çàâèñèò îò òîãî,
â êàêîì êîëè÷åñòâå îíè êîíöåíòðèðóþòñÿ â ðóêàõ óçêîãî êëàññà ëþäåé.
Ïðîãðåññèâíûå óðàâíèâàíèÿ äåíåæíîãî áîãàòñòâà ìåæäó áåäíûìè
è áîãàòûìè ÷ëåíàìè îáùåñòâà, â òàêîì ñëó÷àå, ïðèâîäèò ê ïàäåíèþ
ëèêâèäíîñòè äåíåã, äàåò äîïîëíèòåëüíûå âîçìîæíîñòè ïîñòêàïèòàëèçìó
óäåðæàòü ñâîè ïîçèöèè â ìèðîâîé ýêîíîìèêå íå óñòóïàÿ âîïðîñàì
ñïðàâåäëèâîñòè.
Óæå óïîìÿíóòûé íàìè â èíòåðïðåòàöèè Áåêà èññëåäîâàòåëü ãëîáàëèçàöèîííûõ ïðîöåññîâ Áàóìàí â äîñòàòî÷íî ãëóáîêîé ôîðìå
ðàññìîòðåë ïðîòèâîðå÷èâîñòü èíòåãðàöèîííûõ è äåçèíòåãðàöèîííûõ
ïðîöåññîâ â ñåðåäèíå ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà. Â ñâîåé ðàáîòå «Ãëîáàëèçàöèÿ.
Ïîñëåäñòâèÿ äëÿ ÷åëîâå÷åñòâà» îí âûâîäèò ñïåöèôè÷åñêóþ îñîáåííîñòü
ãëîáàëèçàöèè ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè óíèôèêàöèîííûìè äâèæåíèÿìè.
Ãëîáàëèçàöèÿ  ýòî íå îäíîñòîðîííåå ÿâëåíèå, êîòîðîå ñîïðîâîæäàåòñÿ
ëîêàëèçàöèåé ðåñóðñîâ è âîçìîæíîñòåé. Áóàìàí èñïîëüçóåò òåðìèí
«ãëîêàëèçàöèÿ» äëÿ ñåìàíòè÷åñêîãî îáîçíà÷åíèÿ ñïåöèôèêè ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà, êîòîðîå òîðãîâî ãëîáàëèçèðóåòñÿ, à ðåñóðñíî ëîêàëèçóåòñÿ. «Ðàñïðîñòðàíåíèå êâàçè ñóâåðåíèòåòîâ, òåððèòîðèàëüíîå äåëåíèå
è ñåãðåãàöèÿ èäåíòè÷íîñòåé, ÷åìó ñïîñîáñòâóåò è ïðåâðàùàåò â «êðàéíþþ
íåîáõîäèìîñòü» ãëîáàëèçàöèþ ðûíêîâ è èíôîðìàöèè, âîâñå íå îçíà÷àåò,
÷òî íà àðåíå ïîÿâèëîñü áîëüøîå êîëè÷åñòâî ðàçíîîáðàçíûõ«ðàâíûõ
ïàðòíåðîâ». Òî, ÷òî äëÿ îäíèõ  ðåçóëüòàò ñâîáîäíîãî âûáîðà, íà äðóãèõ
îáðóøèâàåòñÿ êàê æåñòîêèé óäàð ñóäüáû. À ïîñêîëüêó ÷èñëî ýòèõ
«äðóãèõ» íåóêëîííî ðàñòåò è îíè âñå ãëóáæå ïîãðóæàþòñÿ â îò÷àÿíèå,
ïîðîæäåííîå áåñïåðñïåêòèâíîñòüþ èõ ñóùåñòâîâàíèÿ, áûëî áû, ïîæàëóé, öåëåñîîáðàçíåå ãîâîðèòü î ïðîöåññå «ãëîêàëèçàöèè» (èñïîëüçóÿ
óäà÷íûé òåðìèí Ðîëàíäà Ðîáåðòñîíà, ðàñêðûâàþùèé íåðàçðûâíîå
åäèíñòâî ìåæäó òåíäåíöèÿìè ê «ãëîáàëèçàöèè» è «ëîêàëèçàöèè»
 ôåíîìåí, êîòîðûé ñêðûâàåò îäíîñòîðîííþþ êîíöåïöèþ ãëîáàëèçàöèè),
îïðåäåëÿÿ åãî ïðåæäå âñåãî êàê ïðîöåññ êîíöåíòðàöèè êàïèòàëà,
ôèíàíñîâ è äðóãèõ ðåñóðñîâ, ïîçâîëÿþùèõ äåëàòü âûáîð è äåéñòâîâàòü
ýôôåêòèâíî, íî òàêæå  è âîçìîæíî ýòî ãëàâíîå  êîíöåíòðàöèè
ñâîáîäû ïåðåäâèæåíèÿ è äåéñòâèé (íà ïðàêòèêå ýòî ôàêòè÷åñêè îäíî

60

Sergiusz Terepishchyi
Filozofia

è òî æå)»14. Êîíöåíòðàöèÿ ñâîáîäû â ðàìêàõ ãëîáàëèçèðóþùåãîñÿ ìèðà
ðàñïðåäåëÿåòñÿ íå ðàâíîìåðíî, à êîíöåíòðèðóåòñÿ â ðóêàõ ìåíüøèíñòâà.
Â äîêëàäå ÎÎÍ «Î ðàçâèòèè ÷åëîâå÷åñòâà»15 àêòóàëüíî óêàçûâàëîñü
íà òîò ôàêò, ÷òî ïðèìåðíî 350 ñàìûõ áîãàòûõ ëþäåé ìèðà âëàäåþò òàêèì
æå áîãàòñòâîì êàê â ñóììå 2,3 ìëðä. áåäíûõ ëþäåé ïî âñåé ïëàíåòå,
ñîñòàâëÿåò îòíîøåíèå 0,000005% áîãàòûõ ê 30% áåäíûõ. Íà äàííûé
ìîìåíò ýòà ðàçíèöà òîëüêî ðàñòåò, ïîëÿðèçàöèÿ ðåñóðñîâ è ïðåâðàùåíèÿ
èõ â àêòèâû «èçáðàííûõ» ãëàâíàÿ òåíäåíöèÿ ãëîáàëüíîãî êàïèòàëèçìà
ñîâðåìåííîñòè.
Íîâûå òåõíîëîãèè â ãëîáàëèçàöèîííîì ïðîñòðàíñòâå ïîçâîëÿþò
áîãàòûì îñóùåñòâëÿòü ñ ãîëîâîêðóæèòåëüíîé ñêîðîñòüþ äåíåæíûå
ñïåêóëÿöèè ïî âñåé ïëàíåòå, ãäå òîëüêî ïîÿâëÿåòñÿ òàêàÿ âîçìîæíîñòü.
Êàê ñëåäñòâèå ðîñò èõ êàïèòàëà ïðåâðàùàåòñÿ èç àðèôìåòè÷åñêîé íà
ãåîìåòðè÷åñêóþ ïðîãðåññèþ.
Êàïèòàëèçì ðàñïðîñòðàíÿåò ìèô, ñîãëàñíî êîòîðîìó èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè êàê ñðåäñòâî äîñòèæåíèÿ ñâîáîäû, ïðèâåäåò âñå
çåìíîå íàñåëåíèå ê áëàãîïîëó÷íîìó îáàãàòèííþ. Îí ïðàâäèâûé òîëüêî
äëÿ ìàëîé ÷àñòè íàñåëåíèÿ çåìíîãî øàðà. Äðóãèå ñîæèòåëè ïëàíåòû
Çåìëÿ îñòàþòñÿ îáìàíóòûìè èíôîðìàöèîííîé ýðîé. Êàê ñïðàâåäëèâî
ïîä÷åðêèâàåò Áàóìàí: «Ñîãëàñíî ôîëüêëîðíûì âåðîâàíèÿì, ñâîáîäà
(â ïåðâóþ î÷åðåäü, òîðãîâëè è äâèæåíèÿ êàïèòàëà)  ýòî òåïëèöà,
â êîòîðîé áîãàòñòâî áóäåò ðàñòè áûñòðåå, ÷åì êîãäà-ëèáî, à â ñëó÷àå
ïðèóìíîæåíèÿ áîãàòñòâà îáîãàòÿòñÿ âñå. Áåäíÿêè íàøåãî ìèðà  «ñòàðûå»
èëè «íîâûå», êîòîðûå ïîëó÷èëè áåäíîñòü ïî íàñëåäñòâó èëè îáåäíåâøèå
â ðåçóëüòàòå âíåäðåíèÿ êîìïüþòåðíûõ òåõíîëîãèé  âðÿä ëè ñïîñîáíû
ñîîòíåñòè ýòó ôîëüêëîðèñòñüêó âûäóìêó ñî ñâîèì ñîáñòâåííûì
ïîëîæåíèåì. Êëþ÷åâîå ñëîâî çäåñü  èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè,
à èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ñîçäàåòñÿ âñåìèðíûé ðûíîê, íå ñïîñîáñòâóþò, à íàîáîðîò èñêëþ÷àþò âîçíèêíîâåíèÿ
îáåùàííîãî «ýôôåêòà êàïèëëÿðíîãî ïåðåòåêàíèÿ»16. Ïîëó÷åííûé äîõîä,
ñðåäñòâàìè ñîâðåìåííîé âèðòóàëüíîé ðåàëüíîñòè ëåãèòèìèðóåòñÿ äàæå
ñàìûìè áåäíûìè, îñòàåòñÿ àêòèâîì ìåíüøèíñòâà, êàê ñëåäñòâèå òåõíîëîãèè ñòàíîâÿòñÿ èíñòðóìåíòîì ïîëÿðèçàöèè.
14 3. Áàóìàí, Ãëîáàëèçàöèÿ. Ïîñëåäñòâèÿ äëÿ ÷åëîâåêà è îáùåñòâà, ïåð. ñ àíãë. Ì. Êîðîáî÷êèíà, Êèåâ 2004, c. 102103.
15 United Nations Development Programme. Human Development Reports, Ðåæèì äîñòóïà: http:
//hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2011/download/ru (30 I 2014).
16 3. Áàóìàí, Ãëîáàëèçàöèÿ. Ïîñëåäñòâèÿ äëÿ ÷åëîâåêà è îáùåñòâà, ñ. 104105.
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Â ñîâðåìåííîì «ãëîêàëèçîâàíîì îáùåñòâå» ìåíüøèíñòâî îáëàäàåò
ìîáèëüíîñòüþ, à áîëüøèíñòâî òàê è îñòàåòñÿ «ïðèêðåïëåííûì ê çåìëå».
Íà ýòîì ïîñòðîåíà èäåîëîãèÿ ñâîáîäû, êîòîðàÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü
ïîäðàçóìåâàåò ñâîáîäó òîðãîâëè. Òîðãîâëè, êîòîðàÿ ìàãíèòíûì ïîòîêîì
íàïðàâëÿåò êàïèòàë â ðóêè ìåíüøèíñòâà, îñòàâëÿÿ áåäíûõ îäèí íà îäèí
ñ ñóõîé èäååé «ñâîáîäû äâèæåíèÿ».
Äðóãèé âåñîìîé òåíäåíöèåé ãëîáàëüíîãî îáùåñòâà ñòàíîâÿòñÿ
òðàíñ ãîñóäàðñòâåííûå ôèíàíñîâûå èíñòèòóòû, êîòîðûå ïðèîáðåòàþò
÷åðòû íàäãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ âëàñòè. ßðêèì ïðèìåðîì ÿâëÿåòñÿ
Ìåæäóíàðîäíûé âàëþòíûé ôîíä. Ñîçäàííûé åùå â ïîñëåâîåííûå
ãîäû, íà äàííûé îí ÿâëÿåòñÿ ÷åì-òî ãîðàçäî áîëåå ôóíäàìåíòàëüíûì,
÷åì åùå 30 ëåò íàçàä. Òàêàÿ òðàíñôîðìàöèÿ ñòàëà âîçìîæíîé, òîëüêî
â ãëîáàëèçèðîâàííîì îáùåñòâå, òî åñòü îáùåñòâå, êîòîðîå âñåãäà
ïîäâëàñòíî ýêîíîìè÷åñêèì êðèçèñàì è íå çíàåò îêîí÷àòåëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ.
Êàê îòìåòèë ïî ýòîìó ïîâîäó ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè
â îáëàñòè ýêîíîìèêè, ïðîôåññîð Êîëóìáèéñêîãî óíèâåðñèòåòà Äæîçåô
Ñòèãëèö «Ðåøåíèå î ñîçäàíèè ÌÂÔ è ÂÁ ïðèíÿòî â èþëå 1944 ã. íà
ìåæäóíàðîäíîé âàëþòíîé è ôèíàíñîâîé êîíôåðåíöèè ÎÎÍ â Áðåòòîí-Âóäñå. Îíè áûëè ÷àñòüþ îáùèõ óñèëèé ïî ôèíàíñèðîâàíèþ Åâðîïû
ïîñëå âòîðîé ìèðîâîé âîéíû è çàùèòå ìèðà îò òÿæåëûõ ýêîíîìè÷åñêèõ
êðèçèñîâ â áóäóùåì. ÌÂÔ ñóùåñòâóåò íà ñðåäñòâà íàëîãîïëàòåëüùèêîâ
âî âñåì ìèðå. Ïðè ýòîì ÌÂÔ íå îò÷èòûâàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî íè
ïåðåä ãðàæäàíàìè, êîòîðûå åãî ôèíàíñèðóþò, íè ïåðåä òåìè ëþäüìè, íà
óñëîâèÿ æèçíè êîòîðûõ îí âëèÿåò. Åãî ñêîðåå êîíòðîëèðóþò ìèíèñòðû
ôèíàíñîâ è ãëàâû öåíòðîáàíêîâ ñòðàí-ó÷àñòíèö. Îíè îñóùåñòâëÿþò
êîíòðîëü ïîñðåäñòâîì ñëîæíîé ïðîöåäóðû ñîãëàñîâàíèé, â êîòîðîé âåñ
êàæäîé ñòðàíû â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè îïðåäåëÿåòñÿ åå ýêîíîìè÷åñêîé
ìîùüþ. Ðåøàþò âñå èíäóñòðèàëüíûå ñòðàíû, íî òîëüêî ÑØÀ äå-ôàêòî
èìååò ïðàâî âåòî»17. Òàêàÿ ñèòóàöèÿ îïÿòü æå ïîäâîäèò ìèðîâîå
ñîîáùåñòâî ê ýôôåêòó «îïðàâäàííîãî íåðàâåíñòâà».
Ãëîêàëèçàöèÿ ïðîÿâëÿåòñÿ íà ìåæãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå. Äåôàêòî èíñòèòóòàìè ÌÂÔ è ÂÁ óïðàâëÿþò áîãàòûå ãîñóäàðñòâà «áîëüøîé
ñåìåðêè», êîòîðûå ñàìè íàâÿçûâàþò «ðàçâèâàþùèìñÿ» òîëüêî òå
ðåøåíèÿ, êîòîðûå íå ïðîòèâîðå÷àò èíòåðåñàì èõ ñîáñòâåííûõ ãîñóäàðñòâ.
«Ïðîáëåìû ÌÂÔ è äðóãèõ ìåæäóíàðîäíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ
17 Äæ. Ñòèãëèö, Â òåíè ãëîáàëèçàöèè, [Åëåòðîííèé ðåñóðñ], Ïðîáëåìû òåîðèè è ïðàêòèêè
óïðàâëåíèÿ 2/03, http://www.r-reforms.ru/indexpub216.htm (20 I 2014).
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ñâîäÿòñÿ ê îäíîìó  óïðàâëåíèþ, ò.å. ê âîïðîñó î òîì, êòî è ïî÷åìó ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ. Áîãàòûå èíäóñòðèàëüíûå ñòðàíû íå ïðîñòî ãîñïîäñòâóþò
â ýòèõ èíñòèòóòàõ, èõ äåÿòåëüíîñòü, â ÷àñòíîñòè, îïðåäåëÿåòñÿ èíòåðåñàìè
òîðãîâîãî è ôèíàíñîâîãî ìèðà ýòèõ ñòðàí»18. Ïî ìíåíèþ Ñòèãíèöà
ãëîáàëèçàöèÿ áûëà íåóñïåøíîé, îíà ïîñòàâèëà ïîä óãðîçó è ýêîëîãèþ,
è ýêîíîìèêó. Â ïåðâóþ î÷åðåäü òåì, ÷òî ïðîïàãàíäèðîâàëà ïîëèòêó
ñâîáîäíîãî ðûíêà êàïèòàëà. Ýòî ïðèâåëî ê äåñòàáèëèçàöèè ôèíàíñîâîé
ñèòóàöèè â «âòîðîì» è «òðåòüåì» ìèðå. Îäíàêî, ïîõîðîíèòü ãëîáàëèçàöèþ
íå òîëüêî íå ñòîèò, íî è íåâîçìîæíî. Âåäü «ïðîáëåìà íå â ãëîáàëèçàöèè,
à â ñïîñîáå åå ðåàëèçàöèè» 19 . Ìèðîâîå ñîîáùåñòâî ñòîèò ïåðåä
íåîáõîäèìîñòüþ ïðèçíàíèÿ îøèáîê ñâîèõ ïðîåêòîâ, â òîì ÷èñëå ïîëèòèêè ñâîáîäíûõ ðûíêîâ, è ëèáåðàëüíîãî êàïèòàëà. Òàêàÿ êðèòèêà,
ïîçâîëèò ïðîàíàëèçèðîâàòü ëîæíûå, íåñïðàâåäëèâûå ñðåäñòâà ðàçïðåäåëåíèÿ ðåñóðñîâ ìåæäó æèòåëÿìè ïëàíåòû è ðàññìîòðåòü âîçìîæíûå
ñïîñîáû âûõîäà èç ýòèõ ñëîæíûõ ñèòóàöèé.
Èòàê, ãëîáàëèçàöèÿ òðåáóåò ñïðàâåäëèâîñòè, à íå ñâîáîäû. Âåäü
ïîñëåäíåé öåííîñòè ó íåå áîëåå ÷åì äîñòàòî÷íî. Ïîºòîìó â ðàìêàõ
äàííîãî èññëåäîâàíèÿ ìû ðàññìàòðèâàåì ãëîáàëèçàöèîííûé ôåíîìåí
â èçìåðåíèè êîíöåïòà ñïðàâåäëèâîñòè. Îñíîâûâàÿñü èññëåäîâàíèÿõ
èçâåñòíûõ ó÷åíûõ ñîâðåìåííîñòè ìû ñóìåëè ïîêàçàòü êàêèì îáðàçîì
â ðàìêàõ ìèðîâîé óíèôèêàöèè âîçíèêàåò ïðîïàñòü ìåæäó ìîáèëüíîé
è íå ìîáèëüíîé ÷àñòüþ íàñåëåíèÿ Çåìëè.
Îñíîâûâàÿñü íà èññëåäîâàíèÿõ Ó. Áåêà ìû ðàñêðûëè ãëîáàëèçàöèþ
êàê ïîëèòèçàöèþ âñåõ ñôåð æèçíè èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà. Ìû
ïîêàçàëè, ÷òî íîâûå èíòåãðàöèîííûå òåíäåíöèè ïðåäîñòàâèëè ïðåäïðèÿòèÿì-ãèãíàòàì âîçìîæíîñòü êîíöåíòðèðîâàòü â ñâîèõ ðóêàõ ðåñóðñû,
êîòîðûå òåïåðü íå èìåþò ãðàíèö, à çíà÷èò äàþò ýòèì îðãàíèçàöèÿì
âåñîìûå ðû÷àãè âëèÿíèÿ íà ïîëèòèêó îòäåëüíûõ ðåãèîíîâ. Áåê ñóìåë
ïîêàçàòü, êàê êàïèòàëèçì, âîçíèêøèé íà îñíîâàõ òðóäà, îòõîäèò îò ñâîèõ
êîðíåé, è ïðåâðàùàåòñÿ â êàïèòàëèçì áåçðàáîòèöû, ïîäðûâàÿ òåì ñàìûì
ôóíäàìåíò êëàññè÷åñêîé äåìîêðàòèè.
Èñïîëüçîâàâ îïûò Ç.Áàóìàíà áûëî äîêàçàíî àíòàãîíèñòè÷åñêóþ
ñòðóêòóðó ãëîáàëèçàöèè, êîòîðàÿ â ñâîåé ñóùíîñòè ÿâëÿåòñÿ «ãëîêàëèçàöèåé»  íåïðåðûâíûì åäèíñòâîì ëîêàëèçàöèîííûõ è èíòåãðàöèîííûõ
ïðîöåññîâ. Òî åñòü, ñ îäíîé ñòîðîíû èíòåãðàöèÿ ðûíêîâ, à ñ äðóãîé
ëîêàëèçàöèÿ êàïèòàëà.
18
19

Ibidem, c. 5.
Ibidem, c. 7.

Îïïîçèöèîííûå ïðèíöèïû è àðãóìåíòû àíòèãëîáàëèçìà: ìèð ïåðåä óãðîçîé...
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Îïèðàÿñü íà ïîëîæåíèÿ Äæ. Ñòèãëèöà, ìû ïðîäåìîíñòðèðîâàëè
ïîëÿðèçàöèþ ýêîíîìè÷åñêèõ áëàã íà óðîâíå ãîñóäàðñòâ. Â ÷àñòíîñòè, íà
ïðèìåðàõ ñòðóêòóðû óïðàâëåíèÿ Ìåæäóíàðîäíîãî âàëþòíîãî ôîíäà
è Âñåìèðíîãî áàíêà.
OPOZYCYJNE ZASADY I ARGUMENTY ANTYGLOBALIZMU:
ŚWIAT PRZED ZAGROŻENIEM KRYZYSU
(STRESZCZENIE)

Od niemal 30 lat problem globalizacji we wspó³czesnym dyskursie naukowym nadal jest istotny
i znacz¹cy. Autor zastanawia siê nad zgodnoci¹ wspó³czesnego spo³eczeñstwa globalnego w stosunku
do klasycznych kryteriów sprawiedliwoci. Opieraj¹c siê na wiedzy naukowej U. Becka i Z. Baumana
przeprowadza analizê ró¿nych aspektów wspó³czesnej spo³ecznoci miêdzynarodowej.

OPPOSITION PRINCIPLES AND ARGUMENTS OF ANTIGLOBALIZATION:
THE WORLD IS FACED WITH THE THREAT OF CRISIS
(SUMMARY)

After 30 years, the issue of globalization in the modern scientific discourse remains relevant
and significant. In this study, the author reflects on the conformity of modern global society to the
classical criteria of fairness. Based on the scientific expertise U. Beck and Z. Bauman carried out
a detailed analysis of the controversial aspects of modern transnational community.

OPPOSIZIONELLE PRINZIPIEN UND ARGUMENTE ANTIGLOBARISIERUNG:
DIE WELT VOR DER BEDROHUNG DER KRISE
(ZUSAMMENFASSUNG)

Auch nach der 30 Jahren bleibt die Probleme der Globalisierung im moderne wissentschaftliche
Diskurs aktuell und gewichtig. In dieser Forschung denkt der Author über die Konformitätserklärung
die modern Globalgesellschaft den klassische Gerechtigkeitkriterien.Detalisierte Analyse wird durch
wiedersprüchlichen Aspekte die moderne multinationale Gemeinschaft führt, basierend auf der Wissenschaftlicheerfahrung.
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W niniejszym artykule zostanie przedstawione zagadnienie erotycznego
charakteru poznania wed³ug kaba³y, tj. mistycznych nauk teologii judaizmu redniowiecza i nauk póniejszych. Kaba³a jako nurt mistycyzmu wychodzi od
tekstów Tanachu, st¹d podstaw¹ poni¿szej analizy bêdzie fragment z Ksiêgi
Rodzaju (4,1), zestawiony kolejno z kategori¹ daat (t[r)  kabalistyczn¹ sefir¹
wi¹zan¹ z ideami poznania i seksualnej unii, który to sens warunkuje wszelkie
czynione tu rozwa¿ania.

1. Ideał ziwwuga kadisza. Kategoria ja- d `a ([ry)
W mistycznej wyk³adni ¿ydowskiej twierdzi siê, ¿e poznanie to pe³ne mi³oci odbycie stosunku seksualnego, przy czym z zasady chodzi tu o seks osób
o odmiennej p³ci. Relacja taka stanowi w judaizmie (tak ortodoksyjnym, jak
i mistycznym) wartoæ najwy¿sz¹ przez wzgl¹d na to, ¿e podczas zespolenia
cielesnego mê¿czyzny i kobiety realizuje siê idealne zespolenie dwóch przeciwleg³ych biegunów  aspektu biernego, pasywnego (¿eñskiego) i aktywnego,
czynnego (mêskiego). Dwie osoby wnosz¹ siebie (swoje odmienne jakoci)
do relacji, która poprzez owo wiête z³¹czenie (ziwwuga kadisza) umo¿liwia,
w mistycznym rozumieniu, pe³ne coniunctio oppositorum, a wiêc odczucie
Adres/Adresse/Anschrift: mgr Dorota Brylla, Zak³ad Ontologii i Teorii Poznania, Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski, al. Wojska Polskiego 71A, 65-762 Zielona Góra, d.brylla@ifil.uz.zgora.pl.
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i poznanie, nie tylko partnera, ale i w pewien sposób Boga  jako sfery, rzeczywistoci, w której nie ma jakichkolwiek przeciwieñstw, dychotomii (przez co
dominium idealnego). To w istocie w odniesieniu do dwóch ró¿nych p³ci m¹droæ talmudyczna orzeka, ¿e gdzie mê¿czyzna i kobieta (jego ¿ona) s¹ razem,
tam jest i Bóg (Bo¿a Obecnoæ)1.
O poznaniu poprzez seksualne zjednoczenie mówi biblijna, archetypowa
opowieæ o Adamie i Ewie (Chawie). Tutaj tak¿e okrelony zostaje wzorzec
ludzkich relacji seksualnych. Zwi¹zek mê¿czyzny i kobiety  pierwszych ludzi:
Adama i Ewy  jako manifestacja boskiego planu jest tym w³aciwym typem
relacji: Dlatego to mê¿czyzna opuszcza ojca swego i matkê swoj¹ i ³¹czy siê ze
sw¹ ¿on¹ tak cile, ¿e staj¹ siê jednym cia³em (Rdz 2,24)2. To relacja mê¿czyzny i kobiety umo¿liwia osi¹gniêcie jichud, mistycznego coniunctio, a przez to
 jako wype³nienie bo¿ej micwy  communio z Bogiem. St¹d te¿ homoseksualizm uchodzi w ¿ydowskiej egzegezie za nienaturalny, niewrodzony ludziom
 nieodpowiadaj¹cy bowiem boskiemu zamys³owi, tj. temu jak Bóg stworzy³
ludzi i jakimi ich uczyni³.
Nieco dalej, w Rdz 4,1 mówi siê z kolei: Mê¿czyzna zbli¿y³ siê do swej
¿ony Ewy. A ona poczê³a i urodzi³a Kaina [...]3. W innym przek³adzie natomiast pada: A Adam pozna³ Chawê [Ewê], ¿onê swoj¹, i poczê³a, i urodzi³a
Kaina [ ]4 . Kluczowe tu s³owo zbli¿y³ siê [obcowa³]/pozna³ to w jêzyku hebrajskim jâd~a ([ry)5. S³owo to bliskie jest leksykalnie terminowi daat
(t[r), oznaczaj¹cemu wiedzê, poznanie (swoist¹ gnosis6 ), bêd¹cemu jedno1
2

Sotah 17a.
Biblia Tysi¹clecia. Pismo wiête Starego i Nowego Testamentu, Poznañ 2003. Cytaty biblijne
wed³ug tego przek³adu, chyba ¿e zaznaczono inaczej.
3 W przek³adzie Biblia to jest Pismo wiête Starego i Nowego Testamentu, Warszawa 1996: Adam
obcowa³ z ¿on¹ swoj¹ Ew¹, a ta poczê³a i urodzi³a Kaina [...].
4 Bereszit/Genesis, t³um. I. Cylkow, Kraków 1895.
5 Zob. np. ibidem.
6 Grecki termin gnosis odnosi siê na potrzeby niniejszego tekstu do swojego etymologicznego
znaczenia, stanowi zatem synonim dla poznania i wiedzy, i nie jest tutaj wi¹zany z gnostycyzmem
 nurtami filozoficzno-religijnymi o zabarwieniu ezoterycznym i soteriologicznym, które pojawi³y siê na
terenie Imperium Rzymskiego w II w. Gnostycyzm jest jednak pewn¹ historyczn¹ form¹, któr¹ przyjê³a
gnoza (por. z has³em gnostycyzm w: M. Eliade, I.P. Couliano, S³ownik religii, t³um. A. Kury, Katowice 2007, s. 112113). Aplikowanie terminu gnosis (gnoza) przy rozwa¿aniach o kabale jest uzasadnione,
zwa¿ywszy na to, ¿e autorytety naukowe pos³uguj¹ siê tym terminem w swoich pracach  kaba³a jest
wówczas gnoz¹ ¿ydowsk¹, rabiniczn¹ (zob. np. G. Scholem, O g³ównych pojêciach judaizmu, t³um. J. Zychowicz, Kraków 1989, s. 13), a mistyczne poznanie jest hassagat ha-chochma, czyli w terminologii
kaba³y mistycznym gnosis (zob. E.R. Wolfson, Weeping, Death, and Spiritual Ascent in SixteenthCentury Jewish Mysticism, w: J. Corrigan (red.), Religion and Emotion. Approaches and Interpretations,
New York, 2004, s. 278). Notabene, przy omawianiu mistycyzmu ¿ydowskiego pojawia siê u tych¿e
autorytetów i termin gnostycyzm  judaizm mistyczny jest wówczas ¿ydowskim gnostycyzmem,
¿ydowsk¹ ga³êzi¹ gnostycyzmu (G. Scholem, Origins of the Kabbalah, transl. A. Arkush, Princeton
1990, s. 2123; por. równie¿ sam tytu³ pracy badacza: idem, Jewish Gnosticism. Merkabah Mysticism,
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czenie nazw¹ w³asn¹ jedenastej sefiry7 na kabalistycznym wykresie ec chajim
(drzewa ¿ycia). Natomiast [ry jako rzeczownik (jeda) oznacza, podobnie jak
daat (t[r), wiedzê. St¹d [ry z przytoczonego wersetu Rdz 4,1 odczytywane
mo¿e byæ  w mistycznej interpretacji  równoczenie jako pozna³ (Adam),
jak i posiad³ Ewê (seksualnie)8, co wyra¿a swoist¹ wspó³zale¿noæ konotacyjn¹ kategorii poznania i relacji seksualnej, a dalej egzemplifikuje mistyczn¹ ideê
seksualnej polarnoci zniesionej w swoim zjednoczeniu9.
Poznanie ma wiêc charakter erotyczny: mo¿liwoæ poznania partnera determinowana jest, na mocy zapisu z Rdz 4,1, przez relacjê seksualn¹ (ugruntowan¹
na uczuciu mi³oci). Rdz 2,24 explicite opisuje ów wzorzec relacji p³ciowej. Idea³
seksualnego po³¹czenia siê kobiety z mê¿czyzn¹ wyra¿a mistyczne odzyskanie
pierwotnej (niejako boskiej) pe³ni  poprzez osi¹gniêcie coincindentia oppositorum  tj. stanowi powrót do (boskiej) jednoci. Pos³uguj¹c siê s³owami dwudziestowiecznego francuskiego teologa i filozofa Claude Tresmontanta: Antropologia dualistyczna [tzn. przeciwleg³a do tej zaprezentowanej powy¿ej  D.B.] nie
pozwala mi³oci i zjednoczeniu cielesnemu byæ poznaniem. [...] w tekstach biblijnych zjednoczenie mê¿czyzny i kobiety jest inicjacj¹ w tajemnicê tajemnic [...]10.
and Talmudic Tradition, New York 1965 [1. wyd.  1960]). Przy czym, co nale¿y zaznaczyæ, gnostycyzm ¿ydowski jest okreleniem w³aciwym nie tyle kabale, co wczeniejszemu (tj. przedkabalistycznemu) mistycyzmowi ¿ydowskiemu, a zasadniczo jednego z jego istotnych nurtów maase merkawa
[z hebr. dzie³o rydwanu]  kaba³a sensu stricto na scenie historii pojawia siê bowiem w redniowiecznej
(XI-XII w.) Langwedocji, Prowansji i Hiszpanii wraz z Sefer ha-Bahir [Ksiêga Jasnoci]. Nurt ten
bazowa³ na mistycznych spekulacjach dotycz¹cych wizji boskiego tronu i niebiañskich pa³aców, cile
zwi¹zanych z pierwszym rozdzia³em biblijnej Ksiêgi Ezechiela (mistycyzm prekabalistyczny zorganizowany by³ w dwa kierunki: wspomniany mistycyzm rydwanu/tronu oraz maase bereszit [z hebr.  dzie³o
stworzenia/pocz¹tku]). St¹d gnostycyzm ¿ydowski to gnostycyzm merkawy. Oczywicie nale¿y podkreliæ, ¿e [ ] powi¹zania miêdzy gnostycyzmem [tutaj: nie¿ydowskim  DB] a judaizmem prawdopodobnie istniej¹ [ ] i ¿e: [ ] prawdopodobn¹ jest rzecz¹, ¿e na niektóre teksty gnostyczne wywar³y
wp³yw pewne ¿ydowskie idee b¹d ród³a literackie (R. Goetschel, Kaba³a, t³um. R. Gromacka,
Warszawa 1994, s. 33).
7 Sefirot (l. poj. sefira)  podstawowy termin kaba³y  stanowi¹ struktury, aspekty, potencje,
przejawy, hipostazy, atrybuty, si³y Boga (Ein-Sof), poprzez które wychodzi On ze swojej ukrytoci
(Ein-Sof w³anie). Wyjciowo, tj. etymologicznie, pojêcie sefirot konotuje sens liczb, lub lepiej: wyliczeñ, enumeracji; s³owo sefira pochodzi od hebrajskiego rdzenia d-p-sñ (s-f-r), od którego pochodz¹
s³owa safar  liczyæ, wyliczaæ oraz sifra  cyfra. W kabale sefirot nadane zosta³y konkretne tytu³y
oraz  ze zwieñczeniem w kabale szesnastowiecznej (Mosze Kordowero, Izaak Luria)  pozycje, jakie
zajmowaæ zaczê³y na kabalistycznym drzewie ¿ycia, tzw. ec chajim, tj. diagramie symbolicznie odzwierciedlaj¹cym bosk¹ strukturê.
8 P. Briks (red.), Podrêczny s³ownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu,
Warszawa 2000, s. 140 podaje spor¹ liczbê mo¿liwych t³umaczeñ terminu [ry, mianowicie: zauwa¿yæ,
zobaczyæ, dowiadczyæ, odczuæ, poznaæ, znaæ, rozumieæ, zrozumieæ, wiedzieæ, rozró¿niaæ, troszczyæ siê, mieæ stosunek seksualny, pozostawaæ w zwi¹zku seksualnym.
9 Nawiasem mówi¹c, sefira Daat okrelana jest przez ¿ydowskich mistyków sefir¹ ukryt¹
 co dobrze oddaje ukryty, niejako podwójny, sens i jâd~a ([ry).
10 C. Tresmontant, Esej o myli hebrajskiej, t³um. M. Tarnowska, Kraków 1996, s. 84.
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Nadto, osoby odmiennej p³ci wspó³¿yj¹ce seksualnie ze sob¹ w³¹czaj¹ siê
w dzia³anie samego Boga, poniewa¿ ich wspó³¿ycie zawiera w sobie aspekt
kreacyjny  tzn. mo¿e doprowadziæ do pojawienia siê nowego ludzkiego ¿ycia11, co w tym momencie zbli¿a ludzi (parê kobietamê¿czyzna) do Boga jako
de facto stwórcy.

2. Homoseksualizm i heteroseksualizm
w optyce judaizmu i kabały
Na planie ziemskim najwy¿sz¹ micw¹ szabatow¹ jest pe³ne mi³oci i szacunku obcowanie ma³¿eñskie. Poniewa¿ to relacja heteroseksualna umo¿liwia
osi¹gniêcie mistycznego conunctio, (mêski) seks homoseksualny jest przez Torê
 a wiêc i w ortodoksyjnym judaizmie, i w kabale  potêpiany oraz zabraniany
(na ten temat zob. np. Ksiêgê Kap³añsk¹ 18,22, 20,1312)  mianowicie m.in.
z racji niezdolnoci z³¹czenia w nim (i poprzez niego) dwóch odmiennop³ciowych pierwiastków. W mistycznym rozumieniu relacja homoseksualna nie
umo¿liwia osi¹gniêcia coincidentia oppositorum, co dawa³oby poznanie partnera, a z drugiej strony rzeczywistoci boskiej jako pozbawionej wszelkiej ró¿norodnoci, tj. takiej, jak¹ ona jest w istocie, czyli ostatecznie po prostu mistyczne
poznanie Boga. I wydaje siê, gdy idzie o krytykê homoseksualizmu przez Torê
i judaizm13, ¿e jest to powód równie uzasadniony, co talmudyczne potêpianie
(mêskich) praktyk homoseksualnych jako takich, które s¹ pok³osiem odst¹pienia od
bo¿ego nakazu bycia p³odnym i rozmna¿ania siê (w stosunkach homoseksualnych
wystêpuje bowiem niepo¿¹dane niszczenie nasienia)14.
Poznanie w kontekcie konotowania swoistego poznania erotycznego
(seksualnego) dotyczy wiêc poznania osoby o odmiennej p³ci. Bardzo dobre
zobrazowanie tej idei stanowi fragment z biblijnej historii o Locie i sodomitach:
Mam dwie córki, które jeszcze nie ¿y³y z mê¿czyzn¹, pozwólcie, ¿e je wyprowadzê do was; [...]/resp. Oto mam dwie córki, które jeszcze nie pozna³y mê¿czyzny, wyprowadzê je do was, [...]15 (Rdz 19,8). Córki Lota nie ¿y³y z mê¿czy11
12

Zob. Rdz 1,28.
Kp³ 18,22: Nie bêdziesz obcowa³ z mê¿czyzn¹, tak jak siê obcuje z kobiet¹. To jest obrzydliwoæ!; 20,13: Ktokolwiek obcuje cielenie z mê¿czyzn¹, tak jak siê obcuje z kobiet¹, pope³nia obrzydliwoæ. Obaj bêd¹ ukarani mierci¹, sami tê mieræ na siebie ci¹gnêli.
13 Stosunki homoseksualne wchodz¹ w zakres tzw. giluj arajot. Termin ten okrela potêpiane
przez religiê moj¿eszow¹ zachowania seksualne (w tym relacje homoseksualne).
14 Por. M. Kordowero, Palma Dewory, t³um. J. Bia³ek, S. Pecaric, Kraków 2007, s. 132137
(rozwa¿ania dotycz¹ce sefiry Jesod).
15 Wed³ug Biblia to jest Pismo wiête Starego i Nowego Testamentu.
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zn¹/nie pozna³y mê¿czyzny, czyli hebr. lô jâdû îsz hebr. (fya w[ry al). By³y
zatem dziewicami, i Lot odda³ je sodomitom w zamian za przybyszów, którzy
siê u niego zatrzymali, by nie dosz³o do aktów homoseksualnych. Lot podejrzewa³, ¿e mieszkañcy Sodomy maj¹ zamiary seksualne. Dlatego chc¹c oszczêdziæ
przybyszów, zaproponowa³ swoje córki w zamian. Córki Lota jeszcze nie
pozna³y (w[ry al), a wiêc nie wspó³¿y³y seksualnie (nie ¿y³y) z mê¿czyzn¹16.
W³aciwa relacja seksualna, zjednoczenie (jichud) jest poznaniem, wiedz¹.
Relacja w³aciwa, tzn. heteroseksualna, ustanowiona przez Boga w archetypowym porz¹dku (z figurami Adama i Ewy). Wszak [ ] Tajemnica p³ci jest dla
kabalistów czym doprawdy przera¿aj¹co g³êbokim17. W kabalistycznym traktacie z XIII w. pt. Iggeret ha-Kodesz [wiêty list], przypisywanym nies³usznie autorstwu Nachmanidesa, padaj¹ s³owa, które potwierdzaj¹ tê optykê:
[...] tak, jak zjednoczenie mê¿czyzny i kobiety zwane jest wiedz¹, tak lgniêcie
duszy w wiecie intelektu zwane jest wiedz¹. I wiesz ju¿, ¿e nie uwa¿a siê, aby
osoba posiad³a jak¹kolwiek wiedzê, zanim intelekt nie zjednoczy siê z przedmiotem wiedzy18.
[...] jak sp³odziæ dziecko, które bêdzie pobo¿nie studiowaæ Torê? Poprzez w³aciwy stosunek z ¿on¹. W³aciwy, tzn. odpowiadaj¹cy boskiemu porz¹dkowi i strukturze boskiego wszechwiata19.

A tak¿e:
[...] mê¿czyzna jest tajemnic¹ m¹droci, kobieta jest tajemnic¹ zrozumienia,
a czyste zjednoczenie jest tajemnic¹ wiedzy. I to jest tajemnica mê¿czyzny i kobiety za pomoc¹ tajemnicy w³aciwej cie¿ce wewnêtrznej kaba³y. [...]20.

3. Da‘at w kabale. Sefirotyczne relacje
Powiedziano wczeniej, ¿e jâd~a/jeda ([ry) koreluje z kategori¹ daat (t[r)
[wiedza, poznanie]  w kabale jedenastej sefiry. Unifikuj¹cy, seksualny
charakter daat przejawia siê w tym, ¿e stanowi ona punkt (na sefirotycznym
drzewie ¿ycia), w którym zbiegaj¹ siê  wiêc jednocz¹  sefirot Chochma
(M¹droæ) [druga sefira] i Bina (Pojmowanie/Rozumienie/Inteligencja)
16
17

s. 252.

Zob. ca³¹ historiê: Rdz 19,1-11.
G. Scholem, Mistycyzm ¿ydowski i jego g³ówne kierunki, t³um. I. Kania, Warszawa 2007,

18 Iggeret ha-Kodesz 334; cyt. za: K. Guberman, To Walk In All His Ways. Towards
a Kabbalistic Sexusal Ethic, The Journal of Religious Ethics 14 (1) (1986), s. 74.
19 Iggeret ha-Kodesz 321; cyt. za: K. Guberman, To Walk In All His Ways , s. 68.
20 Iggeret ha-Kodesz 334; cyt. za: K. Guberman, To Walk In All His Ways , s. 7374.
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[sefira trzecia]. Dope³niaj¹ca dwójcê Chochma-Bina sefira Daat pojawi³a siê
w doktrynie kaba³y z koñcem XIII w. Jak zaznacza Gershom Scholem, sefira ta
stanowi rodzaj harmonizacji pomiêdzy wspomnianymi Chochma i Bina, i jako
taka nie wyznacza nawet typowo odrêbnej sefiry, ale raczej zewnêtrzny aspekt
pierwszej sefiry Keter (jako ¿e Chochma jest drug¹, a Bina trzeci¹ sefir¹).
Zabieg taki mia³ byæ warunkowany chêci¹ spogl¹dania przez kabalistów na
ka¿d¹ grupê trzech sefirot jako na jednoæ ³¹cz¹c¹ opozycyjne atrybuty i jako
syntezê, która ostatecznie znosi przeciwieñstwa21. Pozosta³e trójce to sefirot:
Chesed, Din/Gewura z unifikuj¹c¹ (tzn. ze rodkowej kolumny sefirotycznego
wykresu) sefir¹ Tiferet oraz Necach i Hod z jednocz¹c¹ sefir¹ Jesod; Malkut/
/Szechina (dziesi¹ta sefira) pozostaje sefir¹ niezwi¹zan¹ w trójcy: jest miejscem,
w którym wszystkie pozosta³e sefirot zbiegaj¹ siê.
W tym kontekcie fragment z Iggeret ha-Kodesz:
[...] mê¿czyzna jest tajemnic¹ m¹droci, kobieta jest tajemnic¹ zrozumienia, a czyste zjednoczenie jest tajemnic¹ wiedzy. I to jest tajemnica mê¿czyzny i kobiety za pomoc¹ tajemnicy w³aciwej cie¿ce wewnêtrznej kaba³y. [...]22,

okazuje siê posiadaæ g³êbsz¹ interpretacjê: stosunek mê¿czyzny jako m¹droci
z kobiet¹ jako zrozumieniem odpowiada sefirotycznej relacji Chochma-Bina
(M¹droæ-Zrozumienie), gdzie rezultatem owej unii jest wiedza (jako poznanie), a wiêc daat (a na planie sefirot: sefira Daat)23.
Wed³ug kabalistów poznawanie z Rdz 4:1 symbolizuje ci¹g³¹, stale dokonuj¹c¹ siê seksualn¹ uniê pomiêdzy albo sefirot Chochma  M¹droæ i Bina
 Pojmowanie/Rozumienie (gdy chodzi o sefirot górne, tzw. pa³ac wy¿szy),
albo  ale to rzadziej  Mikroprozopa (z terminologii zoharycznej24, tzn. strukturê konstytuowan¹ przez sefirot: Chesed, Gewura, Tiferet, Necach, Hod, Jesod)
z Szechin¹/Malkut, tj. sefir¹ dziesi¹t¹ (w dominium sefirot ni¿szych, tzw. pa³acu
dolnym)25.
Warto tu równie¿ dodaæ, ¿e g³ówny cel mistycznego poznania ¿ydowskich
kabalistów polega na doprowadzeniu do zjednoczenia sefirot, co egzemplifikuje
zasadniczo z³¹czenie sefirot Chochma i Bina w Daat: zjednoczenie drugiej
i trzeciej sefirot jest wzorcem dla innych zjednoczeñ poród sefirot. I tu chodzi
w istocie o zjednoczenie p³ciowe, bowiem sefirot Chochma oraz Bina uj¹æ
21
22
23

G. Scholem, Kabbalah, Jerusalem 1974, s. 107.
Iggeret ha-Kodesz 334; cyt. za: K. Guberman, To Walk In All His Ways , s. 7374.
Perspektywa poznania jako aktywnoci o charakterze erotycznym wybrzmiewa tak¿e z wydanej w Krakowie w 1591 r. pracy kabalisty Moszego Kordowery pt. Pardes Rimmonim (rozdz. IV). Zob.
angielskie wydanie: M. Cordovero, Pardes Rimonim. Orchard of Pomegranates, Parts 1-4, transl.
E. Getz, Monfalcone 2007.
24 Sefer ha-Zohar  pierwotne wydanie: Mantua 15581560.
25 O owym wiêtym z³¹czeniu w Biblii kabalistów, tj. Sefer ha-Zohar zob. np. t. I, 207b.
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mo¿na tutaj (co proponuje kaba³a, ze swoim rozwiniêciem w systemie szesnastowiecznego mistyka Izaaka Lurii) jako parcufim (l. poj.  parcuf: oblicze,
twarz, wizerunek [Boga]) ojca i matki (parcuf Aba/Ojciec  Chochma; parcuf Ima/Matka  Bina), które to parcufim wskazuj¹ relacjê stricte
seksualn¹. Ponadto, Abba i Ima stanowi¹ duchowy archetyp dla prokreacyjnego zjednoczenia (ziwwug), [...] które w swoim metaforycznym aspekcie »patrzenia twarz¹ w twarz« (histakkelut panim-be-fanim) jest ogóln¹ podstaw¹
wszelkich intelektualnych i erotycznych unii26. Co istotne, owa intelektualna
unia w prostej linii odsy³a tu do idei wiedzy i poznania. Relacja pomiêdzy
boskim twarzami (parcufim) w strukturze sefirotycznej na planie ziemskim
realizowana jest przez seksualn¹ relacjê twarz¹ w twarz, co warunkuje, ¿e
relacja taka jest relacj¹ heteroseksualn¹.
ród³a kabalistyczne (g³ównie zoharyczne i luriañskie), podejmuj¹c motyw
zjednoczenia pomiêdzy mêsk¹ i ¿eñsk¹ potencj¹ jako spogl¹dania twarz¹
w twarz (histakkelut panim be-fanim, tak¿e jako hashggahah panim befanim) bazuj¹ na midraszowej interpretacji wersetu Wj 24,2 (Moj¿esz sam zbli¿y
siê do Pana, lecz oni siê nie zbli¿¹ i lud nie wst¹pi z nim)27, gdzie ogl¹danie
Bo¿ej Obecnoci (w kabale  dziesi¹tej sefiry28) dotyczy de facto ogl¹dania
przez Moj¿esza Boga twarz¹ w twarz29.
Poza tym, ¿e w doktrynie kaba³y istniej¹ sefirot mêskie i ¿eñskie, obecne
jest tak¿e przewiadczenie, ¿e ca³e kolumny sefirotycznego wyobra¿enia (ec
chajim) s¹ p³ciowo zdeterminowane. St¹d te¿ prawa kolumna (amud) struktury
sefirot jest mêska (sefirot: Chochma, Chesed, Necach), a lewa  ¿eñska (Bina,
Din/Gewura, Hod). Taki stan znamionuje, ¿e wszelkie stosunki sefirotyczne (ju¿
nie tylko pomiêdzy Chochm¹ i Bin¹)  a w lad za tym i relacje ziemskie
 mog¹ byæ opisywane w kontekcie relacji mêskie/¿eñskie.
Zarysowane powy¿ej relacje zachodz¹ bowiem w doktrynie kaba³y w ciele
mistycznej, boskiej prapostaci Adama Kadmona (jako sefirotycznej formie), ale
tak¿e  paralelnie  w postaci ludzkiej, ziemskiej (pierwotnie adamowej), gdy¿
cz³owiek zosta³ stworzony na obraz i podobieñstwo, hebr. demut we-celem,
Boga (zob. Rdz 1,26), a Bóg w akcie immanentyzacji przyjmuje formê ludzk¹,
tj. formê niebiañskiego, wy¿szego, górnego Adama  Adama Ilaaha,
okrelanego de facto równie¿ jako Adam Kadmon (wówczas, literalnie, wystêpuje on jako pracz³owiek, pierwotny cz³owiek  wszelako jednak nie ten
26
27

G. Scholem, Kabbalah, s. 141.
A wczeniej: (Wj 24,1) I rzek³ [Pan] do Moj¿esza: »Wst¹p do Pana, ty, Aaron, Nadab, Abihu
i siedemdziesiêciu ze starszych Izraela i oddajcie pok³on z daleka«.
28 Malkut /Szechina w swoim podstawowym znaczeniu okrelana jest jako Bo¿a Obecnoæ na
ziemi, Bo¿e przebywanie poród narodu ¿ydowskiego.
29 E.R. Wolfson, Weeping, Death, and Spiritual Ascent , s. 281.
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ziemski, biblijny pierwszy cz³owiek; ten ostatni bowiem okrelany jest za
pomoc¹ terminu Adam ha-Riszon). St¹d te¿ zasygnalizowane sefirotyczne i parcuficzne stosunki zachodz¹ tak w obrêbie rzeczywistoci boskiej, duchowej, jak
i na p³aszczynie cielesnej cz³owieka ziemskiego, co oznacza, ¿e mo¿na je odzwierciedliæ w ¿yciu ludzkim, fizycznym, ziemskim, sk¹d te¿ m.in. bierze siê
obecne w judaizmie wartociowanie jedynie heteroseksualnych relacji p³ciowych
(bowiem i relacje pomiêdzy sefirot s¹ natury odmiennop³ciowej: ³¹cz¹ siê
sefirot odmiennych rodzajów, p³ci). wiête zalubiny (ziwwuga kadisza)
uobecniaj¹ce siê w dziedzinie sefirot (w duchowym ciele Adama Kadmona)
koresponduj¹ z cia³em Adama ha-Riszon z hebrajskiego mitu o Adamie i Ewie,
w nastêpstwie za  z ka¿dym ludzkim organizmem30.
W kabale twierdzi siê, ¿e wszelka dysharmonia na wiecie wynika z dyzunii
pomiêdzy boskimi si³ami mêsk¹ i ¿eñsk¹ (na podstawie zasady korespondencji).
W wiecie ziemskim ta dyzunia przyjmuje postaæ oddzielenia mê¿czyzny od
kobiety. St¹d znaczenie ma³¿eñstwa i w judaizmie ortodoksyjnym, i w kabale
 zwi¹zek kobiety z mê¿czyzn¹ na planie materialnym wp³ywa bowiem na uniê
miêdzy tym, co ¿eñskie a tym, co mêskie w boskiej strukturze.
Przedstawiona powy¿ej idea ponownie ³¹czy kategorie poznania, gnosis,
i obcowania p³ciowego: poprzez fizyczne zespolenie p³ciowe (¿ydów  w tym
mistyków ¿ydowskich  z ich ¿onami) dokonuje siê zjednoczenie sefirot, zespolenie elementów boskiej struktury (w myl mistycznej idei korespondencji wyra¿aj¹cej siê w formule jak na górze, tak na dole, tzn. przekonania o istnieniu
zale¿noci makrokosmos/mikrokosmos31, a skoro tego ostatniego, to i regu³y
imitatio dei  naladowania czynów Boga), co umo¿liwia mistyczne, duchowe poznanie Boga  taki jest wszak cel mistyki i dowiadczeñ mistycznych
w ogóle. Tylko wiêc w heteroseksualnej relacji ma³¿eñskiej mo¿liwe staje siê
osi¹gniêcie przez mistyka boskiej wiedzy (daat), tzn. cechy przynale¿nej Bogu
na mocy sefirotycznego uk³adu, gdzie Daat jest jedenast¹ (ukryt¹) bosk¹
jakoci¹, boskim atrybutem. A skoro mistyk ów boski atrybut osi¹ga, to Boga
poznaje.
30 Kwestiê symbolizmu seksualnego w kontekcie hierogamii i conciunctio oppositorum dziej¹cego siê w sferze sefirot w mistycznej doktrynie judaizmu poruszy³am nieco szerzej w: Antynomiczne
dyrektywy radykalnego sabataizmu jako wyraz etyki odwróconej wed³ug Gershoma Scholema, Studia
Religiologica 45 (2012), s. 237254 (to zagadnienie na s. 250252; fragment dotycz¹cy Adama Kadmona
i Adama ha-Riszon jest wyimkiem in extenso, po niewielkich zmianach, z tej¿e pracy).
31 W kabalistycznej Sefer ha-Bahir (XI/XII w.) mówi siê przyk³adowo: Uczniowie rzekli do
niego: Z góry na dó³ znamy. Ale z do³u w górê nie znamy. Odrzek³: Czy¿ nie jest to tym samym  na dole
i u góry oraz u góry i na dole? [...]  akapit 171 (zgodnie z numeracj¹ podan¹ przez Aryeha Kaplana
w jego angielskim przek³adzie dzie³a opublikowanym jako: The Bahir. Illumination, Translation, Introduction, and Commentary by Aryeh Kaplan, York Beach, ME 1990; tekst ten odpowiada elektronicznej wersji
zamieszczonej na stronie: http://www.hermetics.org/pdf/sacred/bahir.pdf (22.02.2013)).
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Intencja jednoczenia sefirot nak³adana jest przez ¿ydowskich mistyków na
(idealnotypicznie patrz¹c) wszystkie wykonywane w codziennym ¿yciu (tj. na
planie fizycznym) czynnoci (w tym na seks). Jest to proces mimetyzacji aktów
zachodz¹cych w samem boskiej strukturze (strukturze sefirotycznej), a wiêc
swoiste imitatio dei32. Kabalista pozostaje bowiem wiadomy istniej¹cych odpowiednioci pomiêdzy planem ziemskim a boskim, skupia siê natomiast na
odkryciu wewnêtrznej duchowej logiki tych zale¿noci. Wype³nianie micwot
jest wiêc imitatio dei, co upodabnia cz³owieka do Boga, boskiego obrazu33,
którym w kabale jest wyobra¿enie sefirot. St¹d przejawianie cech w³aciwych
konkretnej sefirze (lub lepiej: przymiotu korelatywnego z konkretn¹ sefirotyczn¹
jakoci¹) sprawia, ¿e mistyk ow¹ jakoæ interioryzuje, co zbli¿a go do samego
Boga, a wiêc poznania Go.

4. Jesod i cadyk (konotacje seksualne). Dewekut
Dobre czyny (tzn. zgodne z bo¿ym porz¹dkiem)  a wiêc micwot  wype³nia sprawiedliwy, tj. cadyk. W szesnastowiecznej Sefer Marot ha-Zoveot
[Ksiêga zwierciad³a] autorstwa kabalisty Dawid ben Jehuda padaj¹ s³owa:
Ten strój utkany jest z micwot i aktów cedaki [sprawiedliwoci] oraz dobrych uczynków, jak
napisane jest: Przywdzia³ sprawiedliwoæ jak pancerz (Iz 59,17)34. Ten strój przygotowany jest
jedynie dla tego, który jest udoskonalony na dole i zachowuje Obraz £añcucha Istnienia na tym
wiecie poprzez rodzenie nowego ¿ycia. Oznacza to, ¿e ma on partnera. Wówczas jest on ca³y
[pe³ny, kompletny  D.B.], zarówno u góry, jak i na dole, i wówczas strój ten jest dla niego
przygotowany tak, jak powinien.
Ale jeli, gdyby to by³o mo¿liwe, strój ten nie zosta³ przygotowany dla niego, poniewa¿ nie zosta³
on udoskonalony na dole, poniewa¿ nie jest on ¿onaty, to jest on splamiony [obarczony zmaz¹
 D.B.], poniewa¿ nie wype³ni³ przykazania prokreacji, i wówczas strój ten zostaje zdjêty
z niego u góry35.

Udoskonalony na dole to, jak chce siê s¹dziæ, cadyk jako obraz Adama
ha-Riszon, a temu ostatniemu na górze odpowiada Adam Kadmon jako struk32 Na temat tej ostatniej idei w kabale pisa³am w artykule: Palma Dewory Moszego Kordowera
jako egzemplifikacja ¿ydowskiej kabalistycznej doktryny etycznej pod postaci¹ imitatio dei, Etyka 44
(2011), s. 148168. Odnonie do chasydzkiego ujêcia jak ¿yæ wiêtym (tj. podobnym Bogu [imtatio dei]
i podobaj¹cym siê Mu) ¿yciem zob. Z.H. Eichenstein, Turn Aside from Evil and Do Good. An Introduction and a Way to the Tree of Life, transl. L. Jacobs, London-Washington 1995.
33 K. Guberman, To Walk In All His Ways , s. 62.
34 W przek³adzie Biblii Tysi¹clecia.
35 K. Guberman, To Walk In All His Ways , s. 6768, która za t³umaczeniem: D.C. Matt,
David ben Yehudah Hehasid and his Boks of Mirrors, Hebrew Union College Annual 51 (1980),
s. 129172; idem (red. i t³um.), The Book of Mirrors: Sefer Marot ha-Zoveot by David ben Yehudah
ha-Hasid, Brown Judaica Studies no. 30. Chico, CA: Scholars Press, Chico, CA 1982.
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tura sefirotyczna. Podstawow¹ micw¹ jest w powy¿szym fragmencie wydanie
nowego ¿ycia, a wiêc stosunek p³ciowy, ziwwuga kadisza (wiête zespolenie
z ¿on¹). Jest to micwa fizyczna  realizowana na planie materialnym, i duchowa
 realizowana na planie niefizycznym, tj. w sferze sefirot, gdzie dokonuje siê
wiête z³¹czenie (ziwwuga kadisza, jichud) pomiêdzy konkretnymi sefirotycznymi strukturami. A poniewa¿ Micwot nie mog¹ byæ rozumiane lub wykonywane
z doskona³¹ kawan¹ [intencj¹  D.B.] bez wiedzy o boskoci, nie mo¿e byæ te¿
taka wiedza uzyskana bez propedeutyki w³aciwych czynów36. St¹d zwi¹zek
z wiedz¹  wiedz¹ o Bogu.
Figura cadyka istotna jest tu tak¿e z uwagi na jej silne konotacje seksualne.
Postaæ cadyka traktowana bywa w kabale (wyjciowo w Sefer ha-Bahir i Sefer
ha-Zohar) jako personifikacja sefiry Jesod37 (dziewi¹tej sefiry na kabalistycznym sefirotycznym drzewie), która to sefira posiada w istocie bardzo seksualny charakter: reprezentuje mêskie organy rozrodcze, stanowi¹c jednoczenie
mistyczn¹ sferê zjednoczenia, gdzie ostatnia sefira Malkut/Szechina (jako parcuf nukwa [dos³ownie dziura]) reprezentuje w tym uk³adzie genitalia ¿eñskie.
W kontekcie seksualnego poznania warto zwróciæ uwagê na wystêpuj¹ce w kabale wi¹zanie fallusa z narz¹dem wzroku, czyli na falliczny symbolizm
oka (obecny g³ównie w systemie kaba³y Izaaka Lurii), a to mianowicie przez
wzgl¹d na mo¿liwoæ osi¹gniêcia stanu mistycznego, zjednoczenia z Bogiem, czyli
swoistego duchowego poznania Go, za pomoc¹ p³aczu. £zy bowiem powoduj¹
przylgniêcie cz³owieka (dewekut ha-adam).... i otwiera on bramy Biny...38, tzn.
otwiera bramy Rozumienia, tj. mistycznego poznania. Obraz ¿ydowskiego mistycyzmu, który siê [st¹d  D.B.] wy³ania jest takim, w którym dowiadczenie
emocjonalne samo w sobie jest celem mistycznego rytua³u szlochania, tak samo
jak sposobu, za którego pomoc¹ dusza wznosi siê i uzyskuje gnosis39.
Elliot R. Wolfson podaje, ¿e p³acz symbolicznie reprezentuje wytrysk nasienia, z uwag¹ jednak, ¿e oczy jako takie idei fallusa nie oddaj¹, a reprezentuj¹
aspekt wy¿szej rzeczywistoci Boga, która z tym ostatnim koresponduje40 (najpewniej chodzi tu o to, ¿e odniesienie owo zachodzi poprzez sefirê Jesod).
Badacz dodaje tak¿e, ¿e korelacja pomiêdzy oczami i mêskimi genitaliami po36
37

K. Guberman, To Walk In All His Ways , s. 76.
Dos³ownie Fundament, Podstawa. Por. Prz 10,25 na temat cadyka: Gdy wicher zawieje
 nie ma ju¿ grzesznika, lecz sprawiedliwego podstawy s¹ wieczne.
38 M. Kordowero, Elimah Rabbati; cyt. za: E.R. Wolfson, Weeping, Death, and Spiritual
Ascent , s. 280. W pracy tej Kordowero komentuje ksiêgê Zohar (Elimah Rabbati og³oszono drukiem
we Lwowie w 1881 r.).
39 J. Corrigan, Introduction: Emotions Research and the Academic Study of Religion, w: idem
(red.), Religion and Emotion , s. 24.
40 E.R. Wolfson, Weeping, Death, and Spiritual Ascent , s. 281.
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wsta³a w kabale przypuszczalnie na fundamencie przekonania, ¿e hebrajskie
s³owo ajin ($y[) oznacza zarówno oko41, jak i wytrysk fontanny/ród³a
 a to drugie niesie symbolizm falliczny  które to przekonanie obecne jest ju¿
w wielu rabinicznych tekstach klasycznych i redniowiecznych42.
Z poznaniem  nosz¹cym konotacje seksualne  ³¹czy siê Jesod równie¿
poprzez sefirê Daat (wiedza/poznanie/gnosis). Owe dwie sefirot na symbolicznej reprezentacji kabalistycznego drzewa ¿ycia znajduj¹ siê wszak na jednej
(rodkowej) linii, na jednej kolumnie tego¿ drzewa. W nich to zbiegaj¹ siê,
jednocz¹ i harmonizuj¹ inne sefirot.
Jesod w mistycznej myli ¿ydowskiej symbolizuje te¿ ideê przymierza
(hebr. berit)  mianowicie poprzez zwi¹zek z mêskimi organami seksualnymi,
a przez to aktem obrzezania jako znakiem przymierza zawartego z Bogiem. Por.
chocia¿by s³owa z Palmy Dewory Moszego Kordowery: To jest miara ostro¿noci w stosunku do znaku przymierza  by nie dopuszczaæ ¿adnych grzesznych myli i nie powodowaæ marnotrawnego wyp³ywu nasienia, bowiem [...]
cz³owiek nie powinien naci¹gaæ swego ³uku  to znaczy powodowaæ u siebie
pobudzenia cielesnej ¿¹dzy, z wyj¹tkiem momentu zjednoczenia, kiedy jego ma³¿onka jest w stanie czystoci. Wszystko, co poza to wykracza, powoduje, Bo¿e
uchowaj, splamienie atrybutu Jesod43.
W kontekcie seksualnego charakteru poznania warto tak¿e wspomnieæ
o ujêciu cadyka jako ascety seksualnego. Idea³ sprawiedliwego hipostazuje mianowicie osi¹gniêcie równowagi, harmonii we wszelkich sferach ¿ycia  zatem
i w sferze seksualnoci (st¹d te¿ sefira Jesod  bêd¹c uplasowan¹ na rodkowej
kolumnie ec chajim  stanowi harmonizacjê pozosta³ych sefirot, które w niej siê
zbiegaj¹). Tak ujêtego sprawiedliwego personifikuje te¿ biblijny Józef  g³ównie
w talmudycznej egzegezie  który, zachowuj¹c przymierze z Bogiem, wyrzeka
siê seksualnych instynktów. Zachowywanie berit oznacza tu duchowe wspó³¿ycie z Bogiem, którego celem jest poznanie Jego. Ponadto, Józef koresponduje z Jesod poprzez ideê fallusa, a to na mocy biblijnego zapisu z Rdz 49,22:
Józef  latorol owocuj¹ca, latorol owocuj¹ca nad ród³em [...], gdzie
w oryginale wystêpuje zapis ale ajin [$y[ yl[] (w powy¿szym t³umaczeniu jako
nad ród³em)44, a jak powiedziano, s³owo (i litera) ajin niesie m.in. sens
wytrysku fontanny/ród³a  który jest w swojej istocie falliczny.
41 Por. Ajin $y[ nic nie mówi. Ajin widzi. Jest okiem, $y[ AJIN. [...] (L. Kushner, Ksiêga Liter.
Mistyczny alef-bet, t³um. P. Paziñski, Kraków-Budapeszt 2010, s. 70. Ksiêga [...] form¹ nawi¹zuje do
Talmudu, treci¹  do wielowiekowej spucizny ¿ydowskiej mistyki [z ok³adki]).
42 E.R. Wolfson, Weeping, Death, and Spiritual Ascent , s. 281.
43 M. Kordowero, Palma Dewory, s. 135, 137.
44 E.R. Wolfson, Weeping, Death, and Spiritual Ascent , s. 283.
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W koñcu, berit znajduje swój wyraz w Jesod tak¿e jako w mistycznej
sferze zjednoczenia: przymierze jest wszak¿e znakiem zaprzêgniêcia duchowego
zwi¹zku, a¿ do samego zjednoczenia, z Bogiem, tj. swoistego mistycznego
poznania Go poprzez przylgniêcie (dewekut) doñ45. Wydaje siê mianowicie, ¿e
owo przylgniêcie do Boga  które [...] stanowi w Biblii wyrany imperatyw;
wielokrotne powtarzanie tego nakazu w Piêcioksiêgu46 wyranie wskazuje na
kluczowe znaczenie, jakie mu przypisywano47  oznacza poznanie Go (choæ
i tutaj bardziej duchowe i uczuciowe ni¿ intelektualne), a tym samym koresponduje w jaki sposób z poznaniem jâd~a ([ry), które w mistycznym ujêciu umo¿liwia poznanie boskiej pe³ni (skoro wyznacza osi¹gniêcie pe³nego zespolenia,
coincidentia oppositorum, mistycznej unii, a boski stan rzeczy odzwierciedla
ziemski stan rzeczy). Owo duchowe poznanie Boga dokonuje siê tu na drodze
seksualnej, tj. poprzez seksualne zjednoczenie mê¿czyzny i kobiety. Jako rodzaj
duchowego poznania, dewekut nie mo¿e jednak stanowiæ radykalnej unio mystica, ca³kowitego zjednoczenia z bóstwem, gdzie mistyk w totalnej ekstazie zatraca w³asne ja. Aby zasz³o poznanie (nawet duchowe), musi zostaæ zachowana
epistemiczna relacja podmiotprzedmiot48.
Notabene, mimo ¿e kabalici definiuj¹ dewekut jako duchowe lgniêcie do
Boga, pierwotne znaczenie tego s³owa jest w Torze, jak zauwa¿a Mordechai
45 Jako mentalne zespolenie z Bogiem, swoista communio mystica. O dewekut zob. g³ównie:
M. Idel, Kaba³a. Nowe perspektywy, t³um. M. Krawczyk, Kraków 2006, rozdz. Dewekut  ró¿ne
sposoby rozumienia terminu w mistyce ¿ydowskiej (s. 74117); G. Scholem, Kabbalah, s. 174176;
idem, Devekuth or Communion with God in Early Hasidic Doctrine, Review of Religion 14 (1950),
s. 115139.
46 Zob. Pwt 4,4, 10,20, 11,22, czy np. 13,5: Za Panem, Bogiem swoim, pójdziesz. Jego siê
bêdziesz ba³, przestrzegaj¹c Jego poleceñ. Jego g³osu bêdziesz s³ucha³, Jemu bêdziesz s³u¿y³ i przylgniesz
do Niego.
47 M. Idel, Kaba³a , s. 78.
48 Scholem powie zreszt¹: [ ] ¯ydowski mistyk niemal zawsze równie¿ w ekstazie zachowuje
wiadomoæ dystansu miêdzy Stwórc¹ a stworzeniem. Oboje mog¹ wchodziæ z sob¹ w kontakt [ ],
jednak nie zachodzi miêdzy nimi zwyk³e uto¿samienie. Moim zdaniem nic nie wyra¿a lepiej tego poczucia
dystansu miêdzy Bogiem i cz³owiekiem (nawet gdy ³¹czy ich najcilejsza wiê) ni¿ s³owo u¿ywane
w pimiennictwie hebrajskim na wyra¿enie tego, co zwykle zwie siê unio mystica. Jest to s³owo dewekut
[ ] (idem, Mistycyzm ¿ydowski..., s. 139140). Por. tak¿e: [ ] Dewekut lub »komunia« to nie »unia«
w sensie mistycznej unii pomiêdzy Bogiem a cz³owiekiem [ ] (idem, The Messianic Idea in Judaism
and Other Essays on Jewish Spirituality, transl. M.A. Meyer et al., New York 1971, s. 213). Podobne
s³owa wypowiada Gerhard Wehr: [ ] Debekut* w znaczeniu mistycznego oddania Bogu pozwala siê do
pewnego stopnia porównaæ z po³¹czeniem cz³owieka z Bogiem, z communia mystica. Jednak w ¿ydostwie w obliczu wznios³oci transcendentnego Boga nie mo¿e chodziæ o totaln¹ unio mystica [ ]. Za
trzewoci¹ i zmys³em rzeczywistoci kabalistów przemawia fakt, ¿e wed³ug ich przekonania ¿adne
wzniesienie w najwy¿sze rejony nieba nie potrafi znieæ dystansu miêdzy Stworzycielem i jego stworzeniem. W najlepszym wypadku chodzi o zbli¿enie siê do sfery najwiêkszej wiêtoci, jednak nie o po³¹czenie siê z ni¹. Dystans pomiêdzy stworzycielem i stworzeniem pozostaje nienaruszony (idem, Kaba³a,
t³um. I. Slotwiñska, Bia³ystok 2005, s. 2526). * Niejednolitoæ w zapisie s³owa dewekut/debekut wynika
z podwójnej mo¿liwoci transkrypcji hebrajskiej litery bet (b)  mianowicie jako w i jako b.

Erotyczny charakter poznania w kabale

77

Studia Warmińskie 51 (2014)

Rotenberg49, cile seksualne: oznacza fizyczne przylgniêcie (od hebr. vedavak
[qbdw) mê¿a do swojej ¿ony (zob. ponownie Rdz 2,24: Dlatego to mê¿czyzna
opuszcza ojca swego i matkê swoj¹ i ³¹czy siê ze sw¹ ¿on¹ tak cile, ¿e staj¹
siê jednym cia³em50). Nawiasem mówi¹c, Rotenberg w kontekcie rozwa¿añ nad
dewekut stawia mia³¹ tezê, ¿e ekstatyczne dewekut jest duchowym orgazmem51,
co i w tym ujêciu silnie wi¹¿e dewekut  tak¿e jako duchowe poznanie  z relacj¹
seksualn¹, co w efekcie i tu daje zwi¹zek poznania ze stosunkiem p³ciowym.
Podsumowanie

W mistycznej myli ¿ydowskiej idea poznania wi¹zana z hebrajskim jâd~a
([ry) niesie poprzez wyra¿an¹ jednoczenie ideê obcowania p³ciowego konotacje erotyczne. Poznanie partnera poprzez stosunek p³ciowy (co wyra¿a [ry)
znajduje jednak swoj¹ realizacjê wy³¹cznie w heteroseksualnej unii, w relacji
pomiêdzy partnerami o odmiennej p³ci. Tylko taka umo¿liwia bowiem ziwwuga
kadisza, mistyczn¹ uniê (zarówno w wymiarze cielesnym, jak i duchowym)
dwóch przeciwleg³ych pierwiastków (mêskiego i ¿eñskiego), coniunctio (resp.
coincidentia) oppositorum (po jungowsku: integracjê animy i animusa52), która
swój duchowy pierwowzór posiada wed³ug nauki kaba³y w relacjach zachodz¹cych na planie sefirot: relacjach elementów boskiej struktury. To sefirotyczne
zale¿noci i zwi¹zki stanowi¹ w istocie wzór relacji ludzkich  a wzór relacji
seksualnych wyznaczaj¹ zasadniczo relacje sefirot Chochma-Bina (parcufim
Abba-Ima/Ojciec-Matka), gdzie kluczem jest osi¹gniêcie jichud, wiêtego
zespolenia, unio mystica przeciwleg³ych pierwiastków.
Ponadto, osi¹gniêcie coniunctio umo¿liwia swoiste (bo mistyczne, duchowe) poznanie Boga, który w mistycznej doktrynie judaizmu jest takim w³anie
zespoleniem przeciwieñstw, idealn¹ pe³ni¹, pe³ni¹ rzeczywistoci. Poznanie Boga
dokonuje siê poprzez zjednoczenie siê z Nim, przylgniêcie do Niego (dewekut).
Z ide¹ mistycznego zespolenia (wiêc i poznania) ³¹czy siê w kabale tak¿e
sefira Jesod  i jej personifikacja w figurze cadyka  bêd¹ca na kabalistycznym
ec chajim de facto mistyczn¹ sfer¹ zjednoczenia.
W zwi¹zku z tym, ¿e w kabale zachodzi referencyjnoæ dominium boskiego i dominium ziemskiego, to  by u¿yæ s³ów Karen Guberman  Stosunek
49 M. Rotenberg, Cabalic Sexuality and Creativity, The International Journal for the Psychology
of Religion 5 (4) (1995), s. 240, przyp. 7.
50 Emfaza moja.
51 M. Rotenberg , Cabalic Sexuality and Creativity, s. 240. Ów duchowy orgazm ma byæ prób¹
oswojenia mierci poprzez chwilowe osi¹gniêcie stanu spoza cia³a.
52 Nawiasem mówi¹c, analizy kabalistycznej symboliki erotycznej w duchu psychoanalizy podj¹³
siê M.G. Langer w: idem, Die Erotik der Kabbala, Prag 1923.
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seksualny i wiedza dziel¹ przeto ten sam jêzyk zjednoczenia i okrelaj¹ podobne
procesy zjednoczenia. Ró¿nice pomiêdzy nimi odzwierciedlaj¹ poziomy, na których te dwie unie zachodz¹. Ta pierwsza jest zewnêtrznym ³¹czeniem siê ró¿nych,
fizycznych jakoci, ta druga jest wewnêtrznym procesem skupiaj¹cym ludzk¹
uwagê na boskoci i przylgniêciu [dewekut  D.B.] do niej. W swoim podobieñstwie pierwsza ³¹czy siê z drug¹ jako jej zewnêtrzna manifestacja, podczas gdy ta
druga towarzyszy tej pierwszej jako jej wewnêtrzna doskona³oæ. Obie s¹ st¹d
odpowiadaj¹cymi sobie czynnociami, które siê uzupe³niaj¹53.
EROTYCZNY CHARAKTER POZNANIA W KABALE
(STRESZCZENIE)

W artykule ukazano kabalistyczne (tj. z obrêbu redniowiecznego i póniejszego mistycyzmu
¿ydowskiego) ujêcie idei poznania, mianowicie poznania okrelanego i warunkowanego przez seksualn¹ uniê mê¿czyzny i kobiety. Poniewa¿ kaba³a bazuje na tekstach Tanachu, przeto elementem kluczowym jest tu werset z Ksiêgi Rodzaju (4,1). Pojawiaj¹ce siê w nim s³owo jâd~a ([ry) (obcowa³/
/pozna³) [Adam z Ew¹/Ewê] zestawiane jest kolejno, na podstawie jego leksyki, z kategori¹ daat
(t[r)  wiedz¹, poznaniem oraz nazw¹ kabalistycznej sefiry. W zwi¹zku z rol¹ odgrywan¹
w mistycznej teologii judaizmu przez tê ostatni¹, ukazane zosta³y zale¿noci seksualne zachodz¹ce
w dominium sefirotycznym, które stanowi¹ de facto wzorzec dla relacji ludzkich. Idea³em owych
relacji na planie ziemskim jest osi¹gniêcie miêdzy mê¿czyzn¹ i kobiet¹ pe³nego (skutkiem wydarzaj¹cego siê seksualnego ziwwuga kadisza, zespolenia przeciwnych, ale komplementarnych, pierwiastków) poznania drugiej osoby, a tak¿e pewnego typu duchowe poznanie Boga, który w kabale jest
coincidentia oppositorum oraz sefirotyczn¹ struktur¹.

AN EROTIC CHARACTER OF KNOWING ACCORDING TO KABBALAH
(SUMMARY)

The article presents kabbalistic (i.e. from the medieval and later Jewish Mysticism) perspective
on the idea of knowing, namely knowing that is defined and determined by the sexual union of man
and woman. Since Kabbalah, when doing its interpretations, is based on the texts of Tanah, the
starting point is made here the vers from the biblical Book of Genesis (4,1). The word jâd~a ([ry)
(made love/knew) [Adam with Eve/Eve] from here is then lexically compared to the category of
daat (t[r), wisdom, knowing, and the name of the kabbalistic sephira. Due to the role of this
sephira in the doctrine of mystical judaism, the text presents the sexual connections that happen in
the sephirotic dominium which form the pattern for the human relations. The ideal of these relations
is on the material plane the attainment by man and woman (as an effect of the sexual zivvuga
kadisha, an union between contradictory but complementary elements) the complete knowing (wisdom) of the partner, but also of God. This kind of spiritual knowing of God is determined by the fact
that God is in Kabbalah the coincidentia oppositorum and the sephirotic structure.
53

K. Guberman, To Walk In All His Ways

, s. 74. Emfaza moja.
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DER EROTISCHE CHARAKTER DES ERKENNENS IN DER KABBALA
(ZUSAMMENFASSUNG)

Im Beitrag wird die aus der Kabbala, d.h. aus der mittelalterlichen und späteren jüdischen
Mystik, bekannte Idee des Erkennens ausdiskutiert, die sich auf das Erkennen durch die sexuelle
Einheit von Mann und Frau stützt. Da die mystischen Interpretationsansätze der Kabbala auf den
Tanach-Texten basieren, rückt in den Mittelpunkt der Betrachtungen der Schlüsselvers 4,1 aus dem
Buch Genesis, in dem das Wort jâd~a ([ry) [verkehrte/erkannte  Adam mit Eva] aufgrund seiner
Lexik mit der Kategorie daat (t[r) [dem Wissen, dem Erkennen] und mit der kabbalistischen
Bezeichnung Sefira kombiniert und zusammengestellt wird. Weil im mystischen Judaismus die DaatSefira eine relevante Rolle gespielt hatte, wurden auch sexuelle Verhältnisse bzw. Wechselbeziehungen aufgezeigt, die sich im Sefirot-Dominium zutragen und die im Endeffekt das Musterbeispiel einer
zwischengeschlechtlichen Beziehung (Mann-Frau) bilden. Auf Erden sollte zwischen Mann und Frau
ein vollkommenes Erkennen stattfinden, das sich aus dem sexuellen zivvuga kadisha, aus der
Verknüpfung von widersprüchlichen, aber in sich komplementären Teilchen resp. Elementen ergibt,
und das zum Ziel sowohl das Erkennen der anderen Person als auch das Erkennen des Gottes, der in
der Kabbala ein coincidentia oppositorum ist und sich durch eine Sefirot-Struktur definiert, hat.
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Wielu uwa¿a, ¿e szatan to tylko zmylona postaæ, przy pomoc¹ której
w prosty sposób mo¿na wyt³umaczyæ, czym jest z³o. Kultura XXI w. mocno
podkrela, ¿e to wy³¹cznie cz³owiek jest twórc¹ i wyznacznikiem dobra albo z³a.
W ten sposób zosta³ wy³¹czony udzia³ Boga i szatana, a cz³owiek uk³adaj¹c
¿ycie w zgodzie z tym za³o¿eniem, jest niewiadomy wielkiego zagro¿enia, jakie
niesie trwanie w takim przekonaniu1 .
Szatan to jednak realna istota, która jest obecna tu i teraz. Potwierdzenie
tego znajdujemy w Pimie wiêtym i dokumentach Kocio³a. Jednak mimo
z³owrogiej dzia³alnoci, szatan robi wszystko, aby ¿yæ w ukryciu, w utajonej
postaci. Zale¿y mu na tym, aby wszystkie dzie³a, które tworzy, nie zosta³y
uto¿samione z jego imieniem. Chocia¿ nosi miano w³adcy tego wiata (J 12,31;
14,30), to jednak stara siê tego nie proklamowaæ. £atwiej jest mu funkcjonowaæ
pod p³aszczem przekonania, ¿e nie istnieje. Swoje oddzia³ywanie rozpoczyna od
wewnêtrznej myli. A naj³atwiej skusiæ tych, którzy odeszli od przestrzegania
Dekalogu, którzy wiadomie odrzucaj¹ przymierze z Bogiem. Szatan nie chce,
by miertelnik wzrasta³ duchowo2 . Diabe³ zawsze próbuje wtr¹ciæ siê tam, gdzie
Bóg okazuje ³askê, mno¿y siê dobro, poznaje Ewangeliê, buduje Królestwo
Adres/Adresse/Anschrift: ks. mgr Rados³aw Czerwiñski, Instytut Teologii Moralnej (doktorant), Katolicki
Uniwersytet Lubelski Jana Paw³a II, Al. Rac³awickie 14, 20-950 Lublin, radimex@wp.pl.
1 Por. H. Dominiczak, Strze¿ siê cz³owieku szatana, Marki 2009, s. 1819.
2 Por. J. Grabarek, Czy szatan istnieje?, Nowe ¯ycie 318 (2001), nr 3, s. 34.
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Bo¿e i w³anie tam wprowadza pewne antagonizmy. Z³o miesza z dobrem w taki
sposób, ¿e wierz¹cy traci trzewe patrzenie na wiat i dokonuje b³êdnych wyborów, a kiedy za pomoc¹ pokusy wzbudzi ludzk¹ ¿¹dzê, wtedy diabe³ ma ju¿
potê¿n¹ broñ, by doprowadziæ do zniewolenia. Szatan, nie zdradzaj¹c swojej
obecnoci, wzbudza w ludziach myl, ¿e sami dokonuj¹ takich wyborów. Tak
siê dzieje, poniewa¿ ka¿dy obdarzony jest woln¹ wol¹. Sposób dzia³ania z³ego
ducha dobrze obrazuje przypowieæ o zbo¿u, które wzrasta wraz z chwastem
(zob. Mt 13,24-30). Mo¿na tu zaobserwowaæ, ¿e wród dobrego owocu wzrasta niszczycielska rolina. Z wielu przypowieci, jakie Jezus opowiedzia³ swoim
uczniom nad jeziorem Genezaret, to w³anie ta o chwacie spotka³a siê z niezrozumieniem. Jezus w prosty i bezporedni sposób wyjani³ naukê i zarazem po
raz kolejny przybli¿y³ prawdê o istnieniu szatana (zob. Mt 13,36-43). Tam, gdzie
Syn Cz³owieczy zasiewa dobro, szatan wko³o próbuje rozsiewaæ z³o3.
Pismo wiête wymiennie u¿ywa imienia szatan, diabe³ czy z³y duch,
st¹d i w niniejszej pracy zamiennie stosuje siê te imiona. Obrazuje to przypowieæ o siewcy  ka¿dy z ewangelistów synoptycznych choæ relacjonuje to
samo wydarzenie, to jednak u¿ywa innego imienia. Mk w tej przypowieci mówi
o szatanie (Mk 4,15), £k twierdzi, ¿e diabe³ (£k 8,12), a Mt u¿ywa pojêcia z³y
duch (Mt 13,19). Nie istnieje jedna klasyczna definicja pojêcia szatan. Na
przestrzeni wieków wielu teologów próbowa³o ukazaæ, kim naprawdê jest z³y
duch, o którym mówi Biblia4. Na ³amach wielu s³owników i encyklopedii, jak
np. w Encyklopedii biblijnej5, Leksykonie biblijnym6, Praktycznym s³owniku
biblijnym7 czy S³owniku wiedzy biblijnej8 próbuje siê usystematyzowaæ wiedzê
na temat szatana, co do jednego zgodn¹  jest on postaci¹ definitywnie z³¹. Pod
ka¿dym wzglêdem pragn¹c¹ zwieæ cz³owieka z drogi prowadz¹cej do Boga.
Analizuj¹c sam¹ nazwê w jêzyku hebrajskim (!jX) czy greckim (äéÜâïëïò) szatan jawi siê jako wróg, przeciwnik, adwersarz, fa³szywy oskar¿yciel. Potwierdzenie znajdziemy w nastêpuj¹cych miejscach Biblii: Job 16,9; 30,21; 1 Krn 21,1;
Za 3,1-3. Sama forma czasownikowa wskazuje, ¿e byæ szatanem w praktyce
oznacza byæ wrogiem, walczyæ z kim przeciw, przeciwstawiaæ siê komu,
zwalczaæ. W nazwie z³ego ducha jawi siê natura kogo, kto najlepiej czuje siê
3
4
5

s. 1179.
6

s. 779.

Por. M. Wojciechowski, Przypowieci dla nas, Czêstochowa 2007, s. 5660.
Zob. D. Cerbelaud, Diabe³  A jednak istnieje!, Czêstochowa 2002, s. 19.
Zob. J.M. Efrid, Szatan, w: P.J. Achtemeier (red.), Encyklopedia biblijna, Warszawa 1999,
Zob. F. Rienecker, Szatan, w: G. Maier, F. Rienecker (red.), Leksykon biblijny, Warszawa 2001,

7 Zob. E. Zenger, Szatan, w: L. Ryken (red.), Praktyczny s³ownik biblijny, Warszawa 1998,
s. 12641265.
8 Zob. H.I. Avalos, Szatan, w: M.D. Coogan, B.M. Metzger (red.), S³ownik wiedzy biblijnej,
Warszawa 1996, s. 735.

Metody stosowane przez złego ducha na podstawie konfrontacji Jezusa z szatanem

83

Studia Warmińskie 51 (2014)

w chaosie, sk³óca dwie strony, oczernia. Ka¿de dzia³anie szatana ma na celu
poró¿niæ i zniszczyæ wszystko, co napotka na swojej drodze. Szatan to prawdziwy zak³amany wróg w stosunku do tego, co dobre, po¿yteczne i prawdziwe9. Trzeba jednak nadmieniæ, ¿e jest to równie¿ stworzenie Boga, które ma
wp³yw na funkcjonowanie cz³owieka. W nim p³onie gniew i zazdroæ w stosunku do tych, którzy czuj¹ siê ludmi szczêliwymi10.
Cz³owiek mo¿e mieæ problem z okreleniem, co jest dobre, a co jest
faktycznym z³em. Przyk³adem mo¿e byæ perskie rozumienie pojêæ: dobro
i z³o, które by³y ze sob¹ to¿same  stawiano miêdzy nimi znak równoci.
Ka¿de bowiem z tych pojêæ zawiera dobro i z³o. Ten dualizm zagra¿a³ Izraelitom, którzy u pocz¹tków kszta³towania siê demonologii mogli niejednoznacznie patrzeæ na szatana. Stary Testament, rozwijaj¹c naukê o szatanie, z coraz
wiêkszym przekonaniem przedstawia go jako postaæ, w której nie ma nic
dobrego11.
Najlepiej jednak taktykê podstêpnego dzia³ania z³ego ducha ukazuje moment kuszenia Jezusa na pustyni (Mk 1,12-13, Mt 4,1-11, £k 4,1-13). Trzech
Ewangelistów porusza temat kuszenia Jezusa, chc¹c ukazaæ pewien wzór postêpowania i zabezpieczenia siê przed z³em. Jezus, konfrontuj¹c siê z szatanem,
czêciowo demaskuje podstêpne kroki wroga, które maj¹ sprowadziæ z drogi
zbawienia. Analizuj¹c perykopy o kuszeniu Jezusa, mo¿na wysnuæ pewne praktyczne wnioski, które mog¹ pomóc w osobistej, duchowej walce z pokusami.

1. Taktyka szatana na podstawie perykopy
o kuszeniu Jezusa
Analizuj¹c trzy pokusy ze sceny kuszenia Jezusa, odkrywamy taktykê,
któr¹ stosuje szatan w walce z cz³owiekiem. Dziêki refleksji nad tymi scenami
mo¿na zdemaskowaæ sprytne i z³owrogie postêpowanie z³ego ducha. Na pustyni
szatan próbowa³ zwieæ Chrystusa i jednoczenie ustaliæ wysokoæ i rodzaj
wynagrodzenia, za które Jezus móg³by zaprzepaciæ Bo¿y plan zbawienia ludzkoci. Najpierw próbowa³ przekupiæ Jezusa rzeczami materialnymi, pokazuj¹c,
¿e to zapewni Mu wygodne ¿ycie. Nastêpnie stara³ siê, aby Jezus zerwa³ albo
9
10

Cz. Bartnik, Dogmatyka, t. I, Lublin 2009, s. 457465.
G. Witaszek, Biblia o szatanie  rzeczywistoæ czy mit?, w: K. Gód (red.), Teologia
o szatanie, Lublin 2000, s. 4243.
11 A.M. Nola, Diabe³. O formacjach, historii i kolejach losu Szatana, a tak¿e o jego powszechnej
a z³owrogiej obecnoci wród wszystkich ludów, od czasów staro¿ytnoci a¿ po teraniejszoæ, Kraków
1997, s. 910.
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przynajmniej os³abi³ relacjê z Ojcem. I w koñcu kusi³, ¿e Jezus uzyska na ziemi
wielkie wp³ywy i ludzie bêd¹ oddawaæ Mu pok³on. Zaskakuj¹ce jest, ¿e w szatan
w prosty sposób próbowa³ przekonaæ Jezusa do przyjêcia przedstawianych Mu
propozycji i dopasowa³ siê do aktualnej sytuacji, w jakiej Jezus siê znajdowa³,
oczekuj¹c od Niego natychmiastowej, bezrefleksyjnej odpowiedzi12.
1.1. Pierwsze kuszenie – uderzenie w ludzką naturę

W pierwszej szatañskiej pu³apce Jezus mia³ ulec namowie, aby zaspokoiæ
g³ód (zob. Mt 4,3; £k 4,3). Jako ciekawostkê Komentarz historyczno-kulturowy
do Nowego Testamentu przedstawia, ¿e wielu ówczesnych szamanów, magów
czy czarowników postrzega³o siebie samych jako zdolnych do wyczarowania
z niczego po¿ywienia, co mog³oby oznaczaæ, i¿ Jezus po przeposzczeniu na
pustyni czterdziestu dni móg³ spotkaæ którego z nich i który z nich, inspirowany przez z³ego ducha, móg³ Mu przedstawiæ okrelon¹ propozycjê. Samo
Pismo wiête takiej wersji zdarzeñ nie potwierdza13.
Chrystus, maj¹c nieskalane ¿ycie, musia³ sob¹ wzbudzaæ szczególne zainteresowanie ze strony diab³a. St¹d za³o¿enie, ¿e z³y duch nie odstêpowa³ Go na
krok. W zasadzie szatan w biblijnej historii ludzkoci przed kuszeniem Jezusa
z bezgrzesznym cz³owiekiem spotka³ siê bezporednio tylko jeden raz  w raju.
To z pewnoci¹ determinowa³o z³ego ducha do dzia³ania na szkodê ludzkoci14.
Z³y duch wszystkim, co tylko mo¿e, próbuje przys³oniæ Boga. Interpretuj¹c tekst szatañskich pokus, dochodzi siê do zdania, ¿e pierwsza podobnie jak
druga próba, to nic innego, jak bitwa szatana o Jezusa, aby wyrzek³ siê synostwa Bo¿ego i przerwa³ cis³¹ relacjê ufnoci, jak¹ pok³ada³ w Ojcu15. Chrystus
mia³ w zamierzeniu diab³a wyrzec siê swojego Ojca. Pocz¹tkowo za bochenek
chleba. Niby to bardzo banalna pokusa, na któr¹ cz³owiek myl¹cy i trzewo
patrz¹cy, by nie przysta³. Jednak w³anie w prostocie tkwi sukces. Czêsto taka
taktyka przynosi³a szatanowi oczekiwany skutek. Znane jest Pismu wiêtemu
takie uleganie. W raju Adam i Ewa zamienili ¿ycie z wiecznej szczêliwoci
na ¿ycie miertelne przez zerwanie owocu z drzewa poznania dobra i z³a (zob.
Rdz 3,1-24). Izrael chcia³ wróciæ w niewolê egipsk¹, byle tylko nape³niæ swój
brzuch (zob. Wj 16,1-35). Ezaw sprzeda³ swoje pierworództwo i b³ogos³awieñstwo Ojca za chleb i miskê soczewicy (zob. Rdz 25,29-34). Mo¿na zauwa¿yæ,
12

Por. F. Mickiewicz i in., Metody szatana oraz sposoby walki z nim w wietle kuszenia Jezusa,
Communio 151 (2006), nr 1, s. 91-100.
13 Por. C.S. Keener, Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, przek³. Z. Kociuk,
Warszawa 2000, s. 15.
14 Por. M. Green, Wierzê w klêskê szatana, Warszawa 1992, s. 198.
15 A. Jankowski i in., Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu, Poznañ-Warszawa 1975, s. 24.
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jak zaspokojenie tej ludzkiej ciekawoci i podstawowej potrzeby jedzenia mo¿e
zalepiæ umys³16.
Dalej, diabe³ sk³ania do okrelonego zachowania, przedstawiaj¹c Jezusowi
propozycjê przewrotnie rozumianej pomocy. Jezus mia³ powiêciæ swoje ¿ycie
za wszystkich ludzi. Syn Bo¿y nie by³by wiarygodny, gdyby, maj¹c takie pos³annictwo, nie umia³ poradziæ sobie sam z w³asnymi problemami. Szatan
ponadto wystêpuje w roli opiekuñczego ojca, który przebiegle dba o swojego
syna. Chce, by Jezus myla³, ¿e pragnie Jego dobra, ¿e chce Mu pomóc.
Podpowiada, ¿e jako Syn samego Boga mo¿e robiæ, co Mu siê podoba i nikt
nie ma prawa Go z tego rozliczaæ. Podsuwa z³udn¹ myl, ¿e jedno drobne
nagiêcie boskiej mocy dla w³asnych celów niczego w ca³ej misji nie zmieni.
Zag³êbiaj¹c siê w to kuszenie, mo¿na dostrzec, ¿e szatan powoli d¹¿y do namowy, by Jezus przekroczy³ pierwsze przykazanie Dekalogu: Nie bêdziesz mia³
cudzych bogów obok Mnie (Wj 20,3; Pwt 5,7). Daj¹c z³emu duchowi odpór,
Chrystus wyranie ukazuje, ¿e szatañska mowa nie ma nic wspólnego z prawd¹,
a postêpowanie zgodne z ni¹ oznacza³oby, ¿e Jezus uczyni³by szatana swoim
Bogiem17.
1.2. Druga pokusa – działanie pod pozorem dobra

Kolejnym szatañskim zabiegiem jest próba przys³oniêcia z³a mask¹ wiêtych rzeczy. Oto Jezus przeniesiony zosta³ do Jerozolimy  miasta, które uchodzi³o za wiête (zob. Mt 4,5; £k 4,9). Szatan w wyszukany sposób dobiera
miejsce swego kuszenia. Pustynia sama w sobie by³a miejscem surowym
i niesprzyjaj¹cym namowom do bogactwa, st¹d umiejscowi³ Jezusa poród
wspania³ych majêtnoci. Tam ³atwiej by³o szatanowi odwo³aæ siê do ludzkiego
egoizmu i pychy. £atwo te¿ szatan realizuje swoje plany przez wprowadzanie
nieuzasadnionych roszczeñ wzglêdem Boga. Szatan najpierw, przytaczaj¹c tekst
Ps 91, mówi prawdê, o tym, ¿e Jezus jest ubogim i sprawiedliwym, próbuje
zasiaæ z³oæ objawiaj¹c¹ siê w pretensjach do Boga. Diabe³ powiedzia³: na
rêkach nosiæ ciê bêd¹, by przypadkiem nie urazi³ swej nogi o kamieñ (zob.
Mt 4,6; £k 4,11). Ufnoæ ma byæ zast¹piona oburzeniem i obra¿eniem siê na
Boga18.

16
17

Por. F. Mickiewicz i in., Metody szatana , s. 91.
Por. P. Henrici, Nie bêdziesz mia³ bogów innych oprócz mnie. Rozwa¿anie nad kuszeniem
Jezusa, Communio 15 (1995), nr 1, s. 17.
18 Por. A. Paciorek, Ewangelia wed³ug wiêtego Mateusza, rozdzia³y 1-13. Wstêp, przek³ad
z orygina³u, komentarz, Czêstochowa 2005, s. 163.
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1.3. Trzecia pokusa – odziaływanie na wyobraźnię

Trzecia pokusa pokazuje, ¿e szatan pos³uguje siê obrazami. Tworzy zachwycaj¹ce wyobra¿enia w umyle kuszonego. W przypadku Jezusa by³y to
wspania³oci doczesnego wiata. Na to, ¿e dzia³o siê to w umyle Jezusa a nie
na realnej górze, wskazuje niemo¿liwoæ istnienia takiego miejsca, sk¹d by³oby
widaæ ca³y przepych ca³ego wiata. Wszak¿e Pismo wiête dos³ownie przyjmuje, ¿e diabe³ [ ] pokaza³ wszystkie królestwa wiata (zob. Mt 4,8; £k 4,5).
Fizycznie jest to niemo¿liwe. Szatan w swojej pokusie kieruje uwagê na przepych wiata19. Owym bogactwem mog³y byæ równie¿ pieni¹dze, które otwieraj¹
przed cz³owiekiem nieograniczone mo¿liwoci20. Wspó³czesny konsumpcjonizm narzuca myl, ¿e pieni¹dze kieruj¹ wiatem. Historia dodatkowo zdaje siê
potwierdzaæ ten zamys³, poniewa¿ nieraz mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w³adza i pieni¹dze paradoksalnie s¹ najwiêkszymi s³abociami cz³owieka. Tê wiedzê wykorzystuje szatan w ostatniej pokusie i usi³uje wzbudziæ w Jezusie przyziemn¹ ¿¹dzê
posiadania wszystkiego, co zobaczy³y Jego oczy21.

2. Indywidualne i personalne działanie złego ducha
Wieloæ i ró¿norodnoæ zabiegów zastosowanych przez diab³a utwierdza
przekonanie, ¿e jest on doæ elastyczny w swoim dzia³aniu. Jednak analiza
perykop o kuszeniu Jezusa pokazuje niektóre charakterystyczne cechy szatañskich zachowañ i prób oddzia³ywania na kuszonego. Ka¿de posuniêcie diab³a
jawi siê jako przygotowane i przemylnie maj¹ce stopniowo doprowadziæ do
zamierzonego celu, czego Jezus by³ bez w¹tpienia wiadomy i dlatego skutecznie siê szatanowi przeciwstawi³22.
W walce z szatanem kluczowa jest wiadomoæ, ¿e jest siê pod wp³ywem
silnej pokusy. Decyduj¹cy jest tutaj sam wybór. Regu³y s¹ jasne: albo wybierze
siê dobro, albo z³o. By pozostaæ wiernym Bogu, nale¿y wybraæ dobro, co
wi¹¿e siê z pewnym trudem i przezwyciê¿eniem w³asnych s³aboci. Ulegaj¹c
podszeptom z³ego ducha, wybiera siê z regu³y ³atwo dostêpne z³o, przyjemne
dla cia³a i zmys³ów23.
19 Por. B.T. Viviano, Ewangelia wed³ug wiêtego Mateusza, w: R.E. Brown (red.), Katolicki
komentarz biblijny, Warszawa 2004, s. 923 [W. Chrostowski (red. wyd. pol.)].
20 Por. A. Mieñ, Syn Cz³owieczy, Warszawa 1994, s. 52.
21 Por. F. Mickiewicz i in., Metody szatana , s. 95.
22 Por. S. Matusiak, I Niedziela Wielkiego Postu, w: Homilie i kazania na ka¿dy dzieñ. Duc in
altum, t. 3, Warszawa 2011, s. 1-2.
23 Por. G. Huber, Id precz Szatanie! Dzia³anie diab³a dzisiaj, Marki 2010, s. 92.
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Gdyby tylko Jezus zacz¹³ wewnêtrznie rozwa¿aæ pokusy, by³by to drobny
sukces diab³a, który szybko postawi³by kolejne kroki, pr¹c do przodu. Pocz¹tkowo ma³e zwyciêstwo przeobrazi³oby siê konsekwentnie w ostateczny sukces.
Jezus siln¹ i woln¹ wol¹ od razu musia³ odrzuciæ ka¿d¹ pokusê. Nie analizowa³
ich ani nie rozprawia³ z wrogiem o ich przydatnoci czy znaczeniu24. Demon ma
mo¿liwoæ oddzia³ywania na ró¿nych p³aszczyznach ludzkiej egzystencji, ale nie
mo¿e zmuszaæ do grzechu, ograniczaj¹c tym samym woln¹ wolê cz³owieka.
Wykorzystuje chwyty psychologiczne, wkraczaj¹c w sferê cielesn¹, zwodz¹c
umys³ i pamiêæ25. w. Augustyn przestrzega³ przed tym, ¿e naj³atwiej jest szatanowi namówiæ do grzechu przez to, ¿e wykorzystuje to, co jest bliskie sercu
cz³owieka i tak¿e przez to, co niezbêdne jest do codziennego ¿ycia26. Najlepszymi dziedzinami, w których cz³owiek jest nara¿ony na pokusy to wed³ug
w. Augustyna m.in. pycha ob¿arstwa i pijañstwa (Jezus poprzez przemienienie
kamienia w chleb mia³ zaspokoiæ g³ód), piêkno wra¿eñ wzrokowych (Jezus
widzia³ wspania³e królestwa wiata) czy chêci bycia docenionym przez ludzi,
wra¿liwoæ na ró¿ne ludzkie pochwa³y (skok z naro¿nika wi¹tyni mia³ Jezusowi
zapewniæ podziw przebywaj¹cych na dziedziñcu)27.
W tzw. dziesiêciu przykazaniach do walki duchowej, które René Laurentin
podaje jako wiedzê potrzebn¹ do walki z szatanem, ukazane s¹ podstêpy z³ego
ducha. Przede wszystkim szatan jest dobrym retorem, nie wolno wiêc wchodziæ
z nim w dialog. Diabe³ ukocha³ chaos i ka¿da ludzka dezorganizacja jest dobrym
rodowiskiem, w którym chêtnie pojawia siê ze z³ymi zamiarami. Dodatkowo
ka¿dy kontakt z magi¹, wiedz¹ tajemn¹ u³atwia z³emu duchowi pracê. Niepohamowana chêæ osi¹gniêcia jakiego celu mo¿e tak¿e staæ siê niebezpieczna, bo
mo¿e maskowaæ g³êboko ukryt¹ diabelsk¹ motywacjê. Nie zawsze to, co na
pozór dobre, pochodzi od Boga. I odwrotnie, poczucie braku wiat³a w ¿yciu
cz³owieka nie oznacza braku opatrznoci Bo¿ej. Lêk przed z³ym pomaga uwiadomiæ, ¿e szatan nie jest tylko py³em, choæ w obecnoci Boga jest tak naprawdê
niczym. Umocnieniem s¹ s³owa z Listu w. Jakuba Aposto³a: przeciwstawiajcie
siê diab³u, a ucieknie od was (Jk 4,7)28.
Jezus podczas ziemskiej dzia³alnoci naucza, jak wygl¹da natura z³ego
ducha, który po opuszczeniu cz³owieka wczeniej czy póniej wraca ponownie
do niego, ale ze wzmo¿on¹ si³¹  bierze siedem innych duchów z³oliwszych ni¿
24
25

Por. ibidem.
Zob. M. La Grua, Misja wyzwalania: pog³êbienie rozwa¿añ na temat dzie³a z³ego ducha
i sposobu uwolnienia od niego, w: G. Amorth, A. Musolesi, wiadectwo egzorcysty. Wywiad
z ks. Gabrielem Amorthem, wiatowej s³awy egzorcyst¹, Kraków 2008, s. 108.
26 Por. w. Augustyn, Wyznania, Warszawa 2008, s. 389390.
27 Zob. ibidem, s. 386390; 394396; 404407.
28 Zob. R. Laurentin, Szatan  mit czy rzeczywistoæ?, Warszawa 1998, s. 218219.
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on sam [ ] stan póniejszy owego cz³owieka staje siê gorszy ni¿ poprzedni
(£k 11,24-26). Tê naukê Jezus móg³ zaczerpn¹æ z w³asnego dowiadczenia
spotkania z szatanem na pustyni29. Absurdem jest natomiast stwierdzenie, ¿e
szatan jest ateist¹. On w Boga wierzy, ma nawet ca³kowit¹ pewnoæ Jego istnienia i wszechmocy. Zna cel i nieuchronnoæ zrealizowania siê Bo¿ych planów,
a pomimo to robi wszystko, aby wstrzymaæ ich urzeczywistnienie siê przynajmniej na jaki czas. W tekstach kuszenia, co znamienne, szatan próbuje nawet
ukazaæ siebie jako wysokiej klasy teologa [ ]30. W przypadku kuszenia Jezusa
wiara zwyciê¿y³a, a dodatkowa fragmentaryczna interpretacja tekstów biblijnych,
przez które z³y duch próbuje uzasadniæ swoje propozycje, okazuje siê ¿a³osna.
Nadaj¹c zupe³nie inny sens s³owom pochodz¹cym od Boga, chcia³ Jezusowi
udowodniæ, ¿e jego intencje nie s¹ ani z³e, ani k³amliwe. Przeliczy³ siê jednak,
s¹dz¹c ¿e Jezus da siê na to nabraæ31.

3. Psychologia zła
Psychologia jako dyscyplina naukowa w wielu przypadkach pomaga cz³owiekowi odnaleæ siê w rzeczywistoci. Dziêki ró¿nym technikom mo¿liwe jest
przezwyciê¿enie depresji, stanów lêków, wszelakich stresów. Psychologia staje
siê narzêdziem prostuj¹cym ludzkie drogi. Niestety, mo¿e byæ tak¿e instrumentem w rêku szatana. Okazuje siê, ¿e jest on genialnym psychologiem32, który
dobrze zna ludzkie funkcjonowanie. Przyk³adem potwierdzaj¹cym tê tezê s¹
pogl¹dy Abrahama Maslowa33, a zw³aszcza jego teoria piramidy potrzeb cz³owieka. Widaæ tutaj pewne podobieñstwo do wartoci, w które uderza³ szatan.
Wed³ug jego pogl¹dów cz³owiek ma konkretne pragnienia, które musz¹ byæ
zaspokojone. Mo¿e te ¿¹dze pogrupowaæ wed³ug schematu, który sam stworzy³. Nazywa siê to piramid¹ ludzkich potrzeb. U jej podstawy le¿¹ wszelkie
sprawy fizjologiczne (g³ód, pragnienie). Nastêpnymi poziomami s¹: potrzeba
bezpieczeñstwa, przynale¿noci i mi³oci (pokusa wystawienia mi³oci Boga na
29
30
31

Por. A. Burakowska, Kuszenie Jezusa, Communio 151 (2006), nr 1, s. 80.
M. Szamot, Chcê widzieæ Jezusa, Kraków 2007, s. 22.
Por. J. Homerski, Ewangelia wed³ug w. Mateusza. Wstêp  przek³ad z orygina³u. Komentarz,
PoznañWarszawa 1979, s. 115.
32 Por. P. Skucha, Wielki Post  sakramentalnym znakiem naszego nawrócenia, Wspó³czesna
Ambona 24 (1986), nr 1, s. 65.
33 Abraham Harold Maslow ¿y³ w latach 19081970; by³ wiatowej s³awy amerykañskim psychologiem. Znany jest jako jeden z twórców psychologii humanistycznej, autor teorii hierarchii potrzeb. Jego
najbardziej znan¹ ksi¹¿k¹ jest W stronê psychologii istnienia (prze³. I. Wyrzykowska, Poznañ 2004). Zob.
has³o Maslow Abraham, w: B. Kaczorowski (red.), Nowa encyklopedia podrêczna PWN, Warszawa
2006, s. 565.
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próbê), w³asnej godnoci, a najwy¿sz¹ wartoci¹ jest samorealizacja (pokusa
pozyskania bogactwa i ukazania siê jako Mesjasz ekonomiczno-polityczny). Pogl¹dy Maslowa nie s¹ chrzecijañskie, poniewa¿ w tym wszystkim nie ma ani
s³owa na temat potrzeb religijnych, nie ma tu miejsca dla Boga. Sam jednak spór
o przydatnoæ i s³usznoæ tej koncepcji nie jest przedmiotem rozwa¿añ. Przedstawienie tej piramidy potwierdza, ¿e cz³owiek dzia³a wed³ug pewnych mechanizmów, nad którymi, je¿eli nie bêdzie ich wiadomy, mo¿e nie panowaæ34. Istnieje
niebezpieczeñstwo, ¿e chêæ zaspokojenia ró¿nych ludzkich po¿¹dañ bêdzie tak
silna, i¿ cz³owiek posunie siê do ³atwego sposobu ich pozyskania przez szatañski
sposób: kradn¹c i k³ami¹c lub na sposób Bo¿y: zas³uguj¹c i zapracowuj¹c35.

4. Szatan nieustannie atakuje
Tekst Listu do Efezjan (6,10-20) przypomina, ¿e trzeba ci¹gle trwaæ
w gotowoci do boju z wrogiem. Pos³uguj¹c siê wojskowym opisem przygotowania do wielkiego starcia, nale¿y przyoblec pe³niê zbrojê Bo¿¹, a wszystko to
czyni siê w celu ochrony przed zakusami diab³a (Ef 6,11). Szatan, maj¹c
znaczne mo¿liwoci dzia³ania, chce cz³owieka przyci¹gn¹æ do grzechu. Z³y
duch, zazdroszcz¹c ludziom ³ask, jakie otrzymuj¹ od Stwórcy, robi wszystko,
by Boga znienawidzili tak samo, jak nie potrafi znieæ faktu, ¿e w obliczu Boga
nie ma on ¿adnej w³adzy. Jednak o diabelski sukces wcale nie jest trudno. Nie
ma ludzi, którzy by w jaki sposób w wiêkszym lub mniejszym stopniu nie ulegli
namowom z³ego ducha. A ka¿dy nawet drobny gest w stronê z³a cieszy go
i motywuje do kolejnych kroków. Co wiêcej, szatan ci¹gle atakuje ludzi swoimi
pokusami. Ma wiêc nadziejê, ¿e w koñcu cz³owiek której ulegnie. Z pomoc¹
z³emu duchowi przychodzi pycha i po¿¹dliwoæ. W tych sferach cz³owiek jest
niezwykle wra¿liwy. Diabe³  jak na pustyni  bêdzie wzbudza³ w¹tpliwoæ,
fa³szywy ascetyzm, poczucie klêski, wprowadzi w depresjê, wzmocni strach,
poszuka w ka¿dym cz³owieku s³abego punktu36.

5. Brak wiedzy o naturze zła
Papie¿ Pawe³ VI uwa¿a³, ¿e nale¿y rozszerzyæ ogóln¹ wiedzê o szatanie.
Powodem tego by³o powszechne negowanie czy umniejszanie mocy diab³a.
34
35
36

Zob. Z. P³u¿ek, Psychologia pastoralna, Kraków 2002, s. 98113.
Por. S. Fausti, Wspólnota czyta Ewangeliê wed³ug w. Mateusza, Czêstochowa 2007, s. 52.
Por. M. Green, Wierzê w klêskê szatana, Warszawa 1992, s. 6064.
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Teologia powinna powtórnie przeprowadziæ analizê tego zagadnienia, by nakreliæ prawdziwy obraz przeciwnika Boga. A uwzglêdniaj¹c czasy, w których
¿yjemy, ukazaæ tê prawdê w sposób jak najbardziej mo¿liwy do przyjêcia dla
wspó³czesnego cz³owieka. Obraz z³ego ducha o odra¿aj¹cym wygl¹dzie, z rogami i wid³ami obecnie nie przemawia, a bardziej poddaje w w¹tpliwoæ jego
istnienie. Pawe³ VI w jednej wypowiedzi wyrazi³ swój smutek, ¿e jeli nawet
czyni siê badania teologiczne na temat szatana, to s¹ one niewystarczaj¹ce37.
Obecnoæ wielu b³êdów o naturze i istocie szatana doprowadzi³a teologów
(zw³aszcza za czasów pontyfikatu papie¿a Paw³a VI) do wniosku, ¿e nie ma
sensu jakakolwiek próba odwie¿enia nauki demonologicznej. 15 listopada
1972 r. podczas jednej audiencji generalnej w odwa¿ny sposób papie¿ Pawe³ VI
podkrela³, ¿e za wszelkiego rodzaju z³em, które spotykamy w wiecie odpowiedzialny jest demon. Jednak samo z³o to nie tylko sytuacja, gdzie nie ma ani
jednego ziarenka prawdy i dobra. Jest to tajemnica, któr¹, choæ próbuje siê
wyperswadowaæ z ludzkiej wiadomoci, to nadal przyci¹ga i przera¿a cz³owieka. Papie¿ ponadto uwa¿a³, ¿e kto odbiera osobowoæ szatanowi, kto nie wierzy w jego istnienie, to ok³amuje sam siebie i podwa¿a prawdê zawart¹
w s³owach Pisma wiêtego i Kocio³a38. Joseph Ratzinger przekonuje, ¿e nie
ma innego tak popularnego tematu w rodkach spo³ecznego przekazu, jak problem istnienia szatana. Ka¿dy temat zwi¹zany ze z³ym duchem zwi¹zany jest
z burzliwymi dyskusjami, które u zagorza³ych przeciwników realnoci szatana
przejawiaj¹ siê nieuzasadnion¹ z³oci¹39.
Niew¹tpliwie osoba szatana dla dobrze rozeznaj¹cego chrzecijanina cile
³¹czy siê z moralnoci¹. A kiedy wiat uwa¿a, ¿e moralnoæ to tylko twór
ludzkiego mózgu, szybko przechodzi siê do przekonania, ¿e i diabe³ jest tworem
fantazji. St¹d zw³aszcza wród egzegetów pochodz¹cych z Zachodu szerzy siê
twierdzenie, ¿e niemal niemo¿liwe jest dos³ownie z³ego ducha nazwaæ osob¹,
a inni próbuj¹ t³umaczyæ go jedynie niezrozumia³ymi pojêciami, co tylko wprowadza ludzi w b³¹d40.

6. Aktualność sceny kuszenia
Wspó³czenie ¿yjemy w czasach, gdzie zaciera siê granica miêdzy sprawami Boga a tym, co pochodzi z tego wiata. Dzia³aj¹c w wiecie, buduj¹c go
37 Por. Raport o stanie wiary. Z Ks. Kardyna³em Josephem Ratzingerem rozmawia³ Victtorio
Messori, Kraków 1986, s. 118.
38 Por. ibidem.
39 Ibidem, s. 121123.
40 Por. P. Jaskó³ka, Ostateczna przyczyna wszelkiego z³a, w: R. Kamiñski i in. (red.), W s³u¿bie
wartociom, Kielce 1999, s. 205215.
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i rozwijaj¹c trzeba posi¹æ umiejêtnoæ usuniêcia siê w cieñ  na pustyniê. Nie
jest jednak czynem heroicznym odciêcie siê od ludzi, wszelkich ziemskich problemów i zamkniêcie siê na pustyni. To w³anie ¿ycie we wspólnocie, zmaganie
siê ze s³abociami, unikanie z³a i zwalczanie pokus wzmacnia cz³owieka  moc
bowiem w s³aboci siê doskonali (2 Kor 12,9b)41. Czasy teraniejsze s¹ okresem wielkich i niezwykle silnych pokus. Zw³aszcza ¿¹dza pieni¹dza i w³adzy
zagra¿a dzisiejszym wierz¹cym w pod¹¿aniu za wzorem Jezusa. Ka¿dy powinien
mieæ w³asn¹ pustyniê, na któr¹ w chwilach próby bêdzie móg³ siê udaæ. Mo¿e
to byæ koció³, kaplica, w³asne mieszkanie, konkretna miejscowoæ  miejsce,
gdzie cz³owiek czuje siê dobrze, ma mo¿liwoæ trwania w modlitwie i zbierania
si³ do walki z pokusami.
Recept¹ Jezusa na walkê z szatanem, co uwidacznia siê w ka¿dej pokusie,
jest czytanie Pisma wiêtego. To w³anie S³owo Bo¿e zawiera m¹droæ, która
w momencie trudnej próby nakrela drogê, po której uczeñ Chrystusa powinien
pod¹¿aæ. Trwaj¹c w wiernoci i s³u¿bie Ewangelii, cz³owiek podobnie jak Jezus
na pustyni, pozostanie nieugiêty. I nie upadnie nawet w przypadku, gdyby za
ma³e z³o obiecano wszystkie królestwa wiata. Ostatnie pocieszenie zawarte we
fragmencie Mt 4,11 zapewnia wszystkich, ¿e diabe³ w koñcu odpuci, a do
pomocy przybêd¹ anio³owie, którzy bêd¹ s³u¿yæ i wspieraæ. Bóg nikogo nie
pozostawia w osamotnieniu. Zawsze w odpowiednim czasie zsy³a pomoc42.
Wydarzenia na pustyni daj¹ prawdziw¹ i przydatn¹ lekcjê ¿ycia wszystkim
ludziom wspó³czenie ¿yj¹cym. Podobnie przekonuje Jezus, ¿e nale¿y unikaæ
wszelkiej okazji do grzechu. Je¿eli cz³owiek trwa w Bogu, to jest w stanie bez
wiêkszych problemów odeprzeæ ka¿d¹ propozycjê szatana. Fundamentem tej
relacji powinna byæ ufnoæ i podporz¹dkowanie. Istotna jest zdolnoæ rezygnacji z w³asnych planów na korzyæ prawdy i dobra. Szatan, który pragnie unieszczêliwiaæ innych, nie potrafi zdobyæ kogo, kto w stosunku do bliniego jest
bezinteresowny, kto pragnie szczêcia drugiego cz³owieka. Szatan nie czuje lêku
przed ludmi, ale przed Bogiem, którego ka¿dy cz³owiek powinien reprezentowaæ. To jednak nie mo¿e parali¿owaæ, gdy¿ szatan to tak naprawdê tchórz,
chocia¿ uporczywie d¹¿¹cy do celu. Zatem cz³owiek chc¹cy odrzuciæ jego
propozycje, musi byæ przede wszystkim wytrwa³y i cierpliwy43.

41
42
43

Por. T. Gannon, Pustynia i miasto, Kraków 1998, s. 370.
Ibidem, s. 30.
Por. M. Green, Wierzê w klêskê szatana, Warszawa 1992, s. 198200.
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Zakończenie
Dobra Nowina, a szczególnie scena kuszenia Jezusa w ca³ym swym przekazie, bardziej k³adzie nacisk, by ukazaæ prawdziwego Boga ni¿ jego odwiecznego wroga. Dzieje siê tak, poniewa¿ to Bóg jest kierunkiem naszego ¿ycia.
Szatan próbuje z tej drogi nas zawróciæ. Na z³ego ducha trzeba spojrzeæ oczami
Jezusa. Nie ma potrzeby podkrelania mocy szatana, bo Jezus go przezwyciê¿y³. B³êdem natomiast jest podwa¿anie jego istnienia, ignorowanie obecnoci
i dzia³alnoci. Niebezpieczne s¹ tak¿e s¹dy zbytnio wyolbrzymiaj¹ce jego w³adzê
i moc. To jedynie budzi w cz³owieku uczucie panicznego lêku przed starciem
z szatanem. W takiej sytuacji z³y duch mo¿e ju¿ mieæ nad ludmi przewagê44.
W scenie kuszenia Jezusa ka¿dy odnajdzie pomoc, jeli jej z wiar¹ poszukuje. Chrystus jest tu Jedynym Panem, ale sytuacja ta umacnia równie¿ myl, ¿e
w ludzkiej naturze tkwi zdolnoæ odrzucenia tego, co z³y duch nam proponuje.
Szatan zna ka¿dego cz³owieka indywidualnie, nieco odmiennie ka¿dego te¿ atakuje, by zaniecha³ dobra, a wybra³ z³o. Takie postêpowanie szatana nie mo¿e
jednak rodziæ w cz³owieku lêku. Cz³owiek winien natomiast zaufaæ bezwzglêdnie
Bogu, który sam pokaza³, w jaki sposób nale¿y pokonywaæ z³ego ducha.
METODY STOSOWANE PRZEZ ZŁEGO DUCHA NA PODSTAWIE
KONFRONTACJI JEZUSA Z SZATANEM (MT 4,1-11 I PAR.)
(STRESZCZENIE)

Wydarzenia, jakie dokona³y siê podczas kuszenia Jezusa na pustyni (zob. Mt 4,1-11; Mk 1,12;
£k 4,1-13) mog¹ pomóc zdemaskowaæ z³ego ducha i poznaæ jego metody. Kuszenie przez szatana
daje wiedzê, jak trzeba walczyæ z nim, by skutecznie zwyciê¿yæ. Jezus zostawia pewne wytyczne,
wskazówki, które w tym pomagaj¹. Z³o w ludzkim ¿yciu czêsto pojawia siê niespodziewanie. Chocia¿
wydaje siê silne, jest zawsze do przezwyciê¿enia. Analizuj¹c scenê kuszenia Jezusa, poznajemy,
w jaki sposób szatan nam zagra¿a i jak nale¿y go przezwyciê¿aæ. Z kuszenia Jezusa wynikaj¹
konkretne wskazania i postawa, co mo¿e przydaæ siê ludziom wspó³czesnym.

THE METHODS EMPLOYED BY THE EVIL SPIRIT BASED
ON THE CONFRONTATION OF JESUS WITH SATAN
(MT 4,1-11 AND PARALLEL GOSPELS)
(SUMMARY)

The events that took place during Jesus temptation in the desert (cf. Mt 4,1-11; Mk 1,12;
Lk 4,1-13) can prove helpful in unveiling the evil spirit and fathoming his methods. Temptation by
44

Por. K. Wons, Przewodnik po stanach pokus, Kraków 2003, s. 1517.
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Satan proffers the knowledge of how to combat him most effectively in order to stand undefeated.
Jesus offers us some guidelines and tips which are designed to aid us in this process. Evil may often
enter our lives unexpectedly. Although it may appear forceful, it is always surmountable. In analysing
the scene of Jesus temptation, we learn how Satan threatens us and how we ought to overcome him.
The temptation of Jesus offers specific indications together with a paragon of attitude, which the
people of today can find useful.

DIE VOM BÖSEN EINGESETZTEN METHODEN ANHAND
DER KONFRONTATION JESU MIT DEM TEUFEL
(MT 4,1-11 UND PARALLELEN)
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Ereignisse, die sich während der Versuchung Jesu in der Wüste abspielten (siehe Mt 4,1-11;
Mk 1,12; Lk 4,1-13), können helfen, den Bösen zu entlarven und seine Methoden kennen zu lernen.
Die Versuchung durch den Teufel liefert das Wissen, wie man ihn bekämpfen muss, um ihn erfolgreich
zu bezwingen. Jesus gibt bestimmte Richtlinien, Hinweise, die dabei helfen. Das Böse taucht im
menschlichen Leben oft unerwartet auf. Obwohl es stark zu sein scheint, ist es doch immer zu
besiegen. Wenn wir die Szene der Versuchung Jesu analysieren, erfahren wir, auf welche Weise der
Teufel uns bedroht und wie er zu schlagen ist. Aus der Versuchung Jesu resultiert eine bestimmte
Haltung, ergeben sich konkrete Anweisungen, die den heutigen Menschen dienlich sein können.
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Wstęp
W roku 2014 mija 620 lat od mierci mistyczki, patronki kobiet oraz Prus
i Pomorza, b³. Doroty z M¹tów. Dziêki wielkim staraniom biskupów warmiñskich
po tak d³ugim czasie Polacy doczekali siê przek³adu dzie³ opowiadaj¹cych
o dowiadczeniach mistycznych wyj¹tkowej niewiasty, która na przestrzeni swojego ¿ycia mieszka³a w M¹tach, Gdañsku i Kwidzynie. Autorem przek³adu trzech
oryginalnych dzie³ powiêconych przez Mistrza Jana z Kwidzyna w³anie b³. Dorocie jest biskup Julian Wojtkowski, który wykona³ wielk¹ pracê, aby przybli¿yæ je
wspó³czenie ¿yj¹cym kap³anom i wiernym. S¹ to: ¯ywot £aciñski1, Siedmiolilie2,
Adres/Adresse/Anschrift: dr Marta Kowalczyk, Katedra Filozofii i Antropologii, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, 760313@wp.pl.
1 Vita Dorotheae Montoviensis magistri Johannis Marienwerder, hrsg. von Hans Westpfahl unter
Mitwirkung von Anneliese Triller, geb. Birch-Hirschfeld (Forschungen und Quellen zur Kirchen- und
Kulturgeschichte Ostdeutschlands, Bd. 1), Köln-Graz 1964; Jan z Kwidzyna, ¯ywot Dortoy z M¹tów,
z krytycznego wydania: Hans Westphal, Annelise Birch-Hirschfeld-Triller, Böhlau Verlag Köln-Graz 1964,
prze³. bp Julian Wojtkowski, Lublin 2012. Dalej: ¯ywot.
2 Septililium venerabilis dominae Dorotheae Montoviensis, auctore Joanne Marienwerder, hrsg.
von Franz Hipler (Analecta Bollandiana, Vol. 24), Bruksela 18831885; nadbitka 1885.  Mistrz Jan
z Kwidzyna, Siedmiolilie Doroty z M¹tów (13471394), z krytycznego wydania: dr. Franciszka Hiplera,
Analecta Bollandiana, Bruksela 24 (18831885), ZGAE, Braniewo 6 (1878) 148183, prze³. bp Julian
Wojtkowski, Olsztyn 2012. Dalej: Siedmiolilie.
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oraz Ksiêga o wiêtach3. Pierwsze dwa ukaza³y siê drukiem w 2012 r., natomiast trzecie zosta³o wydane w Olsztynie w roku 2013.
Przek³ad ¯ywota Doroty z M¹tów Mistrza Jana z Kwidzyna autorstwa
biskupa Juliana Wojtkowskiego ukaza³ siê z koñcem 2012 r. dziêki Towarzystwu
Naukowemu KUL. Kilka miesiêcy wczeniej ukaza³y siê Siedmiolilie, które dziêki staraniom arcybiskupa warmiñskiego Wojciecha Ziemby, zosta³y opublikowane w Olsztynie. Tekst ten, równie¿ przet³umaczony przez biskupa Juliana Wojtkowskiego, w oryginale zosta³ napisany po ³acinie i poza opisami prze¿yæ
mistycznych zawiera umieszczone na koñcu dzie³a, spowiedzi b³. Doroty, które
zosta³y spisane w jêzyku górnoniemieckim. W obu przek³adach g³ówny wysi³ek
t³umacza skierowany zosta³ na wiernoæ pierwowzorowi, zachowanie znaczenia
wyrazów, stosowanie odpowiedników czysto polskich oraz pisowniê odzwierciedlaj¹c¹ stany uczuciowe i dowiadczenia mistyczne kwidzyñskiej rekluzy.
Ponadto ¯ywot skoncentrowany jest bardziej na chronologicznie u³o¿onym
przekazie opowiadaj¹cym o latach m³odzieñczych, ma³¿eñstwie, wychowaniu
dzieci, pielgrzymkach i towarzysz¹cych tym latom ¿ycia prze¿yciach duchowych4 . Natomiast Siedmiolilie to dzie³o sk³adaj¹ce siê z 7 traktatów, w których
zosta³y opisane ³aski mistyczne otrzymane przez b³. Dorotê5.
3 Liber de Festis seu Apparitiones venerabilis dominae Dorotheae auctore Johanne Marienwerder,
w: 1) Ms. Theol. Lat. k. 207 Biblioteki Uniwersyteckiej w Tybindze, 2) Ms. Mar. F. 260 Biblioteki
Miejskiej w Gdañsku; spis treci i wiele rozdzia³ów przedrukowano w: Positio, s. 59157.  Liber de
festis Magistri Johannis Marienwerder. Offenbarungen der Dorothea von Montau. Herausgegeben von
Anneliese Triller, geboren Birch-Hirschfeld, unter Mitwirkung von Ernst Borchert nach vorarbeiten Hans
Westpfahl, Köln, Weimar, Wien 1992.  Ksiêga o wiêtach Mistrza Jana z Kwidyna. Objawienia B³ogos³awionej Doroty z M¹tów, z krytycznego wydania: Dr Anneliese Birch-Hirschfeld Triller, przy wspó³pracy Ernesta Borcherta, po przygotowaniach Jana Westpfahla, prze³. bp Julian Wojtkowski, Olsztyn 2013.
Dalej: Ksiêga o wiêtach.
4 Jak zaznaczy³ bp Wojtkowski we wprowadzeniu, pierwsza ksiêga ¯ywota w osiemnastu rozdzia³ach mówi o objawieniach Doroty w ogólnoci, ich autentycznoci i zapisie oraz wyjania niektóre
trudne wyra¿enia rozwiniêtego przez Dorotê z M¹tów nazewnictwa. Druga (46 rozdzia³ów) i trzecia
ksiêga (28 rozdzia³ów) opowiadaj¹ o jej ¿yciu do roku 1391 i niemal dos³ownie przytaczaj¹ 54 rozdzia³ów
Vita Lindana, które jednak poszerzaj¹ o nastêpne 20 rozdzia³ów. Czwarta ksiêga (40 rozdzia³ów) zawiera
tylko traktaty o mêce i pociesze Doroty, pi¹ta ksiêga (49 rozdzia³ów) mówi o jej ¿yciu i æwiczeniach
w zamkniêciu, szósta ksiêga (25 rozdzia³ów) o jej mi³osnym obcowaniu z Chrystusem, siódma ksiêga
(31 rozdzia³ów) o jej têsknocie za mierci¹, niebiañskich procesjach i b³ogos³awionej mierci Doroty.
W Prologu jest mowa o siedmiu pieczêciach, które ukrywa³y przed wiatem ¿ycie wewnêtrzne Doroty
i odnosi je do siedmiu obrazów apokaliptycznych w symbolicznym wyk³adzie u¿ywanym w redniowieczu. Tablica, czyli skorowidz osobowy i rzeczowy sk³ada siê z ok. 150 wyrazów z dalszym ci¹giem,
który pocz¹tkowo Jan z Kwidzyna umieci³ na pocz¹tku swego dzie³a, co mia³o na celu u³atwienie
czytelnikowi orientacji w trudnym tekcie mistycznym. Dlatego w Tablicy po ka¿dym zdaniu podany jest
odpowiedni odnonik: ksiêga, rozdzia³ i odcinek (od a do f). Zob. ¯ywot, s. 1314.
5 Siedmiolilie sk³adaj¹ siê z 7 traktatów. Pierwszy z nich powiêcony jest mi³oci, drugi zes³aniu
Ducha wiêtego, trzeci mówi o uczuciach Eucharystii, czwarty o kontemplacji, pi¹ty o porwaniu, czyli
uniesieniu duszy ponad siebie, szósty o doskona³oci ¿ycia chrzecijañskiego, a siódmy o spowiedzi. Zob.
Siedmiolilie, s. 9.
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W obu dzie³ach uwidacznia siê duchowoæ b³. Doroty, której cech¹ charakterystyczn¹ jest wyrany chrystocentryzm prze¿yæ, przepojony têsknot¹ za
zjednoczeniem duszy z wol¹ Bo¿¹. Budowanie wiêzi z Oblubieñcem oraz rozwój ¿ycia duchowego b³ogos³awionej rekluzy opiera³ siê wed³ug mistrza Jana
z Kwidzyna na Eucharystii, czêstym przyjmowaniu komunii wiêtej i spowiedzi
oraz na modlitwie kontemplacyjnej. Jak bowiem zanotowa³ spowiednik: Pod
nauczycielem pos³uszeñstwa, którego katedra jest w niebie a szko³a na ziemi,
czcigodna pani Dorota uczy³a siê mieæ dobre sumienie, surow¹ stosowaæ karnoæ i poznawaæ dobroæ swego Stwórcy. Uczy³ j¹ bowiem sprawca wszystkiego, którego z Psalmist¹ (118,66) b³aga³a mówi¹c: Naucz mnie dobroci i karnoci i umiejêtnoci. Zaiste trudn¹ nauk¹, mianowicie czuwañ i potu, osi¹gnê³a
pe³n¹ czystoæ serca. I tak posiad³a wiedzê wlan¹ sobie przez Boga6. Przemiana jej ¿ycia dokonywa³a siê stopniowo, gdy¿ Ojciec Mi³osierdzia: Zasadzi³ j¹
najpierw w ogrodzie zieleni dziewiczej czystoci. Nastêpnie przesadzi³ j¹, przenosz¹c na rolê p³odnoci ma³¿eñskiej powci¹gliwoci. Potem uwalniaj¹c j¹ od
prawa mê¿a, przesadzi³ na pole duchowo urodzajnej wiêtoci wdowiej. Wreszcie wprowadzi³ j¹ na miejsce uniesienia i radoci, mianowicie kontemplacji Bóstwa7, co znalaz³o swoje uwieñczenie w dowiadczeniu mistycznych zalubin
oraz zamiany serc. Kwestie te zostan¹ szerzej omówione w kolejnych punktach
niniejszej publikacji.

Błogosławiona patronka Prus i Pomorza
B³. Dorota z M¹tów (13471394) przysz³a na wiat 24 stycznia 1347 r.
w M¹towach Wielkich, na terenie ówczesnych Prus, jako siódme sporód dziewiêciorga dzieci8. Jej ojciec Wilhelm Schwatze (+1359) pochodzi³ z Holandii.
O matce wiadomo niewiele ponadto, ¿e mia³a na imiê Agata (+1401). Jako siedemnastoletnia panienka, Dorota, 15 sierpnia 1363 r., zosta³a wydana za m¹¿ za
20 lat starszego od niej p³atnerza z Gdañska o imieniu Wojciech9, z którym
zamieszkali przy ul. D³ugiej. W okresie ma³¿eñstwa Dorota urodzi³a dziewiêcioro
dzieci. Niestety, poza córk¹ Gertrud¹, która wst¹pi³a do klasztoru benedyktynek
w Che³mnie, wszystkie dzieci (piêciu synów i trzy córki) zmar³y podczas zarazy
panuj¹cej w latach 13731382. Po kontaktach Doroty z córk¹ pozosta³y jednak
6
7
8

¯ywot, I, 1, a.
Ibidem, II, 1, b.
Jan z Kwidzyna podaje w rozdziale drugim Ksiêgi Drugiej, ¿e Agata i Wilhelm mieli 4 synów
i 5 córek oraz ok. 50 wnucz¹t. Zob. ibidem, II, 2, bc.
9 Ibidem, II, 41, a.
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listy o charakterze mistyczno-ascetycznym. Przyk³ad takiego tekstu znaleæ
mo¿na w Modlitewniku Matek Kocio³a, który wydany zosta³ przez ojców
karmelitów w Poznaniu. W licie do córki Gertrudy b³. Dorota pisa³a: Moja
ukochana i jedyna córko! Pamiêtaj o dzie³ach, których dokona³ w Tobie i we
mnie Pan nasz Jezus Chrystus. Oby nigdy o Nim nie zapomnia³a. Przyzywaj
Go do siebie i mów: Panie Jezu Chryste, oto przyby³e do mnie w swoim
majestacie. Spraw, aby moja dusza ustawicznie wzrasta³a w doskona³ym poznawaniu Ciebie. Przygotuj i umocnij wolê moj¹, abym ochotnie i gorliwie, z radoci¹ i mêstwem spe³nia³a w ka¿dej chwili najdro¿sz¹ wolê Twoj¹. Rozjanij
pamiêæ mej duszy i we j¹ w posiadanie. Spraw, aby s³uch mojej duszy z uwag¹
przyjmowa³ wszystkie Twe natchnienia i pouczenia. Daj oczom mej duszy nowe
wiat³o, abym siebie jasno mog³a poznaæ i rozpamiêtywaæ. Duszê moj¹ owieæ
i oczyæ Twoj¹ ³ask¹, trzema cnotami teologicznymi oraz czterema cnotami
kardynalnymi, siedmioma darami Ducha wiêtego, omioma b³ogos³awieñstwami, pe³n¹ doskona³oci¹, aby w ka¿dej chwili Tobie jednemu byæ pos³uszn¹.
Najs³odszy Panie, daj tak¿e mojej duszy duchowy zmys³ powonienia, aby pachnia³y jej sprawiedliwoæ i cnoty; niesprawiedliwoæ za, wada i jakikolwiek
grzech wyda³y wstrêtn¹ woñ. Udziel tak¿e duszy mojej najdro¿szy Panie duchowego smaku, aby dobra duchowe, rzeczy wiête i cnotliwe, zw³aszcza przykazania Twe i polecenia by³y dla niej s³odkie, ¿ycie za w grzechu, przekraczanie
Twoich przykazañ, ¿ycie nie duchowe i nie wiête  prawdziw¹ gorycz¹. Najs³odszy Panie Jezu Chryste, udziel mej duszy ³aski, a¿ebym odczuwa³a i rozpamiêtywa³a rany grzechów, ich z³o i zgubne nastêpstwa. Niechaj tego wszystkiego
unika moja dusza, podobnie jak cia³o, unika z³a materialnego i szkody. Spraw,
aby dusza moja pragnê³a duchowego postêpu, dobra i po¿ytku, aby wzrasta³a
w ³asce i mi³oci dziêki pomocy Ojca i Ducha wiêtego. Amen10.
Podobny charakter maj¹ te¿ inne teksty, w których Jan z Kwidzyna relacjonuje dowiadczenia mistyczne b³. Doroty w celu poci¹gniêcia ku Bogu kolejnych pokoleñ czytelników ¯ywota. Albowiem jak zapowiada³ jej Pan: Oni
z duchowych dóbr zostawionych przez ciebie, gdy umrzesz, maj¹ staæ siê
bogatsi ni¿ synowie tego wieku przez cielesne dobra od swoich rodziców po
mierci zostawione. Mianowicie poniewa¿ dobra, które ka¿esz im pozostawiæ,
s¹ dobrami prawdziwymi i uczciwie nabytymi, a s¹ to: prawdziwa wiara, wielka
mi³oæ, silna nadzieja, pe³ne zawierzenie i usilne pragnienie. Jeli zechc¹, bêd¹
mogli z nich byæ szczêliwi11. Aby przes³anie przekazane przez Dorotê dotar³o
do szerokich rzesz wiernych, rekluza, przepowiadaj¹c w³asn¹ mieræ, przekaza³a
swojemu spowiednikowi wolê Pana, aby to on, po jej zgonie, zaj¹³ siê przepo10
11

M. Kowalczyk (oprac.), Modlitewnik. Matki Kocio³a, Poznañ 2012.
¯ywot, VII, 25, d.
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wiadaniem wielkich dzie³ Boga, które otrzyma³a12. Aby zrozumieæ przekaz pozostawiony przez b³. Dorotê oraz jej spowiednika, Mistrza Jana z Kwidzyna,
trzeba zag³êbiæ siê w treæ przetrwa³ych do naszych czasów dzie³. Ich przekaz,
pomimo mierci mistyczki, która nast¹pi³a przed zachodem s³oñca 25 czerwca
1394 r., pozostaje ¿ywym wiadectwem umi³owania Boga.

Doświadczenia mistyczne bł. Doroty z Mątów
Kwintesencjê dzie³ autorstwa Mistrza Jana z Kwidzyna (13431417) stanowi opis ³ask mistycznych otrzymywanych podczas objawieñ przez b³ogos³awion¹ rekluzê. Przy czym g³ównym celem autora by³o ukazanie czytelnikom mi³oci
jako fundamentu chrzecijañskiej doskona³oci oraz danie wiadectwa wiêtoci
pruskiej mistyczki. Wród opisanych praktyk duchowych, które doprowadzi³y
Dorotê z M¹tów do mistycznych zalubin oraz pozwalaj¹cej jej przylgn¹æ do
Chrystusa przemiany serca, na pierwszy plan wysuwaj¹ siê charakterystyczne
dla devotio moderna  czystoæ, ubóstwo, mi³osierdzie oraz umartwienia i pokuta, wród których wyró¿niæ trzeba surowe posty i pielgrzymki do miejsc
wiêtych13. To one wynios³y patronkê Prus i Pomorza na szczyty modlitwy
kontemplacyjnej. Warto te¿ wspomnieæ o jej wspó³dzia³aniu z ³ask¹ bo¿¹. Jak
napisa³ jej spowiednik, do wstêpowania po stopniach kontemplacji by³a [Dorota] po pierwsze ustanowiona w ³askach sakramentalnych, które przyjmuje siê
w sakramentach chrztu, bierzmowania, pokuty i Eucharystii. Po drugie by³a
odziana szatami cnót, mianowicie czterech kardynalnych i trzech teologicznych.
Po trzecie by³a kierowana siedmioma darami Ducha wiêtego do wybitniejszych
i doskonalszych aktów cnót, ponad zwyk³e, nawet cnotliwe, ¿ycie ludzkie.
Podejmowa³a bowiem dzie³a bardzo trudne, o których jest w ksiêdze jej ¯ycia;
wykonywa³a je z rozkosz¹, poniewa¿ kosztowa³a pierwocin s³odyczy ojczyzny
niebiañskiej. Po czwarte, poniewa¿ smakowanie tego rodzaju rozkoszy nie zwyk³o tu byæ ci¹g³e, dlatego ¿e zmys³y cia³a maj¹ w³asne dzia³ania i doznania, by
wiêc nie usta³a we wspomnianych aktach darów oraz stopniach kontemplacji,
od¿ywiana by³a dwunastu duchowymi owocami, które wylicza Aposto³ w Licie
do Galatów. Po pi¹te, aby by³a wspierana w swym pragnieniu ¿ycia wiecznego
12
13

Ibidem, VII, 25, f.
B³. Dorota pielgrzymowa³a m.in. do Kartuz, Koszalina, Akwizgranu i Rzymu (na rok jubileuszowy). Razem z mê¿em pielgrzymowa³a te¿ do Eremitów w Finsterwalde (Einsiedeln), gdzie  wliczaj¹c
czas podró¿y  przebywali od 12 X 1385 do oko³o 20 I 1387 (do Gdañska dotarli 25 III 1387 r.). Pieszo
udawa³a siê równie¿ z Gdañska do Kwidzyna. W 1393 r. zosta³a zamurowana w katedrze kwidzyñskiej.
Zob. ¯ywot, Kalendarium.
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i nadziei ojczyzny wbrew trudowi, znu¿eniu i obrzydzeniu drogi, a swobodniej
oddawa³a siê czystej kontemplacji, obdarzona by³a omiu b³ogos³awieñstwami,
które wyranie wyliczy³ Pan i wiêty Mateusz. Tym wiêc by³a przygotowana do
kontemplacji i przez to daleka od tego, co przeszkadza kontemplacji. Troje
przeszkadza kontemplacji, mianowicie ska¿enie grzechów, mi³oæ spraw doczesnych, roztargnienie umys³u14.
Mocno rozwiniêta pobo¿noæ i widzenia mistyczki nie by³y czym zwyczajnym i budzi³y wiele w¹tpliwoci  nawet u jej spowiednika, który dopytywa³
rekluzê, sk¹d wie, ¿e jej widzenia i objawienia s¹ prawd¹, a nie wyobraniowymi zjawami, [ ] które mog³yby przez niektórych przewrotnie t³umacz¹cych byæ
uznane za sny lub urojenia15. Jej odpowiedzi by³y jednak proste i przejrzyste.
Opowiada³a bowiem, jak zapala siê do mi³oci Boga i bliniego, rozp³omienia do
pobo¿noci, do potêpienia grzechu, wzgardy rzeczy doczesnych, lekcewa¿enia
siebie, do prawdziwej i sta³ej pokuty za grzechy, sta³ej cierpliwoci, czystej
powci¹gliwoci, dzielnoci czynienia dobra, ¿yczliwoci, wstrzemiêliwoci
i pokory16. Motywacj¹ dla jej dzia³añ by³o wielkie pragnienie osi¹gniêcia ¿ycia
wiecznego, co z kolei zachêca³o j¹ do dba³oci o czystoæ duszy, która wyra¿a³a
siê w czêstych spowiedziach, ¿alu za grzechy wyra¿anym przez p³acz, noszeniu
w³osienicy, samobiczowaniach oraz codziennym uczestniczeniu w Eucharystii.
Z pozostawionych przez Mistrza Jana opisów wynika, ¿e stanom mistycznym dowiadczanym przez Dorotê towarzyszy³o m.in.: naturalne widzenie oczyma, które wyjania³a w sensie nadprzyrodzonym, widzenia wewnêtrzne oraz
objawienia bezporednie wyra¿ane poprzez wewnêtrzn¹ mowê duszy. Relacjonowane przez ni¹ objawienia, spowiednicy porównywali, sprawdzali z doktryn¹
Kocio³a i odnosili do tekstów Pisma wiêtego17. Wizje wewnêtrzne dotyczy³y
tajemnic wiary, takich jak: wcielenie, odkupienie, chwa³a Maryi i zbawionych.
Przy czym wiêkszoæ wizji nastêpowa³a po przyjêciu przez rekluzê komunii
wiêtej. Wówczas poprzez g³êbokie zjednoczenie duszy z Chrystusem, b³. Dorota by³a tak ogniem mi³oci roztopiona, i¿ dusza jej przemienia³a siê na obraz
i podobieñstwo Bo¿e. Dzia³o siê tak, poniewa¿ Pan Jezus przychodz¹c przez
Sakrament do duszy oblubienicy wci¹ga³ jej wolê i pragnienie, a ona g³êboko
zanurza³a siê w przepaæ Boskoci i przybiera³a Bo¿e podobieñstwo, tak jak
14
15
16
17

Zob. ¯ywot, III, 4, a; Siedmiolilie, IV, 1, s. 145.
¯ywot, I, 6, i.
Ibidem.
W Ksiêdze Pierwszej ¯ywota napisano, ¿e Chrystus da³ Dorocie zapewnienie, ¿e spowiednicy
zostali dani jej dla opieki. Mówi³ bowiem: Wyznaczy³em tobie dwóch mê¿ów dobrej s³awy, bieg³ych
w Pimie wiêtym, mianowanych magistrami, aby dobrze wa¿yli i patrzyli, czy objawione tobie zgadza
siê z Pismem wiêtym, aby tylko prawdziwe wypowiedzi by³y spisywane. Zob. ¯ywot, I, 4, k. Por.
ibidem, I, 5, d.
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wosk pieczêci¹ g³êboko t³oczony przyjmuje wygl¹d pieczêci, i jak kropla wody
wlana do wina traci smak, barwê i zapach wody i przechodzi w wino, a tak¿e jak
roz¿arzone ¿elazo staje siê bardzo podobne do ognia, jakby zosta³o wyzute ze
swej natury18.
Cech¹ charakterystyczn¹ dowiadczeñ mistycznych b³. Doroty by³y towarzysz¹ce im objawy zewnêtrzne, takie jak: trwogi ducha, obfite poty, i p³acze,
wielkie ³kania i g³êbokie jêki, oraz g³êbokie i d³ugie, z dna ci¹gniête westchnienia19. I choæ prze¿ycia podobne raczej obce by³y w. Brygidzie Szwedzkiej, to
warto wspomnieæ, ¿e to w³anie j¹ rekluza z Kwidzyna uwa¿a³a za inspiratorkê
dla swojej duchowoci. Odniesienia dotycz¹ce faktu, ¿e b³. Dorota by³a pod
wp³ywem w. Brygidy, mo¿na znaleæ przy ró¿nych okazjach, kiedy miêdzy ni¹
a spowiednikiem dochodzi³o do dyskusji na temat wizji mistyczki pruskiej
sprzecznych z objawieniami w. Brygidy, a niekiedy i z nauk¹ Kocio³a20. Niemniej jednak przyznaæ trzeba, ¿e kwidzyñska rekluza darzy³a wiêt¹ ze Szwecji
wielkim szacunkiem i estym¹.
Jak wynika z przekazu Doroty z M¹tów, po oczyszczeniu duszy i odpowiednim przyozdobieniu jej przez Pana, dusza mo¿e dost¹piæ ³aski mistycznych
zarêczyn i zalubin. Wed³ug relacji Jana z Kwidzyna: Jezus Chrystus, Syn króla
wiecznego, chc¹c j¹ [Dorotê] poj¹æ jako oblubienicê, oczyci³ j¹, owieci³ i j¹
piêknie udoskonali³. Oczyci³ jej grzechy, obmywaj¹c j¹ we krwi swojej, namaci³ olejkiem radoci i zachwytu, bo zarówno w przeciwnociach jak w powodzeniu okazywa³a siê mi³a i pogodna, przydzieli³ jej wiat niewieci zgodnie
z królewsk¹ przyzwoitoci¹, strzeg¹c jej nie tylko od piêtna nies³awy, od grubych zmaz sumienia, lecz nawet od wszelkiego rodzaju z³a, mianowicie od z³a
pozornego i od z³ego domys³u. Owieci³ j¹ ogniem swej mi³oci i wiat³em
jasnego poznania, objawiaj¹c jej tajemnice na niebie i na ziemi. J¹ sam¹ za
udoskonali³ w wygl¹dzie odziewaj¹c delikatnie i ró¿nobarwnie, mianowicie gor¹cymi pragnieniami, wiêtymi mylami, ró¿nymi cnotami, które duszê zdobi³y
przedziwn¹ rozmaitoci¹ i niewypowiedzianym piêknem. Innej bowiem barwy
jest sprawiedliwoæ, innej mi³osierdzie, innej pokorne pos³uszeñstwo, lub cierpliwoæ w przeciwnociach, a innej ¿arliwoæ o dusze i mêska sta³oæ, zarówno
w powodzeniu jak w nieszczêciach  a innej cnota zwalczana i cnota w pokoju
zachowana, innej czystoæ ma³¿eñska, innej czystoæ wdowia, i tak o innych
bardzo wielkich cnotach. Dalej ozdob¹ tej duszy by³a czystoæ sumienia,
18
19
20

Siedmiolilie, III, 27, s. 142.
Ibidem, I, 10, s. 41.
Fascynacja Doroty postaci¹ w. Brygidy pojawi³a siê najprawdopodobniej wówczas, gdy by³a
ona naocznym wiatkiem przewo¿enia cia³a mistyczki z Rzymu do Szwecji przez Gdañsk. Por. Ksiêga
o wiêtach, 54; J. Misiurek, Wielkie mistyczki Kocio³a, s. 105.
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w której jania³a prawda, a dusza w prawdzie siê ogl¹da³a. Poznaj¹c siebie
w Bo¿ej obecnoci rzadko musia³a ona odwracaæ sw¹ twarz od Boga ze wstydu
swej nieczystoci, albo odbita przez Bo¿e wiat³o, lecz jak zosta³o powiedziane
nieolnionymi oczami patrza³a w blask Bo¿ej jasnoci. Owa ozdoba lni¹ca
wewnêtrznie wylewa³a siê promiennie na zewn¹trz, jania³a bowiem w jej mowie
i obliczu, ruchu i wygl¹dzie, chodzie i ka¿dym gecie, a przez to ka¿da jej
czynnoæ by³a zarazem zdobna i uczciwa21. Dopiero tak przygotowana oblubienica jest godn¹, by spotkaæ siê z Chrystusem Oblubieñcem22. W³anie ³aski
takiego, szczególnego spotkania z Bogiem dost¹pi³a b³. Dorota z M¹tów. Jej
drogê na duchowy szczyt w sposób obrazowy i symboliczny przedstawi³
w swoich dzie³ach Jan z Kwidzyna. Dok³adn¹ analizê dowiadczeñ duchowych,
bêd¹cych udzia³em pruskiej mistyczki znaleæ mo¿na przede wszystkim w Siedmioliliach. I tak, jak opisa³ to kierownik duchowy rekluzy, 3 maja 1364 r.,
w wiêto znalezienia Krzy¿a wiêtego mia³o miejsce pierwsze widzenie, ukazuj¹ce jej tzw. uroczystoæ wiêt¹, czyli widzenie wiêtowanej tajemnicy. Od tego
dnia Dorota zaczê³a dowiadczaæ stopnia mi³oci charakteryzowanego jako mi³oæ gor¹co p³on¹ca23. Z czasem dost¹pi³a te¿ innych ³ask, wizji, ekstaz, audycji i objawieñ, sporód których szczególnie wyró¿niæ nale¿y ³askê mistycznej
21
22

Por. ¯ywot, VI, 12, a-c; Siedmiolilie, Wstêp, s. 23.
W jednej z wizji Jezus Chrystus mówi³ do Doroty: To ja przystroi³em ciê rozmaicie, bo me
Oblubienice powinny mieæ w swoich szatach, tu na ziemi noszonych, ró¿ne barwy. Rozmaitoæ za szat
jest wieloci¹ ³ask, cnót, mi³oci, pociech oraz dobrodziejstw moich, które duszy s¹ tu przeze mnie
udzielane, jak przemo¿na mi³oæ, porwanie ducha, radoæ serca, wylewna mi³oæ, upojenie ducha,
g³êboka pokora i wiele innych podobnych, które dusza winna tu nosiæ jako porz¹dna oblubienica, by
mog³a byæ rozpoznana jako oblubienica wiecznego Króla. Dusza, która wybiera mnie za oblubieñca, jest
i bêdzie m¹dra. Taka bowiem wybra³a sobie oblubieñca jedynie przepotê¿nego, wysokiej godnoci,
bogatego i przystojnego. Bo taka powinna mieæ ode mnie tu na ziemi wielorakie dobro. Gdy za
przeprowadzê j¹ do królestwa mego, wtedy wystarczy jej jedyne dobro i jedno odzienie tylko mieæ bêdzie
przewspania³e i drogie. Tu tak¿e w ka¿dej uroczystoci wielkiego wiêta winna mieæ na sobie odpowiedni¹ sukniê lubn¹ i nie powinna mieæ odzienia zgrzebnego lub szorstkiego, lecz delikatne i lekkie. A co do
duszy nie powinna mieæ potraw jakiego rodzaju nêdznych lub prostackich, lecz smaczne i delikatne. I ja
tak¹ ciebie przygotowa³em, jak¹ ciebie chcê mieæ, i przyozdobi³em ³ask¹ oraz dobroci¹, z³otem i srebrem
i drogim kamieniem. ¯ywot, VI, 12, e. Por. ibidem, VI, 13.
23 Wed³ug wyjanieñ zawartych w Siedmioliliach, ilekroæ cz³owiek z mi³oci mno¿y uczynki
nadobowi¹zkowe, sprawia, ¿e ogieñ mi³oci Bo¿ej prowadzi go z gor¹ca do ¿aru i gor¹co go zapala,
zgodnie ze s³owami Ewangelii w. £ukasza (24, 32): Czy¿ serce nasze nie pa³a³o w nas?. Wed³ug relacji
Jana z Kwidzyna, p³omieniem tej mi³oci b³. Dorota zapala³a siê w trakcie rozmowy z Bogiem, jej serce
bi³o porywczo. Ponadto, gdy Bóg mówi³, dusza jej roztapia³a siê, serce jej rozszerza³o, wiadomoæ
rozjania³a, ka¿da w³adza duszy wzmacnia³a, duch jej stawa³ siê lekki i chy¿y, unosi³ siê w górê i stawa³
jednym duchem z Panem Bogiem: tak jak jedno powstaje z wêgla i ognia, ¿e wêgiel nie ³atwo da siê od
ognia wydzieliæ. Nadto z tej gor¹co natê¿onej mi³oci obficie poci³a siê, jakby by³a w bardzo gor¹cej ³ani.
Zwyk³a tak¿e mocno p³akaæ, bardziej z mi³oci ni¿ ze smutku. Wreszcie zgodnie z t¹ mi³oci¹ by³a
pracowita i p³odna; tak zazwyczaj modli³a siê, b³aga³a, przymila³a i dziêkowa³a. A poniewa¿ ze wzrostem
¿aru wybucha p³omienne wiat³o i powstaje blask m¹droci, st¹d ona w tej mi³oci by³a bardzo wiat³a,
radosna i zadowolona. Zob. Siedmiolilie, I, 1, s. 25; I, 5, s. 3536.

Charakterystyka doświadczeń mistycznych bł. Doroty z Mątów...

103

Studia Warmińskie 51 (2014)

zamiany serc. Dowiadczy³a jej mistyczka w 39 roku ¿ycia, prawdopodobnie
mia³o to miejsce 21 stycznia 1385 r., podczas modlitwy przed o³tarzem Matki
Bo¿ej w kociele Mariackim w Gdañsku. Wówczas to, jak opisa³ Jan z Kwidzyna: Pan Jezus, cudowny jej mi³onik, wydoby³ jej dawne serce, a w jego
miejsce w³o¿y³ serce nowe i gor¹co rozpalone24. W ten sposób charyzmaty
wszystkich poprzednich darów gor¹c¹ mi³oci¹ umocnione i znacznie powiêkszone wst¹pi³y na wysoki stopieñ doskona³oci25. Jak zaznaczy³ Mistrz Jan:
Wtedy dokona³o siê tam wewnêtrzne zjednoczenie jej duszy z Panem, zapomnienie wszystkiego co zewnêtrzne, owiecenie umys³u, duchowo zmys³owe
poznanie poca³unku i objêcia duszy z Chrystusem, jawne s³yszenie g³osu Pana
Boga, mówi¹cego wewn¹trz a niekiedy zewn¹trz, widzenie i kontemplacja wiêtych tajemnic, oraz nag³e pouczenie w jaki sposób wiêci na tym wiecie ¿yli
wiêcie26. Jasnemu poznaniu, umi³owaniu i rozkoszowaniu siê Panem Bogiem
towarzyszy³ s³yszany przez ni¹ g³os Oblubieñca oraz doznania zachwytu sprawiaj¹ce, ¿e b³. Dorota nadprzyrodzonym wiat³em rozjaniona pozna³a wiele
tajemnic na niebie i na ziemi, które widzia³a czasem wyobraniowo, czasem
umys³owo, bez obrazu jakiej rzeczy stworzonej27. Mog³a te¿ widzieæ w sobie
jak przez kryszta³ najmniejsze grzechy28, co pomog³o jej w oczyszczaniu
i utrzymywaniu duszy w nieskazitelnej niemal czystoci.
Ponadto, poród licznych wizji, ekstaz, audycji i objawieñ Mistyczka Pó³nocy (bo tak te¿ by³a nazywana Dorota) dowiadczy³a równie¿
owoców kontemplacji i cilejszego zjednoczenia duszy z Bogiem, które
wyra¿a³o siê upojeniem ducha29, os³upieniem30, szaleñstwem ducha31, poca24
25

¯ywot, III, 1, b. Por. A. Cabassut, Changement des coeurs, DSAM III, 10461051.
Us³ysza³a te¿ s³owa Oblubieñca, który wyjaniaj¹c dar mówi³: Pierwsza mi³oæ, któr¹ da³em
ci, gdy wydoby³em serce, by³a mi³oci¹ op³ywaj¹c¹, niezmierzon¹ i bardzo wielk¹. Nazywa siê ona tak¿e
mi³oci¹ syc¹c¹, s³odz¹ca, dobrze uporz¹dkowan¹, dobrze smakuj¹c¹, dobrze pachn¹c¹, owocn¹, nieoddzieln¹, niezwyciê¿on¹ i niemierteln¹. ¯ywot, III, 1, c.
26 Ibidem, I, e.
27 Ibidem, II, b.
28 Ibidem, II, l.
29 Wed³ug s³ów Jana z Kwidzyna: Upojeniem ducha mo¿e byæ nazwana ka¿da wielka pobo¿noæ
mi³oci i radoci, która jest pewnym namaszczeniem ducha, z którego, jakby moc¹ kielicha wina duchowego, zapa³ ducha tak bardzo wzrasta, ¿e nie mo¿e siê wewnêtrznie powstrzymaæ, lecz wybucha przez
niezwyk³e ruchy, g³osy lub ³kania. St¹d w upojeniu zadowalaj¹cym, które wynika z czêstego picia ze
s³odkiego kielicha poza porwaniem, upojony raduje siê duchowo, mieje, piewa itd.. Zob. ibidem, I, 13, a.
30 W ¯ywocie spowiednik b³. Doroty zauwa¿a, ¿e Os³upienie czasem zdarza siê pobo¿nym,
a dzieje siê to wtedy, gdy cz³onki cia³a dziêki nag³emu przyp³ywowi ¿aru i s³odyczy staj¹ siê sztywne
i niezdolne do swych zadañ, jak: jêzyk traci mowê, nogi chód, rêce ruch itd. Ta niezdolnoæ trwa, a¿ ¿ar,
który napina³ miênie, stanie siê s³abszy, a wp³yw s³odyczy, który zamyka³ ujcia duchowych dróg, te¿
stanie siê mniejszy. Zob. ibidem, I, 14, a.
31 Jak opisa³ Jan z Kwidzyna: Szaleñstwo ducha zachodzi, gdy z wielkiej radoci wlanej przez
Ducha wiêtego, lub ¿aru mi³oci przezeñ rozpalonego, lub silnego pragnienia Boskiej rozkoszy oraz
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³unkiem32 oraz upieniem duchowym33. W rozdziale 24 Ksiêgi Drugiej Jan z
Kwidzyna zawiadczy³ te¿ o ranach wyciniêtych przez Oblubieñca na ciele
Doroty, co sugeruje otrzymanie przez ni¹ stygmatów34.
Momentem zwieñczaj¹cym dowiadczenia duchowe rekluzy z kwidzyñskiej katedry by³y niew¹tpliwie zalubiny mistyczne. Wed³ug notatek sporz¹dzonych przez Jana z Kwidzyna, zalubin ³aski b³. Dorota dost¹pi³a 16 wrzenia
1393 r.35 Jak wynika z opisu zawartego w rozdziale czternastym Ksiêgi Szóstej,
zalubiny mistyczne tej oblubienicy dokona³y siê nie tylko w sposób ogólny
i w³aciwy wszystkim wybranym, czyli w wierze, mi³osierdziu i litociach, jak
wiadczy prorok Ozeasz (2,19-20)  lecz jak zwróci³ uwagê Jan z Kwidzyna
tak¿e sposobem wyj¹tkowym36, gdy¿ Chrystus postanowi³ wprowadziæ oblubienicê nabyt¹ cenn¹ krwi¹ do piwnicy winnej Jego najs³odszej mi³oci, gdzie
wyjawione jej zosta³y tajemnice Najwiêtszego Serca, innym nieobjawiane37.
jakiego nagle obudzonego nowego opromienienia, serce gor¹co siê rozp³omienia i z ¿aru rozp³omienienia
tak siê w sobie rozszerza i rozci¹ga, ¿e wzburza i wstrz¹sa ca³e cia³o, a poniewa¿ serce w ciasnocie
piersi nie mog¹c siê zmieciæ w pewien sposób usi³uje siê wydobyæ, by p³omieñ, którego wewn¹trz
doznaje wyrzuciæ na zewn¹trz i osi¹gn¹æ jak¹kolwiek och³odê swego ¿aru, dlatego wybucha jakimi
jawnymi oznakami wewnêtrznej pogody lub pobo¿noci, na przyk³ad miechem, chichotem, krzykiem,
p³aczem lub ³kaniem itd., których nie mo¿e ani ukryæ, ani im rozkazywaæ, ani siê od nich uwolniæ. Zob.
ibidem, I, 15, a.
32 Poca³unek bowiem, jak pojê³a przez s³owo Pana, jest wewnêtrznym i g³êbokim zjednoczeniem
duszy z Panem w wybitnie wielkich rozkoszach i zadowoleniach duchowych. Dziêki nim dusza topnieje
i op³ywa opar³szy siê o mi³ego swego (PnP 8,5). On wtedy mile j¹ obejmuje (PnP 2,6) swoj¹ prawic¹,
otaczaj¹c i darz¹c swoimi dobrami. Do kontemplacji tych¿e wst¹pi³a, uchodz¹c od rzeczy przemijaj¹cych
i ludzkich. [ ] Po tego rodzaju poca³unku i objêciu dusza jej wracaj¹c do siebie czu³a w sobie s³odycz
obfituj¹c¹ w sercu, rozlewaj¹c¹ siê na cia³o, wszystkie cz³onki i wnêtrznoci. Dziêki temu rozlewowi
wszystkie wnêtrznoci i cz³onki jej cia³a by³y przepe³nione jakby s³odk¹ ros¹ i trochê nabrzmia³e,
a uwa¿nie patrz¹cemu wyranie by³o to widoczne zw³aszcza na jej palcach i twarzy. Po ust¹pieniu
wype³nienia s³odk¹ ros¹ zwyk³a czêsto czuæ nadal s³odk¹ linê w ustach. Zob. ibidem, I, 18, c. e.
33 Upienie duchowe wynika z duchowego upojenia. St¹d, gdy dusza pobo¿na s³odko objêta
ramionami Oblubieñca jak¹ si³¹ Boskiej s³odyczy uwalniana jest od wszelkiego poczucia i pamiêci rzeczy
zmys³owych, a tkwi w Bogu ju¿ nie tylko rozkosznie, ale i trwale, wtedy zaczyna w pewien sposób
usypiaæ czyli zapadaæ w g³êboki sen, jak opity i upojony szlachetnym winem w sen zapada. W tego
rodzaju duchowym nie cz³owiek nie zapomina siê ca³kowicie, ale nie jest prawdziwie przytomny. St¹d,
gdy d³ugo trzymany jest w takim nie, chocia¿ jest mu to przyjemne, jednak poniewa¿ boi siê, ¿e czas
mija, zaniedbuje modlitwy, a cia³em swoim zbytnio siê zni¿a, które rozkoszuje siê w tego rodzaju nie,
dlatego niekiedy zadaje sobie si³ê i z pewn¹ trudnoci¹ wyrywa siê z objêæ Oblubieñca. [ ] Porwanie
przez Ducha wiêtego jest wyobcowaniem serca od tego, co jest przyrodzone, do tego co jest nadprzyrodzone, mianowicie do pewnych spraw nadprzyrodzonych z oderwaniem od zmys³ów, to jest z wyobcowaniem zmys³ów. Zob. ibidem, I, 16, ac.
34 W ¯ywocie czytamy: Oblubieniec jej, dla którego nieznu¿enie znosi³a tak gorzkie rany, wycisn¹³ wród jej ran tak¿e swoje, na znak niepodzielnej mi³oci, mianowicie na ³opatkach, ramionach, na
piersi, grzbiecie, pod pachami, na goleniach, policzkach i piszczelach, i gdy ona by³a pogr¹¿ona we nie,
szybko  jedn¹, dwie, cztery, piêæ, szeæ, siedem, osiem lub wiêcej  zadawa³. Zob. ibidem, II, 24, a.
35 Ibidem, VI, 17, b.
36 Ibidem, VI, 14, a.
37 Ibidem, VI, 14, h.
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Wówczas to ujrza³a Oblubieñca i siebie, ¿e razem siê jednocz¹. Jak zapisa³
Jan z Kwidzyna: To najszczêliwsze zjednoczenie z Jezusem dokona³o siê tej
godziny, w której Oblubienica przyjê³a Boskie Sakramenty Eucharystii38.
Innym razem b³. Dorota dowiadczy³a równie¿ rany mi³oci rozrywaj¹cej
serce, która by³a przyczyn¹ jej mierci39. Jak zaznaczy³ spowiednik rekluzy:
nikt ze miertelnych nie uczestniczy³ w jej b³ogim odejciu, kto móg³by daæ
wiadectwo o jej szczêliwej mierci40. Zmar³a samotnie przed zachodem s³oñca
25 czerwca 1394 r. Pogrzeb b³. Doroty odby³ siê 28 czerwca 1394 r. Od tamtego
czasu na ¯u³awach, a przede wszystkim w Kwidzynie i M¹towach Wielkich ¿yje
pamiêæ o wybranej przez Boga kobiecie, która umi³owa³a Chrystusa ponad
wszystko pozostaj¹c wiadkiem wiary w Niego w czasach redniowiecza,
w okresie, kiedy zakon krzy¿acki prze¿ywa³ ostatnie lata wietnoci na tej ziemi.

Zakończenie
Do dzi w katedrze w Kwidzynie ogl¹daæ mo¿na miejsce, gdzie w zamkniêciu, jako rekluza, b³. Dorota dokona³a ¿ywota. Miejsce to warte jest odwiedzenia równie¿ ze wzglêdu na fakt, ¿e badania prowadzone w ostatnich
latach przez naukowców z Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu ujawni³y
pod posadzk¹ prezbiterium niezidentyfikowany dotychczas grób oraz umo¿liwi³y, od 31 lipca 2010 r., udostêpnienie dla zwiedzaj¹cych krypty wielkich mistrzów krzy¿ackich. Sta³o siê to mo¿liwe, poniewa¿ odkryte w trakcie badañ
archeologicznych komory grobowe nie zosta³y ponownie pokryte kamienn¹ posadzk¹, lecz taflami hartowanego szk³a. W katedrze znajduj¹ siê równie¿ relikwiarze oraz zbiorowa skrzynka z prochami biskupów pomezañskich. Wci¹¿
jednak nie wiadomo, gdzie znajduje siê grób ze szcz¹tkami b³. Doroty z M¹tów.
Pewne wskazówki odnonie do jego umiejscowienia mo¿na znaleæ w dzie³ach
Mistrza Jana, które z takim oddaniem prze³o¿y³ z ³aciny na jêzyk polski biskup
Julian Wojtkowski. Mo¿liwe, ¿e w³anie te publikacje przybli¿¹ naukowców do
odkrycia tak¿e innych tajemnic kwidzyñskiej katedry  pochowanych w niej
38
39

Ibidem.
Wed³ug Jan z Kwidzyna, Mi³oæ rozrywaj¹ca serce wziê³a nazwê ze skutku, poniewa¿ serce
Oblubienicy w koñcu rozerwa³a. Objawi³ j¹ Pan po raz pierwszy Dorocie w dniu swego Wniebowst¹pienia, cztery tygodnie przed jej mierci¹ (28 V 1394), podczas których ta mi³oæ w Oblubienicy bardzo
wzros³a a wreszcie tak bardzo ¿ycie ³aski wzmocni³a, ¿e zgasi³a ¿ycie jej natury, a duszê wprowadzi³a do
¿ycia chwa³y. Maj¹c mianowicie tê mi³oæ, przed objawieniem jej nazwy czu³a wielokrotnie jej czyn
i dzia³anie, jeszcze nie us³yszawszy jej miana i w³aciwoci. To jest zaiste mi³oæ rozrywaj¹ca serce, o której
w Pieni nad Pieniami (8,6) powiedziano: Przy³ó¿ miê, jako pieczêæ do serca twego..., bo mocna jest
jako mieræ mi³oæ twoja, twarda jak piek³o zazdroæ twoja. Zob. ibidem, VII, 22, a.
40 Ibidem, VII, 28, d.
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mistrzów krzy¿ackich oraz samej rekluzy. Dla kap³anów i wiernych, przet³umaczone po kilkuset latach teksty, wiadcz¹ce o bogactwie duchowych prze¿yæ
mistyczki, mog¹ stanowiæ ród³o inspiracji modlitewnej oraz wiadectwo ¿ycia
chrzecijañskiego w tamtych czasach. Co warte podkrelenia, b³. Dorota nie
tylko troszczy³a siê o w³asn¹ doskona³oæ i rozwój duchowy, mia³a bowiem pod
swoj¹ modlitewn¹ opiek¹ równie¿ inne, powierzane jej staraniom osoby, dla
których wyjednywa³a ³aski u Boga41. Niech jej ¿ywot oraz dowiadczenia mistyczne wydadz¹ owoce i w naszych czasach.
CHARAKTERYSTYKA DOŚWIADCZEŃ MISTYCZNYCH
BŁ. DOROTY Z MĄTÓW NA PODSTAWIE HISTORYCZNYCH
ŹRÓDEŁ AUTORSTWA MISTRZA JANA Z KWIDZYNA
(STRESZCZENIE)

Objawienia Doroty oraz historiê jej ¿ycia przedstawi³ Jan z Kwidzyna w trylogii sk³adaj¹cej siê
z: Liber de vita venerabilis  237 rozdzia³ów opowiadaj¹cych o latach m³odzieñczych, ma³¿eñstwie,
wychowaniu dzieci, pielgrzymkach i towarzysz¹cych tym latom ¿ycia prze¿yciach duchowych, Apparitiones seu liber de festis  zawieraj¹cej wizje wiêtej otrzymane w dni wi¹teczne roku kocielnego oraz Septililium  zawieraj¹cej 7 traktatów o dowodach ³ask mistycznych otrzymanych przez Dorotê
i o jej wyznaniach grzechów. Z dzie³ tych na pierwszy plan wychodzi duchowoæ chrystocentryczna,
przepojona têsknot¹ za zjednoczeniem duszy z wol¹ Bo¿¹, buduj¹ca ¿ycie duchowe na Eucharystii,
czêstym przyjmowaniu komunii wiêtej i spowiedzi oraz na modlitwie kontemplacyjnej. W przedstawionych wizerunkach wiêtej, b³. Dorota najczêciej ukazana jest z nastêpuj¹cymi atrybutami: ze stygmatami i wie¿¹, w której zosta³a zamurowana. Jej wspomnienie liturgiczne przypada na 25 czerwca.

CHARACTERISTICS OF MYSTICAL EXPERIENCE BL. DOROTHY
OF MONTAU BASED ON HISTORICAL SOURCES
OF MASTER JOHANNES OF MARIENWERDER
(SUMMARY)

Johannes of Marienwerder presented Dorothys revelations and the story of her life in the
trilogy comprising of: Liber de vita venerabilis  237 chapters telling about the childhood, the
marriage, raising children, pilgrimages and spiritual experiences; Apparitiones seu liber de festis
 containing her sacred visions received on holidays of the liturgical year and Septililium  concluding
7 treaties about mystical graces received by Dorothy and about her confessions of sins. In the centre of
her spiritual life is Jesus Christ. An Eucharist, frequent accepting the Holy Communion, the confession
and the contemplative prayer are the essence. Dorotheas feast day is celebrated on 25 June.
41 W celu przeb³agania Boga za grzechy oraz umocnienia ³aski wiary b³. Dorota praktykowa³a
posty, biczowania, czuwania, podczas których czci³a pamiêæ mêki Pañskiej oraz czyni³a dobre uczynki.
Odwiedza³a chorych, pomaga³a kalekom i z godnoci¹ znosi³a k³opoty i cierpienia dnia powszedniego. Jej
heroizm widaæ zw³aszcza w sytuacji, kiedy d¹¿y³a do nawrócenia rozbójników, którzy napadli na ni¹
podczas jednej z pielgrzymek. Por. ibidem, III, 9, di.
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CHARAKTERISTIK DER MYSTISCHEN ERFAHRUNGEN DER SELIGEN
DOROTHEE VON MĄTOWY ANHAND DER ÜBERMITTLUNG
VON MEISTER JOHANNES MARIENWERDER
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Offenbarung der Dorothee und Geschichte ihres Lebens hat Johannes Marienwerder in
der Trilogie dargestellt, die aus Liber de vita venerabilis  237 Kapitel, die von den jugendlichen
Jahren, von der Ehe, der Erziehung von Kindern, den Pilgerfahrten und den diese Jahre begleitenden
geistigen Erfahrungen erzählen, Apparitiones seu liber de festis  den Visionen der Heiligen, die sie
in den Festtagen des Kirchenjahres erfuhr, bestehen, und aus Septililium, das aus 7 Traktate über
Beweise der mystischen von Dorothee bekommenen Gnaden und über ihr Geständnis der Sünden,
sowie aus den Biografien Vita prima und Vita lindana (Der lindanische Lebenslauf) besteht. Aus
diesen Werken erscheint auf dem ersten Blick die christozentrische Geistigkeit, die mit Sehnsucht
nach der Vereinigung der Seele mit dem Willen Gottes erfüllt ist, die das geistige Leben auf der
Eucharistie, dem häufigen Empfang der Kommunion, dem Beichten und auf dem kontemplativen
Gebet baut. Auf den Bildern ist sie oft mit den Wundmalen und dem Turm dargestellt, in den sie
eingemauert wurde. Sie wird am 25. Juni, dem Tag ihres Todes, liturgisch erwähnt.
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Pojawił się człowiek, posłany przez Boga… (J 1, 6).
Jan Chrzciciel w ujęciu autora czwartej Ewangelii
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Postaæ Jana Chrzciciela przywo³uj¹ wszystkie Ewangelie kanoniczne. Zna
j¹ tak¿e Józef Flawiusz, wspominaj¹c Jana w kontekcie dzia³alnoci pokutnej
oraz okolicznoci jego mierci poniesionej z r¹k Heroda Antypasa w twierdzy
Macheront (Ant. 18,5,2)1 . Podczas gdy synoptycy postrzegaj¹ Chrzciciela jako
poprzednika Mesjasza (por. Mt 3, 11 i par.), tego, którego zadaniem jest utorowaæ drogê Panu (Mt 3, 3 por. Iz 40, 3) i przygotowaæ lud na przyjêcie chrztu
Duchem wiêtym i ogniem (por. Mt 3, 11-12 i par.), czwarty ewangelista
powierza Janowi funkcjê wiadka. W tekstach natchnionych rolê wiadka przyjmuj¹ osoby, które powiadczaj¹ zawarcie umowy, np. handlowej, lub sk³adaj¹
zeznania w procesach s¹dowych (por. Jr 32, 10.12; Rt 4, 9-11; Iz 8, 2). Termin
wiadek nabiera w Pimie wiêtym szczególnego znaczenia, gdy s³u¿y do
ukazania funkcji narodu wybranego, a tak¿e Jezusa i Jego uczniów jako wiadków Boga przed wiatem2 .
Temat wiadka i dawania wiadectwa nale¿y do centralnych tematów
Ewangelii umi³owanego ucznia. Pierwszym, który pe³ni tê funkcjê jest Jan
Chrzciciel. Pojawia siê ju¿ w prologu ksiêgi, by z³o¿yæ wiadectwo o wiat³oci
Adres/Adresse/Anschrift: dr Aleksandra Nalewaj, Katedra Teologii Moralnej i Etyki, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, analewaj@wp.pl.
1 T. Hergesel, M. Rosik, Pos³any, aby zawiadczyæ o wiat³oci (J 1, 8). Postaæ Jana Chrzciciela we wspó³czesnej literaturze egzegetycznej, RBL 55 (2002), s. 146152. Autorzy studium prezentuj¹
kilka sposobów interpretacji ¿ycia i dzia³alnoci prekursora Chrystusa, obecnych we wspó³czesnych
opracowaniach biblijnych.
2 A.A. Trites, wiadek, w: S³ownik wiedzy biblijnej, Warszawa 1997, s. 745.
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(por. J 1, 8.15.19.32.34; 3, 26.28; 5, 33; 10, 41), Przedwiecznym S³owie Boga,
które sta³o siê Cia³em (J 1, 14)3. wiadectwo zawarte w prologu autor rozwija
w dalszej czêci ksiêgi.

1. Świadectwo Jana Chrzciciela w prologu dzieła
Co do kwestii genezy i autorstwa prologu Janowego zdania komentatorów
s¹ podzielone. Dla czêci krytyków J 1, 1-18 stanowi jednoæ kompozycyjn¹
(C.K. Barrett, J. Staley), dla innych rezultat z³o¿onego procesu redakcyjnego
(R.E. Brown, D.G. Deek, C.H. Giblin). Punktem sporu jest nade wszystko
materia³ o Janie Chrzcicielu zawarty w ww. 6-8 i 154. Komentatorzy opowiadaj¹cy siê za jednoci¹ literack¹ prologu twierdz¹, ¿e postaæ Jana jest dla ewangelisty tak znacz¹ca, ¿e wprowadzenie go ju¿ na pocz¹tku dzie³a jest oczywiste.
Druga grupa uczonych stoi na stanowisku, ¿e wiadectwo Jana Chrzciciela
zosta³o wcielone do ju¿ istniej¹cego tekstu w procesie redakcyjnym, gdy¿ przerywa tok mylowy i rozbija jednoæ kompozycyjn¹. C.S. Keener5, abstrahuj¹c
od obu opinii zauwa¿a, ¿e dla wspó³czesnego czytelnika wprowadzenie historycznej postaci Jana (por. J 1, 1-5) po opisie kosmicznego i preegzystuj¹cego
Chrystusa jest niezrozumia³e i nieoczekiwane. Dlatego, sugeruje komentator, nale¿y zadaæ fundamentalne pytanie, jak¹ funkcjê pe³ni³ materia³ o Janie Chrzcicielu
dla pierwszych odbiorców Ewangelii, czyli wspólnoty Janowej, w ³onie której
i dla której powsta³a ksiêga. Byæ mo¿e niektórzy z odbiorców nadmiernie eksponowali postaæ Jana Chrzciciela, uznaj¹c go za kogo wiêkszego ani¿eli tylko
wiadka Chrystusa i dlatego autor ju¿ na wstêpie przedstawia w³aciw¹ relacjê
miêdzy Janem i Jezusem, innymi s³owy, miêdzy stworzeniem i Stwórc¹. Ponadto, obecnoæ Jana Chrzciciela w prologu mog³a s³u¿yæ podkreleniu tak istotnej
dla ewangelisty funkcji wiadka. Motyw wiadka stanowi inkluzjê. W prologu
jest nim Jan Chrzciciel (por. J 1, 6-8.15), w opisie mierci Jezusa i w epilogu
ksiêgi ta rola przypada umi³owanemu uczniowi (por. J 21, 24-25 por. 19, 35)6.
Jan Chrzciciel jest nie tylko pierwsz¹ osob¹ wprowadzon¹ na scenê ewangelicznych wydarzeñ, ale tak¿e pierwszym, który zabiera g³os. Narrator przedstawia go za pomoc¹ biblijnej formu³y: egenetô anthrôpos (J 1, 6 por. Jr 1,
3
4

C.K. Barrett, The Gospel According to St. John, 2 ed., London 1978, s. 132.
A. Suski, Przekaz wiadectwa Jana Chrzciciela w czwartej Ewangelii, CT 71 (2001) 1, s. 91102.
Na podstawie analizy tekstu J 1, 19-34 z punktu widzenia struktury literackiej, jego integralnoci
i dodatków redakcyjnych, Autor rekonstruuje pierwotny przekaz o wiadectwie Jana Chrzciciela nastêpuj¹co: ww. 6-8.15.19-27.29-34.28.
5 The Gospel of John. A Commentary, Vol. 1, Peabody 2005, s. 388.
6 Ibidem, s. 393.
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1.4.11.13; Ez 1, 3; 3, 16; 6, 1), która w Starym Przymierzu s³u¿y do wprowadzenia proroka Pañskiego lub samego s³owa Bo¿ego. Podczas gdy wyst¹pieniu
starotestamentalnych bohaterów towarzysz¹ okrelone ramy czasowe, w stosunku do Jana nie ma ¿adnych danych chronologicznych. Na historyczny wymiar postaci wskazuje jedynie czasownik gi(g)nomai u¿yty w aorycie oraz
podkrelenie, ¿e Jan Chrzciciel jest cz³owiekiem, przynale¿y do rodzaju ludzkiego, dla którego S³owo by³o wiat³em i ¿yciem7. Sformu³owanie pos³any przez
Boga (w. 6) okrela pochodzenie misji Jana, któr¹ autoryzuje sam Bóg. Podczas gdy w dalszej czêci Ewangelii Jezus wielokrotnie przekonuje, ¿e jest pos³any przez Ojca, tak narrator zapewnia o boskim charakterze pos³annictwa Jana
Chrzciciela. I podobnie jak Jezus w procesie przed Pi³atem wyzna, ¿e przyszed³
na wiat, aby daæ wiadectwo prawdzie (por. 18, 37), tak ewangelista mo¿e
powiedzieæ, ¿e pojawienie siê Jana jest cile zwi¹zane z daniem wiadectwa
o wiat³oci8.
Autor ksiêgi nie tyle koncentruje siê na samym Janie, zak³adaj¹c, ¿e jest
postaci¹ znan¹ jego czytelnikom, ile na jego funkcji wobec S³owa jako wiat³oci. Cel pos³annictwa Jana Chrzciciela okrela stwierdzenie: przyszed³ na wiadectwo, aby zawiadczyæ o wiat³oci (hina martyrçsç peri tou fôtos). Jan
przybywa, by wiadczyæ (por. 1, 7.15.19.32.34; 3, 26.28; 5, 33; 10, 41), aby
wszyscy uwierzyli przez niego. wiadectwo Jana Chrzciciela ma charakter uniwersalny. Nie koncentruje siê wy³¹cznie na Izraelu, ale obejmuje ca³¹ wspólnotê
ludzk¹, bez jakichkolwiek granic i wykluczeñ. W prologu dostrzegamy kontrast
miêdzy Janem a przedmiotem jego wiadectwa. W w. 3 autor zaznacza, ¿e wiat
zosta³ stworzony przez Niego (Jezusa  S³owo), za w. 7 g³osi, ¿e przez
niego (Jana) wszyscy mog¹ uwierzyæ. Rola Jana Chrzciciela jest ogromnej
wagi. Gdyby nie mówi³, nie by³oby mo¿liwoci rozpoznania przybycia wiat³oci9. Dziêki jego wiadectwu otwieraj¹ siê podwoja wiary. Uwierzyæ przez
Jana oznacza przyj¹æ jego wiadectwo za prawdê10. Zapowied wiadectwa
Jana Chrzciciela w wierszach 6-8 zawiera aspekt pozytywny: przyszed³, aby
zawiadczyæ o wiat³oci oraz negatywny: nie by³ wiat³oci¹. Nie byæ wiat³oci¹ oznacza w przypadku Jana bycie jakby jutrzenk¹, która u schy³ku nocy
oznajmia nadejcie dnia obfituj¹cego w pe³niê wiat³a11. Aspekt negatywny suge7
8
9
10

S. Mêdala, Ewangelia wed³ug wiêtego Jana, w: NKB.NT IV/1, Czêstochowa 2010, s. 264265.
A.T. Lincoln, The Gospel According to Saint John, London 2005, s. 100.
S. Mêdala, Ewangelia wed³ug wiêtego Jana, s. 265.
A.T. Lincoln, The Gospel According to Saint John, s. 100. Terminy wiadczyæ, wiadectwo i wierzyæ s¹ czêste w Janowej ksiêdze. Rzeczownik martyria  wiadectwo pojawia siê 14 razy
na 4 u¿ycia u synoptyków, a czasownik martyrein  wiadczyæ 33 razy na 2 u¿ycia u synoptyków.
Z kolei czasownik pisteuein  wierzyæ pojawia siê 98 razy na 136 razy w reszcie Nowego Testamentu.
11 A. Salas, Ewangelia wg w. Jana. Jezus  Ten, który stwarza nowego cz³owieka, Czêstochowa
2002, s. 28.
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ruje, ¿e ewangelista mia³ wiadomoæ mo¿liwoci pomieszania Jana z przedmiotem jego wiadectwa, wiat³oci¹. Prawdopodobieñstwo pomieszania, zdaniem
R.E. Browna12, mog³o wynikaæ z faktu, ¿e Jan Chrzciciel by³ pierwszym, który
autorytatywnie zawiadczy³ o wiat³oci. S. Mêdala z kolei suponuje, ¿e mo¿liwoæ pomieszania wi¹¿e siê z tym, i¿ wiat³oæ i Jan jawi¹ siê jako dwie
porównywalne wielkoci. Jan Chrzciciel to postaæ o okrelonej osobowoci13,
wiat³oæ na tym etapie wiadectwa nie jest jeszcze osob¹. Stanie siê ni¹ w w. 9,
gdy ewangelista okreli j¹ mianem wiat³oci prawdziwej. Odt¹d nie bêdzie
jedynie elementem porz¹dku kosmicznego czy przedmiotem wypowiedzi, ale
stanie siê symbolem S³owa. W zapowiedzi wiadectwa Jana wiat³oæ nie jest
jeszcze przyobleczeniem S³owa osobowego, niemniej jest ju¿ przeznaczona
do pe³nienia tej funkcji. Pos³annictwo Jana Chrzciciela stanowi pierwszy element modyfikuj¹cy pierwotny stan wiata. Jan przygotowuje przemieszczenie
siê S³owa z Jego dzia³alnoci w historii wiêtej na wydarzenie wcielenia14.
Podczas gdy wiersze 68 odnosz¹ siê do etapu przed Wcieleniem S³owa,
w. 15 dotyczy etapu po Wcieleniu. W pierwszym etapie narrator stwierdza fakt
z³o¿enia wiadectwa przez Jana ale nie podaje jego treci, w w. 15 pozwala
osobicie przemówiæ wiadkowi S³owa. Jan og³asza, ¿e id¹cy po nim Jezus
przewy¿szy³ Jana Chrzciciela godnoci¹, gdy¿ by³ przed nim. O wy¿szoci
Jezusa nad Janem wiadczy gramatyka tekstu. U¿yty w tym miejscu przyimek
emprosthen mo¿e przyj¹æ znaczenie zarówno czasowe, jak i przestrzenne. Wypowied Jana mo¿na przet³umaczyæ: by³ przede mn¹ lub ponad mn¹15.
Z kolei czasownik eimi (byæ, istnieæ) u¿yty w formie imperf. wyra¿a ontologiczne pierwszeñstwo (por. J 8, 58), nie tylko wy¿sz¹ godnoæ. Z historycznego
punktu widzenia Jan Chrzciciel poprzedzi³ Jezusa, jednak¿e Jezus jest wcielonym S³owem Boga, którego jednym z przymiotów jest nieskoñczone istnienie.
Nawet wystêpuj¹c po Janie, Jezus jest zawsze przed nim16. Owiadczenie
Jana Chrzciciela w w. 15 ma wydwiêk zdecydowanego sprzeciwu wobec jakichkolwiek sugestii, ¿e Jan móg³ byæ wiêkszy od Jezusa tylko dlatego, ¿e jako
pierwszy rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoæ.
12 The Gospel According to John (The Anchor Bible 29), New York 1966, s. 172. Zdaniem
komentatora, s. 2728, kantyk Zachariasza  Benedictus (£k 1, 68-79) móg³ by³ niegdy hymnem o Janie
Chrzcicielu, póniej zaadaptowanym do chrzecijañskiego u¿ycia. Wiersze 7879 mówi¹ce o wietle
wschodz¹cym z wysoka, które rozproszy mroki pozostaj¹cych w ciemnoci, mog³y byæ wi¹zane
z dzia³alnoci¹ Jana Chrzciciela. Jan w istocie nie by³ wiat³oci¹, ale jej wiernym wiadkiem.
13 To znaczy: jest cz³owiekiem pos³anym przez Boga w cile okrelonym celu, ma na imiê Jan.
14 S. Mêdala, Ewangelia wed³ug wiêtego Jana, s. 265266.
15 A. Paciorek, Ewangelia umi³owanego ucznia, Lublin 2000, s. 288289.
16 L. Stachowiak, Ewangelia wed³ug w. Jana. Wstêp  Przek³ad z orygina³u  Komentarz (Pismo
wiête NT 4), Poznañ 1975, s. 123.
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2. Świadectwo Jana Chrzciciela w narracji księgi
2.1. Pierwsze świadectwa Jana o Chrystusie

Wraz z J 1, 19 czytelnik zostaje przeniesiony w przestrzeñ doliny Jordanu,
gdzie rozbrzmiewa g³os i wieci wiat³o lampy wiadka Jezusowego og³aszaj¹cego Go Mesjaszem17. Narrator umieszcza wiadectwo Jana Chrzciciela
w trzech kolejnych dniach oddzielonych od siebie przys³ówkiem epaurion (por.
1, 19.29.35). Odbiorcami s³owa s¹: przedstawiciele oficjalnego judaizmu  w pierwszym dniu, t³um  w drugim dniu i uczniowie Jana Chrzciciela  w trzecim dniu.
Pierwszy dzieñ wiadectwa zawiera siê w perykopie 1, 19-28. Ramy tekstu
wyznacza wstêp: A takie jest wiadectwo Jana (w. 19a), który nawi¹zuje do
s³ów prologu w 1, 6-8, oraz zakoñczenie ze wskazówk¹ geograficzn¹: Dzia³o
siê to w Betanii (inne lekcje: w Betabarze), po drugiej stronie Jordanu
(w. 28a). wiadectwo Jana Chrzciciela jest wynikiem konfrontacji z przedstawicielami oficjalnego judaizmu, którzy usi³uj¹ poznaæ jego to¿samoæ. Ewangelista
charakteryzuje przes³uchuj¹cych Jana najpierw jako ¯ydów z Jerozolimy, nastêpnie jako kap³anów i lewitów (1, 19), wreszcie jako faryzeuszów (1, 24).
Przes³uchanie ma charakter urzêdowy i dotyczy upowa¿nienia Jana do dzia³alnoci pokutnej. Jan Chrzciciel przeczy kolejnym sugerowanym mu przez ¯ydów
godnociom: mesjañskiej na wzór króla Dawida (1, 20), prorockiej na wzór
Eliasza oraz prorockiej na wzór Moj¿esza (1, 21). On nie jest tym, kogo
z utêsknieniem od wieków wypatruje Izrael. Cel misji Jana odzwierciedlaj¹ s³owa
proroka Izajasza (por. 40, 3). Jan Chrzciciel jest g³osem zwiastuj¹cym nadejcie Mesjasza18. Jednoczenie zapewnia, ¿e Chrystus jest ju¿ obecny. Stoi poród wyznawców judaizmu, ale nie jest przez nich rozpoznany. F.J. Moloney19
zauwa¿a, ¿e od pierwszych s³ów narracji wyczuwa siê napiêcie miêdzy ¯ydami a Bo¿ymi pos³añcami, Jezusem Chrystusem S³owem Wcielonym (por. J 1,
14-18) i Jego wiadkiem Janem (J 1, 6-8.15). Co prawda, ju¿ w prologu s³yszymy, ¿e misjê Jana i Jezusa potwierdza sam Bóg, ale ten fakt jest obcy ¯ydom.
Oni Go nie znaj¹. Odsy³aj¹c przedstawicieli judaizmu od siebie, Jan kieruje ich
wzrok ku Nadchodz¹cemu20.
wiadectwo Jana Chrzciciela z³o¿one w drugim dniu zawiera siê w jednostce 1, 2934. Ma ono najbardziej uroczysty charakter i jest skierowane do bli¿ej
17 A. Kumirek, Funkcja teologiczna danych topograficznych w czwartej Ewangelii, RBL 42
(1989), s. 342348.
18 C.K. Barrett, The Gospel According to St. John, s. 144.
19 The Gospel of John, Collegeville 1988, s. 52.
20 H. Witczyk, Koció³ Syna Bo¿ego. Studium eklezjologii czwartej Ewangelii, Kielce 2012,
s. 173.
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nieokrelonej grupy s³uchaczy21. Widz¹c nadchodz¹cego Jezusa, Jan Chrzciciel
okrela Go enigmatycznym tytu³em Baranek Bo¿y (gr. ho amnos tou theou).
S. Mêdala22 zwraca uwagê na grê s³ów oddaj¹cych rzeczywistoæ widzenia
i czasu, w jakim one zosta³y zastosowane: Jan zauwa¿a  blepô (praes.) Jezusa,
dostrzega  theaomai (perf.) i kontempluje  horaô (aor. i perf.). Od fizycznej
czynnoci widzenia dochodzi do duchowego poznania, od widzenia do wiary.
Rozpoznanie w Jezusie Baranka  Mesjasza daje Janowi Chrzcicielowi sposobnoæ ujrzenia Ducha zstêpuj¹cego jak go³êbica, który trwale spocznie na Chrystusie. Podczas gdy synoptycy pomijaj¹ fakt pozostania Ducha na (w) Jezusie,
czwarty ewangelista uwypukla ten fakt przez zastosowanie terminu menô, t³umaczonego przez czasowniki: trwaæ, pozostaæ, spocz¹æ, mieszkaæ23. Jan, dziêki
uprzedniemu objawieniu Bo¿emu (por. J 3, 34; 7, 37-39), móg³ poj¹æ sens
dokonuj¹cego siê dzie³a i we w³aciwy sposób zinterpretowaæ zst¹pienie Ducha.
Ten, który pos³a³ Jana Chrzciciela stoi za jego wiadectwem i zarêcza o jego
zawartoci. Ca³e dzie³o Jezusa nale¿y rozumieæ jako dokonane w komunii
z Duchem Boga24. To Duch wiêty dokonuje inwestytury mesjañskiej Jezusa,
a Jego obecnoæ z Jezusem i w Jezusie jest pe³na i trwa³a. Jan Chrzciciel nie ma
w tym objawieniu w³adzy czy inicjatywy. One nale¿¹ wy³¹cznie do Boga. Ujrzawszy Baranka i Ducha Jan s³yszy równie¿ g³os Ojca. To objawienie Trzech
Osób Bo¿ych jest przeznaczone dla Jana Chrzciciela, który stoj¹c na granicy
czasów koñczy wielkie oczekiwania Starego Testamentu.
W trzecim dniu wiadectwa Jana Chrzciciela opisanym w jednostce 1, 35-43
narrator wprowadza nowe postacie. S¹ to dwaj uczniowie Jana, a mianowicie:
Andrzej, brat Szymona, i nienazwany uczeñ. Chrzciciel jest przedstawiony statycznie, stoi (gr. heistçkei  w. 35), podobnie i jego uczniowie, Jesus jest
w ruchu. On przechodzi (peripatounti). Jan Chrzciciel, wskazuj¹c na Jezusa,
powtarza wobec uczniów wiadectwo z poprzedniego dnia: Oto Baranek
Bo¿y (w. 36 por. 1, 29-34). Odpowiedzi¹ Andrzeja i drugiego ucznia na s³owo
mistrza jest ruch. To jest ruch od Jana do Jezusa. Uczniowie wyruszaj¹ za
nowym Rabbim (w. 37 çkolouthçsan tô Içsou), podczas gdy ich dotychczasowy nauczyciel pozostaje w miejscu. Do chwili objawienia siê Mesjasza Jan
Chrzciciel by³ aktywny: udziela³ chrztu i g³osi³. Jezus w tym czasie by³ pasywny:
poród was stoi Ten, którego wy nie znacie (1, 26). Z chwil¹ og³oszenia
Mesjasza koñczy siê dzia³alnoæ Jana Chrzciciela. Nastaje czas Przychodz¹ce21 M.-É. Boismard, LÉvangile de Jean (Synopse des quatre Évangiles en français, t. III), Paris
1977, s. 81.
22 Ewangelia wed³ug wiêtego Jana, s. 308309.
23 L. Stachowiak, Ewangelia wed³ug w. Jana, s. 135.
24 C.K. Barrett, The Gospel According to St. John, s. 148.
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go. Ewangelista przedstawia Jezusa w ruchu: On nadchodzi (1, 29.35), odwraca siê, dostrzega, mówi (1, 38-39). Ruch, jaki czyni Jezus jest ruchem mesjañskim. W ten ruch w³¹czaj¹ siê kolejni uczniowie, którzy nios¹c wiadectwo Jana
aktywnie przyczyniaj¹ siê do poszerzania grona wiadków.
2.2. Końcowe świadectwo o Mesjaszu

Ostatnie wyst¹pienie Jana Chrzciciela i oficjalne wiadectwo o mesjañskim
charakterze osoby Jezusa ewangelista umieszcza po dialogu z Nikodemem
w jednostce 3, 22-36. Kontekstem bli¿szym wypowiedzi Jana jest spór miêdzy
jego uczniami (niektóre lekcje  Jezusa) a pewnym ¯ydem dotycz¹cy oczyszczenia i upowa¿nienia Jezusa do dzia³alnoci chrzcielnej i pokutnej. Tradycja
Janowa zna³a dzia³alnoæ Jezusa jako ucznia Jana Chrzciciela (por. 3, 27)25.
Ewangelista raz jeszcze przytacza wiadectwo, w którym Jan Chrzciciel jednoznacznie stwierdza wy¿szoæ Jezusa. Aby przekonaæ s³uchaczy, autor, w perykopie 3, 2230, wykorzysta³ powszechnie znan¹ w Izraelu tematykê zalubin,
która nawi¹zuje do biblijnego obrazu Izraela jako Oblubienicy Jahwe (por. Iz 62,
4-5; Oz 2, 14-20), a któr¹ teraz ewangelista stosuje w odniesieniu do Jezusa
i Jana. Jan podejmuje swoje poprzednie wiadectwo, zaprzeczaj¹c raz jeszcze
godnoci mesjañskiej (por. 1, 20) i wyjania na czym polega jego pos³annictwo26. W czwartej Ewangelii Chrystus jest Oblubieñcem, a wspólnota mesjañska, któr¹ On gromadzi przez nauczanie i chrzest, Jego Oblubienic¹27. To jest
oryginalna myl chrystologiczna czwartego ewangelisty. Podczas gdy teksty
z Ap 19, 7.9; 21, 1.9 i 2 Kor 11, 2 mówi¹ o mesjañskich zalubinach wspólnoty
eschatologicznej w niebie, Mesjasz, w ujêciu czwartej Ewangelii, uczestniczy we
wspólnocie eschatologicznej ju¿ tu na ziemi. Janowi Chrzcicielowi przypad³a
rola przyjaciela Oblubieñca, który pomaga Panu M³odemu w przygotowaniu
zalubin Nowego Przymierza. C.K. Barrett28 zauwa¿a, ¿e wyra¿enie przyjaciel
oblubieñca (filos tou nymfiou) nie jest greckim terminem technicznym, ale koresponduje z hebrajskim rzeczownikiem šôšbîn znanym z pism rabinicznych.
Przyjaciel (dru¿ba) jako przedstawiciel oblubieñca by³ wa¿n¹ postaci¹ podczas
uroczystoci zalubin, ale w naturalny sposób ustêpowa³ miejsca panu m³odemu.
W zakoñczeniu perykopy Jan raz jeszcze zabiera g³os, by wskazaæ, ¿e
funkcja, któr¹ powierzy³ mu Bóg, w³anie dobieg³a koñca. Jan Chrzciciel po
okresie aktywnoci przyjmuje rolê biern¹, jest przyjacielem Oblubieñca, które25
26
27
28

S. Mêdala, Ewangelia wed³ug wiêtego Jana, s. 438.
L. Stachowiak, Ewangelia wed³ug w. Jana, s. 169170.
C.K. Barrett, The Gospel According to St. John, s. 186.
Ibidem.
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go zadaniem jest staæ i s³uchaæ s³ów Pana M³odego. W tym miejscu warto
odwo³aæ siê do badañ J. Staleya29. Krytyk, analizuj¹c strukturê literack¹ czwartej Ewangelii, zwróci³ uwagê, ¿e jednym z jej elementów, obok uk³adu koncentrycznego i u¿ycia Leitwörter, jest budowanie napiêcia miêdzy czasownikami
u¿ytymi w narracji i powtórzonymi w mowie niezale¿nej. Czasowniki u¿yte
w narracji s³u¿¹ ukazaniu czynnoci fizycznej, u¿yte w mowie bezporedniej przyjmuj¹ charakter metafory. W tekstach o Janie Chrzcicielu komentator przypisuje
szczególne znaczenie terminowi histçmi  staæ, który wystêpuje w 1, 26;
1, 35; 3, 29 i rzadko w dalszej czêci Ewangelii. W pierwszych dwóch przypadkach (1, 26.35) czasownik opisuje przestrzenn¹ pozycjê Jezusa i Jana. Sk³adaj¹c
wiadectwo o Jezusie pierwszego dnia Jan Chrzciciel ukazuje Go biernie: Poród was stoi Ten, którego wy nie znacie (1, 26). Nazajutrz Jezus jest przedstawiony w ruchu, a narrator stwierdza, ¿e Jan ujrza³ Go przychodz¹cego do niego.
Nastêpnego dnia Jan jest ukazany w bezruchu, on stoi w miejscu i spogl¹da na
przychodz¹cego Jezusa. Uwa¿ne czytanie tej sceny do w. 35 ukazuje dominuj¹c¹ rolê Jana Chrzciciela. Jan jest: g³osem wo³aj¹cego na pustkowiu oraz pos³anym, aby chrzciæ. Po w. 35 inicjatywê przejmuje Jezus, który mówi i Jego
rola znacznie siê zwiêksza. W trzecim przypadku w J 3, 29, ewangelista stosuje
czasownik staæ w mowie bezporedniej. Jan okrela siebie mianem przyjaciela Oblubieñca, który stoi i s³ucha Go (3, 29). Teraz termin histçmi nabiera
nowego znaczenia i teologicznej g³êbi.

Zakończenie
W odró¿nieniu od synoptyków ukazuj¹cych Jana Chrzciciela jako poprzednika Mesjasza, czwarty ewangelista powierza mu funkcjê wiadka. Cel
pos³annictwa Jana jest cile okrelony, ma zawiadczyæ o wiat³oci, by dziêki
jego s³owu wszyscy mogli uwierzyæ. S³owo Wcielone jest prawd¹ ostateczn¹
dla ca³ej historii ludzkiej. By jednak ta prawda by³a rozpoznana, potrzebuje wiadków. Jan jest pierwszym z nich, a po jego wiadectwie do³¹cz¹ inni. Otwartoæ
Jana Chrzciciela na Boga i jego pe³na dyspozycyjnoæ sprawi³y, ¿e rozpozna³
wyczekiwanego Mesjasza, gdy Ten przyszed³, i z³o¿y³ o Nim wiadectwo. Chocia¿ Jan po wskazaniu na Chrystusa nie pod¹¿y³ za Nim, ale pozosta³ w miejscu
to, jak zauwa¿a M. Rissi, w teologicznej koncepcji czwartego ewangelisty funkcjonuje jako prototyp ucznia Jezusa30. I trudno siê z t¹ opini¹ nie zgodziæ.
29 The Structure of Johns Prologue. Its Implications for the Gospels Narrative Structure, CBQ 4/1986,
s. 251252.
30 Opiniê krytyka przytacza C.S. Keener, The Gospel of John. A Commentary, s. 391.
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POJAWIŁ SIĘ CZŁOWIEK, POSŁANY PRZEZ BOGA... (J 1, 6).
JAN CHRZCICIEL W UJĘCIU AUTORA CZWARTEJ EWANGELII
(STRESZCZENIE)

Postaæ Jana Chrzciciela jest znana wszystkim ewangelistom. Podczas gdy synoptycy ukazuj¹
go jako poprzednika Mesjasza, który toruje Mu drogê, w czwartej Ewangelii jawi siê jako wiadek
Przychodz¹cego. Dziêki Bo¿emu objawieniu Jan móg³ rozpoznaæ Chrystusa, gdy Ten przyszed³,
i z³o¿yæ o Nim wiadectwo. Otwartoæ na moc z wysoka i pe³na dyspozycyjnoæ sprawi³y, ¿e Jan
Chrzciciel w³aciwie odczyta³ swoj¹ misjê, nie przes³aniaj¹c sob¹ Syna Bo¿ego. Chocia¿ nie w³¹czy³
siê w ruch mesjañski oraz nie pod¹¿y³ za Jezusem, co jest istotn¹ cech¹ Jego naladowców,
w czwartej Ewangelii funkcjonuje jako prototyp ucznia Chrystusa.

THERE WAS A MAN SENT FROM GOD... (J 1, 6).
ST. JOHN THE BAPTIST IN THE VIEW OF THE AUTHOR
OF THE FOURTH GOSPEL
(SUMMARY)

Every evangelist is familiar with the character of St. John the Baptist. While the Synoptic
Gospels tend to show him as the predecessor of the Messiah who paves the way for Him, in the
Fourth Gospel he appears as a figure witnessing the Approaching One. Thanks to Gods revelation
John was able to recognize Christ when He came, and bear witness to Him. Openness to the might
from heaven and complete availability meant that Baptist read his mission properly, not overshadowing the Son of God with his presence. Although he did not join in the messianic movement and did
not follow Jesus, which is an important feature of his followers, in the Fourth Gospel he performs the
function of a prototype of a disciple of Christ.

ES WARD EIN MENSCH VON GOTT GESANDT... (J 1, 6).
JOHANNES DER TÄUFER NACH DEM AUTOR
DES VIERTEN EVANGELIUMS
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Gestalt von Johannes der Täufer ist für alle Evangelisten bekannt. Wenn die Synoptiker ihn
als Nachfolger von Messias darstellen, der Ihm den Weg ebnet, erscheint er im vierten Evangelium
als Zeuge des Kommenden. Dank der Offenbarung von Gott konnte Johannes den Christus erkennen
und über Ihn die Bescheinigung geben, wenn Er ankommt. Die Offenheit auf Stärke aus dem Oben
und volle Verfügbarkeit haben verursacht, dass Johannes der Täufer seine Mission richtig erraten hat,
ohne mit sich den Gottessohn zu verdecken. Obwohl er in die messianische Bewegung nicht eingetreten ist und dem Jesus folgte, was als eine wesentliche Eigenschaft Seiner Verfolger gilt, funktioniert
Johannes der Täufer im vierten Evangelium als Vorbild eines Junger von Jesus Christus.
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Wprowadzenie
W Kociele Warmiñskim od 18 stycznia 2013 r. do 18 stycznia 2014 r.
trwa³ rok jubileuszowy z okazji 400-lecia mierci b³. Reginy Protmann1  za³o¿ycielki Zgromadzenia Sióstr w. Katarzyny Aleksandryjskiej. Z okazji obchodów
tego roku mia³o miejsce wiele wydarzeñ. Odby³o siê sympozjum o Reginie
Protmann w Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim w Olsztynie  B³ogos³awiona Regina Protmann i Zgromadzenie Sióstr w. Katarzyny  wk³ad w dziedzictwo
kulturowe Warmii. W Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie mia³a miejsce wystawa powiêcona historii i pracy Zgromadzenia2 zatytu³owana: B³. Regina Protmann (15521613) i jej dzie³o. Wk³ad Sióstr Katarzynek w dziedzictwo kulturowe
Warmii. W olsztyñskiej konkatedrze w. Jakuba oraz w kociele w. Katarzyny
Aleksandryjskiej w Braniewie wykonano oratorium muzyczne o b³ogos³awionej.
Zosta³a równie¿ wydana ksi¹¿ka wiat³o, które nie mo¿e zagasn¹æ3 o ¿yciu
Adres/Adresse/Anschrift: ks. mgr Dariusz Sonak, Wydzia³ Teologii (doktotant), Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Paw³a II , Al. Rac³awickie 14, 20-950 Lublin, xdsonak@wp.pl.
1 Zob. B. liwiñska, Regina Protmann, Encyklopedia Katolicka, t. XVI, Lublin 2012, k. 1317-1318.
2 Zgromadzenie Sióstr w. Katarzyny Aleksandryjskiej Dziewicy i Mêczennicy  dalej jako Zgromadzenie.
3 K. Leszczyñska, D. Sonak, wiat³o, które nie mo¿e zagasn¹æ. Opowiadanie o ¿yciu B³ogos³awionej Reginy Protmann, Olsztyn 2013.
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Reginy Protmann adresowana g³ównie do m³odzie¿y. Nie zabrak³o rekolekcji
i dni skupienia prowadzonych dla m³odych oraz licznych spotkañ dotycz¹cych
jej ¿ycia i dzia³alnoci. Ponadto z tytu³u roku jubileuszowego zosta³a namalowana4 ikona5 b³. Reginy Protmann. Powsta³o wiele opracowañ dotycz¹cych jej
¿ycia oraz Zgromadzenia, które za³o¿y³a6. Najwa¿niejszym z nich jest ¯ywot
S³ugi Bo¿ej Reginy Protmann, Za³o¿ycielki Zgromadzenia Sióstr wiêtej Katarzyny Dziewicy i Mêczennicy, napisany przez wiarygodnego kap³ana z 1623 r.
przet³umaczony na jêzyk polski w 1979 r. Brakuje jednak publikacji ukazuj¹cych
i omawiaj¹cych jej duchowoæ. St¹d te¿ w artykule zostanie podjêta próba
interpretacji jej ikony. Artystyczny i duchowy komentarz mo¿e pomóc w poznaniu czêci duchowoci tak wa¿nej b³ogos³awionej Ziemi Warmiñskiej; sakralny
charakter ikony jest drog¹ kontemplacji samego Stwórcy i Jego dzie³, i tym
tokiem bêdziemy postêpowali, analizuj¹c ikonê jako formê przekazu wiary.

Ikony dzisiaj
Gdy mówimy o ikonie nale¿y przypomnieæ, ¿e u jej fundamentu le¿y tajemnica wcielenia Syna Bo¿ego7. Cz³owiek po stworzeniu mia³ w sobie obraz Bo¿y
(Rdz 1,27), by³ ju¿ wtedy Jego ikon¹. Piêkno tego obrazu naruszy³ grzech
pierworodny. Jednak wcielenie odwiecznego S³owa przywróci³o ludziom drogocennoæ ikony stworzenia. W cz³owieczeñstwie Jezusa nasze cz³owieczeñstwo
odnalaz³o swoj¹ prawdê i zdolnoæ do przebóstwienia jako dzieci Bo¿e. Tak
wiêc maluj¹c ikony wiêtych i b³ogos³awionych mo¿na przybli¿aæ siê do Boga,
4 Niektórzy autorzy uznaj¹, ¿e s³owo »pisaæ« aplikowane do twórczoci ikonograficznej jest
w jêzyku polskim rusycyzmem; inni wyprowadzaj¹ z tradycji »pisania« ikony teologiê analogii Pisma
wiêtego i ikony oraz S³owa  Logosu, które sta³o siê Cia³em i jest bardziej Obrazem (ikon¹) Boga
niewidzialnego ni¿ S³owem. Wydaje siê jednak, ¿e tradycjê tê nale¿y wyprowadziæ od s³owa perigraphein,
które zosta³o u¿yte w Horosie Soboru Nicejskiego II. S³owo to wyra¿a, ¿e Jezus Chrystus jest »do
opisania«, ¿e mo¿na Go opisaæ w formie plastycznej (np. w ikonie, mozaice itd.). Za: J. Ró¿ycka-Klejnowska, D. Klejnowski-Ró¿ycki, Studium ikony, Zabrze 2011, s. 1819.
5 Gr. eikon  obraz, wizerunek, podobizna.
6 Zob. B. liwiñska, Dzieje Zgromadzenia Sióstr w. Katarzyny Dziewicy i Mêczennicy, Olsztyn
1998; eadem, B³. Regina Protmann  osobowoæ i dzie³o, Studia Warmiñskie 38 (2001), s. 155166;
M. Olczyk, G³êbia wiary i mi³oci, Olsztyn 1991; M.£. Krebs, B³ogos³awiona Regina Protmann i jej
dzie³o, Braniewo 1999; eadem, Kult Matki Reginy Protmann na przestrzeni wieków, Studia Warmiñskie 40
(2003), s. 429440; eadem, Wp³yw beatyfikacji Matki Reginy Protmann na rozwój jej kultu, Olsztyn
2003; T. Podgórska, Regina Protmann wzorem m¹droci oraz ofiarnej s³u¿by wyp³ywaj¹cej z mi³oci Boga
i cz³owieka, Studia Warmiñskie 40 (2003), s. 417428; A.C. Endlich, G. Bohn, Imiê jej Regina, RzymGrottaferrata 1999; B. Ziviani, Regina Protmann opowiada historiê swego ¿ycia, Rzym 1996;
K. Leszczyñska, Aby s³u¿yæ, Strasburg 1999.
7 Katechizm Kocio³a Prawos³awnego, Kraków 2001, s. 3940.
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który w danym cz³owieku ukaza³ swoje dzie³a8. W kulcie ikon nie chodzi
o oddawanie czci samemu przedmiotowi. Ikona pe³ni rolê porednika, to d¹¿enie do archetypu9, wiêc wpatruj¹c siê w ikonê, czeæ oddaje siê danemu wiêtemu, a przez to Bogu10. Wspó³czenie w Kociele ³aciñskim jest widoczne spore
zainteresowanie ikonami oraz odnotowuje siê renesans ich powstawania nie tylko w zgromadzeniach zakonnych maluj¹cych ikony (np. Karmelitanki Bose ze
Szczecina, Sprêcowa, Gdyni itd.). Dzia³aj¹ liczne szko³y i warsztaty pisania ikon
w Polsce (Szko³a Ikonopisarska Pantokrator z siedzib¹ w Zabrzu, Policealne
Studium Ikonograficzne w Bielsku Podlaskim, Karmelitañska Szko³a Malowania
Ikon im. w. Józefa w Wadowicach, l¹ska Szko³a Ikonograficzna), w wielu
wspólnotach ikona zajmuje wa¿ne miejsce i czêsto wkomponowuje siê w ¿ycie
liturgiczne parafii. Odkrywana jest jako wskazówka w ¿yciu chrzecijañskim,
która sprzyja modlitwie oraz pog³êbianiu relacji z Bogiem. Ikona wyra¿a jednoæ
wiary, gdy¿ nale¿y do Kocio³a pierwszych wieków. Dlatego korzystanie z jej
bogactwa przybli¿a Koció³ Wschodni i Zachodni. Czêsto podkrela siê, ¿e
Sobór Nicejski II w 787 r. by³ ostatnim wspólnym soborem chrzecijañskim
przed podzia³em, a dotyczy³ kultu ikon. Powrót do tego historycznego momentu pomaga odnaleæ wspólne ród³o fascynacji ikonami. Odkrywanie jej jako
p³aszczyzny komunikacji miêdzy poszczególnymi tradycjami chrzecijañskimi
rozwija dialog ekumeniczny. Ci¹gle na nowo jest tak¿e odkrywana waga i si³a
sztuki ikon. Odbiorca dojrza³y wchodzi z ikon¹ w relacjê podmiotow¹, a co
wiêcej, dziêki ³asce mo¿e ona przemieniæ go wewnêtrznie11.

Ikona bł. Reginy Protmann
Kanonizacji i beatyfikacji nowych wiêtych i b³ogos³awionych zawsze towarzyszy powstawanie ich wizerunków. Pierwszy portret Reginy pochodzi
z 1613 r. i przedstawia j¹ na ³o¿u mierci z krzy¿em i ró¿añcem w d³oni. Z okazji
beatyfikacji b³. Reginy Protamann, która mia³a miejsce 13 czerwca 1999 r.
w Warszawie, zosta³ sporz¹dzony jej portret przez Zbigniewa Koty³³o12 z Lublina.
8
9

S. Bu³gakow, Ikona i kult ikony, Bydgoszcz 2002, s. 55.
Zob. H. Paprocki, Zwi¹zki pomiêdzy ikon¹, teologi¹ i liturgi¹, ELPIS. Czasopismo teologiczne
13 (2011), s. 3858.
10 K. Onasch, A. Schnieper, Ikony. Fakty i legendy, Warszawa 2002, s. 1819.
11 R. Rogoziñska, Ikona w sztuce XX wieku, Kraków 2009, s. 5155, 207; L. Uspienski, Teologia
ikony, Warszawa 2009, s. 423; J. Ró¿ycka-Klejnowska, D. Klejnowski-Ró¿ycki, Studium ikony, s. 302.
12 Zbigniew Koty³³o  artysta plastyk. Urodzony 1 XII 1953 w Lublinie. Malarz, rzebiarz, grafik,
medalier. Autor ponad 100 medali (w tym serii »Wielkie bitwy i dowódcy polscy« wybitych przez Mennicê
Pañstwow¹). W dziedzinie malarstwa wykona³ monumentalne prace na uroczystoci beatyfikacyjne
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W roku jubileuszu 400-lecia mierci Reginy namalowanie jej ikony by³o okazj¹
do nowego spojrzenia na jej osobê i charyzmat. Ikona wiêtych to nie portret ani
fotografia przedstawiaj¹ca naturalny wygl¹d. Obcy jest jej realizm postaci, proporcjonalnoæ, zewnêtrzne podobieñstwo, choæ wizerunek ma cechy indywidualne danego wiêtego. Ikona przedstawia wiêtego jako osobê przemienion¹
Bo¿¹ ³ask¹, uduchowion¹ oraz przebóstwion¹. Nie ukazuje samego cia³a, ale
ducha ¿yj¹cego w ciele, przez co staje siê obrazem ca³ego cz³owieczeñstwa. To
ona jest nonikiem kontaktu miêdzy wiêtym, a wiernym, który przez modlitwê
bierze udzia³ w jego wiêtoci13.

Ikona b³. Reginy Protmann napisana przez Grzegorza Prokopiuka; obecnie znajduje siê
w neogotyckim klasztorze Regina Coeli Sióstr Zgromadzenia wiêtej Katarzyny w Braniewie
(zdjêcie ks. Dariusz Sonak)
w Polsce i we W³oszech. Jeden z obrazów znajduje siê [ ] w Watykanie. Specjalizuje siê w malarstwie
portretowym i sakralnym. Prace jego pêdzla znajduj¹ siê w o³tarzach kocio³ów w Rzymie, Rio de
Janeiro, Warszawie, Lublinie, Bia³ymstoku, Opatowie, Nowym Miecie n. Pilic¹ i Ostrzeszowie, £om¿y,
¯arach i wielu innych. Wykona³ liczne portrety znanych postaci, m.in. Ojca wiêtego w sali obrad
Episkopatu Polski w Warszawie. Otrzyma³ osobiste podziêkowanie za dzia³alnoæ twórcz¹ i b³ogos³awieñstwo od papie¿a Jana Paw³a II; za: http://kotyllo.republika.pl/Home/home.html (16.02.2014).
13 I. Jazykowa, Oto czyniê wszystko nowe. Ikona w XX wieku, Warszawa 2011, s. 213; S. Bu³gakow, Ikona i kult ikony, s. 8889; J. Charkiewicz, Ikonografia wiêtych w prawos³awiu, Warszawa 2012,
s. 50, 6870.
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Ikonê Reginy zalicza siê do typu portretowych. Namalowa³ j¹ Grzegorz
Prokopiuk, absolwent Wydzia³u Teologii Prawos³awnej Chrzecijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, prowadz¹cy swoj¹ pracowniê ikon w Supralu.
Malarstwo dla niego to sztuka, która umo¿liwia g³êbsze poznanie Boga, cz³owieka i wiata przemienionego. W niej odbija siê obraz wszechobecnego Boga,
obraz ludzi i wiata14. Ikona Reginy ma wymiary 120x96 cm i obecnie znajduje
siê w neogotyckim klasztorze Regina Coeli Sióstr Zgromadzenia wiêtej Katarzyny w Braniewie. Praca nad ni¹ trwa³a kilka tygodni. Najpierw przez dwa
tygodnie powstawa³a deska i przygotowywany by³ grunt. (Deska w swej symbolice odwo³uje siê do drzewa ¿ycia z Ksiêgi Rodzaju oraz do drzewa krzy¿a.
P³aszczyzna wewn¹trz obramowania to kowczeg, co w jêzyku cerkiewno-s³owiañskim oznacza Arkê, czyli miejsce wiête15). Nastêpnie przez tydzieñ sporz¹dzano projekt na bazie wczeniejszych obrazów, poniewa¿ nie jest ³atwo z realistycznych form obrazu wydobyæ realizm ikoniczny. Kolejne dwa tygodnie pracy
zajê³o malowanie i z³ocenie. Póniej nast¹pi³o lakierowanie, które trwa³o cztery
dni. Przy malowaniu zastosowano technikê tempery jajecznej16. Ostatni etap
w pisaniu to nadanie imienia ikonie, które jest to¿same z osob¹ przedstawion¹
na niej. Uwieñczenie ca³ego dzie³a stanowi powiêcenie ikony, czyli obrzêd
kocielnego nadania nazwy. Dopiero wtedy ikona w pe³ni staje siê ikon¹ dziêki
³asce Ducha wiêtego17. Powiêcenie tej ikony mia³o miejsce 27 grudnia 2012 r.
w wy¿ej wymienionym klasztorze.

Komentarz artystyczny i duchowy
Z³ote t³o ikony eliminuje iluzjê przestrzeni, zatrzymuje oko tylko na wizerunku i uwidacznia go. Ka¿dy kolor dziêki takiemu t³u jest wyodrêbniony, poszczególne barwy sprawiaj¹ wra¿enie autonomicznych. Nie widaæ róde³ wiat³a
 ani wewnêtrznego, ani zewnêtrznego. Na takie ujêcie ma wp³yw technika
temperowa, choæ wymiar duchowy jest tu wa¿niejszy: ikona jest uwolniona od
materialnej rzeczywistoci, to okno do wiecznoci, to ³¹cznoæ z dzie³em
¿ycia Reginy18. Na ikonie przewa¿a kolor z³oty  to on jest tu wiat³em. Przypo14
15

http://pisanieikon.pl/o-mnie.html (13.02.2014).
J. Ró¿ycka-Klejnowska, D. Klejnowski-Ró¿ycki, Studium ikony, s. 173; E. Smykowska, Ikona. Ma³y s³ownik, Warszawa 2008, s. 44.
16 Tempera (z ³ac. temperare  mieszaæ p³yny, rozcieñczaæ) jajeczna jest jedn¹ z najstarszych
technik malowania ikon. Jajko kurze s³u¿y w niej za substancjê wi¹¿¹c¹, z któr¹ ³¹czy siê np. miód, wino,
sok figowy, piwo. Dodaje siê do nich czasem glicerynê, cukier b¹d miód, aby opóniæ proces schniêcia
takiej farby przy cienko-warstwowym nak³adaniu. K. Onasch, A. Schnieper, Ikony. Fakty i legendy, s. 239.
17 S. Bu³gakow, Ikona i kult ikony, s. 7273.
18 K. Onasch, A. Schnieper, Ikony. Fakty i legendy, s. 281283.
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mina blask Boga, Jego niedostêpnoæ19. W ten blask Bo¿ej rzeczywistoci
wpisuje siê postaæ b³. Reginy, która ca³a jest zanurzona w tej wiat³oci, niepochodz¹cej od cz³owieka. Jej ¿ycie zosta³o przebóstwione przez Boga. Nimb nad
jej g³ow¹  figura uwa¿ana za najdoskonalsz¹, niemaj¹c¹ pocz¹tku ani koñca
 tak jak Bóg  g³osi prawdê o doskona³oci Boga. Nie jest wyró¿niaj¹cym
znakiem wiêtoci, ale promieniowaniem wietlistej istoty, dla której wiêtoæ to
norma ontologiczna20. Regina promieniuje nie sob¹, ale Bogiem, w którym
w swoim ¿yciu by³a zanurzona, mówi¹c: I w Sercu Twym odpocznê na wieki
[ ] ach oby dusza moja z mi³oci ku Tobie stopnia³a jak wosk od s³oñca.
I z Tob¹ siê zjednoczy³a Panie i Bo¿e mój21.
D³oñ z prawej górnej strony ikony to d³oñ Boga Ojca, który zapocz¹tkowa³ dobre dzie³a w Reginie. D³oñ jest wysuniêta z obrêczy bêd¹cej w ró¿nych
niebieskich barwach  od b³êkitu a¿ po granat. Kolor ten symbolizuje Niebo,
¿ycie niebiañskie, transcendencjê w relacji do tego, co ziemskie i zmys³owe.
Ostatni kolor jest granatowy, mroczny  symbol Boga niepojêtego ludzkim
rozumem i niepoznawalnego, jednak stopniowo objawiaj¹cego siê cz³owiekowi,
który s³ucha Jego S³owa22. Regina otrzyma³a ³askê z g³êbi Bo¿ego istnienia, aby
podj¹æ ¿ycie oddane Bogu, po ludzku niezrozumiane i niepojête, gdy¿ pochodzi
z Niego samego. D³oñ Ojca Niebieskiego b³ogos³awi jej, a ona wpatrzona w ni¹,
w duchu pos³uszeñstwa, wyra¿a swym pokornym spojrzeniem gotowoæ pe³nienia Jego woli, tak jak On chce, prosz¹c s³owami: O Panie i mój Bo¿e, spraw,
abym nie upodoba³a w ¿adnym stworzeniu, lecz tylko w Tobie jedynie, Bo¿e
mój i Panie23.
Regina w prawej d³oni trzyma czerwony krzy¿, czyli podstawowy symbol
wiernoci. Czerwony kolor przypomina mêczeñsk¹ mieræ Syna Bo¿ego oraz
to, ¿e tylko krzy¿ i jego umi³owanie daje prawdziwe ¿ycie. To symbol nie tyle
mierci, ale ¿ycia (kolor krwi), zmartwychwstania i prawdy, ¿e cz³owiek umieraj¹c tutaj na ziemi dla siebie i swojej woli, tak naprawdê zmartwychwstaje i ¿yje
Bo¿ym ¿yciem24. Jego czerwieñ przypomina mi³oæ Boskiego Oblubieñca do
swej Oblubienicy  Reginy i to w³anie on staje siê ognist¹ strza³¹ mi³oci,
która wszystko przewy¿sza25. Krzy¿ niejako unosi Reginê, podtrzymuje jej
¿ycie i j¹ prowadzi. wiadoma tego wznosi spojrzenie wdziêcznoci do Ojca,
19
20
21

I. Jazykowa, wiat ikony, Warszawa 2007, s. 32.
P. Evdokimov, Prawos³awie, Warszawa 1986, s. 277279.
¯ywot S³ugi Bo¿ej Reginy Protmann, Za³o¿ycielki Zgromadzenia Sióstr wiêtej Katarzyny Dziewicy i Mêczennicy, napisany przez wiarygodnego kap³ana, Grottaferrata (Roma) 1979, s. 18.
22 J. Ró¿ycka-Klejnowska, D. Klejnowski-Ró¿ycki, Studium ikony, s. 180; J. Charkiewicz, Ikonografia wiêtych w prawos³awiu, s. 8990.
23 ¯ywot S³ugi Bo¿ej Reginy Protmann , s. 18.
24 J. Ró¿ycka-Klejnowska, D. Klejnowski-Ró¿ycki, Studium ikony, s. 180181.
25 ¯ywot S³ugi Bo¿ej Reginy Protmann , s. 18.
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gdy¿ Ten prowadzi³ j¹ królewsk¹ drog¹ krzy¿a, ladami Syna swego Umi³owanego26. Krzy¿ utrzymuje j¹ w zupe³nym oddaniu siê Jezusowi przez lub czystoci, który jest darem Jezusa  Mi³oci Ukrzy¿owanej, i to on stanowi centrum jej
¿ycia, tak jak stanowi centrum ikony. To nie Regina trzyma krzy¿, ale on j¹
podtrzymuje, a ona uniesiona ³ask¹ Oblubieñca wo³a³a: O s³odki Panie Jezu
utrzymaj mnie w ³asce swojej bym Ciê nigdy nie opuci³a i nie zasmuci³a grzechami27.
Królewsk¹ drogê, jak¹ przesz³a Regina, przypomina habit, który jest koloru purpurowego. Czerñ  symbol mierci, przechodzi w purpurê dziêki blaskowi krzy¿a. Ten kolor symbolizuje mi³oæ Boga do swojej s³u¿ebnicy. To dziêki
krzy¿owi Regina partycypuje w królewskiej godnoci oraz w wiecznej uczcie
Bo¿ego Baranka28. Na purpurowy habit zarzucony jest, od g³owy po ramiona,
bia³y welon  symbol czystoci, wiêtoci, prostoty (kolor niezmieszany),
wspólnoty ze wiatem boskim, sprawiedliwoci29. Regina, ¿yj¹c wed³ug prawdy, zas³u¿y³a na miano sprawiedliwej przed Bogiem.
W lewej d³oni Regina trzyma regu³ê swojego Zgromadzenia zatwierdzon¹
przez Matkê  Koció³ w osobie bpa Marcina Kromera w 1583 r.30 Nie trzyma
jej w go³ej d³oni, ale przez habit31. Czyni tak dlatego, poniewa¿ regu³a powsta³a
wskutek pos³uszeñstwa natchnieniom Ducha wiêtego. To Bóg daje regu³ê.
Stanowi ona przed³u¿enie Ewangelii i odczytanie jej w zupe³nym powiêceniu siê
przez praktykê trzech rad ewangelicznych. Z³oty kolor regu³y przypomina o jej
Boskim natchnieniu. Regina obejmuj¹c j¹ wyra¿a oddanie siê w ubóstwie Bogu,
gdy¿ to regu³a wyznacza granicê i formê ¿ycia bogatego przed Bogiem,
a ubogiego przed wiatem. Prawnie spisana forma ¿ycia jest niejako zapieczêtowana trzema pieczêciami i wymaga za ka¿dym razem, aby odczytywaæ j¹
na nowo. Odpieczêtowuje siê to, co nowe. Nie wystarczy raz do niej siêgn¹æ
i zapamiêtaæ. Nale¿y j¹ czytaæ przez swoje ¿ycie, przez praktykowanie trzech
lubów, gdy¿ bez jednoci miêdzy tym Bo¿ym orêdziem a ¿yciem  traci swój
sens. Pieczêcie przypominaj¹, ¿e nie mo¿e jej czytaæ ka¿dy, gdy¿ forma ¿ycia,
jak¹ przedstawia, przeznaczona jest dla powo³anych i wybranych przez samego Boga. Cztery prostok¹ty widoczne na regule symbolizuj¹ pierwsze cztery
26
27
28

Ibidem, s. 32.
Ibidem, s. 36.
J. Charkiewicz, Ikonografia wiêtych w prawos³awiu, s. 91; E. Smykowska, Ikona. Ma³y
s³ownik, s. 67.
29 I. Jazykowa, wiat ikony, s. 34; J. Ró¿ycka-Klejnowska, D. Klejnowski-Ró¿ycki, Studium
ikony, s. 178179.
30 Zob. J. Misiurek, Kromer Marcin, w: Encyklopedia katolicka, Lublin 2002, kol. 13051306.
31 W liturgii prawos³awnej do tej pory jest zwyczaj brania przedmiotów przez welony, aby nie
pokalaæ ich wiêtoci. Tak samo w liturgii rzymskokatolickiej, np. b³ogos³awieñstwa Najwiêtszym
Sakramentem udziela kap³an, os³aniaj¹c swoje rêce welonem.
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konwenty: Braniewo (1583 r.), Orneta (1586 r.), Lidzbark Warmiñski (1587 r.)
i Reszel (1593 r.)32. Przypominaj¹ równie¿, ¿e misja Reginy i jej dzie³o zosta³y
nie tylko zainspirowane, ale s¹ dalej prowadzone przez Ducha wiêtego, i tym
samym wpisuj¹ siê w dzia³alnoæ ewangelizacyjn¹ Kocio³a33. Tylko w ³asce
Ducha wiêtego regu³a pomog³a jej realizowaæ s³owa modlitwy: Spraw, bym
mog³a z czystej mi³oci ku Tobie pogardzaæ sob¹ i ca³ym wiatem34.
B³ogos³awi¹ca rêka symbolizuj¹ca Boga Ojca, krzy¿  miejsce zalubin
z Synem Bo¿ym i regu³a  owoc pos³uszeñstwa natchnieniom Ducha wiêtego,
wyznaczaj¹ ca³y ruch ikony. Uk³adaj¹ siê w trójk¹t  symbol Trójjedynego Boga
i zarazem ko³o, w które niejako wpisuje siê Regina. Zewnêtrznie jej osoba
wydaje siê nieruchoma, statyczna. Bez znajomoci jej ¿ycia, oddania Bogu nie
dostrze¿e siê ukrytego dynamizmu, paradoksu ikony, czyli nieruchomego ruchu35. Trudno jest oddaæ tajemnicê Trójcy wiêtej w formie materialnego przekazu. Mo¿na czasem obserwowaæ Jej dzia³ania w cz³owieku, który przyk³adem
swojego ¿ycia zosta³ przebóstwiony ³ask¹. Przez pos³uszeñstwo Ojcu, ¿ycie
oddane Synowi w czystoci i ¿ycie ubogie w Duchu wiêtym, Regina wpisuje
siê w ¿ycie samego Boga, w dynamizm Jego dzia³ania. Jej oczy zdaj¹ siê byæ
zanurzone w Bogu, co symbolizuje poszukiwanie przez Reginê Jego woli. Ikona
nie oddaje piêkna ludzkich oczu, ale bogactwo ducha, którego ród³em jest
Bóg. Oczy sprawiaj¹ wra¿enie, ¿e wszystko koncentruje siê i ¿yje w jej wnêtrzu
Bogiem. Spojrzenie oddaje duchowe napiêcie i oczekiwanie na s³owa Tego,
który j¹ wezwa³. Przez sw¹ gotowoæ zostaje zaproszona i w³¹czona w ruch
¿ycia Bo¿ego. Dzieli siê Jego mi³osierdziem, patrz¹c równie¿ na tych, których
Bóg powierza jej opiece. W¹skie usta s¹ zamkniête, poniewa¿ trwaj¹ w modlitewnej kontemplacji, tak jak ca³a jej osoba. Usta stworzone s¹ po to, by spo¿ywaæ Eucharystiê i piewaæ hymn uwielbiania w wiecznoci36: Daj mi tylko
o Bo¿e kochaæ Ciê wiecznie, wiecznie Ciê czciæ i uwielbiaæ37.
Rêkaw Reginy ma ten sam kolor, co rêkaw d³oni Boga Ojca. Habit, który
charakteryzuje siê skromnoci¹ i prostot¹ jest zakoñczony z³otym mankietem
rêkawa. W taki sposób zosta³a podkrelona królewska godnoæ drogi zakonnej
obranej przez ni¹ i inne kobiety, które zapragnê³y ¿yæ jak ona38. Dzia³alnoæ
Reginy by³a czynami natchnionymi: pos³uga chorym, nauczanie dziewcz¹t, troska o kocio³y, o wspó³siostry  s¹ to dzie³a podtrzymywane prawic¹ samego
32
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34
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M. Olczyk, G³êbia wiary i mi³oci, s. 26.
Katechizm Kocio³a Prawos³awnego, s. 465.
¯ywot S³ugi Bo¿ej Reginy Protmann , s. 18.
P. Evodokimov, Sztuka ikony teologia piêkna, Warszawa 2006, s. 191.
Ibidem, s. 191; J. Charkiewicz, Ikonografia wiêtych w prawos³awiu, s. 7981.
¯ywot S³ugi Bo¿ej Reginy Protmann , s. 36.
A. Tradigo, Ikony i wiêci prawos³awni, Warszawa 2011, s. 288.
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Boga. Jej integraln¹ czêæ ¿ycia stanowi³o pe³nienie uczynków mi³osierdzia wyp³ywaj¹cych z jej jednoci z Bogiem. Praktykowana przez ni¹ asceza uczyni³a
z niej pannê roztropn¹, która doczeka³a siê przybycia Oblubieñca i zosta³a
zaproszona na gody weselne (Mt 25, 1-13). Pokora by³a jej najwiêksz¹ si³¹,
która umieci³a j¹ w krêgu bliskoci Boga39. Kontemplacja Boga i uczynki
mi³osierdzia w jej codziennoci uzupe³nia³y siê wzajemnie, a przez to uobecnia³y
Chrystusa, który ca³ego siebie odda³ Kocio³owi w tamtych wiekach dotkniêtego podzia³em, ograbionego i cierpi¹cego40.

Zakończenie
Jan Pawe³ II podczas Mszy beatyfikacyjnej wypowiedzia³ o Reginie nastêpuj¹ce s³owa:
[ ] odda³a siê ca³ym sercem dzie³u odnowy Kocio³a na prze³omie XVI
i XVII stulecia. Jej dzia³alnoæ, p³yn¹ca z umi³owania Pana Jezusa ponad
wszystko, przypad³a na czasy po Soborze Trydenckim. Czynnie w³¹czy³a siê
w posoborow¹ reformê Kocio³a, wielkodusznie pe³ni¹c pokorne dzie³o mi³osierdzia. Za³o¿y³a zgromadzenie, które ³¹czy³o kontemplacjê Bo¿ych tajemnic
z opiek¹ nad chorymi w ich domach oraz z nauczaniem dzieci i m³odzie¿y
¿eñskiej. Szczególnie wiele uwagi powiêci³a duszpasterstwu kobiet. Zapominaj¹c o sobie, b³ogos³awiona Regina dalekowzrocznym spojrzeniem obejmowa³a
potrzeby ludu i Kocio³a. Has³em jej ¿ycia sta³y siê s³owa: Jak Bóg chce. ¯arliwa
mi³oæ przynagla³a j¹ do pe³nienia woli Ojca Niebieskiego, na wzór Syna Bo¿ego. Nie lêka³a siê podejmowaæ krzy¿ codziennej s³u¿by, daj¹c wiadectwo Chrystusowi zmartwychwsta³emu41. Z ikony b³. Reginy mo¿na odczytaæ jej charyzmat potwierdzony zacytowanymi s³owami papie¿a: jej oddanie serca
Kocio³owi, dzia³alnoæ p³yn¹c¹ z umi³owania Jezusa ponad wszystko, ¿arliw¹
mi³oæ w pe³nieniu woli Boga, ukochanie krzy¿a i jego drogi oraz powiêcenie
ludziom. Jej ¿ycie i charyzmat jest wielkim darem dla ca³ego Kocio³a, a szczególnie Warmii. Powiêci³a swoje ¿ycie Bogu i Kocio³owi, s³u¿¹c ludziom zamieszkuj¹cym te ziemie. Pochyla³a siê nad ubogimi, chorymi, pomaga³a im
w bezustannej s³u¿bie, ale wybieraj¹c formê ¿ycia ubogiego na wzór rad ewangelicznych. Ojciec wiêty Franciszek, wybrany na papie¿a w roku jubileuszowym
powiêconym b³. Reginie, czêsto przypomina o tym, aby pamiêtaæ o ubogich
i samemu uczyæ siê ubóstwa. W sposób szczególny wzywa do tego osoby
39
40
41

P. Evodokimov, Kobieta i zbawienie wiata, Poznañ 1991, s. 100102.
A.C. Endlich, G. Bohn, Imiê jej Regina, s. 49.
M.£. Krebs, Wp³yw beatyfikacji Matki Reginy Protmann na rozwój jej kultu, s. 60.
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konsekrowane i duchowieñstwo. Patrz¹c zatem na ikonê tej b³ogos³awionej,
czytaj¹c j¹, mo¿na wybraæ wiadomie formê ¿ycia  ubogiego przed wiatem,
a bogatego przed Bogiem, który widzi ludzkie serca.
IKONA BŁOGOSŁAWIONEJ REGINY PROTMANN
JAKO FORMA PRZEKAZU WIARY
(STRESZCZENIE)

Jubileusz 400-lecia mierci b³. Reginy Protmann by³ okazj¹, aby na nowo przyjrzeæ siê jej ¿yciu,
dzie³u i charyzmatowi, jakim zosta³a obdarowana przez Boga. Nale¿y wci¹¿ na nowo odczytywaæ jej
duchowoæ jako drogê wytyczon¹ wskazaniami ewangelicznymi. Koció³ ³aciñski prze¿ywa renesans
ikon. Namalowana ikona z okazji jubileuszu mierci b³. Reginy jest konkretn¹ form¹ zarówno przekazu
wiary jak¹ ¿y³a, jak i propozycj¹ w³¹czenia siê w jej duchowoæ ca³kowicie skupion¹ na pos³uszeñstwie
woli Bo¿ej. Swoim ¿yciem powiêconym w pe³ni Bogu i Kocio³owi przypomnia³a, ¿e istot¹ ¿ycia
konsekrowanego jest kontemplacja Jego tajemnic na modlitwie oraz s³u¿ba chorym, biednym i odrzuconym.

ICON OF THE BLESSED REGINA PROTMANN
AS A FORM OF TRANSMISSION OF FAITH
(SUMMARY)

The 400th anniversary of the death of blessed Regina Protmann was an opportunity to contemplate once more her life, her work and charisma, which was her gift from God. Her spirituality must
be read anew as a practical model of following the evangelical guidelines. The Catholic Church is
undergoing a kind of renaissance in the popularity of icons. An icon painted as a celebration of the
anniversary of her death is a concrete form of the transmission of faith that she lived by as well as
a proposal to join her spiritual message as expressed in the words: as God wishes! By her life devoted
to God and the Church, she reminds us that the essence of a consecrated life lies in contemplating His
mystery in prayer as well as serving the sick, the poor and the rejected.

DIE IKONE DER SELIGGESPROCHENEN REGINA PROTMANN
ALS GLAUBENSÜBERMITTLUNGSFORM
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der 400-jährige Todestag der selig gesprochenen Regina Protmann lieferte den Anlass, ihr
Leben, ihr Werk und ihr Charisma, mit dem sie durch Gott beschert war, neu zu betrachten. Ihre
Geistigkeit, die als ein konkreter Vorschlag zu verstehen ist, das Leben nach den Geboten des
Evangeliums zu verwirklichen, soll immer wieder neu gedeutet werden. Die lateinische Kirche erlebt
eine gewisse Ikonen-Renaissance. Die gemalte Ikone zu ihrem Todestag bildet eine konkrete Form
der Glaubensübermittlung, nach dem sie ihr Leben gestaltete wie auch ein Angebot, sich an ihre
Geistigkeit, ausgedrückt nach dem Motto: Sei der Wille Gottes, anzuschließen. Mit ihrem Leben, das
sie dem Gott und der Kirche gewidmet hat, erinnert sie, dass das Wesen des geweihten Lebens in der
Komplentation Seiner Geheimnisse durch Gebete sowie der Hingabe und dem Dienst für Kranke,
Arme und Ausgestoßene liegt.
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Niew¹tpliwie ogieñ ma ambiwalentne znaczenie symboliczne. Postrzegany
jest jednoczenie jako ¿ywio³ dobroczynny i grony, zarówno ogrzewaj¹cy
i daj¹cy wiat³o, jak i przynosz¹cy mieræ i cierpienie. W Biblii ogieñ jest
elementem sk³adowym teofanii Boga Stwórcy, o czym mówi fragment Ksiêgi
Wyjcia: Wtedy ukaza³ mu siê Anio³ Pañski w p³omieniu ognia, ze rodka
krzewu. (Moj¿esz) widzia³ jak krzew p³on¹³ ogniem, a nie sp³on¹³ od niego.
(Wj 3,2)1. Ogieñ symbolizuje tak¿e piek³o i karê, zniszczenie przez po¿ar, czêsto
wywo³ywany uderzeniem pioruna. W dziejach ludzkoci udomowienie ognia
wyznaczy³o powstanie cywilizacji. Co wiêcej, sporód wszystkich stworzeñ
tylko cz³owiek potrafi³ sam wznieciæ ogieñ, co nadaje mu znamiê podobieñstwa
do bogów, w wielu bowiem mitach (greckich, polinezyjskich, gruziñskich) ogieñ
by³ w³asnoci¹ bogów i zosta³ wykradziony w³anie przez ludzi. Wiara w boskie
pochodzenie ognia sprawi³a, ¿e przypisywano mu w³aciwoci oczyszczaj¹ce
i niszcz¹ce z³o2.
Adres/Adresse/Anschrift: prof. dr hab. Bogus³aw Sygit, Katedra Postêpowania Karnego i Kryminalistyki,
Zak³ad Kryminalistyki, Uniwersytet £ódzki, ul. Kopciñskiego 8/12, 90-232 £ód, bsygit@op.pl; dr Damian W¹sik, Zak³ad Podstaw Prawa Medycznego, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, ul. Jagielloñska 13-15, 85-067 Bydgoszcz, damian.wasik@cm.umk.pl.
1 Cyt. za: Pismo wiête Starego i Nowego Testamentu w przyk³adzie z jêzyków oryginalnych,
PoznañWarszawa 1989.
2 H. Biedermann, Leksykon symboli, Warszawa 2003, s. 243. Co ciekawe, teksty asyryjskich zaklêæ
sk³adaj¹ siê w wiêkszoci z inwokacji do ognia maj¹cych pokonaæ szkodliwe czary, a sam ogieñ traktowany
jest jako istota nadprzyrodzona. W staro¿ytnych Grecji i Rzymie ogieñ mia³ charakter oczyszczaj¹cy,
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Jak zauwa¿a J.A. Arlow, ogieñ w tradycji judaistycznej symbolizuje Boga
i wszystkie stworzenia opiekuj¹ce siê ludmi na Jego polecenie, np. anio³y3.
Ogieñ jest potê¿n¹ si³¹, która wywo³uje u ludzi strach, ale jednoczenie budzi
g³êboki szacunek, fascynuj¹c swoj¹ nietykalnoci¹. Boski, wiêty ogieñ, jest
czym nadzwyczajnym, absolutnie doskona³ym, czystym i niezg³êbionym, a przy
tym wszechmocnym. Si³a ognia, zw³aszcza wywo³anego w sposób przypadkowy, niekontrolowany, oznacza niebezpieczne zagro¿enie, st¹d te¿ powszechny
szacunek wzglêdem tego ¿ywio³u4.
Zdaniem Rabbiego M. Bechera, Talmud naucza, ¿e cz³owiek otrzyma³
zdolnoæ wzniecania ognia zaraz po szabacie. Czas ten nie by³ przypadkowy.
Ogieñ jest instrumentem koniecznym do uzyskania umiejêtnoci tworzenia niemal¿e wszystkiego na ziemi, a przez to postrzegany jest jako symbol potêgi
cz³owieka  jedynego stworzenia zdolnego do wiadomego wzniecenia i pos³ugiwania siê ogniem. Szabat tymczasem jest okresem refleksji, m.in. nad kondycj¹ cz³owieka, który nie jest w³adc¹ absolutnym wiata, lecz jest dzie³em Bo¿ym.
wiadczy to nie tylko o potêdze Boga, ale i olbrzymiej odpowiedzialnoci za
losy wiata spoczywaj¹ce na barkach ludzi. Z tej przyczyny ludzie mieli otrzymaæ ogieñ dopiero po lekcji odpowiedzialnoci, przeprowadzonej w dniu szabatu. ¯ydzi w okresie szabatu zobowi¹zani s¹ powstrzymaæ siê od u¿ywania
zdobyczy cywilizacji, w tym wiat³a, st¹d te¿ b³ogos³awi¹ nowo rozpalone p³omienie podczas rytua³u hawdali na zakoñczenie szabatu. Ogieñ jest symbolem
rozró¿nienia szabatu i dni powszednich5.
J.D. Rayner s³usznie wskazuje, ¿e w Biblii zwi¹zek pomiêdzy ogniem
i boskoci¹ jest stale powracaj¹cym motywem. Moj¿esz spotyka Boga w krzaku
gorej¹cym, w podró¿y Hebrajczyków przez pustyniê towarzyszy im, jako syma wokó³ chorych umys³owo lub pokutuj¹cych za zbrodnie kr¹¿ono z pochodniami. Ogieñ pe³ni wa¿n¹
rolê w chrzecijañstwie, zw³aszcza w katolickiej koncepcji czyæca i w liturgii podczas mszy, chrztu
i komunii jako symbol wiat³a duchowego. W staro¿ytnych Indiach bóg ognia  Agni  by³ przedmiotem
szczególnej czci religijnej. W zaratusztrianizmie ogieñ wiêty p³on¹cy w wi¹tyni (atar) by³ g³ównym
obiektem praktyk obrzêdowych oraz symbolem Ahura-Mazdy i czystoci sakralnej. O g³êbokim zakorzenieniu w wiadomoci ludzkiej przekonania o wyj¹tkowej roli ognia wiadcz¹ pogl¹dy Heraklita, który
widzia³ w nim zasadê (arche) istnienia wiata. W symbolice marzeñ sennych  sen o ogniu jest snem
szczêliwym, gdy¿ oznacza zdrowie i wielkie szczêcie, korzystne znajomoci i szczerych przyjació³.
niæ, ¿e siê jest poparzonym oznacza klêskê i niedolê, dotykanie we nie ognia uto¿samia siê z gniewem
i niebezpieczeñstwem, a jego gaszenie  z ubóstwem. Zob. H. Biedermann, Leksykon symboli, s. 243245;
Z. Poniatowski (red.), Ma³y s³ownik religioznawczy, Warszawa 1969, s. 309; Wielki sennik babiloñski,
Warszawa 1992, s. 205.
3 J.A. Arlow, The Consecration of the Prophet, w: M. Ostow (red.), Judaism and Psychoanalysis,
New York 1982, s. 65.
4 H.K. Harrington, Holiness. Rabinic Judaism and the Graeco-Roman world, LondonNew York
2002, s. 1314.
5 Rabbi Mordechai Becher, Gateway to Judaism: The What, How and Why of Jewish Life, New York
2005, s. 9899.
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bol protekcji Bo¿ej, s³up ob³oku, który w nocy staje siê s³upem ognia
(Wj 13,21), a w najwa¿niejszym momencie Objawienia, Góra Synaj jest spowita
dymem, a Bóg zstêpuje na ni¹ w ogniu (Wj 19,18). W wizji proroka Izajasza
tron Boga jest otoczony przez serafinów  ognistych anio³ów, z których jeden
zdejmuje p³on¹cy kawa³ek wêgla z o³tarza. Wizje proroka Ezechiela chwa³y
Bo¿ej s¹ pe³ne symboliki p³on¹cych wêgli i pochodni (Ez 10,6). Daniel, w jednej
ze swoich wizji, widzi rzekê ognia, bêd¹c¹ dowodem obecnoci Boga. Ponadto
ogieñ traktowany jest przez ¯ydów jako jeden z najistotniejszych symboli cywilizacji. Wszak babiloñskie miasto, z którego pochodzi³ Abraham, uznawane przez
wielu ¯ydów za kolebkê cywilizacji, zwano Ur, co oznacza ogieñ (wiat³o)6.
Zwa¿ywszy na symboliczny wymiar ognia nie mo¿e dziwiæ fakt, ¿e ¿ywio³
ten wykorzystywano do przyk³adnego karania szczególnie gronych przestêpców.
Wed³ug interpretacji apotropaicznej kary mierci przez spalenie, w wyniku zetkniêcia z ogniem zbrodniarz ulega³ destrukcji nie tylko fizycznej, ale i metafizycznej7.
Kilku s³ów wprowadzenia wymaga kwestia obecnoci kary mierci w kulturze prawnej judaizmu. Tora doæ szeroko traktuje o karze mierci, niemniej
jednak unormowania te s¹ ³agodzone na gruncie Talmudu. Pozwala to postawiæ
tezê o raczej umiarkowanym stosunku prawa karnego judaizmu do tej formy
karania sprawców przestêpstw. Jak zauwa¿a S. Ladier, kara mierci istnieje
w³aciwie w Talmudzie tylko teoretycznie, a sprawiaj¹ to przepisy prawa talmudycznego, normuj¹ce postêpowanie w sprawach kar¹ t¹ zagro¿onych, które
praktycznie jej stosowanie wprost uniemo¿liwiaj¹. £agodz¹c prawo karne zapisane w Torze, mêdrcy ¿ydowscy, formalnie nie znosz¹c kary mierci, obwarowali jej stosowanie szeregiem warunków i znacznie ograniczyli mo¿liwoæ jej
orzekania przez s¹dy. Dowodem tego jest okrelenie przez Misznê mianem
niszcz¹cego Sanhedrynu, który wydawa³ wyrok skazuj¹cy zbrodniarza na
mierci raz na 7 lat (a zdaniem rabi Eleazara ben Azarji raz na 70 lat)8.
Kar¹ mierci w judaistycznym prawie karnym zagro¿one s¹ przede wszystkim szeroko rozumiane przestêpstwa antyreligijne, przeciwko moralnoci, przeciwko rodzicom, a tak¿e zbrodnia morderstwa. Idea oszczêdzenia skazanemu
cierpienia na gruncie judaistycznego prawa karnego odzwierciedlona jest w dopuszczalnych rodzajach kary mierci. Prawu ¿ydowskiemu obce by³y bowiem
metody umiercania skazanych znane i praktykowane w innych pañstwach staro¿ytnych, takie jak zakopywanie skazanego ¿ywcem w ziemi, gotowanie ¿ywcem w oleju czy te¿ æwiartowanie, uwa¿ane w kulturze ¿ydowskiej za bezczeszczenie cia³a ludzkiego.
6
7
8

J.D. Rayner, An Understanding of Judaism, New York 1997, s. 4849.
G.R. Newman, The Punishment Response, New Jersey 1978, s. 44.
S. Ladier, Przestêpstwo, wina i kara w prawie talmudycznym, Lwów 1935, s. 51.
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Wed³ug tradycji judaistycznej istnia³y cztery metody wykonania kary mierci, które mogli stosowaæ Hebrajczycy: ukamienowanie, spalenie, mieræ od miecza, a tak¿e uduszenie. S³usznie zauwa¿a siê, ¿e kary te stanowi¹ tzw. arba
mithoth beth-din  cztery dopuszczalne przez Prawo metody egzekucji skazanego9.
Bior¹c pod uwagê Piêcioksi¹g Moj¿eszowy, kara mierci przez spalenie
(hebr. serefa) bezwzglêdnie przewidziana by³a dla córek kap³anów skazanych za
cudzo³óstwo, o czym mówi fragment Ksiêgi Kap³añskiej: Je¿eli córka kap³ana
bezczeci siebie nierz¹dem, bezczeci przez to swojego ojca. Bêdzie spalona
w ogniu. (Kp³ 21,9)10. Karê mierci przez spalenie stosowano ponadto np.
w sprawach o bigamiê, a konkretnie jednoczesnego polubienia kobiety i jej
matki. Straceni byli w tej sytuacji oboje ma³¿onkowie: Je¿eli kto bierze za ¿onê
kobietê i jej matkê, dopuszcza siê rozpusty: on i ona bêd¹ spaleni w ogniu,
aby nie by³o rozpusty wród was. (Kp³ 20,14)11.
Judaistycznej kary mierci przez spalenie nie nale¿y uto¿samiaæ ze spaleniem zbrodniarza na stosie, które by³o czêst¹ form¹ karania przestêpców np.
w redniowiecznej Europie. Przed³u¿aj¹ca siê agonia skazanego trawionego
przez ¿ywy ogieñ k³óci³oby siê z ¿ydowskim nakazem zachowania g³êbokiego
szacunku dla cia³a ludzkiego, a tak¿e ide¹ zaoszczêdzenia skazanemu na karê
mierci dodatkowych, zbêdnych cierpieñ fizycznych12. Ponadto spalenie zw³ok
uniemo¿liwia³oby póniejszy pochówek skazanego13. Warto zauwa¿yæ, ¿e
z tych wzglêdów w literaturze niekiedy poddaje siê w w¹tpliwoæ, czy kara
mierci przez spalenie w ogóle mog³a byæ praktykowana przez ¯ydów. Zdaje siê
jednak, ¿e prawo talmudyczne, w nieco odmiennej formie, ale akceptuje ten
rodzaj kary mierci.
Miszna wskazuje zasadniczo ró¿ni¹c¹ siê od tradycyjnie pojmowanego
spalenia w ogniu metodê umiercenia skazanego. Wedle przekazu talmudycznego egzekucja polegaæ mia³a na wykopaniu do³u, zalaniu go nieczystociami
i zmuszeniu skazanego do staniêcia w nich po kolana  celem by³o pohañbienie
i unieruchomienie koñczyn. Potem skazany by³ obalany na ziemiê, a jego szyjê
owijano chust¹, przytrzymywan¹ przez egzekutorów z obu stron, unieruchamia9 P.B. Benny, The criminal code of the Jews: according to the Talmud, Massecheth Synhedrin,
London 1886, s. 86, 94; D. Steinmetz, Punishment and Freedom: The Rabbinic Construction of Criminal
Law, University of Pennsylvania Press 2008, s. 1.
10 Cyt. za: Pismo wiête Starego i Nowego Testamentu w przyk³adzie z jêzyków oryginalnych.
11 Ibidem.
12 M. Duschak, Das mosaisch-talmudische strafrecht. Ein Beitrag zur Historischen Rechtswissenenschaft, Wien 1869, s. 10.
13 R.J. Simon, D.A. Blaskovich, A Comparative Analysis of Capital Punishment. Statutes, policies, frequencies, and public attitudes the world over, Plymouth 2007, s. 3.
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j¹c tym samym jego g³owê. Po czym do ust wlewano skazanemu roztopiony
o³ów, który trawi³ jego wnêtrznoci14 albo wrzucano mu do ust podpalony
knot15.
Przypuszcza siê, ¿e kara mierci przez spalenie zosta³a zabroniona spo³ecznoci ¿ydowskiej w czasach okupacji perskiej. Persowie uwa¿ali bowiem, ¿e
czyn ten zanieczyszcza ogieñ16.
Ogieñ móg³ byæ wykorzystany nie tylko do wymierzania zbrodniarzom
sprawiedliwoci. Mog³o siê bowiem zdarzyæ, ¿e ogieñ w okrelonych okolicznociach stawa³ siê niszczycielskim narzêdziem zbrodni. Konieczne jest tym
samym omówienie zagadnienia odpowiedzialnoci karnej za szkody spowodowane podpaleniem z perspektywy za³o¿eñ judaistycznego prawa karnego.
Na wstêpie zasygnalizowaæ nale¿y, ¿e potrzeba prawnokarnej ochrony
dóbr materialnych i ¿ycia ludzkiego przed po¿arami wywo³ywanymi celowo
przez cz³owieka oraz uznawanie takich zachowañ za przestêpne znajdowa³a odzwierciedlenie ju¿ w najdawniejszych ustawodawstwach karnych. Brakuje jednoznacznych dowodów na uznawanie za przestêpstwa zachowañ sprowadzaj¹cych
po¿ar w staro¿ytnym prawie sumeryjskie (np. kodyfikacji Urukaginy z III tysi¹clecia p.n.e., kodeksie Ur Nammu lub w kodeksie Lipit Isztara) albo dawnym
prawie chiñskim (np. w Zbiorze Piêciu Kar czy kodeksach Hia, Changa i Chon),
nie oznacza to jednak, ¿e czyny takie pozostawa³y bezkarne. Jako przyk³ady
kryminalizacji tych¿e zachowañ w ustawodawstwie staro¿ytnym wskazaæ mo¿na
§ 98 i § 99 prawa hetyckiego z koñca XV i XIV w. przed Chr., traktuj¹ce jako
przestêpstwa wiadome podpalanie domów i w nastêpstwie tego niszczenie
znajduj¹cego siê w nich dobytku (owce, byd³o) lub spowodowanie mierci
cz³owieka. Je¿eli ogieñ pod³o¿y³ cz³owiek wolny, mia³ daæ odszkodowanie,
gdy za sprawc¹ by³ niewolnik  obcinano nos i uszy. Prawo hetyckie kryminalizowa³o jedynie czyny wywo³uj¹ce skutek materialny. Pl¹drowanie i kradzie¿
dokonywan¹ podczas po¿aru, zagro¿one kar¹ wrzucenia do p³on¹cego domu,
przewidywa³ § 25 Kodeksu Hammurabiego. Czynów tego typu zabrania³o pod
grob¹ kary mierci m.in. prawo Drakona z 624 r. przed Chr. oraz prawo XII
tablic w tablicy oznaczonej numerem 8. Przedmiot wykonawczy poza domem
i dobytkiem obejmowa³ tam te¿ stertê s³omy po³o¿on¹ obok domu. Prawo to
zna³o ju¿ pod³o¿enie ognia ze wiadomoci¹ lub rozeznaniem (zagro¿one kar¹
wrzucenia do ognia po uprzednim zwi¹zaniu i och³ostaniu) oraz z przypadku
czy niedbalstwa, kiedy to sprawca zobowi¹zany by³ naprawiæ powsta³¹ szkodê.
W pocz¹tkach ustawodawstwa karnego zakres kryminalizacji zachowañ sprowa14
15
16

M. Duschak, Das mosaisch-talmudische strafrecht, s. 9.
P.B. Benny, The criminal code of the Jews, s. 90.
M. Duschak, Das mosaisch-talmudische strafrecht, s. 9.
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dzaj¹cych po¿ar by³ jeszcze bardzo zawê¿ony, a prawo do karalnoci czynu
wymaga³o wyst¹pienia okrelonego skutku (spalony dom, dobytek, mieræ
cz³owieka, strata s³omy) oraz wiadomego zachowania17.
W literaturze podkrela siê, ¿e prawo karne judaizmu uchodzi za pierwszy
wielki system prawa religijnego nowej cywilizacji. Kultura prawna judaizmu nale¿¹ca do najstarszych, ¿ywotnych do dzisiaj kultur prawnych wiata, wywar³a
wp³yw na wszystkie kultury prawne, z którymi mia³a kontakty. Wp³ywy judaizmu na inne kultury prawne zaznaczy³y siê przede wszystkim poprzez jego
oddzia³ywanie na chrzecijañstwo i islam, a tych z kolei na wartoci uznawane
jako ogólnoludzkie18.
Sakralny charakter prawa judaistycznego zak³ada, ¿e jego twórc¹ jest Bóg
i od Niego pochodz¹ wszystkie przepisy normuj¹ce wzajemne stosunki miêdzy
ludmi. Konsekwencj¹ tego jest niezmiennoæ prawa, które wed³ug nauki ¿ydowskiej mo¿e byæ dostosowywane do potrzeb zmieniaj¹cych siê czasów tylko
metod¹ interpretacji uniwersalnej symboliki Tory i poszukiwanie w niej ukrytych
przes³añ.
Z uwagi na powy¿sze, i nie tylko, brakuje jednolitoci pogl¹dów w przedmiocie klasyfikacji przestêpstw w³aciwych prawu karnemu judaizmu. Zwi¹zane
jest to b¹d to z konstruowaniem katalogów przestêpstw wy³¹cznie w oparciu
o Torê, lub tylko na kanwie prawa talmudycznego. Niew¹tpliwym utrudnieniem
jest te¿ brak wystarczaj¹cej iloci róde³ historycznych, pozwalaj¹cych na odtworzenie regulacji prawnokarnych obowi¹zuj¹cych i stosowanych w praktyce
przez s¹dy ¿ydowskie na przestrzeni wieków.
W prawie karnym judaizmu spowodowanie szkody w wyniku podpalenia
rzadko kiedy wyszczególnia siê jako odrêbne przestêpstwo. Na ogó³ podpalenie
traktowane jest jako czynnoæ sprawcza przestêpstwa niszczenia mienia.
Podpalenie, jako szczególny typ przestêpstwa przeciwko mieniu, powoduj¹cego zniszczenie cudzej w³asnoci, wyodrêbnia M. Duschak. Zalicza on podpalenie do przestêpstw o charakterze prywatnym, podobnie jak kradzie¿, rozbój, uszkodzenie cia³a, zniewagê, uwiedzenie, zgwa³cenie, czyny nierz¹dne
17 B. Sygit, Po¿ary w aspekcie prawnokarnym i kryminologicznym, Warszawa 1981, s. 7 i nn.;
idem, Zbrodnia jako kategoria przestêpstwa, Toruñ 2005, s. 286 i nn.; idem, Historia prawa kryminalnego, Toruñ 2007, s. 69 i nn.; idem, Kryminalizacja zachowañ sprowadzaj¹cych po¿ar, w: S. Pikulski,
M. Romañczuk-Gr¹cka, Granice kryminalizacji i penalizacji, Olsztyn 2013, s. 267268.
18 Zob. m.in. B. Sygit, Historia prawa kryminalnego, s. 87; R. Tokarczyk, Komparatystyka
prawnicza, Kraków 2005, s. 127; M. Szczaniecki, Powszechna historia pañstwa i prawa, Warszawa
1973, s. 37; J. Grajewski (red.), Prawo karne procesowe  czêæ ogólna, Warszawa 2007, s. 43;
D. W¹sik, Zeznania wiadków w judaistycznym procesie karnym, w: W. Cielak, S. Steinborn (red.),
Profesor Marian Cielak  osoba, dzie³o, kontynuacje, Warszawa 2013, s. 11771189; D. W¹sik,
Przestêpstwa seksualne w kulturze prawnej judaizmu a prawo karne wspó³czesnego Izraela, Studia Prawnoustrojowe 19 (2013), s. 8796.
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(sodomiê, stosunku homoseksualne, kazirodztwo, cudzo³óstwo), przestêpstwa
przeciwko rodzicom i w³adzom oraz sk³adanie fa³szywych zeznañ, obok kategorii
tzw. przestêpstw publicznych (morderstwo, zabójstwo, ba³wochwalstwo, sk³adanie ofiar z ludzi, fa³szywe proroctwo, wró¿biarstwo, czary i blunierstwo)19.
Zasadniczo w przypadku zniszczenia cudzego mienia przez podpalenie,
np. gdy podczas wypalania pól kukurydzy ogieñ rozprzestrzeni³ siê na dobytek
innych osób, sprawca zobowi¹zany by³ wyp³aciæ pokrzywdzonym stosowne
odszkodowanie za ca³y zniszczony maj¹tek (Talmud Babiloñski, Traktat Baba
Kamma 61)20.
W przypadku zniszczenia cudzego mienia przez sprowadzenie nañ ognia,
na sprawcê  po udowodnieniu mu winy  nak³adano karê pieniê¿n¹, przyjmuj¹c¹ formê nawi¹zki (hebr. knas  kara), poniewa¿ p³aci³o siê j¹ do r¹k pokrzywdzonego, oraz odpowiedni¹ kwotê odszkodowania cywilnego odpowiadaj¹cej
wysokoci wyrz¹dzonej szkody (hebr. keren  kapita³; wzglêdnie hebr.-aram.
mamon  pieni¹dz)21.
Problemy z wymierzeniem kary sprawcy podpalenia pojawia³y siê jednak
w sytuacjach, w których po¿ar powodowa³ uszkodzenie cia³a cz³owieka lub jego
mieræ.
Zdaniem M. Duschaka poprawna interpretacja zdarzenia prowadzi do
wniosku, ¿e w pierwszym przypadku wobec uszkodzenia cia³a cz³owieka w³aciwe by³o stosowanie kary grzywny wed³ug zasad przewidzianych dla tej kategorii przestêpstw (odszkodowanie za cierpienie fizyczne, wyrównanie uszczerbku na zdrowiu, koszty leczenia, utracony zarobek i odszkodowanie za wstyd
i straty moralne). Natomiast w drugim przypadku sprawcy grozi³a kara mierci.
W ocenie M. Duschaka by³ to uzasadnione nawet wobec faktów, ¿e sprawca
podpalenia nie chcia³ spowodowaæ mierci cz³owieka i nie mia³ faktycznej kontroli nad ¿ywio³em. Zastosowanie znajdowa³a tu regu³a, w myl której za mieræ
cz³owieka nie mo¿na by³o p³aciæ pieniêdzmi22.
Pogl¹d M. Duschaka mo¿e budziæ pewne zastrze¿enia, gdy wzi¹æ pod
uwagê postulowan¹ w Talmudzie zasadê ponoszenia odpowiedzialnoci karnej
w granicach rzeczywistego zamiaru sprawcy. Powoduje to koniecznoæ zmierzenia siê z problemem, czy sprawca, który dokona³ podpalenia (np. w³asnego
pola) i doprowadzi³ do kalectwa lub mierci cz³owieka, wbrew swemu zamierzeniu i woli, móg³ ponosiæ odpowiedzialnoæ karn¹ za te czyny.
19
20
21

M. Duschak, Das mosaisch-talmudische strafrecht, s. 1943.
Ibidem, s. 33.
S. Ladier, Proces karny w Talmudzie. Z zagadnieñ stosunku prawa procesowego do prawa
karnego materjalnego w Talmudzie, Lwów 1933, s. 66.
22 M. Duschak, Das mosaisch-talmudische strafrecht, s. 33.
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Jak s³usznie zauwa¿a S. Ladier, jedn¹ z charakterystycznych cech judaistycznego prawa karnego jest to, ¿e sprawca odpowiada [...] za winê i w miarê
wielkoci winy, a nie w miarê wielkoci skutku. Talmud nie zna przedmiotowych
warunków wy¿szej karygodnoci, stanowi¹c, ¿e sprawca nie odpowiada za
skutki swego dzia³ania, je¿eli nie zamierza³ skutków tych wywo³aæ, a przedsiêbra³ dzia³anie dla pope³nienia mniejszego przestêpstwa23. Innymi s³owy, sprawca przestêpstwa  wed³ug za³o¿eñ judaistycznego prawa karnego  ponosi³
odpowiedzialnoæ karn¹ w granicach zamiaru przestêpnego.
W odró¿nieniu od ustawodawstw staro¿ytnych, judaistyczne prawo karne
uzale¿nia odpowiedzialnoæ karn¹ sprawcy od równoleg³ego wyst¹pienia skutku
przestêpnego i zamiaru bezporedniego pope³nienia przestêpstwa. Wyrazem tej
specyficznej konstrukcji prawnej jest np. brak karalnoci usi³owania w prawie
karnym judaizmu. Dalsz¹ konsekwencj¹ koniecznoci wyst¹pienia zamiaru bezporedniego jest bezkarnoæ sprawcy, który pope³nia przestêpstwo, pozostaj¹c
w b³êdzie co do jego znamion. Zamiar pope³nienia przestêpstwa, tudzie¿ wyrz¹dzenia szkody, jest ponadto okolicznoci¹ odró¿niaj¹c¹ odpowiedzialnoæ karn¹ od cywilnej. Na gruncie prawa cywilnego sprawca szkody powinien by³
wynagrodziæ j¹ poszkodowanemu, chocia¿by czynu dopuci³ siê niewiadomie.
Rozwa¿ania na temat koniecznoci przewidywania przez sprawcê nastêpstw jego zachowania odnaleæ mo¿na np. w Sifri, gdzie zak³ada siê, ¿e za
zabójstwo nale¿y skazaæ sprawcê tylko wówczas, gdy zosta³o ono pope³nione
narzêdziem, które by³o w stanie umierciæ cz³owieka, oraz gdy uderzono nim w
tak¹ czêæ cia³a, ¿e spowodowanie mierci by³o wysoce prawdopodobne. Podobnie te¿ sprawca uwa¿any by³ za niewinnego, gdy wrzuci³ cz³owieka do wody
lub ognia, ale w taki sposób, ¿e ten móg³ siê jeszcze uratowaæ24.
Nie ma najmniejszych w¹tpliwoci, ¿e sprawca podpalenia powinien ponosiæ odpowiedzialnoæ karn¹ za morderstwo w sytuacji, gdy bez zamiaru wyrz¹dzenia szkody innym spowodowa³ po¿ar (bez znaczenia czy celowo, czy te¿
w wyniku np. niedbalstwa lub lekkomylnoci), ogieñ rozprzestrzeni³ siê w sposób zagra¿aj¹cy ¿yciu innego cz³owieka, istnia³a mo¿liwoæ jego ratunku, jednak¿e sprawca podj¹³ dzia³ania niwecz¹ce szanse prze¿ycia pokrzywdzonego.
Okolicznoæ tê traktowaæ trzeba jako tzw. morderstwo zawinione i zestawiaæ na
równi z pomoc¹ w zabiciu ofiary (np. przyprowadzeniu pokrzywdzonego
w miejsce, gdzie nara¿ony jest na atak dzikich zwierz¹t itd.)25. Jak jednak trakto23
24
25

S. Ladier, Proces karny w Talmudzie, s. 31.
Ibidem, s. 25.
S. Mendelsohn, The Criminal Jurisprudence of the ancient Hebrews Compiled from the Talmud
and other Rabbinical Writings, and Compared with Roman and English Penal Jurisprudence, Baltimore
1891, s. 5877.
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waæ sytuacjê, gdy sprawca podpalenia dzia³a odwrotnie i np. podejmuje nieskuteczne próby ratowania pokrzywdzonego?
Jak zosta³o zauwa¿one, faktem jest obowi¹zywanie w prawie karnym judaizmu zasady odpowiedzialnoci w granicach zamiaru. Jednoczenie jednak prawo to rozró¿nia pewien specyficzny typ przestêpstwa, tj. zabójstwo, zwane te¿
niekiedy morderstwem wybaczalnym i wyszczególnianym obok morderstwa
zbrodniczego, morderstwa zawinionego i morderstwa usprawiedliwionego26.
Przyznaj¹c s³usznoæ stwierdzeniu M. Duschaka o odpowiedzialnoci karnej
podpalacza za mieræ cz³owieka w po¿arze bêd¹cym skutkiem owego umylnego podpalenia, uznaæ trzeba, ¿e czyn ten w wietle prawa karnego judaizmu
stanowi³oby przestêpstwo zabójstwa (morderstwa wybaczalnego). Czyn taki
 powoduj¹cy de facto mieræ cz³owieka  by³by przestêpstwem pope³nionym
w gruncie rzeczy przypadkowo, niemotywowanym nienawici¹ lub osobistym
uprzedzeniem oraz niewynik³ym z zemsty. W takiej sytuacji prawo wykonania
kary mierci przys³ugiwa³oby tzw. mcicielowi krwi (hebr. goel hadam).
Faktem jest rozró¿nianie w nauce prawa karnego tzw. zamiaru ewentualnego, w którym sprawca swoim zachowaniem (zaniechaniem) co prawda nie chce
pope³niæ przestêpstwa, jednak¿e przewiduje mo¿liwoæ jego pope³nienia i godzi
siê na to. Nie przes¹dzaj¹c o obowi¹zywaniu koncepcji zamiaru ewentualnego
w prawie karnym judaizmu, nale¿y wyraziæ pogl¹d, ¿e uwiarygodnia je okolicznoæ, i¿ przestêpstwo zabójstwa nie musia³o byæ pope³nione w zamiarze bezporednim. Odnosz¹ce te uwagi do podpalenia, podnieæ trzeba, ¿e sprawca
 maj¹cy wiadomoæ destrukcyjnego charakteru ¿ywio³u ognia  wzniecaj¹cy
po¿ar w bezporednim s¹siedztwie zabudowañ gospodarczych i mieszkalnych
lub w obecnoci innych ludzi, przewiduje mo¿liwoæ niekontrolowanego rozprzestrzenienia siê i spowodowania szkód. Samo podpalenie jest natomiast aktem wiadomym i zamierzonym. Konkluduj¹c, podpalenie w judaistycznym prawie karnym powinno byæ traktowane jako czynnoæ sprawcza przestêpstwa
zniszczenia mienia, uszkodzenia cia³a lub zabójstwa cz³owieka. Ze wzglêdu na
wielowymiarowoæ skutków podpalenia, maj¹c na uwadze za³o¿enia prawa karnego judaizmu, nie jest zasadne wyszczególnienie tego czynu jako odrêbnego
przestêpstwa.

26

Ibidem, s. 5877.
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SYMBOLIKA OGNIA W PRAWIE KARNYM JUDAIZMU
(STRESZCZENIE)

Od zarania dziejów ¿ywio³owi ognia nadawano charakter mistyczny. Ogieñ kojarzony by³ z si³¹,
potêg¹, tajemnic¹ i si³ami nadprzyrodzonymi. Judaizm i chrzecijañstwo, poród innych religii, s¹
przyk³adem takiego ujmowania tego zjawiska. Zasadniczym celem publikacji jest prezentacja symboliki ognia w judaistycznym prawie karnym rozumianym jako prawo wynikaj¹ce z Tory i Talmudu.
Autorzy poruszaj¹ tematykê w dwóch ujêciach  ognia jako narzêdzia kary oraz ognia jako narzêdzia
zbrodni. W pierwszym przypadku skupiono siê na dopuszczalnej w judaizmie formie wykonywania
kary mierci przez spalenie, w drugim natomiast poruszono zagadnienie dotycz¹ce zasad ponoszenia
odpowiedzialnoci karnej przez sprawców podpaleñ. Powo³uj¹c siê na zasady judaistycznego prawa
karnego autorzy dowodz¹ m.in., ¿e podpalenie, wbrew niektórym pogl¹dom prezentowanym w doktrynie, powinno byæ traktowane jako czynnoæ sprawcza niektórych zbrodni, nie za jako odrêbny typ
przestêpstwa.

THE SYMBOLISM OF FIRE IN THE CLASSIC JUDAIC CRIMINAL LAW
(SUMMARY)

Since the dawn of history, fire was given a mystical character. Fire was associated with
strength, power, mystery and the supernatural. Fire is of particular importance in the Jewish tradition
and culture. The main aim of the publication is to present the symbolism of fire in Judaic criminal law,
which is understood as a law arising from the Torah and the Talmud. Authors describe the subject of
the treatment of fire as a kind of punishment tool and as a murder weapon. In the first case, the
publication focuses on permissible in Judaism form of capital punishment by burning. In the second
case authors raise the question of the principles of criminal responsibility by the perpetrators of arson.
Recalling the principle of Judaic criminal law the authors argue that arson, contrary to some opinions
presented in literature, should be treated as a causative action of certain crimes, and not as a separate
offense.

DIE SYMBOLIK DES FEUERS IM KLASSISCHEN JÜDISCHEN
STRAFRECHT
(ZUSAMMENFASSUNG)

Seit Anbeginn der Geschichte hat das Feuer einen mystischen Charakter. Das Feuer wurde mit
Stärke, Macht, Geheimnis und dem Übernatürlichem verbunden. Das Feuer ist von besonderer Bedeutung in der jüdischen Tradition und Kultur. Das wichtigste Ziel des Artikels ist die Symbolik des
Feuers im jüdischen Strafrecht, und diese, als Gesetz der Thora und des Talmuds verstanden, zu
präsentieren. Die Autoren beschreiben das Thema der Behandlung durch Feuer als eine Art Strafwerkzeug und als Mordwaffe. Im ersten Teil konzentriert sich die Veröffentlichung auf die im
Judentum zulässige Form der Todesstrafe durch Verbrennen. Im zweiten Teil werfen die Autoren die
Frage nach den Prinzipien der strafrechtlichen Verantwortlichkeit der Täter von Brandstiftung auf.
Die Autoren argumentieren mit dem Hinweis auf den Grundsatz des jüdischen Strafrechts, dass
Brandstiftung, im Gegensatz zu einigen vorgestellten Meinungen in der Literatur, als ursächliche
Wirkung von bestimmten Verbrechen und nicht als eigenständige Straftat behandelt werden sollte.
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Wypowiedzi Magisterium na temat homoseksualizmu czêsto s¹ przyczynkiem do publicznej debaty zarówno w gremiach kocielnych, jak i wieckich.
Najczêciej wymiana zdañ ma miejsce na internetowych forach, wówczas a¿
huczy od ostrej wymiany stanowisk, wzajemnych oskar¿eñ i inwektyw. Marsze
równoci podsycaj¹ tylko ów spór. W tym dramacie s³owa bior¹ równie¿ udzia³
ludzie Kocio³a, którzy czêsto wypowiadaj¹ s³owa niemaj¹ce wiele wspólnego
z Dobr¹ Nowin¹. Jedni wiêc niedzielni s³uchacze S³owa s¹ obra¿ani i wbijani
w jeszcze wiêksze poczucie winy, drudzy utwierdzaj¹ siê w przekonaniu, ¿e homo
to zaka³a ludzkoci z piek³a rodem, inni milcz¹ zdegustowani, bezskutecznie szukaj¹c Mi³osiernego, b¹d wychodz¹ ze wi¹tyni trzaskaj¹c ostentacyjnie drzwiami.
Koció³, który winien badaæ znaki czasu i odpowiadaæ na wyzwania
wspó³czesnoci nie powinien przemilczaæ i tego kairosu, g³osz¹c s³owo Bo¿e
z ambony. Jak zatem Koció³ rozumie to zjawisko, jak o nim mówi i jak powinien to robiæ kaznodzieja bêdzie przedmiotem niniejszego artyku³u.

1. Homoseksualizm w Starym i Nowym Testamencie
Podstawowe teksty Pisma wiêtego, które zwracaj¹ uwagê na interesuj¹ce
nas zagadnienia zawieraj¹ siê w: Rdz 19,1-13; Kp³ 18,22; 20,13; Sdz 19,1-30;
Adres/Adresse/Anschrift: ks. dr hab. Tomasz Sza³anda, Katedra Teologii Praktycznej, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 10-041 Olsztyn, tsz2000@poczta.fm.
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Pwt 23,18-19; 1 Krl 15,12; 1 Mch 1,15.48-49 i 2 Mch 4,12-19; Rz 1,18-32;
1 Kor 6,9; 1 Tym. 1,9-11; Jud 7.
W Rdz 19,1-13 na okrelenie czynów mieszkañców Sodomy powszechnie
u¿ywa siê zwrotu abymy ich poznali (w. 5). Jednak¿e czasownik poznaæ
(hebr. jada, a w czasie przysz³ym neda), oznacza tak¿e zauwa¿aæ, us³yszeæ
o czym, dowiedzieæ siê, troszczyæ siê, znaæ, poznaæ seksualnie, odbyæ stosunek p³ciowy, kopulowaæ, zatroszczyæ siê o kogo, uznaæ, wiedzieæ1. Gdyby
jednak chodzi³o jedynie o nachalnie wyra¿an¹ chêæ dowiedzenia siê od goci
Lota, kim i sk¹d s¹, to niezrozumia³a jest propozycja gospodarza oddania na
pohañbienie w³asnych córek w zamian za spokój goci2. Nachalnoæ mieszkañców Sodomy nie zagra¿a³a prawu gocinnoci, natomiast pe³na agresji chêæ
wspó³¿ycia mê¿czyzn z mê¿czyznami  tak. Co prawda, na podstawie tekstu nie
mo¿na jednoznacznie stwierdziæ czy by³a to chêæ zgwa³cenia goci Lota, ale
chêæ wspó³¿ycia homoseksualnego z nimi jest bezsprzeczna.
W Ksiêdze Kap³añskiej 18,22 i 20,13 akt seksualny polegaj¹cy na tym, ¿e
mê¿czyzna le¿y z mê¿czyzn¹ le¿eniami kobiety, co z kolei Wujek zrêcznie przek³ada na z³¹czenie mê¿czyzny z mê¿czyzn¹ z³¹czeniem niewiecim3, jest potêpiony jako obrzydliwoæ (tô ‘çbâ) i karany mierci¹. Hebrajskie tô ‘çbâ wskazuje na odra¿aj¹cy czyn i nie jest to ani choroba, ani alternatywna opcja ¿ycia
p³ciowego4. O ile niektóre rodzaje nieczystoci wymaga³y rytualnego oczyszczenia i po nich mo¿na by³o ponownie byæ przyjêtym do wspólnoty (Kp³ 12,2-5;
14,9; 15,2.16.19.25), to akt homoseksualny definitywnie wyklucza³ zarówno
z niej, jak i sporód ¿ywych.
W Sdz 19,1-30, uderzaj¹co podobnym do Rdz 19,1-13, Gabaonici próbowali wymusiæ na gospodarzu przyprowadzenie gocia - mê¿czyzny, z którym
chcieli wspó³¿yæ (w. 22). Seksualny kontekst nachalnoci mieszkañców nie tylko wynika z dalszej czêci opowiadania, ale potwierdza to równie¿ wyjaniony
powy¿ej (Rdz 19,1-13) czasownik jada. Potêpiaj¹cy wydwiêk tego aktu pod1 L. Koehler. W. Baumgartner. J.J. Stamm, Wielki s³owik hebrajsko-polski i aramejsko-hebrajski,
t. 1, Warszawa 2008, s. 370371. Raszi, komentuj¹c to wyra¿enie, okrela je jako zakazane stosunki
pomiêdzy mê¿czyznami. Zob. Tora Pardes Lauder. Ksiêga pierwsza. Bereszit, Kraków 2001, s. 114
(przypis do 19:5). Podobnie interpretuje to wyra¿enie Izaak Cylkow. Zob. Tora. Piêcioksi¹g Moj¿esza,
t. 1, t³um. I. Cylkow, Warszawa 2009, s. 94 (przypis do wiersza 5); S. £ach, Ksiêga Rodzaju. Wstêp
 przek³ad z orygina³u, komentarz, Poznañ 1962, s. 375.
2 Przeciwne stanowisko zob. D.A. Helminiak, Co Biblia naprawdê mówi o homoseksualnoci,
t³um. J. Jaworski, Gdynia 2002, s. 47.
3 Biblia w przek³adzie Jakuba Wujka z 1599 r. Transkrypcje typu B oryginalnego tekstu z XVI w.
i wstêpy ks. Janusz Frankowski, Warszawa 1999, s. 200.
4 Por. A. Tronina, Ksiêga Kap³añska. Wstêp, przek³ad z orygina³u, komentarz, Czêstochowa
2006, s. 274.
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krela okrelenie nebalah (co odpychaj¹cego, ubli¿aj¹ce postêpowanie, szaleñstwo, rozmylny albo okrelony grzech oraz wiêtokradztwo)5.
Tora tak¿e potêpia homoseksualn¹ prostytucjê wi¹tynn¹, któr¹ trudnili siê
m³odzi ch³opcy okrelani mianem kedeim (Pwt 23,18-19; 1Krl 15,12). Tego
rodzaju czyny, jak w Ksiêdze Kap³añskiej, s¹ okrelone mianem tô ‘çbâ,
a oddaj¹cych siê jej ch³opców przyrównuje siê do psów6.
I warto jeszcze zwróciæ uwagê na ma³o znane fragmenty z Ksi¹g Machabejskich: 1 Mch 1,15.48-49 i 2 Mch 4,12-197.
Wed³ug L. Hocana na homoseksualne akcenty 1 Mch 1,15 wskazuje wyra¿enie zeugizein (sprzêgn¹æ siê) metaforycznie okrelaj¹ce tak¿e seksualne
zjednoczenie8. Wydaje siê jednak, ¿e jest to nadinterpretacja, poniewa¿ wyra¿enie to i jemu pochodne t³umaczy siê jako sprzêganie w sensie po³¹czenia w pary
¿o³nierzy czy gladiatorów, bêd¹cych w tym samym szeregu, po³¹czenia wêz³em
ma³¿eñskim, ujarzmienia zwierz¹t, zaprzêgania, mocnego zwi¹zania, wiêzów
i pêt9. Tekst z 1 Mch 1,48-49 odnosz¹cy siê do wprowadzania helleñskich
zwyczajów wobec spo³ecznoci ¿ydowskiej w niewoli babiloñskiej, które mia³y
na celu zniszczenie kult Jedynego Boga z du¿¹ ostro¿noci¹ mo¿na odnosiæ
równie¿ do aktów seksualnych pomiêdzy mê¿czyznami, obecnych w tamtejszej
kulturze i kulcie.
Fragment 2 Mch 4,12-19 wyraniej nakrela interesuj¹ce nas zagadnienie.
Informacja, ¿e Antioch Epifanes najlepszych m³odzieñców zachêci³ do w³o¿enia
kapelusza (w. 12), zdaniem L. Hocana winna brzmieæ: uwiód³ pod grecki
kapelusz, bo i w takim kontekcie przedstawia j¹ Wulgata in lupanaribus
ponere, tzn. zaprowadziæ do burdelu10. Takie rozumienie potwierdza Biblia
Wujka: a co piêkniejsze m³odzieniaszki w nierz¹dnych domiech posadziæ11.
W wietle tego w³o¿enie kapelusza to nie informacja o nakryciu g³owy charakterystycznego dla Hermesa  patrona zawodów sportowych, ale o m³odzieñ5 Zob. L. Koehler. W. Baumgartner. J.J. Stamm, Wielki s³owik hebrajsko-polski i aramejsko-hebrajski, t. 1, Warszawa 2008, s. 625.
6 W judaizmie zwierzêta te nale¿a³y do nieczystych i symbolizowa³y pogañstwo, bezbo¿nictwo,
nienawiæ i niemoralnoæ (Wj 22,30; Ps 22,17; 59,7.15; Prz 26,11), a porównanie kogo do psa wyra¿a³o
pogardê. Zob. H. Strack. P. Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, t. 1,
München 1982 s. 722; X. León-Dufour, Pies, w: S³ownik Nowego Testamentu, t³um. K. Romaniuk,
Poznañ 1993, s. 479; L. Ryken. J. C. Willhoit. T. Longmann III, Pies, w: S³ownik symboliki biblijnej,
t³um. Z. Kociuk, Warszawa 1998, s. 689.
7 Jedynie zwraca na to uwagê L. Hockan, Homoseksualizm w Starym i Nowym Testamencie,
Fronda 30 (2003), s. 7475.
8 Ibidem, s. 75.
9 Z. Abramowiczówna, S³ownik grecko-polski, t. 2, Warszawa 1960, s. 396397.
10 L. Hockan, Homoseksualizm w Starym i Nowym Testamencie, s. 75.
11 Biblia w przek³adzie Jakuba Wujka, s. 900.
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cach  mêskich prostytutkach maj¹cym s³u¿yæ mê¿czyznom12. O takim kierunku
owych us³ug mog³aby wiadczyæ informacja o gimnazjonie i efebach (w. 12)13.
Wed³ug L. Hocana, homoseksualne kwestie odnajdujemy w wierszu 19,
mówi¹cym o sk³adaniu ofiar greckiemu bogu Heraklesowi (symbol homoseksualnej mi³oci)14. Jednak¿e w mitologii ów w¹tek jest marginalny chocia¿ potwierdzony przez Teokryta i Apolloniusza z Rodos, a kult Heraklesa wynika³ z faktu,
¿e by³ opiekunem kultury, atletyki, handlu, zysku kupieckiego, powodzenia
i chroni³ od z³a15. Pewne wiat³o w omawianej kwestii daje uwaga t³umaczy
jednego z nowszych wydañ Biblii, ¿e chodzi tu o Melkarta  bóstwo patronuj¹ce Tyrowi, czêsto w kulturze helleñskiej uto¿samiane z Heraklesem16. Zarówno
jednak w¹tek homoseksualny w ¿yciorysie Heraklesa, jak i nawet praktykowanie
prostytucji sakralnej w kulcie Melkarta, w wietle biblijnej informacji dotycz¹cej
jedynie przekazania kwoty pieniê¿nej (300 drachm srebra) na ofiarê Heraklesowi,
ostatecznie oddanej na budowê okrêtów wojennych, nie upowa¿nia do stawiania
tak jednoznacznej tezy.
Starotestamentowy sprzeciw wobec aktów homoseksualnych by³ potê¿n¹
rewolucj¹ kulturow¹ i obyczajow¹. Akcentowana odrêbnoæ p³ci i heteroseksualny idea³ stanowi³y zarówno przez wiernoæ, jak i ekonomiczn¹ stabilizacjê
dostateczn¹ ochronê i trwa³oæ spo³eczeñstwa, a z kobiet czyni³y równoprawnego partnera seksualnego17. Zakaz kontaktów homoseksualnych stoi wiêc u podstaw instytucji rodziny18.
Warto równie¿ zaznaczyæ, ¿e w Starym Testamencie nie porusza siê kwestii lesbijek, co mog³o wynikaæ z faktu, i¿ tylko wspó³¿ycie po³¹czone z mêsk¹
penetracj¹ mia³o rangê aktu seksualnego. Równie¿ w ¿aden sposób nie odnosi
siê do samej sk³onnoci homoseksualnej ani jej nie potêpia. Z ca³¹ surowoci¹
piêtnuje natomiast sam akt.
12

O kapeluszu rozumianym jako element ubioru znajdujemy m.in. w: Pismo wiête Starego
i Nowego Testamentu, Czêstochowa 2009, s. 1026 (przypis e); Biblia Jerozolimska, Poznañ 2006, s. 632
(przypis do 4,12).
13 Dorastaj¹cy ch³opcy æwiczenia fizyczne na placach gimnazjonu odbywali nago, przez co
miejsca te by³y oblegane przez ich po¿¹daj¹cych doros³ych mê¿czyzn, o czym pisa³ choæby Platon. Efeb
natomiast to m³odzieniec (czêsto ponadprzeciêtnej urody, odznaczaj¹cy siê harmonijn¹ budow¹ cia³a)
w wieku 1820 lat, który przechodzi³ obowi¹zkowe szkolenie wojskowe (efebia). Zob. M. Jaczynowska,
D. Musia³, M. Stêpieñ, Historia staro¿ytna, Warszawa 2006, s. 396; L. Winniczuk (red.), Efeb,
w: S³ownik kultury antycznej, Warszawa 1989, s. 127; E. Sobol (red.), Efeb, w: S³ownik jêzyka polskiego, Warszawa 1995, s. 268269.
14 Por. L. Hockan, Homoseksualizm w Starym i Nowym Testamencie, s. 75.
15 Por. W. Kopaliñski, Herakles, w: S³ownik mitów i tradycji, Warszawa 2003, s. 411.
16 Pismo wiête Starego i Nowego Testamentu, s. 1027 (przypis b). Zob. tak¿e. G. J. Botterweck,
H. Ringgren, Baal, w: Theological Dictionary of the Old Testament, t. 2, Stuttgart 1999, s. 185;
F. Rienecker. G. Maier, Tyr, w: Leksykon biblijny, t³um. D. Irmiñska, Warszawa 2001, s. 820.
17 Por. D. Prager, Dlaczego judaizm odrzuci³ homoseksualizm?, Fronda 6 (1996), s. 248250.
18 Por. ibidem, s. 249.
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Równie¿ w Nowym Testamencie odnajdujemy krytykê stosunków homoseksualnych: Rz 1,24.26-27; 1 Kor 6,9; 1 Tym 1,9-11; Jud 7.
List do Rzymian zwraca uwagê na akty homoseksualne nie tylko mê¿czyzn, ale i kobiet. Opisuje je za pomoc¹ wyra¿enia akatharsia  zanieczyszczenie, brud, a w sensie moralnym zepsucie, nieczystoæ, zmaza19. Jej wynikiem
by³a atimia, któr¹ t³umaczy siê jako zniewagê wyrz¹dzon¹ bogom, a gdy
dotyczy ludzi  jako znies³awienie, wzgardzenie, brak szacunku, hañba, poni¿enie, zawstydzenie, zniewa¿enie, zbezczeszczenie, pozbawienie zaszczytów,
przywilejów, praw obywatelskich20. Nie jest to wiêc nic nieznacz¹ce odstêpstwo
od zasad obowi¹zuj¹cych w danej spo³ecznoci religijnej, ale uderzenie w samego siebie, w swoj¹ godnoæ. Jest samowzgardzeniem i zbezczeszczeniem
w³asnego cia³a (w. 24), a ono wed³ug Paw³a jest wi¹tyni¹ Ducha wiêtego (por.
1 Kor 6,19).
Je¿eli w kontekcie lingwistycznym ta forma nieczystoci (zepsucia) jest
zniewa¿eniem bóstwa, to w przypadku chrzecijan, na zasadzie dalekiej analogii,
odnosi³aby siê do Boga. Wiersze 2627 zwracaj¹ uwagê, ¿e wspó³¿ycie seksualne kobiety z kobiet¹ i mê¿czyzny z mê¿czyzn¹ to namiêtnoæ bezczeszcz¹ca
(hañbi¹ca, poni¿aj¹ca), przeciwna naturze (para phisin). Natomiast akt seksualny kobiety z mê¿czyzn¹ jest zgodny z naturalnym porz¹dkiem21.
Wyra¿enia para physin w tym wypadku nie nale¿y t³umaczyæ jako nietypowe czy wykraczaj¹ce poza to, co pospolite lub zwyczajne, ale jako dzia³anie naganne moralnie przeciwne naturze czy wbrew naturze. Obrazowa
czynnoæ Boga, który przeszczepia dziczkê oliwn¹ na szlachetne drzewo oliwne
(por. Rz 11,17-24), chocia¿ jest dzia³aniem para phisin (wbrew naturze, nietypowe), nie ma wymiaru etycznego, moralnego. Natomiast akty homoseksualne
 tak. Podobnym przyk³adem jest J 8,24: dzia³anie diab³a jako zabójcy nie jest
to¿same z pope³nieniem tego z najciê¿szych przestêpstw przez cz³owieka.
Kolejne teksty z 1 Kor 6,9 i 1 Tym 1,9-11 bardzo mocno odnosz¹ siê do
p³aszczyzny religijnej. U¿ywane przez Paw³a w 1 Kor 6,9 i 1 Tym 1,10 wyra¿enie arsenokoitai (okrelaj¹ce mê¿czyzn wspó³¿yj¹cych ze sob¹), nie jest negatywn¹ ocen¹ postawy pasywnej jednego z nich, do której zmusza partner
aktywny, ale aktu homoseksualnego czy homoseksualizmu w ogóle. Jak bowiem
wynika ju¿ ze Starego Testamentu nie pasywnoæ czy aktywnoæ, a sam akt
19 Por. Z. Abramowiczówna, S³ownik grecko-polski, t. 1, Warszawa 1958, s. 61; R. Popowski,
Wielki s³ownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 1997, s. 1617; W. Bauer, Griechischdeutsches Wörterbuch zu dem Schriften des Neuen Testaments Und der frühchristlichen Literatur, BerlinNew York 1988, kol. 5556.
20 Por. ibidem, s. 364365; R. Popowski, Wielki s³ownik grecko-polski, s. 87; W. Bauer, Griechisch-deutsches Wörterbuch, kol. 241.
21 Por. idem, S³ownik grecko-polski, t. 4, Warszawa 1965, s. 574-575.
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dwóch mê¿czyzn mia³ znaczenie. Pawe³ wiêc nie piêtnuje przyjêtej roli w trakcie
wspó³¿ycia seksualnego miêdzy mê¿czyznami, ale wy³¹cznie sam fakt mêskiego
aktu. Wspó³¿ycie homoseksualne uniemo¿liwia udzia³ w królestwie Bo¿ym i jest
sprzeczne ze zdrow¹ nauk¹  Ewangeli¹. Natomiast ostatni fragment  Jud 7,
nawi¹zuje do Rdz 19,1-13 i potwierdza starotestamentowy os¹d tamtejszych
wydarzeñ.
Pismo wiête uznaje wiêc stosunki homoseksualne za niezgodne z porz¹dkiem rzeczy, które ustali³ Stwórca. Maj¹ one znamiona nieczystoci i obrzydliwoci, i godz¹ przede wszystkim w samych sprawców, w ich przyrodzon¹
godnoæ. Stanowi¹ równie¿ zagro¿enie szczêliwej wiecznoci.

2. Nauczanie Kościoła o homoseksualizmie
Od pierwszych wieków chrzecijañstwa uwa¿ano homoseksualizm za powa¿ne wykroczenie moralne. Wyranie potwierdzaj¹ to pisma choæby 1 Apologia w. Justyna, List do Filipian w. Polikarpa czy Proba za chrzecijanami
Atenagorasa22 oraz synody, np. w Elwirze (306 r.), Toledo (693), Nablus
(1120), sobory laterañskie IIIV (1179, 1215, 15121517), papieskie bulle Piusa V
Cum Primum (1566) i Horrendum illud scelus (1568) oraz katechizm Piusa X
(1910). Na szczególn¹ jednak uwagê zas³uguj¹ nowsze dokumenty, s¹ bowiem
wyranym wiadectwem odczytywania przez Koció³ ostatnich znaków czasu.
Podstawê nauczania stanowi¹ Biblia i Tradycja, i to z niej wynika potêpienie aktów homoseksualnych jako powa¿nej deprawacji i zgubnego nastêpstwa
odrzucenia Boga23. Inna interpretacja jest dzia³aniem fa³szuj¹cym biblijn¹ prawdê24. Warto równie¿ zauwa¿yæ, ¿e w dokumentach wyranie rozró¿nia siê sk³onnoæ i sam akt, przy czym nie ma jednoznacznego okrelenia jej przyczyny25.
22 Por. Justyn Mêczennik, 1 i 2 Apologia. Dialog z ¯ydem Tryfonem, t³um. L. Misiarczyk,
Warszawa 2012, s. 60-61; tekst w. Polikarpa w: http://www.scribd.com/full/51045279?access_key=key-17lgjx0e0buam76vgdxu (10.06.2013); Atenagoras, Proba za chrzecijanami. O zmartwychwstaniu umar³ych, t³um. S. Kalinowski, Warszawa 1985, s. 55. Zagadnieniem tym zajmowali siê
równie¿ Klemens Aleksandryjski, Tertulian, Orygenes, Hieronim, Jan Chryzostom, Augustyn, Doroteusz
z Gazy, Piotr Damiani, Tomasz z Akwinu, Piotr Kanizjusz i inni.
23 Por. KKK 2357; Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o niektórych zagadnieniach etyki seksualnej Persona Humana z 29.12.1975, nr 8, Wroc³aw 1993.
24 Por. Kongregacja Nauki Wiary, List do Biskupów Kocio³a katolickiego o duszpasterstwie osób
homoseksualnych Homosexualitatis problema z 1.10.1986, nr 5, http://www.doctrinafidei.va/documents/
rc_con_cfaith_doc_19861001_homosexual-persons_pl.html (12.06.2013).
25 Por. Zawsze jestecie naszymi dzieæmi. List pasterski do rodziców dzieci homoseksualnych
i sugestie duszpasterskie z 10.09.1997, http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/
homosexuality/always-our-children.cfm (12.06.2013).
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Ze wspó³czesnych dokumentów Kocio³a tylko Persona Humana wskazuje na chorobowy aspekt homoseksualnoci, czyni¹c rozró¿nienie pomiêdzy
uleczalnoci¹ a nieuleczalnoci¹ z homoseksualizmu. Do pierwszej grupy (uleczalnej) zalicza siê: b³êdne wychowanie, brak dojrza³oci, przyzwyczajenie i z³y przyk³ad, a do nieuleczalnej  wrodzony popêd lub patologiczn¹ konstrukcjê26. Przy
czym sama sk³onnoæ nie jest grzechem, natomiast akt homoseksualny tak27.
Wspó³¿ycie homoseksualne jest wewnêtrznie nieuporz¹dkowanym aktem,
sprzeczne z prawem naturalnym i z³em z punku widzenia moralnego28. Wynika
to z faktu, ¿e brak w takim akcie komplementarnej jednoci i przekazywania
¿ycia, które jest wspó³dzia³aniem ze Stwórc¹29. Jest wyran¹ przeszkod¹
w realizacji siebie i szczêcia, gdy¿ jest sprzeciwem wobec m¹droci Stwórcy30.
Jest tak¿e uderzeniem w model rodziny31. St¹d do zaakceptowania jest tylko
wspó³¿ycie ma³¿onków. Koció³ zdecydowanie wiêc odrzuca te koncepcje, które podchodz¹ do tego problemu lekcewa¿¹co i ca³kowicie usprawiedliwiaj¹co,
zrównuj¹c zwi¹zki homoseksualne z ma³¿eñstwami heteroseksualnymi32.
Homoseksualnoæ jest dowiadczeniem niezwykle delikatnej materii, tym
bardziej wiêc od wszystkich wymaga szacunku, wspó³czucia, delikatnoci33.
Dyskryminacja, przemoc, otwarta wrogoæ i pogarda wobec osób, które tak¿e
maj¹ swoj¹ godnoæ, s¹ dzia³aniami niesprawiedliwymi i irracjonalnymi34.
Dokumenty Kocio³a zwracaj¹ uwagê na potrzebê organizowania w diecezjach duszpasterstwa dla osób homoseksualnych. Maj¹ one uchroniæ przed
z³udnym przekonaniem o jego pozytywnej wartoci, doprowadziæ o czystego
¿ycia, wzbudzaæ nadziejê w przezwyciê¿aniu trudnoci35.
Duszpasterze winni s³u¿yæ pomoc¹ w zakresie sakramentalnym (czêsta
spowied), pokazywaæ nieocenion¹ wartoæ Eucharystii i modlitwy oraz nieæ
indywidualn¹ pomoc36. Nade wszystko jednak musz¹ osoby z problemem homoseksualnoci przyjmowaæ z rozwa¿n¹ ³agodnoci¹ i roztropnie os¹dzaæ
problem ich winy37. Nie wolno jednak pos³ugiwaæ siê ¿adn¹ metod¹ duszpa26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Por. Persona Humana 8.
Por. KKK 2357; Homosexualitatis problema 3.
Por. KKK 2357; Persona Humana 3.6.8; List pasterski do rodziców dzieci homoseksualnych.
Por. KKK 2357; Homosexualitatis problema 6.8; List pasterski do rodziców dzieci homoseksualnych.
Por. KKK 2335; Homosexualitatis problema 8; List pasterski do rodziców dzieci homoseksualnych.
Por. Homosexualitatis problema 9.
Por. Persona Humana 8.
Por. KKK 2358; List pasterski do rodziców dzieci homoseksualnych.
Por. Homosexualitatis problema 10.11; List pasterski do rodziców dzieci homoseksualnych.
Por. Homosexualitatis problema 3.13; Persona Humana 8; List pasterski do rodziców dzieci
homoseksualnych. Na temat duszpasterstwa zob. T. Wielebski, Duszpasterstwo osób homoseksualnych.
Nowe wyzwania dla Kocio³a w Polsce, Warszawskie Studia Pastoralne 7 (2008), s. 222239.
36 Por. KKK 2359; Homosexualitatis problema 15; List pasterski do rodziców dzieci homoseksualnych.
37 Persona Humana 8.
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stersk¹, która dawa³aby tym czynom moralne usprawiedliwienie ani ³¹czyæ siê
z organizacjami przeciwnymi nauce Kocio³a w tym wzglêdzie38.
Dokumenty Kocio³a podkrelaj¹ równie¿ wolnoæ cz³owieka w dokonywaniu wyborów i zapraszaj¹ do korzystania z niej osoby homoseksualne. Wolnoæ ta jest wolnoci¹ od nieuporz¹dkowanych aktów oraz skierowana ku
wyborowi czystoci. Jest sposobem praktykowania cnoty i ród³em wyzwoleñczego samooddania Bogu i blinim39. Niezwykle klarownie mówi o tym Katechizm: Czystoæ domaga siê osi¹gniêcia panowania nad sob¹, które jest pedagogi¹ ludzkiej wolnoci. Alternatywa jest oczywista: albo cz³owiek panuje nad
swoimi namiêtnociami i osi¹ga pokój, albo pozwala zniewoliæ siê przez nie
i staje siê nieszczêliwy (por. Syr 1, 22). Godnoæ cz³owieka wymaga, aby dzia³a³
ze wiadomego i wolnego wyboru, to znaczy osobowo, od wewn¹trz poruszony
i naprowadzony, a nie pod wp³ywem lepego popêdu wewnêtrznego lub te¿ zgo³a
przymusu zewnêtrznego. Tak¹ za wolnoæ zdobywa cz³owiek, gdy uwalniaj¹c siê
od wszelkiej niewoli namiêtnoci, d¹¿y do swojego celu drog¹ wolnego wyboru
dobra oraz zapewnia sobie skutecznie i pilnie odpowiednie pomoce40.

3. Kaznodziejstwo wobec homoseksualizmu
Przepowiadanie Dobrej Nowiny w przypadku zagadnienia homoseksualizmu wydaje siê byæ niezwykle trudne, a wynika to przede wszystkim z szerokiego spektrum odbiorców homilii. Wspólnotê Kocio³a tworz¹ osoby o ró¿nym
podejciu do omawianych kwestii: s¹ to zdecydowani przeciwnicy, ale tak¿e
obojêtni na te sprawy, jak równie¿ zwolennicy. W grupie homoseksualistów s¹
osoby bezporednio dotkniête, przejawiaj¹ce jedynie same sk³onnoci, maj¹ce
sporadyczne kontakty seksualne oraz osoby maj¹ce kontakty regularne. Odbiorcami s³owa Bo¿ego s¹ równie¿ osoby ¿yj¹ce w homoseksualnych zwi¹zkach
wspó³¿yj¹cych ze sob¹ b¹d ¿yj¹cych w czystoci.
Co wa¿ne wród osób homoseksualnych s¹ takie, które nie pogodzi³y siê
z faktem swojej natury (cierpi¹ z powodu niemo¿noci pokochania kobiety,
za³o¿enia rodziny czy bycia w konflikcie z nauk¹ Kocio³a), które zasady wiary
traktuj¹ wybiórczo (akty homoseksualne s¹ wyrazem mi³oci, wiêc nie ma konfliktu) oraz takie, które wiadomie wybra³y ¿ycie w czystoci. Osobn¹, równie
wa¿n¹ grupê odbiorców przepowiadania liturgicznego stanowi¹ rodziny takich
osób, wród których jedne walcz¹, inne cierpi¹ b¹d akceptuj¹ tê sytuacjê.
38
39
40

Por. ibidem, 8; Homosexualitatis problema 15.
Por. Homosexualitatis problema 11; List pasterski do rodziców dzieci homoseksualnych.
KKK 2339. Tak¿e KKK 2359; List pasterski do rodziców dzieci homoseksualnych.
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Jak wiêc zwiastowaæ Dobr¹ Nowinê osobom homoseksualnym i ich rodzinom oraz tym, których problem ten osobicie nie dotyka? Fundamentem jest
wiernoæ prawdzie biblijnej, nauce Kocio³a i cz³owiekowi.
Wiernoæ Biblii polega na odczytaniu prawd zawartych we fragmentach
dotycz¹cych interesuj¹cych nas zagadnieñ, a wiêc: Rdz 19,1-13; Kp³ 18,22;
20,13; Sdz 19,1-30; Pwt 23,18-19; 1 Krl 15,12; (1 Mch 1,15.48-49; 2 Mch 4,12-19);
Rz 1,18-32; 1 Kor 6,9; 1 Tym 1,9-11; Jud 741. Z dokonanej w pierwszej czêci
opracowania analizy jednoznacznie wynika negatywna ocena wspó³¿ycia osób
tej samej p³ci. Wszelkie inne koncepcje dotycz¹ce przes³ania tekstu biblijnego s¹
prób¹ fa³szowania go42.
Wiernoæ nauce Kocio³a wyra¿aæ siê bêdzie w przekazywaniu jej w nienaruszonym kszta³cie. O ile spekulacje, poszukiwania interpretacyjne s¹ sta³ym
elementem warsztatu naukowca teologa, o tyle dyskurs akademicki na ambonie
mieæ miejsca nie powinien.
Je¿eli jednak w homilii u¿ywaæ siê bêdzie argumentu, ¿e homoseksualizm
jest z natury wewnêtrznie nieuporz¹dkowany, to nie wolno na tym poprzestaæ.
Ów bowiem teologiczny jêzyk niczego nie wyjania i w niczym nie pomaga.
S³uchacz musi wiedzieæ, ¿e wed³ug prawa naturalnego, który jest rozumn¹
interpretacj¹ celów wpisanych w cz³owieka jako osoby cielesnej i p³ciowej,
ka¿dy cz³owiek jest mê¿czyzn¹ albo kobiet¹ (por. Rdz 1,27)43. Z tego faktu
wynika komplementarnoæ (wzajemne uzupe³nianie siê, dope³nianie siê) p³ciowa,
uczuciowa oraz p³odnoæ44. Nieuporz¹dkowanie tak rozumian¹ seksualnoæ
niszczy zatem albo na pewno deformuje45. K³opot homoseksualizmu polega
wiêc na braku zwi¹zku z p³odnoci¹ i komplementarnoci¹ p³ci. Nie powinno siê
równie¿ u¿ywaæ terminu orientacja homoseksualna, poniewa¿ mog³oby to sugerowaæ mo¿liwoæ alternatywy46.
41 Fragmenty z Ksi¹g Machabejskich wymagaj¹ dalszej analizy, na co wskazuje omówienie
w pierwszej czêci tego opracowania, dlatego zosta³y ujête w nawias.
42 Por. Homosexualitatis problema 4-5.7.
43 Czy orientacja seksualna jest warunkiem zbawienia? Z o. Jackiem Prusakiem rozmawiaj¹
Dominika Koz³owska i Marzena Zdanowska, Znak 679 (2011), wydanie internetowe http://www.miesiecznik.znak.com.pl/index.php?tekst=1860&p=all (10.06.2013). Trzeba bardzo wyranie zaznaczyæ, ¿e
powszechnie u¿ywany w dokumentach Kocio³a termin prawo naturalne ma wyrane konotacje religijne: jest wiat³em poznania w³o¿onym w nas przez Boga, przez co poznajemy co nale¿y czyniæ a czego
unikaæ (w. Tomasz z Akwinu). W dyskusji ze wiatem krytyka homoseksualizmu z powo³ywaniem
siê na prawo naturalne jest najtrudniejszym argumentem, poniewa¿ cieraj¹ siê dwie ca³kiem ró¿ne
p³aszczyzny: sacrum z profanum.
44 Por. KKK 2357; Homosexualitatis problema 6.
45 Por. Czy orientacja seksualna jest warunkiem zbawienia?.
46 Por. Homosexualitatis problema 9: opinia, wed³ug której aktywnoæ homoseksualna by³aby
równorzêdna albo przynajmniej tak samo dopuszczalna, jak ta bêd¹ca wyra¿eniem mi³oci ma³¿eñskiej,
wywiera bezporedni wp³yw na koncepcjê, jak¹ spo³ecznoæ ma o naturze i prawach rodziny oraz nara¿a
j¹ na powa¿ne niebezpieczeñstwo.
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Ostatni element przepowiadania homilijnego dotycz¹cy homoseksualizmu
to wiernoæ cz³owiekowi.
Fundamentem chrzecijañstwa jest mi³oæ najpe³niej wyra¿ona w trosce
cz³owieka i w mêce i mierci Jezusa ofiarowanymi wiatu przez Ojca. Aspekt
mi³oci musi na wskro wrêcz przeszywaæ s³uchacza S³owa. Osoba o sk³onnociach homoseksualnych winna us³yszeæ przede wszystkim podstawow¹ prawdê, ¿e Bóg kocha go nie mniej ni¿ innych  heteroseksualnych osób47. Homoseksualni nie s¹ osobami drugiej kategorii! To nasi bracia i siostry.
O tej mi³oci winien mówiæ s³uga S³owa tak¿e w odniesieniu do rodziny
osoby homoseksualnej. Polegaæ to bêdzie na wzywaniu jej do towarzyszeniu
dzieciom czy rodzeñstwu w ich ¿yciu. One nie powinny dowiadczaæ odrzucenia czy wyrzucenia z domu, przeklinania i pogardy. To jest mo¿e naj³atwiejszy
sposób pozbycia siê problemu, tyle ¿e nie ma nic wspólnego z zasadami
wyznawanej wiary, a przede wszystkim mi³oci.
Homilici osobom homoseksualnym winni ukazywaæ Koció³ jako ich
dom. Do nich tak¿e Bóg kieruje swoje s³owo, dla nich obficie zastawia stó³
Eucharystii, dla nich tak¿e przygotowa³ ³askê odpuszczenia w sakramencie pokuty i pojednania. Sk³onnoæ bowiem nie wyklucza ani ze wspólnoty, ani uczestnictwa w sakramentach. Natomiast wspólnota Kocio³a ma prawo do odmowy
powierzenia funkcji w niej osobom, których postawa publiczna otwarcie narusza
jej nauczanie48.
Kaznodziejstwo musi byæ przenikniête g³êbokim personalizmem, i widzieæ
w osobie homoseksualnej cz³owieka, który posiada wrodzon¹ godnoæ. Wszelkie objawy i przypadki deptania tej godnoci winny byæ stanowczo piêtnowane.
Kolejnym wa¿nym akcentem jest zapraszanie osób o sk³onnociach homoseksualnych do ¿ycia w czystoci. Jest to d³ugi i stopniowy proces dojrzewania
nacechowany wieloma wyzwaniami, z którymi zmierza siê osoba homoseksualna49. Cierpliwoæ siewcy ziarna s³owa Bo¿ego jest wiêc nieodzowna, ale przecie¿ nigdy nie jest tak, ¿e ca³y zasiew siê marnuje (por. Mt 13,1-8). Propozycja
drogi w czystoci nie mo¿e brzmieæ musisz przestaæ wspó³¿yæ, bo pójdziesz
do piek³a. Tego rodzaju komunikat jest nieskuteczny. Dlatego winno siê
w homilii wskazywaæ na cierpliwe dojrzewanie wiary, w czym pomaga ludzka
przyjañ, Eucharystia, modlitwa, sakrament pokuty, kierownictwo duchowe,
a tak¿e wsparcie terapeutyczne. Jednak¿e nie wolno nigdy robiæ z³udnych nadziei, ¿e terapia uczyni cuda. Jest to zawsze forma pomocy, wêdka  nie ryba
do podejmowania ostatecznie w³asnych decyzji.
47
48
49

Por. List pasterski do rodziców dzieci homoseksualnych.
Por. ibidem.
Por. KKK 2359.
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Nade wszystko kaznodzieja musi ws³uchiwaæ siê w ludzi homoseksualnych, a poznaj¹c ich czêste cierpienia i ból, rozdarcie i têsknoty, nie wolno mu
ich kamienowaæ. Wyobrania mi³osierdzia jest tu bezwzglêdnie konieczna. Oni
nie chc¹ kocielnej litoci (formy zamaskowanej pogardy), ale mi³uj¹cej obecnoci Kocio³a50.
Mówi¹ biskupi kanadyjscy o homoseksualnych: Jestemy powo³ani, aby
staæ siê jednym cia³em i jedn¹ dusz¹ w Chrystusie. Potrzebujemy siebie nawzajem [...] Jestecie zawsze naszymi dzieæmi51. Polska ambona na razie walczy
z homo i tylko Chrystus zstêpuje do wszystkich miejsc, z których mi³oæ
wydaje siê wygnana na zawsze52.
SKREŚLONE DUSZE. O HOMOSEKSUALIZMIE NA AMBONIE
UWAG KILKA
(STRESZCZENIE)

Pismo wiête i nauczanie Kocio³a stosunki homoseksualne uznaje za niezgodne z porz¹dkiem
ustanowionym przez Stwórcê. Godz¹ one w przyrodzon¹ godnoæ sprawców, a tak¿e w spo³eczny
model rodziny. Kaznodziejstwo mówi¹ce o homoseksualizmie oraz skierowane do osób homoseksualnych winno byæ delikatnym zaproszeniem do czystoci. Fundamentem, na którym opiera siê przepowiadanie jest mi³oæ, dziêki której wszyscy jestemy w Kociele, równie¿ osoby homoseksualne. Do
nich  braci i sióstr  Koció³ mówi: Potrzebujemy siebie nawzajem. [...] Jestecie zawsze naszymi
dzieæmi.

SOULS WRITTEN OFF: A FEW REMARKS ON HOMOSEXUALITY
ON THE PULPIT
(SUMMARY)

The Holy Scripture and Church teaching recognise homosexual relations as contrary to the
order of things established by the Creator. These relations constitute a threat to happy eternity as well
as damage the innate dignity of their perpetrators and the social model of the family. Preaching on the
subject of homosexuality addressed to homosexual persons should be a gentle invitation to chastity.
The preaching must absolutely be founded on love, which will allow the Church to call out to its
homosexual brothers and sisters: We need one another [...] You are always our children.

50 J. Prusak, wi¹tynia a nie wiêzienie, Znak 674 (2011); wydanie internetowe, http://www.miesiecznik.znak.com.pl/index.php?tekst=886&p=all (10.06.2013).
51 List pasterski do rodziców dzieci homoseksualnych.
52 W. Hryniewicz, Hermeneutyka w dialogu. Szkice teologicznoekumeniczne, t. 2, Opole 1998,
s. 70.
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GELÖSCHTE SEELEN. ÜBER HOMOSEXUALITÄT AUF DER KANZEL
– MEHRERE KOMMENTARE
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Heilige Schrift und die Lehre der Kirche halten homosexuelle Beziehungen unvereinbar mit
der Ordnung der Dinge, die der Schöpfer bestimmt hat. Sie sind eine Bedrohung für die Ewigkeit und
stimmen nicht mit der Würde der Täter sowie dem sozialen Modell der Familie überein. Eine Predigt
über Homosexualität sollte eine sanfte Einladung zur Keuschheit sein. Die Grundlage der Predigt
muss die Liebe sein, mit der die Kirche den homosexuellen Brüdern und Schwestern zuruft: Wir
brauchen einander [...] Ihr seid immer unsere Kinder.
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I. Introductory remarks
1. The notion of the symbolic act

There are some difficulties on an introductory level which have to be
resolved before we begin a closer examination of the symbolic acts of Jesus.
The symbolic acts of Jesus were never recognized as an important category,
neither inside the Gospels nor in the thought of modern commentators. Symbolic acts were rarely perceived as one category even though contemporary interest in symbolism should have led to their appreciation.
The notion of a symbolic act is not a biblical one and it seems necessary
to describe its proposed understanding. The idea of a symbol is not applied
here to words or images, but to gestures, deeds and planned situations which
serve as an announcement, cause, part or just image of the represented state of
things (a situation symbolizing another situation). The contributions of Ricoeur
and Tillich towards the understanding of a symbol could be mentioned since the
notion of a symbolic act could be subject to further philosophical analysis.
Although, we shall limit ourselves to its applications in the Bible.

Adres/Adresse/Anschrift: prof. dr hab. Micha³ Wojciechowski, Katedra Teologii Biblijnej, Uniwersytet
Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, m.wojciechowski@uwm.edu.pl.
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The symbolic acts of Jesus are obviously not the only ones we know
about. In the Gospels, we find some actions performed by other people, but
commented on by Jesus. Jesus even submitted himself to other peoples significant acts. There are also some symbolic acts mentioned elsewhere in the NT.
They occurred in contemporary Judaism (Zelotes) and even accompanied healing activities of Hellenistic magicians.
An even larger number of symbolic acts can be found in the OT; they help
us to better understand both the general properties of the acts of Jesus as well
as their particular features, discerning them from the OT background. The most
important and the most discussed are the symbolic acts of prophets1, but we
should also mention the liturgical symbolism in gestures used for communication and miracles.
More than 30 symbolic acts of prophets are described in the Bible. They
are an important element of the prophetic mission. Most often they serve to
illustrate or to announce some events from the life of a nation, usually disasters.
Older narratives (1-2 Kings) contain a description of the act and its interpretation, later ones (Hos, Isa, Jer, Ezek) are formulated rather as an instruction
from God to prophet, detailing the way the action should be performed as well
as describing its meaning.
Nobody doubts the historicity of the prophetic acts. Their descriptions,
despite some theological elaboration, belong to the historical genre; the acts
were performed in public in well-defined circumstances; they are remarkably
varied, original and sometimes shocking. Only 1 Kings 13 and Ezek 24:1-14
seem to be pieces of allegorised fiction; doubts about other texts are not
important. The prophetic acts were performed consciously and intentionally.
The symbolic acts in the OT are quite varied and numerous. Nevertheless,
we can discern their main features. An action marked by a symbolic meaning
adds dramatic appeal and strength to the word, in particular to the word of
prayer and to the word of God proclaimed by the prophets; the biblical symbolic acts are both communicative and theological2. Sometimes they were also
credited with producing far-reaching effects. Although, properly speaking, God
himself decides about the events announced by the symbolic act.

1 Especially G. Fohrer, Die symbolische Handlungen der Propheten, Zürich 1968. Wider approach: M.I. Gruber, Aspects of Nonverbal Communication in the Ancient Near East, Studia Pohl 12/1-2,
Rome 1980.
2 Therefore they are compared to parables, cf. E. Arens, Kommunikative Handlungen: Die
paradigmatische Bedeutung der Gleichnisse Jesu für eine Handlungstheorie, Düsseldorf 1982.
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2. The interest of this category

This paper is based on my doctoral dissertation in Polish, dating from
It pertained to the symbolic acts of Jesus. I do not return to this problem
only in order to present my work in a foreign language. I wish to offer
a modified interpretation of the problem.
My dissertation was primarily exegetical, concentrated on tradition and redacting the history of the texts as well as their meaning. From my present perspective,
I see better the consequences of this research for the problem of the historical
Jesus. Therefore in this article I shall reuse much of previous material, but present
it in a new light. I presented the essential elements of this paper at a conference on
the historical Jesus in Prague (2009), but it has remained unpublished.
Symbolic acts of Jesus could be seen as a relatively neutral sample of the
traditions about his life, which can be studied without many presuppositions.
Why? First, this notion itself was not known to the biblical authors  therefore
they were not aware of it. It seems that they could not and they did not offer an
interpretation of the symbolic acts of Jesus. They constitute a cross-section
through other categories. Next, this category was never used in the theological
traditions of Christianity. Judgements about it are not related to any doctrine. If
we deal with miracles or even with the teachings of Jesus we are more biased.
Modern scholars have studied the symbolic acts of Jesus, but not much. Therefore, we have no fixed idea about them.

19863.

3. Principles of analysis

For this presentation, I have chosen those acts of Jesus whose symbolic
meaning is crucial for the interpretation: those that can be explained only as
symbolic acts. Hence, there are neither miracles among them (only some healing
gestures), nor christophanies, deeds bringing salvation or decisions concerning
the disciples and the community.
Too many deeds of Jesus had deeper meanings to include them all into the
category of symbolic acts. Therefore, other acts of Jesus that possess wider
and more complex meanings or are aimed at some practical results will not be
mentioned; the same concerns the acts whose symbolic meaning seems secondary or doubtful. All deeds of Jesus can be considered meaningful, so we must
focus our attention on the typical symbolic acts  otherwise, their particularities
would be effaced.
3 Published as M. Wojciechowski, Czynnoci symboliczne Jezusa, Studia z Biblistyki 6, Warszawa
1991. If compared with this book, footnotes and bibliography in this article are very selective; I omit
multiple commentaries and general works, indicating only important articles.
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I shall look for the oldest form of the tradition concerning the given
symbolic act. Next, the historicity of the event as described in the primitive
tradition has to be discussed and its elements confronted with parallels or
illustrations taken from the environment, from the OT and other sources. After
such preparation we are able to identify the meaning of the act according to its
nature and the comments made by Jesus himself.
As our attention is focused solely on the symbolic acts of the historical
Jesus and not on the later theological developments, any additions due to the
editorial work of the authors are to be eliminated. Only in some cases, a later
interpretation of the story requires an extensive commentary.
Only few scholarly works concerning the symbolism of the acts of Jesus
deal with more than one event; even though they often treat the problem in an
inadequate manner. Any single article or chapter written on such a wide subject
is inevitably too short, superficial and selective. Some authors insist on messianic, eschatological or sacramental aspects. The symbolic acts of Jesus are given
names which are too general (meaningful) or inadequate (prophetic; comparative or parabolic).
Let me mention the only monograph on this subject, written by Maria
Trautmann4. She has provided an extensive analysis of some symbolic acts of
Jesus described in the synoptic Gospels and quite correctly presented the whole
category, but her choice of eight meaningful acts seems at least doubtful and
the conclusion that all such acts were related to the salvation of Israel must be
rejected.
The above remarks illustrate the difficulty of the problem. Nevertheless, it
is possible to select the most important symbolic acts of Jesus and analyse them
with constant reference to their complex background. Moreover, I have been
able to come across several interesting explanations of particular events and
have proposed some general conclusions concerning the nature and importance
of the symbolic acts of Jesus.

II. Particular symbolic acts and gestures of Jesus
1. Eating with tax collectors (Mk 2:15-17 par.; cf. Lk 19:1-10)5. I assume that the vocation of Levi did not belong to the same primitive tradition, but
4 M. Trautmann, Zeichenhafte Handlungen Jesu, Forschung zur Bibel 37, Würzburg 1980 (it was
her doctoral dissertation). She had incorporated earlier attempts of various scholars.
5 Cf. e.g. R. Pesch, Das Zöllnergastmahl (Mk 2,15-17), in: Mélanges bibliques en hommage de
R. P. Beda Rigaux, ed. A. Descamps, Gembloux 1970, p. 6387; B.M.F. Van Iersel, La vocation de Lévi
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the original story could contain his name. Some details can be attributed to the
redaction: for there were plenty who followed him (v. 15b)6; the phrase anticipating
the question in v. 16 (when they saw that he was eating with sinners and taxcollectors); the words sinners in v. 15 and tax-collectors in v. 16b. The kernel
seems authentic and historical (social position of the tax-collectors, surprising
behaviour of Jesus, his friendship for public sinners confirmed by other texts).
Whilst eating with the tax-collectors, Jesus gave them a visible sign of his
friendship with an allusion to the eschatological salvation (the image of the
banquet!). It should have led them to conversion. In the two-part saying from
Mk 2:17 Jesus declared directly that he came to heal and to call (= invite) sinners
(and not the just people  probably because he denied their existence, everybody has sinned).
2. Laying on hands and touching7 . The tradition about Jesus healing
with hands is certainly historical; the Gospel abounds with mentions about such
events and about the public interest provoked by them. Using hands for healing
was virtually unknown in the OT and contemporary Judaism; Jesus probably
followed the Hellenistic paramedical practices.
The authors of the Gospels do not call these kinds of healings miracles
(dunameis) or signs. For the witnesses they appeared as more or less natural,
so that Jesus simply passed for a doctor. Whatever we would think about the
natural explanation, in the Gospels laying on hands and touching were signs
leading to the extraordinary healings through a gesture reputed as medically
effective. There was a symbolic association between the act and its effects.
Moreover, other biblical texts about laying on hands suggest some link with the
sphere of the liturgy.
3. Touching of the leper (Mk 1:40-45 par.)8. A literary and theological
remodelling of the text can be discovered in the formulation of the request of the
leper (v. 40), in the description of the results of the gesture (v. 42: see Mt 8.3
with a more simple and primitive expression) and in the elements of the ending
typical for Mk (vv. 44a, 45). The classical difficulty concerning the words witnes(Mc 2,13,17 et par.): Traditions et redactions, in: De Jésus aux Evangiles: Tradition et redaction dans les
Evangiles synoptiques, donum natalicium Iosepho Coppens, ed. I. de la Potterie, BETL 25, Gembloux
1967, p. 212232.
6 Biblical quotations are from RSV.
7 Touching is usually overlooked (absent in ThWNT). J. Coppens, Limposition des mains et les
rites connexes dans le NT et dans lEglise ancienne, Wetteren 1925.
8 M. Wojciechowski, The Touching of the Leper (Mk 1,40-45) as a Historical and Symbolical
Act of Jesus, BZ 33 (1989), p. 114119; with further references.
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sing that Jesus acted in anger can be resolved if we refer to their Aramaic counterparts proposed by some authors. Orgistheis corresponds to trm (the easier
version moved with pity = splanchnistheis == trhm!) and embrimesamenos
autô to teqef lah. Both Aramaic verbs designate an internal commotion, which
could result in a violent and passionate behaviour (there in nothing mild in touching the leper!). It is quite conceivable too, that Jesus threw out the cured leper,
sending him to a priest immediately. The primitive form of the narrative does not
seem to be a typical miracle story and has features of an early, historical
tradition.
Touching a leper voluntarily was something quite unheard of. It should
have resulted in making Jesus unclean but paradoxically it appeared to have a
cleaning effect. In the Gospels, his touch had the power to make clean attributed
by the OT to God and to things sanctified by him. It throws a light both on the
power of Jesus and on his self-consciousness.
4. Spitting and laying on of hands to restore sight and hearing happens
three times9: Mk 7:31-37 (v. 31  maybe another source; vv. 32-33a: standard
form introduction; vv. 33b-34: fully authentic; v. 35: older description of the
results rewritten in a more elaborate form of triple parallelism; vv. 36f: typical
ending); Mk 8:22-26 (independent from Mk 7:31-37; some influence from the
redaction in vv. 22 b and 26a; a more elaborate form in v. 25 b); Jn 9.1-7 (the
source contained v. 1, the dialogue from vv. 2-3a, vv. 6-7; possibly also 8:59b
and 9:8). After the elimination of the secondary developments we obtain
a primitive tradition, which does not follow the patterns of miracle stories.
They have some very original features, which are difficult to interpret theologically. On the other hand they fit in with our knowledge about the milieu, its
beliefs and capacity to understand Jesus.
Jesus used gestures, believed by some in the Hellenistic milieu to be
medically effective, as signs leading to a miraculous healing (saliva, hands,
mud). He could conceive these deeds as a proclamation of the coming of the
Messiah (cf. Mt 11:5 = Lk 7:22: the saying that summarizes some previous
deeds). An allegorical interpretation on the redacted level is obvious: Jesus heals
spiritual blindness and deafness.
5. Blessing the children (Mk 10:13-14,16: v. 15 is a separate saying;
Mk 9:33-37 seems to depend on the above text)10. Both the contents and the
9
10

Commented either as miracles or stories; rarely as symbolic acts.
Cf. e.g. J. Sauer, Der ursprüngliche Sitz im Leben von Mk 10,13-16, ZNW 71 (1981),
p. 2750. Often quoted in books and articles on children in the Bible.
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form of the story have original and primitive features (even Bultmann accepted
that it had a historical basis). As a matter of fact, Jesus showed friendship
towards servants, the poor and also children  in spite of the negative opinion
about them, current in the Antiquity.
The gesture of the imposition of hands (tithemi in Greek, not epitithemi)
resembles paternal blessing (cf. Gen 48:6,14). As it is coupled with the promise
of the Kingdom, it would also contain an announcement of salvation. According
to Mt 19:13-15 the blessing prefigures the laying on of hands associated with the
baptism (it uses terms epitithemi and proseuchomai, both related to the baptism
in Acts).
6. The triumphal procession towards Jerusalem (Mk 11:1-11 par.)11.
Mk reproduces a text enlarged by some additions compared to the probable
primitive version (reference to Bethany; on which no one has ever sat; an
authentic conversation from v. 3 presented as a prediction; vv. 4-6  secondary, absent in Mt; perhaps garments on the road; v. 11). Nevertheless, the core
remains untouched. The differences found in Mt and Lk can be explained by
their theological interests. Luke, however, introduced a fragment from another
source (in Lk 19:37). Jn 12:12-15 confirms the main facts in an independent
manner, but the text also shows some theological preferences (crowds from
Jerusalem? palm-branches?). His OT quotations come from the synoptic tradition.
The context and the date of the entry are not quite sure. The mention about
the branches or rather the cut off rests (stibades) from the fields (Mk 11:8),
suggests the winter or an early spring, after the pruning of the olive-trees.
According to Mark, the entry lacked publicity  Jesus simply came to
Jerusalem with some disciples and pilgrims; the ovation took place on the road.
However, the untypical behaviour of Jesus allows us to guess the intended
deeper meaning of the event. The use of an ass can be interpreted as an allusion
to the messianic prophecies from Zech 9:9 and Gen 49:10 (both widely exploited in Rabbinic literature). Next, Jesus permitted the crowd to give him an
ovation  him, who always refused by such honours. The hymn sung by the
crowd sounds like a targumic paraphrase of Ps 118 and contains no Christian
features, but only Jewish ones (Davidic Kingdom!).
11 Cf. e.g. W. Schenk, Passionsbericht nach Markus, Gütersloh 1974, p. 166175; H. Patsch,
Der Einzug Jesu in Jerusalem: Ein historischer Versuch, ZTK 68 (1971), p. 126; R. Jacob, Les
péricopes de lentrée a Jerusalem et de la preparation de la Cene, Eglise nouvelle  Eglise Ancienne.
Etudes Bibliques 3/2, Paris 1973.
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7. Looking for figs (Mk 11:12-14 par.)12. The language of vv. 20f suggests they were formulated by Mark himself (cf. Hos 9:16). Some minor repetitions and explanations during the narration can also be attributed to a redactor.
The theories opposed to the historicity of the whole story are as numerous as
unconvincing (etiology, miracle legend  Strafwunder, allegory, transformed
parable, expanded eschatological saying). Besides, they are mainly concerned
with the withering of the tree, which is not of primary importance for the
massage contained in Mk 11:12-14.
Looking for figs most certainly represents an unsuccessful search for just
people in Israel (Jer 8:13; Mic 7:1). The choice of season when no figs could be
found stressed the symbolism of this act. In the OT and in early Judaism the
figs designated the chosen people (often unfaithful), but the fig-tree itself never
served as an image of Israel. Rather, it symbolized well-being and abundance
(promised or lost). The judgement of Jesus deprived the people of the fruit of
the tree and was not openly directed against its existence. This judgement seems
to paraphrase Gen 3:22 or rather its targumic version (Tg. Neof., Ps.-J., Frg.),
which permits the identification of the Tree of Life with the eternal Law. Jesus
proclaimed an oracle that Israel unfaithful to God would lose the fruit of the
Law as the first people had lost Paradise. This act bears some similarity to the
classical prophetic acts.
8. Expelling the merchants from the Temple (Mk 11:15-19 par.)13. Vv.
15f are primitive, but the saying from v. 17 was added from a different source to
replace the original and similarly structured saying known from Jn 2:16b. Jn
2:(13),14-16 contains an independent description of the same event (with some
redacted developments in detail).
The act of Jesus was unexpected and original. Considering the dimensions
of the temple and also the absence of any clash with priests or guards, Jesus
probably emptied only a part of the outer court where he wanted to teach; he
also forbade the merchants there to carry anything out (skeuos). Therefore, he
gave an example of what should be changed in the temple.
12

M. Wojciechowski, Marc 11.14 et Tg.Gn. 3.22  les fruits de la Loi enlevés a Israel, NTS 33
(1987), p. 287289; cf. e.g. W.R. Telford, The Barren Temple and the Withered Tree, JSNT Supplements 1,
Sheffield 1980; K. Romaniuk, Car ce nétait pas la saison des figues (Mk 11,12-14 parr.), ZNW 66
(1975), p. 275-278; R.H. Hiers, Not the Season for Figs, JBL 87 (1968), p. 394-400.
13 Cf. e.g. E. Trocmé, Lexpulsion des marchands du Temple, NTS 15 (1968/69), p. 122;
R.J. Campbell, Evidence for the Historicity of the Fourth Gospel in John 2:13-22, StEv 7 = TU 126,
Berlin 1982, p. 101120; V. Eppstein, The Historicity of the Gospel Account on the Cleansing of the
Temple, ZNW 55 (1964), p. 4258.
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To justify his intervention against the trade and money-changing, traditionally admitted in the temple, Jesus appealed to the messianic and eschatological
prophecy from Zech 14:21. He acted however in his own name, calling God his
Father. Besides, any action in the temple demanded at least a prophetic dignity.
9. Washing the feet of the disciples (Jn 13:1-20)14. The statistics of the
vocabulary and style permits the reconstruction of the primitive tradition (vv. 4-5;
the dialogue found in vv. 6, (8a?), 8b, 9; vv. 12, 17a); the redactor also used
some separate sayings taken from other sources: vv. 10a (shorter text), 13, 16,
20. The primitive narration was symmetrically arranged around v. 8b.
The course of events is highly probable (the reactions of Peter!). The act
of Jesus is surprising and quite impossible to invent since some traces of this
event can be found in Lk 12:37; 22:27; Phil 2:7.
Washing the feet was first of all an act of both humble service and extraordinary hospitality. The explanation given by Jesus himself (v. 8b) proves that it
was moreover an exceptional act similar to the sacraments, aimed at assuring the
disciples their part with Jesus, which implies salvation (cf. Tg. Gen 15.1). We
could also include in the explanation an invitation to the eschatological banquet
and a preparation for the Eucharist.
A later redactor joined to the text an interpretation of the washing of the
feet as an example for the disciples (vv. 14-15), some separate saying of Jesus
and references to Judas. The narrative he constructed, vv. (1a), 2, 4-18, belonged to a draft Gospel, which was in due course completed by the last redactor,
who added some theological reflections.
10. The refusal of wine (Mk 14:25; 15:23)15. During the Last Supper
Jesus said he would not drink again from the fruit of the vine. This announcement resembles the vow of a Nazirite as described by Num 6:3-4. Jesus fulfilled
this vow refusing to drink wine mixed with myrrh (only a later piety and theology attributed to him a will of suffering more consciously).
According to Num 6:2-11 the naziriteship designates a state of special
holiness (qd) and consecration to God (nzr). From the Last Supper onwards,
Jesus turned entirely to his Father and as the saint of God he accepted the
Passion and death.
14

M. Wojciechowski, La source de Jean 13.1-20, NTS 34 (1988), p. 135141; cf. e.g.
F.F. Segovia, John 13,1-20: The Footwashing in the Johannine Tradition, ZNW 73 (1982), p. 3151;
A.J. Hultgren, The Johannine Foot-Washing (13.1-11) as a Symbol of Eschatological Hospitality, NTS 28
(1982), p. 539546; G. Richter, Die Fusswaschung im Johannesevangelium. Geschichte ihrer Deutung,
Regensburg 1967.
15 M. Wojciechowski, Le naziréat et la Passion (Mc 14,25a; 15,23), Biblica 65 (1984), p. 9496.
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11. Giving the Holy Spirit through a breath (Jn 20:22)16. The brief and
primitive description of this event corresponds neither to Johannine nor Lucan
concept of the Spirit. A later reflection of the same fact can be found in Acts
1:8. V. 23 (=Mt 18:18) witness an attempt of explanation (cf. Acts 2:38 etc.).
The verb breathe (emfysao  nph) describes a physical act and at the
same time contains an allusion to Gods breath (LXX!). However, the breath of
Jesus is not conceived as the breath of life, following Gen 2:7, but as a gift of
speech  similarly to the targumic version of Gen 2:7 (Neof., Ps.-J., Onq.),
which informs us about the understanding of this text in the Palestine of the 1st
century. The Spirit manifested himself indeed in the speech; the Pentecost helped to understand the intentions of Jesus.

III. Conclusions
At the beginning of this article I could only propose to apply the notion of
a symbolic act to the Bible. Now we can learn more about the symbolic acts of
Jesus and their distinctive features.
1. History

The symbolic acts of Jesus are quite varied and include: healing gestures;
acts with spiritual (salutary) effects for persons or groups; acts showing who
Jesus was. Hence the symbolic acts of Jesus significantly differ from the prophetic acts, whose purposes and effects were of another kind. The prophets
acted on an express order from God, Jesus behaved as if he himself had his
authority. The symbolic acts of Jesus did not follow the OT patterns. On the
other hand, their form and contents can often be explained by OT notions and
symbols, and sometimes by ideas taken from contemporary Judaism (Targums)
and from Hellenism (healing gestures).
The authors of the Gospels do not manifest any special interest in the
symbolic acts. Rather, they tend to fit their descriptions into other patterns.
They do not underline the symbolic meaning  except for the messianic interpretation; they are also interested in the deeper meaning of the miracles following
the symbolic gestures.
Nevertheless, the influence of the post-resurrectional look on the body
of the tradition proves to be secondary (especially in Mark) for the redactors
16 M. Wojciechowski, Le don de lEsprit Saint dans Jean 20.22 selon Tg. Gn. 2.7, NTS 33
(1987), p. 289292.
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and communities who were not particularly interested in the symbolism of actions. The literary analysis has enabled me to separate the later elements of the
narratives (introductions, endings, more elaborate descriptions of the same
facts, influences of the Septuagint, conclusions and commentaries made by the
authors of the Gospels, saying of Jesus artificially related to the main story and
also  in John  the elements dependent on the synoptic Gospels).
Our main source is Mark, and some parallel texts (9 texts), but good
examples are also found in John. The primitive traditions appear very closely to
the time of Jesus and fulfil the criteria of historicity. It seems that the descriptions of symbolic acts in the Bible belonged to the historical genre, even if
afterwards they were sometimes remade according to other patterns. Their historical occurrence cannot be doubted.
The category of symbolic acts was absent from the minds of ancient
authors; it may be seen as relatively neutral. It could not have carried a particular
theological meaning; it was not used or introduced intentionally. Therefore, we
have no reasons to think that the features of this category were a literary creation. Their study contributes to the knowledge about historical Jesus and to
establishing the historical and biographical value of the Gospels. They can
indeed be treated as a good sample in this respect.
2. Theology

In the Gospels, Jesus performed symbolic acts from his own initiative,
consciously and intentionally. The effects of his acts are to be seen as quick and
assured, not only announced. The symbolic acts are important for the whole
mission of Jesus. Looking for them allowed us to better understand many
events from his life. The search for the symbolic meaning of his acts is a useful
hermeneutical principle.
The sacramental gestures can be described as symbolic acts. Like the
sacraments, a number of symbolic acts of Jesus had salutary effects. The
Eucharist and baptism were certainly not only visible acts performed by Jesus,
but intended to have spiritual consequences. Nevertheless, the sacraments of the
church do not continue any symbolic act we have examined. If so, Jesus would
have given an example of a multiform sacramental activity and the Church would
establish its continual forms. It is also possible that some sacramental practices
found in the primitive church were related to symbolic acts of Jesus not preserved by the Gospels (laying hands on the disciples? anointing with oil?  cf. Mk
6:13). Next, blessing of the children could influence confirmation; healing gestures  the idea of Extreme Unction; washing the feet  the baptism.
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The relation of the symbolic acts to the idea of salvation is quite diversified. Some acts have mainly direct, visible effects, some announce or prepare
the salvation, and others proclaim the Saviour. Eschatological and soteriological
perspectives help to understand their meaning, but provide no universal explanation of the symbolic acts of Jesus. Their impact is mainly christological: the
symbolic acts reveal directly or indirectly who Jesus really is. He acted as the
Saviour with the power and authority of God. He pointed clearly at his messianic dignity, holiness and the exceptional relation to his Father.
CZYNNOŚCI SYMBOLICZNE JEZUSA
(STRESZCZENIE)

Czynnoci symboliczne Jezusa mo¿na potraktowaæ jako przejaw ró¿norodnych tradycji w postrzeganiu Jego ¿ycia. Ich badanie jest stosunkowo niezale¿ne od uprzednich za³o¿eñ, gdy¿ kategoria ta nie
jest uwik³ana w spory doktrynalne. Nie by³a znacz¹ca ani dla koncepcji teologicznych autorów biblijnych,
ani dla teorii hermeneutycznych autorów wspó³czesnych. W przyk³adach omówionych w tym artykule
mo¿na znaleæ historyczne rdzenie tradycji (Mk 2, 15-17; 1, 40-45; 10, 13-14. 16; 11, 1-11; 11, 12-14;
11, 15-19; 14, 25; 15, 23; J 13, 1-20; 20, 22; nak³adanie r¹k, dotykanie, u¿ycie liny). To potwierdza, ¿e
w Ewangeliach mo¿na znaleæ wiele wiarygodnych tradycji na temat Jezusa historii i jego intencji.

SYMBOLIC ACTS OF JESUS
(SUMMARY)

Symbolic acts of Jesus could be seen as a neutral sample of the traditions about his life. Their
study is relatively free of presuppositions, because this category has not been involved in doctrinal
discussions. It was neither important for the theological concepts of the biblical authors, nor for the
hermeneutical theories of modern scholars. In the examples discussed in this paper (Mk 2:15-17; 1:4045; 10:13-14,16; 11:1-11; 11:12-14; 11:15-19; 14:25; 15:23; Jn 13:1-20; 20:22; laying on hands, touching,
spitting) historical kernels can be identified. It confirms that in the Gospel we can find many reliable
traditions about historical Jesus and even about his intentions.

SYMBOLISCHE HANDLUNGEN VON JESU
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Symbolhandlungen Jesu lassen sich als eine neutrale Probe der Traditionen über sein
Lebens verstehen. Ihre Untersuchung ist eigentlich unabhängig von irgendwelchen Voraussetzungen,
weil diese Kategorie in keinerlei doktrinellen Kontroverse verwickelt ist. Sie war unbedeutend sowohl
für theologische Konzepte der biblischen Autoren, als auch für hermeneutische Theorien der gegenwärtigen Forscher. In den im folgenden Artikel besprochenen Beispielen kann man historische
Kerne der Tradition (Mk 2, 15-17; 1, 40-45; 10, 13-14. 16; 11, 1-11; 11, 12-14; 11, 15-19; 14, 25; 15,
23; J 13, 1-20; 20, 22; Handauflegung, Berührung, Verwendung vom Speichel) finden. Dies bestätigt,
dass in den Evangelien zahlreiche glaubwürdige Traditionen über den historischen Jesus und seine
Intentionen zu finden sind.
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Wprowadzenie
Badania nad spo³eczno-kulturow¹ to¿samoci¹ p³ciow¹, które zwyk³o siê
okrelaæ mianem gender studies, wywo³uj¹ w ostatnim czasie niezwykle o¿ywion¹ dyskusjê. Jest w niej obecnych wiele g³osów krytycznych, które z jednej
strony podwa¿aj¹ naukowy status gender studies, a z drugiej strony wskazuj¹
i przestrzegaj¹  co czyni przede wszystkim Koció³ rzymskokatolicki1  przed
zgubnymi dla tkanki spo³ecznej skutkami tez stawianych przez badaczy genderowych. Wród dzisiejszych krytyków gender studies na polu badawczym
i popularnonaukowym sztandarow¹ postaci¹ wydaje siê byæ niemiecka socjoAdres/Adresse/Anschrift: ks. dr Zdzis³aw Kieliszek, Katedra Filozofii i Antropologii, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, zdzislawkieliszek@onet.pl.
1 Wyrazista w tej materii jest wypowied Benedykta XVI z 19 stycznia 2013 r., któr¹ us³yszeli
cz³onkowie Papieskiej Rady Cor Unum: Dlatego Koció³ potwierdza swoje wielkie »tak« wobec godnoci i piêkna ma³¿eñstwa jako wyrazu wiernego i p³odnego przymierza mê¿czyzny i kobiety, a jego »nie«
wobec filozofii takich jak filozofia gender uzasadnione jest faktem, ¿e wzajemne dope³nianie siê mêskoci
i kobiecoci jest wyrazem piêkna natury zaplanowanej przez Stwórcê. Zob. http://www.osservatoreromano.va/pl/news/bozy-punkt-widzenia#.Uwsh7bCYbZ4 (24.02.3013).
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lo¿ka Gabriele Kuby. W g³ównej mierze na jej merytorycznie rzetelne opracowania, z których w jêzyku polskim s¹ dostêpne m.in. Rewolucja genderowa.
Nowa ideologia seksualnoci (Kraków 2009) oraz Globalna rewolucja seksualna. Likwidacja wolnoci w imiê wolnoci (Kraków 2013), powo³uj¹ siê obecnie
kontestatorzy tego kierunku badawczego. Na gruncie polskim za pionierski
zbiór modelowych badawczych tekstów krytycznych wobec gender studies
mo¿e byæ uznane tak¿e dzie³o pod red. Antoniego Jucewicza i Mariana Machinka Idea gender jako wyzwanie dla teologii (Olsztyn 2009). Mo¿na powiedzieæ,
¿e kulminacjê krytyki gender studies w Polsce w rodowisku naukowym uosabia stanowisko pracowników kilku uczelni, o czym zawiadcza poni¿sza wypowied:
Jako pracownicy naukowi polskich uczelni dopowiadamy za naszymi biskupami wprost [jest to
odniesienie do Listu pasterskiego na Niedzielê wiêtej Rodziny 2013 roku2, w którym Episkopat
Polski przestrzega przez ideologi¹ gender  Z.K.]: ideologia gender, o której mówi¹ pasterze
Kocio³a i tzw. studia gender, s¹ tym samym. Szerzyciele propagandy gender i wyk³adowcy
na tych, rzekomo naukowych, kierunkach, to czêsto te same osoby. Od dawna wprowadzanie
tych tzw. studiów gender w polskich uczelniach obserwujemy z niepokojem. Jest to tak
naprawdê omieszanie polskiej nauki. Obecna debata jest dobrym momentem, by powiedzieæ,
¿e te pseudonaukowe przedsiêwziêcia powinny z polskich uczelni znikn¹æ3.

W dyskusji nad gender studies nie brakuje te¿ g³osów broni¹cych ich
naukowej rzetelnoci oraz spo³eczno-kulturowej donios³oci. Formu³uj¹ je
przede wszystkim liczni autorzy paraj¹cy siê badaniami spo³eczno-kulturowej
to¿samoci p³ciowej. Jednym z najmocniejszych ostatnich polskich g³osów
broni¹cych gender studies jest orzeczenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego odnonie do zajêæ i badañ dotycz¹cych gender w polskich szko³ach
wy¿szych. W ministerialnym orzeczeniu, bêd¹cym bezporedni¹ odpowiedzi¹
na przywo³ane wy¿ej krytyczne stanowisko pracowników naukowych kilku polskich uczelni, mo¿na przeczytaæ m.in.:
Gender studies, które rozwinê³y siê w ramach nauk spo³ecznych, socjologii i antropologii
kulturowej, odnosz¹ siê do zjawisk spo³ecznych i kulturowych, a nie biologicznych. Barierê
przed ideologizacj¹ nauki stanowi metodologia, sprawdzalnoæ tez oraz ocena niezale¿nych
rodowisk naukowych4.
2 Zob. http://episkopat.pl/dokumenty/5545.1,List_pasterski_na_Niedziele_Swietej_Rodziny_
2013_roku.html (24.02.2014).
3 Treæ ca³ego owiadczenia oraz listê podpisanych naukowców zob. np. http://www.niedziela.pl/
artykul/110032/nd/Pracownicy-naukowi-polskich-uczelni (24.02.2014).
4 Skan stanowiska MNiSW z 14 stycznia 2014 r. podpisanego przez minister Lenê Kolarsk¹Bobiñsk¹ zob. http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_01/a744022cd1a5fee464c8c8f303ce698e.pdf
(24.02.2014).
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W kontekcie toczonej nad gender studies dyskusji, której  jak mo¿na siê
spodziewaæ  intensywnoæ bêdzie siê dopiero nasilaæ, warto podj¹æ próbê
umiejscowienia badañ nad spo³eczno-kulturow¹ to¿samoci¹ p³ciow¹ w obrêbie
podstawowych metafizycznych oraz teoriopoznawczych stanowisk filozoficznych. Kwestia ta przewija siê wprawdzie podczas toczonych sporów, ale nie
wydaje siê byæ przejrzycie uporz¹dkowana, choæ paradoksalnie w³anie od
prawid³owego u³o¿enia gender studies w ramy metafizyczno-epistemologicznej problematyki winno siê rozpoczynaæ dyskusjê z genderowymi badaczami.
Ods³oniêcie metafizyczno-epistemologicznego zakorzenienia gender studies pozwala  jak siê wydaje  wskazaæ kluczowe obszary, na których ich krytycy
winni siê skupiaæ.
Chc¹c umiejscowiæ gender studies w obrêbie fundamentalnych metafizyczno-teoriopoznawczych sporów, trzeba najpierw przegl¹dowo polemiki te
scharakteryzowaæ, co te¿ zostanie uczynione w pierwszej czêci niniejszych
rozwa¿añ. Nastêpnie konieczne bêdzie nakrelenie wêz³owych za³o¿eñ, tez
i postulatów genderowych. Dziêki takiemu przygotowaniu powinna powstaæ
wystarczaj¹ca baza do tego, by podj¹æ próbê odniesienia prymarnych metafizycznych i epistemologicznych stanowisk do gender studies. Na koniec bêdzie
mo¿na wskazaæ najwa¿niejsze wnioski, jakie wyp³ywaj¹ z okrelonej pozycji
gender studies w obrêbie zasadniczych metafizyczno-teoriopoznawczych stanowisk dla krytyki badañ nad spo³eczno-kulturow¹ to¿samoci¹ p³ciow¹.

Fundamentalne nastawienia metafizyczne
i teoriopoznawcze
Bez zbytniej przesady mo¿na powiedzieæ, ¿e wszelkie filozoficzne koncepcje sytuuj¹ siê wokó³ sporu miêdzy idealizmem i realizmem. W najbardziej podstawowym rozumieniu mówi siê o dwóch aspektach tego sporu: metafizycznym (wzglêdnie ontologicznym) oraz epistemologicznym. Z tej te¿ racji
wymienia siê cztery zasadnicze typy (stanowiska, nastawienia) filozoficznego
mylenia. I tak, odró¿niæ mo¿na realizm metafizyczny od idealizmu metafizycznego, a tak¿e realizm epistemologiczny od idealizmu epistemologicznego. Typologia w ten sposób nakrelona sk³ada siê na swoist¹ mapê prymarnych filozoficznych nastawieñ, które w poszczególnych ideowych projektach b¹d to
samodzielnie, b¹d te¿ splataj¹c siê ze sob¹, tworz¹ ich zasadnicz¹ strukturê5.
5

Omówienie sporu miêdzy idealizmem a realizmem, a tak¿e ukazanie go jako wêz³owego w filozofii
zob. np. S. Judycki, Realizm i idealizm: Struktura problemu, Analiza i Egzystencja 9 (2009), s. 734.
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Rudymentarnym przekonaniem metafizycznego realizmu jest stwierdzenie,
¿e niezale¿nie od podmiotu (wiadomoci) istniej¹ jakie rzeczy, na które mo¿e
on oddzia³ywaæ i je zmieniaæ tylko w pewnym ograniczonym stopniu b¹d te¿
nawet w ogóle nie jest w stanie tego zrobiæ. W zale¿noci od tego, czy te
niezale¿ne od podmiotu przedmioty uznaje siê za byty o charakterze substancji
duchowych (np. Platoñska doktryna o ideach), czy te¿ za byty czysto materialne (np. marksizm), czy te¿ w koñcu za duchowo-cielesne (np. w. Tomasz
z Akwinu i tomizm), mo¿na mówiæ o metafizycznym realizmie o nachyleniu
odpowiednio monistyczno-spirytualistycznym, monistyczno-materialistycznym
i spirytualistyczno-materialistycznym6.
Idealizm metafizyczny jest ufundowany na przekonaniu, ¿e najg³êbsza
struktura (ostateczna podstawa) rzeczywistoci ma charakter duchowy. Idealizm
metafizyczny jest zatem równoznaczny ze spirytualizmem, co sprawia, ¿e niejednokrotnie ró¿ne formy idealizmu metafizycznego i metafizycznego realizmu
o monistyczno-spirytualistycznym nachyleniu zlewaj¹ siê ze sob¹. Zwolennicy
idealizmu metafizycznego niezwykle szeroko rozumiej¹ przy tym ducha, gdy¿
odnosz¹ to pojêcie zarówno do indywidualnych ludzkich dusz (umys³ów), jak
i nieosobowego ponadindywidualnego ducha, jakim jest np. klimat duchowy
okrelonej kultury czy te¿ momentu dziejowego. Idealizm metafizyczny przyjmuje
postaæ spirytualizmu monistycznego (np. koncepcje neoplatoñskie, tzw. idealizm
obiektywny Friedricha W.J. Schellinga czy Georga W.F. Hegla) b¹d spirytualizmu
pluralistycznego (np. pluralistyczna monadologia Gottfrieda W. Leibniza i chrzecijañska metafizyka). W pierwszym przypadku rzeczywistoæ jest postrzegana
jako przejaw (rozwiniêcie) ponadindywidualnego bytu duchowego. W drugim
natomiast s¹dzi siê, ¿e charakter duchowy posiadaj¹ poszczególne osoby (dusze), wród których szczególn¹ pozycjê zajmuje nieskoñczony i osobowy Bóg7.
Epistemologiczny realizm, wi¹¿¹cy siê przede wszystkim z realizmem metafizycznym, charakteryzuje teza o poznawalnoci  przynajmniej w jakiej istotnej mierze  przedmiotów istniej¹cych niezale¿nie od poznaj¹cego je podmiotu
(wiadomoci). W realistyczno-epistemologicznym spojrzeniu (np. tomizm,
marksizm i niektórzy przedstawiciele filozofii analitycznej) twierdzi siê, ¿e nie
tylko wiat niezale¿ny od psychofizycznej konstrukcji cz³owieka (poznaj¹cego
podmiotu, wiadomoci) istnieje, ale tak¿e, ¿e jest mo¿liwe poznawcze dotar6

Encyklopedyczne przedstawienie metafizycznego realizmu zob. np. H. Bräuer, Realismus, Online-Wörterbuch Philosophie: Das Philosophielexikon im Internet, http://www.philosophie-woerterbuch.de/online-woerterbuch/?tx_gbwbphilosophie_main%5Bentry%5D=758&tx_gbwbphilosophie_main%5Baction%5D=show&tx_gbwbphilosophie_main%5Bcontroller%5D=Lexicon&cHash=72f15c0a0ff31eec7c0b6838
d4a7e931 (31.01.2014).
7 Przedstawienie idealizmu metafizycznego zob. np. H. Kiere, Idealizm, w: A. Maryniarczyk
(red.), Powszechna encyklopedia filozofii, t. 4, Lublin 2003, s. 721-726.
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cie do niego. Epistemologiczny realizm nie ogranicza jednak¿e wiata pozazjawiskowego wy³¹cznie do rzeczywistoci materialnej, gdy¿ nie wyklucza tak¿e
realnoci i mo¿liwoci poznania tego, co duchowe. Epistemologiczny realizm
mo¿na wiêc powi¹zaæ równie¿ w jakim stopniu z idealizmem metafizycznym8.
Idealizm epistemologiczny trzeba okreliæ mianem przeciwieñstwa teoriopoznawczego realizmu. Kluczowe jest bowiem dla niego twierdzenie o niemo¿liwoci poznania bytu niezale¿nego od wiadomoci (poznaj¹cego podmiotu).
Zdaniem epistemologicznych idealistów wiat zewnêtrzny jest uwarunkowany
istnieniem wiadomoci (poznaj¹cego podmiotu) i jej prawid³owociami. Idealizm epistemologiczny mo¿e przybraæ formê subiektywn¹ (np. koncepcja Georga Berkeleya) lub transcendentaln¹ (np. teoriopoznawcze pogl¹dy Immanuela
Kanta i przedstawicieli neokantyzmu). W pierwszym przypadku wiat zewnêtrzny jest uto¿samiany z treci¹ strumienia wiadomoci pojedynczego podmiotu.
Za w drugim przypadku rzeczywistoæ zewnêtrzna postrzegana jest jako konstrukt (a nie jaki przedmiot ujêty takim, jakim jest on faktycznie) ponadindywidualnej (transcendentalnej) wiadomoci, którego w³asnoci nie s¹ uzale¿nione
od dowiadczeñ czy te¿ treci umys³u poszczególnych podmiotów. W wietle
stanowiska transcendentalnego idealizmu zarówno ponadindywidualna (transcendentalna) wiadomoæ, jak i jej konstrukt, nie istniej¹ na sposób ontologiczny, ale logiczno-idealny9.

Charakterystyka gender studies
– najważniejsze założenia, tezy i postulaty
Pocz¹tki gender studies siêgaj¹ koñca lat szeædziesi¹tych, siedemdziesi¹tych i pierwszych kilku lat osiemdziesi¹tych XX w. Wówczas to niektórzy
badacze coraz gwa³towniej zaczêli kontestowaæ analityczne kategorie uwa¿ane
dotychczas w refleksji antropologiczno-spo³eczno-kulturowej za oczywiste, takie jak: mêskoæ, kobiecoæ, to¿samoæ p³ciowa, pokrewieñstwo czy rodzina.
Wród prekursorów gender studies na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ przede
wszystkim David Schneider, Jane Collier, Michelle Z. Rosaldo i Sylvia J. Yanagisako. Autorzy ci po³o¿yli pojêciowe podwaliny pod prace kolejnych badaczy
8

Przegl¹dowe omówienie epistemologicznego realizmu zob. np. M.A. Kr¹piec, Realizm poznawczy, w: A. Maryniarczyk (red.), Powszechna encyklopedia filozofii, t. 8, Lublin 2007, s. 666669.
9 Sumaryczn¹ prezentacjê teoriopoznawczego idealizmu zob. np. T. Blume, Idealismus, OnlineWörterbuch Philosophie: Das Philosophielexikon im Internet, http://www.philosophie-woerterbuch.de/online-woerterbuch/?tx_gbwbphilosophie_main%5Bentry%5D=422&tx_gbwbphilosophie_main%5Baction%5D=show&tx_gbwbphilosophie_main%5Bcontroller%5D=Lexicon&cHash=8fbc3e498da45f0f3350bae76
ac8677a (31.01.2014).
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genderowych. Swój ideowy lad na badaniach prowadzonych w obrêbie gender
studies wycisnê³o bez w¹tpienia tak¿e wybitne dzie³o Michela Foucaulta Historia seksualnoci (t. 13, 19761984). W kolejnych latach istotny wk³ad w gender studies, rozwijaj¹c studia nad spo³eczno-kulturow¹ to¿samoci¹ p³ciow¹ na
ró¿nych polach, wnieli m.in.: Henrietta Moore, Signe Howell, Marit Melhuus,
Frances Pine, Harriet Whitehead, Floya Anthias, Nira Yuval-Davis, Pnina Werbner, Jennifer Schirmer, Victoria A. Goddard, Anne Allison, Thomas Chivens,
Melisa Llewelyn-Davis, Edward Said, Talal Asad, Homa Hoodfar, Subhadra
M. Channa, Suzanne A. Brenner, Carole S. Vance, Emily Martin, Sandra Lee
Bartky, Judith Okely, Michele Rivkin-Fish, Annick Prieur, Sofka Zinovieff oraz
Eduardo P. Archetti10. Dorobek polskich autorów genderowych nie jest obecnie
jeszcze zbyt znacz¹cy, choæ bez w¹tpienia ten kierunek badawczy rozwija siê
w Polsce coraz dynamiczniej, o czym mo¿e wiadczyæ chocia¿by powsta³y
(z inicjatywy Marii Janion) w 2008 r. projekt Podyplomowych Gender Studies
im. Marii Konopnickiej i Marii Dulêbianki. Jest on realizowany w ramach Instytutu Badañ Literackich Pañstwowej Akademii Nauk11.
Podstawowe za³o¿enia, tezy i postulaty stawiane w obrêbie gender studies
nawi¹zuj¹ do funkcjonuj¹cego od kilkudziesiêciu lat w naukach humanistycznospo³ecznych odró¿nienia dwóch podejæ badawczych do rzeczywistoci. Z jednej strony odró¿nia siê perspektywê ocenian¹ jako subiektywna, gdy¿ jest spojrzeniem na rzeczywistoæ uwarunkowanym kultur¹ badacza. I z drugiej strony
mówi siê o podejciu uwa¿anym za próbuj¹ce byæ obiektywne, poniewa¿ odrywa siê ono od uwarunkowañ kulturowych badacza i d¹¿y do osi¹gniêcia
perspektywy zobiektywizowanej, czyli kulturowo neutralnej. Zgodnie z terminologi¹ zaproponowan¹ po raz pierwszy w 1954 r. przez amerykañskiego jêzykoznawcê Kennetha Pikea pierwsze podejcie badawcze okrela siê mianem emic,
za drugie etic12.
10 Wybór klasycznych dla gender studies tekstów dopiero przed paru laty zosta³ po raz pierwszy
udostêpniony polskiemu czytelnikowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego pod wspólnym tytu³em Gender perspektywa antropologiczna (red. R.E. Hryciuk, A. Kociañska) opublikowa³o w 2007 r.
dwa domy, w których zebrane s¹ reprezentatywne wypowiedzi oraz analizy prowadzone przez wiêkszoæ przywo³anych wy¿ej autorów. Pierwszy tom prezentuje teksty omawiaj¹ce z genderowej perspektywy kwestie dotycz¹ce organizacji ¿ycia spo³ecznego, natomiast drugi  problemy zwi¹zane z rozumieniem kobiecoci, mêskoci oraz seksualnoci.
11 Wiêcej o aktualnym stanie badañ prowadzonych w ramach gender studies w Polsce i na wiecie
mo¿na znaleæ np. na portalu internetowym powi¹zanym ze wspomnianym projektem: http://genderstudies.pl/ (3.01.2014).
12 Zob. Emic and etic, http://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/Emic_
and_etic.html (7.01.2014); M.W. Morris, K. Leung, D. Ames, B. Lickel, Views from Inside and Outside:
Integrating Emic and Etic Insights about Culture and Lustice Judgment, Academy of Maaagement
Review 24 (1999), nr 4, s. 781784 (http://www.columbia.edu/~da358/publications/etic_emic.pdf;
7.01.2014).
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Prekursorzy gender studies zaczêli pow¹tpiewaæ, czy w ramach badañ nad
rzeczywistoci¹ humanistyczno-spo³eczn¹ jest w ogóle mo¿liwe zastosowanie
perspektywy etic. Na przyk³ad D. Schneider w analizach dowodzi, ¿e terminy
stosowane w dotychczasowych refleksjach nad fenomenem pokrewieñstwa
maj¹ charakter emiczny, a nie jak s¹dzono eticzny. Jego zdaniem przyjmowane
równie¿ dot¹d w studiach humanistyczno-spo³ecznych znaczenie pojêcia rodzina jest charakterystyczne wy³¹cznie dla kultury zachodniej, a uznawanie go za
ogólnie obowi¹zuj¹ce jest niew¹tpliwym przek³amaniem. Prowadzone przemylenia zaowocowa³y postawieniem przez D. Schneidera niezwykle kontrowersyjnej tezy, ¿e ka¿de rozumienie natury czy te¿ biologii jest jedynie swego rodzaju
metafor¹, która jest w³aciwa okrelonej ideowej tradycji. Zdaniem Schneidera
w relacjach miêdzyludzkich nie mo¿na dostrzec ani ¿adnych obiektywnych uwarunkowañ, ani te¿ nie s¹ one w ¿aden sposób porz¹dkowane niezale¿n¹ od
cz³owieka rzeczywistoci¹13.
W duchu Schneiderowskim inne prekursorki gender studies S.J. Yanagisako oraz J.F. Collier w nastêpuj¹cych s³owach wyra¿aj¹ podstawow¹ tezê stawian¹ w ramach tego kierunku badawczego:
[ ] nie istniej¹ fakty biologiczne czy materialne, które mia³yby jakie konsekwencje spo³eczne
oraz zawiera³y same z siebie znaczenie kulturowe. Stosunek p³ciowy, ci¹¿a i poród to fakty
kulturowe, których forma, konsekwencje i znaczenia s¹ konstruowane spo³ecznie przez poszczególne spo³eczeñstwa, podobnie jak macierzyñstwo, ojcostwo, s¹dzenie, rz¹dzenie i rozmawianie z bogami. Podobnie nie istniej¹ fakty materialne, które mo¿na by uznaæ za dane przedkulturowe. Konsekwencje i znaczenia si³y s¹ tworzone spo³ecznie, podobnie jak znaczenia
rodków produkcji czy bogactw, od których zale¿y ¿ycie ludzi14.

Wspomniane dwie autorki wraz z kolejn¹ badaczk¹ M.Z. Rosaldo dopowiadaj¹, ¿e przyjêta w ramach badañ genderowych perspektywa otwiera przez
naukami humanistyczno-spo³ecznymi nowe mo¿liwoci, poniewa¿ pozwala
spojrzeæ na wszelkie fenomeny humanistyczno-spo³eczne, w szczególnoci na
rodzinê, a tak¿e kategorie mêskoci i kobiecoci, jako na ideologiczne konstrukcje, które s¹ w³aciwe okrelonym kulturom. Niew¹tpliwym  w oczach przedstawicieli gender studies  zyskiem takiego spojrzenia jest mo¿liwoæ uchwycenia znaczeñ okrelonych fenomenów w danym ideowym klimacie oraz unikanie
mieszania ze sob¹ sensów poszczególnych terminów, pochodz¹cych z ró¿nych i czêsto w ogóle nieprzystaj¹cych do siebie kultur15.
13

Zob. R.E. Hryciuk, A. Kociañska, Wstêp, w: R.E. Hryciuk, A. Kociañska (red.), Gender
perspektywa antropologiczna, t. 1, Organizacja spo³eczna, Warszawa 2007, s. 9.
14 Zob. S.J. Yanagisako, J.F. Collier, O ujednolicon¹ analizê p³ci kulturowej i pokrewieñstwa, prze³.
E. Klekot, w: R.E. Hryciuk, A. Kociañska (red.), Gender perspektywa antropologiczna, t. 1, s. 44.
15 Zob. J.F. Collier, M.Z. Rosaldo, S. Yanagisako, Czy rodzina istnieje? Nowe ujêcia antropologiczne, w: R.E. Hryciuk, A. Kociañska (red.), Gender perspektywa antropologiczna, t. 1, s. 6075.
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Wed³ug zgodnej opinii przedstawicieli gender studies zas³ug¹ prowadzonych przez nich badañ jest odkrycie, ¿e ¿adne z kulturowych wytworów cz³owieka nie s¹ przeznaczone do zaspokojenia uniwersalnych ludzkich potrzeb,
gdy¿ takowe nie istniej¹. Ponadto  zdaniem badaczy genderowych  oderwanie od naturalnych róde³ wszelkich przejawów kszta³towania siê relacji miêdzyludzkich, w szczególnoci odniesieñ miêdzy kobietami a mê¿czyznami,
umo¿liwia opisanie niezwyk³ej wprost ich dynamiki i z³o¿onoci. I tak, A. Allison, antropolo¿ka kulturowa, zauwa¿a  na przyk³adzie spo³eczeñstwa japoñskiego  ¿e nawet tak rozpowszechnione wród kobiet zjawisko, jak troska
o los w³asnego potomstwa, nie musi byæ wcale interpretowane jako naturalny
fenomen, ale mo¿e byæ postrzegane jako wytwór okrelonych norm, które s¹
niejako odgórnie narzucone kobietom przez zdominowane przez mê¿czyzn
spo³eczeñstwo16. W podobnym tonie wypowiada siê amerykañska filozofka
i znawczyni feminizmu S. Lee Bartky. Dochodzi ona do przekonania, ¿e niemal
powszechne wród kobiet dba³oæ o fizyczn¹ atrakcyjnoæ oraz troska o duchow¹ delikatnoæ wzglêdem innych nie s¹ uwarunkowane ani ¿adnymi naturalnymi
potrzebami kobiet, ani te¿ struktur¹ kobiecej mentalnoci, ale s¹ wypadkowymi
norm obyczajowo-moralnych obowi¹zuj¹cych w wiêkszoci spo³eczeñstw i arbitralnie ustanowionych przez mê¿czyzn17.
Autorzy prowadz¹cy badania w ramach gender studies uznaj¹ wprawdzie
istnienie biologicznej ró¿nicy miêdzy p³ciami, ale jednoczenie zdecydowanie
odrzucaj¹ przekonanie, ¿e ta ró¿nica generuje identyczne konsekwencje wspólne
wszystkim kulturom. Na przyk³ad badaczka H. Whitehead prowokuj¹co pyta:
Czy [ ] powinnimy postrzegaæ paradygmat dominacji heteroseksualnoci jako przypadek
natury narzucaj¹cej ograniczenia kulturowym wariacjom? Zapewne natura w pewnym stopniu
krêpuje [poszczególne kultury  Z.K.], jednak pozostaje pytanie: w jakim?

Po czym na podstawie analiz z³o¿onoci zjawiska instytucjonalnego homoseksualizmu wród pó³nocnoamerykañskich Indian dochodzi to przekonania, ¿e
stopieñ wp³ywu natury na kulturowe modele kobiecoci i mêskoci wydaje siê
byæ marginalny18.
16

Zob. A. Allison, Japoñskie matki i obentô: pude³ko z drugim úniadaniem jako ideologiczny
aparat pañstwa, prze³. A. Ostolski, w: R.E. Hryciuk, A. Kociañska (red.), Gender perspektywa
antropologiczna, t. 1, s. 146170.
17 Zob. S. Lee Bartky, Foucault, kobiecoæ i unowoczenienie w³adzy patriarchalnej, prze³.
K. Gawlicz, M. Starnawski, w: R.E. Hryciuk, A. Kociañska (red.), Gender perspektywa antropologiczna, t. 2, Kobiecoæ, mêskoæ, seksualnoæ, Warszawa 2007, s. 5075.
18 Zob. H. Whitehead, £uk i noside³ko. Nowe spojrzenie na zinstytucjonalizowany homoseksualizm wród Indian Ameryki Pó³nocnej, prze³. A. Kociañska, M. Petryk, w: R.E. Hryciuk, A. Kociañska (red.), Gender perspektywa antropologiczna, t. 2, s. 195238 (przytoczony fragment pochodzi ze
s. 234).
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Ró¿nica biologiczna miêdzy p³ciami jest przez przedstawicieli gender studies zwykle widziana jako konkretny kulturowo okrelony typ rozumienia fenomenu cz³owieka, a tak¿e model kszta³towania stosunków miêdzyludzkich. Oznacza to, ¿e kategorie p³ci, a tak¿e poszczególne powi¹zane z nimi fenomeny, jak
np. macierzyñstwo, ojcostwo, ma³¿eñstwo, bycie ¿on¹, bycie mê¿em czy rodzina s¹ postrzegane tylko i wy³¹cznie jako symboliczne systemy w³aciwe okrelonej tradycji ideowej. Modelowe jest w tym wzglêdzie spostrze¿enie przywo³ywanej ju¿ S. Lee Bartky:
Rodzimy siê mê¿czyznami lub kobietami, ale nie rodzimy siê mêscy lub kobiecy. Kobiecoæ
[i analogicznie równie¿ mêskoæ  Z.K.] jest fortelem, osi¹gniêciem, sposobem odgrywania
wci¹¿ na nowo przekazywanych norm dotycz¹cych p³ci, które ujawniaj¹ siê w wielu ró¿nych stylach ¿ycia. [ ] [Mo¿na bowiem odnaleæ w poszczególnych spo³eczeñstwach praktyki
dyscyplinarne wytwarzaj¹ce cia³o  Z.K.], które przez charakterystyczne dla siebie gesty
i wygl¹d jest rozpoznawalne jako [odpowiednio  Z.K.] cia³o kobiece [lub mêskie  Z.K.]19.

W retoryce stosowanej przez zwolenników rozwijania gender studies podkrela siê zazwyczaj, ¿e ka¿dy spo³eczno-kulturowy model to¿samoci p³ciowej
jest swego rodzaju gorsetem nak³adanym na danego cz³owieka, który go ogranicza oraz sztywno strukturyzuje jego ¿ycie, psychikê, a tak¿e samorozumienie
oraz relacje z innymi ludmi. Na ogó³ nie bierze siê natomiast pod uwagê mo¿liwoci, ¿e okrelona wizja p³ciowej to¿samoci mo¿e dla danego cz³owieka
stanowiæ równie¿ swoisty impuls umo¿liwiaj¹cy mu i pobudzaj¹cy go do odpowiedniego samorozwoju, a tak¿e tworzenia pozytywnie naznaczonych wiêzi miêdzyludzkich20.
Badacze zajmuj¹cy siê problematyk¹ genderow¹ zauwa¿aj¹, ¿e jedn¹
z zasadniczych konstrukcji spo³eczno-kulturowych jest wyrane oddzielanie od
siebie dwóch sfer ludzkiego ¿ycia: domowej i publicznej. Pierwsz¹ w poszczególnych kulturach ³¹czy siê zazwyczaj z aktywnoci¹ w³aciw¹ kobietom,
za drug¹ odnosi siê do mê¿czyzn. Przedstawiciele gender studies podkrelaj¹,
¿e przypisywanie w danych ideowych tradycjach przedstawicielom obydwu p³ci
okrelonych ról, jakie maj¹ do wype³nienia w wyranie od siebie odró¿nialnych
obszarach domowym i publicznym, odpowiednio formatuj¹ kobiety i mê¿czyzn. Podejmuj¹ wiêc wysi³ki, by zakwestionowaæ zarówno zasadnoæ poszczególnych spo³eczno-kulturowych dychotomii domowypubliczny, jak
równie¿ wykazaæ ich szkodliwoæ. Kwestionowanie zasadnoci odró¿niania sfery domowej od publicznej i przypisywania w ka¿dej z nich kobietom
19
20

Zob. S. Lee Bartky, Foucault, kobiecoæ i unowoczenienie w³adzy patriarchalnej, s. 52.
Zob. S.J. Yanagisako, J.F. Collier, O ujednolicon¹ analizê p³ci kulturowej i pokrewieñstwa, s. 37
(przypis 3).
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i mê¿czyznom innych zadañ sprowadza siê najczêciej do argumentowania, ¿e
kobiety i mê¿czyni nie s¹ ani jednolitymi oraz przeciwstawnymi kategoriami, ani
te¿ nie maj¹ naturalnie odmiennych wizji funkcjonowania systemów relacji miêdzyludzkich. Chodzi o to, ¿e kobiety i mê¿czyni oraz kobiece i mêskie spojrzenie na okrelone sprawy s¹ wytworami danej tradycji kulturowej. Zdaniem
autorów genderowych szkodliwoæ odró¿niania domowego od publicznego
i przypisywania w ka¿dej ze sfer kobietom i mê¿czyznom innych ról do odegrania polega na odbieraniu poszczególnym osobom prawa do zupe³nie swobodnego decydowania o swoim ¿yciu21.
Wyranie pejoratywna interpretacja sensu poszczególnych kulturowych kategorii zwi¹zanych z ludzk¹ p³ciowoci¹, któr¹ mo¿na zaobserwowaæ u przedstawicieli gender studies, wydaje siê odciskaæ swoje piêtno równie¿ na postulatach przez nich stawianych. W genderowych sugestiach widoczne jest za³o¿enie,
¿e ka¿da wizja i rozumienie p³ciowoci cz³owieka oraz proponowane w danych
kulturach modele jej prze¿ywania predestynuj¹ cz³owieka do okrelonego sposobu ¿ycia, zupe³nie przed nim zamykaj¹c inne mo¿liwoci. Genderowe ¿¹dania mo¿na podzieliæ na dwie zasadnicze grupy: badawczo-teoretyczne oraz
spo³eczno-praktyczne.
Wród pierwszych wymieniæ nale¿y: 1) kulturow¹ analizê znaczeñ kategorii
zwi¹zanych z p³ci¹, która ma na celu ods³oniêcie, w jaki sposób poszczególne
kategorie s¹ rozumiane oraz wprowadzane w ¿ycie przez przedstawicieli okrelonej kultury; 2) budowanie systemowych modeli ró¿nic miêdzy p³ciami, które
s¹ w³aciwe dla danej ideowej tradycji, dziêki czemu ma siê staæ mo¿liwe studium konkretnych przypadków, tzn. badanie sytuacji ¿yciowej poszczególnych
ludzi, grup itp.; 3) historyczn¹ analizê kategorii odnosz¹cych siê do p³ciowoci,
maj¹c¹ za zadanie przeledzenie ich rozwoju i zmian, które siê w okrelonym
czasie dokona³y, oraz odkrycie przyczyn i konsekwencji tych¿e zmian22.
Wymownym zobrazowaniem zmiany kierunku mylenia o ludzkiej p³ciowoci i sprawach z ni¹ powi¹zanych, jakie dokonuje siê wraz z przyjêciem powy¿21

Zob. np.: V.A. Goddard, Dziewica i pañstwo. P³eæ i polityka w Argentynie, prze³. R.E. Hryciuk,
s. 121145; M. Llewelyn-Davies, Kobiety, wojownicy i patriarchowie, prze³. A. Ostolski, s. 192224;
H. Hoodfar, Zas³ona w ich umys³ach i na naszych g³owach: muzu³manki i praktyki zas³aniania, prze³.
M. Elas, s. 227257; S.M. Channa, Hinduska kobieta: konstrukt i prawda w dobie globalizacji, prze³.
M. Bierca, s. 258275; S.A. Brenner, Dlaczego kobiety rz¹dz¹ w domu: nowe spojrzenie na jawajskie
ideologie p³ci kulturowej, prze³. M. Rajtar, s. 276308 (wszystkie teksty w: R.E. Hryciuk, A. Kociañska
(red.), Gender perspektywa antropologiczna, t. 1); J. Okely, Uprzywilejowane, wyæwiczone i u³o¿one.
Szko³y z internatem dla dziewcz¹t, prze³. M. Petryk, A. Kociañska, w: R.E. Hryciuk, A. Kociañska
(red.), Gender perspektywa antropologiczna, t. 2, s. 76107.
22 Takie badawczo-teoretyczne postulaty odnaleæ mo¿na m.in. w programowym dla gender
studies tekcie S.J. Yanagisako i J.F. Collier O ujednolicon¹ analizê p³ci kulturowej i pokrewieñstwa
(s. 4452).
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szych badawczo-teoretycznych postulatów genderowych, mo¿e byæ nastêpuj¹ce sformu³owanie autorstwa przywo³ywanych ju¿ znaczniejszych prekursorek
gender studies S.J. Yanagisako i J.F. Collier:
Zamiast pytaæ, w jaki sposób kategorie mêski i ¿eñski wyposa¿one s¹ we w³aciwe sobie
charakterystyki kulturowe  co oznacza uznanie ró¿nicy miêdzy nimi za oczywist¹  powinnimy postawiæ pytanie o to, jak definiuj¹ tê ró¿nicê konkretne spo³eczeñstwa. Zamiast pytaæ, jak
na siatce wiêzi krewniaczych rozk³adaj¹ siê prawa i obowi¹zki  co oznacza przyjêcie za³o¿enia
o istnieniu siatki genealogicznej  powinnimy postawiæ pytanie o to, jak konkretne spo³eczeñstwa uznaj¹ roszczenia i rozmieszczaj¹ odpowiedzialnoæ23.

Natomiast wród spo³eczno-praktycznych postulatów stawianych przez
autorów paraj¹cych siê gender studies pierwszoplanowymi wydaj¹ siê byæ:
1) trwa³e przemodelowanie  z wykorzystaniem g³ównie massmediów, ró¿nych
podmiotów opiniotwórczych oraz prawa pozytywnego  ideowego rodowiska
¿ycia poszczególnych osób czy grup ludzkich w taki sposób, by sta³o siê ono
neutralne p³ciowo, tzn. wolne od przypisywania poszczególnym osobom niejako z góry okrelonych ról ze wzglêdu na ich p³eæ biologiczn¹; 2) ca³kowite
zrównanie zarówno w obowi¹zkach, jak i prawach kobiet i mê¿czyzn; 3) dekonstrukcjê funkcjonuj¹cego jeszcze w poszczególnych spo³eczeñstwach podzia³u
na domow¹ i publiczn¹ przestrzeñ ludzkiego ¿ycia; 4) pozostawienie ludziom ca³kowitej swobody odnonie do tego, jakich zadañ  dot¹d zwykle
przypisywanych dychotomicznie kobietom b¹d mê¿czyznom  i w jakich konfiguracjach bêd¹ siê podejmowaæ.
W tekstach przedstawicieli gender studies pojawiaj¹ siê liczne retoryczne
wezwania  czêstokroæ w tonie niezwykle emocjonalnym  do zintensyfikowania podejmowanych ju¿ od wielu dziesiêcioleci okrelonych dzia³añ, maj¹cych
na celu urzeczywistnienie wymienionych wy¿ej spo³eczno-praktycznych postulatów. Na przyk³ad antropolo¿ka spo³eczna P. Werbner zauwa¿a, ¿e mimo niew¹tpliwych sukcesów ró¿nych organizacji i ruchów feministycznych w walce
o równouprawnienie kobiet, nadal nale¿y dok³adaæ starañ, by likwidowaæ
istniej¹ce w poszczególnych spo³eczeñstwach formy dyskryminacji ludzi ze
wzglêdu na ich p³eæ biologiczn¹24. Ponadto C.S. Vance, autorka wielu artyku³ów dotycz¹cych ludzkiej p³ciowoci, mówi wprost o wojnie idei. Jedn¹ stron¹ w tej konfrontacji s¹ zwolennicy  do których zalicza te¿ sam¹ siebie
 rozumienia p³ci i zachowañ seksualnych jako spo³eczno-kulturowych kon23
24

Zob. ibidem, s. 40.
Zob. P. Werbner, Upolitycznione macierzyñstwo i feminizacja obywatelstwa: ruchy kobiece
i transformacja sfery publicznej, prze³. K. Stañczak-Wilicz, w: R.E. Hryciuk, A. Kociañska (red.),
Gender perspektywa antropologiczna, t. 1, s. 93120 (zw³. s. 116).
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struktów, za drug¹  badacze postrzegaj¹cy p³ciowoæ i zachowania seksualne
jako uwarunkowane biologicznym uposa¿eniem cz³owieka25. Inna badaczka
genderowa E. Martin wzywa do przezwyciê¿enia w analizach problemów zwi¹zanych z ludzkim rozmna¿aniem siê mêskiej perspektywy. Jej zdaniem stosowany dotychczas zwyczajowo w opisach tych problemów jêzyk zawsze ujmuje
mê¿czyznê jako stronê aktywn¹, za kobietê przedstawia jako pasywn¹. Zostaje
przez to ca³kowicie zniekszta³cony obraz faktycznie dokonuj¹cych siê w trakcie
zap³odnienia procesów. E. Martin zauwa¿a m.in., ¿e przypisywanie plemnikom
aktywnoci przy jednoczesnym uwa¿aniu jaja za pasywne nie jest zgodne
z prawd¹, gdy¿ jajo jest tak samo, jeli nawet nie bardziej, aktywne w czasie
zap³adniania, jak plemnik. Postuluje zatem, aby porzuciæ w opisach kwestii
rozrodczych mêskie spojrzenie na rzecz adekwatniejszego spojrzenia, które
dowartociowa³oby kobiec¹ rolê w powstawaniu nowego ludzkiego ¿ycia26.

Punkty styczne, napięcia
oraz sprzeczności pomiędzy gender studies a kluczowymi
metafizyczno-teoriopoznawczymi stanowiskami
Odnonie do postawionego na pocz¹tku niniejszych rozwa¿añ problemu
umiejscowienia badañ nad spo³eczno-kulturow¹ to¿samoci¹ p³ciow¹ w obrêbie
podstawowych metafizycznych oraz teoriopoznawczych nastawieñ na podstawie
poczynionych powy¿ej charakterystyk mo¿na wyci¹gn¹æ nastêpuj¹ce wnioski.
Po pierwsze, przy powierzchownym zestawieniu mo¿na zauwa¿yæ, ¿e
przekonania badaczy rozwijaj¹cych gender studies wykazuj¹ pewne symptomy
w³aciwe metafizycznemu realizmowi. Zarówno w genderowym spojrzeniu, jak
i w metafizycznym realizmie twierdzi siê, ¿e istnieje rzeczywistoæ zewnêtrzna
wobec podmiotu (wiadomoci), która jest czym na wzór gorsetu. Oznacza
to, ¿e w obydwu przypadkach owa zewnêtrzna wzglêdem cz³owieka rzeczywistoæ jest postrzegana jako krêpuj¹ca ludzkie poczynania i musi byæ przez
cz³owieka traktowana jako co zastanego. Przedstawiciele obu ogl¹dów s¹ wiêc
przekonani, ¿e ta niezale¿na od podmiotu rzeczywistoæ strukturyzuje obszar
mo¿liwego ludzkiego dzia³ania. Mimo tej ogólnej analogii  przy g³êbszej analizie
 okazuje siê jednak, ¿e poszczególne wersje metafizycznego realizmu du¿o
25 Zob. C.S. Vance, Konstruktywizm spo³eczny. K³opoty z histori¹ seksualnoci, prze³. A. Kociañska, w: R.E. Hryciuk, A. Kociañska (red.), Gender perspektywa antropologiczna, t. 2, s. 1532 (zw³.
s. 29).
26 Zob. E. Martin, Jajo i plemnik. Naukowy romans, prze³. J. W³odarczyk, w: R.E. Hryciuk,
A. Kociañska (red.), Gender perspektywa antropologiczna, t. 2, s. 3349.
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wiêcej od gender studies ró¿ni ni¿ je z nimi ³¹czy. Dwie z wersji metafizycznego
realizmu nale¿a³oby nawet umieciæ na antypodach genderowych przekonañ.
Wed³ug stanowiska realizmu metafizycznego o monistyczno-materialistycznym
nachyleniu dzia³aj¹cy ludzki podmiot jest istotnie krêpowany prawid³owociami naturalno-przyrodniczymi. Tymczasem zdaniem przedstawicieli gender studies tego typu prawid³owoci albo w ogóle nie istniej¹, albo jeli nawet istniej¹,
to jednak nie wi¹¿¹ cz³owieka w sposób istotny dla jego dzia³ania, gdy¿ mo¿e
on swoje zachowania w znacznym stopniu kszta³towaæ bez uwzglêdniania naturalno-przyrodniczego uposa¿enia. Zbli¿ona ró¿nica zachodzi pomiêdzy gender
studies a metafizycznym realizmem w wersji spirytualistyczno-materialistycznej,
wed³ug której cz³owiek podlega jednoczenie okrelonym niezmiennym prawid³owociom duchowym i cielesnym, a których to istnieniu genderowi badacze
zdecydowanie zaprzeczaj¹ lub te¿ przynajmniej neguj¹ ich istotny, jednoczesny
i sta³y wp³yw na strukturê ludzkiego dzia³ania. Wród trzech typów metafizycznego realizmu najbli¿szy ideom genderowym wydaje siê byæ typ monistycznospirytualistyczny, zgodnie z którym istnieje niezale¿na od cz³owieka i niezmienna
duchowa sfera rzeczywistoci, która okrela zasadnicze ramy ludzkiego dzia³ania. W gender studies tak¿e podkrela siê, ¿e istnieje duchowa p³aszczyzna
rzeczywistoci (chodzi tu przede wszystkim o sferê znaczeñ i wzorców kulturowych), która jako jedyna ma istotny wp³yw na ludzkie zachowania. Jednak¿e
sfera ta jest przez badaczy genderowych postrzegana jako zawsze mo¿liwa do
przekszta³cenia. Z jednej strony twierdz¹ oni bowiem, ¿e okrelone znaczenia
i wzorce kulturowe s¹ przez poszczególne podmioty zastawane, co oznacza, ¿e
ludzie s¹ przez klimat duchowy danej kultury predestynowani do przyjmowania okrelonych modeli zachowañ. Z drugiej za strony, w ramach gender studies postuluje siê odpowiednie przebudowanie sfery owych znaczeñ i wzorców
kulturowych, co wiadczy o tym, ¿e nie jest ona traktowana jako niezmienna.
Po drugie, gender studies doskonale wpisuj¹ siê w typowe dla metafizycznego idealizmu podejcie do rzeczywistoci. Podobnie jak metafizyczni idealici
badacze genderowi wydaj¹ siê byæ przekonani o tym, ¿e najg³êbsza struktura
rzeczywistoci ma charakter duchowy. W ramach gender studies nie objania
siê ludzkich zachowañ naturalno-przyrodniczymi w³aciwociami cz³owieka,
gdy¿ s¹ postrzegane jako niemaj¹ce istotnego wp³ywu na ludzkie dzia³anie lub
co najwy¿ej traktowane s¹ pod tym wzglêdem marginalnie. Zdaniem przedstawicieli gender studies kluczem do zrozumienia danych postaw cz³owieka jest
przede wszystkim klimat duchowy okrelonych kultur oraz historycznych momentów, a nie biologia cz³owieka. Wydaje siê, ¿e badaczom genderowym jest
równie blisko do idealizmu metafizycznego w wydaniu pluralistycznym, jak
i monistycznym. Mo¿na w badaniach genderowych zaobserwowaæ przejawy
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pluralistycznego rozumienia ducha jako najg³êbszej podstawy rzeczywistoci,
poniewa¿ podkrela siê w nich fakt istnienia wielu ró¿nych klimatów duchowych, które w poszczególnych kulturach i momentach historycznych w odmienny sposób kszta³towa³y b¹d kszta³tuj¹ modele ludzkich zachowañ. Na
zbie¿noæ gender studies z metafizycznym idealizmem w wersji pluralistycznej
wskazuje tak¿e to, ¿e w obydwu przypadkach jest akcentowany duchowy wymiar poszczególnych osób, a zazwyczaj jest pomijany wymiar naturalno-przyrodniczy cz³owieka. Zdaniem autorów genderowych ludzie s¹ przede wszystkim
istotami o duchowym charakterze, gdy¿ zwykle odzwierciedlaj¹ w swoich postawach, przyjmowanych wartociach oraz wybieranych celach ducha kultury,
w której funkcjonuj¹. Jednak¿e ów przejaw pluralizmu wydaje siê byæ jednoczenie stêpiany poprzez spo³eczno-praktyczne postulaty stawiane przez przedstawicieli gender studies. Domagaj¹ siê oni takiego ujednolicenia  mo¿na by
powiedzieæ zmonizowania  duchowego klimatu wszystkich spo³ecznoci,
by sta³ siê ca³kowicie a-p³ciowy, czyli ¿adnemu cz³owiekowi ze wzglêdu na
jego p³eæ biologiczn¹ nie narzuca³ okrelonych zadañ, ról itd. Przedstawiciele
gender studies proponuj¹ tak¿e przekszta³cenie wszystkich systemów kulturowych w ten sposób, by ich duch nie narzuca³ ludziom ¿adnych wzorców, ale
pozwoli³ im swobodnie duchowo konstruowaæ samych siebie.
Po trzecie, z uwagi na wyraziste metafizyczno-idealistyczne spojrzenie na
wiat, z jakim mamy do czynienia w przypadku gender studies, paradoksem
jest, ¿e wydaj¹ siê byæ one jednoczenie typowym przyk³adem epistemologicznego realizmu, w którym przyjmuje siê mo¿liwoæ poznawczego dostêpu do
rzeczywistoci zewnêtrznej wobec podmiotu. Jednym z najwa¿niejszych za³o¿eñ
badañ prowadzonych w ramach gender studies jest przekonanie o poznawalnoci wzorców kobiecoci i mêskoci, które s¹ proponowane w poszczególnych kulturach i które s¹ jednoczenie niezale¿ne od psychofizycznej konstrukcji cz³owieka. Badacze genderowi twierdz¹, ¿e wnikliwa analiza okrelonych
fenomenów kulturowych, ludzkich zachowañ czy te¿ preferowanych przez ludzi
wartoci i postaw ods³ania wzorce kobiecoci i mêskoci w³aciwe danemu
spo³eczno-kulturowemu systemowi.
Po czwarte, czêciowo nie do pogodzenia a czêciowo zbie¿ny z genderowymi przekonaniami wydaje siê byæ epistemologiczny idealizm. Dla badaczy
genderowych nie do przyjêcia jest przede wszystkim fundamentalne w idealizmie
teoriopoznawczym twierdzenie, ¿e postrzegany kszta³t i sposób prze¿ywania
wiata zewnêtrznego s¹ uwarunkowane prawid³owociami ludzkiej wiadomoci. Ich zdaniem takie prawid³owoci nie istniej¹, a postrzegany kszta³t i sposób
prze¿ywania wiata, w szczególnoci relacji miêdzyludzkich, s¹ cz³owiekowi
zawsze narzucane przez kulturê i spo³eczeñstwo, w których ¿yje. Zbie¿na

Próba umiejscowienia gender studies w ramach fundamentalnych...

177

Studia Warmińskie 51 (2014)

natomiast z za³o¿eniami gender studies wydaje siê byæ teza subiektywnego
idealizmu epistemologicznego, w której twierdzi siê, ¿e wiat zewnêtrzny jest
to¿samy z wewnêtrznymi doznaniami danego podmiotu, tzn. mo¿e byæ uto¿samiany z treciami obecnymi w jego wiadomoci. Zdaniem przedstawicieli gender studies przyjête i zasymilowane przez cz³owieka kulturowe wzorce s¹ decyduj¹cymi kryteriami porz¹dkowania wiata zewnêtrznego oraz treciami, które
decyduj¹ o sposobie jego postrzegania. Równie¿ teza transcendentalnego idealizmu epistemologicznego, zgodnie z któr¹ rzeczywistoæ zewnêtrzna jawi siê jako
konstrukt ponadindywidualnej wiadomoci, wydaje siê byæ styczna z przekonaniami genderowymi. Ów konstrukt ponadindywidualnej wiadomoci w opinii
przedstawicieli transcendentalnego idealizmu teoriopoznawczego jest logicznoidealn¹ struktur¹, która wyznacza ramy dla odnoszenia siê cz³owieka do zewnêtrznej rzeczywistoci. Styczne z t¹ opini¹ zdaje siê byæ w³aciwe dla gender
studies postrzeganie poszczególnych kultur jako ram, które strukturyzuj¹ sposób funkcjonowania w rzeczywistoci danego cz³owieka.

Podsumowanie i wnioski
Na podstawie poczynionych powy¿ej uwag wydaje siê, ¿e gender studies
wpisuj¹ siê przede wszystkim w metafizyczny idealizm, poniewa¿ sfera duchowa jest w nich postrzegana jako najg³êbsza podstawa rzeczywistoci i s¹dzi siê,
¿e t¹ sfer¹ jest p³aszczyzna zmiennych sensów i znaczeñ kulturowych. Pod
wzglêdem za epistemologicznym badaniom nad spo³eczno-kulturow¹ to¿samoci¹ p³ciow¹ najbli¿ej wydaje siê byæ do realizmu, gdy¿ zak³adaj¹ mo¿liwoæ
poznawczego dotarcia do odpowiednich fenomenów (spo³eczno-kulturowych)
i ich objanienie. Ujêcie w taki w³anie sposób miejsca gender studies w ramach
podstawowych metafizyczno-epistemologicznych stanowisk wskazuje zasadnicze kierunki, w jakich powinna pod¹¿aæ krytyka badañ genderowych.
Po pierwsze, krytycy powinni byæ wiadomi, ¿e gender studies  jak
ka¿da postaæ metafizycznego idealizmu  s¹ ukierunkowane na nieustanne zmienianie zgodnie z okrelonymi postulatywnymi ideami sfery spo³eczno-kulturowej, co ma na celu odpowiednie przemodelowanie ca³ego wiata zewnêtrznego
wzglêdem cz³owieka. I chocia¿ badawczo cenne mo¿e byæ odró¿nianie tez czy
te¿ hipotez o charakterze opisowo-objaniaj¹cym od postulatywnych idei, to
jednak zawsze zwracaæ trzeba te¿ uwagê na te ostatnie, poniewa¿ bez w¹tpienia
przynale¿¹ one do ca³ego korpusu dziedzictwa genderowego, a nawet w jakim
sensie tworz¹ jego trzon. Oznacza to, ¿e ca³kowicie b³êdne by³oby zawê¿anie
gender studies jedynie do kierunku badawczego. Refleksja naukowa jest tylko
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jednym z elementów sk³adowych gender studies, ale nie jest to wcale element
najwa¿niejszy.
Po drugie, dyskusja z przedstawicielami gender studies choæ winna  jak
siê wydaje  zaczynaæ siê na p³aszczynie postulatów spo³eczno-praktycznych
stawianych przez badaczy genderowych, to jednak musi tak¿e pod¹¿yæ w stronê tez i hipotez, za pomoc¹ których s¹ objaniane dane zjawiska.
Po trzecie, w przypadku p³aszczyzny postulatywnych idei genderowych
nale¿y zwracaæ uwagê na mo¿liwie najszerzej ujmowane konsekwencje, jakie
w odpowiedniej perspektywie czasu przynosi b¹d mo¿e przynieæ urzeczywistnianie genderowych ¿¹dañ. W okrelaniu nastêpstw urzeczywistniania genderowych postulatów jest wiêc miejsce dla wielu dyscyplin badawczych, pocz¹wszy
od dyscyplin medycznych, poprzez spo³eczne, humanistyczne, a skoñczywszy
na filozoficzno-teologicznych.
Po czwarte, na p³aszczynie teoretyczno-objaniaj¹cej niezbêdne wydaje
siê byæ do³o¿enie starañ, by ukazaæ, na ile trafne a na ile b³êdne jest genderowe
stwierdzenie, ¿e poszczególne kultury proponuj¹ inne modele kobiecoci oraz
mêskoci. Skoro badacze genderowi twierdz¹, ¿e okrelone kultury i wzorce
spo³eczne inaczej ujmuj¹ kobiecoæ i mêskoæ, to nale¿a³oby zbadaæ, czy przypadkiem nie przeoczaj¹ oni jakich ideowych mechanizmów, które we
wszystkich kulturach i spo³eczeñstwach w ten sam sposób okrelaj¹ kobiecoæ
i mêskoæ. Byæ mo¿e jest te¿ mo¿liwe pokazanie, ¿e fenomeny i wzorce spo³eczno-kulturowe, które badacze genderowi interpretuj¹ jako ró¿ne, w istocie rzeczy
s¹ identyczne b¹d te¿ okrelone ró¿nice s¹ jedynie marginalne. Wydaje siê, ¿e
waga tego typu argumentacji w dyskusji z przedstawicielami gender studies
by³aby znacz¹ca, gdy¿ odnosi³aby siê do tej samej p³aszczyzny badawczej.
Po pi¹te, z uwagi na to, ¿e w gender studies neguje siê wp³yw ludzkiego
biologicznego uposa¿enia na odpowiednie formowanie siê typowo ¿eñskich czy
te¿ mêskich postaw, w dyskusjach z autorami genderowymi ludzk¹ biologiê jako
strukturê wyjaniaj¹c¹ okrelone zachowania cz³owieka powinno siê przywo³ywaæ mo¿liwie najpóniej. Tego typu argumentacja jest bowiem przez autorów
genderowych uznawana za niewiarygodn¹. Innymi s³owy, wydaje siê, ¿e dyskusjê z przedstawicielami gender studies najlepiej jest prowadziæ mo¿liwie najd³u¿ej na ich w³asnym polu, czyli na p³aszczynie analizy spo³eczno-kulturowych
wzorców, poszukuj¹c w nich g³ównie podobieñstw w przedstawianiu modelu
kobiecoci i mêskoci.
Warto w tym miejscu przywo³aæ jeszcze refleksjê Friedricha A. von Hayeka,
wybitnego dwudziestowiecznego austriackiego myliciela. W znakomitej, choæ
ju¿ nieco zapomnianej ksi¹¿ce, Nadu¿ycie rozumu zauwa¿a on, ¿e dwudziestowieczne totalitaryzmy swoimi ideowymi korzeniami siêgaj¹ czasów o przynaj-
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mniej kilka dekad wczeniejszych, kiedy to ówczesna opinia publiczna oraz
intelektualici zachwycali siê koncepcjami Augusta Comtea, G.W.F. Hegla, Ludwiga A. Feuerbacha czy te¿ Karola Marksa. Niestety jadowitoæ myli tej
czwórki autorów, a tak¿e ca³ej masy pomniejszych mylicieli, którzy ich ideami
siê inspirowali, z ca³¹ moc¹ ujawni³a siê dopiero wówczas, gdy ju¿ by³o o wiele
za póno, by skutecznie zatrzymaæ okrelone procesy. Dlatego austriacki ekonomista podkrela:
Jest mo¿e prawd¹, i¿ my jako uczeni sk³onni jestemy przeceniaæ wp³yw, jaki wywieramy na
bieg spraw wspó³czesnych. W¹tpiê jednak, czy mo¿na przeceniæ oddzia³ywanie idei w d³ugich
okresach. Nie ulega wiêc kwestii, ¿e naszym szczególnym obowi¹zkiem jest rozpoznanie pr¹dów mylowych formuj¹cych opiniê publiczn¹, zbadanie ich znaczenia oraz, jeli to konieczne,
ich obalenie27.

W nawi¹zaniu do przemyleñ F.A. von Hayeka mo¿na stwierdziæ, ¿e krytyka gender studies jest z pewnoci¹ konieczna. Studia nad spo³eczno-kulturow¹
to¿samoci¹ p³ciow¹ s¹ bowiem fenomenem, który coraz mocniej oddzia³uje na
kszta³t opinii spo³ecznej w wielu krajach. Mo¿liwe, ¿e nie wszystkie stawiane
przez autorów genderowych postulaty spo³eczno-praktyczne s¹ destruktywne,
a formu³owane tezy oraz hipotezy nietrafne. Ale bez w¹tpienia nale¿a³oby to gruntownie wci¹¿ przewietlaæ zgodnie z nakrelonymi powy¿ej wskazówkami28.

PRÓBA UMIEJSCOWIENIA GENDER STUDIES
W RAMACH FUNDAMENTALNYCH METAFIZYCZNO-TEORIOPOZNAWCZYCH NASTAWIEŃ DO RZECZYWISTOŚCI.
KILKA WSKAZÓWEK DLA KRYTYKÓW GENDER STUDIES
(STRESZCZENIE)

Autor podzieli³ tekst na piêæ czêci. W pierwszej krótko zaprezentowa³ najwa¿niejsze strony
w toczonej coraz gwa³towniej dyskusji nad badaniami spo³eczno-kulturowej to¿samoci p³ciowej.
Zasugerowa³ tak¿e, ¿e okrelenie miejsca gender studies w obrêbie podstawowych metafizycznoteoriopoznawczych stanowisk umo¿liwia wskazanie najwa¿niejszych kierunków, w których winna
pod¹¿yæ krytyka gender studies. Czêæ druga zosta³a powiêcona charakterystyce podstawowych
27
28

Zob. F.A. von Hayek, Nadu¿ycie rozumu, t³um. Z. Simbierowicz, Warszawa 2013, s. 318.
Krokiem w dobrym kierunku i zgodnym z nakrelonymi wskazówkami wydaj¹ siê byæ np.
badania przeprowadzone przez Marka Regnerusa, które niedawno zosta³y udostêpnione równie¿ polskojêzycznym czytelnikom. Amerykañski badacz w krytyce stawianego przez wielu autorów zwi¹zanych
z gender studies postulatu uprawnienia par homoseksualnych do wychowywania dzieci skupia siê przede
wszystkim na analizie odpowiednich struktur spo³ecznych oraz konsekwencjach, jakie one w okrelonych przypadkach generuj¹. Treæ dzie³a M. Regnerusa zob. http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/
Presentations0/14-06Regnerus.pdf (25.02.2014).
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metafizyczno-teoriopoznawczych nastawieñ do rzeczywistoci. Kolejno autor zaprezentowa³: metafizyczny realizm, metafizyczny idealizm, teoriopoznawczy realizm oraz teoriopoznawczy idealizm.
W partii trzeciej omówione zosta³y najwa¿niejsze za³o¿enia, tezy oraz postulaty stawiane w ramach
gender studies. Czytelnik mo¿e zapoznaæ siê z przedstawicielami gender studies, ich pogl¹dami
i za³o¿eniami. W czêci czwartej ukazano punkty styczne, napiêcia oraz sprzecznoci pomiêdzy
gender studies a kluczowymi metafizyczno-teoriopoznawczymi stanowiskami. W czêci ostatniej
autor dochodzi do przekonania, ¿e gender studies wydaj¹ siê byæ przejawem idealistyczno-metafizycznego oraz realistyczno-teoriopoznawczego nastawienia do rzeczywistoci. Na tej podstawie formu³uje piêæ najwa¿niejszych wskazañ, które winni uwzglêdniæ krytycy gender studies.

THE ATTEMPT OF LOCATION OF GENDER STUDIES WITHIN
THE FUNDAMENTAL METAPHYSICAL AND EPISTEMOLOGICAL
ATTITUDES TO REALITY.
SOME TIPS FOR THE CRITICS OF GENDER STUDIES
(SUMMARY)

The paper The Attempt of Location of Gender Studies within the Fundamental Metaphysical and Epistemological Attitudes to Reality. Some Tips for the Critics of Gender Studies has
five parts. In the first part the author briefly presents the most important participants of the discussion
about the gender identity. He also suggests that the definition of gender studies within the basic
metaphysical and epistemological positions enables the identification of the most important directions,
in which criticism of gender studies should follow. The second part is devoted to the characteristics of
the basic metaphysical and epistemological attitudes to reality. Sequentially presented afterwards are
metaphysical realism, metaphysical idealism, epistemological realism and epistemological idealism.
The third part discusses the most important assumptions, arguments, and demands placed within
gender studies. It also summons the typical representatives of gender studies. The fourth part shows
the points of contact, tension and conflict between gender studies, and key metaphysical and epistemological positions. In the last part the author comes to the conclusion that gender studies seem to be
a manifestation of the idealistic-metaphysical and realistic-epistemological attitude to reality. On this
basis, he formulates five key indications that the critics of gender studies should take into account.

DER STANDORT DER GENDER-STUDIEN IN DER METAPHYSISCHEN
UND ERKENNTNISTHEORETISCHEN HALTUNG ZUR WIRKLICHKEIT.
EINIGE TIPPS FÜR DIE KRITIKER DER GENDER-STUDIEN
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Aufsatz Der Standort der Gender-Studien in der metaphysischen und erkenntnistheoretischen Haltung zur Wirklichkeit. Einige Tipps für die Kritiker der Gender Studien hat fünf
Teile. Im ersten Teil präsentiert der Autor die wichtigsten Gruppen in der Diskussion der soziokulturellen Geschlechtsidentität. Er zeigt auch, dass die Definition des Standortes der Gender-Studien
in den metaphysischen und erkenntnistheoretischen Grundpositionen die Identifizierung der wichtigsten Richtungen ermöglicht, in die die Kritik erfolgen soll. Der zweite Teil wird auf die Merkmale der
metaphysischen und erkenntnistheoretischen Grundhaltungen zur Wirklichkeit gerichtet: metaphysischer Realismus, metaphysischer Idealismus, erkenntnistheoretischer Realismus und erkenntnis-
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theoretischer Idealismus. Im dritten Teil diskutiert man die wichtigsten Annahmen, Argumente und
Forderungen der Gender-Studien. Der Autor stellt auch die typischen Vertreter der Geschlechterforschung vor. Ein Fragment des vierten Teiles zeigt Berührungspunkte, Spannungen und Konflikte
zwischen Gender-Studien und metaphysischen und erkenntnistheoretischen Grundpositionen. Im letzten Teil kommt der Autor zu dem Schluss, dass die Gender-Studien eine Manifestation der idealistisch-metaphysischen und realistisch-erkenntnistheoretischen Haltung zur Realität zu sein scheinen.
Auf dieser Basis formuliert er fünf Hinweise, die die Kritiker der Gender-Studien berücksichtigen
sollen.
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Transmisja pokoleniowa – przekaz wartości
w rodzinie w kontekście nauki Kościoła,
informacja z badania młodzieży
z województwa warmińsko-mazurskiego
Słowa kluczowe: rodzina, wartości, przekaz wartości, transmisja pokoleniowa.
Keywords:

family, values, transmission of values, generational transmission.

Schlüsselworte:

Familie, Werte, Wertevermittlung, Generationenübertragung.

Rodzina jest wa¿nym elementem ka¿dego spo³eczeñstwa, tak jak ¿ywa
komórka w ¿ywym organizmie. W rodzinie dokonuje siê proces socjalizacji,
poznawania ról spo³ecznych oraz kszta³tuje siê umiejêtnoæ ¿ycia w spo³eczeñstwie. Jeli rozumieæ cz³owieka jako nieustannie twórczego w swojej wielowymiarowoci, to cz³owiek ten ¿yje i jest twórczy najpierw dziêki tej ma³ej spo³ecznoci rodzinnej, która go kszta³tuje i która jednoczenie nieustannie podlega
modelowaniu przez dzia³ania jednostki, aby nastêpnie byæ kszta³towan¹ przez
ka¿d¹ inn¹ spo³ecznoæ i równoczenie tak¿e i j¹ zmieniaæ i przebudowywaæ.
Od samego pocz¹tku dziecko rozpoznaje swoje miejsce w rodowisku, które je
otacza, a w kolejnych etapach ¿ycia podmiotem dzia³ania spo³ecznego staje siê
coraz bardziej wiadoma siebie i otaczaj¹cego j¹ wiata osoba ludzka.

Kapitał kulturowy
Rodzina jest tak¿e tym miejscem, w którym dziecko poznaje fundamenty
kapita³u kulturowego i zaczyna na nim budowaæ swoje bycie jako jednostka
Adres/Adresse/Anschrift: ks. mgr Piotr Wójcik, Wydzia³ Stosowanych Nauk Spo³ecznych i Resocjalizacji
(doktorant), Uniwersytet Warszawski, ul. ¯urawia 4, 00-503 Warszawa, petrus@wp.eu.
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w spo³eczeñstwie  buduje kapita³ spo³eczny. Kapita³ kulturowy stanowi¹ idee,
wiedza, umiejêtnoci i przedmioty o wartociach kulturowych, które ludzie nabywaj¹, w czasie uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym. Wyra¿a siê on w pierwszym rzêdzie w jêzykowych i kulturowych kompetencjach jednostki1. Innymi
s³owy: kapita³ kulturowy to nawyki oraz umiejêtnoci powsta³e na skutek socjalizacji jednostki spo³ecznej. Kapita³ kulturowy mo¿na nabyæ, kszta³c¹c siê w elitarnych szko³ach, uczêszczaj¹c do teatru, opery itp. Zdobycie go u³atwia uzyskanie wysokiej pozycji spo³ecznej i tym samym gwarantuje wp³ywy, buduje presti¿
u innych. Kapita³ kulturowy ulega dziedziczeniu, gdy¿ nawyki i umiejêtnoci,
jakie nabywa siê od lat najm³odszych w rodzinie, decyduj¹ w du¿ej mierze
o osi¹gniêciu pozycji spo³ecznej2.
Tabela 1

Kapita³ kulturowy
KAPITA£ KULTUROWY
OSOBY

SPO£ECZNOCI

Wiedza (wykszta³cenie)

Infrastruktura edukacyjna

Umiejêtnoci (zawód)

Struktura zawodowa

Kompetencje w zakresie komunikacji
symbolicznej (jêzykowej)

Struktura socjolektalna spo³ecznoci

Dowiadczenie tradycji kulturowej
(zakorzenienie w kulturze)

Homogenicznoæ  heterogenicznoæ
kulturowa spo³ecznoci

Orientacje na wartoci, etos
(religia, moralnoæ)

Instytucjonalizacja wartoci i ich
infrastruktura rodowiskowa

Aspiracje ¿yciowe i otwartoæ na nowe
dowiadczenia (kierunki mobilnoci)

Struktura spo³eczna i kryteria mobilnoci
(reprodukcji)

Style uczestnictwa w kulturze

Rozmieszczenie przestrzenne instytucji
upowszechniania kultury i ich oferta

Zwyczaje, obyczaje

Folklor i jego zasiêg spo³eczny

Nonkonformizm, gotowoæ do akceptacji
Obszary zmian kulturowych (innowacji)
zmian
i ich struktura
ród³o: W. wi¹tkiewicz, Kapita³ kulturowy a zagadnienie integracji spo³ecznej, w: A. Barska, T. Michalczyk,
M.S. Szczepañski (red.), Ku integracji rozwoju cz³owieka i spo³eczeñstwa. Ksiêga jubileuszowa dedykowana
Profesorowi W³adys³awowi Macherowi, KatowiceOpole 2001, s. 93.

1

P. Bourdieu, The school as a Conservative Force: Scholastic and Cultural Inequalities,
w: J. Eggelston, Contemporary Research in the Sociology of Education, Londyn 1974, s. 3347. Por. za:
S. Kozyr-Kowalski, Socjologia, spo³eczeñstwo obywatelskie i pañstwo, Poznañ 2000, s. 128129.
2 Kapita³ kulturowy okrelany jest tak¿e jako [ ] specyficzny i wewnêtrznie ustrukturalizowany
typ wzorów zachowañ kulturalnych, pozostaj¹cy w specyficznych relacjach wobec kapita³u ekonomicznego i spo³ecznego. [...] kapita³ kulturowy u³atwia osi¹ganie statusu spo³ecznego, co jest niemo¿liwe
w ¿aden inny sposób. W. wi¹tkiewicz, Kapita³ kulturowy a zagadnienie integracji spo³ecznej, w: A. Barska,
T. Michalczyk, M.S. Szczepañski (red.), Ku integracji rozwoju cz³owieka i spo³eczeñstwa. Ksiêga jubileuszowa dedykowana Profesorowi W³adys³awowi Macherowi, KatowiceOpole 2001, s. 9398.
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Specyficzne formy zachowañ kulturowych mog¹ byæ traktowane jako
wskanik identyfikacji spo³ecznej dla tych, którzy takie zachowania reprezentuj¹,
jak i innych grup o odmiennym statusie. W ten sposób kapita³ kulturowy umo¿liwia uzyskanie statusu spo³ecznego, którego nie mo¿na osi¹gn¹æ w inny sposób. Okrelone zachowania kulturalne nabieraj¹ cech rytualizacji, której zadaniem staje siê tworzenie przywi¹zania do grupy uczestnictwa, ale tak¿e budowa
swoistej izolacji i dystansu wobec innych grup3. Ka¿da wspólnota stwarza ramy
okrelaj¹ce podobieñstwo regu³ postrzegania wiata jako uporz¹dkowanej ca³oci  uszczegó³awia, definiuje spo³eczn¹ rzeczywistoæ. Wspólnota wyposa¿a
cz³owieka w wiedzê potoczn¹, która umo¿liwia ka¿demu funkcjonowanie
w codziennoci. Dziêki czemu ludzkie zachowania s¹ podobne, ale nie takie
same. Dynamika kapita³u kulturowego sprzyja jego pomna¿aniu (mobilnoci
spo³ecznej) w obszarach ¿ycia indywidualnego i zbiorowego4.
Innymi s³owy: kapita³ kulturowy, pod¹¿aj¹c za myl¹ P. Bourdieu, przejawia
siê w ró¿nych formach. Po pierwsze, w formie ucielenionej jako d³ugotrwa³e
dyspozycje cia³a i umys³u, w tym w szczególnoci dobre maniery, gust kulturowy,
smak, znajomoæ form kultury wysokiej, konwencji kulturowych i towarzyskich.
Po drugie, w formie zinstytucjonalizowanej  g³ównie w postaci sformalizowanego wykszta³cenia, w szczególnoci potwierdzonego przez dyplomy presti¿owych uczelni oraz po trzecie w formie uprzedmiotowionej  jako posiadane
dobra kulturowe (ksi¹¿ki, dzie³a sztuki itp.).
Kapita³ kulturowy mo¿e byæ konwertowany na dwie inne formy kapita³u
 jako spo³eczny i ekonomiczny. Naj³atwiej wymianie podlega kapita³ kulturowy
w postaci uprzedmiotowionej, poniewa¿ wi¹¿e siê z pozyskiwaniem zasobów
materialnych. Akumulacja zinstytucjonalizowanego kapita³u kulturowego wymaga
powa¿niejszych nak³adów i d³ugotrwa³ych zabiegów. Kapita³ kulturowy w formie ucielenionej jest najbardziej trwa³ym jego typem, a jego komasacja najczêciej przebiega na przestrzeni wielu pokoleñ. Najtrudniej go zdobyæ, ale i najtrudniej go odebraæ.
Kapita³ kulturowy stanowi fundament, na którym jednostka mo¿e budowaæ
kapita³ spo³eczny  czyli zbiór rzeczywistych i potencjalnych zasobów, jakie
zwi¹zane s¹ z posiadaniem trwa³ej sieci mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanych zwi¹zków wspartych na wzajemnej znajomoci i uznaniu  lub inaczej
mówi¹c z cz³onkostwem w grupie, która dostarcza ka¿demu ze swych cz³onków wsparcia w postaci kapita³u posiadanego przez kolektyw, wiarygodnoci,
która daje im dostêp do kredytu w najszerszym sensie tego s³owa. Kapita³
spo³eczny jest doæ popularnym i modnym pojêciem. Jego kariera wydaje siê
3
4

Ibidem, s. 9398.
Ibidem, s. 9899.
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mieæ ród³o w powszechnym przekonaniu, ¿e jak kapita³ finansowy (to, co siê
posiada) w czasach przednowoczesnych, kapita³ ludzki (to, co siê wie i potrafi)
w epoce nowoczesnej, tak w³anie kapita³ spo³eczny (to, kogo siê zna, z kim jest
siê zwi¹zanym) przes¹dza obecnie (w erze postnowoczesnej) zarówno o sukcesie jednostek, jak i szerszych grup spo³ecznych. Dla P. Bourdieu, bo do jego
myli przede wszystkim tu siê odwo³ujê, kapita³ spo³eczny jest ród³em sieci
powi¹zañ wraz z p³yn¹cymi z nich korzyciami, które wykraczaj¹ poza ramy
najbli¿szej rodziny. Jego zdaniem, troska rodziców o rozwój dzieci jest ród³em
kapita³u kulturowego, podczas gdy kapita³ spo³eczny odnosi siê do korzyci
wynikaj¹cych z udzia³u w szerszych sieciach powi¹zañ. Bourdieu podkrela
nienamacalnoæ kapita³u spo³ecznego w stosunku do innych jego form. Kiedy
wiêc ekonomiczny czy finansowy kapita³ znajduje siê na kontach bankowych,
a kapita³ ludzki w ludzkich umys³ach (choæ namacalnoæ tej formy kapita³u
mo¿e byæ dyskusyjna), to kapita³ spo³eczny istnieje w strukturach relacji5. Niemniej tê socjologiczn¹ teoriê kapita³u nale¿y traktowaæ w¹sko i ostro¿nie ze
wzglêdu na swoistoæ jej ród³a, a mianowicie cech strukturalnych spo³eczeñstwa francuskiego nie mo¿na w prosty sposób prze³o¿yæ na warunki polskie.
Co prawda, intelektualna konstrukcja teorii jest bardzo przydatna do rozumienia
jednostek i spo³eczeñstw.
Nie zawsze jednak rodzina funkcjonuje w taki sposób, który pozwala na
kszta³towanie cz³owieka otwartego, myl¹cego, umiej¹cego ¿yæ w spo³eczeñstwie i przysparzaæ mu bogactwa w wielu wymiarach, a wiêc wyposa¿aæ tak¿e
w odpowiedni kapita³ kulturowy, kompetencje kulturowe. Niektóre rodziny podlegaj¹ dysfunkcjom na ró¿nych poziomach i odcinkach wspó³dzia³ania oraz
w ró¿nych dziedzinach. Oprócz naj³atwiejszych do wyliczenia dysfunkcji, takich
jak: uzale¿nienia czy bieda, koniecznie trzeba wskazaæ na trudnoci komunikacyjne miêdzy dzieæmi a rodzicami, na bud¿et czasu w rodzinach, który w wiêkszoci
poch³ania praca zarobkowa, oraz nieobecnoæ jednego z rodziców lub zamieszkiwanie rodzica z konkubentem. W ostatnich latach wspólnota czasu rodzinnego zosta³a drastycznie zmniejszona przez migracjê zarobkow¹ rodziców, szczególnie mocny wp³yw na ocenê relacji rodzinnych ma nieobecnoæ matki6.
Zasób czasu, który rodzina mo¿e powiêciæ na wspólne prze¿ywanie wiêzi
rodzinnych, nierzadko jest mocno ograniczony nie tylko przez pracê zawodow¹
rodziców. Deficyt powiêksza siê w tym miejscu równie¿ z powodu czasu, który
m³odzie¿ musi powiêciæ na dojazd do szko³y lub na przebywanie w internacie.
5

A. Rymsza, Klasyczne koncepcje kapita³u spo³ecznego, w: T. Kamierczak, M. Rymsza (red.),
Kapita³ spo³eczny. Ekonomia spo³eczna, Instytut spraw publicznych, Program Polityki Spo³ecznej, Warszawa 2007, s. 2325.
6 Szczegó³owe dane dostêpne s¹ na stronach internetowych GUS i CBOS.
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Nie tylko w takich sytuacjach rodzice maj¹ nik³e szanse, aby skutecznie oddzia³ywaæ na swoje dzieci, które coraz czêciej ulegaj¹ wp³ywom rówieników, odkrywaj¹ inne, nie zawsze pozytywne, style ¿ycia, a wiêc czêsto tak¿e zmieniaj¹ swoje
pogl¹dy i postawy. Nie jest to jednak regu³¹. M³odzie¿ przynosi do rodowiska
rówieniczo-szkolnego wzory rodowiska rodzinnego (wsi, miasta, osiedla)
i usi³uje je praktykowaæ w grupie, która wyznaje podobne wartoci, d¹¿y do
podobnych celów. Doje¿d¿anie do szko³y i czas spêdzany w niej najczêciej
wzmacnia wzorce kulturowe i style ¿ycia, czasami niestety wywraca je i niszczy.
Powy¿sze trudnoci wp³ywaj¹ niejednokrotnie na s³ab¹ skutecznoæ wychowawcz¹ rodziców, zak³ócaj¹ transmisjê pokoleniow¹  utrwalaj¹ obecne
w rodzinie patologie albo uniemo¿liwiaj¹ eliminowanie dysfunkcji niesionych
przez rodowisko7. Koniecznoæ dojazdu do szko³y albo zamieszkiwanie
w czasie roku szkolnego na stancji czy w internacie szkolnym, ogranicza czas,
który dzieci mog³yby spêdziæ razem z rodzicami  rodzin¹ w ogóle. To z kolei
poci¹ga za sob¹ zubo¿enie kontaktów rodzinnych oraz zmniejszenie intensywnoci opieki rodzicielskiej.
Przedstawione w artykule dane, interpretacje i wnioski s¹ czêci¹ przeprowadzonego autorskiego badania.

Informacja o badaniu
Badanie zosta³o przeprowadzone w roku szkolnym 2006/2007 w ostatnich
klasach wybranych szkó³ licealnych Olsztyna, Elbl¹ga i E³ku. Ze wzglêdu na
odstêp czasowy badanie mo¿e jednak stanowiæ materia³ porównawczy dla badañ wspó³czesnych. Badanie mia³o charakter eksploracyjny, do jego przeprowadzenia przygotowano kwestionariusz ankiety, narzêdzie do ewentualnej standaryzacji w przysz³oci.
Szko³y  ze wzglêdu na zasadê pieniêdzy id¹cych za uczniem  staraj¹ siê
tworzyæ jak najwiêcej oddzia³ów i przyjmuj¹ uczniów, którzy w normalnym
trybie naboru najprawdopodobniej nigdy nie dostaliby siê do danej szko³y.
W ten w³anie sposób czêsto powstaje du¿y rozziew miêdzy najlepsz¹ i najs³absz¹ klas¹ w ramach tego samego poziomu nauczania. Dla przeprowadzonego
badania mia³o to skutek raczej dobry ni¿ z³y, gdy¿ uda³o siê nim obj¹æ bardziej
zró¿nicowan¹ grupê m³odzie¿y ni¿ w wypadku, gdyby selekcja do liceum dzia³a³a w sposób opisany chocia¿by przez Bourdieu8. Ta elita licealna  wydawa³oby
7
8

E. ¯erel, Kondycja moralna maturzystów lubelskich, Socjologia religii 6 (2008), s. 205206.
P. Bourdieu, J.-C. Passeron, Reprodukcja, Warszawa 2006.
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siê, ¿e z najlepszym zapleczem spo³ecznym i kulturowym  jest nierzadko elit¹
tylko z nazwy i nie brakuje wród niej osób przypadkowych co do umiejêtnoci
i zdolnoci uczenia siê. Z za³o¿onego planu badania tylko w jednej ze szkó³
pominiêto jedn¹ klasê, poniewa¿ wychowawca nie wyrazi³ zgody na przeprowadzenie ankiety. Przypadek ten dowodzi, ¿e  mimo wspomnianej wy¿ej tendencji
 procesy selekcji w rodowisku szkolnym zachodz¹, chocia¿ odbywa siê to
w sposób mniej zalegitymizowany, ni¿ gdyby dzia³a³y mechanizmy odrzucania
przy rekrutacji do liceów. Próba zosta³a dobrana w sposób celowo-warstwowy
i dopasowana do regionu, aby obj¹æ badaniem mieszkañców trzech diecezji:
warmiñskiej (Olsztyn), elbl¹skiej i e³ckiej. Ostatecznie badaniem objêto grupê
N=1148 uczniów. Ze wzglêdu na potrzebê podtrzymania lokalnego charakteru
badania oraz porównywania podobieñstw i ró¿nic pomiêdzy m³odzie¿¹
z Olsztyna, Elbl¹ga i E³ku zdecydowano siê analizowaæ wyniki po utworzeniu
trzech prób wed³ug subregionów województwa. Najwiêcej dziewcz¹t w tych
próbach by³o w Elbl¹gu, w Olsztynie nieco ponad po³owê badanych stanowi³y
dziewczêta, a w E³ku w próbie przewa¿ali ch³opcy (tabela 2).
Tabela 2

P³eæ respondentów wed³ug miast, w %
Miara

Olsztyn

Elbl¹g

E³k

dziewczêta

ch³opcy

dziewczêta

ch³opcy

dziewczêta

ch³opcy

%

55,4

44,6

67,9

32,1

43,6

56,4

Liczba uczniów

243

196

290

137

123

159

Liczba uczniów

439

427

282

W tabelach mo¿liwe b³êdy zaokr¹glenia, nieprzekraczaj¹ce jednak 0,01%.
ród³o: opracowanie w³asne.

Problematyka wartości w socjologii
Wartoci w socjologii mo¿na rozumieæ jako wartoci-idea³y zgodnie z ujêciem C. Kluckhohna, ¿e wartoæ to charakterystyczna dla danej jednostki lub
grupy wizja tego, co jest godne pragnienia, która wywiera wp³yw na wybór
okrelonego sposobu, rodku czy celu dzia³ania. Podobnie kwestiê tê prezentuje
S. Nowak, dla którego wartoci to okrelone wizje b¹d obrazy przedmiotów,
rzeczy czy dzia³añ po¿¹danych, które uznawane s¹ za s³uszne, w³aciwe lub
chciane. Wartoci-idea³y okrelaj¹ ogólne cele, a ich wybór nie zale¿y tylko od
wartoci, lecz tak¿e od interesów. Niekiedy mówi¹c o wartociach obejmuje siê
tym ogólnym pojêciem zarówno wartoci, jak i interesy, jednak mo¿na je równie¿ postawiæ naprzeciw siebie. Wartoci s¹ wtedy celami uznawanymi za s³uszne lub w³aciwe, wynikaj¹cymi z orientacji aksjologicznej. Natomiast interesy
staj¹ siê celami uznawanymi za korzystne, zwi¹zanymi z orientacj¹ utylitarn¹.
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Ró¿nice pomiêdzy tymi dwiema orientacjami s¹ jednak kwesti¹ stopnia. Jaki
obiekt-cel mo¿e byæ zarazem i wartoci¹, i interesem, ale najciekawsze s¹ sytuacje, gdy jedna cecha wyklucza drug¹, tzn., kiedy interes nie jest wartoci¹,
a wartoæ nie jest interesem. Dzieje siê tak wtedy, gdy np. cz³owiek próbuje
realizowaæ cele, które uznaje za s³uszne, ale dla siebie niekorzystne9.
Na system wartoci polskiego spo³eczeñstwa wp³ywaj¹ rozmaite czynniki,
które M. Zió³kowski porz¹dkuje wed³ug kryterium czasowego, uwzglêdniaj¹c
wp³yw kolejnych epok historycznych a¿ po teraniejszoæ. Zgodnie z tym kryterium daje siê wyró¿niæ nastêpuj¹ce grupy czynników: pochodz¹ce z odleg³ej
przesz³oci  ze spo³eczeñstwa tradycyjnego, przedsocjalistycznego; bêd¹ce
efektem oddzia³ywania okresu realnego socjalizmu; wywodz¹ce siê z historii
najbli¿szej, ¿ywej jeszcze w pamiêci i dowiadczeniu: historia opozycji demokratycznej, Solidarnoci, stanu wojennego i uniesienia w momencie zmiany systemu
oraz wywodz¹ce siê i oddzia³uj¹ce w teraniejszoci. Ostania grupa jest w najwy¿szym stopniu rozleg³a i wewnêtrznie zró¿nicowana. Oprócz procesów zachodz¹cych wewn¹trz istnieje oddzia³ywanie wp³ywów zewnêtrznych: systemu
wiatowego i globalizacji, a zw³aszcza procesy imitacji i dyfuzji10.

Metodologia
Nauki spo³eczne maj¹ du¿y problem z jednoznacznym zdefiniowaniem pojêcia wartoci. Innym zagadnieniem jest trudnoæ klasyfikacji wartoci. Kluczem
jest w tej kwestii Biblia i nauka Kocio³a o hierarchii i uniwersalnoci wartoci,
w szczególnoci tych najbardziej podstawowych. Rzetelna odpowied na pytanie o rozumienie aksjologii w naukach spo³ecznych wymaga zakrelenia jasnego
punktu wyjcia i okie³znania granic wyobrani. Zatem u podstaw podejmowanych tu interpretacji wyników badania le¿y moje przekonanie o hierarchii wartoci, która wymiary materialne i instynktowne podporz¹dkowuje wewnêtrznym
i duchowym. Innymi s³owy, porz¹dek wa¿noci wartoci, ich ranga, s³u¿y dobru
danej spo³ecznoci, broni¹c dobra wszystkich przed zach³annoci¹ jednostek.
9

M. Zió³kowski, Zmiany systemu wartoci, w: J. Wasilewski (red.), Wspó³czesne spo³eczeñstwo
polskie. Dynamika zmian, Warszawa 2006, s. 145. Zob. tak¿e: M. Zió³kowski, Spo³eczno-kulturowy kontekst kondycji moralnej spo³eczeñstwa polskiego, w: J. Mariañski (red.), Kondycja moralna spo³eczeñstwa
polskiego, Kraków 2002, s. 18; M. Misztal, Problematyka wartoci w socjologii, Warszawa 1980, s. 18;
H. wida-Ziemba, Wartoci egzystencjalne m³odzie¿y lat dziewiêædziesi¹tych, Warszawa 1995, s. 925;
D. Sarza³a, Sztuka dokonywania wyborów, Edukacja i dialog 6 (2007), nr 189, http: //www.eid.edu.pl/
archiwum/2000,98/marzec,157/sztuka_dokonywania_wyboru,966.html (19.02.2014). O socjologii moralnoci zob. J. Mariañski, Moralnoæ jako fakt spo³eczny, Socjologia religii 6 (2008), s. 1135.
10 M. Zió³kowski, Zmiany..., s. 147. Zob. tak¿e: J. Baniak, Wielostronnoæ spojrzeñ na moralnoæ
dzisiejszych rodowisk i grup spo³ecznych w Polsce, Socjologia religii 6 (2008), s. 8.
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Odwo³ania do niektórych wskazañ etyki chrzecijañskiej s¹ interesuj¹ce
o tyle, o ile chodzi jedynie o zgodnoæ lub niezgodnoæ rzeczywistych postaw
wartociuj¹cych z tym systemem etycznym, a nie o jego wartoæ obiektywn¹.
Czêsto nie udaje siê powstrzymaæ od oceny kierunku przemian w wiadomoci
moralnej spo³eczeñstwa, czy jest on korzystny czy niekorzystny. Socjolog nierzadko przywo³uje tzw. fakty wiêkszociowe, ale zastosowanie zasady wiêkszoci do stwierdzeñ doktrynalnych i etycznych by³oby nieporozumieniem. Wartoci i normy moralne maj¹ s³usznoæ lub nie w sensie aksjologicznym i brak tu
miejsca na jakie rozstrzygniêcia wiêkszociowe. Do zadañ socjologii nie nale¿y
badanie ani filozoficznego, ani teologicznego aspektu ¿ycia moralnego. Dlatego
przedmiotem zainteresowania socjologa nie s¹ zagadnienia s³usznoci czy nies³usznoci wartoci i norm moralnych, lecz spo³eczny mechanizm ich powstawania i funkcjonowania, czyli zewnêtrzne wymiary moralnoci, które daj¹ siê
zaobserwowaæ i empirycznie opisaæ. Nie mo¿na jednak poprzestaæ zaledwie na
poziomie rejestracji faktów, lecz poszukiwaæ ich teoretycznego i empirycznego
wyjanienia. Nie wszystkie linie rozwojowe wartoci moralnych mo¿na uznaæ
z etycznego punktu widzenia za równie wa¿ne czy dobre, niemniej socjolog
powinien powstrzymywaæ siê od ich arbitralnego i obiektywnego kwalifikowania
w kategoriach dobra czy z³a. Oprócz tego powinien próbowaæ jedynie opisywaæ pewien fragment rzeczywistoci spo³ecznej, bez w³¹czania siê w nurt tworzenia wartoci, jednoczenie rozumiej¹c, ¿e moralnoæ (w tym i wartoci) nie
jest jedynie i wy³¹cznie czym tylko spo³ecznym11.
W dalszej czêci niniejszego artyku³u prezentacja i omówienie wyników
badañ bêd¹ bazowa³y na skrótowo przedstawionym powy¿szym stanowisku.
W szczególnoci za aksjologiczne wybory dokonywane przez zbadanych
uczniów liceów z trzech miast w województwie warmiñsko-mazurskim bêd¹
zestawiane z nauczaniem Kocio³a katolickiego (zw³aszcza biblijnym Objawieniem oraz Katechizmem Kocio³a Katolickiego).
Ten rodzaj interpretacji badañ zosta³ wybrany przede wszystkim dlatego,
¿e taki typ analizy pozwala zarazem dok³adnie wskazaæ, w wypadku których
wartoci wybory licealistów s¹ koherentne z nauczaniem znanym im chocia¿by
z lekcji religii i innych form ¿ycia religijnego w ich spo³ecznociach. Z przyjêtego punktu widzenia nawet kontestacja katolicyzmu wraz z deklarowanym odrzuceniem wartoci w nim zawartych pozwala dokonywaæ interesuj¹cych porównañ i weryfikowaæ lub naukowo potwierdzaæ obiegowe przekonania na temat
wyborów aksjologicznych wspó³czesnej m³odzie¿y.
11 J. Mariañski, Kryzys moralny czy transformacja wartoci? Studium socjologiczne, Lublin 2001,
s. 2223. Zob. tak¿e: idem, Przemiany moralnoci polskich maturzystów w latach 19942009. Studium
socjologiczne, Lublin 2011, s. 94100.
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Przekaz wartości w rodzinie w badaniach młodzieży
z województwa warmińsko-mazurskiego
Kszta³towanie okrelonych wartoci odbywa siê w toku procesu wychowania. Podstawowym rodowiskiem, które kszta³tuje system wartoci dzieci
i m³odzie¿y jest rodzina. Dzieje siê tak przede wszystkim dlatego, ¿e rodzina jest
tak¹ grup¹, wspólnot¹, w której skupia siê kszta³towanie wszystkich trzech
rodzajów wartoci: rodzinnych, spo³ecznych i pañstwowych12.
rodowisko rodzinne kszta³tuje w m³odych ludziach pewien system wartoci; m³odzie¿ najczêciej wskazywa³a ogólnie na mi³oæ, nastêpnie na: szacunek
dla ludzi, moralnoæ, uczciwoæ, pomoc potrzebuj¹cemu, zaradnoæ ¿yciow¹.
Interesuj¹cym nawietleniem tej kwestii by³o wyodrêbnienie tych wartoci, które
 jak siê wydaje  nie zosta³y ukszta³towane w rodowisku rodzinnym. St¹d te¿
zwrócono uwagê szczególnie na te odpowiedzi, gdzie wyniki choæby raz
w którymkolwiek z miast wynosz¹ zero lub niewiele ponad tê wartoæ. Okaza³o
siê zatem, ¿e rodzina nie wykszta³ca lub s³abo wykszta³ca takie wartoci, jak:
zgoda w rodzinie, sprawiedliwoæ, szacunek dla pracy, pracowitoæ i honor.
M³odzie¿ ucz¹ca siê w Olsztynie niemal o po³owê rzadziej wybiera³a mi³oæ jako wartoæ wykszta³con¹ w rodzinie. Ch³opcy w ka¿dym z miast dwukrotnie rzadziej, przy czym w E³ku trzykrotnie, ucz¹ siê w rodzinie szacunku dla ludzi.
Olsztyñscy maturzyci najrzadziej dowiadczaj¹ w ¿yciu rodzinnym takiej wartoci,
jak dobroæ, elbl¹scy  moralnoæ. Ch³opcy w ka¿dym z miast, w porównaniu
do odpowiedzi dziewcz¹t, rzadziej zauwa¿ali wartoæ pomocy potrzebuj¹cym,
co wspó³gra ze spostrze¿eniem mniejszej wybieralnoci odpowiedzi: szacunek
do ludzi w jednym z pozosta³ych pytañ ankiety. Ch³opcy maj¹ mniej empatii
i odczuwaj¹ rzadziej wspó³czucie dla innych w porównaniu do dziewcz¹t.
Na dwadziecia dwie kategorie, w które zgrupowano odpowiedzi respondentów w tym otwartym pytaniu, u³o¿one w skali ogólnej wed³ug rangi wa¿noci, odpowied: szczêcie rodzinne znalaz³a siê dopiero na 15 miejscu. Na tê
wartoæ czêciej wskazywa³y dziewczêta ni¿ ch³opcy w Olsztynie i E³ku, odwrotnie w Elbl¹gu. W poszczególnych próbach najrzadziej o szczêciu rodzinnym mówi³y osoby, których ojcowie legitymowali siê wykszta³ceniem zawodowym i ni¿szym. W podziale na pochodzenie spo³eczne najczêciej takiej
odpowiedzi udziela³y osoby deklaruj¹ce pochodzenie spo³eczne inteligenckie
(Olsztyn) i inne (Elbl¹g i E³k). Na szczêcie rodzinne czêciej wskazywa³y osoby opisuj¹ce swoj¹ sytuacjê materialn¹ w domu jako przeciêtn¹ (Olsztyn) oraz
bardzo dobr¹ (Elbl¹g i E³k).
12

A. Róg, M. Orzechowska, Wychowanie do wartoci, Edukacja i Dialog 5 (2004), nr 198,
http://www.eid.edu.pl/archiwum/2004,102/maj,199/wychowanie_do_wartosci,1619.html (19.02.2014).
Testom poddano 213 osób, w tym 133 uczniów liceum i 80 studentów.
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Wartoci wykszta³cone w rodzinie wed³ug p³ci respondentów, w %
Lp.

Wartoci
wykszta³cone
w rodzinie

Tabela 3

P³eæ
Olsztyn

Elbl¹g

Razem

E³k

K

M

K

M

K

M

25,4

20,7

47,0

34,9

47,1

49,6

36,5

28,8

15,6

26,9

15,6

29,4

8,1

22,2

3 dobroæ

7,2

6,7

20,1

15,6

31,1

22,8

15,9

4 moralnoæ

24,6

17,3

4,5

11,9

17,6

10,6

14,4

5 odpowiedzialnoæ

8,5

10,1

16,7

15,6

16,0

8,1

12,4

6 uczciwoæ

16,9

16,2

7,6

8,3

6,7

11,4

11,7

pomoc
7
potrzebuj¹cemu

12,3

7,8

14,0

9,2

13,4

6,5

11,1

11,4

6,7

10,2

12,8

7,6

4,9

9,2

9,3

11,2

8,3

10,1

7,6

7,3

9,0

10 prawda

6,4

4,5

11,7

7,3

11,8

9,8

8,5

11 szczeroæ

4,7

3,4

7,6

2,8

12,6

13,8

7,0

12 honor

10,2

9,5

1,1

1,8

0,0

4,9

5,0

13 samodzielnoæ

5,5

4,5

2,7

11,0

5,9

2,4

4,9

14 pracowitoæ

3,8

2,2

3,0

2,8

6,7

5,7

3,8

15 szczêcie rodzinne

5,5

3,9

1,9

5,5

2,5

0,8

3,4

16 przywi¹zanie

1,7

0,6

5,7

5,5

1,7

4,9

3,3

17 spokój

2,5

3,4

1,9

1,8

2,5

7,3

3,0

18 sprawiedliwoæ

1,7

1,1

5,7

6,4

0,0

0,0

2,7

4,7

4,5

2,7

0,0

0,0

0,0

2,5

20 ¿adnych/nie wiem

2,1

6,1

1,9

1,8

1,7

0,8

2,5

21 zaufanie

1,3

1,1

2,7

0,9

4,2

2,4

2,0

22 zgoda w rodzinie

0,8

1,1

1,5

1,8

0,0

0,8

1,1

Liczba odpowiedzi

236

179

264

109

119

123

1030

1 mi³oæ
2

8

szacunek
dla ludzi

zaradnoæ
¿yciowa

9 godnoæ osobista

19

szacunek
dla pracy

Objanienia: K  kobieta, M  mê¿czyzna
Pytanie by³o otwarte, kolumny nie sumuj¹ siê do 100%.
ród³o: opracowanie w³asne.
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Tabela 4
Wartoci wykszta³cone w rodzinie w zale¿noci od wykszta³cenia ojca respondentów, w %
Lp.

Wartoci
wykszta³cone
w rodzinie

Wykszta³cenie ojca
Olsztyn

Elbl¹g

Razem

E³k

W



Z

W



Z

W



Z

1 mi³oæ

25,7

21,4

21,4

41,8

41,9

46,3

41,7

53,3

46,6

36,5

2 szacunek dla ludzi

22,0

26,2

21,4

21,8

19,4

29,1

19,4

18,9

18,1

22,2

3 dobroæ

5,2

5,6

12,2

14,5

20,2

20,9

30,6

27,8

25,0

15,9

4 moralnoæ

23,6

23,0

15,3

3,6

10,9

5,2

19,4

11,1

14,7

14,4

5 odpowiedzialnoæ

9,9

6,3

11,2

13,6

19,4

15,7

8,3

10,0

14,7

12,4

6 uczciwoæ

14,1

18,3

19,4

7,3

7,0

9,0

16,7

10,0

6,0

11,7

pomoc
potrzebuj¹cemu

12,6

7,9

9,2

11,8

9,3

16,4

8,3

11,1

9,5

11,1

8 zaradnoæ ¿yciowa

10,5

8,7

8,2

11,8

8,5

12,7

11,1

2,2

7,8

9,2

9 godnoæ osobista

9,9

12,7

7,1

15,5

8,5

3,7

11,1

7,8

6,0

9,0

10 prawda

5,8

7,1

3,1

7,3

14,0

9,7

8,3

11,1

11,2

8,5

11 szczeroæ

3,1

1,6

9,2

3,6

6,2

8,2

16,7

16,7

9,5

7,0

12 honor

10,5

11,1

7,1

1,8

0,8

1,5

2,8

2,2

2,6

5,0

13 samodzielnoæ

5,8

3,2

6,1

5,5

1,6

8,2

5,6

1,1

6,0

4,9

14 pracowitoæ

4,2

2,4

2,0

2,7

2,3

3,7

5,6

6,7

6,0

3,8

15 szczêcie rodzinne

5,8

5,6

2,0

2,7

4,7

1,5

2,8

3,3

0,0

3,4

16 przywi¹zanie

1,6

0,8

1,0

6,4

4,7

6,0

0,0

6,7

1,7

3,3

17 spokój

3,7

1,6

3,1

3,6

2,3

0,0

5,6

2,2

6,9

3,0

18 sprawiedliwoæ

2,6

0,8

0,0

6,4

7,8

3,7

0,0

0,0

0,0

2,7

5,2

4,0

4,1

3,6

1,6

0,7

0,0

0,0

0,0

2,5

20 ¿adnych/nie wiem

2,6

4,0

6,1

1,8

0,8

3,0

2,8

0,0

1,7

2,5

21 zaufanie

0,5

1,6

2,0

1,8

3,1

1,5

2,8

4,4

2,6

2,0

22 zgoda w rodzinie

1,0

1,6

0,0

0,0

2,3

2,2

0,0

0,0

0,9

1,1

Liczba odpowiedzi

191

126

98

110

129

134

36

90

116

1030

7

19

szacunek
dla pracy

Objanienia: W  wy¿sze,   rednie, Z  zawodowe
Pytanie by³o otwarte, kolumny nie sumuj¹ siê do 100%.
ród³o: opracowanie w³asne.
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Tabela 5
Wartoci wykszta³cone w rodzinie w odniesieniu do deklarowanego pochodzenia spo³ecznego respondentów, w %

Lp.

Wartoci
wykszta³cone
w rodzinie

Pochodzenie spo³eczne
Olsztyn

Elbl¹g

Razem

E³k

int. rob. ch³. inne int. rob. ch³. inne int. rob. ch³. inne
21,2 24,1 15,0 56,5 45,5 47,5 37,5 24,3 56,7 45,9 40,9 55,6

36,5

2 szacunek dla ludzi 24,2 26,7 10,0 17,4 21,8 28,1 25,0 13,5 23,9 15,6 18,2 22,2

22,2

3 dobroæ

5,1 9,5 10,0 8,7 19,4 18,7 9,4 24,3 26,9 26,2 25,0 44,4

15,9

4 moralnoæ

26,7 16,4 15,0 4,3 6,7 6,5 12,5 2,7 9,0 18,0 13,6 0,0

14,4

5 odpowiedzialnoæ

10,6 6,9 7,5 8,7 16,4 15,8 18,8 16,2 9,0 9,0 27,3 0,0

12,4

6 uczciwoæ

16,9 18,1 17,5 4,3 6,1 7,9 15,6 8,1 14,9 9,0 2,3 0,0

11,7

13,6 5,2 12,5 0,0 11,5 12,9 9,4 18,9 13,4 7,4 11,4 11,1

11,1

1 mi³oæ

7

pomoc
potrzebuj¹cemu

8 zaradnoæ ¿yciowa 10,2 10,3 5,0 4,3 10,3 11,5 9,4 13,5 7,5 4,9 6,8 11,1

9,2

9 godnoæ osobista

9,7 11,2 10,0 8,7 12,1 5,0 12,5 5,4 7,5 5,7 6,8 33,3

9,0

10 prawda

5,9 5,2 5,0 4,3 8,5 11,5 6,3 18,9 11,9 10,7 9,1 11,1

8,5

11 szczeroæ

3,4 6,9 2,5 0,0 4,2 9,4 3,1 5,4 11,9 16,4 9,1 0,0

7,0

12 honor

8,9 9,5 17,5 8,7 1,2 0,7 6,3 0,0 3,0 1,6 4,5 0,0

5,0

13 samodzielnoæ

5,5 2,6 7,5 8,7 4,8 4,3 12,5 2,7 3,0 4,1 6,8 0,0

4,9

14 pracowitoæ

3,0 2,6 7,5 0,0 3,0 3,6 3,1 0,0 1,5 8,2 9,1 0,0

3,8

15 szczêcie rodzinne

5,5 6,0 0,0 0,0 3,0 2,2 0,0 8,1 3,0 0,0 2,3 11,1

3,4

16 przywi¹zanie

0,8 1,7 0,0 4,3 5,5 5,8 12,5 0,0 1,5 4,1 2,3 11,1

3,3

17 spokój

3,4 2,6 2,5 0,0 1,8 2,2 3,1 0,0 4,5 6,6 2,3 0,0

3,0

18 sprawiedliwoæ

2,1 0,9 0,0 0,0 5,5 6,5 6,3 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0

2,7

5,5 3,4 5,0 0,0 3,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2,5

20 ¿adnych/nie wiem

2,1 5,2 5,0 13,0 1,8 1,4 0,0 5,4 1,5 0,8 2,3 0,0

2,5

21 zaufanie

0,8 2,6 0,0 0,0 3,0 2,2 0,0 0,0 1,5 4,9 0,0 11,1

2,0

22 zgoda w rodzinie

0,4 1,7 0,0 4,3 0,0 3,6 0,0 2,7 1,5 0,0 0,0 0,0

1,1

19

szacunek
dla pracy

Liczba odpowiedzi

236 116 40

23 165 139 32

Objanienia: int.  inteligenckie, rob.  robotnicze, ch³.  ch³opskie
Pytanie by³o otwarte, kolumny nie sumuj¹ siê do 100%.
ród³o: opracowanie w³asne.

37

67 122 44

9
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Wartoci wykszta³cone w rodzinie wed³ug deklarowanej sytuacji materialnej
w domach respondentów, w%
Lp.

Wartoci
wykszta³cone
w rodzinie

Tabela 6

Sytuacja materialna w domu
Olsztyn
B.d. D

P

Elbl¹g
Z

B.d. D

P

Razem

E³k
Z

B.d. D

P

Z

23,9 24,5 22,9 0,0 48,1 44,3 39,4 25,0 54,3 51,8 42,5 38,5

36,5

2 szacunek dla ludzi 23,9 21,1 30,1 0,0 19,0 24,5 24,5 37,5 17,1 19,3 17,5 23,1

22,2

3 dobroæ

6,0 7,4 7,2 9,1 16,5 21,4 17,0 0,0 25,7 29,8 25,0 15,4

15,9

4 moralnoæ

21,4 24,0 14,5 27,3 5,1 6,3 9,6 0,0 2,9 10,5 25,0 7,7

14,4

5 odpowiedzialnoæ

12,8 7,8 6,0 18,2 17,7 15,1 17,0 25,0 5,7 8,8 18,8 15,4

12,4

6 uczciwoæ

14,5 17,6 15,7 27,3 7,6 6,3 11,7 0,0 11,4 11,4 5,0 7,7

11,7

8,5 11,3 10,8 9,1 10,1 13,0 13,8 12,5 14,3 10,5 6,3 15,4

11,1

1 mi³oæ

7

pomoc
potrzebuj¹cemu

8 zaradnoæ ¿yciowa 6,8 9,3 13,3 9,1 12,7 11,5 7,4 25,0 11,4 5,3 6,3 0,0

9,2

9 godnoæ osobista

9,4 11,8 8,4 0,0 15,2 8,3 5,3 0,0 8,6 11,4 2,5 0,0

9,0

6,8 5,4 4,8 0,0 8,9 10,4 10,6 25,0 11,4 10,5 10,0 15,4

8,5

11 szczeroæ

2,6 3,4 7,2 9,1 2,5 6,8 7,4 12,5 14,3 14,9 12,5 0,0

7,0

12 honor

8,5 9,8 10,8 18,2 0,0 1,6 2,1 0,0 2,9 1,8 2,5 7,7

5,0

13 samodzielnoæ

4,3 5,4 6,0 0,0 7,6 4,7 3,2 12,5 0,0 3,5 3,8 23,1

4,9

14 pracowitoæ

2,6 2,5 6,0 0,0 1,3 2,1 5,3 12,5 5,7 6,1 7,5 0,0

3,8

15 szczêcie rodzinne

3,4 5,4 6,0 0,0 3,8 3,6 1,1 0,0 2,9 1,8 1,3 0,0

3,4

16 przywi¹zanie

0,9 1,5 1,2 0,0 8,9 4,7 5,3 0,0 2,9 3,5 3,8 0,0

3,3

17 spokój

1,7 2,9 4,8 0,0 2,5 2,1 1,1 0,0 2,9 4,4 5,0 15,4

3,0

18 sprawiedliwoæ

1,7 2,0 0,0 0,0 3,8 7,3 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2,7

6,8 2,9 4,8 9,1 6,3 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2,5

20 ¿adnych/nie wiem

4,3 2,5 6,0 9,1 0,0 2,1 3,2 0,0 0,0 1,8 1,3 0,0

2,5

21 zaufanie

0,9 0,0 4,8 0,0 2,5 2,1 2,1 0,0 5,7 3,5 2,5 0,0

2,0

10 prawda

19

szacunek
dla pracy

22 zgoda w rodzinie

0,9 1,5 0,0 0,0 0,0 2,6 1,1 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0

Liczba odpowiedzi

117 204 83

11

79 192 94

Objanienia: B.d.  bardzo dobra, D  dobra, P  przeciêtna, Z  z³a
Pytanie by³o otwarte, kolumny nie sumuj¹ siê do 100%.
ród³o: opracowanie w³asne.

8

35 114 80

13

1,1
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Tabela 7
Wartoci wykszta³cone w rodzinie wed³ug miejsca zamieszkania respondentów, w %
Lp.

Wartoci
wykszta³cone
w rodzinie

Miejsce zamieszkania
Olsztyn
W

Elbl¹g

M.m.  .m. D.m.

W

Razem

E³k

M.m.  .m. D.m.

W

M.m.  .m. D.m.

21,0 22,2 29,3 23,2 33,7 54,5 54,3 40,9 44,4 58,5 49,5 0,0

36,5

16,1 27,8 31,7 22,8 28,9 13,6 24,3 23,3 18,2 12,2 22,2 0,0

22,2

3 dobroæ

4,8 11,1 9,8

15,9

4 moralnoæ

21,0 22,2 26,8 20,7 6,0 9,1

1 mi³oæ
2

szacunek
dla ludzi

5 odpowiedzialnoæ 12,9 8,3
6 uczciwoæ
7

pomoc
potrzebuj¹cemu

9,8

6,5 10,8 13,6 24,3 21,6 30,3 19,5 25,3 66,7
5,7 16,2 14,6 11,1 33,3

14,4

8,3 16,9 6,8 15,7 18,8 12,1 12,2 12,1 0,0

12,4

8,6

8,0 8,1 14,6 8,1

0,0

11,7

6,5 19,4 12,2 9,8 8,4 11,4 14,3 14,2 9,1 17,1 8,1

0,0

11,1

16,1 11,1 17,1 17,4 12,0 4,5

4,3

8 godnoæ osobista 16,1 8,3

9,8

9,1 13,3 6,8 10,0 6,8 7,1 4,9

0,0

9,0

9 prawda

7,3

4,7 7,2 11,4 10,0 11,9 9,1 12,2 11,1 33,3

8,5

9,7 11,1 7,3

9,4 7,2 13,6 7,1 13,6 5,1 4,9

0,0

9,2

11 szczeroæ

6,5 5,6

3,6 6,0 6,8

5,7

6,3 14,1 17,1 11,1 0,0

7,0

12 honor

11,3 8,3 17,1 8,7

1,2 2,3

2,9

0,6

1,0 0,0

5,1

0,0

5,0

13 samodzielnoæ

6,5 2,8

4,9

5,1 6,0 4,5

4,3

5,1 4,0 7,3

3,0

0,0

4,9

14 pracowitoæ

4,8 2,8

0,0

3,3 3,6 0,0

1,4

4,0 10,1 4,9

3,0

0,0

3,8

szczêcie
rodzinne

3,2 2,8

2,4

5,8

1,2 4,5

1,4

4,0 2,0 0,0

2,0

0,0

3,4

16 przywi¹zanie

1,6 0,0

0,0

1,4 7,2 6,8

7,1

4,0 4,0 0,0

4,0

0,0

3,3

17 spokój

4,8 2,8

0,0

2,9 2,4 2,3

1,4

1,7 6,1 7,3

2,0 33,3

3,0

18 sprawiedliwoæ

0,0 5,6

0,0

1,4 4,8 9,1

2,9

6,8 0,0 0,0

0,0

0,0

2,7

10

15

zaradnoæ
¿yciowa

8,1 5,6

2,4

9,1

8,1

19

szacunek
dla pracy

3,2 2,8

2,4

5,4 3,6 0,0

0,0

2,3 0,0 0,0

0,0

0,0

2,5

20

¿adnych/nie
wiem

3,2 0,0

0,0

5,1 4,8 2,3

1,4

0,6

1,0 0,0

2,0

0,0

2,5

0,0 0,0

0,0

1,8 0,0 4,5

4,3

1,7 3,0 4,9

3,0

0,0

2,0

22 zgoda w rodzinie 0,0 2,8

2,4

0,7 0,0 2,3

1,4

2,3 0,0 0,0

1,0

0,0

1,1

Liczba odpowiedzi 62

41

276 83

70

176 99

99

3

1030

21 zaufanie

36

44

Objanienia: W  wie, M.m.  ma³e miasto, .m.  rednie miasto, D.m.  du¿e miasto
Pytanie by³o otwarte, kolumny nie sumuj¹ siê do 100%.
ród³o: opracowanie w³asne.
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rodowisko rodzinne wykszta³ca w m³odzie¿y sporo wa¿nych cech i postaw niezbêdnych do wspó³dzia³ania w spo³eczeñstwie i w póniejszej w³asnej
rodzinie. Szacunek do ludzi, uczciwoæ oraz postawy charytatywne s¹ jednymi
z konstytutywnych w spo³eczeñstwie, zastanawiaj¹ce mo¿e byæ jednak to, ¿e
rodzina, zgodnie z deklaracjami badanych, czêciej wykszta³ca w dzieciach zaradnoæ ¿yciow¹ ni¿ szacunek dla pracy. Prób¹ odpowiedzi na to zagadnienie
mo¿e byæ opis czynników kszta³tuj¹cych system wartoci Polaków prezentowany przez wspomnianego ju¿ w uwagach teoretycznych M. Zió³kowskiego, który
do czynników wynikaj¹cych z dawniejszej historii zalicza przede wszystkim
tradycyjny system wartoci, obejmuj¹cy wartoci wyranie artyku³owane i nale¿¹ce tak¿e do nie w pe³ni uwiadamianego, g³êbokiego dziedzictwa kulturowego,
czyli tradycyjnej mentalnoci i charakteru narodowego Polaków. Wymieniæ tu
mo¿na silne przywi¹zanie do wartoci narodowych i religijnych, brak poszanowania dla w³adzy pañstwowej, która d³ugi czas by³a w³adz¹ obc¹, a tak¿e szczególny charakter polskiej wspólnotowoci: romantycznego patriotyzmu, powiêcenia i walki, symboli oraz wyj¹tkowych masowych manifestacji i wyst¹pieñ.
Natomiast znacznie rzadziej natura tej wspólnotowoci ma znamiona pracy
organicznej  codziennego, zespo³owego, pragmatycznego, niekiedy nawet rutynowego dzia³ania. Wi¹¿e siê z tym s³abo rozwiniêty etos pracy. W polskiej
tradycji kulturowej trudno doszukiwaæ siê w stosunku do pracy traktowania jej
jako celu samego w sobie, przywileju i ród³a poczucia w³asnej wartoci albo
okazji do przejawiania siê d¹¿noci twórczych. Przyczyn tego stanu mo¿na
upatrywaæ w szlacheckich tradycjach klasy pró¿niaczej, odziedziczonych czêciowo przez inteligencjê; równie¿ we wp³ywach etyki katolickiej, która niestety
w odró¿nieniu od protestantyzmu (przynajmniej do encykliki Laborem exercens)
zdawa³a siê stawiaæ rezultat pracy ponad samym jej procesem; wreszcie
w historycznym uto¿samianiu pracy (zw³aszcza ciê¿kiej, mozolnej) z prac¹ ch³opa, dla którego by³a to koniecznoæ ¿yciowa, a nigdy wartoæ sama w sobie.
Drugi rodzaj czynników to z kolei te, które nale¿¹ do dziedzictwa realnego
socjalizmu, czyli swoisty stosunek do w³adzy pañstwowej, któr¹ traktowano
wprawdzie jako narzucon¹, ale od której oczekiwano pewnoci zatrudnienia,
opieki, spe³nienia minimalnych potrzeb ¿yciowych i, niezale¿nie od jednostkowego wysi³ku i efektów pracy, przejêcia odpowiedzialnoci za los ka¿dego
obywatela. Centralizacja i upañstwowienie wszelkich obszarów ¿ycia, brak wolnoci w ¿yciu publicznym oraz realnej kontroli spo³ecznej nad w³adz¹ doprowadzi³ w mnóstwie przypadków do wyuczonej bezradnoci i uogólnionego
zrzeczenia siê odpowiedzialnoci za pañstwo i  co mo¿e nawet wa¿niejsze
 za w³asne ¿ycie. W rezultacie nast¹pi³a dalsza degradacja etosu pracy. Praca
przesta³a byæ ju¿ nie tylko wartoci¹ autoteliczn¹, ale tak¿e wartoci¹ instrumen-
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taln¹, czyli skutecznym rodkiem do osi¹gania innych celów, a tym bardziej
godziwego dochodu. W ca³ej gospodarce bardzo s³abe by³y tendencje merytokratyczne. W potocznej wiadomoci zasz³o zerwanie zwi¹zku miêdzy prac¹
a dochodami i poziomem ¿ycia. Zarobki inteligencji by³y ni¿sze od robotniczych,
a stratyfikacja spo³eczna cechowa³a siê daleko posuniêt¹ dekompozycj¹ czynników statusu (dochodu, w³adzy i presti¿u). Niedow³ad systemu organizacji pracy
dodatkowo nazbyt czêsto niweczy³ indywidualne wysi³ki i zaanga¿owanie,
a w rezultacie jednostce coraz trudniej przychodzi³o akceptowaæ sens ciê¿kiej
pracy13.

Przekaz wartości w rodzinie w nauczaniu Kościoła
Nauczanie Kocio³a postrzega ma³¿eñstwo i dom rodzinny jako najbardziej
podstawowe i naturalne rodowisko, w którym cz³owiek realizuje zadania wpisane przez Boga w ludzk¹ naturê, uwiêcone Jego ³ask¹ i zmierza do osi¹gniêcia
celu, którym jest zbawienie. Ma³¿eñska mi³oæ i p³odnoæ wyra¿a absolutn¹
mi³oæ Boga do cz³owieka  istoty rozumnej i wolnej oraz do ca³ego stworzenia.
Katechizm Kocio³a Katolickiego (KKK) podkrela, ¿e instytucja ma³¿eñstwa oraz ma³¿eñska mi³oæ z samej swojej natury nastawione s¹ na rodzenie
i wychowywanie potomstwa, co stanowi jej jakoby szczytowe uwieñczenie
(KKK 1652). P³odnoæ ma³¿eñstwa dotyczy tak¿e owoców moralnego, duchowego i nadprzyrodzonego ¿ycia, które rodzice w procesie wychowania przekazuj¹ swoim dzieciom, jako ¿e s¹ oni dla potomstwa pierwszymi i g³ównymi
wychowawcami (KKK 1653).
Dom rodzinny jest w ten sposób pierwsz¹ szko³¹ ¿ycia chrzecijañskiego,
w której urzeczywistniaj¹ siê dary wynikaj¹ce z sakramentu chrztu: przyjmowanie pozosta³ych sakramentów, dziêkczynienie i modlitwa, wi¹tobliwe ¿ycie, powiêcenie siê dla innych w czynnej mi³oci. W rodowisku domu rodzinnego
dziecko uczy siê wytrwa³oci, szacunku do pracy, wzajemnej mi³oci, wielkodusznoci i umiejêtnoci przebaczania oraz modlitwy i czci nale¿nej Bogu oraz
ofiarnoci (KKK 1657).
Rodzice jako pierwsi s¹ odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci.
Wype³niaj¹ tê odpowiedzialnoæ przez za³o¿enie ogniska rodzinnego  domu
rodzinnego, który jest w³aciwym miejscem kszta³towania cnót, w którym panuje czu³oæ, przebaczenie, szacunek, wiernoæ i bezinteresowna s³u¿ba. Do zadañ
13 M. Zió³kowski, Zmiany..., s. 147150. Zob. tak¿e: idem, Spo³eczno-kulturowy..., s. 2223;
A. Miszalska, Moralnoæ a demokracja  uwagi o stylu moralnym wspó³czesnego spo³eczeñstwa polskiego, w: J. Mariañski (red.), Kondycja moralna spo³eczeñstwa polskiego, Kraków 2002, s. 165168.
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rodziców nale¿y zatem uczenie dzieci podporz¹dkowywania tego, co materialne
i instynktowne temu, co wewnêtrzne i duchowe. Rodzice maj¹ tak¿e obowi¹zek
bycia dobrym przyk³adem dla swoich dzieci. Umiejêtnoæ przyznania siê przed
potomstwem do swoich b³êdów pozwala lepiej kierowaæ dzieæmi i je poprawiaæ: Kto mi³uje swego syna, czêsto u¿ywa na niego rózgi, aby na koñcu móg³
siê nim cieszyæ (Syr 30,1-2). A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je, stosuj¹c karcenie i napominanie Pañskie!
(Ef 6,4) (KKK 2223).
rodowisko domu rodzinnego to tak¿e naturalna przestrzeñ do wprowadzania dzieci w poczucie solidarnoci i odpowiedzialnoci wspólnotowej14. St¹d
te¿ rodzice powinni uczyæ swoje dzieci unikania fa³szywych ustêpstw i poni¿ania
siê, które stanowi¹ zagro¿enie dla ka¿dej spo³ecznoci ludzkiej (KKK 2224).

Wnioski
W nauczaniu Kocio³a podkrela siê, ¿e rodzice s¹ pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, maj¹ obowi¹zek wychowania i prawo do wychowania,
czyli dla przyk³adu doboru szko³y. Wed³ug Katechizmu rodzice wype³niaj¹ ten
obowi¹zek najpierw przez za³o¿enie rodziny, w której panuje czu³oæ, przebaczenie, szacunek, wiernoæ i bezinteresowna s³u¿ba. Oprócz tego w procesie
wychowania rodzice powinni nauczyæ dzieci wyrzeczenia, zdrowego os¹du,
panowania nad sob¹. Porównanie odpowiedzi maturzystów w kwestii wartoci
wykszta³conych w rodzinie z zacytowanym stanowiskiem Kocio³a mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e kocielne nauczanie jest jako obecne w domach badanych
m³odych ludzi. Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê, ¿e pytanie ankietowe
odnosi³o siê wy³¹cznie do rodowiska rodzinnego badanych. W okrelonym
stopniu katechizmowa czu³oæ realizuje siê w domu rodzinnym przez mi³oæ,
dobroæ, szczêcie rodzinne, przywi¹zanie, spokój, zgodê; przebaczenie przez
szczeroæ; szacunek przez szacunek dla ludzi, szacunek dla pracy; wiernoæ
przez uczciwoæ, prawdê, zaufanie; bezinteresowna s³u¿ba przez pomoc potrzebuj¹cemu; wyrzeczenie przez zaradnoæ ¿yciow¹, samodzielnoæ i pracowitoæ;
zdrowy os¹d przez ukszta³towan¹ moralnoæ, sprawiedliwoæ i odpowiedzialnoæ; panowanie nad sob¹ przez honor i godnoæ osobist¹15.
Socjologiczne badania wartoci, szczególnie systemów wartoci m³odzie¿y, pokazuj¹ niezbicie, ¿e pomimo silnych przywi¹zañ do tradycyjnych wartoci
14 J. Mariañski, Ma³¿eñstwo i rodzina w wiadomoci m³odzie¿y maturalnej  stabilnoæ i zmiana,
Toruñ 2012, s. 9.
15 Idem, Kryzys moralny..., s. 305.
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maleje wp³yw kocielnego oddzia³ywania na budowanie i kszta³towanie systemów aksjologicznych Polaków przez duszpasterstwo czy katechizacjê szkoln¹.
Mówi siê czêsto o kryzysie moralnoci. Wydaje siê, ¿e raczej nale¿a³oby mówiæ
o procesie modernizacji lub transformacji wartoci, w który powinno siê w³¹czyæ jak najszerzej rozumiane duszpasterstwo16. Powy¿sze wnioski, chocia¿
pokazuj¹ w pewnym stopniu pozytywny  z punktu widzenia nauki Kocio³a
 obraz deklarowanych wartoci, nie s¹ empirycznym dowodem na stabilnoæ,
wrêcz odwrotnie. Powy¿sze refleksje s¹ raczej przyczynkiem do krytycznego
przyjrzenia siê konkretnym dzia³aniom duszpasterskim w zakresie programów
duszpasterskich, homiletyki i kaznodziejstwa, katechezy parafialnej, animacji
grup parafialnych i przede wszystkim szkolnej katechizacji17. Deklarowane przez
respondentów wartoci trzeba widzieæ jako pole do pracy ni¿ jako trwa³y zasób
posiadania, a przedstawione wnioski rozumieæ w¹sko w kontekcie prezentowanego fragmentu badania.

TRANSMISJA POKOLENIOWA – PRZEKAZ WARTOŚCI W RODZINIE
W KONTEKŚCIE NAUKI KOŚCIOŁA. INFORMACJA Z BADANIA
MŁODZIEŻY Z WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
(STRESZCZENIE)

W rodzinie realizuje siê proces socjalizacji dzieci, przekazywania wartoci, transmisji pokoleniowej, poznawania przez nie ról spo³ecznych, umiejêtnoci ¿ycia w spo³eczeñstwie  nabywania kompetencji kulturowych, poznania fundamentów kapita³u kulturowego, który tworz¹ idee, wiedza, umiejêtnoci i przedmioty o wartociach kulturowych. Nie zawsze jednak rodzina funkcjonuje w taki sposób,
który pozwala na kszta³towanie cz³owieka otwartego, myl¹cego, umiej¹cego ¿yæ w spo³eczeñstwie,
a wiêc wyposa¿aæ dzieci w odpowiedni kapita³ kulturowy, w kompetencje kulturowe. Niektóre rodziny
podlegaj¹ dysfunkcjom na ró¿nych poziomach. Oprócz naj³atwiejszych do wyliczenia dysfunkcji, takich jak: uzale¿nienia czy bieda, koniecznie trzeba wskazaæ na kurcz¹cy siê bud¿et czasu w rodzinach
poch³aniany przez pracê zarobkow¹, nieobecnoæ jednego z rodziców lub zamieszkiwanie z konkubentem rodzica. W ostatnich latach wspólnota czasu rodzinnego zosta³a jeszcze zmniejszona przez migracjê zarobkow¹ rodziców, szczególnie mocny wp³yw na ocenê relacji rodzinnych ma nieobecnoæ
matki. Socjologia  jako nauka o spo³eczeñstwie i zachodz¹cych w nim procesach  pomaga zdiagnozowaæ zachodz¹ce zmiany, transformacjê wartoci i wskazaæ, np. duszpasterstwu potencjalne mo¿liwoci wspó³uczestnictwa w formowaniu, szczególnie przez m³odych ludzi, systemów wartoci opartych na moralnych wskazaniach kocielnego nauczania.

16
17

Idem, Ma³¿eñstwo i rodzina , s. 43.
Por. idem, Przemiany moralnoci..., s. 1417; idem, Kryzys moralny..., s. 1112.
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GENERATIONAL TRANSMISSION – TRANSMISSION OF VALUES
IN A FAMILY IN THE CONTEXT OF THE CHURCH TEACHING.
INFORMATION ON THE RESEARCH OF THE YOUTH FROM
WARMIAN-MASURIAN VOIVODESHIP
(SUMMARY)

The family realises a process of childrens socialization, transmission of values, generational
transmission, learning about their social roles, skills, life in the society - the acquisition of cultural
competence, learning the foundations of cultural capital, which consists of ideas, knowledge, skills and
items of cultural values that people acquire during their participation in social life. Yet, not always does
the family function in a way that allows the formation of a man who is open, thinking, able to live in
the society, so as to equip that man in the appropriate cultural capital, in cultural competence. Some
families are subject to dysfunctions at various levels. Apart from the easiest to enumerating dysfunctions such as: addictions or poverty, it is crucial to point to the shrinking time budget in families that are
absorbed by gainful employment, the absence of one of the parents or living with a cohabitee of
a parent. In the recent years, the community of the family time has been even more decreased by the
labour migration of parents, and the absence of the mother has a particularly strong impact on the
assessment of the family relationships. Sociology, examining the value system, helps to diagnose the
changes - the transformation of values - and it aids to indicate, for instance, to the priesthood, the
potential opportunities of participating in the formation, particularly by young people, of the systems of
values based on the moral indications of the Church teaching.

GENERATIONENÜBERTRAGUNG – VERMITTLUNG DER WERTE
IN DER FAMILIE IM KONTEXT DER KIRCHLICHEN LEHRE.
BERICHT AUS DER JUGEND-UMFRAGE VON DER WOJEWODSCHAFT
ERMLAND-MASUREN
(ZUSAMMENFASSUNG)

In der Familie findet der Prozess der Sozialisierung der Kinder, der Wertevermittlung und der
Generationenübertragung statt. Dadurch werden gesellschaftliche Rollen und die Fähigkeit zum Leben
in der Gesellschaft erlernt  kulturelle Kompetenzen werden erworben, Fundamente des kulturellen
Kapitals kennengelernt, welches auf Ideen, Wissen, Fähigkeiten und Gegenständen kulturellen Wertes
basiert. All das erwerben die Menschen im Laufe ihrer Teilnahme am Leben in der Gesellschaft. Die
Familie funktioniert jedoch nicht immer auf eine Art und Weise, die die Entwicklung zu einem offenen
und denkenden Menschen ermöglicht, der für das Leben in der Gesellschaft vorbereitet ist, d.h. sie
sichert ihm nicht immer das entsprechende Kulturkapital, die kulturellen Kompetenzen. Manche
Familien unterliegen Dysfunktionen auf verschiedenen Ebenen. Neben den geläufigsten Dysfunktionen wie z.B. Abhängigkeiten oder Armut muss unbedingt auf das schrumpfende Zeitbudget in den
Familien hingewiesen werden, das durch die Erwerbstätigkeit bedingt ist, als auch auf die Abwesenheit eines Elternteils oder das Leben mit dem Lebensgefährten der Mutter oder des Vaters. In den
letzten Jahren ist die gemeinsame Familienzeit durch die Arbeitsmigration der Eltern kürzer geworden,
insbesondere wird die Beurteilung der Familienverhältnisse durch die Abwesenheit der Mutter
geprägt. Die Soziologie untersucht das Wertesystem und hilft die Veränderungen  die Veränderung
der Werte - zu diagnostizieren  und darauf hinzuweisen, z.B. im Fall der Seelsorger, wo die potenziellen Möglichkeiten der aktiven Beteiligung am Gestalten der an Moralempfehlungen der kirchlichen
Lehre orientierten Wertesysteme v.a. für junge Menschen liegen.
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Od kilku lat w Polsce wrasta zainteresowanie zjawiskiem cyberprzemocy
wród dzieci i m³odzie¿y. Poza analiz¹ tego zjawiska w monografiach, czasopismach i publikacjach zbiorowych1, konstruowane s¹ i wdra¿ane w szko³ach
programy profilaktyczne2. Okrelaj¹ one dzia³ania szko³y w zakresie systemowych rozwi¹zañ dotycz¹cych wspomagania uczniów w radzeniu sobie z trudnociami, jakie zagra¿aj¹ prawid³owemu rozwojowi i zdrowemu ¿yciu. Wiele uwagi
Adres/Adresse/Anschrift: dr hab. Anna Zellma, prof. UWM, Katedra Katechetyki i Pedagogiki, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, anna.
zellma@uwm.edu.pl.
1 Zob. np. J. Bednarek, Cyberagresja nowym i gronym patologicznym procesem, w: A. Rejzner
(red.), Systemowe rozwi¹zanie problemu przemocy i agresji w szkole, Warszawa 2011, s. 167176;
R.M. Kowalski, S.P. Limber, P.W. Agatson, Cyberprzemoc wród dzieci i m³odzie¿y, przek³. A. Wicher,
Kraków 2010; D. Macander, Nauczyciel i uczeñ w obliczu cyberprzemocy, G³os Pedagogiczny 30 (2011),
s. 2224; J. Py¿alski, Agresja elektroniczna i cyberbulling jako nowe ryzykowne zachowania m³odzie¿y,
Kraków 2012; D. Sarza³a, Cyberagresja  nowe wyzwanie dla edukacji i wychowania, £ódzkie Studia
Teologiczne 18 (2009), s. 225240.
2 Zob. o tym np. w: D. Modrzejewska, R. Szczepanik, J. Wawrzyniak (red.), Kompleksowe
podejcie w dzia³aniach profilaktycznych, w: Ró¿ne spojrzenia na przemoc, £ód 2008, s. 208216;
M. Nowak, Stop cyberprzemocy!  (Dobra praktyka), Meritum 2 (2010), s. 4245.
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powiêca siê ograniczaniu i likwidowaniu czynników jednostkowych, rodzinnych, rówieniczych, szkolnych i rodowiskowych ryzyka oraz sprzyjaj¹cych
prawid³owemu rozwojowi. Wród tych zagadnieñ znajduj¹ siê kwestie zwi¹zane
z cyberprzemoc¹. Media elektroniczne s¹ bowiem nie tylko ród³em informacji
i narzêdziem komunikowania siê osób, ale tak¿e sprzyjaj¹ aktom przemocy
wród dzieci i m³odzie¿y. St¹d te¿ m³ode pokolenie potrzebuje pomocy
w odpowiedzialnym korzystaniu z Internetu i telefonu komórkowego. Oczywiste
wydaje siê, ¿e pierwszym i podstawowym rodowiskiem przeciwdzia³ania
cyberprzemocy jest rodzina. Wywiera ona istotny wp³yw na zachowanie siê
dzieci i m³odzie¿y oraz na sposób korzystania z Internetu i telefonu komórkowego. Powszechnie jednak rodzice postrzegani s¹ jako wychowawcy, którzy napotykaj¹ na liczne problemy w zakresie wspierania dzieci w m¹drym i odpowiedzialnym korzystaniu z nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Sami zatem rodzice potrzebuj¹ pomocy w zakresie przeciwdzia³ania cyberprzemocy wród m³odego pokolenia.
Sporód ró¿nych form wsparcia udzielanego rodzinie, istotn¹ rolê spe³nia
wspó³praca z podmiotami odpowiedzialnymi nie tylko za edukacjê i wychowanie m³odego pokolenia, ale równie¿ za utrzymanie bezpieczeñstwa i porz¹dku
publicznego. Do tej grupy zalicza siê policjê jako organ wykonawczy w³adz
pañstwowych i samorz¹dowych, odpowiedzialny za ochronê bezpieczeñstwa,
spokoju i porz¹dku publicznego3. Funkcjonariusze policji pilnuj¹ przestrzegania
prawa i cigaj¹ przestêpców, zapewniaj¹ obywatelom ochronê i pomoc w sytuacjach kryzysowych oraz przeciwdzia³aj¹ przestêpczoci4. Uczestnicz¹ równie¿
w ró¿nego rodzaju inicjatywach zwalczania przestêpczoci w sieci internetowej.
Coraz czêciej funkcjonariusze policji anga¿uj¹ siê w dzia³ania, które maj¹ na
celu przeciwdzia³anie cyberprzemocy wród dzieci i m³odzie¿y5.
Przedmiotem niniejszych analiz bêdzie poszukiwanie odpowiedzi na pytania postawione w tytule. Sugeruj¹ one dwa zasadnicze zagadnienia. Pierwsze
dotyczy mo¿liwoci wspó³pracy policji z rodzin¹ w przeciwdzia³aniu cyberprzemocy wród dzieci i m³odzie¿y. Drugie zagadnienie natomiast wi¹¿e siê z zamiarem, który wydaje siê niemo¿liwy do realizacji. Maj¹c to na uwadze, zostanie
wyjanione pojêcie cyberprzemoc oraz krótko scharakteryzowane zjawisko
cyberprzemocy wród dzieci i m³odzie¿y. W tym kontekcie zwróci siê uwagê
na konkretne formy wspó³pracy policji z rodzin¹ oraz zwi¹zane z tym ograniczenia prawne, organizacyjne i spo³eczne.
3 Por. E. Wiszowaty, Etyka policji. Miêdzy prawem, moralnoci¹ i skutecznoci¹, Warszawa
2011, s. 55.
4 Ibidem.
5 Do takich wniosków prowadz¹ m.in. informacje zamieszczane w prasie lokalnej.
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Wyjaśnienie pojęcia „cyberprzemoc”
Pojêcie cybeprzemoc pochodzi od angielskiego s³owa cyberbullying.
W polskiej literaturze pedagogicznej, socjologicznej i w dokumentach publicznych pojêcie to pojawi³o siê na prze³omie XX i XXI w.  wraz z rozpowszechnianiem siê technologii informacyjnych i komunikacyjnych6. Zosta³o ono rozpropagowane przez Fundacjê Dzieci Niczyje, która w ramach programu
Dziecko w Sieci zajmuje siê m.in. problemem agresji w sieci7. Obecnie cyberprzemoc bywa zastêpowa takimi wyra¿eniami, jak: cyberbulling, cybermobbing, e-mobbing, przemoc internetowa, przemoc elektroniczna, cybernêkanie, cyberprzeladowanie, agresja elektroniczna, co prowadzi do
braku jasnoci pojêciowej i utrudnia prowadzenie rzetelnej, pog³êbionej debaty
na temat dzia³añ profilaktycznych i interwencyjnych8.
W ogólnym rozumieniu pojêcie cyberprzemoc uto¿samiane jest z aktami
agresji i przemocy stosowanymi za pomoc¹ technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Tego rodzaju zachowania ³¹czy siê przede wszystkim z przemoc¹
rówienicz¹, typow¹ dla dzieci i m³odzie¿y9. Sporadycznie te¿ badacze nie
stawiaj¹ ograniczeñ wiekowych, s³usznie u¿ywaj¹c pojêcia cyberprzemoc tak¿e w odniesieniu do aktów przemocy internetowej lub elektronicznej, które stosuj¹
osoby doros³e10. Zjawisko to dotyczy bowiem wszystkich grup wiekowych.
Wspó³czenie polscy badacze w definiowaniu pojêcia cyberprzemoc
odwo³uj¹ siê do dwóch angielskich s³ów: cyber i bully11. Pierwszy wyraz
6 Mo¿na s¹dziæ, ¿e z powodu dynamicznego rozwoju Internetu i telefonii komórkowej oraz
coraz szerszego wykorzystania tych narzêdzi przez m³ode pokolenie, problem przemocy rówieniczej
z u¿yciem Internetu lub telefonów komórkowych bêdzie narasta³. Zob. szerzej o tym np. w: J. Py¿alski,
Agresja elektroniczna i cyberbulling jako nowe ryzykowne zachowania m³odzie¿y, s. 39 i nn.
7 Zob. http://dzieckowsieci.fdn.pl/ (20.01.2014).
8 Pisze o tym np. I. Uflik-Jaworska, Cyberprzemoc czy cybermobbing? Kontrowersje terminologiczne i charakterystyka zjawiska, w: B. Szmigielska (red.), Psychologiczne konteksty Internetu, Kraków
2009, s. 197215; idem, Cyberbullying, cyberprzemoc czy cybermobbing?, w: D. Bis, A. Rynio (red.),
Media w wychowaniu chrzecijañskim, Lublin 2010, s. 491500.
9 Zob. np. K. S³omka-Michalak, Cyberprzemoc: przegl¹d badañ, w: Z. Bartkowicz, A. Wêgliñski,
A. Lewicka (red.), Powinnoci i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych spo³ecznie, Lublin
2010, s. 113118; A. Zieja, Cyberprzemoc jako zagro¿enie dla wspó³czesnej m³odzie¿y  w kontekcie
adolescencji norm spo³ecznych, w: I. Pufal-Struzik (red.), M³odzie¿ a patologie i zagro¿enia spo³eczne,
Kielce 2011, s. 7381.
10 W publikacjach z dziedziny prawa na okrelenie zjawiska agresji elektronicznej wród osób
doros³ych (sprawców i ofiar) coraz czêciej stosuje siê pojêcie cyberstalking, które z jêzyka angielskiego oznacza cyberprzeladowanie. Zob. wiêcej o tym np. w: J. Groth, Cyberstalking  perspektywa
psychologiczna, Forum Owiatowe 2 (2010), s. 8598; B. Ho³yst, Psychologia kryminalistyczna, Warszawa 2004, s. 628; J. Kosiñska, Prawnokarna problematyka stalkingu, Prokuratura i Prawo 10 (2008),
s. 33; J. Plis, Cybertalking. Podstawowe problemy prawnokarnej ochrony, w: S. Bêbas, J. Plis, J. Bednarek
(red.), Patologie w cyberwiecie, Radom 2012, s. 350.
11 Zob. np. S. Bêbas, Patologie spo³eczne w sieci, Toruñ 2013, s. 52 i nn; K. S³omka-Michalak,
Cyberprzemoc: przegl¹d badañ, s. 113118.
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oznacza komputerowe lub elektroniczne sterowanie. Drugi natomiast wskazuje
na brutalnoæ, terroryzowanie, nêkanie, znêcanie siê nad s³abszymi12. Na podstawie znaczenia wy¿ej przywo³anych wyrazów badacze twierdz¹, ¿e pojêcie
cyberprzemoc okrela z³o¿one zjawisko, obejmuj¹ce wiele ró¿nych zachowañ
z wykorzystaniem Internetu i telefonii komórkowej13. Tê szerok¹ definicjê próbuje siê doprecyzowaæ, zw³aszcza w naukach spo³ecznych. Badacze nie s¹
jednak zgodni co do zakresu znaczeniowego cybeprzemocy. St¹d te¿, pisz¹c
czêsto o tym samym zjawisku, pos³uguj¹ siê ró¿nymi pojêciami, jak równie¿
u¿ywaj¹ takich samych terminów w odniesieniu do ró¿nych form agresji elektronicznej14.
Pomijaj¹c szczegó³owy przegl¹d ró¿nych definicji cyberprzemocy, na
potrzeby niniejszego tekstu mo¿na przyj¹æ okrelenia zaproponowane przez pedagogów. W literaturze pedagogicznej zwykle pojêcie cyberprzemoc wskazuje
na rodzaj agresywnego, celowego, wiadomego, powtarzalnego i d³ugotrwa³ego
zachowania jednostki lub grupy osób wobec s³abszej fizycznie lub psychicznie
ofiary, z u¿yciem elektronicznych form kontaktu15. Zarówno sprawca, jak
i ofiara nale¿¹ do tej samej grupy spo³ecznej. Tak ogólnie okrelone dzia³ania
online s¹ zró¿nicowane. Wymagaj¹ zatem uszczegó³owienia w odniesieniu do
grupy dzieci i m³odzie¿y.

Zjawisko cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży
Cyberprzemoc stanowi wyj¹tkowo niebezpieczne zjawisko spo³eczne.
W ostatnich latach ta forma agresji sta³a siê powszechna wród dzieci i m³odzie¿y. Wystêpuje ona w postaci wiadomego, powtarzanego oczerniania, wyszydzania, kompromitowania rówieników, gro¿enia, przeladowania, zastraszania
za porednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych (g³ównie Internetu i telefonu komórkowego). St¹d te¿ zwykle wyodrêbnia siê: 1) przemoc werbaln¹ w sieci, która przybiera formê wulgarnego wyzywania, poni¿ania, omieszania, straszenia, szanta¿owania, przesy³ania nieprzyjemnych (omieszaj¹cych,
agresywnych, zastraszaj¹cych) wiadomoci do ofiary, agresywnej wymiany
zdañ (tzw. flamingu) w grupie dyskusyjnej lub w pokojach czatowych; 2) reje12
13
14

S. Bêbas, Patologie spo³eczne w sieci, s. 52 i nn.
Zob. np. ibidem; J. Py¿alski, Agresja elektroniczna i cyberbulling..., s. 119138, 157162.
Zob. wiêcej o tym w: S. Bêbas, Patologie spo³eczne w sieci, s. 52 i nn; J. Py¿alski, Agresja
elektroniczna i cyberbulling..., s. 119138, 157162.
15 Zob. np. S. Bêbas, Patologie spo³eczne w sieci, s. 5155; por. P.K. Smith, J. Mahdavi,
M. Carvalho, S. Fisher, S. Russell, N. Tippet, Cyberbullying: Its nature and impact in secondary school
pupils, The Journal of Child Psychology and Psychiatry 49 (2008), no 4, pp. 376377.
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strowanie filmów i zdjêæ dziecka lub nastolatka wbrew jego woli, a nastêpnie
upublicznianie w sieci; 3) publikowanie w sieci prywatnych materia³ów
(np. zapisów rozmów, listów, zdjêæ) nieletniej ofiary i informacji omieszaj¹cych
j¹, które sprawca wykrad³ z komputera lub telefonu ofiary, lub wszed³ w ich
posiadanie, gdy przyjani³ siê z ofiar¹; 4) kradzie¿ to¿samoci dziecka lub nastolatka poprzez podszywanie siê w sieci pod ofiarê; 5) wykluczenie polegaj¹ce na
celowym usuniêciu z listy kontaktów internetowych (np. na portalu spo³ecznociowym) lub niedopuszczanie do niej danej osoby16. Oprócz tego rodzaju
form cyberprzemocy wymienia siê: inwigilacjê ofiary w sieci i nêkanie jej niechcianymi komunikatami, prowokowanie lub atakowanie ofiary oraz dokumentowanie zdarzenia za pomoc¹ filmu lub zdjêæ, a nastêpnie rozpowszechnianie
kompromituj¹cych materia³ów w Internecie17. Za równie niebezpieczn¹, jak wy¿ej wymienione formy, uznaje siê agresjê techniczn¹ zwi¹zan¹ z niszczeniem
nale¿¹cego do ofiary sprzêtu komputerowego czy oprogramowania lub infrastruktury informatycznej (np. stron internetowych, blogów). Sprawca zazwyczaj
rozsy³a wirusy komputerowe, w³amuje siê do komputera ofiary czy te¿ automatycznie wysy³a do ofiary ogromn¹ liczbê poczty elektronicznej, blokuj¹c jego
system komputerowy18.
Osoby nieletnie, dopuszczaj¹ce siê wy¿ej wymienionych form cyberprzemocy19 zwykle korzystaj¹ nie tylko z komputera, ale równie¿ z telefonów komórkowych wyposa¿onych w dostêp do Internetu. Co wa¿ne, pos³uguj¹ siê
takimi narzêdziami, jak: e-maile, komunikatory internetowe (np. gadu gadu,
skyp), portale i serwisy spo³ecznociowe (np. facebook), blogi, grupy dyskusyjne, czatromy20. Narzêdzia te s³u¿¹ sprawcom m.in. do przeladowania,
zastraszania, nêkania, wymiewania innych. Agresorzy przez d³u¿szy czas przeladuj¹ i drêcz¹ swoje ofiary, tworz¹ specjalne strony internetowe21. Niejednokrotnie te¿, jak ju¿ wy¿ej zauwa¿ono, sprawcy cyberprzemocy podszywaj¹ siê
w sieci pod kogo wbrew jego woli. Ofiary natomiast nie potrafi¹ siê broniæ,
czuj¹ bowiem, ¿e sprawca ma nad nimi przewagê fizyczn¹ lub psychiczn¹22.
U pod³o¿a wy¿ej wymienionych zachowañ dzieci i m³odzie¿y znajduj¹ siê
przyczyny indywidualne i sytuacyjne. Wi¹¿¹ siê one nie tylko z w³aciwociami
osobowymi dzieci i m³odzie¿y, ale tak¿e z przemianami okresu dojrzewania,
16
17
18
19

Zob. wiêcej o tym np. w: J. Py¿alski, Agresja elektroniczna i cyberbulling..., s. 119138.
Ibidem.
Zachowanie to nosi znamiona tzw. bombingu. Zob. ibidem.
Osoby te okrelane s¹ w literaturze pojêciem stalker lub cybermobber. Zob. np. J. Groth,
Cyberstalking  perspektywa psychologiczna, Forum Owiatowe 2 (2010), s. 8598.
20 S. Bêbas, Patologie spo³eczne w sieci, s. 5166.
21 Ibidem.
22 Ibidem.
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sk³onnoci¹ do dzia³ania pod wp³ywem impulsu i niemal nieograniczonym, pozbawionym kontroli ze strony osób doros³ych, dostêpem do nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych23. Ujawnieniu siê i eskalacji cyberprzemocy
wród dzieci i m³odzie¿y sprzyja m.in. niski poziom empatii, sk³onnoæ do
prowokowania innych osób i pozornie niewinnych ¿artów, brak zainteresowania
ze strony rodziców i opiekunów, niekontrolowany przez doros³ych dostêp do
Internetu i telefonu komórkowego, tendencja do podkrelania swojej niezale¿noci, chêæ imponowania, akceptacji i wyró¿nienia siê na tle grupy rówieniczej,
nieumiejêtnoæ prowadzenia refleksji nad w³asnym zachowaniem24. Poza tym
zachowania charakterystyczne dla agresji elektronicznej nie tylko maj¹ swoje
ród³o w relacjach z rówienikami, ale tak¿e z rodzicami i nauczycielami25.
Coraz czêciej te¿ stosowanie cyberprzemocy wobec kolegów i kole¿anek staje
siê form¹ dobrej zabawy i spêdzania wolnego czasu. Równie¿ charakterystyczna dla okresu dorastania sk³onnoæ do prowokowania innych, przekraczania
zasad moralnych, odreagowania frustracji, pozyskania uwagi otoczenia czy chêæ
odwetu za doznane upokorzenia, sprzyjaj¹ wystêpowaniu cyberprzemocy
w grupie uczniów gimnazjum26. Zatem przyczyny te s¹ zró¿nicowane.
Warto zauwa¿yæ, ¿e cyberprzemoc wród dzieci i m³odzie¿y mo¿e stanowiæ kontynuacjê przemocy stosowanej w realnym wiecie. Ma ona charakter
czêstej lub okazjonalnej wiktymizacji. Wyró¿nia siê jednak od innych form przemocy. Z uwagi na czêstotliwoæ i charakter, jej negatywne skutki mog¹ byæ
wiêksze ni¿ w przypadku przemocy, agresji i mobbingu27. W sposób szczególny cyberprzemoc cechuje: przekraczanie granic czasu i miejsca, permanentna
dostêpnoæ ofiary, potencjalna anonimowoæ sprawcy utrudniaj¹ca jego wykrycie, dzia³anie sprawcy w ukryciu, pozostawanie ofiary w niewiadomoci bycia
w roli osoby nêkanej oraz nierównowaga si³ wynikaj¹ca z wiêkszych kompetencji sprawcy w zakresie obs³ugi nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych28. Ofiara nie ma miejsca, w którym czuje siê bezpieczna. W pocz¹tkowym
etapie aktów agresji elektronicznej dowiadcza trudnoci w ustaleniu to¿samoci
sprawcy (np. czy jest to ch³opak, czy dziewczyna, kolega czy wróg, kto
znajomy czy obcy, osoba z klasy czy z innej grupy rówieniczej) oraz liczby
23
24
25

Ibidem, s. 6670.
Ibidem.
S. Kozak, Patologie komunikowania w Internecie. Zagro¿enia i skutki dla dzieci i m³odzie¿y,
Warszawa 2011, s. 165.
26 Do takich wniosków prowadz¹ badania realizowane w ró¿nych grupach uczniów. Zob.
np. Bezpieczeñstwo dzieci w internecie. Raport z badañ jakociowych i ilociowych, http://fdn.pl/badania-fdn
(7.01.2014).
27 S. Bêbas, Patologie spo³eczne w sieci, s. 7074.
28 J. Py¿alski, Agresja elektroniczna i cyberbulling..., s. 119156.

Współpraca policji z rodziną w przeciwdziałaniu cyberprzemocy...

209

Studia Warmińskie 51 (2014)

osób, które j¹ przeladuj¹29. Sprawca natomiast, pos³uguj¹c siê komunikatorami
internetowymi nie musi znajdowaæ siê w fizycznej bliskoci ofiary o tej samej
porze30. Zwykle agresor atakuje ofiarê w sposób wiadomy i celowy, rani¹c jej
uczucia nawet w miejscu tradycyjnie postrzeganym jako bezpieczne (np. w domu
rodzinnym, na terenie szko³y). Powtarzalnoæ tych zachowañ wynika z cech
samego materia³u zamieszczonego w Internecie. Materia³ ten mo¿e byæ wielokrotnie kopiowany i rozsy³any przez sprawcê i innych u¿ytkowników Internetu,
albo raz zamieszczony bywa d³ugotrwale obecny w sieci31. W ten sposób
obraliwe lub omieszaj¹ce osobê wiktymizowan¹ komunikaty trafiaj¹ do du¿ej
liczby odbiorców. Ofiara nie ma mo¿liwoci sprawdzenia, kto z jej znajomych
zapozna³ siê z materia³em rozpowszechnianym w Internecie, co staje siê dla niej
ród³em wiêkszego cierpienia. W ten sposób sprawca podkrela swoj¹ dominacjê. Nie widz¹c bezporednio cierpieñ ofiary, agresor jest pozbawiony wspó³czucia i empatii, które mog³yby zredukowaæ dzia³ania agresywne32.
Celem wy¿ej wymienionych dzia³añ, jakie podejmuj¹ agresorzy, jest zdyskredytowanie konkretnych osób lub grup, a nawet ca³ych spo³ecznoci. Coraz
czêciej, jak wynika z badañ33, sprawcy cyberprzemocy adresowanej do nieletnich zazwyczaj pochodz¹ ze rodowiska szkolnego ofiary. W grupie agresorów
s¹ zarówno ch³opcy, jak i dziewczêta34. Stosuj¹c agresjê elektroniczn¹, sprawcy
zwykle nie s¹ wiadomi mo¿liwych konsekwencji prawnych. Z kolei ofiara,
niezale¿nie od p³ci, odczuwa np. lêk, osamotnienie, odrzucenie, wstyd, bezsilnoæ, brak przynale¿noci do grupy rówieniczej i akceptacji, spadek samooceny, brak zaufania, a tak¿e z³oæ, irytacjê i rozpacz35. Czuje siê te¿ nieszczêliwa.
Na sposób prze¿ywania ataków ze strony agresora nieznaczny wp³yw ma p³eæ
ofiary. Jak pokazuj¹ badania empiryczne, bezradne i obojêtne reakcje s¹ typowe
dla dziewcz¹t, a rewan¿owe i obojêtne dla ch³opców36. Niezale¿nie od p³ci
29
30
31
32
33
34

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Zob. o tym w: ibidem.
Dotychczasowe badania prowadzone na temat cyberprzemocy wród dzieci i m³odzie¿y
w ró¿nych krajach (np. w Austrii, Turcji, USA, Polsce) nie daj¹ jednoznacznych wyników dotycz¹cych
ró¿nic p³ciowych w zaanga¿owaniu w cyberprzemoc czy te¿ w jej dowiadczanie. Zob. wiêcej o tym np.
w: ibidem; A. Bassam, K. Piwowarska, Cyberprzemoc w ¿yciu m³odzie¿y ponadgimnazjalnej: komunikat
z badañ, w: A. Bassam, K. Czerwiñski, D. Wosik (red.), Internet w psychologii, Toruñ 2011, s. 160180;
J. Py¿alski, Polscy nauczyciele i uczniowie a agresja elektroniczna  zarys teoretyczny i najnowsze wyniki
badañ, w: M. Jêdrzejko, D. Sarza³a, Cz³owiek i uzale¿nienia, Pu³tuskWarszawa 2010, s. 117140.
35 S. Bêbas, Patologie spo³eczne w sieci, s. 7478.
36 Zob. np. Bezpieczeñstwo dzieci w internecie. Raport z badañ jakociowych i ilociowych, s. 3 i nn;
A. Latos, Zjawisko przemocy rówieniczej z wykorzystaniem nowych technologii informacyjnych, http:
//edunet.tarnow.pl/res/edunet_portal/przemoc_r_wie_nicza_z_wykorzystaniem_nowych_technologii_informacyjnych.pdf (7.02.2014).
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czêsto ofiara sama zaczyna izolowaæ siê od rówieników, dowiadcza stanów
typowych dla depresji dzieciêcej i ma myli samobójcze.
Coraz czêciej wród nieletnich, zw³aszcza adolescentów wystêpuj¹
sprawco-ofiary cyberprzemocy. S¹ to osoby, które dowiadczaj¹ agresji elektronicznej ze strony rówieników i równoczenie sami podejmuj¹ tego rodzaju
dzia³ania wobec innych osób37. W grupie tej wystêpuj¹ zarówno ch³opcy, jak
i dziewczêta. Czêsto s¹ to osoby wiktymizowane w szkole, które za pomoc¹
nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych podejmuj¹ dzia³ania o charakterze zemsty i odwetu w rodowisku online. Prawid³owoæ ta  jak pokazuj¹
badania  czêciej dotyczy ch³opców38.
Dowiadczaj¹c ró¿nych form cyberprzemocy, dzieci i m³odzie¿ rzadko
zwracaj¹ siê o pomoc do rodziców, nauczycieli i innych osób doros³ych. Fakt
bycia wiktymizowanym wywo³uje emocje o ujemnym charakterze, a milczenie na
temat doznawanych cierpieñ prowadzi do samoobwiniania siê i poczucia bezradnoci39. Jest to tym bardziej niepokoj¹ce, ¿e d³ugotrwa³y przebieg cyberprzemocy mo¿e skutkowaæ zaburzeniami psychicznymi i prowadziæ do prób samobójczych40. Perspektywa ta implikuje potrzebê podejmowania dzia³añ, które
uwiadomi¹ rodzicom wielorakie skutki fizyczne i psychiczne cyberprzemocy
oraz pomog¹ im w przeciwdzia³aniu atakom agresji elektronicznej wród dzieci
i m³odzie¿y.

Zakres możliwości współpracy policji z rodziną
Przeciwdzia³anie cyberprzemocy wród dzieci i m³odzie¿y stanowi czêæ
programu prewencyjnego policji41. W ramach tego programu zwraca siê uwagê
na zapewnienie bezpieczeñstwa osobom nieletnim i ma³oletnim. To priorytetowe
zadanie policja realizuje nie tylko przez wykrywanie sprawców czynów zabronionych prawem, ale równie¿ poprzez inicjatywy o charakterze profilaktycznym.
Coraz czêciej funkcjonariusze policji podejmuj¹ dzia³ania na rzecz podnoszenia
wiadomoci spo³ecznej w zakresie zagro¿eñ zwi¹zanych z korzystaniem z nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych42. Oprócz informacji zamiesz37
38
39
40
41

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Zob. np. http://www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/_portal/13347386234f8e7ebf39c6d/
Szkolenie_w_ramach_programu_%22safeNET%22.html (4.02.2014); http://www.radom24.pl/artykul/
czytaj/16243 (4.02.2014).
42 Zob. np. ibidem.
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czanych na stronach internetowych komendy policji (np. miejskiej, powiatowej),
funkcjonariusze uczestnicz¹ w spotkaniach i prelekcjach organizowanych dla
dzieci i m³odzie¿y  w zwi¹zku z realizacj¹ programu profilaktycznego szko³y43.
Inicjuj¹ te¿ dzia³ania adresowane g³ównie do rodziców, opiekunów, pedagogów
szkolnych i wychowawców. Dzia³ania te, jak wynika z analizy dostêpnej literatury i wpisów na stronach internetowych policji, s¹ jednak sporadyczne44. Warto
zatem wskazaæ na konkretne formy, które zas³uguj¹ na uwagê w pracy prewencyjnej funkcjonariuszy policji.
Za priorytetowe nale¿y uznaæ cykliczne spotkania o charakterze informacyjnym, których celem jest pedagogizacja rodziców w zakresie przeciwdzia³ania
cyberprzemocy. Nale¿¹ one do tradycyjnych, zbiorowych form wspó³pracy.
Tematyka tych spotkañ wykracza poza kompetencje zawodowe i mo¿liwoci
nauczycieli. Podczas tego rodzaju spotkañ mog³aby mieæ miejsce prelekcja po³¹czona z pogadank¹ tematyczn¹45 . Funkcjonariusz policji wystêpowa³by tu
zarówno w roli stró¿a prawa, jak te¿ eksperta. Rodzice mieliby okazjê dowiedzieæ siê: na czym polega cyberprzemoc, jak j¹ rozpoznaæ, jakie s¹ jej przyczyny i skutki, co nale¿y zrobiæ, aby zapobiegaæ cyberprzemocy wród dzieci
i m³odzie¿y. Zagadnienia te warto wzbogaciæ o wyjanienie pojêæ osoba nieletnia i czyn karalny wraz z podaniem przyk³adów np. zniewa¿enia, znies³awienia kolegi lub kole¿anki w Internecie. Niemniej istotne wydaje siê równie¿ omówienie zagadnienia naruszenia dóbr osobistych, zasad odpowiedzialnoci
prawnej nieletnich za czyny zwi¹zane z przestêpczoci¹ internetow¹. Z tym
wi¹¿e siê potrzeba uwiadomienia rodzicom, ¿e dziecko, które ukoñczy³o 13 lat,
wesz³o ju¿ w okres odpowiedzialnoci karnej i samo ponosi odpowiedzialnoæ
za swoje zachowanie. Zagadnienia te warto wzbogaciæ o omówienie: aspektów
ochrony wizerunku i dóbr u¿ytkowników nowych technologii informacyjnokomunikacyjnych. Koñcow¹ czêæ ka¿dego spotkania nale¿a³oby powiêciæ na
pytania stawiane przez rodziców. Zadaniem funkcjonariusza policji by³oby
udzielenie konkretnych odpowiedzi. W ten sposób rodzice mogliby pozyskaæ
wiêksz¹ wiadomoæ zagro¿eñ, poszerzyæ wiedzê na temat skutków prawnych
i sposobów przeciwdzia³ania cyberprzemocy oraz znaleæ odpowied na nurtuj¹ce ich pytania. Odpowiednim czasem do spotkañ tematycznych powiêconych agresji elektronicznej mog³yby byæ zebrania dla rodziców46, podczas których funkcjonariusz policji omawia zagadnienia z tym zwi¹zane.
43
44

Ibidem.
Zob. np. http://www.gazetakaszubska.pl/46419/policjanci-spotkali-sie-z-rodzicami-gimnazjalistow (7.02.2014).
45 M. Banasiak, Wspó³praca rodziców ze szko³¹ w kontekcie reform edukacji w Polsce, Toruñ
2013, s. 5051.
46 Ibidem.
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W celu zmotywowania rodziców do aktywnego udzia³u w tego rodzaju
spotkaniach warto prelekcjê wzbogaciæ o projekcjê krótkich filmów edukacyjnych na temat cyberprzemocy, których zakoñczenie mia³oby dwie formy: dobr¹
i z³¹. Taki materia³ stanowi³by podstawê do zainicjowania dyskusji w gronie
rodziców i wspólnego wyci¹gniêcia wniosków dotycz¹cych przeciwdzia³ania
zagro¿eniom wród m³odych u¿ytkowników nowych technologii informacyjnokomunikacyjnych. Pozwoli³by uwiadomiæ rodzicom wa¿n¹ rolê, jak¹ spe³niaj¹
w wychowaniu dzieci do odpowiedzialnego korzystania z Internetu i telefonu
komórkowego.
Istotne znaczenie mog¹ mieæ równie¿ zajêcia prowadzone przez funkcjonariuszy policji (np. przez psychologów policyjnych, policjantów z prewencji kryminalnej) w formie warsztatów dla rodziców. Obejmowa³yby one cykl spotkañ
powiêconych przeciwdzia³aniu cyberprzemocy. Podczas tych zajêæ rodzice s¹
aktywnymi i twórczymi uczestnikami. Nie tylko s³uchaj¹ prelekcji funkcjonariusza policji, ale równie¿ uczestnicz¹ w moderowanej przez niego dyskusji. Poza
tym w przyjaznej atmosferze odgrywaj¹ role zwi¹zane z byciem ofiar¹ i sprawc¹
cyberprzemocy, ucz¹ siê rozpoznawaæ symptomy zachowañ ofiary i sprawcy
oraz poszukuj¹ wspólnych, konstruktywnych rozwi¹zañ. Podczas warsztatów
funkcjonariusze policji mog¹ te¿ zwróciæ uwagê rodziców na problemy zwi¹zane
z publikowaniem zdjêæ czy te¿ filmów nagranych przez dzieci i m³odzie¿ za
pomoc¹ telefonów komórkowych, które nastêpnie, bez zgody zainteresowanego,
s¹ rozpowszechnianie w Internecie (np. na portalach spo³ecznociowych).
Wszystkie wymienione dzia³ania sprzyja³yby edukacji prawnej i wiktymologicznej
rodziców, przez co wyranie wzrasta³aby ich wiadomoæ skali niebezpieczeñstw
zwi¹zanych z korzystaniem z nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych.
W tym miejscu warto wspomnieæ o rzetelnie opracowanych i prezentowanych przez funkcjonariuszy policji na spotkaniach z rodzicami materia³ach zawieraj¹cych nie tylko opis form krzywdzenia dzieci w sieci, ale tak¿e informacje,
do kogo nale¿y zwróciæ siê w celu uzyskania pomocy, jeli dziecko bêdzie
krzywdzone, przeladowane i nêkane przez rówieników za pomoc¹ nowych
technologii informacyjno-komunikacyjnych czy te¿ kiedy i w jaki sposób
o zdarzeniach informowaæ policjê. Godna uwagi jest tu dzia³alnoæ Helpine
Polska47 (zw³aszcza program Pomoc w NET48 i Dziecko w Sieci49) oraz Fundacji Dzieci Niczyje50. Organizacje te przekazuj¹ rodzicom informacje o zagro47 Zob. wiêcej o tym np. w: http://helpline.org.pl/o-nas (4.02.2014); por. W. Sobierajska, Cyberprzemoc w dowiadczeniach Helpline.org.pl, Cyberprzemoc 8 (2009), nr 1, s. 141149.
48 Ibidem.
49 Zob. http://dzieckowsieci.fdn.pl/materialy-edukacyjne-programu-dziecko-w-sieci (4.02.2014).
50 Zob. http://fdn.pl/ (4.02.2014).
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¿eniach, doradzaj¹ w sprawach przeciwdzia³ania tym zagro¿eniom oraz w zakresie mo¿liwoci postêpowania w sytuacjach, gdy dziecko zosta³o skrzywdzone
przy u¿yciu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. W celu skutecznego zapobiegania cyberprzemocy funkcjonariusze policji powinni podczas
prelekcji przekazywaæ rodzicom rzetelne informacje na temat materia³ów drukowanych, poradników dostêpnych w formie online, kursów e-learninowych51
oraz sposobów nawi¹zania kontaktu z organizacjami zajmuj¹cymi siê przeciwdzia³aniem cyberprzemocy. Poza tym, zarówno funkcjonariusze policji, jak
i rodzice, mog¹ w³¹czyæ siê w lokalne kampanie na rzecz bezpieczeñstwa dzieci
i m³odzie¿y w Internecie, wspólnie uczestnicz¹c w spotach telewizyjnych i radiowych oraz w reklamach prasowych.
Wy¿ej wymienione inicjatywy nale¿y uznaæ za podstawowe. W praktyce na
szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ prelekcje dla rodziców, których dzieci uczêszczaj¹
do szko³y podstawowej i gimnazjum. W³anie w tych grupach uczniów, jak ju¿
wy¿ej zauwa¿ono, obserwuje siê najwiêksze nasilenie zjawiska cyberprzemocy.

Ograniczenia w zakresie współpracy policji z rodziną
Zaanga¿owanie funkcjonariuszy policji w przeciwdzia³anie cyberprzemocy
wród dzieci i m³odzie¿y przyczynia siê do zwiêkszenia wiadomoci spo³ecznej
w zakresie zagro¿eñ zwi¹zanych z korzystaniem z Internetu i telefonów komórkowych. Napotyka jednak na liczne trudnoci, które ograniczaj¹ skutecznoæ
wy¿ej opisanych form wspó³pracy z rodzicami. Niew¹tpliwie brakuje przepisów
prawnych, odpowiednio przygotowanych folderów informacyjnych oraz spójnego sytemu skoordynowanych dzia³añ pomiêdzy policj¹ i instytucjami owiatowymi, które zajmuj¹ siê pedagogizacj¹ rodziców. Równie¿ w programach profilaktycznych szkó³ marginalizuje siê spotkania organizowane dla rodziców z udzia³em
funkcjonariuszy policji. Wynika to m.in. z ograniczeñ czasowych, problemów
organizacyjnych, a niekiedy tak¿e z braku rodków finansowych i barier prawnych. Czêsto bowiem kwestie formalne i ekonomiczne decyduj¹ o braku mo¿liwoci zorganizowania warsztatów z udzia³em funkcjonariusza policji (zw³aszcza
psychologa policyjnego) czy te¿ o publikowaniu materia³ów edukacyjnych adresowanych do rodziców.
Poza ograniczeniami formalnymi i ekonomicznymi istotne s¹ równie¿ inne
problemy. Do nich zaliczyæ nale¿y biernoæ rodziców, a zw³aszcza brak chêci
51 Tego rodzaju szkolenia s¹ prowadzone m.in. przez Fundacjê Dzieci Niczyje  na platformie
edukacyjnej Dziecko w Sieci. Zob. http://fdn.pl/kursy/ (5.02.2014).
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do wspó³pracy oraz bagatelizowanie problemu cyberprzemocy. Niemniej istotny
wydaje siê zarówno brak zaufania spo³eczeñstwa do policji, jak i utrwalone
negatywne stereotypy w odniesieniu do funkcjonariuszy policji. W praktyce
ogranicza to w znacznym stopniu mo¿liwoæ wspó³pracy policji z rodzicami.
Z tym wi¹¿e siê obawa rodziców przed kontaktem i rozmow¹ z funkcjonariuszami policji. S¹ to bariery psychologiczne. Wi¹¿¹ siê one wprost z ograniczeniami
podmiotowymi. Mo¿na je równie¿ dostrzec w postawach funkcjonariuszy policji. Prowadzenie spotkañ, prelekcji, dyskusji z rodzicami oraz warsztatów dla
rodziców wymaga, oprócz przygotowania zawodowego, tak¿e specjalnych predyspozycji psychicznych, zdolnoci prowadzenia dialogu i posiadania podstawowych umiejêtnoci pedagogicznych. Wród nich na uwagê zas³uguje zdolnoæ tworzenia przyjaznej atmosfery spotkania, wzbudzanie zaufania, otwartoæ
na problemy rodziców, umiejêtnoæ zainteresowania s³uchaczy i upogl¹dowienia
prezentowanych zagadnieñ.

Uwagi końcowe
Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne, zw³aszcza Internet i telefony komórkowe, daj¹ dzieciom i m³odzie¿y ró¿ne mo¿liwoci wykorzystania
ich m.in. w celach edukacyjnych, rozrywkowych, komunikacyjnych. Stanowi¹
tak¿e potencjalne ród³o zagro¿eñ zwi¹zanych z cyberprzemoc¹. St¹d te¿ za
istotne nale¿y uznaæ dzia³ania prewencyjne policji adresowane zarówno do dzieci i m³odzie¿y, jak i do rodziców. Wszyscy bowiem potrzebuj¹ odpowiedniego
wsparcia w rozpoznawaniu cyberprzemocy i eliminowaniu zagro¿eñ.
Wspó³praca policji z rodzin¹ w zakresie przeciwdzia³ania cyberprzemocy,
mimo braku umocowañ prawnych, zas³uguje na uwagê osób odpowiedzialnych
za przygotowanie zawodowe policjantów. Nale¿y j¹ potraktowaæ jako nowe
wyzwanie spo³eczne. Wymaga ono przygotowania oferty edukacyjnej skierowanej do rodziców ze strony funkcjonariuszy policji pionu prewencji kryminalnej.
Doceniaj¹c znaczenie wspó³pracy policji z rodzin¹ w przeciwdzia³aniu cyberprzemocy wród dzieci i m³odzie¿y, warto wiêcej uwagi powiêciæ tym zagadnieniom zarówno w teorii, jak i w praktyce. Potrzebne s¹ pog³êbione analizy
na gruncie pedagogiki. Ka¿da forma wspó³pracy policji z rodzin¹ w przeciwdzia³aniu cyberprzemocy, jeli ma byæ skuteczna, wymaga odwo³ania siê do
naukowych podstaw i twórczych inspiracji pedagogów. Wa¿na jest równie¿ rola
pedagogiki w formowaniu przysz³ych funkcjonariuszy policji. W³aciwe przygotowanie zawodowe stwarza optymalne mo¿liwoci do korzystania z wiedzy
pedagogicznej w dzia³alnoci prewencyjnej zwi¹zanej z cyberprzemoc¹.

Współpraca policji z rodziną w przeciwdziałaniu cyberprzemocy...

215

Studia Warmińskie 51 (2014)

WSPÓŁPRACA POLICJI Z RODZINĄ W PRZECIWDZIAŁANIU
CYBERPRZEMOCY WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY
– MOŻLIWOŚĆ CZY UTOPIA?
(STRESZCZENIE)

W ostatnich latach podejmowane s¹ ró¿ne inicjatywy, które maj¹ na celu ograniczanie i likwidowanie zagro¿eñ zwi¹zanych z cyberprzemoc¹. Za istotne uznaje siê wspieranie dzieci i m³odzie¿y
w odpowiedzialnym korzystaniu z nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zadanie to
zas³uguje na szczególn¹ uwagê rodziców. W wype³nianiu tego zadania rodzice potrzebuj¹ pomocy.
Sporód ró¿nych form wsparcia udzielanego rodzinie istotn¹ rolê mo¿e spe³niæ wspó³praca z policj¹.
Coraz czêciej funkcjonariusze policji anga¿uj¹ siê w ró¿nego dzia³ania, które maj¹ na celu przeciwdzia³anie cyberprzemocy wród dzieci i m³odzie¿y. Analizy podjête w niniejszym artykule koncentruj¹
siê wokó³ poszukiwania odpowiedzi na pytania: czy i w jakim stopniu mo¿liwa jest wspó³praca policji
z rodzin¹ w przeciwdzia³aniu cyberprzemocy wród dzieci i m³odzie¿y? Czy wspó³praca ta nie jest
tylko utopi¹? Co nale¿y zrobiæ, aby wspó³praca policji z rodzin¹ w zakresie przeciwdzia³ania cyberprzemocy by³a mo¿liwa? Tak okrelony problem wymaga ukazania mo¿liwoci i ograniczeñ w zakresie wspó³pracy policji z rodzin¹ w przeciwdzia³aniu cyberprzemocy wród dzieci i m³odzie¿y. Maj¹c to
na uwadze, najpierw opisano pojêcie cyberprzemoc, a nastêpnie krótko scharakteryzowano zjawisko cyberprzemocy wród dzieci i m³odzie¿y. W tym kontekcie zwrócono uwagê na konkretne
inicjatywy policji oraz ró¿ne ograniczenia prawne, organizacyjne i spo³eczne.

COOPERATION OF THE POLICE AND FAMILY IN PREVENTION
OF CYBERVIOLENCE AMONG CHILDREN AND TEENAGERS
– POSSIBILITY OR UTOPIA?
(SUMMARY)

In recent years various initiatives that aim at limiting and eliminating the threats connected with
cyberviolence were taken. Supporting children and teenagers in responsible usage of new information
technology seems to be very important. This task deserves particular parents attention. However,
parents need help in fulfilling this task. From among different forms of support given to the family,
cooperation with the police can fulfill a significant role. More and more frequently, police officers
engage in diverse actions to prevent cyberviolence among children and teenagers. The analyses
undertaken in this article concentrate on the following questions: is cooperation with the police and
family in prevention of cyberviolence among children and teenagers possible?, isnt it utopian?, what
should be done to make such cooperation possible? A problem defined in this way requires presenting
the possibilities and limitations in cooperation of the police and family in preventing cyberviolence
among children and teenagers. Keeping that in mind, the notion of cyberviolence was described.
Afterwards, the phenomenon of cyberviolence among children and teenagers was characterized. In
this context the attention was paid to specific initiatives of the police and numerous legal, organizational, and social limitations.
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DIE ZUSAMMENARBEIT DER POLIZEI MIT DER FAMILIE
BEIM ENTGEGENWIRKEN DER CYBERGEWALT UNTER KINDERN
UND JUGENDLICHEN – MÖGLICHKEIT ODER UTOPIE?
(ZUSAMMENFASSUNG)

In den letzten Jahren wurden verschiedene Initiativen unternommen, deren Ziel die Begrenzung
und Ausschaltung der Gefahren ist, die mit der Cybergewalt zusammenhängen. Als wesentlich wird
die Unterstützung der Kinder und Jugendlichen bei der verantwortlichen Benutzung der neuen Informations- und Kommunikationstechniken angesehen. Diese Aufgabe obliegt ganz besonders den Eltern, sie müssen jedoch dabei unterstützt werden. Unter verschiedenen Formen der Unterstützung
kann auch die Zusammenarbeit mit der Polizei eine wichtige Rolle spielen. Immer öfters engagieren
sich die Polizeibeamten in verschiedenen Maßnahmen, deren Ziel das Entgegenwirken der Cybergewalt unter Kindern und Jugendlichen ist. Die in diesem Artikel durchgeführten Analysen versuchen
folgende Fragen zu beantworten: Ob und in welchem Umfang ist eine Zusammenarbeit zwischen der
Polizei und der Familie beim Entgegenwirken der Cybergewalt unter Kindern und Jugendlichen
möglich? Ist eine solche Zusammenarbeit nur eine Utopie? Was muss man tun, damit eine Zusammenarbeit zwischen der Polizei und der Familie auf diesem Gebiet möglich wäre? Ein so formuliertes
Problem verlangt danach, die Möglichkeiten und Grenzen auf diesem Bereich zu untersuchen. So
wurde zuerst der Begriff Cybergewalt umschrieben. Dann wurde auch das Phänomen der Cybergewalt in den Milieus der Kinder und Jugendlichen charakterisiert. In diesem Kontext wurde die
Aufmerksamkeit auf konkrete Initiativen der Polizei sowie auf diesbezügliche rechtliche, organisatorische und soziale Begrenzungen gelenkt.
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1. Introduzione
L’autonomia privata1 è quel principio del diritto privato moderno per cui
un soggetto, in una società libera, può costruire la sua volontà, esternarla ed
agire in base ad essa. All’interno dell’autonomia privata è compresa la cosiddetta libertà di contrattare, con cui è concesso ad un individuo il diritto di concludere qualsiasi contratto. Le parti si possono accordare affinché non siano applicate alcune norme giuridiche, ma ne siano utilizzate altre stabilite nel contratto.
Si può in tal caso parlare, da una parte, della libertà di concludere il contratto
(Abschlussfreiheit), dall’altra, della libertà di determinare il contenuto del contratto (Inhaltsfreiheit).
Adres/Adresse/Anschrift: Alessandro Hirata, Professore Associato di Diritto Romano dell’Universita di
Sao Paolo, Libero docente di Diritto Romano per l’Universita di Sao Paolo, Faculdade de Direito de
Ribeirão Preto, Rua Prof. Aymar Baptista Prado, 835, CEP:14040-906 – Campus da USP de Ribeirão
Preto, Ribeirão Preto/SP – Brasil, alessandro.hirata@usp.br.
1 L’Autore è coordinatore di un progetto di ricerca, finanziato dal FAPESP (Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado de São Paulo), che si occupa di istituti del diritto privato analizzati attraverso
metodologie comparatistiche diacroniche e storiche. Il presente contributo è stato sviluppato nell’ambito
di questo progetto.
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La libertà contrattuale, così come ora definita, non esisteva nel diritto
romano. Nel diritto romano delle obbligazioni vigeva il cosiddetto Typenzwang:
a priori le parti non avrebbero potuto stipulare contratti per i quali non fosse
stata fornita un’actio. Tuttavia, si può affermare che, in pratica, questa limitazione del Typenzwang poteva essere elusa.
In un contratto per il salvataggio della vita un soggetto riceve qualcosa da
un altro soggetto o si obbliga nei suoi confronti, perché il primo ha salvato il
secondo da una qualche violenza. Questo contratto innominato costituisce un
bell’esempio di come i giuristi romani abbiano affrontato la questione della
libertà contrattuale.

2. La libertà contrattuale nel diritto romano
Attualmente ogni persona ha fondamentalmente il potere, quando si tratta
di applicare esclusivamente il diritto privato, di dare forma alle sue relazioni con
altri individui secondo la propria volontà. Norme giuridiche lasciano spazio alla
volontà delle parti. Quando, invece, si tratta di diritto pubblico, trovano applicazione naturalmente regole diverse (il tema non sarà qui preso in esame).
Nel ius publicum manca la cosiddetta autonomia privata, che caratterizza il
diritto privato e, al tempo stesso, la separa dal diritto pubblico. Se questa
autonomia fosse cancellata dal diritto privato, non solo se ne toglierebbe il
fondamento, ma esso sarebbe addirittura abolito.
Un’autonomia privata illimitata tuttavia ovviamente non esiste. Il legislatore
deve porre dei limiti e gestire i diritti del singolo individuo per salvaguardare gli
interessi di tutti, ossia il bene comune. Nel fare ciò, deve essere parimenti
assicurata l’efficacia di talune opinioni della maggioranza. Atteso che esse spesso differiscono in modo non marginale, si possono constatare, attraverso il
percorso storico e da Stato a Stato, diversità notevoli anche nella limitazione
dell’autonomia privata.
Dall’autonomia privata in generale si può isolare la cosiddetta libertà contrattuale2, il tema centrale di questo contributo. Attraverso la libertà contrattuale
2 Sull’analisi storica della libertà contrattuale si vedano, tra gli altri, W. Scherrer, Die geschichtliche Entwicklung des Prinzips der Vertragsfreiheit, Basel 1948, p. 7 ss., Th. Mayer-Maly, Privatautonomie und Vertragsethik im Digestenrecht, Iura 6 (1955), p. 128 ss., e M. Artner, Agere praescriptis verbis:
atypische Geschäftsinhalte und klassisches Formularverfahren, Berlin 2002, p. 11 ss. Cfr. anche
A. Burdese, I contratti innominati in Derecho romano de obligaciones (Studi in onore di Murga Gener),
Madrid 1994, p. 63 ss., L. Zhang, Contratti innominati nel diritto romano – Impostazioni di Labeone e di
Aristone, Milano 2007, p. 1 ss., e (con bibliografia dettagliata) E. Sciandrello, Studi sul contratto
estimatorio e sulla permuta nel diritto romano, Trento 2011, p. 3 ss.
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viene in primo luogo concesso ad un privato il diritto di concludere un contratto
,,arbitrario”. Un tale contratto ha il vantaggio di poter essere concluso senza
ulteriore conoscenza dettagliata delle norme giuridiche. Le parti si accordano
sulla base della ragione comune. La legge interviene solo nel momento dell’obbligo di adempiere le prestazioni nel modo concordato.
La libertà contrattuale include la scelta libera della controparte, della forma
e del contenuto dell’accordo. Si può, pertanto, parlare da un lato di libertà di
conclusione e dall’altro di libertà di contenuto del contratto3; le parti, nel moderno diritto delle obbligazioni tedesco, possono decidere se vogliono concludere
il contratto e possono altresì – in principio4 – determinare liberamente il contenuto del regolamento contrattuale e anche la forma del contratto senza alcun
Typenzwang5.
Se si guarda al diritto romano sotto la luce di questi Begriffe, una tale
libertà in ambito contrattuale non veniva concessa ad ognuno, come invece
avviene oggi. Le persone completamente capaci di agire erano numericamente
inferiori rispetto ad oggi6. Si può parlare di una libertà di conclusione del
contratto solo nel caso di un pater familias completamente capace di agire7.
Con riguardo alla libertà di determinare il contenuto del contratto, nel
diritto romano delle obbligazioni esisteva il già menzionato Typenzwang: le parti
fondamentalmente non potevano concludere contratti per cui non fosse prevista
un’actio8. Da ciò si potrebbe dedurre che nel diritto romano classico non
esisteva una libertà contrattuale analoga a quella conosciuta nel diritto moderno,
ad esempio tedesco. Questo, però, non è del tutto corretto. Quantunque il
concetto contemporaneo di libertà contrattuale fosse sconosciuto nel diritto
romano classico, si può nondimeno constatare che il Typenzwang poteva, nella
prassi, essere superato senza grandi problemi. La prima possibilità era l’utilizzo
di una stipulatio, che non aveva un contenuto determinato e con la quale
3 Cfr. M. Kaser, Das römische Privatrecht I – Das altrömische, das vorklassische und klassische
Recht, München 1971, p. 477, M. Artner, Agere praescriptis verbis, p. 11 ss., L. Zhang, Contratti
innominati, op. cit., p. 1 ss., e E. Sciandrello, Studi sul contratto estimatorio, p. 3 ss.
4 Vi sono anche eccezioni, ad esempio nel diritto del lavoro o nel diritto di locazione, ove il
legislatore deve limitare la libertà contrattuale per motivi sociali. Cfr. approfonditamente U. Wesel, Juristische Weltkunde: Eine Einführung in das Recht, Frankfurt 1984.
5 Come era usuale nel diritto romano (ed anche nel moderno diritto reale tedesco).
6 Cfr. M. Kaser, R. Knütel, Römisches Privatrecht, München 2005, p. 102 ss.
7 Anche con riguardo alla libertà di conclusione del contratto si può citare il SC Velleanum, che
vietava alle donne di intercedere, ossia di vincolarsi sotto il profilo obbligatorio nellinteresse di terzi, e il
SC Macedonianum, che vietava al terzo di agire contro il padre per restituzioni di somme date a mutuo al
figlio. Cfr. W. Scherrer, Die geschichtliche Entwicklung, p. 10 s., und M. Kaser, Das römische Privatrecht,
p. 667 e 532. Cfr. anche D. Medicus, Zur Geschichte des Senatus Consultum Velleianum, Köln 1957.
8 Cfr. E. Betti, Der Typenzwang bei den römischen Rechtsgeschäften und die sogenannte Typenfreiheit des heutigen Rechts in Festschrift L. Wenger, München 1944, p. 249, M. Kaser, R. Knütel,
Römisches Privatrecht, p. 163, e M. Artner, Agere praescriptis verbis, p. 13 ss.
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pertanto si poteva promettere fondamentalmente tutto9. In questo periodo era
anche decisivo, per una certa ,,libertà contrattuale”, il potere dei pretori di
concedere un’azione (actio in factum) per un caso specifico10, per la cui concessione probabilmente era decisivo il carattere sinallagmatico del negozio.
Pertanto, ai romani era consentita, così come nel diritto moderno, una
grande libertà di determinazione del contenuto di un contratto. Ovviamente
anche allora esistevano dei limiti posti dall’ordinamento giuridico o dai valori
morali comuni11. I tribunali, per esempio, non riconoscevano l’esonero contrattuale della responsabilità per il danno inferto12.
Sulla base di tutto ciò, si può presumere che nella prassi quotidiana del
diritto romano classico i principi della libertà contrattuale fossero presenti, anche
se i Romani non trattavano questo concetto come oggi. Nonostante questo fenomeno non fosse nominato, i Romani costruivano i loro negozi – e perciò anche
i loro contratti – secondo i propri interessi economici. Attraverso la concessione
di actiones in factum, i cosiddetti contratti innominati – che non potevano essere
classificati chiaramente in uno dei tipi contrattuali riconosciuti, ma che avevano
elementi di essi – potevano essere suscettibili di una tutela processuale.
Come esempio per questi contratti innominati sarà analizzato in seguito il
contratto per il salvataggio della vita, il quale mostra una costellazione interessante con riguardo alla libertà contrattuale.

3. Il cosiddetto Lebensrettungsvertrag nel Digesto
Nel Digesto si trovano due testi sul cosiddetto contratto per il salvataggio
della vita. Il primo di questi frammenti proviene dal quinto libro delle Sententiae
di Paulus ed è contenuto all’interno del titolo ,,de donationibus”:
9 Cfr. M. Artner, Agere praescriptis verbis, p. 13 ss. e B. Biondi, Contratto e stipulatio: corso di
lezioni, Milano 1953.
10 Si veda approfonditamente sulle actiones in factum, tra gli altri, P. Gröschler, Actiones in
factum – Eine Untersuchung zur Klage-Neuschöpfung im nichtvertraglichen Bereich, Berlin 2002,
p. 11ss., M. Sargenti, Actio civilis in factum e actio praescriptis verbis, SDHI 72 (2006), p. 229 ss.,
e ‚Actio civilis in factum‘ e ‚actio praescriptis verbis‘ – ancora una riflessione in Iuris vincula,Studi in
onore di Mario Talamanca 7 (2001), p. 237ss., M. Artner, Agere praescriptis verbis, p. 34 ss., e L. Zhang,
Contratti innominati, p. 60 ss.
11 I romani rifiutavano completamente, ad esempio, ogni tipo di ingerenza nell’eredità. Gli eredi
presunti non potevano vendere la loro quota, non esistevano contratti di eredità in un senso moderno
o altri accordi prima della successione. Cfr. W. Scherrer, Die geschichtliche Entwicklung, p. 12.
12 L’obbligo di adempimento del contratto esisteva comunque come oggi. Se una delle parti voleva
recedere dal contratto si aveva il risarcimento del danno. L’obbligo bilaterale era non modificabile, nonché
vincolante e simile ad una legge. Anche se una delle parti non adempiva, l’altra non poteva facilmente
mutare o recedere dalla sua prestazione, anche se ciò era molto gravoso per lui. Cfr. W. Scherrer, Die
geschichtliche Entwicklung, p. 13 s.
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Paul. 5 sent. D: 39, 5, 34, 113: ,,Si quis aliquem a latrunculis vel hostibus
eripuit et aliquid pro eo ab ipso accipiat, haec donatio inrevocabilis est: non
merces eximii laboris appellanda est, quod contemplatione salutis certo modo
aestimari non placuit”.
Paolo sostiene che nel caso in cui un soggetto riceva qualcosa per aver
liberato un altro da rapinatori o nemici si ha una donazione irrevocabile.
Inoltre, non deve essere visto come un premio per una prestazione eccezionale, in quanto non è possibile fissare un determinato valore per il salvataggio
della vita.
E’ evidente che Paolo qui riconosce l’efficacia di un cosiddetto Lebensrettungsvertrag. Egli reputa lecito che un soggetto paghi qualcosa – poco o tanto
– ad un altro nel caso in cui quest’ultimo lo abbia liberato da un pericolo. Dal
caso descritto da Paolo si può probabilmente anche dedurre quando14 era stata
posta la questione. Risulta invero che colui che ha salvato un altro ha già
ricevuto qualche cosa. Atteso che questo accordo è valido, il donante non può
richiederla indietro.
Inoltre, si tratta – come riportato nel testo – di una donatio irrevocabilis.
Più che il contesto di una donazione ordinaria, il giurista vorrebbe sottolineare
l’impossibilità di richiedere la cosa donata15. Secondo me, Paolo qui tratta di
una donazione perché è un atto di liberalità16 . Oltre a ciò, non si può, come
ha scritto Paolo, determinare un valore al salvataggio della vita. Per questo
motivo non parla di un contratto di scambio, ma di una donazione17. Tuttavia,
si può constatare il carattere contrattuale del contratto per il salvataggio della
vita. Il donante ha promesso qualcosa ad un altro – e in questo testo del Digesto
anche dato – perché gli ha salvato la vita (o affinché gli salvi la vita).
Bisogna ancora rilevare che nel contesto di questo passo bisogna anche
tenere a mente la lex Cincia de donis et muneribus18. Se vogliamo classificare il
13

In verità, si tratta di una doppia ,,tradizione” di questo testo delle Sententiae di Paolo, PS 5, 11, 6:
,,Ei, qui aliquem a latruculis vel hostibus eripuit,in infinitum donare non prohibetur (si tamen donatio et non
merces eximii laboris appellanda est), quia contemplationem salutis certo modo aestimari non placuit”.
14 Cfr. O. Kahn, Der Nothilfevertrag im römischen Recht, Botha’s Hill 1977, p. 5 s.
15 Cfr. O. Kahn, Der Nothilfevertrag, p. 4.
16 M. Kaser, Das römische Privatrecht, p. 601.
17 Diversamente O. Behrends, Recensione O. Kahn, Der Nothilfevertrag im römischen Recht,
SZ 96 (1979), p. 356. Lo Studioso sostiene che il contratto di salvataggio della vita ha un elemento
(carattere) di scambio. Inoltre, come ritiene O. Behrends, Recensione O. Kahn, p. 356, il testo non
contiene quasi elementi che indichino ,,einen Lohn für außerordentliche Mühe” (,,un premio per impegni
eccezionali”).
18 La lex Cincia de donis et muneribus era un plebiscito del 204 a.C., che vietava donazioni sopra
un certo valore a noi non noto. Cfr. M. Kaser, Das römische Privatrecht, p. 602 ss. Vi veda altresì
F. Casavola, Lex Cincia: contributo alla storia delle origini della donazione romana, Napoli 1960.
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contratto per il salvataggio della via come donazione, dobbiamo considerare la
possibilità dell’exceptio legis Cinciae nel caso di donazione esagerata19.
Il secondo frammento del Digesto concernente questo contratto innominato è tratto dall’undicesimo libro del commentario all’editto di Ulpiano:
Ulp. 11 ad ed. D. 4, 2, 9, 1: ,,Animadvertendum autem, quod praetor hoc
edicto generaliter et in rem loquitur nec adicit a quo gestum: et ideo sive singularis sit persona, quae metum intulit, vel populus vel curia vel collegium vel
corpus, huic edicto locus erit. Sed licet vim factam a quocumque praetor complectatur, eleganter tamen Pomponius ait, si quo magis te de vi hostium vel
latronum vel populi tuerer vel liberarem, aliquid a te accepero vel te obligavero,
non debere me hoc edicto teneri, nisi ipse hanc tibi vim summisi: ceterum si
alienus sum a vi, teneri me non debere, ego enim operae potius meae mercedem
accepisse videor”.
Ulpiano cita qui l’opinione di Pomponio dimostrandosi d’accordo. Il
caso è il seguente: un soggetto riceve qualcosa o obbliga l’altro, perché il
primo ha salvato il secondo da una violenza. Questa violenza era stata causata
da un nemico, un rapinatore o in generale dal popolo. Secondo l’opinione di
Pomponio l’editto non deve essere applicato ad una tale situazione. In altre
parole, il negozio qui descritto è valido perché non ricade sotto il divieto
dell’editto.
Il titolo 4, 2 del Digesto si occupa del tema del metus. I numerosi frammenti dell’undicesimo libro del commentario all’editto di Ulpiano iniziano con la
nota citazione: ,,quod metus causa gestum erit”. E’ evidente come la questione
centrale concernente un possibile contratto per il salvataggio della vita in Ulp. 11
ad ed D. 4, 2, 9, 1 debba essere sulla validità di un tale accordo. Ulpiano
e Pomponio si domandano se la promessa o la donazione da parte di colui che
sia stato salvato possano essere state create sotto una specie di metus. Se fosse
così, il negozio sarebbe vietato dall’editto20. La soluzione di Pomponio
(e anche di Ulpiano, che cita la sua opinione) è chiara: l’editto non viene qui
applicato, perché il negozio non è caratterizzato da metus.
Considerevole è l’ultima frase del frammento: ego enim operae potius
meae mercedem accepisse videor. Quivi è spiegato (non è chiaro se da Pompo19 In PS 5, 11, 6 si legge che si può ,,in infinitum donare”. Ciò ovviamente non è inteso nel senso
della lex Cincia de donis et muneribus. D’altro canto, però, si può combinare con la lex Cincia senza
alcun problema: la donazione rimane valida anche sopra il valore determinato dalla lex se non è usata
l’exceptio legis Cinciae. Essa è efficace secondo lo ius civile. Cfr. anche M. Kaser, Das römische
Privatrect, p. 603.
20 Questa probabilmente era la soluzione dominante o almeno largamente sostenuta e perciò Ulpiano
doveva puntualizzare la sua opinione (e di Pomponio), per sostenerla e contrario. Cfr. O. Behrends,
Recensione O. Kahn, p. 356.
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nio o Ulpiano) che colui che ha salvato l’altro riceve qualcosa per il suo servizio. Pertanto in questo caso si può pensare ad una ipotizzabile locatio conductio
operarum21: il contratto per il salvataggio di una persona funzionerebbe analogamente ad una locatio conductio operarum (o ad un contratto di lavoro), in
quanto colui che è stato salvato ha pagato qualche cosa per il salvataggio della
sua vita (ossia per il servizio). D’altro canto, non si può ritenere che sia stato
visto in questo modo anche dai giuristi romani. Qui, come nel caso precedente,
si trattava, semmai, di un contratto innominato22.
Senza dubbio, però, anche in questo caso è riconosciuta l’efficacia di
questo contratto per il salvataggio della vita. Ulpiano e Pomponio reputano
essere vincolato colui che abbia promesso qualche cosa ad un altro per avergli
salvato la vita23. Qui, pertanto, il problema non è la richiesta di restituzione, ma il
tema centrale di questo frammento è il metus.

4. Conclusioni
Quantunque si debba partire dalla tipicità del diritto romano classico delle
obbligazioni, è dunque chiaro come nella prassi giuridica di allora si fosse in
grado di aggirarla. Con la concessione, ad esempio, di actiones in factum si
poteva agire anche sulla base di un contratto innominato, come quello di salvataggio della vita.
Dalle fonti emerge che il contratto per il salvataggio della vita contiene,
come è usuale nei contratti innominati, caratteristiche di diversi altri contratti. Si
possono qui identificare elementi della locatio conductio operarum o della donazione. In questo senso sarà stato probabilmente inteso anche dai giuristi
romani, i quali per tale motivo hanno riconosciuto efficacia al vincolo derivante
da questo negozio.
Poco chiara è la relazione tra il contratto per il salvataggio della vita e la lex
Cincia de donibus et muneribus nel periodo classico. Dalle fonti in tema di
contratto di salvataggio della vita non emerge esplicitamente che le parti sarebbero incorse nel divieto di donazione eccessiva. D’altro canto, sembra altrettanto possibile che si potesse realizzare l’exceptio legis Cinciae per fornire a colui
che era stato salvato una qualche protezione minima, ad esempio nell’evenienza
21 O. Behrends, Recensione O. Kahn, op. cit., p. 356 parla di una locatio conductio operarum, ma
nel contesto di D. 39, 5, 34, 1. Per tale ipotesi il testo non offre tuttavia nessun appoggio. Diversamente,
invece, nel passo di Ulpiano, anche se non è l’unica possibilità.
22 Cfr. M. Kaser, R. Knütel, Römisches Privatrecht, p. 294.
23 Cfr. O. Kahn, Der Nothilfevertrag, p. 5.
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in cui avesse dato tutto il suo patrimonio. Va, in conclusione, sottolineato come
il contratto di salvataggio della vita sia un bell’esempio per capire meglio come
sia stata trattata la libertà contrattuale nel diritto romano.

KONTRAKTY NIENAZWANE I TAK ZWANY KONTRAKT
O URATOWANIE ŻYCIA W PRAWIE RZYMSKIM
(STRESZCZENIE)

Swoboda zawierania umów we wspó³czesnym rozumieniu tego pojêcia nie by³a znana prawu
rzymskiemu. W rzymskim prawie obowi¹zywa³a tzw. zasada nominalizmu kontraktowego: tzn. strony
zasadniczo nie mog³y zawrzeæ innego kontraktu ni¿ ten, dla którego przewidziana by³a ochrona
procesowa w postaci odpowiedniej skargi (actio). Mo¿na jednak stwierdziæ, ¿e zwi¹zanie stypizowanymi wzorcami kontraktów w praktyce mog³o byæ usuniête. W kontrakcie o uratowanie ¿ycia chodzi
o to, ¿e jedna ze stron otrzymuje co lub przyjmuje zobowi¹zanie drugiej strony wobec siebie, poniewa¿ uratowa³a ona darczyñcê wzglêdnie zobowi¹zanego przed jakim aktem przemocy. Kontrakt ten
stanowi doskona³y przyk³ad na to, w jakim zakresie juryci rzymscy uznawali zasadê swobody umów.

UNNAMED CONTRACTS AND SO-CALLED CONTRACTS
FOR SAVING OF LIFE IN THE ROMAN LAW
(SUMMARY)

Freedom of contract, as defined today, has not been known in Roman Law. The Roman Law
of obligations was determined by the so-called numerus clausus: in general, the parties were not
allowed to conclude contracts other than those for which an actio was provided. On the other hand,
this limitation could be circumvented with relative ease in legal practice. In the contract to save the
life of someone, an individual receives something from another, for saving or having saved the latter
from a violent, potentially lethal threat. This kind of contract serves as a good example of how the
Roman jurists dealt with the freedom of contract.

DIE INNOMINATKONTRAKTE UND DER SOGENANNTE
LEBENSRETTUNGSVERTRAG IM RÖMISCHEN RECHT
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Vertragsfreiheit, wie heutzutage definiert wird, hat man im römischen Recht nicht gekannt.
Im römischen Schuldrecht galt der sogenannte Typenzwang: Die Parteien konnten grundsätzlich keine
anderen Verträge abschließen, für die eine actio nicht vorgesehen war. Andererseits kann man
feststellen, dass die Typengebundenheit in der Praxis problemlos beseitigt werden konnte. Bei einem
Lebensrettungsvertrag bekommt jemand etwas oder verpflichtet sich dem anderen gegenüber, weil
der erste den zweiten von einer Gewalt befreit hat. Ferner ist er ein gutes Beispiel, wie die römischen
Juristen mit der Vertragsfreiheit umgegangen sind.

PRAWO
STUDIA WARMIŃSKIE 51 (2014)
ISSN 0137-6624
Anna Korzeniewska-Lasota
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Alina Sarnowska
Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Pozaustawowe psychologiczne determinanty
orzeczeń sądowych
Słowa kluczowe: orzeczenie, sędzia, stosowanie prawa, proces decyzyjny.
Keywords:

court verdict, judge, application of law, decision-making process.

Schlüsselworte:

Entscheidung, Richter, Anwendung des Rechts, Entscheidungsprozess.

Wstęp
Podejmowanie decyzji jest nie tylko jedn¹ z umiejêtnoci niezbêdnych
w codziennym ¿yciu, umo¿liwiaj¹c¹ adaptacjê do otoczenia, ale te¿ jest istotne
w zwi¹zku z wykonywaniem czynnoci zawodowych. Klasyczne teorie podejmowania decyzji przyjmowa³y doskona³¹ racjonalnoæ osoby decyduj¹cej (decydenta), która zna mo¿liwe opcje dzia³ania, wie, z jakim prawdopodobieñstwem wyst¹pi¹ mo¿liwe konsekwencje poszczególnych opcji, dokonuje najlepszego wyboru,
a wybiera dzia³ania, które zagwarantuj¹ najwiêkszy zysk1. Póniejsza koncepcja
ograniczonej racjonalnoci uznawa³a, ¿e cz³owiek ma niepe³n¹ wiedzê o rodowisku, w którym ¿yje i ograniczone mo¿liwoci przetwarzania informacji, d¹¿y
do uproszczenia strategii poznawczych zaanga¿owanych w proces decyzyjny
i preferuje rozwi¹zania satysfakcjonuj¹ce z punktu widzenia przetrwania. Obecne teorie dotycz¹ce tego zagadnienia uwzglêdniaj¹ znaczenie zmieniaj¹cych siê
Adres/Adresse/Anschrift: dr Anna Korzeniewska-Lasota, Katedra Teorii i Filozofii Prawa i Pañstwa,
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn, a.korzeniewska@uwm.edu.pl; mgr Alina Sarnowska, Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika B³a¿ka w Inowroc³awiu, ul. Poznañska 97, 88-100 Inowroc³aw.
1 Zob. J. Strelau, D. Doliñski (red.), Psychologia, t. 1, Gdañsk 2008, s. 483.
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warunków otoczenia i rodzaju sytuacji decyzyjnej oraz sposobu umys³owej reprezentacji problemu decyzyjnego2.
W procesie s¹dowego stosowania prawa decydentem jest sêdzia, który ma
proceduralny nakaz rozstrzygniêcia sporu i jako ostateczny arbiter zobowi¹zany
jest rozstrzygn¹æ sprawê i wydaæ orzeczenie. I choæ wydanie wyroku, postanowienia czy zarz¹dzenia ujête jest w ramy proceduralne i implikowane przede
wszystkim przez przes³anki normatywne, to rozstrzygniêcie sêdziego nie jest
jedynie prostym sylogizmem prawniczym. Wydanie in concreto orzeczenia jest
procesem wieloetapowym, w tym równie¿ psychologicznym3. Sêdzia zobowi¹zany jest bowiem wydaæ nie tylko rozstrzygniêcie praworz¹dne4, ale i sprawiedliwe. Oczekuje siê od sêdziego, ¿e nie bêdzie jedynie ustami ustawy, lecz
przyjmie postawê wartociuj¹c¹5, bêdzie szczêliwym Syzyfem, uwra¿liwionym na sprawy cz³owieka6. Tymczasem w procesie oceniania, nawet mimo
starañ sêdziów o zachowanie wysokich standardów, o wyeliminowanie czynników
pozaprawnych, dba³oci o niezawis³oæ i bezstronnoæ w orzekaniu, ca³kowite
zneutralizowanie determinantów psychologicznych zdaje siê byæ niemo¿liwe7.
Wp³yw czynników pozanormatywnych na proces decyzyjny sêdziów nie
zosta³ jak dot¹d wnikliwie zbadany. W niniejszym artykule autorki chc¹ zwróciæ
uwagê na potrzebê empirycznych badañ nad psychologicznymi determinantami
rozstrzygniêæ sêdziowskich8 .

2 M. Jaracz, A. Borkowska, Podejmowanie decyzji w wietle badañ neurobiologicznych i teorii
psychologicznych, Psychiatria 7 (2010), nr 2, s. 6869.
3 Por. M. Zdyb, Istota decyzji, Lublin 1993, s. 20. Zob. te¿ uwagi Edyty Gapskiej zawarte
w I rozdziale: Znaczenie s¹dowych aktów decyzyjnych w postêpowaniu decyzyjnym, w: E. Gapska,
Czynnoci decyzyjne s¹dów w postêpowaniu cywilnym, Oficyna 2010, LEX on-line.
4 Na temat normatywnych uwarunkowañ sêdziowskiego procesu decyzyjnego zob. M. Zubik,
M. Wi¹cek, Kompetencje s¹du konstytucyjnego a granice swobody orzekania, Przegl¹d Sejmowy 4 (2009),
s. 2629.
5 Zob. J. Wróblewski, S¹dowe stosowanie prawa, Warszawa 1972, s. 382 oraz idem, Wartoæ
a decyzja s¹dowa, Warszawa 1973, s. 2023. Por. te¿ J. Giezek, Okolicznoci wp³ywaj¹ce na sêdziowski
wymiar kary, Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo 1202 (1989), s. 1718.
6 Zob. A. Rossmanith, Wra¿liwoæ aksjologiczna sêdziego, w: W. Stakiewicza i T. Staweckiego
(red.), Dyskrecjonalnoæ w prawie, Warszawa 2010, s. 256.
7 Tym bardziej ¿e nie ma mo¿liwoci okrelenia wszystkich kryteriów oceny, a nawet te okrelone pozostawiaj¹ czêsto du¿y margines interpretacyjny. Jako przyk³ad mo¿na podaæ okrelenie kodeksowe, ¿e dowody nale¿y oceniaæ zgodnie z zasadami prawid³owego rozumowania oraz wskazañ wiedzy
i dowiadczenia. Poza tym oceny nie mog¹ byæ zdehumanizowane  por. E. Gruza, Psychologia s¹dowa
dla prawników, Warszawa 2009, s. 307.
8 Postulaty podjêcia interdyscyplinarnych badañ nad s¹dowym wymiarem kary formu³owano ju¿
du¿o wczeniej, czyni³ to np. A. Krukowski. Zob. A. Krukowski, Ogólne dyrektywy s¹dowego wymiaru
kary w teorii i praktyce s¹dowej, ZN IBSP 16 (1983), s. 286.
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1
Na proces decyzyjny sk³adaj¹ siê procesy przeddecyzyjne, dziêki którym
cz³owiek uzyskuje informacje o mo¿liwych dzia³aniach i ich wynikach, procesy
stricte decyzyjne, polegaj¹ce na wyborze okrelonej opcji dzia³ania oraz procesy
postdecyzyjne, zachodz¹ce w trakcie realizowania decyzji, polegaj¹ce m.in. na
ocenie dokonanego wyboru9. W proces podejmowania decyzji zaanga¿owana
jest sfera poznawcza, emocjonalna i motywacyjna cz³owieka. Na sposób podejmowania decyzji wp³ywaj¹ zarówno czynniki wzglêdnie sta³e, osobowociowe,
jak i sytuacyjne. Osobowoæ rozumiana jest jako trwa³a organizacja procesów
psychicznych kieruj¹cych zachowaniem. Jako organizacja wrodzonych (np. cechy temperamentu) i nabytych dyspozycji i schematów reagowania jednostki,
wzglêdnie sta³a, spoista, specyficzna dla jednostki, powsta³a jako wynik dojrzewania, uczenia siê (nabywania dowiadczeñ) i przystosowania, determinuj¹c¹
dalszy rozwój i przystosowanie jednostki10.
Zachowanie cz³owieka przebiega wed³ug okrelonych praw, a sposób,
w jaki cz³owiek reguluje swoje postêpowanie, jest zdeterminowany ka¿dorazowym uk³adem warunków, do których nale¿¹ czynniki zmienne sk³adaj¹ce siê na
sytuacjê oraz determinanty wzglêdnie trwa³e, zwi¹zane z w³aciwociami osobowoci cz³owieka11. Sytuacja zewnêtrzna to aktualny uk³ad bodców, tj. pozostaj¹ce ze sob¹ w okrelonych relacjach przedmioty i osoby, maj¹ce dla jednostki okrelon¹ wartoæ. Sytuacja ta obejmuje nie tylko przedmioty i osoby
aktualnie dzia³aj¹ce na jednostkê, ale tak¿e pewne komponenty wewnêtrzne,
w tym te, które zwi¹zane s¹ z pozosta³oci¹ po sytuacji, w której osoba bra³a
wczeniej udzia³ i przejawiaj¹ siê stanem emocjonalnym zwi¹zanym z wczeniejsz¹ sytuacj¹.
Elementem wewnêtrznym wchodz¹cym w sk³ad sytuacji s¹ bodce somatyczne dop³ywaj¹ce do mózgu z wnêtrza organizmu, np. dowiadczenie bólu
czy odczucie dyskomfortu fizycznego12. Czêæ sytuacji, w których jednostka
bierze udzia³ mo¿e mieæ charakter sytuacji trudnych, powodowaæ wzrost napiêcia emocjonalnego i poczucie dowiadczania stresu psychicznego13.
9 Por. J. Kozielecki, Psychologia procesów decyzyjnych, Warszawa 1969, s. 2324; G. Bartkowiak, Racjonalne i nieracjonalne przes³anki podejmowania decyzji, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 250 (1997): Psychologiczne aspekty procesu podejmowania decyzji, s. 7578.
10 Zob. S. Siek, Struktura osobowoci, Warszawa 1986, s. 14.
11 A. Lewicki (red.), Psychologia kliniczna, Warszawa 1969, s. 35.
12 Ibidem, s. 36.
13 Zob. J. N. Stanik, Psychologia s¹dowa. Podstawy, Badania, Aplikacje, Warszawa 2013,
s. 170185.
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2
W s¹dowym procesie stosowania prawa istotne znaczenie odgrywa rola
decydenta  sêdziego, który ma wymierzaæ sprawiedliwoæ zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie, wed³ug swego sumienia14. Sêdzia, jak wynika z Zasad
Zbioru Etyki Zawodowej Sêdziów nie mo¿e ulegaæ jakimkolwiek wp³ywom
naruszaj¹cym jego niezawis³oæ15, bez wzglêdu na ich ród³o lub przyczynê16.
Sêdzia ma byæ bezwzglêdnie niezawis³y i bezwzglêdnie neutralny. Podejmowaæ decyzje w sposób wolny od jakichkolwiek bezporednich lub porednich
nacisków zewnêtrznych17. Ma byæ bezstronny w stosunku do uczestników postêpowania, niezale¿ny wobec w³adz i innych organów s¹dowych i pozas¹dowych, czynników politycznych, ale i od samego siebie  ma byæ niezale¿ny
wewnêtrznie18.
Takie rozumienie niezawis³oci sêdziowskiej oznacza zatem, ¿e sêdzia
w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwoci ma podlegaæ wy³¹cznie normie prawnej, w³asnemu wewnêtrznemu przekonaniu (sumieniu)19 i byæ neutralny. Wierny
uniwersalnym standardom sprawiedliwoci, le¿¹cym u podstaw idei praw cz³owieka, w celu przezwyciê¿enia konfliktu pomiêdzy w³asnym sumieniem a przepisami prawa20.
Bezwzglêdne zastosowanie powy¿szych wymogów, z punktu widzenia
psychologicznego, uznaæ mo¿na za nierealne. Jak siê wydaje, w trakcie orzekania sêdziowie ujawniaj¹ zachowania typowe dla ich profesji i obowi¹zuj¹cych
14 Zob. np. art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju s¹dów powszechnych: Przy
powo³aniu sêdzia sk³ada lubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wed³ug nastêpuj¹cej
roty:  lubujê uroczycie jako sêdzia s¹du powszechnego s³u¿yæ wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, staæ
na stra¿y prawa, obowi¹zki sêdziego wype³niaæ sumiennie, sprawiedliwoæ wymierzaæ zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie wed³ug mego sumienia, dochowaæ tajemnicy prawnie chronionej, a w postêpowaniu kierowaæ siê zasadami godnoci i uczciwoci.  Dz.U. 2001, nr 98, poz. 1070. Por. te¿ art. 82
tej¿e ustawy: § 1. Sêdzia jest obowi¹zany postêpowaæ zgodnie ze lubowaniem sêdziowskim. § 2.
Sêdzia powinien w s³u¿bie i poza s³u¿b¹ strzec powagi stanowiska sêdziego i unikaæ wszystkiego, co
mog³oby przynieæ ujmê godnoci sêdziego lub os³abiaæ zaufanie do jego bezstronnoci.
15 Zob. art. 178 ust. 1 Konstytucji: 1. Sêdziowie w sprawowaniu swojego urzêdu s¹ niezawili
i podlegaj¹ tylko Konstytucji oraz ustawom.  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r.  Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.
16 Zob. § 9 ust. 1. Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sêdziów: Sêdzia nie mo¿e ulegaæ jakimkolwiek wp³ywom naruszaj¹cym jego niezawis³oæ, bez wzglêdu na ich ród³o lub przyczynê.
17 Por. wyrok TK z 9 listopada 1993, K 11/93, OTK 1993, nr 2, poz. 37.
18 Zob. Z. Czeszejko-Sochacki, Prawo do s¹du w wietle Konstytucji RP, Pañstwo i Prawo 1112
(1997), s. 99100; Wyrok TK z dnia 24 czerwca 1998 r., K. 3/98, OTK ZU 1998/4, poz. 52.
19 Por. S. W³odyka, Ustrój organów ochrony prawnej, Warszawa 1968, s. 72.
20 Zob. wyrok TK z 14 kwietnia 1991, K 8/99, OTK 1999, nr 3, poz. 41. Por. wyrok S¹du
Najwy¿szego  S¹du Dyscyplinarnego z dnia 5 padziernika 2010 r., SNO 42/2010, Orzecznictwo S¹du
Najwy¿szego w Sprawach Dyscyplinarnych 2010, poz. 8; wyrok SN z 8 lutego 2011 r., V KK 227/10,
OSNKW 2011, nr 4, poz. 35.
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procedur s¹dowych, ale tak¿e przejawiaj¹ indywidualne cechy osobowoci, pozostaj¹ w sytuacji okrelonej przez rzeczywistoæ sali rozpraw, czêsto dowiadczaj¹c sytuacji trudnej, podejmuj¹ decyzje i wydaj¹ oceny podlegaj¹c przy tym
prawom psychologicznym charakterystycznym dla procesów podejmowania
decyzji. I co wa¿ne, sêdzia, dysponuj¹c w³adz¹ dyskrecjonaln¹, ma mo¿liwoæ
w granicach prawa, podjêcia rozstrzygniêcia o znacznej rozpiêtoci. Nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e nawet tam, gdzie przepisy prawa nie pozostawiaj¹ sêdziemu ¿adnego luzu decyzyjnego, pojawia siê indywidualny psychologiczny proces podejmowania decyzji21. Sêdzia mo¿e przecie¿ podj¹æ decyzje cz¹stkowe, które ostatecznie doprowadz¹ b¹d nie doprowadz¹ do orzeczenia konkretnych
konsekwencji22.

3
Charakterystyczne cechy systemu poznawczego jednostki oraz jej indywidualnej osobowoci wp³ywaj¹ na ukszta³towanie siê stylu decyzyjnego, tj. charakterystycznego i indywidualnego dla danej osoby, niezmiennego w czasie sposobu podejmowania decyzji. Dotyczy to równie¿ osób piastuj¹cych urz¹d
sêdziego. Sêdzia, jako podmiot decyzyjny dokonuj¹cy os¹du, jak ka¿dy, ma
okrelon¹ osobowoæ, kszta³towan¹ m.in. przez inteligencjê, dowiadczenie,
emocje, wyobra¿enia, d¹¿enia, sumienie, przyjêty system wartoci. Przymioty te
nadaj¹ podejmowanej przez sêdziego decyzji wymiar osobowy23. Ta aksjologia
sêdziowska24 jest szczególnie widoczna w sferze dyskrecjonalnej w³adzy sêdziego, kiedy sêdzia mo¿e, a czasami powinien odwo³aæ siê do swobodnego uznania25, tam gdzie sêdzia poszukuje s³usznego rozstrzygniêcia. I choæ sêdzia stara
siê byæ bezstronny, niezawis³y wewnêtrznie, to wydaje siê, ¿e nie uniknie tego
psychologicznego, mo¿e czêsto nieuwiadamianego aspektu. St¹d decyzja pod21 Wed³ug T. Tyszki, w ka¿dym przypadku orzeczniczego stosowania prawa mamy do czynienia
z procesem psychicznym  tworzeniem ocen. T. Tyszka, Psychologiczne pu³apki oceniania i podejmowania decyzji, Gdañsk 1999, s. 13.
22 Zwraca³ na to uwagê ju¿ J. Wróblewski, S¹dowe stosowanie prawa, Warszawa 1988, s. 245.
23 Na znaczenie walorów osobistych sêdziego przy podejmowaniu decyzji zwracali uwagê m.in.
T. Romer, Etyka sêdziego, w: E. £ojko (red.), Etyka prawnika. Etyka nauczyciela zawodu prawniczego,
Warszawa 2002, s. 28; M. Safjan, Etyka zawodu sêdziowskiego, w: E. £ojko (red.), Etyka prawnika ,
s. 34.
24 K. Piasecki u¿ywa okrelenia aksjologia podmiotowa niezawis³oci sêdziowskiej. Zob. K. Piasecki, Organizacja wymiaru sprawiedliwoci w Polsce, Warszawa 1995, s. 116119.
25 Za³o¿enie, ¿e dyskrecjonalna w³adza sêdziego, jest sfer¹ swobodnej decyzji przyjmujemy za:
M. Pieni¹¿ek, Dyskrecjonalna w³adza sêdziego w wietle etyki fenomenologicznej, w: W. Stakiewicz,
T. Stawecki (red.), Dyskrecjonalnoæ w prawie, Warszawa 2010, s. 257.
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jêta w analogicznej sytuacji faktycznej, ale przez sêdziów o ró¿nych osobowociach bywa odmienna.
Nie mo¿na bowiem wykluczyæ, ¿e sêdziowie ulegaj¹ podstawowym zniekszta³ceniom w ocenianiu, zjawisku b³êdu aureoli, tj. z³udzeniu wspó³wystêpowania pewnych cech i przypisywaniu jednych na podstawie wystêpowania innych, uznaj¹c np. ¿e osoba inteligentna jest równie¿ odpowiedzialna26, tendencji
centralnej, charakteryzuj¹cej siê przesuwaniu ocen w kierunku rodka27, która
w przypadku sêdziów mog³aby polegaæ na unikaniu orzekania kary okrelonej
wide³kowo, w wymiarze dolnego oraz górnego zagro¿enia, a wymierzeniu kary
poredniej (wyporodkowanej), efektowi pierwszeñstwa, czyli przecenianiu
pierwszych informacji (wra¿enia, dowodów w postêpowaniu) albo efektowi
wie¿oci, nadmiern¹ wagê przydaj¹c ostatnim dowodom czy informacjom zawartym w mowach koñcowych28.
Na podstawie badañ amerykañskich mo¿na stwierdziæ, ¿e na wysokoæ
wymierzanych kar wp³ywaj¹ takie cechy, jak p³eæ sêdziego, religia, przekonania
polityczne, a nawet to czy sêdzia jest jeszcze przed lunchem, czy ju¿ po. Nie
bez znaczenia jest te¿ sposób przedstawienia sprawy sêdziemu, odpowiednio
skonstruowane pismo procesowe czy zdolnoci pe³nomocnika strony do nawietlenia problemu29. Nawet atrakcyjnoæ fizyczna oskar¿onego wp³ywa na
ocenê nagannoci pope³nionego czynu30. Przywo³ane badania przeprowadzone
na piêædziesiêciu amerykañskich sêdziach federalnych pokaza³y du¿¹ rozpiêtoæ
orzekanych kar. Oceniaj¹c te same stany faktyczne, sêdziowie wymierzali kary
nawet kilkakrotnie wy¿sze, np. w przypadku przestêpstwa sprzeda¿y heroiny
najsurowsza z wymierzonych kar wynosi³a 10 lat pozbawienia wolnoci (przy
piêcioletnim zawieszeniu wykonania kary) a naj³agodniejsza  rok pozbawienia
wolnoci (z rocznym zawieszeniem)31.
Równie¿ badania polskich uczonych potwierdzaj¹ znacz¹cy wp³yw czynników pozanormatywnych, w tym psychospo³ecznych, na sêdziowsk¹ ocenê
osób i zdarzeñ, a w konsekwencji rodzaj i wysokoæ orzeczonej kary. Przeprowadzone jeszcze przed wojn¹ przez B. Wróblewskiego i W. widê badania
ankietowe nad sêdziowskim wymiarem kary ujawni³y, ¿e wród okolicznoci
maj¹cych wp³yw na wymiar kar s¹ np. pozbycie siê sprawy, chêæ uzyskania
dobrego wyniku statystycznego, uchronienia siê od pisania uzasadnienia po26
27
28
29

T. Tyszka, Psychologiczne pu³apki , s. 157.
Ibidem, s. 2830.
Por. ibidem, s. 3336; D.G. Myers, Psychologia spo³eczna, Poznañ 2003, s. 419420.
Zob. £. Markiewicz, A. Markiewicz-¯uchowska, Sk³onnoci poznawcze sêdziego wp³ywaj¹ce
na wysokoæ wymierzonej kary, Decyzje 18 (2012), s. 75.
30 T. Tyszka, Psychologiczne pu³apki , s. 37 i 4243.
31 Ibidem, s. 21.
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przez wymierzanie ni¿szej kary satysfakcjonuj¹cej oskar¿onego oraz przepe³nione wiêzienia32.
To ju¿ wyniki badañ A. Podgóreckiego i A. Pilinow33 pozwoli³y na wyró¿nienie pewnych grup czynników, które wp³ywaj¹ w procesie karnym na sêdziego:
grupê kole¿eñsk¹ sêdziego, publicznoæ, prasê, zwierzchni¹ w³adzê sêdziego, bieg³ych, prawników naukowców oraz systemy odniesienia sêdziego, takie jak: system prawny, ogólnie uznawane wartoci spo³eczne i polityczne. Sformu³owana
zosta³a wiêc konkluzja, ¿e sêdzia niezawis³y w sensie normatywnym, pozostaje
zawis³y i zale¿ny w sensie innym, a mianowicie empiryczno-faktycznym34.
Oddzia³ywanie czynników psychologicznych na sêdziowski proces decyzyjny potwierdzaj¹ te¿ póniejsze badania35. Wskazuj¹ one, ¿e na treæ orzeczeñ
bardzo istotny wp³yw ma poziom samooceny, poziom neurotyzmu i ekstrawersji
(introwersji), w³aciwoci procesów poznawczych oraz manifestowane przez
sêdziów postawy36. Badania dowiod³y, ¿e poziom samooceny sêdziów w istotny sposób wp³ywa na wysokoæ orzekanych przez nich kar. Sêdziowie o niskim
i rednim poziomie samooceny, uwa¿aj¹cy siê za niedocenianych, mieli tendencjê do orzekania kar surowszych, doceniani  orzekali zwykle kary ³agodniejsze.
Sêdziowie o niskim poziomie neurotyzmu, wydaj¹c surowe lub ³agodne wyroki
nie obawiali siê spo³ecznej dezaprobaty i byli gotowi broniæ swojego stanowiska. Kary surowe wymierzane by³y z regu³y przez sêdziów o wysokim poziomie
ekstrawersji. Z kolei sêdziowie optymici, tj. o wysokim stopieniu zadowolenia z ¿ycia, wykonywanego zawodu, dostrzegaj¹cy ludzi jako bardziej ¿yczliwych i godnych zaufania, czêciej orzekali kary ³agodne, pesymici  kary
surowsze37. Ostatecznie w obrêbie uwarunkowañ psychologicznych zespó³ badawczy wyró¿ni³ trzy grupy czynników: w³aciwoci, które dotycz¹ osobowoci sêdziów, w³aciwoci poznawcze sêdziów oraz postawy sêdziów i ich system wartoci38.
32 Zob. B. Wróblewski, W. wida, Sêdziowski wymiar kary w Rzeczypospolitej Polskiej, Wilno
1939, s. 468472.
33 A. Podgórecki, A. Pilinow, Badania nad procesem podejmowania decyzji przez sêdziego, w: A. Podgórecki (red.), Zjawiska prawne w opinii publicznej, Warszawa 1964.
34 A. Podgórecki, Presti¿ prawa, Warszawa 1966, s. 29.
35 Badaniami objêto sêdziów orzekaj¹cych w I instancji w Wydziale Rewizyjnym S¹du Wojewódzkiego, sêdziów orzekaj¹cych w 3 s¹dach rejonowych we Wroc³awiu i 6 s¹dach rejonowych na
terenie województwa wroc³awskiego orzekaj¹cych w sprawach karnych oraz sêdziów orzekaj¹cych
w s¹dzie l¹skiego okrêgu wojskowego. Próba badawcza obejmowa³a 59 sêdziów, sporód których
34 sêdziów, tj. 57,6% wziê³o udzia³ w badaniach. Zob. T. Kaczmarek, G. Doliñska, J. Giezek, W. Sitek,
Decyzja sêdziego w sprawie wp³ywu kary i jej psychospo³eczne uwarunkowania, Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo 1009 (1987), s. 31.
36 Ibidem, s. 6574.
37 Ibidem, s. 6973.
38 Ibidem, s. 27.
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Badania nad sêdziowskim wymiarem kary przeprowadzi³ te¿ J. Giezek,
który przeanalizowa³ akta s¹dowe 280 spraw z w³amaniem lub kradzie¿y szczególnie zuchwa³ej, dotycz¹cych przestêpstwa kradzie¿y zakoñczonych prawomocnymi wyrokami skazuj¹cymi zapad³ymi w latach 19761981 przed S¹dami
Rejonowymi Okrêgu S¹du Wojewódzkiego we Wroc³awiu39. Próbuj¹c odtworzyæ faktyczne wartoci determinuj¹ce orzeczenie konkretnej kary, J. Giezek
stwierdzi³, ¿e to osobowoæ sêdziego i przyjmowane postawy decyduj¹ o tym,
które fakty spo³eczne sêdzia uwzglêdnia i jak¹ przypisuje im wartoæ40.
Na podstawie przytoczonych wyników badañ mo¿na wnioskowaæ, ¿e osobowoæ sêdziego, kszta³towana m.in. przez jego zdolnoci poznawcze, inteligencjê, temperament, typ charakteru, godnoæ, sumienie, wp³ywa na proces
decyzyjny i nie powinna byæ pomijana przy kszta³towaniu pojêcia wewnêtrznej
niezawis³oci. Cechy osobowoci sêdziego s¹ obok przepisów prawnych wa¿nym elementem gwarancji s³usznych orzeczeñ s¹dowych41. Tymczasem psychologiczna ocena funkcjonowania osobowociowego i poznawczego przeprowadzana jest tylko u kandydatów na urz¹d sêdziego. Brakuje natomiast badañ
cyklicznych, sprawdzaj¹cych, czy decyzyjna zdolnoæ trwa czy zmienia siê.
Niezmiernie cenne w pracy ka¿dego sêdziego jest dowiadczenie zgromadzone w ci¹gu ¿ycia, w tym dowiadczenie zawodowe. Nabyty w ten sposób
zespó³ wiedzy i umiejêtnoci zapisanych w pamiêci, obejmuj¹cych informacje
o ludziach, przedmiotach i zjawiskach oraz wzajemnych powiazaniach miêdzy
nimi, a tak¿e informacje o samym sobie oraz o normach i sposobach postêpowania dostosowanych do ró¿nych sytuacji, sprzyja tworzeniu okrelonych nawyków i umiejêtnoci, które umo¿liwiaj¹ sprawne wykonanie czynnoci, w tym
podejmowanie decyzji. Nie od dzi wiadomo, ¿e osoby z du¿ym dowiadczeniem, eksperci, dziêki wczeniej nabytej wiedzy, wykszta³conym schematom
wnioskowania i ³atwemu dostêpowi do informacji zapisanych w pamiêci trwa³ej
podejmuj¹ decyzje szybciej ni¿ nowicjusze42. Zdobyte dowiadczenie u³atwia
pracê, ale jest te¿ determinantem oceniania. Przez pryzmat w³asnych dowiadczeñ oceniamy okrelone zdarzenia, zachowania, osoby. Przytoczone przez
T. Tyszkê badania amerykañskie potwierdzaj¹, ¿e nawet eksperci, w tym równie¿ sêdziowie, w znacznej mierze opieraj¹ siê w swoich ocenach na dowiadczeniach, szczególnie tych, które mia³y miejsce niedawno, najwie¿szych. Badani sêdziowie, którzy w swojej praktyce orzeczniczej, zw³aszcza w nieodleg³ej
39
40
41
42

Zob. J. Giezek, Okolicznoci wp³ywaj¹ce na sêdziowski wymiar kary, s. 5759.
Ibidem, s. 122.
Por. M. Zdyb, Istota decyzji, s. 20 i 23.
J. Strelau, D. Doliñski (red.), Psychologia, s. 482. Por. E. Gruza, Psychologia s¹dowa dla
prawników, Warszawa 2009, s. 308.
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przesz³oci, mieli do czynienia z przypadkami zgwa³ceñ dokonanych przez
przedstawicieli okrelonej grupy narodowej, czy subkultury, wykazywali tendencjê do podejrzewania kolejnego reprezentanta tej grupy o podobne sk³onnoci43. Na wp³yw w³asnych dowiadczeñ, tak zawodowych, jak i ¿yciowych,
na orzekanie  wymiar kary  wskazywa³ równie¿ T. Kaczmarek. Znamienny
jest podany przez niego przyk³ad wypowiedzi jednego z sêdziów, który przyznawa³, ¿e nienajlepsze dowiadczenia z ekspedientkami, które by³y wobec niego opryskliwe, w czasie gdy za³atwia³ swoje codzienne sprawy, wp³ywa³y na
wy¿sz¹ surowoæ kar orzekanych wobec oskar¿onych pracuj¹cych jako ekspedientki44.
Czêsto ju¿ sam fakt oskar¿enia o pope³nienie czynu mo¿e wp³ywaæ na
stronniczoæ ocen. Dzia³a tu sk³onnoæ osób oceniaj¹cych (i to nie tylko sêdziów, ale równie¿ zeznaj¹cych w postêpowaniu wiadków) do dopasowywania
przytaczanych dowodów do domniemanej winy oskar¿onego na zasadzie z³udzenia wiedzia³em, ¿e to siê zdarzy45. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e schemat ten
bêdzie dzia³a³ jeszcze bardziej, jeli osoba ta bêdzie po raz kolejny oskar¿ona
o taki sam lub podobny czyn. Z³udzenie wiedzia³em, ¿e to siê zdarzy mo¿e
wystêpowaæ jeszcze silniej, jeli za ka¿dym razem b¹d w wiêkszoci przypadków, o winie oskar¿onego orzeka ten sam sêdzia, co jest nierzadko spotykane
w ma³ych s¹dach rejonowych46.
Decyzje podejmowane przez cz³owieka uwarunkowane s¹ nie tylko przez
rodowisko fizyczne i przez jego osobowoæ, ale równie¿ przez czynniki spo³eczne. Proces podejmowania decyzji ró¿ni siê w zale¿noci od tego, czy podejmujemy decyzjê indywidualnie czy w grupie. Pod wp³ywem grupy, na skutek
z³o¿onych procesów grupowych decydent gotowy jest zaakceptowaæ wariant
dzia³ania, którego nigdy nie przyj¹³by w czasie pracy indywidualnej, a decydenci
dzia³aj¹cy w zespole podejmuj¹ z regu³y dzia³ania bardziej mia³e i ryzykowne
ni¿ wtedy, gdy pracuj¹ indywidualnie. W wielu okolicznociach jakoæ decyzji
grupowych jest lepsza od decyzji indywidualnych, ale nie zawsze tak jest.
W czasie pracy zespo³owej zachodziæ bowiem mog¹ pewne deformacje mylenia, które powoduj¹, ¿e grupa z³o¿ona z kompetentnych i zdolnych cz³onków
akceptuje nierozs¹dne rozwi¹zania. Jedn¹ z takich deformacji jest syndrom mylenia grupowego47. Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e bêdzie on zachodziæ tak¿e wtedy,
43
44
45
46

sêdziów.

Zob. T. Tyszka, Psychologiczne pu³apki , s. 148.
T. Kaczmarek, Ogólne dyrektywy wymiaru kary w teorii i praktyce s¹dowej, Wroc³aw 1980, s. 14.
Ibidem, s. 178181.
Mamy tu na myli sytuacje, kiedy w danym wydziale s¹du, np. karnym orzeka jeden czy dwoje

47 Szerzej na temat efektu mylenia grupowego w zespo³owym podejmowaniu decyzji zob. T. Tyszka,
T. Zalekiewicz, Racjonalnoæ decyzji, Warszawa 2001, s. 279287.
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kiedy sêdziowie orzekaj¹ kolegialnie. Odwo³uj¹c siê w tym zakresie do procedury karnej nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w przypadku sk³adów kolegialnych, narad¹
i g³osowaniem kieruje przewodnicz¹cy sk³adu. To on zbiera g³osy, poczynaj¹c
od najm³odszego, najpierw od ³awników wed³ug ich wieku, nastêpnie od sêdziów wed³ug ich starszeñstwa s³u¿bowego, a sam g³osuje ostatni48. Orzeczenia
zapadaj¹ wiêkszoci¹ g³osów, sêdzia prezentuj¹cy stanowisko odmienne mo¿e
z³o¿yæ zdanie odrêbne, co skutkuje obowi¹zkiem sporz¹dzenia z urzêdu uzasadnienia wyroku oraz zdania odrêbnego49. Wydaje siê, ¿e to normatywne, doæ
szczegó³owe uregulowanie eliminuje potencjalne zniekszta³cenia wynikaj¹ce
z syndromu mylenia grupowego. Najm³odszy, g³osuj¹c jako pierwszy, nie sugeruje siê opini¹ bardziej dowiadczonego, a ³awnicy, g³osuj¹cy przed sêdziami,
maj¹c szerszy czy inny ogl¹d sytuacji ni¿ przede wszystkim normatywny, zapewniaj¹ spo³eczny czynnik w wymierzaniu sprawiedliwoci. Nale¿y jednak
pamiêtaæ, ¿e g³osowanie nad koñcowym rozstrzygniêciem poprzedza narada
sêdziów, podczas której mo¿na zapewne zorientowaæ siê, jakie stanowisko
prezentuje ka¿dy z cz³onków kolegialnego sk³adu. Niewiadom¹ pozostaje
na ile narada, argumentacja poszczególnych cz³onków sk³adu determinuje
ostateczne g³osowanie oraz czy, a jeli tak, to w jakim zakresie, obowi¹zek
uzasadnienia swojego stanowiska w postaci z³o¿enia do uzasadnienia wyroku zdania odrêbnego, sk³ania sêdziów do wypracowania jednolitego rozstrzygniêcia?
Kolejnym, istotnym determinantem rozstrzygniêæ sêdziego mo¿e byæ wiadomoæ mo¿liwoci podlegania ocenie przez s¹d wy¿szej instancji. Procesowi
decyzyjnemu sêdziego towarzyszy stale obecne ryzyko negatywnej weryfikacji
podejmowanych dzia³añ, a ta z kolei mo¿e mieæ wp³yw na awansowanie sêdziego (przejcie do s¹du wy¿szej instancji)50. Stanowi to z regu³y nie tylko znaczne
obci¹¿enie psychiczne sêdziów, ale i czynnik, który mo¿e determinowaæ treæ
wydawanej decyzji. Sêdzia mo¿e mieæ dylemat, czy zaryzykowaæ i wydaæ precedensowe orzeczenie, nara¿aj¹c siê na mo¿liwoæ negatywnej weryfikacji
w postaci uchylenia, b¹d zmiany treci rozstrzygniêcia, a w konsekwencji z³¹
ocenê statystyczn¹ swojej pracy. Tymczasem kontrola wydanego orzeczenia
obejmuj¹ca ocenê formalnej prawid³owoci rozstrzygniêcia s¹du, poza kryteriami normatywnymi, obejmuje równie¿ czynniki pozaprawne, takie jak logicznoæ
i wewnêtrzn¹ spójnoæ rozumowania sêdziego, które polegaj¹ w du¿ej mierze na
wartociowaniu. S¹d wy¿szej instancji, zawsze mo¿e inaczej oceniæ w³aciwoci
48
49
50

Zob. art. 109 kpk.
Zob. art. 111 kpk i art. 114 kpk.
Zob. P. Chmielnicki, Jak zachêciæ sêdziów do wydajnej pracy?, pkt. 3.5 i 3.12, w: R.M. Czarny,
K. Spryszak (red.), Pañstwo i prawo wobec wspó³czesnych wyzwañ, t. 3, Toruñ 2012.
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i warunki osobiste51 oskar¿onego maj¹ce wp³yw na wymiar kary i uznaæ, ¿e
orzeczona kara jest niewspó³mierna do pope³nionego czynu, zbyt ³agodna lub
zbyt surowa.
W procesie s¹dowego stosowania prawa, nie bez znaczenia jest te¿ kontekst spo³eczny. Sêdzia, orzekaj¹c w konkretnej sprawie, analizuj¹c zjawiska
sk³adaj¹ce siê na sytuacjê decyzyjn¹, wydaje rozstrzygniêcia, które ukierunkowane s¹ spo³ecznie oraz oceniane nie tylko przez osoby czy strony bezporednio zainteresowane rozstrzygniêciem, ale równie¿ przez grupê kole¿eñsk¹,
przedstawicieli nauki prawa i opiniê publiczn¹. Owo bli¿sze i dalsze otoczenie
analizuje potencjalne warianty decyzji z punktu widzenia trafnoci, s³usznoci
i sprawiedliwoci, przez co mo¿e wywieraæ wp³yw na treæ sêdziowskiej decyzji. Proces ten mo¿e zachodziæ z wiêksz¹ intensywnoci¹, gdy dana sprawa
cieszy siê du¿ym zainteresowaniem medialnym. Dzia³aj¹c pod wp³ywem stresu
i znaj¹c z mediów ró¿ne opinie, w tym ekspertów, a czasami maj¹c na podjêcie
decyzji niewiele czasu (np. 24 godziny na wydanie postanowienia o tymczasowym aresztowaniu) sêdzia mo¿e ulec presji otoczenia52.
Nie mo¿na te¿ wykluczyæ, ¿e pozanormatywnym determinantem decyzji
sêdziowskiej bêdzie heurystyka zakotwiczenia, polegaj¹ca na tym, ¿e poprzez
odpowiednie podanie wartoci wyjciowych, sk³ania siê ludzi do odpowiedniego oceniania. Badania wród sêdziów amerykañskich wykaza³y, ¿e nawet kolejnoæ rozpatrywania spraw ma prze³o¿enie na surowoæ orzekanej kary. Sêdziowie rozpoznaj¹cy sprawy od ciê¿szych do l¿ejszych wymierzali kary
surowsze, ci rozpoczynaj¹cy od spraw l¿ejszych  kary ³agodniejsze53.

Zakończenie
W s¹dowym procesie stosowania prawa, jak w ka¿dym procesie decyzyjnym, zdarzaj¹ siê zniekszta³cenia, bêd¹ce wynikiem czêsto nieuwiadomionego,
51 Zob. dyrektywy wymiaru kary zawarte w Kodeksie karnym w art. 53 kk: § 1. S¹d wymierza
karê wed³ug swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawê, bacz¹c, by jej dolegliwoæ nie
przekracza³a stopnia winy, uwzglêdniaj¹c stopieñ spo³ecznej szkodliwoci czynu oraz bior¹c pod uwagê
cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osi¹gn¹æ w stosunku do skazanego, a tak¿e potrzeby
w zakresie kszta³towania wiadomoci prawnej spo³eczeñstwa. § 2. Wymierzaj¹c karê, s¹d uwzglêdnia
w szczególnoci motywacjê i sposób zachowania siê sprawcy, pope³nienie przestêpstwa wspólnie
z nieletnim, rodzaj i stopieñ naruszenia ci¹¿¹cych na sprawcy obowi¹zków, rodzaj i rozmiar ujemnych
nastêpstw przestêpstwa, w³aciwoci i warunki osobiste sprawcy, sposób ¿ycia przed pope³nieniem
przestêpstwa i zachowanie siê po jego pope³nieniu, a zw³aszcza staranie o naprawienie szkody lub
zadoæuczynienie w innej formie spo³ecznemu poczuciu sprawiedliwoci, a tak¿e zachowanie siê pokrzywdzonego. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553 ze zm.
52 Por. T. Tyszka, Psychologiczne pu³apki , s. 5164.
53 Ibidem, s. 140142.
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psychologicznego zaanga¿owania osoby podejmuj¹cej dane rozstrzygniêcie.
Powszechnie siê uznaje, ¿e nie mo¿na byæ bezstronnym sêdzi¹ nie tylko we
w³asnej sprawie, ale równie¿ w sprawie osób czy zdarzeñ, z którymi pozostajemy w zwi¹zkach emocjonalnych. Przed ewentualn¹ stronniczoci¹, wp³ywem na
proces decyzyjny sêdziego takich cech, jak strach, chciwoæ, mi³oæ, nienawiæ
czy zazdroæ, zabezpieczaæ ma powszechnie przyjmowana w porz¹dkach prawnych instytucja wy³¹czenia sêdziego54, uznawana za wa¿n¹ gwarancjê sêdziowskiej niezawis³oci i zasady obiektywizmu postêpowania.
Niezale¿nie jednak od owych gwarancji, osobowoæ sêdziego, procesy
poznawcze, emocje, czynniki motywacyjne, a tak¿e ró¿ne dowiadczenia osobiste, rodzinne i zawodowe, przyjêty system wartoci i wyznawane pogl¹dy bêd¹
nadawa³y decyzji sêdziowskiej indywidualny (osobowy) charakter. Inne konsekwencje dla orzekania mog¹ wywo³ywaæ czynniki osobowociowe, jeszcze inne
ograniczenia poznawcze (w zakresie percepcji, uwagi, pamiêci, mylenia, rozwi¹zywania problemów, procesów decyzyjnych) czy czynniki emocjonalno-motywacyjne. Bardzo wa¿ki problem to równie¿ kwestia aksjologii sêdziów i innych uczestników procesu. Ka¿dy z powy¿szych czynników zas³uguje na
odrêbn¹ i pog³êbion¹ analizê, zbadanie czy, a jeli tak, to w jakim zakresie,
determinuj¹ one treæ rozstrzygniêæ wydawanych przez sêdziów. Podjêcie odpowiednich badañ empirycznych nad sêdziowskim stosowaniem prawa uznajemy za konieczne dla lepszego poznania i zrozumienia procesu decyzyjnego
w postêpowaniu s¹dowym. Wynika to z dwóch podstawowych powodów. Po
pierwsze, przywo³ane powy¿ej badania, tylko w ograniczonym zakresie pozwalaj¹ na odtworzenie faktycznych wartoci determinuj¹cych orzeczenia sêdziowskie. Niektóre badania zosta³y zrealizowane poza Polsk¹. Tymczasem system
prawny w Polsce ró¿ni siê znacz¹co od systemu w USA i wydaje siê, ¿e ró¿nice
te nie pozostaj¹ bez wp³ywu na proces decyzyjny sêdziego55. Po drugie, wskazane powy¿ej badania polskich uczonych, w tym te najnowsze, przeprowadzono w latach osiemdziesi¹tych. Od tego czasu polski system prawny uleg³ znacznej modyfikacji i wydaje siê, ¿e zmiana ta mo¿e mieæ wp³ywy na ewentualne
zniekszta³cenia procesu decyzyjnego sêdziów. Nie oznacza to oczywicie, ¿e
polscy sêdziowie nie podlegaj¹ podobnym, czy mo¿e identycznym b³êdom
54 Instytucja ta obliguje sêdziego do wy³¹czenia siê od rozpoznania danej sprawy z mocy prawa
(np. art. 40 kpk) albo na wniosek (np. art. 41 kpk), je¿eli istnieje okolicznoæ mog¹ca wywo³aæ
uzasadnion¹ w¹tpliwoæ co do bezstronnoci sêdziego w danej sprawie. Do okolicznoci tych mo¿emy
zaliczyæ np. czynniki cile osobiste, jak powi¹zanie sêdziego z jedn¹ ze stron uczuciami przyjani czy
niechêci, ale równie¿ powody trudne do cis³ego okrelenia, np. okrelone pogl¹dy na dan¹ sprawê.
55 E. Gruza uwa¿a, ¿e recypowanie wprost wyników badañ psychologicznych prowadzonych
w innych warunkach procesowych  systemu common law do praktyki wymiaru sprawiedliwoci jest
nieuprawnione. Zob. E. Gruza, Psychologia s¹dowa, s. 311.
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decyzyjnym, co sêdziowie amerykañscy, ani ¿e badania przeprowadzone przez
J. Giezka i T. Kaczmarka straci³y na aktualnoci. W naszej ocenie konieczne s¹
po prostu badania pe³niejsze56, przeprowadzone na wiêkszej ni¿ dotychczas
próbie badawczej oraz badania porównawcze, które mog³yby potwierdziæ lub
zanegowaæ wp³yw wskazanych powy¿ej czynników pozanormatywnych na decyzje sêdziego.
POZAUSTAWOWE PSYCHOLOGICZNE DETERMINANTY
ORZECZEŃ SĄDOWYCH
(STRESZCZENIE)

W s¹dowym procesie stosowania prawa istotne znaczenie odgrywa rola decydenta  sêdziego.
Decyzje sêdziego, choæ ujête w ramy proceduralne i implikowane przede wszystkim przez przes³anki
normatywne, nie s¹ jedynie prostym sylogizmem prawniczym, a procesem wieloetapowym, w tym
równie¿ psychologicznym. Choæ sêdziowie staraj¹ siê o zachowanie wysokich standardów, o wyeliminowanie w orzekaniu czynników pozaprawnych, o pozostanie niezawis³ymi i bezstronnymi, to ca³kowite wyeliminowanie czynników psychologicznych zdaje siê byæ niemo¿liwe. W artykule autorki zwracaj¹ uwagê na psychologiczne determinanty orzeczeñ i sygnalizuj¹ potrzebê empirycznych badañ nad
wp³ywem owych czynników na proces decyzyjny sêdziego.

NON-STATUTORY PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS
OF COURT DECISIONS
(SUMMARY)

In the legal court process, the role of the key decision maker  the judge  is vital. The
decisions of a judge, although they are enclosed in the procedures and guided, above all, by normative
premises, do not constitute a simple legal syllogism, but a multi-stage process, which is also
a psychological process. Although judges put great effort into maintaining high standards, to eliminate
non-legal factors during the process of decision-making and to remain independent and impartial, it
seems impossible to fully eliminate psychological factors. In this article, the authors analyse the
psychological determinants of verdicts and indicate the need for empirical research into the influence
of these factors on the decision-making process of a judge.

56 Ju¿ J. Giezek zauwa¿y³, ¿e dokonana przez niego analiza akt s¹dowych tylko w ograniczonym
zakresie pozwala na odtworzenie faktycznych wartoci determinuj¹cych orzeczenie konkretnej kary.
Poza tym wskazywa³, ¿e nie tyle analizowa³ determinanty pozanormatywne, co koncentrowa³ siê na
powo³ywanych w uzasadnieniach okolicznociach. Zob. J. Giezek, Okolicznoci wp³ywaj¹ce na sêdziowski wymiar kary, s. 9096.
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AUßERRECHTLICHE PSYCHOLOGISCHE BESTIMMUNGSFAKTOREN
BEI DEN GERICHTSENTSCHEIDUNGEN
(ZUSAMMENFASSUNG)

Eine wesentliche Rolle bei der Anwendung des Rechts in einem Gerichtsverfahren spielt der
Entscheidungsträger  der Richter. Die richterlichen Entscheidungen, wenngleich diese in einen Verfahrensrahmen einbezogen sind und vorwiegend durch normative Prämissen impliziert werden, sind
nicht nur als ein einfacher Rechtssyllogismus zu sehen, sondern vielmehr auch als ein mehrstufiger
Prozess mit psychologischem Hintergrund. Obwohl die Richter danach streben, hohe Standards
aufrechtzuerhalten, bei Urteilsfindungen die außerrechtlichen Faktoren außer Acht zu lassen,
unabhängig und unbefangen zu sein, scheint eine totale Abtrennung der Faktoren psychologischer
Natur unmöglich zu sein. Die Verfasserinnen weisen in ihrem Beitrag auf die psychologischen Entscheidungsfaktoren der Entscheidungen hin und legen den Bedarf nahe, den Einfluss dieser Faktoren
auf den richterlichen Entscheidungsprozess empirisch zu untersuchen.
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W aktualnym stanie prawnym obowi¹zywanie zasady bezporednioci jest
bezdyskusyjne, pomimo faktu, ¿e dyrektywa ta nie zosta³a zdefiniowana przez
Kodeks postêpowania karnego z 1997 r.1 i wymaga wyprowadzenia z art. 174
k.p.k. oraz a contrario z art. 389 i 391393a k.p.k.2 Niew¹tpliwie jej kwintesencjê stanowi za³o¿enie, ¿e organ procesowy powinien dokonywaæ ustaleñ faktycznych z dowodów pochodnych tylko wówczas, gdy dowód z pierwszego
ród³a nie istnieje lub nie jest on dostêpny, poniewa¿ im wiêcej ogniw porednich, tym wiêksze istnieje ryzyko zniekszta³ceñ w poznaniu prawdy. Zasada ta
obejmuje trzy wê¿sze dyrektywy, które pozostaj¹ ze sob¹ w cis³ej korelacji, za
z ich wypadkowej wynika, ¿e s¹d powinien opieraæ siê wy³¹cznie na dowodach
pierwotnych3.
Zdaniem M. Cielaka wskazana zasada oznacza po prostu postulat maksymalnego zbli¿enia organu procesowego badaj¹cego dan¹ sprawê do faktu
bêd¹cego przedmiotem tego badania4. Autor podkrela, ¿e dowód pierwotny
wytwarza zaledwie jedno ogniwo pomiêdzy adekwatnym organem dowodowym
Adres/Adresse/Anschrift: dr Bogna Or³owska-Zieliñska, dr Krystyna Szczechowicz, Katedra Prawa Karnego Materialnego, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn,
b.orlowska-zielinska@wp.pl.
1 Dz.U. 1997, nr 89, poz. 555 ze zm.
2 A. Gaberle, Dowody w s¹dowym procesie karnym. Teoria praktyka, Warszawa 2010, s. 86; por.
te¿: R. Kmiecik, E. Skrêtowicz, Proces karny. Czêæ ogólna, Kraków 2004, s. 101.
3 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postêpowanie karne, Warszawa 2005, s. 97.
4 M. Cielak, Zasada bezporednioci de lege ferenda, w: S. Walto (red.), M. Cielak, Dzie³a
wybrane, t. 4, Kraków 2011; pierwotnie cytowany artyku³ ukaza³ siê w: Nowe Prawo 2 (1953).

240

Bogna Orłowska-Zielińska, Krystyna Szczechowicz
Prawo

a samym przedmiotem dowodu. Z. Doda i A. Gaberle nazywaj¹ dowody porednie dowodami z przekazu z uwagi na fakt, ¿e informacje przechodz¹ przez
przekaniki, przez co mog¹ byæ zmienione lub nawet w powa¿nym stopniu
zniekszta³cone, co niew¹tpliwie mo¿e stanowiæ przyczynê dokonania ustaleñ
procesowych w oparciu o nieprawdziwe ustalenia faktyczne5. Ka¿de dalsze
przekazywanie informacji stanowi jej kolejn¹ deformacjê i zwiêksza stopieñ ryzyka wyst¹pienia b³êdu6, co jest wysoce niebezpieczne dla procesu dowodzenia.
Albowiem, jak s³usznie okrela to A. Gaberle, realizacja zasady bezporednioci
w polskim procesie karnym ma równie¿ s³u¿yæ urzeczywistnianiu zasady prawdy materialnej7.
Ustawê nowelizuj¹ca z 10 stycznia 2003 r.8 nale¿y odczytaæ jako reakcjê
ustawodawcy na pog³êbiaj¹cy siê kryzys wymiaru sprawiedliwoci w sprawach
karnych, którego osi¹ by³a przede wszystkim nadmierna przewlek³oæ postêpowania karnego9. W rezultacie dosz³o do poszerzenia katalogu mo¿liwoci odstêpstw od zasady bezporednioci. Mo¿na tu stwierdziæ nawet o uwidocznieniu siê tendencji zmian w kierunku porednioci procesowej, a zw³aszcza bior¹c
pod uwagê treci przepisów art. 389, 391, 392, 39310.
Przepisy art. 391 k.p.k. interpretuje siê cile, poniewa¿ stanowi¹ one
ograniczenie zasady bezporednioci11. Wskazane uregulowanie pozwala s¹dowi na odczytanie protoko³u z³o¿onych w postêpowaniu przygotowawczym zeznañ lub te¿ przed s¹dem w przedmiotowej lub innej sprawie albo w innym
postêpowaniu, które przewiduje ustawa. Jednak¿e mo¿liwoci odst¹pienia od
zasady bezporednioci ustawodawca uj¹³ wrêcz kazuistycznie12. St¹d te¿ warunkiem sine qua non jest wyst¹pienie której z sytuacji sprecyzowanych
w przepisie art. 391 k.p.k.13, a wiêc bezpodstawnej odmowy zeznañ przez
wiadka lub te¿ jego zeznañ odmiennych w stosunku do pierwotnych, gdy
owiadczy, ¿e pewnych okolicznoci nie pamiêta. Przepis 391 k.p.k. ma równie¿
zastosowanie, gdy wiadek zmar³, przebywa za granic¹14, nie mo¿na mu dorêczyæ
5 Z. Doda, A. Gaberle, Dowody w procesie karnym. Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego. Komentarz,
Warszawa 1995, s. 238.
6 K. Bucha³a, S. Walto, Zasady prawa i procesu karnego, Warszawa 1975, s. 287.
7 A. Gaberle, Dowody s¹dowym w procesie karnym. Teoria i praktyka, Warszawa 2010, s. 86.
8 Ustawa o zmianie ustawy  Kodeks postêpowania karnego, ustawy  Przepisy wprowadzaj¹ce
Kodeks postêpowania karnego, ustawy o wiadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych, Dz.U. 2003, nr 17, poz. 155.
9 Zob. D. Wysocki, Przewlek³oæ procesu karnego, Kraków 2001, s. 16; W. Grzeszczyk, G³ówne kierunki zmian kodeksu postêpowania karnego, Prokuratura i Prawo 6 (2003), s. 7 i n.
10 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postêpowanie karne, Warszawa 2011, s. 107.
11 Por. postanowienie SN z 26.07.2006, III KK 168/06, LEX nr 192990.
12 Por. wyrok SA w Katowicach z 1.02.2008, II AKa 382/07, LEX nr 399951.
13 Wyrok SN z 4.02.2003, IV KK 475/02, LEX nr 77431.
14 Por. postanowienie SN z 11.03.2003, V KK 150/02, LEX nr 77022.
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wezwania15, nie stawi³ siê z powodu niedaj¹cych siê usun¹æ przeszkód16 lub te¿,
gdy prezes s¹du zaniecha³ wezwania wiadka w trybie art. 333 § 217.
W aktualnym stanie prawnym przyjmuje siê, ¿e wiadek zeznaje odmiennie
ni¿ wczeniej, kiedy zmienia treæ swojej wypowiedzi w zakresie istotnym do
rozstrzygniêcia danej sprawy. Wówczas organ procesowy jest wrêcz zobligowany do ujawnienia pierwotnych zeznañ i rozpytania wiadka na okolicznoæ
przyczyn powsta³ych rozbie¿noci. Przy czym taka sama jest wartoæ dowodowa zeznañ z³o¿onych zarówno w toku postêpowania przygotowawczego, jak
i s¹dowego. Do roli s¹du nale¿y wiêc trudne zadanie, jakim jest ocena wszystkich zeznañ wiadka przy równoczesnym uwzglêdnieniu genezy wychwyconych
rozbie¿noci18. W sytuacji bezpodstawnej odmowy z³o¿enia zeznañ s¹dowi
przys³uguje prawo do odst¹pienia od zasady bezporednioci z wyj¹tkiem
wiadka korzystaj¹cego z prawa do odmowy zeznañ na podstawie art. 182
k.p.k. czy te¿ prawa do uchylenia siê od odpowiedzi na poszczególne pytania
(art. 183 k.p.k.).
Warto dodaæ, ¿e odczytanie wskazanych protoko³ów na rozprawie jest
jednoznaczne z na³o¿eniem na s¹d obowi¹zku kontroli w zakresie ich zgodnoci
z obowi¹zuj¹cymi przepisami19. Niezbêdnoæ istnienia prawnie relewantnego
protoko³u podkrela A. Gaberle. Aby mo¿na by³o przypisaæ tak¹ cechê, niezbêdne jest tu kumulatywne spe³nienie kilku warunków. Ich ród³o tkwi w treci
art. 148-150 k.p.k., a nadto musi byæ to protokó³ czynnoci, która jest okrelona w przepisach k.p.k. dotycz¹cych wyjanienia oskar¿onego lub te¿ zeznania
wiadka. Poza tym istotna jest tak¿e geneza tego protoko³u, tj. mo¿e byæ on
sporz¹dzony zarówno w przygotowawczym lub s¹dowym stadium procesu, jak
i w zupe³nie innym postêpowaniu karnym, które przewiduje ustawa20.
Podkrelenia wymaga, ¿e potrzebê odejcia od zasady bezporednioci
w procesie karnym z powodu przebywania wiadka za granic¹ musi charakteryzowaæ realnoæ. Nale¿y tu kierowaæ siê wyk³adni¹ celowociow¹, pomimo ¿e Sam
fakt d³ugotrwa³ego przebywania wiadka za granic¹ uprawnia (art. 391 § 1 k.p.k.)
do odczytania jego zeznañ bez wzglêdu na ich wagê dla prowadzonego postê15
16
17

Zob. postanowienie SN z 21.01.2003, II KKN 314/01, OSNKW 2003/ 5-6/ 45.
Zob. wyrok SN z 27.05.2002, VKK 51/02, LEX nr 54418.
Zob. wyrok SN z 15.05.1978, I KR 91/78, OSNKW 1978/11/135 z glos¹ aprobuj¹c¹
M. Cielaka, Pañstwo i Prawo 6 (1980), s. 179; wyrok SN z 13.02.1974, I KR 300/73, OSNKW 1974/6/118
z aprobat¹ M. Cielaka i Z. Dody, Przegl¹d orzecznictwa S¹du Najwy¿szego w zakresie postêpowania
karnego (I pó³rocze 1974 roku), Palestra 3 (1975), s. 59.
18 Zob. wyrok SA w Katowicach z 30.12.2004, II AKa 435/04; wyrok SA w Katowicach
z 23.10.2003, II AKa 371/03, KZS 2004/2/54.
19 Zob. wyrok SA w Krakowie z 12.02.2008, II AKa 236/07, KZS 2008/9/33, LEX nr 472199.
20 A. Gaberle, Dowody w s¹dowym procesie karnym. Teoria praktyka, Warszawa 2010, s. 86.
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powania21. W judykaturze utrwali³ siê pogl¹d, ¿e w przypadku wiadka przebywaj¹cego za granic¹ nale¿y przede wszystkim d¹¿yæ do sprowadzenia go na
rozprawê22, a dopiero w dalszej kolejnoci zastosowaæ odstêpstwo od zasady
bezporednioci w sytuacji, w której zeznanie wiadka pe³ni kluczow¹ rolê dla
rozstrzygniêcia danej sprawy23. St¹d te¿ przes³ank¹ nie jest tu np. zagraniczna
wizyta wiadka, uczestnictwo w wycieczce turystycznej24. Przychyliæ siê nale¿y
do pogl¹du P. Hofmañskiego, ¿e nawet w wypadku spe³nienia przes³anki formalnej zwi¹zanej z pobytem wiadka za granic¹ lub te¿ jego niestawiennictwem
z uwagi na niedaj¹ce siê usun¹æ przeszkody, s¹d powinien rozwa¿yæ mo¿liwoæ
jego przes³uchania za pomoc¹ urz¹dzeñ, które umo¿liwiaj¹ przeprowadzenie tej
czynnoci na odleg³oæ (art. 177 § 1a k.p.k.)25.
W³¹czenie Polski do strefy Schengen da³o asumpt do powszechnego przemieszczania siê obywateli polskich poza granice RP w ramach Unii Europejskiej.
W takiej sytuacji w procesie karnym istotne jest wykorzystanie instrumentów
prawnych przewidzianych do wspó³pracy pomiêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi
Unii Europejskiej. Szeroki wachlarz takich instrumentów przewiduje Konwencja
o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi
Unii Europejskiej, sporz¹dzona w Brukseli 29 maja 2000 r.26 Okrela ona w art. 10
procedury umo¿liwiaj¹ce przes³uchania wiadka lub bieg³ego, który znajduje siê
na terytorium jednego Pañstwa Cz³onkowskiego przez organy s¹dowe innego
Pañstwa Cz³onkowskiego w formie wideokonferencji. Przes³uchanie w tej formie wiadka na odleg³oæ jest celowe i zasadne tak z punktu zasad ekonomiki
procesowej, jak i z uwagi na koniecznoæ zapewnienia rzetelnego procesu realizuj¹cego prawa oskar¿onego wynikaj¹ce z art. 6 Konwencja o Ochronie Praw
Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci27.
Podobnie mo¿liwoæ przes³uchania w systemie wideokonferencji wiadka
lub bieg³ego przewiduje Drugi Protokó³ Dodatkowy do Europejskiej konwencji
21 Postanowienie SN z 6.04.2006, IV KK 7/06, OSNKW 2006/6/60, Biul. SN 2006/6/16, Prokuratura i Prawo  wk³adka 10 (2006), poz. 7, LEX nr 182800; por. postanowienie SN z 2.06.2011, V KK
410/10, LEX nr 848187.
22 Wyrok SA w Bia³ymstoku z 29.04.2003, II AKa 78/03, OSA 2003/12/116.
23 P. Hofmañski , E. Sadzik, S. Zgryzek, Kodeks postêpowania karnego. Komentarz, t. 2, Warszawa 2007, s. 459.
24 Por. wyrok SA w Katowicach z 1.02.2008, II AKa 382/08, Biul. SAKa 2008/2/14, KZS 2008/
/7-8/100, LEX nr 446771; wyrok SA w Krakowie z 22.11.2006, II AKa 168/06, KZS 2007/1/49,
Prokuratura i Prawo  wk³adka 6 (2007), poz. 41, Lex nr 252491; T. Nowak, Zasada bezporednioci
w polskim procesie karnym, Poznañ 1971, s. 139; por. równie¿ M. Cielak, Glosa do wyroku SN z dnia
20.06.1968 r., VKRN/ 294/67, Pañstwo i Prawo 1 (1970), s. 190.
25 P. Hofmañski, E. Sadzik, S. Zgryzek, Kodeks postêpowania karnego, s. 461.
26 Dz.U. 2007, nr 135, poz. 950.
27 Dz.U. 1993, Nr 61, poz. 285. Konwencja zosta³a ratyfikowana przez Polskê dnia 7 kwietnia
1993 r.

Ograniczenia zasady bezpośredniości w polskim procesie karnym

243

Studia Warmińskie 51 (2014)

o pomocy prawnej w sprawach karnych28, sporz¹dzony w Strasburgu 8 listopada 2001 r.29
Oskar¿ony i jego obroñca oraz pozosta³e strony procesowe s¹ obecne
podczas przes³uchania wiadka czy bieg³ego w systemie wideokonferencji. Maj¹
mo¿liwoæ zadawania mu pytañ i bezporedniego ustosunkowywania siê do
sk³adanych przez niego zeznañ.
Nie stanowi tak¿e obrazy przepisu art. 391 § 1 k.p.k. okolicznoæ odczytania zeznañ wiadka na rozprawie z powodu niemo¿noci ustalenia jego aktualnego pobytu, jeli s¹d przeprowadzi³ w tym celu szereg czynnoci poszukiwawczych30. Jednak¿e uprzednio organ procesowy jest obowi¹zany do podjêcia
wszelkich prób dorêczenia adekwatnego wezwania na rozprawê31. Jak s³usznie
wskazuje L.K. Paprzycki, odczytaniu mog¹ podlegaæ nie tylko orygina³y protoko³ów, lecz równie¿ i ich odpisy, ale tylko, gdy ich treæ jest analogiczna do
orygina³u. Ten fakt musi byæ urzêdowo stwierdzony przez osobê uwierzytelniaj¹c¹ odpis32. Ponadto, s¹d mo¿e odczytaæ tak¿e protoko³y s¹dów i innych
organów pañstwa obcego, które zosta³y sporz¹dzone w ramach miêdzynarodowej pomocy prawnej, a nadto protoko³y zeznañ wiadka z³o¿onych przez niego
w postêpowaniu przygotowawczym, prowadzonym przez prokuratora pañstwa
obcego albo organ dzia³aj¹cy pod jego nadzorem lub przed s¹dem pañstwa
obcego. Jednak¿e jest to mo¿liwe, w sytuacji przeprowadzenia tych czynnoci
w sposób niesprzeczny z zasadami porz¹dku prawnego w Rzeczypospolitej
Polskiej, mimo ¿e nie zosta³y one podjête na wniosek polskiego s¹du lub prokuratora (art. 587) ani te¿ przed podjêciem cigania  art. 590 § 433. Pomimo ¿e
§ 1 przepisu art. 391 statuuje odstêpstwo od zasady bezporednioci w przedmiocie kontaktu s¹du z dowodem w postaci zeznañ wiadka, to jednak s¹d nie
mo¿e skorzystaæ z dobrodziejstwa wskazanego uregulowania, jeli uprzednio nie
wyczerpa³ mo¿liwoci przes³uchania tego wiadka34.
Kolejn¹ przes³ankê przewidzian¹ przez ustawodawcê w § 1 przepisu
art. 391 jest niestawiennictwo wiadka z powodu niedaj¹cych siê usun¹æ prze28
29

Dz.U. 2004, nr 139, poz. 1476.
Przyjêta w ramach Rady Europy Europejska Konwencja o pomocy prawnej w sprawach
karnych, sporz¹dzona zosta³a 20 kwietnia 1950 r. w Strasburgu, Dz.U. 1999, nr 76, poz. 854.
30 Postanowienie SN z 22.12.2010, II KK 284/10, OSNwSK 2010/1/2551, LEX nr 843146.
31 Wyrok SA w £odzi z 9.06.2008, II AKa 204/07, Prokuratura i Prawo  wk³adka 5 (2009),
poz. 28, KZS 2009/5/50. LEX nr 491915.
32 Por. wyrok SA w Krakowie z 11.05.2009, II AKa 169/08, KZS 2009/9/44, LEX nr 533944.
33 L.K. Paprzycki, Komentarz aktualizowany do art. 391 kodeksu postêpowania karnego, LEX;
zob. wyrok SA w Katowicach z 5.11.2009, II AKa 250/09, KZS 2010/1/64, Prokuratura i Prawo
 wk³adka 11 (2010), poz. 27, LEX nr 553842; uchwa³a SN 7 sêdziów z 30.09.1977, VII KZP 32/77,
OSNKW 1977/10-11/113, LEX nr 19309; postanowienie SN z 28.03.2002, VKKN 122/00, OSNKW
2002/7-8/60, LEX nr 53740.
34 Wyrok SN z 8.01.2003, III KK 261/02, LEX nr 75374.
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szkód35. Do przeszkód tych zalicza siê w szczególnoci z³y stan zdrowia fizycznego lub psychicznego wiadka, który uniemo¿liwia mu stawiennictwo na rozprawie, np. niezdolnoæ do sk³adania zeznañ z uwagi na stan zdrowia po przebytej
operacji naczyniaka mó¿d¿ku i wodog³owia wewnêtrznego, stwierdzona przez
bieg³ego neurologa36. Ponadto, wskazan¹ przes³ankê wype³nia tak¿e realnoæ pogorszenia siê stanu zdrowia w nastêpstwie prze¿yæ spowodowanych stawiennictwem
na rozprawie ma³oletniej pokrzywdzonej, ofiary molestowania seksualnego37.
Niew¹tpliwie wobec ma³oletniego pokrzywdzonego sk³adaj¹cego zeznania
w charakterze wiadka oraz ma³oletniego wiadka niebêd¹cego pokrzywdzonym
nale¿y stosowaæ inny zakres i poziom ochrony w procesie karnym. W pierwszym przypadku celem jest ochrona przed wtórn¹ wiktymizacj¹, wynikaj¹c¹
g³ównie z wielokrotnoci przes³uchañ, w drugim istotne jest ograniczenie negatywnych prze¿yæ psychicznych zwi¹zanych z sam¹ czynnoci¹ przes³uchania.
Ustawodawca wprowadzi³ szczególne tryby przes³uchania takich osób
okrelone w art. 184a k.p.k., art. 185 b k.p.k. i art. 184c k.p.k. W myl art. 184a
§ 1 k.k. w sprawach o przestêpstwa pope³nione z u¿yciem przemocy lub groby
bezprawnej lub okrelone w rozdzia³ach XXIII (przestêpstwa przeciwko wolnoci), XXV (przeciwko wolnoci seksualnej i obyczajowoci) i XXVI (przeciwko
rodzinie i opiece) Kodeksu karnego, pokrzywdzonego, który w chwili przes³uchania nie ukoñczy³ 15 lat, przes³uchuje siê w charakterze wiadka tylko wówczas, gdy jego zeznania mog¹ mieæ istotne znaczenie dla rozstrzygniêcia sprawy,
i tylko raz, chyba ¿e wyjd¹ na jaw istotne okolicznoci, których wyjanienie
wymaga ponownego przes³uchania, lub ¿¹da tego oskar¿ony, który nie mia³
obroñcy w czasie pierwszego przes³uchania pokrzywdzonego.
Ochron¹ objête s¹, co do zasady, osoby, które w chwili czynu nie ukoñczy³y
15 lat, ale tak¿e ma³oletni pokrzywdzeni, którzy ukoñczyli 15 lat  art. 184a
§ 4 k.p.k. Mo¿liwoci stosowania szczególnego trybu przes³uchania ma³oletnich
pokrzywdzonych czynami zabronionymi, wymienionymi w § 1 k.p.k., którzy
ukoñczyli 15 lat w czasie przes³uchania uzale¿niono jednak od ustalenia, ¿e
przes³uchanie w innych warunkach mog³oby wywrzeæ negatywny wp³yw na stan
psychiczny pokrzywdzonego. Regulacja ta prowadzi równie¿ do ograniczenia
zasady bezporednioci. Tak¹ osobê przes³uchuje siê w charakterze wiadka
tylko raz, chyba ¿e pierwsze przes³uchanie odby³o siê przed przeprowadzeniem
czynnoci przedstawienia zarzutów podejrzanemu i za¿¹da on ponowienia tej
czynnoci. Obecnie, je¿eli oskar¿ony (podejrzany) nie ma obroñcy, s¹d z urzêdu wyznacza mu obroñcê, co ma eliminowaæ koniecznoæ powtórnego przes³u35
36
37

Zob. postanowienie SN z 11.03.2003, V KK 150/02, LEX nr 77022.
Zob. postanowienie SN z 26.09.2001, IV KKN 395/00, LEX nr 51401.
Wyrok SN z 28.03.2000, IV KKN 171/99, LEX nr 51120.
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chania pokrzywdzonego z uwagi na fakt, ¿e podczas pierwszego przes³uchania
nie mia³ on obroñcy38. Co do zasady wiadek taki nie jest zatem przes³uchiwany
na rozprawie. Protokó³ z takiego przes³uchania odczytuje siê na rozprawie g³ównej. Nadto, je¿eli zosta³ sporz¹dzony zapis obrazu i dwiêku przes³uchania,
nale¿y go odtworzyæ (art. 185a § 3). Obecnie po nowelizacji Kodeksu postêpowania karnego ustaw¹ z 13 czerwca 2013 r., art. 147 § 2a k.p.k. nakazuje, aby
przes³uchanie pokrzywdzonego, o którym mowa w art. 185a i art. 185c, oraz
wiadka, o którym mowa w art. 185b, utrwalane by³o za pomoc¹ urz¹dzenia
rejestruj¹cego obraz i dwiêk.
Wskazane uregulowania dotycz¹ zarówno postêpowania przygotowawczego, jak i postêpowania s¹dowego. Sk³ad s¹du w³aciwy do przes³uchania pokrzywdzonego w trybie art. 185a w postêpowaniu s¹dowym okrela art. 30 § 1
oraz art. 329 § 1 i 2 k.p.k.39 Przes³uchanie pokrzywdzonego w trybie art. 185a
k.p.k. i art. 185ck.p.k. oraz wiadka, o którym mowa w art. 185b k.p.k. mo¿e
nastêpowaæ w postêpowaniu jurysdykcyjnym (po raz pierwszy lub ponownie).
Odbywa siê ono na posiedzeniu i jak wskazano powy¿ej w sk³adzie okrelonym
w art. 30 § 1 k.p.k. Podzieliæ nale¿y w pe³ni pogl¹d SN wyra¿ony w uchwale
z 30 listopada 2004 r.40, ¿e ze wzglêdu na znaczenie zeznañ pokrzywdzonego dla
rozstrzygniêcia sprawy by³oby najbardziej celowe, gdyby przes³uchania na posiedzeniu dokonywa³ sêdzia (sêdziowie) bior¹cy udzia³ w rozpoznaniu sprawy.
W tym przypadku ograniczenie zasady bezporednioci mo¿e niekiedy
prowadziæ do naruszenia prawa oskar¿onego do rzetelnego procesu zagwarantowanego w art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych
Wolnoci sporz¹dzonej w Rzymie 4 listopada 1950 r.41
Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka (ETPC) wskaza³ w swoich orzeczeniach, ¿e zasad¹ powinno byæ przeprowadzanie dowodów na rozprawie w obecnoci oskar¿onego i jego obroñcy. Dopuszczalne s¹ jednak odstêpstwa od tej
zasady, jednak nie mog¹ one naruszaæ w sposób istotny prawa do obrony42.
Wielokrotnie tak¿e podkrela³, ¿e to prawo krajowe reguluje kwestie dopuszczal38 Zmiana wprowadzona 27 stycznia 2014 r. ustaw¹ z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy
 Kodeks karny oraz ustawy  Kodeks postêpowania karnego, Dz.U. 2013, poz. 849.
39 Zob. uchwa³a SN z 30.11.2004, I KZP 25/2004, OSNKW 2004/11-12/101.
40 Ibidem.
41 Dz.U. 1993, nr 61, poz. 285.
42 Zob. wyrok ETPC z 27.02.2001, 33354/96, Lucà v. W³ochy, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/
portal.asp?sessionId=85398091&skin=hudoc-en&action=request (24.01.2012); por. tak¿e wyrok
z 19.06.2007 w sprawie W.S. przeciwko Polsce, w: M. W¹sek-Wiaderek (oprac.), Przegl¹d orzecznictwa
europejskiego dotycz¹cego spraw karnych, z. 1-2 (2007), http://www.sn.pl/orzecznictwo/Orzecz_Euro_Karne/Orzecz_Euro_Karne_01-02_2007.pdf (28.08.2014); wyrok z 4.11.2008 w sprawie Demski
przeciwko Polsce, w: M. W¹sek-Wiaderek (oprac.), Przegl¹d orzecznictwa europejskiego dotycz¹cego
spraw karnych, z. 34 (2008), http://www.sn.pl/orzecznictwo/Orzecz_Euro_Karne/Orzecz_Euro_Karne_03-04_2008.pdf (28.08.2014).
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noci dowodów, a zadaniem Trybuna³u nie jest rozstrzygniêcie, czy zeznania
wiadka zosta³y prawid³owo dopuszczone jako dowód, lecz ocena czy postêpowanie  jako ca³oæ  ³¹cznie ze sposobem uzyskania materia³u dowodowego,
by³o rzetelne43. Istotna z punktu widzenia rzetelnego procesu jest w szczególnoci mo¿liwoæ zadawania wiadkowi pytañ, by nie naruszyæ prawa do obrony
i zasady równoci. W aspekcie tych kwestii istotne jest przyjête w art. 185a, ¿e
w sytuacji, gdy w czasie pierwszego przes³uchania pokrzywdzonego oskar¿ony
nie posiada obroñcy z wyboru, s¹d wyznacza mu obroñcê z urzêdu. Dodatkowo w tym miejscu nale¿y odwo³aæ siê do stanowiska Europejskiego Trybuna³u
Praw Cz³owieka, który w swoich orzeczeniach wskaza³, ¿e prawo do kontradyktoryjnego procesu oznacza, w sprawie karnej, i¿ zarówno oskar¿eniu, jak
i obronie, musi zostaæ dana mo¿liwoæ uzyskania wiedzy i wypowiedzenia siê
w przedmiocie owiadczeñ lub dowodów podnoszonych przez drug¹ stronê44.
Szczególny sposób traktowania przewidziany jest dla pokrzywdzonego
okrelonego w art. 184a § 1  3 k.p.k., aczkolwiek fakultatywnie zosta³ rozci¹gniêty na wiadka, który w chwili przes³uchania nie ukoñczy³ 15 lat, w sprawach
o przestêpstwa pope³nione z u¿yciem przemocy lub groby bezprawnej lub
okrelone w rozdzia³ach XXV i XXVI (art. 185b § 1 k.p.k.).
Ustawodawca przewidzia³ w art. 185c k.p.k. szczególny trybu przes³uchania pokrzywdzonego przestêpstwami okrelonymi w: art. 197 k.k., art. 198 k.k.
i art. 199 k.k. W tym przypadku równie¿ pierwsze przes³uchanie pokrzywdzonego w charakterze wiadka przeprowadza s¹d na posiedzeniu, w którym prawo
maj¹ wzi¹æ udzia³: prokurator, obroñca podejrzanego oraz pe³nomocnik pokrzywdzonego, o ile zostali ustanowieni.
Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka wielokrotnie zajmowa³ siê sprawami
zwi¹zanymi z przes³uchaniem ofiar przestêpstw pope³nionych na tle seksualnym.
Trybuna³ przyznawa³, ¿e postêpowania karne dotycz¹ce tego rodzaju przestêpstw posiadaj¹ szczególne cechy i mog¹ wymagaæ ochrony wiadków lub
ofiar wezwanych do sk³adania zeznañ. Istotne jest, by respektowane jednoczenie by³o w trakcie procesu prawo oskar¿onego do obrony45.
Z punktu widzenia rzetelnego procesu zdecydowanie wiêksze kontrowersje
budzi³a jednak instytucja wiadka anonimowego (incognito)46. Przes³uchanie
43 Zob. wyrok ETPC z 14.01.2003, 62424/00, Made³a v. Polska, LEX nr 56987; wyrok ETPC
z 10.11.2005, 54789/00, Bocos-Cuesta, LEX nr 165413.
44 Wyrok ETPC z 31.03.2009, 21022/04, Natunen v. Finlandia, LEX nr 498971.
45 Szeroko omówi³ te zagadnienia ETPC w wyroku z 4.11.2008, 22695/03, Demski v. Polska,
http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiegotrybunalu-praw-czlowieka/orzeczenia-w-sprawach-dotyczacych-polski/rok-2008 (26.01.2012).
46 Zob. L.K. Paprzycki, Instytucja wiadka koronnego i wiadka incognito w wietle Konstytucji
RP i Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka, Palestra 56 (2008), s. 3639.
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wiadka incognito mo¿e byæ przeprowadzone na wiele sposobów, poczynaj¹c
od bezporedniego przes³uchania na sali rozpraw, przy wykorzystaniu technik
maskuj¹cych jego g³os i wizerunek, do przes³uchania w miejscu utajnionym
z zastosowaniem cis³ych zasad bezpieczeñstwa47. Europejski Trybuna³ Praw
Cz³owieka nie wykluczy³ równie¿ wykorzystania w procesie karnym wiadka
incognito. W przypadku pos³u¿enia siê dowodem z zeznañ wiadka incognito
zachodzi po stronie s¹du obowi¹zek podjêcia rodków procesowych zmierzaj¹cych do zniwelowania utrudnieñ, jakie dla oskar¿onego i jego obroñcy wynikaj¹
z pos³u¿enia siê anonimowym ród³em dowodowym. Dodatkowo dowód
z zeznañ utajnionego wiadka powinien byæ oceniany z wyj¹tkow¹ ostro¿noci¹48. Istotne jest w takim przypadku zapewnienie oskar¿onemu i jego obroñcy
prawo do zadawania pytañ wiadkowi anonimowemu, nawet, je¿eli zadawane
by³yby one w formie pisemnej. Nadto w opinii Trybuna³u dowód z zeznañ
wiadka incognito nie mo¿e byæ jedynym lub podstawowym dowodem, na
którym opiera siê skazanie49.
Wracaj¹c do rozwa¿añ na grunt art. 391 k.p.k. dodaæ nale¿y, ¿e art. 391
§ 2 k.p.k. dotyczy zamiany ról procesowych i ma zastosowanie zarówno do
wiadka sk³adaj¹cego zeznania na rozprawie, jak i do niesk³adaj¹cego zeznañ
bezporednio przed s¹dem, ale poprzednio przes³uchanego w tym charakterze
oraz w charakterze oskar¿onego czy podejrzanego. Wymaga on przy tym spe³nienia warunków okrelonych w § 1 wskazanego przepisu oraz art. 182 § 3
k.p.k.50 W wyroku z dnia 3 padziernika 2002 r. S¹d Apelacyjny w Katowicach
podniós³, i¿ w przypadku, gdy wiadkiem, o jakim mowa w art. 182 § 3 k.p.k.
jest nieletni wspó³sprawca, przeciwko któremu toczy siê jednoczenie postêpowanie w trybie ustawy o postêpowaniu w sprawach nieletnich51 , to organ procesowy zgodnie z wymogami tego przepisu zobowi¹zany jest do pouczenia
o prawie do odmowy zeznañ obu nieletnich. W przypadku skorzystania przez
nich ze wskazanego uprawnienia s¹d winien zastosowaæ tryb z art. 391 § 2 k.p.k.,
a wiêc odczytaæ im protoko³y z³o¿onych przez nich wyjanieñ w charakterze
podejrzanych w postêpowaniu przygotowawczym, a nastêpnie wezwaæ ich do
ustosunkowania siê co do treci odczytanego protoko³u zgodnie z wymogiem
47

Por. P. Wiliñski, Przes³uchanie wiadka anonimowego z zachowaniem jawnoci, Prokuratura
i Prawo 11 (2000), s. 66.
48 Zob. wyrok ETPC z 9.10.2007, 52479/99, Rybacki v. Polska, w: M. W¹sek-Wiaderek
(oprac.), Przegl¹d orzecznictwa europejskiego dotycz¹cego spraw karnych, z. 34 (2007), s. 712, http:
//www.sn.pl/orzecznictwo/Orzecz_Euro_Karne/Orzecz_Euro_Karne_03-04_2007.pdf (28.08.2014).
49 Por. L.K. Paprzycki, Instytucja wiadka koronnego i wiadka incognito w wietle Konstytucji
RP i Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka, Palestra 56 (2008), s. 3738 i powo³ane tam orzeczenia
ETPC.
50 Por. uchwa³ê sk³adu 7 sêdziów SN z 27.11.1975, VI KZP 5/75, OSNKW 1975/1/1.
51 Dz.U. 2014, poz. 382 tekst jedn.
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z art. 391 § 3 k.p.k.52 Warto dodaæ, ¿e nie ma równie¿ przeszkód do odczytania na podstawie przepisu art. 391 § 2 k.p.k. protoko³u wyjanieñ podejrzanego,
który zmar³ przed z³o¿eniem zeznañ53.
Kolejnym odstêpstwem od zasady bezporednioci jest mo¿liwoæ odczytania przez s¹d na rozprawie g³ównej protoko³ów przes³uchania wiadków
i oskar¿onych, sporz¹dzonych w postêpowaniu przygotowawczym, przed s¹dem
lub w innym postêpowaniu, które przewiduje ustawa, w sytuacji gdy bezporednie przeprowadzenie dowodu nie jest niezbêdne. Ponadto przepis wprowadza tu
równie¿ wymóg zgody obecnych stron (art. 392 § 1 k.p.k.). W zwi¹zku z tym
do skorzystania przez organ s¹dowy z mo¿liwoci, jakie daje nam art. 392 § 1
wymaga kumulatywnego zaistnienia obu przes³anek. St¹d te¿ niedopuszczalne
jest powo³anie siê na przepis art. 392, gdy okolicznoci, maj¹ce byæ przedmiotem zeznañ wiadka, maj¹ istotne znaczenia dla rozstrzygniêcia sprawy, albowiem nie mo¿e on staæ na drodze do ustalenia prawdy54. Ponadto, dowód ten
nie mo¿e pozostaæ w zasadniczej sprzecznoci z innymi dowodami i jest wewnêtrznie niesprzeczny55. Aktualny stan obowi¹zuj¹cy przepisu art. 392 k.p.k.
zosta³ wprowadzony do stanu prawnego nowelizacj¹ z 2003 r.
W zwi¹zku z tym, to w zakresie s¹du nale¿y ocena czy protoko³y podlegaj¹ce odczytaniu, zawieraj¹ce zeznania lub wyjanienia odnosz¹ siê do strony,
która sk³ada sprzeciw. odczytanie na rozprawie zeznañ wiadka jest mo¿liwe
w sytuacji, gdy osoba, której protokó³ zeznañ lub wyjanieñ ma byæ odczytany,
w tocz¹cym siê postêpowaniu wystêpuje w charakterze oskar¿onego albo
wiadka, gdy jej przes³uchanie na rozprawie jest niemo¿liwe, jest to protokó³
sporz¹dzony przed s¹dem, oraz gdy czynnoæ przes³uchania zosta³a przeprowadzona przez prokuratora lub inny organ uprawniony do prowadzenia czynnoci
tego postêpowania, a tak¿e nie dotyczy³o to protoko³ów sporz¹dzonych przez
inny organ. Ponadto, ujawnienie wskazanego przedmiotowego protoko³u nie jest
zabronione przez ustawê oraz wszystkie strony, które s¹ obecne w chwili podejmowania decyzji, co do omawianej czynnoci, wyra¿aj¹ na ni¹ zgodê.
Jednak¿e sama mo¿liwoæ z³o¿enia sprzeciwu przez stronê, z punktu widzenia dynamiki procesu wzbudza³a liczne w¹tpliwoci w przedmiocie rozpoznania sprawy w rozs¹dnym terminie, a zw³aszcza, co do zgodnoci tego uregu52

nr 78583.
53
54

Wyrok SA w Katowicach z 3.10.2002, II AKa 266/02, OSA 2003/7/78, KZS 2003/2/51, LEX

Uchwa³a SN z 20.09.1996, I KZP 22/96, OSNKW 1996/11-12/77.
Zob. wyrok SNA w Katowicach z 20 padziernika 2005, II AKa 355/05, KZS 2006/4/47, OSA
2006/8/49, KZS 2006/9/37, LEX nr 183815.
55 Postanowienie SN z 4.05.2007, WZ 13/07, OSNwSK 2007/1/991, LEX nr 471428; wyrok SN
z 6.10.2006, III KK 42/06, LEX nr 202225.
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lowania z art. 45 ust 1 Konstytucji RP, bowiem przy sprawach wielotomowych
i wielow¹tkowych odczytaniu musz¹ ulec na tej podstawie setki protoko³ów.
St¹d te¿ S¹d Rejonowy w Lublinie, IX Wydzia³ Karny, przedstawi³ Trybuna³owi
Konstytucyjnemu pytanie prawne odnonie zgodnoci przepisu art. 392 § 1
k.p.k.56, a konkretnie uzale¿nienia od braku sprzeciwu obecnych stron mo¿liwoci odczytania na rozprawie g³ównej protoko³ów przes³uchania wiadków
i oskar¿onych, które zosta³y sporz¹dzone w postêpowaniu przygotowawczym
lub przed s¹dem albo w innym postêpowaniu przewidzianym przez ustawê, gdy
bezporednie przeprowadzenie dowodu nie jest niezbêdne, zasada prawa do
s¹du w aspekcie adekwatnego ukszta³towania procedury s¹dowej gwarantuj¹cej
rozpoznanie sprawy w rozs¹dnym terminie, wyra¿onej w art. 45 ust. 1 w zwi¹zku z art. 2 Konstytucji oraz art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw cz³owieka
i podstawowych wolnoci57.
W wyroku z 18 lutego 2009 r.58 Trybuna³ Konstytucyjny wskaza³, ¿e
konstytucyjny nakaz rozpatrzenia sprawy s¹dowej bez uzasadnionej zw³oki
stanowi gwarancjê proceduraln¹ dla jednostki, której nadaje siê szczególne znaczenie. Natomiast ocena, co do zasadnoci zw³oki powinna byæ dokonywana in
concreto. Nadto naruszenie art. 45 ust. 1 Konstytucji nastêpuje w dwóch przypadkach, tj. w sytuacji braku adekwatnych powodów do przed³u¿ania danego
postêpowania lub te¿, gdy nie s¹ one usprawiedliwione z punktu widzenia
ochrony s¹dowej59. Jednak¿e nawet nakaz szybkoci postêpowania nie mo¿e
przecie¿ byæ determinantem ignorowania gwarancji procesowych, np. z art. 45
ust. 1 Konstytucji60. W uzasadnieniu orzeczenia Trybuna³ Konstytucyjne podkreli³ równie¿ wagê zasad procesowych i ich nieocenione znaczenie w praktyce
procesu karnego, a tak¿e nadrzêdn¹ rolê sformu³owanej w przepisie art. 2 § 2
k.p.k. zasadzie prawdy materialnej. Nie bez znaczenia jest, ¿e zasada ta jest
cile zwi¹zana z zasad¹ bezporednioci. Jednak¿e jak stwierdzi³ ustawodawca,
poszanowanie zasady bezporednioci nie wymaga tak wielkiego rygoryzmu,
jaki zaci¹¿y³ na rozwi¹zaniach obecnie obowi¹zuj¹cego kodeksu postêpowania
karnego i tak¿e na tym polu mo¿liwe i konieczne s¹ pewne koncesje na rzecz
zasady szybkoci postêpowania61. W zwi¹zku z tym Trybuna³ Konstytucyjny
orzek³, ¿e postulat szybkoci postêpowania karnego nie mo¿e byæ nadrzêdnym
56
57
58
59

Zob. uzasadnienie wyroku TK z 7.12.2010, P 11/09, OTK ZU nr 10A/10, poz. 128.
Dz.U. 1993, nr 61, poz. 284, ze zm.
Kp 3/08, OTK ZU nr 2A/09, poz. 9.
Biuro Trybuna³u Konstytucyjnego, Zespó³ Orzecznictwa i Studiów, Wybór tez w orzecznictwie
TK od 1 stycznia 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r., Warszawa 2009, s. 21.
60 P. Hofmañski, Prawo do s¹du w ujêciu Konstytucji i ustaw oraz standardów prawa miêdzynarodowego, w: Wolnoci i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, Warszawa 2006, s. 276.
61 Druk sejmowy nr 82/IV kadencja Sejmu.
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jego celem, poniewa¿ priorytetow¹ kwesti¹ jest tu przede wszystkim wykrycie
sprawcy danego przestêpstwa i uchronienie od odpowiedzialnoci osoby niewinnej62. St¹d te¿ Trybuna³ odwo³a³ siê do wyra¿onego ju¿ wczeniej przez
siebie pogl¹du, ¿e na rzecz szybkoci rozpoznania sprawy nie mo¿na powiêciæ
ochronê praw podmiotowych63. Natomiast eliminacja prawa do z³o¿enia sprzeciwu przez stronê obecn¹ na rozprawie w przedmiocie odst¹pienia od bezporedniego przes³uchania wiadka by³aby wyrazem naruszenia gwarancji konstytucyjnych wi¹¿¹cych siê zarówno z prawem do s¹du (art. 45 ust. 1 Konstytucji),
jak i prawem do obrony (art. 42 ust. 2 Konstytucji).
Z kolejnym odstêpstwem od zasady bezporednioci mamy do czynienia
w art. 389 k.p.k., statuuj¹cym mo¿liwoæ odczytania na rozprawie protoko³ów
wyjanieñ z³o¿onych poprzednio w charakterze oskar¿onego w przedmiotowej
lub te¿ innej sprawie w postêpowaniu przygotowawczym, przed s¹dem lub
w innym postêpowaniu przewidzianym przez ustawê, w sytuacji odmowy sk³adania wyjanieñ przez niego lub jego odmiennego wyjaniania w stosunku do
pierwotnej wersji, czy te¿ owiadczenia, i¿ nie pamiêta pewnych okolicznoci (§ 1).
Jednak¿e po ich odczytaniu s¹d jest zobligowany do zwrócenia siê do oskar¿onego o wypowiedzenie siê odnonie ich treci, a tak¿e o wyjanienie zachodz¹cych sprzecznoci (§ 2). Podkrelenia wymaga, ¿e obecnie ka¿da odmiennoæ
wyjanieñ stanowi upowa¿nienie do odczytania protoko³u pierwotnego. Natomiast przed nowelizacj¹ z 10 lipca 2003 r. ustawodawca zak³ada³, ¿e odczytywanie protoko³u z uwagi na odmienne wyjanianie mog³o mieæ miejsce jedynie
w sytuacji wyranej odmiennoci. Ponadto, odczytany mo¿e byæ jedynie ten
fragment protoko³u, który obejmuje swoim zakresem przedmiotow¹ odmiennoæ. Przepis art. 389 § 1 k.p.k. odnosi siê do protoko³ów wyjanieñ oskar¿onego z³o¿onych w tej lub innej sprawie w postêpowaniu przygotowawczym lub
przed s¹dem. Na rozprawie odczytane mog¹ byæ tak¿e protoko³y, które zosta³y
sporz¹dzone w innym postêpowaniu przewidzianym przez ustawê, a wiêc
przyk³adowo protoko³u przes³uchania sprawcy wykroczenia64, czy te¿ sporz¹dzonego w postêpowaniu dyscyplinarnym65 lub s³u¿bowym66. W trybie przepisu art. 389 § 1 wolno odczytaæ: pisemne wyjanienia oskar¿onego z³o¿one
poprzednio w postêpowaniu przygotowawczym, a stanowi¹ce za³¹cznik do pro62
63

Por. wyrok TK z 30.04.2004, sygn. SK 14/03, OTK ZU nr 3/A/2003, poz. 23.
Zob. wyroki TK z: 13.01.2004, sygn. SK 10/03, OTK ZU nr 1/A/2004, poz. 2; 15.04.2009,
sygn. SK 28/08, OTK ZU nr 4/A/2009, poz. 48.
64 Uchwa³a SN z 22.01.1992, I KZP 42/91, OSNKW 1992/5-6/35, LEX nr 20503.
65 Zob. wyrok SN z 14.05.1977, V KR 64/77. LEX nr 21739.
66 T. Grzegorczyk, Kodeks postêpowania karnego oraz ustawa o wiadku koronnym. Komentarz,
Warszawa 2008, s. 825.
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toko³u oraz pisemne wyjanienia z postêpowania s¹dowego z okresu przed
1 lipca 2003 r., a tak¿e zapisy przes³uchania dokonane z u¿yciem urz¹dzeñ
technicznych (art. 393 a k.p.k.) i protokó³ wyjanieñ zmar³ego oskar¿onego lub
podejrzanego67. Wskazany przepis stanowi tak¿e podstawê do odczytania protoko³u oskar¿onego, który w chwili przes³uchania przebywa za granic¹, sporz¹dzonego przez adekwatne organy pañstwa obcego w ramach miêdzynarodowej
pomocy prawnej, jeli sposób jego przeprowadzenia nie pozostaje w sprzecznoci z uregulowaniami polskiego porz¹dku prawnego. Uprawnienie to przys³uguje równie¿ w sytuacji przejêcia cigania i nie stoi temu na przeszkodzie sytuacja, w której czynnoci dowodowe nie zosta³y podjête na wniosek polskich
organów (art. 590 § 4 k.p.k.)68.
Istotne jest, ¿e przy odczytywaniu przez s¹d protoko³ów wyjanieñ z³o¿onych przez oskar¿onego w postêpowaniu przygotowawczym, w przypadku ich
odmiennoci w stosunku do tych z³o¿onych przez niego na rozprawie g³ównej,
nie ma znaczenia czy s¹ one dla niego z punktu widzenia procesu korzystne,
czy te¿ nie. Z analogiczn¹ sytuacj¹ mamy do czynienia, gdy dotycz¹ on
wspó³oskar¿onych, odnonie do których oskar¿ony z³o¿y³ przeciwnie ni¿
pierwotnie69. W wietle orzecznictwa odczytaniu nie mog¹ ulec protoko³y
z zeznañ w charakterze wiadka i wszelkich dokumentów sporz¹dzonych
w ich trakcie i to nawet w sytuacji, gdy wnosi o to sam oskar¿ony. Dotyczy to
tak¿e osoby, która w danym postêpowaniu z pozycji wiadka sta³a siê oskar¿onym, a nie maj¹ tu zastosowania przepisy art. 392 i 393 k.p.k. Przy czym
w sytuacji, gdy protokó³ zawiera³ fa³szywe zeznania, nastêpuje jego odczytaniu
na podstawie przepisu art. 393 § 170.
Ustawodawca w art. 389 § 2 k.p.k. nak³ada na s¹d obowi¹zek, by ten po
odczytaniu protoko³u zwróci³ siê do oskar¿onego o ustosunkowanie siê do jego
treci71. W przypadku rozbie¿noci pomiêdzy obecnie, a uprzednio z³o¿onymi
wyjanieniami to do s¹du nale¿y ocena, które z wyjanieñ nale¿y uznaæ za
67

Ibidem; zob. te¿ wyrok SN z 6.12.2006, III KK 181/06, OSNKW 2007/2/16, Biul. SN 2007/2/20,
Prokuratura i Prawo  wk³adka 6 (2007), poz. 13, Prokuratura i Prawo  wk³adka 6 (2007), poz. 19,
OSP 2007/10/110, LEX nr 224623.
68 P. Hofmañski, Prawo do s¹du w ujêciu Konstytucji, s. 454.
69 Wyrok SN z 2.04.1981, I KR 201/80, OSNKW 1981/7-8/44, LEX nr 19717.
70 Jan Grajewski, Lech K. Paprzycki, S³awomir Steinborn, Komentarz aktualizowany do art.389
Kodeksu postêpowania karnego, LEX/el. 2014; zob. te¿. uchwa³ê SN z 8.02.1995, I KZP 37/94 OSNKW
1995/3-4/15, LEX nr 20721; wyrok SN z 14.10.1970, IV KR 177/70, OSNKW 1971/1/11, LEX
nr 18173; wyrok SN z 31.10.1978, II KR 220/78, OSNPG 1979/6/82, LEX nr 17108; wyrok SN
z 22.11.1974, IV KR 426/73, OSNKW 1975/3-4/42, LEX nr 18941; uchwa³a SN z 8.02.1995, I KZP 37/94,
OSNKW 1995/3-4/15, LEX nr 20721; uchwa³ê SN z 20.06.1991, I KZP 12/91, OSNKW 1991/10-12/46,
LEX nr 20459.
71 Zob. wyrok SA w Szczecinie z 21.12.2006, II AKa 147/06, LEX nr 283395.
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wiarygodne72. W wietle orzecznictwa S¹du Najwy¿szego sama faza postêpowania, w której z³o¿ono wyjanienia nie decyduje o ich wiarygodnoci73.
Ograniczenie zasady bezporednioci odnajdujemy równie¿ w przepisie
art. 393 k.p.k. Ustawodawca w poszczególnych paragrafach tego przepisu wylicza, jakiego rodzaju protoko³y i dokumenty mog¹ zostaæ odczytane na rozprawie i wskazuje wszelkie ograniczenia w tej materii. Przyjmuje siê, ¿e nie mog¹
one zostaæ odczytane w oparciu o przepisy art. 389, 391 i 392 k.p.k., albowiem
odmienna interpretacja pozbawi³aby sensu przedmiotowe uregulowanie. Ponadto, ich odczytanie nie jest tu uzale¿nione od zgody poszczególnych stron74.
W trybie art. 393 § 3 k.p.k. s¹d mo¿e odczytaæ na rozprawie g³ównej
dokument prywatny, który zosta³ sporz¹dzony poza postêpowaniem karnym
i nie dla jego celów, a szczególnoci owiadczenia, publikacje, listy i notatki.
Podkrelenia wymaga, ¿e wskazane wyliczenie nie nale¿y traktowaæ jako wyczerpuj¹ce. Istotnym jest, ¿e jak wynika z orzecznictwa, dokumentem prywatnym w rozumieniu art. 393 § 3 k.p.k. nie jest ekspertyza dokonana na polecenie
osoby zainteresowanej, albowiem nie mo¿na jej zaliczyæ do rodków dowodowych w sytuacji, gdy jej autor nie zosta³ przez s¹d wezwany jako bieg³y75.
Ustawodawca w § 4 art. 393 k.p.k. statuuje mo¿liwoæ odczytania zeznañ
wiadka anonimowego, jednak¿e tej czynnoci procesowej mo¿na dokonaæ jedynie po wy³¹czeniu jawnoci, a ponadto po opuszczeniu sali rozpraw tzw.
mê¿ów zaufania (art. 361 § k.p.k.)76. Przepis ten zawiera jednak¿e zakaz odczytywania notatek z czynnoci, z których wymagane jest sporz¹dzenie protoko³u.
Jak s³usznie orzek³ S¹d Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 10 stycznia 2006 r.,
je¿eli z rozmowy z osob¹, która powinna byæ przes³uchana w charakterze
wiadka sporz¹dzono notatkê urzêdow¹, s¹d nie mo¿e odczytaæ jej na rozprawie, a tym samym wprowadziæ do procesu w charakterze dowodu. Dzieje siê
tak nawet, gdy nie mo¿na ju¿ przes³uchaæ wskazanej osoby w tym¿e charakterze
z uwagi na treæ przepisów art. 174 k.p.k. w zwi¹zku z art. 143 § 1 pkt 2 k.p.k.
oraz art. 393 § 1 k.p.k.77
Ponadto, w postêpowaniu przed s¹dem odpowiednio stosuje siê równie¿
przepis art. 393 § 1 k.p.k. w stosunku do dowodów uzyskanych w toku dzia³añ
72
73

Zob. wyrok SN z 14.03.1974, II KR 311/73, OSNKW 7-8/1974, poz. 146.
Wyrok SN z 22.06.2006, WA 20/06, OSNKW 2006/11/103, Biul. SN 2006/11/27, Prokuratura
i Prawo  wk³adka 3 (2007), poz. 9, LEX nr 201057.
74 Jan Grajewski, Lech K. Paprzycki, S³awomir Steinborn, Komentarz aktualizowany do art.393
Kodeksu postêpowania karnego, LEX/el. 2014; zob. wyrok SN z 3.02.2009, IV KK 275/08.
75 Postanowienie SA w Katowicach z 22.11.2001, II AKa 395/01, OSA 2003/6/65, KZS 2002/4/53,
KZS 2002/11/42, LEX nr 56936.
76 Por. wyrok SN z 23.09.2004, II KK 132/04, LEX nr 126695.
77 Wyrok SA w Lublinie z 10.01.2006, II AKa 284/05, KZS 2006/6/98, Prokuratura i Prawo
 wk³adka 78 (2006), poz. 31, LEX nr 168024.
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operacyjnych przez Policjê78, ABW79, Stra¿ Graniczn¹80 i CBA81, jeli pozwalaj¹ one na wszczêcie postêpowania przygotowawczego lub te¿ maj¹ znaczenie
dla tocz¹cego siê ju¿ postêpowania karnego. Jednak¿e warunkiem sine qua non
uznania ich przez s¹d za dowód w postêpowaniu karnym jest stwierdzenie, ¿e
do jego uzyskania i utrwalenia dosz³o w sposób odpowiadaj¹cy ustawowym
rygorom, w³aciwym dla ró¿nych kategorii zagro¿eñ porz¹dku prawnego,
w zwi¹zku z którymi czynnoci te s¹ podejmowane82.
W trybie art. 393 § 1 wolno równie¿ odczytaæ protokó³ zawiadomienia
o przestêpstwie, jednak¿e musi byæ to protokó³ ³¹czny z art. 304 a k.p.k.
Oznacza to, ¿e wprost z niego musi wynikaæ, i¿ nast¹pi³o w nim zarówno
przyjêcie ustnego zawiadomienia o przestêpstwie, jak i przes³uchanie w charakterze wiadka osoby zawiadamiaj¹cej. Natomiast, jeli mamy do czynienia jedynie z protoko³em zawiadomienia o danym przestêpstwie, to procesowo mo¿e
byæ on jedynie potraktowany jako dowód na okolicznoæ kto i kiedy o jakim
czynie zawiadomi³. Wówczas podlega on odczytaniu w oparciu o § 2 przepisu
art. 393 k.p.k.83
Przedstawiony model postêpowania karnego w tym w zakresie zasady
bezporednioci ulegnie wrêcz rewolucyjnej zmianie po wejciu w ¿ycie 1 lipca
2015 r. regulacji wprowadzonych ustaw¹ z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy
 Kodeks karny oraz ustawy  Kodeks postêpowania karnego84. Odnosi siê to
w szczególnoci do zmiany zasad udzia³u oskar¿onego w rozprawie g³ównej,
który, poza sytuacjami okrelonymi w art. 374 § 1 zd. 2 oraz § 1a k.p.k. (po
nowelizacji), staje siê prawem, a nie obowi¹zkiem oskar¿onego. Stanowi to
odwrócenie dotychczasowej podstawowej regu³y. Poci¹gnê³o to za sob¹ koniecznoæ modyfikacji art. 389 § 1 k.p.k. i rozszerzenia zakresu podstaw uprawniaj¹cych do odczytania na rozprawie w odpowiednim zakresie protoko³ów
uprzednich wyjanieñ oskar¿onego o sytuacjê, w której oskar¿ony nie stawi³ siê
na rozprawê. Ogranicza to niew¹tpliwie zasadê bezporednioci. Jednak¿e
oskar¿ony bêdzie pouczany o konsekwencjach niestawiennictwa siê na rozpra78

Zob. art. 19 ust. 15, art. 19a ust. 7 i art. 19b ust. 7 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz.U.
2007, nr 43, poz. 277 tekst jedn. ze zm.
79 Zob. art. 27 ust. 15, art. 29 us.4 i art. 30 ust. 4 ustawy z 24 maja 2002 o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu, Dz.U. 2010, nr 29, poz. 154 tekst jedn. ze zm.
80 Zob. art. 9e ust. 10, art. 9f ust. 5 i art. 9g ust. 5 ustawy z 12 padziernika 1990 r. o Stra¿y
Granicznej, Dz.U. 2005, nr 234, poz. 1997tekst jedn. ze zm.
81 Zob. art. 17 ust. 15 i art. 19 ust. 5 ustawy z 9 czerwca 2006 r., Dz.U. 2006, nr 104, poz. 708.
82 Postanowienie SN z 22.09.2009, III KK 58/09, OSNKW 2010/3/28, Biul. SN 2010/3/20, LEX
nr 564555.
83 Wyrok SA w Katowicach z 18.03.2004, II AKa 64/04, Prokuratura i Prawo  wk³adka 5
(2005), poz. 22, LEX nr 147429.
84 Dz.U. 2013, poz. 849.
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wê przy dorêczaniu odpisu aktu oskar¿enia (art. 338 § 1a k.p.k.). To oskar¿ony
bêdzie decydowa³, czy chce aktywnie uczestniczyæ w procesie. Niewykluczone,
¿e bêdzie to dzia³a³o mobilizuj¹co, je¿eli bêdzie mia³ wiadomoæ, ¿e proces
mo¿e toczyæ siê bez jego udzia³u.
Zmiana ta jest konsekwencj¹ przede wszystkim rozszerzenia kontradyktoryjnoci postêpowania s¹dowego. Po nowelizacji to strony, a nie s¹d bêd¹
decydowa³y o zakresie przeprowadzonego postêpowania dowodowego. Elementarnym warunkiem kontradyktoryjnoci postêpowania s¹dowego jest równa
pozycja spieraj¹cych siê stron. S¹d za powinien pe³niæ rolê biernego arbitra,
który po przeprowadzeniu przez strony dowodów, uprzednio przez nie wnioskowanych, wyda w oparciu o nie rozstrzygniêcie. S³u¿y temu przede wszystkim zmiana art. 167 k.p.k. Po nowelizacji na etapie postêpowania s¹dowego to
do stron bêdzie nale¿a³a inicjatywa w zakresie wprowadzania dowodów do
procesu. Nadto, w przypadku osobowych róde³ dowodowych to one bêd¹
przeprowadza³y ich przes³uchanie i pierwsze zadawa³y pytania. Zwróciæ nale¿y
tak¿e uwagê na to, ¿e ju¿ w akcie oskar¿enia oskar¿yciel publiczny bêdzie
obowi¹zany formu³owaæ odnonie do ka¿dego dowodu okrelone tezy dowodowe. wiadek bêdzie tym samym co do zasady przes³uchiwany w stadium
s¹dowym jedynie w zakresie wskazanym we wniosku oskar¿yciela, a w razie
odczytania protoko³u przes³uchania z postêpowania przygotowawczego, odczytanie takie bêdzie ograniczone tak¿e tylko do okrelonych fragmentów, a nie
w zakresie ca³ego protoko³u. S¹d bêdzie móg³ wyrêczyæ stronê jedynie wyj¹tkowo w szczególnoci, gdy nie stawi siê ona na rozprawê, ale przeprowadzi
dowód tylko w zakresie tezy dowodowej. Powy¿sze wymusi na stronach lepsze
przygotowanie siê do rozprawy oraz wiêksz¹ aktywnoæ. Niew¹tpliwie poszerzeniu kontradyktoryjnoci s³u¿yæ ma szerokie zagwarantowanie dostêpu na etapie postêpowania s¹dowego do pomocy prawnej udzielanej z urzêdu. Udzia³ w
postêpowaniu s¹dowym obroñcy i pe³nomocnika stawaæ ma siê regu³¹, a nie
wyj¹tkiem. Wystarczy z³o¿enie samego wniosku o jego ustanowienie (art. 80a
k.p.k. i art. 87 a k.p.k.). Jedyn¹ podstaw¹ odmowy wyznaczenia obroñcy, czy
pe³nomocnika bêdzie funkcjonowanie obroñcy czy pe³nomocnika z wyboru.
Niew¹tpliwie pocz¹tki funkcjonowania nowych uregulowañ mog¹ rodziæ
ró¿ne problemy, z czasem jednak strony bêd¹ korzysta³y z nowych mo¿liwoci.
Praktyka poka¿e czy strony oraz ich reprezentanci bêd¹ wykazywaæ siê wiêksz¹
aktywnoci¹ w postêpowaniu s¹dowym i jaki bêdzie ich udzia³ na rozprawach.
Od powy¿szego tak¿e bêdzie zale¿a³a ocena nowych uregulowañ.
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OGRANICZENIA ZASADY BEZPOŚREDNIOŚCI
W POLSKIM PROCESIE KARNYM
(STRESZCZENIE)

Artyku³ dotyczy zasady bezporednioci i jej funkcjonowania w polskim postepowaniu karnym.
Pomimo faktu, ¿e przedmiotowa zasada nie zosta³a zdefiniowana w aktualnie obowi¹zuj¹cym kodeksie postepowania karnego z 1997 r., jej obowi¹zywanie w obecnym stanie prawnym jest bezdyskusyjne. Zasada bezporednioci obejmuje trzy wê¿sze dyrektywy, które pozostaj¹ ze sob¹ w cis³ej
korelacji. Celem niniejszego artyku³u jest ukazanie jej z³o¿onego charakteru oraz przeledzenie ograniczeñ, jakim ona podlega.

LIMITATIONS OF THE PRINCIPLE OF IMMEDIACY
IN THE POLISH CRIMINAL PROCEDURE
(SUMMARY)

The article discusses the principle of immediacy and its function in the Polish criminal procedure. In spite of the fact that the principle in question was not defined in the Code of Criminal Procedure
of 1997 that is currently in force, its validity in the current legal status is unquestionable. The principle
of immediacy includes three narrower directives which are strictly correlated. The objective of the
following article was to present the complex nature of this principle and conduct the analysis of
limitations that the principle is subject to.

DIE EINSCHRÄNKUNGEN DES GRUNDSATZES DER UNMITTELBARKEIT
IM POLNISCHEN STRAFPROZESS
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Artikel betrifft den Grundsatz der Unmittelbarkeit und dessen Funktion im polnischen
Strafverfahren. Trotz des Umstandes, dass der gegenständliche Grundsatz der Unmittelbarkeit in der
aktuell geltenden Strafprozessordnung von 1997 nicht definiert wurde, ist seine Geltung in der aktuellen Rechtslage unbestritten. Der Grundsatz der Unmittelbarkeit umfasst drei engere Richtlinien, die
sich eng aneinander anlehnen. Dieser Artikel hat zum Ziel, seinen zusammengesetzten Charakter zu
veranschaulichen, und die Einschränkungen, deren er unterliegt, zu verfolgen.
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Wypadki w szkole nie tylko nie s¹ zdarzeniami odosobnionymi, lecz
 w wiêkszym lub mniejszym zakresie  s¹ nieomal sta³ym elementem szkolnej
rzeczywistoci. Zdarzaj¹ siê one na tyle czêsto1, ¿e na podstawie danych statystycznych mo¿na zaryzykowaæ twierdzenie, i¿ w szkole jest bardziej niebezpiecznie ni¿ w kopalni, bran¿y budowniczej czy przetwórstwie przemys³owym2.
Pomimo skali i spo³ecznej wagi tego zjawiska, problem odpowiedzialnoci
za szkody wyrz¹dzone w zwi¹zku z tymi zdarzeniami nie zosta³ jednoznacznie
sprecyzowany w przepisach reguluj¹cych funkcjonowanie szkolnictwa. W przewa¿aj¹cej mierze pozostaje on materi¹ doæ niejasn¹ i zawi³¹ dla rodowiska
nauczycielskiego, a jak pokazuje dowiadczenie  jest materi¹ budz¹c¹ w¹tpliwoci równie¿ praktyków i teoretyków prawa. Ów brak klarownoci zdaje siê
Adres/Adresse/Anschrift: dr Ma³gorzata Tomkiewicz, Katedra Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, margotom@wp.pl.
1 Wed³ug danych Systemu Informacji Owiatowej (SIO) w roku szkolnym 2011/2012 we
wszystkich szko³ach w Polsce dosz³o do 73571 wypadków, z czego 297 to by³y wypadki ciê¿kie,
a 51 miertelne. Zob. Centrum Informatyczne Edukacji, dane statystyczne http://www.cie.men.gov.pl/
index.php/dane-statystyczne/137.html (13.07.2013).
2 Zob. T. Zalewski, W szkole jest bardziej niebezpiecznie ni¿ w kopalni, Gazeta Prawna 2012 z 22 V.
Szerzej zob. K. Myrcha, M. D¹browski, Narzêdzia wspomagaj¹ce analizê stanu bezpieczeñstwa w szkole,
Centralny Instytut Ochrony Pracy  Pañstwowy Instytut Badawczy, http://www.ciop.pl/57755
(13.07.2013).
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pog³êbiaæ fakt, ¿e przepisy prawa cywilnego, czy te¿ prawa pracy, nie formu³uj¹
uniwersalnej odpowiedzi na pytanie: kto, kiedy i w jakim zakresie oraz na jakiej
podstawie ponosi odpowiedzialnoæ cywilnoprawn¹ za szkody powsta³e
w zwi¹zku z tego rodzaju zdarzeniami.
Wypadek zaistnia³y w szkole zaliczany jest przez ustawodawcê do tzw.
wypadków powsta³ych w szczególnych okolicznociach. Ustawa z 30 padziernika 2002 r. o zaopatrzeniu z tytu³u wypadków lub chorób zawodowych powsta³ych w szczególnych okolicznociach3 za tego rodzaju wypadek, uzasadniaj¹cy przyznanie wiadczeñ okrelonych w tej ustawie, uwa¿a nag³e zdarzenie
wywo³ane przyczyn¹ zewnêtrzn¹, powoduj¹ce uraz lub mieræ, które nast¹pi³o
m.in. w czasie zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych realizowanych przez jednostki organizacyjne systemu owiaty, zajêæ w szkole wy¿szej lub zajêæ na studiach doktoranckich albo w czasie odbywania praktyki
przewidzianej organizacj¹ studiów lub nauki (art. 2 pkt 7).
W wietle wskazanej regulacji, za wypadek w szkole rozumieæ zatem
nale¿y nie tylko takie zdarzenie, do którego dosz³o w trakcie zajêæ stricte na
terenie szko³y (jednostki organizacyjnej systemu owiaty) ale równie¿ takie, które zaistnia³o wprawdzie poza obiektem placówki, ale w czasie realizowania zajêæ
dydaktycznych, wychowawczych czy opiekuñczych, czyli np. w czasie wycieczki szkolnej, wyjcia uczniów do kina itd. W taki te¿ sposób wypadek
w szkole ujmuje judykatura, wed³ug której [ ] wypadkiem w czasie zajêæ
szkolnych jest zdarzenie, jakiemu uleg³ uczeñ przebywaj¹cy w szkole lub w innej
ustawowo okrelonej jednostce systemu owiaty albo w innym miejscu wyznaczonym przez te placówki owiatowe w zwi¹zku z uczestniczeniem w zajêciach
szkolnych, podczas których realizowany jest pod nadzorem pedagogiczno-dydaktycznym program nauczania, uwzglêdniaj¹cy podstawê programow¹ kszta³cenia uczniów w konkretnej szkole lub klasie4. Z powy¿szej regulacji wynika
zatem, ¿e  a contrario  wypadkiem w rozumieniu wy¿ej wskazanym nie
bêdzie zdarzenie, które wprawdzie mia³o miejsce na terenie szko³y czy te¿
w czasie wymienionych zajêæ, jednak¿e nie zosta³o wywo³ane przyczyn¹ nag³¹
i zewnêtrzn¹. Nie bêdzie nim równie¿ takie zdarzenie, które wprawdzie nast¹pi³o
w trakcie zajêæ opiekuñczych lub wychowawczych, jednak¿e nierealizowanych
przez jednostki organizacyjne systemu owiaty.
Na marginesie tych ostatnich uwag nadmieniæ nale¿y, ¿e nawet jeli dane
zdarzenie, do którego dosz³o w obiekcie szkolnym, nie wyczerpuje wszystkich
wskazanych wy¿ej ustawowych przes³anek wypadku w szczególnych okolicz3
4

Dz.U. 2002, nr 199, poz. 1674.
Wyrok SN z 27.09.2002, II UKN 385/01, OSN Zbiór Urzêdowy, Izba Pracy, Ubezpieczeñ
Spo³ecznych i Spraw Publicznych 2004, nr 4, poz. 70.
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nociach, nie oznacza, ¿e zdarzenie takie nie rodzi ¿adnej odpowiedzialnoci
organu prowadz¹cego szko³ê.
Osobie, która uleg³a wypadkowi w szkole jako wypadkowi powsta³emu
w szczególnych okolicznociach przys³uguj¹ wiadczenia wskazane w wymienionej ustawie o zaopatrzeniu z tytu³u wypadków, które wyp³acane s¹ przez ZUS.
Wysokoæ tego odszkodowania ma jednak charakter rycza³towy, jego kwota
jest z góry ustalona, tote¿ nie zawsze wiadczenie to bêdzie gwarantowa³o
ca³kowite naprawienie szkody. Osoba, która w opisanej sytuacji uleg³a wypadkowi ma wiêc mo¿liwoæ dochodzenia wiadczeñ wyrównawczych na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.)5. W przypadku szkody na osobie, pokrzywdzonemu (lub najbli¿szym cz³onkom jego rodziny) przys³uguj¹
wiadczenia okrelone w art. 444447 k.c., tj. m.in. jednorazowe odszkodowanie na pokrycie wszelkich kosztów poniesionych w zwi¹zku z uszkodzeniem
cia³a lub rozstrojem zdrowia, renta z tytu³u ca³kowitej lub czêciowej utraty
zdolnoci do pracy zarobkowej, zadoæuczynienie (ekwiwalent za szkody niematerialne, takie jak np. cierpienie fizyczne i psychiczne zwi¹zane z oszpeceniem
cia³a), zwrot kosztów leczenia oraz pogrzebu w razie mierci. Pokrzywdzonemu
przys³uguje równie¿ odszkodowanie z tytu³u szkody na mieniu.
Wypadki w szkole s¹ zdarzeniami wielopostaciowymi, za które odpowiedzialnoæ o charakterze cywilnoprawnym mog¹ ponosiæ ró¿ne osoby. Nie popadaj¹c w nadmiern¹ kazuistykê, stwierdziæ nale¿y, ¿e odpowiedzialnoæ ta najczêciej pozostaje w zwi¹zku z dzia³aniami (lub zaniechaniami) trzech
podmiotów: szko³y, nauczyciela i ucznia.

1. Odpowiedzialność prawna szkoły
Szko³y nie posiadaj¹ osobowoci prawnej6, tote¿ jako takie nie ponosz¹
odpowiedzialnoci za szkody powsta³e na jej terenie lub w zwi¹zku z jej funkcjonowaniem.
Zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty7 za
dzia³alnoæ szko³y lub placówki owiatowej odpowiada organ prowadz¹cy, natomiast zgodnie z art. 5 ust. 7 pkt 1 tej ustawy do zadañ organu prowadz¹cego
szko³ê lub placówkê nale¿y w szczególnoci: zapewnienie warunków dzia³ania
5
6

Ustawa z 23.04.1964, Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. 1998, nr 21, poz. 94 ze zm.).
Zgodnie z art. 33 k.c., osobami prawnymi s¹ jedynie Skarb Pañstwa oraz te jednostki organizacyjne, którym osobowoæ prawn¹ przyznaj¹ przepisy szczególne.
7 Dz.U. z 2004, nr 256, poz. 2572.

260

Małgorzata Tomkiewicz
Prawo

szko³y lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,
wychowania i opieki8.
Organem prowadz¹cym s¹ te podmioty, które mog¹ zak³adaæ i prowadziæ
szko³y oraz placówki okrelone w ustawie o systemie owiaty. Szko³y publiczne
s¹ zak³adane i prowadzone przez jednostki samorz¹du terytorialnego, ewentualnie
ministrów w³aciwych do spraw wewnêtrznych i administracji, obrony narodowej
i sprawiedliwoci oraz ministra edukacji prowadz¹cego szko³y dla dzieci obywateli
polskich poza granicami i szko³y o charakterze eksperymentalnym. Szko³y niepubliczne mog¹ za zak³adaæ i prowadziæ inne osoby: prawne i fizyczne.
Skoro  zgodnie z przywo³an¹ treci¹ ustawy o systemie owiaty  organ
prowadz¹cy szko³ê odpowiada za jej dzia³alnoæ, w tym za zapewnienie odpowiednich warunków owego dzia³ania, to odpowiada on równie¿ za szkodê powsta³¹ na terenie placówki lub w zwi¹zku z jej funkcjonowaniem. Odpowiada
zatem zarówno za szkodê powsta³¹ na skutek niezapewnienia odpowiednich
warunków funkcjonowania szko³y, w tym m.in. w³aciwego stanu technicznego
obiektów placówki, jak i za szkodê zwi¹zan¹ z dzia³aniem lub zaniechaniem personelu szko³y, tj. nauczycieli, wychowawców i pracowników administracyjnych.
Odpowiedzialnoæ cywilnoprawn¹ organu prowadz¹cego szko³ê okrelaj¹
przepisy o odpowiedzialnoci odszkodowawczej, w tym art. 415 k.c.9, w przypadku, gdy szkoda powsta³a w zwi¹zku dzia³aniem lub zaniechaniem samego
organu prowadz¹cego szko³ê b¹d z art. 430 k.c.10, jeli szkoda pozostawa³a
w zwi¹zku z odpowiedzialnoci¹ osób zobowi¹zanych do nadzoru na osobami
powierzonymi pieczy.
Jednak¿e w pimiennictwie wystêpuje pogl¹d11, ¿e podstawê cywilnoprawnej odpowiedzialnoci szko³y (organu prowadz¹cego szko³ê) stanowiæ mo¿e
równie¿ art. 417 k.c.12 Pogl¹d ten, jak wydaje siê, od wrzenia 2004 r. straci³ na
8 Podstawowe zadania szko³y lub placówki zwi¹zane z zapewnieniem bezpiecznych warunków
nauki zosta³y zamieszczone w Rozporz¹dzeniu MENiS w sprawie bezpieczeñstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szko³ach i placówkach z 31.12.2002 r. (Dz.U. 2003, nr 6, poz. 69 ze zm.).
9 Art. 415 k.c.: Kto z winy swej wyrz¹dzi³ drugiemu szkodê obowi¹zany jest do jej naprawienia.
10 Art. 430 k.c.: Kto na w³asny rachunek powierza wykonanie czynnoci osobie, która przy
wykonywaniu tej czynnoci podlega jego kierownictwu i ma obowi¹zek stosowaæ siê do jego wskazówek, ten jest odpowiedzialny za szkodê wyrz¹dzon¹ z winy tej osoby przy wykonywaniu powierzonej jej
czynnoci.
11 Pogl¹d ten prezentuje m.in. A. Brzeziñska i M. Cyrankiewicz. Zob. A. Brzeziñska, Odpowiedzialnoæ cywilna nauczycieli za wypadki w szkole, LEX/el, teza 2; M. Cyrankiewicz, Kiedy gmina
odpowie za wypadek w szkole, http://www.rp.pl/artykul/280561.html?print=tak§p=0 (17.12.2013).
12 Art. 417 k.c.: § 1. Za szkodê wyrz¹dzon¹ przez niezgodne z prawem dzia³anie lub zaniechanie
przy wykonywaniu w³adzy publicznej ponosi odpowiedzialnoæ Skarb Pañstwa lub jednostka samorz¹du
terytorialnego lub inna osoba prawna wykonuj¹ca tê w³adzê z mocy prawa. § 2. Je¿eli wykonywanie
zadañ z zakresu w³adzy publicznej zlecono, na podstawie porozumienia, jednostce samorz¹du terytorialnego albo innej osobie prawnej, solidarn¹ odpowiedzialnoæ za wyrz¹dzon¹ szkodê ponosi ich wykonawca oraz zlecaj¹ca je jednostka samorz¹du terytorialnego albo Skarb Pañstwa.

Wypadek w szkole. Cywilnoprawny wymiar relacji szkoła – nauczyciel – uczeń

261

Studia Warmińskie 51 (2014)

aktualnoci. Analizuj¹c kwestiê odpowiedzialnoci organu prowadz¹cego szko³ê
w kontekcie art. 417 k.c. przede wszystkim odnotowaæ nale¿y, ¿e w stanie
prawnym obowi¹zuj¹cym do 1 wrzenia 2004 r. pomiêdzy art. 417 k.c. i art. 77
ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.13 powsta³y rozbie¿noæ co do
zakresu kodeksowej i konstytucyjnej regulacji odpowiedzialnoci za szkody w³adzy publicznej14. Nie wchodz¹c w szczegó³y tych rozbie¿noci15, przypomnieæ
trzeba, ¿e niejasnoci, jakie pojawi³y siê na tle odpowiedzialnoci Skarbu Pañstwa w zwi¹zku z regulacjê art. 77 ust. 1 Konstytucji, rozstrzygn¹³ ostatecznie
ustawodawca w noweli do Kodeksu cywilnego z 17 czerwca 2004 r.16 Ustawa
ta zmieni³a brzmienie art. 417 k.c. i jednoczenie uchyli³a budz¹ce kontrowersje
przepisy art. 419, art. 420 k.c. oraz art. 4201 i 4202 k.c., wprowadzaj¹c w to
miejsce unormowania zawarte w art. 4174172 k.c., które wprost nawi¹zuj¹ do
przes³anek okrelonych w Konstytucji i odpowiadaj¹ zasadom przyjêtym przez
Komitet Ministrów Rady Europy w Rekomendacji nr R/84/5 z 18 wrzenia 1984 r.
w sprawie odpowiedzialnoci w³adzy publicznej17 .
Nie dokonuj¹c precyzyjnej wyk³adni omawianego przepisu, wskazaæ jedynie nale¿y, ¿e art. 417 § 1 k.c. w brzmieniu nadanym wspomnian¹ nowelizacj¹
wyranie zwi¹za³ odpowiedzialnoæ podmiotów w nim wskazanych jedynie
z takim bezprawnym dzia³aniem lub zaniechaniem, które wyst¹pi³o przy wykonywaniu w ³ a d z y p u b l i c z n e j. Okrelenie, czym jest wykonywanie w³adzy
publicznej, nie nale¿y do zadañ ³atwych, bowiem nie jest ³atwe rozró¿nienie
czynnoci nale¿¹cych do sfery dominium i imperium. Posi³kuj¹c siê jednak¿e
stanowiskiem judykatury, wskazaæ nale¿y, ¿e pojêcie wykonywanie w³adzy publicznej okrelone w art. 417 § 1 k.c. obejmuje tylko takie dzia³ania, które ze
swej istoty, a wiêc ze wzglêdu na charakter i rodzaj funkcji przynale¿nej w³adzy
publicznej, wynikaj¹ z kompetencji okrelonych w samej Konstytucji oraz in13
14

Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
Zgodnie z ówczesn¹ wyk³adni¹ art. 417 § 1 k.c. niezbêdn¹ przes³ank¹ zastosowania tego
przepisu by³o takie dzia³anie lub zaniechanie funkcjonariusza pañstwowego przy wykonywaniu powierzonej mu czynnoci, które nosi³o znamiona winy, ewentualnie przyjmowa³o postaæ winy anonimowej.
Natomiast w Konstytucji RP dochodzenie roszczeñ odszkodowawczych od w³adzy publicznej uzale¿nione zosta³o od wykazania, ¿e dzia³anie sprawcze organów tej w³adzy jest obiektywnie bezprawne. Przewidziany w k.c. zakres odpowiedzialnoci Skarbu Pañstwa ujêty by³ znacznie szerzej ni¿ art. 77 ust. 1,
gdy¿ obejmowa³ zarówno szkody powsta³e przy wykonywaniu czynnoci o charakterze w³adczym
(imperium), jak i gospodarczym (dominium). Szerzej zob. M. Safjan, Odpowiedzialnoæ Pañstwa na
podstawie art. 77 Konstytucji RP, PiP 4 (1999), s. 718.
15 Szerzej zob. P. Dzienis, Odpowiedzialnoæ cywilna w³adzy publicznej, Warszawa 2006, s. 142151.
16 Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy, Kodeks cywilny oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. nr 164, poz. 1692). Przepisy te wesz³y w ¿ycie 1 wrzenia 2004 r.
17 Zob. M. Safjan, Rekomendacja nr R(84) 15 w sprawie odpowiedzialnoci w³adzy publicznej
a stan prawny obowi¹zuj¹cy w Polsce, w: Standardy prawne Rady Europy. Tekst i Komentarze, t. 2,
Warszawa 1995, s. 289.
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nych przepisów prawa, przy czym ich wykonywanie z regu³y ³¹czy siê z mo¿liwoci¹ w³adczego kszta³towania sytuacji jednostki18. W orzecznictwie zwraca
siê przy tym uwagê, i¿ bezprawnoæ, o której mowa w art. 417 § 1 k.c. jako
stanowi¹ca element stosunku o charakterze publicznoprawnym, nie mo¿e byæ
uto¿samiana z bezprawnoci¹, bêd¹c¹ elementem stosunków cywilnoprawnych.
Bezprawnoæ z art. 417 § 1 k.c. nie jest elementem stosunku cywilnoprawnego
lecz stosunku publicznoprawnego19.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, stwierdziæ trzeba, ¿e realizacja zadañ z zakresu owiaty i wychowania, czy te¿ szeroko pojmowanej edukacji, niew¹tpliwie
nale¿y do zadañ publicznych o charakterze pañstwowym20. Nie jest jednak¿e
zadaniem w³adczym, nie nale¿y do sfery wykonywania w³adzy publicznej21.
Nie wchodz¹c w szczegó³y tej materii doæ zauwa¿yæ, ¿e opieraj¹c siê na tecie
weryfikacyjnym22 autorstwa M. Safjana, edukacjê wykonywan¹ np. w prywatnej szkole prowadzonej przez osobê fizyczn¹ (czy te¿ tzw. edukacjê domow¹)
z doæ oczywistych wzglêdów trudno by³oby uznaæ za realizacjê dzia³añ w³adczych w³adzy publicznej.
Analizuj¹c kwestiê odpowiedzialnoci szko³y nie sposób równie¿ nie zadaæ
pytania, jak dalece siêga spoczywaj¹cy na tego rodzaju placówkach zakres
odpowiedzialnoci? Zagadnienie to by³o przedmiotem o¿ywionej dyskusji doktryny i orzecznictwa ju¿ w latach szeædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych ub. wieku, przy czym ukszta³towana wówczas linia orzecznicza s¹dów w przewa¿aj¹cej
mierze zachowa³a sw¹ aktualnoæ do chwili obecnej. Wynika z niej, ¿e zapewnienie bezpieczeñstwa ucz¹cej siê m³odzie¿y i dzieciom nale¿y do podstawowych obowi¹zków administracji szkolnej i to zarówno w czasie zajêæ szkolnych,
jak i przerw miêdzylekcyjnych czy te¿ innych zajêæ zleconych przez szko³ê.
W wyroku z 3.01.1974 r., IICR 643/73 SN zaznaczy³ wprawdzie, ¿e obowi¹zek
sprawowania opieki i nadzoru oraz zapewnienia bezpieczeñstwa ze strony szko³y dotyczy tylko uczniów powierzonych funkcjonariuszom szko³y lub szkole
jako ca³oci23, jednak¿e w wyroku z 10.09.1971, I CR 260/71 S¹d ten stwier18
19

Wyrok SA we Wroc³awiu z 29.03.2012, IACa 180/12, LEX nr 1171315.
Wyrok SA w Poznaniu z 27.09.2012, IIACa 678/12, LEX nr 1237420; wyrok SA w Bia³ymstoku z 13.01.2010, IACa 596/09, OSAB 2011, nr 23, s. 1523.
20 Tak te¿: P. Dzienis, Podstawy prawne odpowiedzialnoci cywilnej za szkody wyrz¹dzone przy
wykonywaniu niew³adczych zadañ publicznych, Samorz¹d Terytorialny 4 (2003); idem, Odpowiedzialnoæ
cywilna w³adzy publicznej, s. 168.
21 Tak te¿: Marek P. Wêdrychowski, Odpowiedzialnoæ za szkody wyrz¹dzone na terenie szko³y,
LEX/el.
22 Test ten polega na zbadaniu, czy dana czynnoæ mo¿e nale¿eæ do sfery aktywnoci innych
podmiotów lub instytucji, niemajacych charakteru w³adzy publicznej (zob. M. Safjan, Odpowiedzialnoæ
pañstwa..., s. 4).
23 OSP 1974, nr 10, poz. 202.
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dzi³, ¿e ca³y teren szko³y w czasie, gdy odbywaj¹ siê zajêcia, pozostaje pod jej
opiek¹ i nadzorem, wobec czego obowi¹zek nale¿ytego nadzoru obci¹¿a szko³ê
równie¿ w stosunku do m³odzie¿y, która nie ma zleconych zajêæ dodatkowych,
ale w czasie gdy szko³a jest czynna, ma mo¿liwoæ przebywania na szkolnym
boisku24. SN zaznaczy³ równie¿, ¿e obowi¹zek nadzoru ze strony szko³y nie
ustaje z chwil¹ osi¹gniêcia pe³noletnioci lub zbli¿ania siê do tego wieku25.
Szerokie i doæ rygorystyczne pojmowanie odpowiedzialnoci szko³y za
szkody powsta³e w wyniku realizacji obowi¹zku nadzoru lub deliktu innego
rodzaju dostrzec mo¿na równie¿ w orzecznictwie wspó³czesnym. Dla przyk³adu
wskazaæ nale¿y, ¿e np. w wyroku z 21.01.2010 r., I ACa 987/09 SA w Poznaniu
podniós³, i¿ obowi¹zek dba³oci o ¿ycie i zdrowie cz³owieka mo¿e wynikaæ nie
tylko z normy, tak¿e ustawowej, ale równie¿ ze zwyk³ego rozs¹dku, popartego
zasadami dowiadczenia, które nakazuj¹ podjêcie niezbêdnych czynnoci zapobiegaj¹cych mo¿liwoci powstania zagro¿enia dla zdrowia lub ¿ycia cz³owieka.
Dotyczy to w szczególnoci ogólnie dostêpnego placu zabaw26.

2. Odpowiedzialność cywilna nauczyciela
Odpowiedzialnoæ cywilnoprawna nauczyciela zale¿y od szeregu determinantów, przede wszystkim od tego, czy wypadek zosta³ spowodowany dzia³aniem (zaniechaniem) samego nauczyciela czy te¿ do wypadku dosz³o na skutek
dzia³ania ucznia, który pozostawa³ pod nadzorem nauczyciela. Zakres tej odpowiedzialnoci zale¿y równie¿ oraz od rodzaju winy nauczyciela, tj. czy dzia³a³ on
w warunkach winy umylnej czy te¿ nieumylnie.
W przypadku, gdy nauczyciel by³ sprawc¹ zdarzenia, w wyniku którego
uczeñ dozna³ urazu cia³a lub poniós³ mieræ, cywilnoprawna odpowiedzialnoæ
nauczyciela jest odpowiedzialnoci¹ ex delicto okrelon¹ w art. 415 k.c. Przes³ankami tej odpowiedzialnoci jest: a) powstanie szkody27; b) pope³nienie przez
24

OSNC 1972, nr 4, poz. 71. W wyroku z 5.08.1971, ICR 301/71 SN wskaza³, ¿e [...] szko³a
ma prawo broniæ siê przed przejawami d¹¿enia do nieusprawiedliwionego przerzucania na ni¹ opieki nad
dzieæmi, jednak¿e obrona taka nie mo¿e prowadziæ do sytuacji, w której dziecko, zw³aszcza w m³odszym
wieku, by³oby z tego powodu w ogóle pozbawione niezbêdnej pieczy. Wymaga to zatem takiego zorganizowania pracy szko³y, by na jej terenie mogli znajdowaæ siê tylko uczniowie, którzy s¹ do tego uprawnieni i wzglêdem których funkcjonariusze szko³y maj¹ mo¿noæ sprawowania nadzoru, w zakresie niezbêdnym ze wzglêdu na ich wiek (OSP 1972, nr 2, poz. 32).
25 Wyrok SN z 19.06.1974 r., II CR 289/74, LEX nr 7526.
26 LEX nr 628236.
27 Pojêcie szkody odnosi siê do wszelkich uszczerbków w dobrach lub interesach prawnie
chronionych, których dozna³ poszkodowany wbrew swej woli. Szkoda na osobie mo¿e obj¹æ zarówno
uszczerbek maj¹tkowy w postaci poniesionych kosztów leczenia, jak i szkodê niemaj¹tkow¹, a wiêc
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sprawcê (nauczyciela) czynu niedozwolonego28; c) istnienie zwi¹zku przyczynowego pomiêdzy szkod¹ a czynem zabronionym sprawcy29 oraz d) wina sprawcy. Brak którejkolwiek z wymienionych przes³anek wy³¹cza odpowiedzialnoæ
sprawcy czynu, za zgodnie z ogóln¹ zasad¹ prawa cywilnego (art. 6 k.c.), to na
osobie dochodz¹cej roszczeñ z tytu³u czynu niedozwolonego spoczywa ciê¿ar
dowodu.
W przypadku, jeli sprawc¹ czynu by³ uczeñ, odpowiedzialnoæ cywilnoprawna nauczyciela uzale¿niona jest (co do zasady) od wieku sprawcy i wystêpuje w dwóch wariantach:
1) jeli sprawc¹ by³ uczeñ poni¿ej 13 roku ¿ycia  odpowiedzialnoæ
nauczyciela wynika z art. 427 k.c.30;
2) jeli sprawc¹ by³ uczeñ powy¿ej 13 roku ¿ycia  odpowiedzialnoæ
nauczyciela wynika z art. 415 k.c.
Odpowiedzialnoæ okrelona w art. 427 k.c. jest jednym z przejawów tzw.
odpowiedzialnoci za cudze czyny, czyli za szkodê wyrz¹dzon¹ przez inn¹
osobê. Przepis ten reguluje odpowiedzialnoæ cywilnoprawn¹ wszystkich osób
zobowi¹zanych do nadzoru nad osobami powierzonymi ich pieczy (a wiêc
odnosi siê do nauczycieli niejako wprost), jednak¿e zakres stosowania tego
przepisu nie obejmuje wszystkich sytuacji sprawowania nadzoru. Odnosi siê on
bowiem tylko do nadzoru nad takimi osobami, którym nie mo¿na przypisaæ
winy z powodu m.in. wieku czy stanu psychicznego.
Art. 427 k.c. przewiduje nastêpuj¹ce przes³anki odpowiedzialnoci osoby
zobowi¹zanej do nadzoru: a) wyrz¹dzenie szkody przez nadzorowanego, któremu nie mo¿na poczytaæ winy, pod warunkiem jednak¿e, ¿e jego zachowanie ma
znamiona bezprawnoci, b) zwi¹zek przyczynowy pomiêdzy dzia³aniem nadzokrzywdê, która bêdzie ³agodzona za pomoc¹ przyznania zadoæuczynienia za cierpienia fizyczne i moralne. Szkoda na mieniu zawsze jest szkod¹ maj¹tkow¹. W przypadku szkody maj¹tkowej odpowiedzialnoæ
sprowadza siê z regu³y do zap³aty odszkodowania w wysokoci równej szkodzie. Gdy natomiast zachodzi szkoda niemaj¹tkowa poszkodowany mo¿e ¿¹daæ zadoæuczynienia pieniê¿nego za doznan¹ krzywdê.
28 Czynem niedozwolonym w wietle prawa cywilnego jest nie tylko czyn zabroniony pod grob¹
kary przez prawo karne lub prawo administracyjne, lecz ka¿dy czyn naruszaj¹cy porz¹dek prawny.
29 Przepis art. 361 § 1 k.c.: Zobowi¹zany do odszkodowania ponosi odpowiedzialnoæ tylko za
normalne nastêpstwa dzia³ania lub zaniechania, z którego szkoda wynik³a. Zwi¹zek przyczynowy zachodzi zatem jeli skutek jest normalnym, zwyk³ym nastêpstwem przyczyny, ocena za opiera siê nie na
subiektywnym przewidywaniu sprawcy, lecz na dowiadczeniu ¿yciowym i aktualnej wiedzy naukowej.
Aby ustaliæ czy zachodzi normalny zwi¹zek przyczynowy, nale¿y najpierw zbadaæ, czy pomiêdzy
kolejnymi faktami istnieje obiektywne powi¹zanie.
30 Art. 427 k.c.: Kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowi¹zany do nadzoru nad osob¹, której
z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytaæ nie mo¿na, ten obowi¹zany jest
do naprawienia szkody wyrz¹dzonej przez tê osobê, chyba ¿e uczyni³ zadoæ obowi¹zkowi nadzoru albo
¿e szkoda by³aby powsta³a tak¿e przy starannym wykonywaniu nadzoru. Przepis ten stosuje siê równie¿
do osób wykonuj¹cych bez obowi¹zku ustawowego ani umownego sta³¹ pieczê nad osob¹, której
z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytaæ nie mo¿na.
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rowanego a szkod¹; c) istnienie po stronie osoby odpowiedzialnej za szkodê
obowi¹zku nadzoru; d) wina w nadzorze; e) zwi¹zek przyczynowy pomiêdzy
nienale¿ytym (wadliwym) wykonywaniem nadzoru a szkod¹.
Odpowiedzialnoæ, o której mowa w art. 427 k.c. opiera siê na winie
osoby zobowi¹zanej do nadzoru (culpa in custodiendo), przy czym omawiany
przepis wprowadza zaostrzon¹ odpowiedzialnoæ w stosunku do ogólnych zasad odpowiedzialnoci deliktowej poprzez zastosowanie u³atwieñ dowodowych.
Z regulacj¹ t¹ ustawodawca wi¹¿e domniemanie winy w nadzorze osoby zobowi¹zanej do nadzoru oraz domniemanie zwi¹zku przyczynowego miêdzy wyrz¹dzeniem szkody przez osobê poddan¹ pieczy a wadliwym wykonywaniem nadzoru31. Przepis art. 427 k.c. wzmacnia zatem ochronê prawn¹ roszczeñ
poszkodowanego, zwalniaj¹c go z obowi¹zku udowodnienia dwóch wymienionych przes³anek odpowiedzialnoci. Poszkodowany musi wykazaæ jedynie fakt
powstania szkody oraz jej wysokoæ.
Wskazane domniemania s¹ jednak¿e domniemaniami wzruszalnymi (preasumptio iuris tantum). Osoba nadzoruj¹ca, chc¹c siê uwolniæ od odpowiedzialnoci, mo¿e obaliæ oba wskazane domniemania, wykazuj¹c brak winy
w nadzorze (nadzór by³ sprawowany nale¿ycie i osoba ta zachowa³a siê zgodnie
z ci¹¿¹cymi na nim obowi¹zkami pieczy32) b¹d brak zwi¹zku przyczynowego
pomiêdzy nienale¿ytym wykonywaniem nadzoru a szkod¹ (czyli ¿e szkoda by
nast¹pi³a równie¿ wtedy, gdyby nadzór wykonywany by³ nale¿ycie). Obaliæ domniemanie zwi¹zku przyczynowego pomiêdzy szkod¹ a wadliwie wykonywanym nadzorem mo¿na poprzez np. wykazanie, ¿e czyn pozostaj¹cego pod nadzorem nast¹pi³ tak niespodziewanie, ¿e nie mo¿na mu by³o przeszkodziæ
pomimo starannego nadzoru.
Zakres obowi¹zku nadzoru zdeterminowany jest za ka¿dym razem konkretnymi okolicznociami, które powoduj¹, ¿e dopiero po ich uwzglêdnieniu mo¿na
oceniæ, czy nadzór wykonywany by³ starannie czy wadliwie. Nie ma jednego,
abstrakcyjnego wzorca, okrelaj¹cego zakres wymaganej starannoci, aktualnego w ka¿dym przypadku. Zakres ten zale¿y bowiem od takich czynników, jak:
a) rodzaj stosunku powoduj¹cy obowi¹zek nadzoru; b) wiek i w³aciwoci
osoby poddanej nadzorowi (poziom rozwoju fizycznego i psychicznego, osobowoci) i zwi¹zany z tym stopieñ potencjalnego zagro¿enia dla osób trzecich;
c) faktyczna mo¿liwoæ wykonywania nadzoru33.
31
32

A. Rzetecka-Gil, Komentarz do art. 427 Kodeksu cywilnego, Lex/el.
Zob. wyrok SA w Katowicach z 25.06.2008 r., I ACa 333/2008, Orzecznictwo S¹du Apelacyjnego w Katowicach i S¹dów Okrêgowych 2008, nr 4, poz. 3.
33 A. Rzetecka-Gil, Komentarz do art. 427 Kodeksu cywilnego, Lex/el.
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Regulacja okrelona w art. 427 k.c. ma zastosowanie zarówno do takich
przypadków, gdy jedynie sprawca szkody podlega³ nadzorowi nauczyciela, jak
i do sytuacji, gdy tak poszkodowany, jak i sprawca szkody poddani byli nadzorowi tej samej osoby sprawuj¹cej pieczê34. Nadmieniæ przy tym nale¿y, ¿e
osobami pozostaj¹cymi pod nadzorem, o których mowa w art. 427 k.c. s¹
równie¿ osoby niepoczytalne oraz osoby, które z uwagi na swoj¹ u³omnoæ
fizyczn¹ nie mog³y rozpoznaæ znaczenia swojego czynu lub pokierowaæ swoim
postêpowaniem w taki sposób, by unikn¹æ wyrz¹dzenia szkody. W tej kategorii
osób mog¹ zatem znaleæ siê równie¿ ma³oletni powy¿ej 13 roku ¿ycia, o ile
stopieñ ich rozwoju umys³owego nie pozwala³ im na dzia³anie z rozeznaniem.
Podkrelenia wymaga równie¿ to, ¿e odpowiedzialnoæ osoby zobowi¹zanej do
nadzoru na podstawie art. 427 k.c. nie powstanie, jeli czyn sprawcy poddanego nadzorowi nie by³ czynem bezprawnym, tzn. gdy osoba objêta nadzorem
dzia³a³a np. w warunkach kontratypu stanu wy¿szej koniecznoci czy w obronie
koniecznej35.
W drugim z przedstawionych wariantów, tj. wówczas, gdy sprawc¹ szkody jest dzia³aj¹cy z rozeznaniem ma³oletni powy¿ej 13 roku ¿ycia (oraz uczeñ
pe³noletni), odpowiedzialnoæ nauczyciela oparta jest, jak wskazano wy¿ej, na
art. 415 k.c. Powoduje to inne  w porównaniu z art. 427 k.c.  roz³o¿enie
ciê¿aru dowodu. W tym przypadku, to na poszkodowanym spoczywa ciê¿ar
udowodnienia wszystkich okolicznoci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoci nadzoruj¹cego, w tym tak¿e obowi¹zek wykazania winy w nadzorze oraz
istnienia zwi¹zku przyczynowego miêdzy zachowaniem siê osoby nadzoruj¹cej
a szkod¹ wyrz¹dzon¹ przez podopiecznego.
Odpowiedzialnoæ ma³oletniego i osoby zobowi¹zanej do nadzoru jest
solidarna na podstawie art. 441 k.c., co oznacza, ¿e poszkodowany mo¿e ¿¹daæ
naprawienia szkody bezporednio od sprawcy i od odpowiedzialnej solidarnie
ze sprawc¹ osoby nadzoruj¹cej36.
Analizuj¹c aspekt odpowiedzialnoci cywilnoprawnej nauczyciela odnotowaæ równie¿ nale¿y, ¿e zgodnie z art. 120 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r.,
Kodeks pracy (dalej: k.p.)37: w razie wyrz¹dzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowi¹zków pracowniczych szkody osobie trzeciej,
zobowi¹zany do naprawienia szkody jest wy³¹cznie pracodawca.
34 G. Bieniek, w: G. Bieniek, H. Ciep³a, S. Dmowski, J. Gudowski, K. Ko³akowski, M. Sychowicz, T. Winiewski, C. ¯u³awska, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksiêga trzecia  Zobowi¹zania, t. 1,
LexisNexis, s. 326.
35 Z. Mas³owski, w: Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, Ksiêga trzecia. Zobowi¹zania, Warszawa
1972, s. 1038.
36 Zob. uchwa³a SN z 26.06.1959 r., I CO 18/59, OSN 1960, nr 3, poz. 80.
37 Tekst jedn. Dz.U. z 1998, nr 21, poz. 94 z pón. zm.
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Wymieniony przepis, mimo ¿e w swej warstwie redakcyjnej brzmi doæ
jednoznacznie, budzi spory interpretacyjne. Zasadnicza w¹tpliwoæ sprowadza
siê do tego, czy wskazana w nim odpowiedzialnoæ pracodawcy ma charakter
w y ³ ¹ c z n y czy te¿ dopuszcza subsydiarn¹ odpowiedzialnoæ pracownika bêd¹cego sprawc¹ szkody38. Zdaniem M. Nesterowicza analizowany przepis nie
mówi o wy³¹cznej odpowiedzialnoci zak³adu pracy, lecz o wy³¹cznym wynagrodzeniu szkody przez zak³ad pracy. Oznacza to, ¿e  wed³ug tego autora
 regulacja ta nie mo¿e uchylaæ odpowiedzialnoci cywilnej pracownika, który
czynem niedozwolonym wyrz¹dzi³ szkodê, lecz wskazuje tylko, ¿e w pierwszej
kolejnoci zobowi¹zanym do odszkodowania jest pracodawca i przeciwko niemu
nale¿y kierowaæ egzekucjê. Sam sprawca jednak¿e równie¿ odpowiada cywilnie
na podstawie przepisów k.c. o czynach niedozwolonych39. Zdaniem A. Szpunara
art. 120 § 1 k.p. nie mo¿e zmieniaæ zasad rz¹dz¹cych odpowiedzialnoci¹ cywiln¹, co oznacza, ¿e przepis ten nie wyklucza w³asnej odpowiedzialnoci cywilnoprawnej pracownika40. Z tez¹ t¹ zgadza siê B. Lewaszkiewicz-Petrykowska41.
Pogl¹d powy¿szy, mimo ¿e znajduje silne oparcie w teorii prawa, nie jest
pogl¹dem dominuj¹cym we wspó³czesnej literaturze przedmiotu. Doktryna
w przewa¿aj¹cej mierze odrzuca obecnie tezê o subsydiarnym charakterze odpowiedzialnoci pracownika sprawcy szkody, uznaj¹c, ¿e ratio legis rozwi¹zañ
przyjêtych w komentowanym przepisie prowadzi do wniosku, i¿ wprowadza on
wy³¹czn¹ odpowiedzialnoæ pracodawcy wobec osoby trzeciej42. Przepis ten
ma bowiem na celu ochronê pracownika przed surowymi skutkami odpowiedzialnoci cywilnej ze wzglêdu na zwi¹zane z procesem pracy ryzyko pope³nienia uchybieñ b¹d zaniedbañ, z którymi zwi¹zane jest powstanie szkody, niejednokrotnie w bardzo wysokim wymiarze. Na takim stanowisku konsekwentnie
stoi te¿ judykatura43. Odnotowaæ jednak¿e nale¿y, ¿e SN w jednym z ostatnich
38 Zob. m.in.: M. Marek, Odpowiedzialnoæ cywilna za szkodê wyrz¹dzon¹ przez pracownika
osobie trzeciej, Nowe Prawo 12 (1977), s. 1543; M. Nesterowicz, Stosunek prawa pracy do przepisów
kodeksu cywilnego o czynach niedozwolonych, Palestra 7 (1977), s. 58; M. Piekarski, Pracownicza
odpowiedzialnoæ odszkodowawcza, Warszawa 1976, s. 79; M. Gersdorf, w: M. Gersdorf, K. R¹czka,
M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2010, s. 619.
39 M. Nesterowicz, Odpowiedzialnoæ kontraktowa i deliktowa (Uwagi de lege ferenda i o stosowaniu prawa), PiP 1 (1999), s. 20.
40 A. Szpunar, Odpowiedzialnoæ Skarbu Pañstwa za funkcjonariuszy, Warszawa 1985, s. 315318;
idem Wynagrodzenie szkody wynik³ej wskutek wypadku komunikacyjnego, Warszawa 1976, s. 150155;
idem Odpowiedzialnoæ osób zobowi¹zanych do nadzoru, Warszawa 1978, s. 147150.
41 B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Wyrz¹dzenie szkody przez kilka osób, Warszawa 1978, s. 153.
42 Tak m.in.: W. Perdeus, Komentarz do art. 120 Kodeksu Pracy, LEX/el, teza 1; K. Jakowski,
Komentarz do art. 120 Kodeksu Pracy, LEX /el, teza 1; J. Skoczyñski, Komentarz do art.120 Kodeksu
pracy, LEX/el, teza1.
43 Zob. m.in.: uchwa³a 7 sêdziów SN z 7.06.1976 r., III CZP 19/75, OSNCP 1976, nr 2, poz. 20;
wyrok SN z 30.10.1975 r., III PR 82/75, LEX nr 14290; wyrok SA w Warszawie z 3.11.1999 r., I ACa
750/99, OSA 2001, nr 1, s. 68.
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swoich orzeczeñ dotycz¹cych omawianej problematyki wyranie podkreli³, i¿
zasada wy³¹cznej odpowiedzialnoci pracodawcy nie ma charakteru bezwzglêdnego44. Zwa¿ywszy na potrzebê ochrony interesów poszkodowanych SN dopuszcza bezporedni¹ odpowiedzialnoæ pracownika, je¿eli z przyczyn faktycznych
(np. og³oszenia upad³oci) poszkodowany nie mo¿e dochodziæ naprawienia
szkody od pracodawcy.
Inn¹ w¹tpliwoci¹, jaka na tle art. 120 k.p. pojawia³a siê w doktrynie jest
to, czy przepis ten ma zastosowanie do szkód wyrz¹dzonych przez pracownika
jedynie z winy nieumylnej, czy równie¿ do takich szkód, które pracownik
wyrz¹dzi³ umylnie45. W pimiennictwie nie brak g³osów, ¿e obowi¹zek naprawienia szkody wyrz¹dzonej osobie trzeciej spoczywa na pracodawcy równie¿
w przypadku umylnego wyrz¹dzenia przez pracownika szkody osobie trzeciej46. Przewa¿a jednak¿e pogl¹d, ¿e pracodawca odpowiada za szkodê wyrz¹dzon¹ przez pracownika jedynie w sposób nieumylny. Jeli szkoda powsta³a
z winy umylnej pracownika, przyjmuje siê, ¿e art. 120 § 1 k.p. nie ma zastosowania, a pracownik ponosi odpowiedzialnoæ osobist¹ wobec poszkodowanego47. W taki te¿ sposób polemikê tê rozstrzygnê³a judykatura48.
Zatrzymuj¹c siê przy aspekcie relacji pracodawca-sprawca szkody podkreliæ trzeba, ¿e wyp³acenie przez pracodawcê odszkodowania nie zamyka
kwestii finansowej odpowiedzialnoci pracownika. Pracodawca, wyp³acaj¹c odszkodowanie uzyskuje bowiem mo¿liwoæ dochodzenia zwrotu wyp³aconej nale¿noci (tzw. regres) od pracownika, który swoim nieumylnym dzia³aniem
44
45

Wyrok SN z 11.04.2008 r., II CSK 618/07,OSNCP-ZD 2009, nr 2, poz. 41.
Zaznaczyæ przy tym trzeba, ¿e  jak wyrazi³ to SN w wyroku z 9.03.2010 r., IPK 195/09
 [...] pojêcie winy w prawie pracy jest zbli¿one do rozumienia tego pojêcia w prawie karnym. Wina
nieumylna pracownika wystêpuje wtedy, gdy ma on mo¿liwoæ przewidzenia tego, ¿e jego bezprawne
zachowanie wyrz¹dzi szkodê lecz bezpodstawnie przypuszcza, ¿e szkoda nie nast¹pi (niedbalstwo), b¹d
wówczas, gdy pracownik nie przewiduje mo¿liwoci powstania szkody, choæ w okolicznociach sprawy
móg³ i powinien przewidzieæ jej powstanie (lekkomylnoæ). Wina umylna natomiast istnieje wówczas,
gdy sprawca chce wyrz¹dziæ szkodê w mieniu i celowo do tego zmierza (zamiar bezporedni) lub gdy
maj¹c wiadomoæ szkodliwych skutków swego dzia³ania i przewiduj¹c ich nast¹pienie, godzi siê na nie,
choæ nie zmierza bezporednio do wyrz¹dzenia szkody (zamiar ewentualny). Umylne wyrz¹dzenie
szkody ma zatem miejsce wtedy, gdy pracownik obj¹³ nastêpstwa swego dzia³ania zamiarem bezporednim lub ewentualnym (LEX nr 6034407). Umylnego naruszenia podstawowych obowi¹zków pracowniczych nie mo¿na jednak¿e uto¿samiaæ z umylnym wyrz¹dzeniem szkody w rozumieniu art. 122 k.p.
(zob. wyrok SN z 13.02.1981 r., IV PR 395/80, LEX nr 14572).
46 Tak m.in. F. Ma³ysz, Odpowiedzialnoæ materialna za szkodê wyrz¹dzon¹ przez kilku pracowników, cz. II, Szkoda umylna, S³u¿ba Pracownicza 9 (2005), s. 36.
47 Tak m.in.: R. Sadlik, Odpowiedzialnoæ pracodawcy za szkody wyrz¹dzone przez pracownika,
Prawo Pracy 12 (2000), s. 10; E. Pos³ajko, Wina pracownika a odpowiedzialnoæ pracodawcy za szkodê
osoby trzeciej na podstawie art. 120 k.p., Studia z zakresu prawa pracy i polityki spo³ecznej 1 (2011),
s. 119131.
48 Zob. m.in.: wyrok SN z 11.04.2008 r., II CSK 618/07, OSNCP-ZD 2009, nr 2, poz.41; wyrok
SA w Bia³ymstoku z 14.11.2012 r., III APa 9/11, LEX nr 1254315.
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szkodê wyrz¹dzi³. Zgodnie jednak¿e z art. 119 k.p. pracodawca nie mo¿e dochodziæ wiêcej ni¿ wynios³o odszkodowanie oraz nie wiêcej ani¿eli trzymiesiêczne wynagrodzenie pracownika. Ograniczenie wskazane w wymienionym
art. 119 k.p. bêdzie mia³o zastosowanie równie¿ wówczas jeli pracownik swym
nieumylnym dzia³aniem wyrz¹dzi³ szkodê zarówno osobie trzeciej, jak i samemu pracodawcy. Tak¿e i w tym przypadku ³¹czna suma regresu nie mo¿e przekraczaæ trzymiesiêcznego wynagrodzenia pracownika49. W sytuacji natomiast
gdy pracodawca wyp³aci odszkodowanie za szkodê wyrz¹dzon¹ przez pracownika z winy umylnej (np. innemu pracownikowi tego pracodawcy), mo¿e domagaæ siê od pracownika, który szkodê wyrz¹dzi³ pe³nej kwoty zap³aconego
odszkodowania (art. 122 k.p.).
Zaznaczyæ jednak¿e nale¿y, ¿e zgodnie z pogl¹dem przyjêtym w judykaturze, art. 120 § 1 k.p. ma zastosowanie tylko wówczas, gdy szkodê wyrz¹dzon¹
przez pracownika osobie trzeciej wyrównuje pracodawca. W sytuacji natomiast,
gdy szkodê pokrywa inny podmiot (np. ubezpieczyciel) zastosowanie art. 120 k.p.
jest wy³¹czone50 . Na podkrelenie zas³uguje równie¿ i to, ¿e konstrukcja odpowiedzialnoci okrelonej w art. 120 k.p. dotyczy tylko takich przypadków, gdy
do zaistnienia szkody dosz³o p r z y w y k o n y w a n i u przez wyrz¹dzaj¹cego
szkodê o b o w i ¹ z k ó w pracowniczych, tzn. wówczas, gdy szkoda ta pozostaje w normatywnym wewnêtrzno-organizacyjnym, funkcjonalnym zwi¹zku
przyczynowym z powierzonymi czynnociami, które pracownik podj¹³ na podstawie stosunku pracy w ramach wykonywania zadañ zwi¹zanych z przedmiotem dzia³alnoci danego zak³adu51. Przepis ten nie ma natomiast zastosowania,
jeli pracownik wyrz¹dzi³ szkodê osobie trzeciej nie podczas wykonywania obowi¹zków pracowniczych, a jedynie przy sposobnoci wykonywania tych obowi¹zków52.
Na kanwie omawianej problematyki pewne pytania mo¿e rodziæ równie¿
to, jaki podmiot de facto winien realizowaæ obowi¹zek okrelony w omawianym
art. 120 k.p. Nie ulega bowiem w¹tpliwoci, i¿ szko³a, mimo ¿e nie ma osobowoci prawnej, ma  wobec personelu szkolnego  status pracodawcy. Wynika
to wprost z art. 3 k.p. oraz porednio z art. 10 Karty Nauczyciela. Gdyby zatem
odczytaæ wymieniony przepis literalnie, to nale¿a³oby stwierdziæ, ¿e w³anie na
szkole spoczywa obowi¹zek wyp³acenia odszkodowania, o którym w wymie49 W. Perdeus, Komentarz..., teza 2.2; R. Sadlik, Odpowiedzialnoæ pracodawcy za szkody wyrz¹dzone pracownika, S³u¿ba Pracownicza 9 (2008), s. 1517.
50 Wyrok SA we Wroc³awiu z 14.11.2008 r., I ACa 849/08, OSAW 2010, nr 2, poz. 168.
51 Wyrok 7 sêdziów SN z 19.06.1975 r., V PRN 2/75, OSNC 1976, nr 4, poz. 70.
52 Wyrok SN z 5.05.1998 r., ICKU 110/97, Prokuratura i Prawo  wk³. 1998, nr 10, s. 27; wyrok
SA w Szczecinie z 14.02.2013 r., IACa 778/12, LEX nr 1324785.
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nionym przepisie mowa. Rzecz jednak¿e w tym, ¿e brak osobowoci w rozumieniu prawa cywilnego oznacza, ¿e szko³y i placówki s¹ pozbawione mo¿liwoci uczestniczenia w obrocie cywilnoprawnym i nie maj¹ te¿ zdolnoci prawnej.
Nie mog¹ zatem nabywaæ we w³asnym imieniu prawa w³asnoci oraz w zasadzie
same nie odpowiadaj¹ za zobowi¹zania zaci¹gane w zwi¹zku z prowadzeniem
dzia³alnoci. W konsekwencji szko³y i placówki (zarówno publiczne, jak i niepubliczne) w wietle art. 64 § 11 ustawy z 17 listopada 1964 r., Kodeks postêpowania cywilnego (dalej: k.p.c.)53 s¹ pozbawione zdolnoci s¹dowej w postêpowaniu cywilnym (z wyj¹tkiem postêpowania odrêbnego w sprawach z zakresu
prawa pracy, w którym zdolnoæ s¹dowa przys³uguje im jako pracodawcom
z mocy przepisu szczególnego  art. 460 § 1 k.p.c. w zw. z art. 3 k.p.). Jeli
zatem uznaæ, ¿e to szko³a winna wyp³aciæ odszkodowanie, o którym w art. 120 k.p.
mowa, to równoczenie uznaæ nale¿a³oby, i¿ w takim stanie rzeczy pokrzywdzony zostaje pozbawiony prawnej mo¿liwoci dochodzenia swych roszczeñ przy
zastosowaniu art. 120 k.p., nauczyciele za pozbawieni s¹ ochrony, jaka z regulacji tej wynika. Oznacza³oby to wiêc, ¿e w odniesieniu do wypadku w szkole,
art. 120 k.p. jest przepisem pozbawionym normatywnej treci, co z kolei pozostawa³oby w sprzecznoci z zasad¹ racjonalnoci ustawodawcy.
Wszystkie te uwagi prowadz¹ zatem do wniosku, ¿e jakkolwiek pracodawc¹ w odniesieniu do personelu szkolnego jest szko³a, to jednak¿e podmiotem,
na którym spoczywa obowi¹zek wyp³acenia odszkodowania w przypadku zaistnienia przes³anek okrelonych w art. 120 k.p. nie jest szko³a, lecz jej organ
prowadz¹cy. Wniosek ten zdaje siê znajdowaæ swoje uzasadnienie w ratio legis
wskazanej regulacji, analizowanej w powi¹zaniu z norm¹ zawart¹ we wskazanym
wy¿ej art. 5 ust. 7 ustawy o systemie owiaty.

3. Odpowiedzialność cywilna ucznia
Zgodnie z art. 426 k.c. ma³oletni, który nie ukoñczy³ 13 lat nie ponosi
odpowiedzialnoci za wyrz¹dzon¹ szkodê. Co istotne przy tym, brak odpowiedzialnoci ma³oletniego ustalany jest w odniesieniu do chwili wyrz¹dzenia szkody.
Jeli wiêc w dacie wyrz¹dzenia szkody ma³oletni nie mia³ ukoñczonych lat 13, nie
poniesie on odpowiedzialnoci nawet jeli w chwili wyrokowania jest ju¿ osob¹
pe³noletni¹54. Zaznaczyæ jednak¿e nale¿y, i¿ wskazany przepis wy³¹cza odpowiedzialnoæ ma³oletniego w wieku poni¿ej lat 13 jedynie na zasadzie winy. Nie
53
54

Dz.U. nr 43, poz. 296 z pón. zm.
Wyrok SN z 22.03.1996 r., II CKN 36/96, niepubl.
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uchyla natomiast ewentualnej odpowiedzialnoci ma³oletniego na zasadzie ryzyka czy s³usznoci, bowiem, jak przyjmuje siê w pimiennictwie, ma³oletnioæ nie
stanowi okolicznoci egzoneracyjnej55. Oznacza to wiêc, ¿e w sytuacjach wyj¹tkowych, gdy np. nie da siê dowieæ winy w nadzorze lub brak jest osób
zobowi¹zanych do nadzoru mo¿na dochodziæ odszkodowania od ma³oletniego.
Mo¿e mieæ to miejsce np. wówczas, gdy z okolicznoci, a zw³aszcza z porównania stanu maj¹tkowego poszkodowanego i sprawcy, wynika, ¿e wymagaj¹
tego zasady wspó³¿ycia spo³ecznego (art. 428 k.c.).
W przypadku ma³oletniego powy¿ej 13 roku ¿ycia, jego odpowiedzialnoæ
deliktowa uzale¿niona jest od stopnia dojrza³oci. W pimiennictwie kwestia
rozk³adu ciê¿aru dowodu niepoczytalnoci, jako okolicznoci wy³¹czaj¹cej odpowiedzialnoæ ma³oletniego, który ukoñczy³ lat 13 jest sporna56. Orzecznictwo
natomiast jednoznacznie przyjê³o, ¿e w sprawie o naprawienie szkody wyrz¹dzonej przez ma³oletniego, który w chwili pope³nienia czynu mia³ ukoñczone lat
13, to na stronie powodowej ci¹¿y obowi¹zek przeprowadzenia dowodu dojrza³oci umys³owej sprawcy, pozwalaj¹cej na przypisanie mu winy57.
Uczeñ, który w dacie czynu by³ osob¹ pe³noletni¹, za wyrz¹dzon¹ szkodê
odpowiada na zasadzie art. 415 k.c.
Reasumuj¹c podkreliæ nale¿y, ¿e wypadki w szkole s¹ zdarzeniami
o bardzo zró¿nicowanych stanach faktyczno-prawnych. Zarówno sprawcami,
jak i ofiarami tych wypadków mog¹ byæ tak uczniowie, jak i nauczyciele, za to,
kto jest pokrzywdzonym oraz z czyjej winy, gdzie i w jakich okolicznociach do
wypadku dosz³o, w zasadniczy sposób okrela zarówno podmiot obowi¹zany
do naprawienia szkody, jak i zakres oraz podstawê prawn¹ tej odpowiedzialnoci. Odpowiedzialnoæ cywilnoprawna za szkody powsta³e w zwi¹zku z wypadkiem w szkole spoczywaæ mo¿e zarówno na szkole (organie prowadz¹cym
szko³ê), nauczycielach i uczniach, jednak¿e najszersze spektrum tej odpowiedzialnoci dotyka szko³ê (organ prowadz¹cy szko³ê). Jest to naturaln¹ konsekwencj¹ faktu, ¿e to wszak od szko³y i jej organu prowadz¹cego w g³ównej
mierze zale¿y poziom bezpieczeñstwa w placówkach owiatowych.

55
56
57

Zob. m.in. G. Bieniek, w: G. Bieniek, H. Ciep³a i in., Komentarz ..., s. 323.
Szerzej zob. A. Rzetecka-Gil, Komentarz do art. 426 Kodeksu cywilnego, LEX/el, teza 910.
Wyrok SN z 11.01.2001 r., IV CKN 1469/2000,OSNC 2001, nr 9, poz. 129 z glos¹ Z. Banaszczyka, OSP 2002, nr 1, s. 6.
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WYPADEK W SZKOLE. CYWILNOPRAWNY WYMIAR RELACJI
SZKOŁA – NAUCZYCIEL – UCZEŃ
(STRESZCZENIE)

Artyku³ dotyczy tytu³owego problemu wypadku w szkole, analizowanego w aspekcie odpowiedzialnoci cywilnoprawnej. Zawiera syntetyczn¹ analizê przepisów prawa owiatowego, prawa cywilnego i prawa pracy odnosz¹cych siê do kwestii odpowiedzialnoci trzech zasadniczych podmiotów:
szko³y (organu prowadz¹cego szko³ê), nauczyciela i ucznia. Stanowi próbê odpowiedzi na pytanie: kto,
kiedy i w jakim zakresie oraz na jakiej podstawie ponosi finansow¹ odpowiedzialnoæ za szkody
powsta³e w zwi¹zku z wypadkiem w szkole.

ACCIDENT AT SCHOOL. CIVIL LAW DIMENSION
OF SCHOOL – TEACHER – STUDENT RELATIONS
(SUMMARY)

The article concerns the accident issue at school analysed in terms of civil liability. It contains
a synthetic analysis of educational law, civil law, and labour law regulations relating to the responsibility of the three major parties: the school (the body responsible for the school), the teacher and the
student. It is an attempt to answer the question of who, when, and to what extent and on what basis
the party shall be financially liable for damages arising from an accident at school.

UNFALL IN DER SCHULE. ZIVILRECHTLICHES AUSMAß
DES VERHÄLTNISSES SCHULE – LEHRER – SCHÜLER
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Artikel bezieht sich auf das Problem des im Titel genannten Unfalls, der unter dem
Gesichtspunkt der zivilrechtlichen Haftung analysiert wird. Er enthält eine synthetische Analyse der
Vorschriften des Bildung- und Zivilrechts sowie des Arbeitsrechts, die sich auf die Haftungsfrage der
drei grundlegenden Träger beziehen: Schule (als Behörde, die die Schule leitet), Lehrer und Schüler.
Er ist ein Antwortversuch auf folgende Fragen: Wer trägt wann und wie weit sowie auf welcher
Grundlage die Finanzhaftung für Schäden, die im Zusammenhang mit einem Schulunfall entstanden sind.
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Wstęp
Po transformacji ustrojowej rozpoczêtej w roku 1989 przyjêto nowe regulacje dotycz¹ce rozwoju demokracji w Polsce. Przede wszystkim przywrócono
wolnoæ s³owa, wprowadzono rzeczywisty wp³yw na demokratyczny wybór
senatorów do izby wy¿szej Parlamentu  Senatu. Spo³eczeñstwo otrzyma³o
mo¿liwoæ do polepszenia swojego standardu ¿ycia, coraz wiêcej pojawia³o siê
przedsiêbiorców z kapita³em zagranicznym, a tym samym tworzy³y siê nowe
miejsca pracy. Jednak¿e nale¿y podkreliæ, ¿e nowe reformy wprowadzane
przez ówczesnego ministra finansów doprowadza³y do upad³oci rodzimych
zak³adów pracy, w szczególnoci tzw. opartych na kapitale pañstwowym, co
w dalszym czasie doprowadza³o do zwiêkszenia bezrobocia w spo³eczeñstwie.
Nale¿y podkreliæ, ¿e rodzina jest podstawow¹ komórk¹ spo³eczn¹, która
przyczynia siê do rozwoju pañstwa, za rodz¹ce siê dzieci powinny zastêpowaæ
pokolenie, które w chwili obecnej coraz szybciej siê starzeje. Niestety, system
ubezpieczeniowy w zakresie wyp³acania emerytur lub rent staje siê coraz mniej
Adres/Adresse/Anschrift: mgr Krystyna Zió³kowska, Katedra Prawa Pracy i Zabezpieczenia Spo³ecznego,
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn, krystyna.holdynska@uwm.edu.pl.
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wydolny. Powodem takiej sytuacji jest niew¹tpliwie zbyt ma³a dzietnoæ w populacji. Nale¿a³oby postawiæ pytania: czy w³adze pañstwowe, które maj¹ s³u¿yæ
spo³eczeñstwu proponuj¹ wprowadzenie odpowiedzialnej polityki prorodzinnej,
czy dysponuj¹ instrumentami prawnymi, które zachêci³yby do posiadania wiêcej
dzieci, czy polityka w zakresie zatrudnienia jest odpowiednio prowadzona? Statystyki wskazuj¹ na model rodziny dwa plus jeden (rodzice plus jedno dziecko),
posiadanie wiêcej dzieci skazuje rodzinê na krytykê ze strony spo³eczeñstwa.
Innym czynnikiem jest obawa utrzymania finansowego rodziny na godnym poziomie czy brak stabilnoci zatrudnienia na rynku pracy. Praca zawodowa determinuje uk³ad dnia, styl ¿ycia, relacje spo³eczne. Jej utrata mo¿e zmieniæ radykalnie wiatopogl¹d, opinie, system wartoci, zamierzenia i aspiracje cz³onków
rodziny. D³ugotrwa³e bezrobocie zak³óca ¿ycie rodzinne, prowokuje rozruchy
spo³eczne1.

Prawna ochrona rodziny – wybrane zagadnienia
Problematyka prawnej ochrony rodziny jest pojêciem bardzo szerokim
oraz z³o¿onym, tote¿ zostan¹ przestawione najwa¿niejsze akty prawne reguluj¹ce
ten aspekt. Nale¿y przypomnieæ, ¿e wed³ug prawa polskiego rodzina nie posiada
osobowoci prawnej, za poszczególne normy prawne s¹ adresowane do jej
cz³onków, np. ma³¿onków, dzieci. Wed³ug M. Andrzejewskiego2 pojêcie rodziny
mo¿na okreliæ w drodze wyk³adni z norm reguluj¹cych dan¹ dziedzinê stosunków spo³ecznych. Normy prawne pe³ni¹ce funkcjê ochronn¹ rodziny pojawiaj¹
siê w ró¿nych ga³êziach prawa i maj¹ ró¿ny charakter prawny. Kodeks rodzinny
i opiekuñczy3 wskazuje na definicjê rodziny ma³ej, w której sk³ad wchodz¹
ma³¿onkowie, ich dzieci lub sami ma³¿onkowie. Niewiele jest wzmianek szerszego pojêcia rodziny, dotycz¹ one w szczególnoci aspektu obowi¹zku alimentacyjnego, którym objêci s¹ wszyscy krewni, byli ma³¿onkowie oraz niektórzy
powinowaci. Szersze pojêcie rodziny wystêpuje w Ustawie z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy spo³ecznej4 art. 6 pkt 14 uznaje za rodzinê osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostaj¹ce w faktycznym zwi¹zku, wspólnie zamieszkuj¹ce i gospodaruj¹ce.
Najwa¿niejszy w Polsce akt prawny  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej  równie¿ wskazuje na wysok¹ rangê w aspekcie prawnym jednostki jak¹
1 B. Mierzwiñski, Zjawisko bezrobocia a ¿ycie rodzinne, w: W. Nowak, M. Tunkiewicz (red.)
Rodzina w jednocz¹cej siê Europie, Olsztyn 2013, s. 40.
2 M. Andrzejewski, Prawna ochrona rodziny, Warszawa 1999, s. 17.
3 Dz.U. 1964, nr 9, poz. 59.
4 Dz.U. 2004, nr 64, poz. 593.
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jest rodzina, ma³¿eñstwo czy rodzicielstwo. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r.5
daje gwarancjê ochrony indywidualnej oraz w ramach tzw. grupy rodzinnej.
W rozdziale I Konstytucji mo¿na znaleæ naczelne zasady ustrojowe naszego
pañstwa zawarte w art. 18 wskazuj¹ce, ¿e: Ma³¿eñstwo jako zwi¹zek kobiety
i mê¿czyzny, rodzina, macierzyñstwo i rodzicielstwo znajduj¹ siê pod ochron¹
i opiek¹ Rzeczypospolitej Polskiej6. Przepis ten wiadczy o przyznaniu konstytucyjnej ochrony jak¹ otrzyma³a rodzina. Zdaniem M. Dobrowolskiego7 zainteresowanie prawa konstytucyjnego rodzin¹ wynika z faktu, ¿e z jednej strony jest
ona instytucj¹ ustrojow¹ sensu largo (instytucj¹ ustroju spo³ecznego), z drugiej
za³o¿enie rodziny i ochrona spokojnego jej funkcjonowania s¹ podstawowymi
prawami cz³owieka. Zgodnie z Konstytucj¹ RP zwi¹zek ma³¿eñski mo¿e zawrzeæ wy³¹cznie jedna kobieta i jeden mê¿czyzna, którzy korzystaj¹ z ochrony
i opieki przyznanej przez ustawê zasadnicz¹. Jednak¿e nale¿y podkreliæ, ¿e inne
ni¿ ma³¿eñstwo formy po¿ycia nie s¹ zakazane. Zwi¹zki takie, w tym konkubinat, s¹ przez prawo tolerowane, a niektóre interesy maj¹tkowe i osobiste konkubentów porednio i w ograniczonym zakresie s¹ nawet chronione8.
Ustawa zasadnicza, jak¹ jest Konstytucja RP, wskazuje równie¿ na aspekt
ochrony macierzyñstwa. W szczególnoci wskazuje na to art. 68 ust. 3, który
stanowi: w³adze publiczne s¹ obowi¹zane do zapewnienia szczególnej opieki
zdrowotnej dzieciom, kobietom ciê¿arnym [ ]. Na mocy art. 71 ust. 2 matka
przed i po urodzeniu dziecka ma prawo do szczególnej pomocy ze strony w³adz
publicznych w zakresie okrelaj¹cym ustaw¹9. J. Ignatowicz i M. Nazar, tworz¹c definicjê macierzyñstwa, podkrelaj¹, ¿e macierzyñstwo powinno byæ odnoszone przede wszystkim do wiêzi ³¹cz¹cej kobietê ciê¿arn¹ z jej nienarodzonym jeszcze dzieckiem, natomiast rodzicielstwo obejmuje wiê wynikaj¹c¹
z faktu bycia matk¹ albo ojcem10. Warty podkrelenia jest równie¿ aspekt pañstwa, który w swej polityce spo³ecznej i gospodarczej uwzglêdnia dobro rodziny11. Jednak¿e, jak wskazuje M. Chmaj, wymieniony przepis nie mo¿e byæ
podstaw¹ skargi konstytucyjnej. Jest to tzw. norma programowa, która wskazuje
na postulaty, jakimi powinny siê kierowaæ organy w³adzy podczas stanowienia
i stosowania prawa12.
5
6
7

Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
Ibidem, art. 18.
M. Dobrowolski, Status prawny rodziny w wietle nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
Przegl¹d Sejmowy 4 (1999), s. 2526.
8 J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2006, s. 47.
9 Konstytucja RP z dnia 2.04.1997 r., art. 68 i art. 71, ust. 2.
10 J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, s. 48.
11 Konstytucja RP z dnia 2.04.1997 r., art. 71, ust 1.
12 M. Chmaj, Wolnoci i prawa cz³owieka w Konstytucji RP, Warszawa 2008, s. 181.
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Wród aktów ni¿szego rzêdu, które równie¿ poruszaj¹ problematykê rodzinn¹, w szczególnoci jest to funkcja ochronna wskazana w Kodeksie pracy13. Wed³ug T. Liszcz z regu³y, gdy oboje z rodziców pracuj¹ poza domem,
konieczne jest ustanowienie w prawie pracy takich rozwi¹zañ, które pomog¹ im
zorganizowaæ opiekê nad dzieæmi stosown¹ do ich wieku i stanu zdrowia,
a tak¿e bêd¹ chroniæ organizm kobiety jako matki (przysz³ej matki) przed szkodliwym wp³ywem pracy zawodowej na jej potomstwo. Prawo pracy mo¿e te¿
odegraæ pewn¹ rolê, chocia¿ na pewno nie pierwszoplanow¹, w zapewnieniu
rodzinie materialnych podstaw egzystencji przez stworzenie preferencji w zatrudnieniu i umocnienie trwa³oci stosunku pracy i zatrudnienia osobom obci¹¿onym obowi¹zkiem utrzymania rodziny14.
Nauka Kocio³a katolickiego równie¿ wspiera i wskazuje na ochronê rodziny w pañstwie, podkrelaj¹c jak wa¿n¹ funkcjê pe³ni rodzina jako podstawowa
komórka spo³eczna. Nale¿y podkreliæ fakt ochrony rodziny w konkordacie
zawartym miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ i Rzeczpospolit¹ Polsk¹ w 1993 r., który
stanowi ¿e: uk³adaj¹ce siê Strony deklaruj¹ wolê wspó³dzia³ania na rzecz obrony i poszanowania instytucji ma³¿eñstwa i rodziny bêd¹cych fundamentem spo³eczeñstwa15. Koció³ katolicki rodzinê pojmuje jako odrêbny podmiot praw
i obowi¹zków. Papie¿ Jan Pawe³ II w Licie do rodzin podkreli³, ¿e: prawa
rodziny nie s¹ tylko matematyczn¹ sum¹ praw osoby. Rodzina bowiem jest
czym wiêcej ni¿ ka¿dy z osobna cz³owiek. Jest wspólnot¹ rodziców i dzieci,
bywa nieraz wspólnot¹ wielu pokoleñ. Dlatego te¿ jej podmiotowoæ domaga
siê w³asnych specyficznych praw16. Prawa fundamentalne, które powinny
uwzglêdniaæ rolê pañstwa w prowadzeniu polityki rodzinnej zawarte s¹ w Karcie
Praw Rodziny z 1983 r.17 W adhortacji apostolskiej Familiaris consortio wskazuje siê, w jaki sposób pañstwo oraz spo³eczeñstwo powinno udzielaæ wsparcia
dla rodziny: W³adze publiczne przekonane o tym, ¿e dobro rodziny stanowi
wartoæ niezast¹pion¹ i nieodzown¹ we wspólnocie obywateli, winny czyniæ
wszystko celem zabezpieczenia wszelkiej pomocy gospodarczej, spo³ecznej,
pedagogicznej, politycznej i kulturalnej, niezbêdnej do tego, a¿eby rodziny mog³y w sposób ludzki sprostaæ swoich odpowiedzialnym zadaniom18.
Nale¿y równie¿ w tym miejscu podkreliæ, ¿e zauwa¿a siê odniesienie siê
do regulacji zwi¹zanych z prawem pracy dotycz¹cych aspektów zabezpieczenia
13
14
15
16
17

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. 1974, nr 24, poz. 141 ze zm.
T. Liszcz, Prawo pracy instrumentem polityki prorodzinnej pañstwa, PiZS 6 (2007), s. 3.
Dz.U. 1998, nr 51, poz. 318.
T. Liszcz, Prawo pracy instrumentem polityki prorodzinnej pañstwa, PiZS 6 (2007), s. 3.
S.£. Stadniczenko, Rodzina i jej prawa w wietle Karty Praw Rodziny, w: T. Jasudowicz
(red.), Prawa rodziny  prawa w rodzinie w wietle standardów miêdzynarodowych. Materia³y Krajowej
Konferencji Naukowej, Toruñ 1999, s. 23.
18 S.£. Stadniczenko, Rodzina i jej prawa, s. 26.
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spo³ecznego czy równego wynagrodzenia dla kobiety i mê¿czyzny. Z Karty
Praw Rodziny wynika, ¿e rodziny maj¹ prawo do takiego systemu gospodarczego i spo³ecznego, w którym organizacja pracy: zapewnia³aby rodzinom wspólne
¿ycie, nie zagra¿a³aby ich wspólnocie maj¹tkowej, stabilnoci oraz zdrowiu,
stwarza³aby te¿ mo¿liwoæ odpoczynku; zapewnia³aby wynagrodzenie wystarczaj¹ce na potrzeby za³o¿enia i godnego utrzymania rodziny czy to w formie
tzw. p³acy rodzinnej, czy te¿ innych form zabezpieczenia spo³ecznego; zapewnia³aby równe wynagrodzenie za pracê jednakowej wartoci, co mia³oby szczególne znaczenie w kontekcie pracy kobiet. Karta Praw Rodziny stawia wyrany
postulat, by wynagrodzenie otrzymywane przez ojca rodziny by³o takie, aby
kobieta  matka nie by³a zmuszona do pracy poza domem, ze szkod¹ dla ¿ycia
rodzinnego, a zw³aszcza dla wychowania dzieci19.

Nowa instytucja prawna w polskim Kodeksie pracy
– urlop rodzicielski
Z dniem 17 czerwca 2013 r. rz¹d wprowadzi³ do Kodeksu pracy nowe
rozwi¹zania w zakresie polityki prorodzinnej, w szczególnoci wprowadzenia
urlopu rodzicielskiego oraz wyd³u¿enia urlopu macierzyñskiego. Szczegó³owe
prace nad nowymi rozwi¹zaniami prawnymi trwa³y do koñca kwietnia 2013 r.,
po przeprowadzeniu wczeniej konsultacji spo³ecznych. Nastêpnie projekt zosta³ skierowany do Sejmu, nad którym debatowano oraz podano pod g³osowanie. Na podstawie wprowadzonych zmian, rodzice mog¹ skorzystaæ z urlopu
sk³adaj¹cego siê z trzech czêci. Pierwsza czeæ to tzw. podstawowy urlop
macierzyñski obejmuj¹cy:
 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
 33 tygodnie w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
 37 tygodni w przypadku urodzenia piêciorga i wiêcej dzieci przy jednym
porodzie. Nie wiêcej ni¿ 6 tygodni urlopu macierzyñskiego mo¿e przypadaæ
przed przewidywana dat¹ porodu20.
Druga czeæ urlopu to tzw. dodatkowy urlop macierzyñski, który od dnia
wejcia ustawy w ¿ycie wynosi:
19
20

Ibidem, s. 2627.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 1998 r., nr 21, poz. 94
z pón. zm.), art. 180.
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 do 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym
porodzie,
 do 8 tygodni w przypadku urodzenia wiêcej ni¿ jednego dziecka przy
jednym porodzie.
Trzecia czêæ urlopu to tzw. urlop rodzicielski, który wynosi do 26 tygodni, niezale¿nie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie21.
Aby móc skorzystaæ z rocznego urlopu rodzicielskiego nale¿y z³o¿yæ
wniosek w formie pisemnej pracodawcy na co najmniej 14 dni przed przewidywan¹ data porodu o udzielenie, bezporednio po wykorzystaniu urlopu macierzyñskiego, dodatkowego urlopu macierzyñskiego w pe³nym wymiarze, czyli
6 tygodni. Nastêpnie bezporednio po zakoñczeniu urlopu dodatkowego nale¿y
potwierdziæ chêæ skorzystania z urlopu rodzicielskiego w wymiarze 26 tygodni.
Wprowadzona regulacja prawna nie narzuca rodzicom podejmowania szybkiej
decyzji o wykorzystaniu urlopu w pe³nej wysokoci. Kobieta ma mo¿liwoæ
wykorzystania urlopu macierzyñskiego w podstawowym wymiarze oraz dodatkowego urlopu macierzyñskiego (20 tygodni plus 6 tygodni). W takiej sytuacji
ma prawo do 100% podstawy wymiaru zasi³ku macierzyñskiego. Jednak¿e,
w trakcie trwania urlopu macierzyñskiego, kobieta mo¿e podj¹æ decyzjê o chêci
skorzystania z urlopu rodzicielskiego. W takiej sytuacji co najmniej 14 dni przed
rozpoczêciem korzystania z urlopu rodzicielskiego powinna z³o¿yæ pisemny
wniosek do pracodawcy. Nale¿y podkreliæ, ¿e zasi³ek za tzw. urlop rodzicielski
bêdzie wynosi³ 60% podstawy wymiaru zasi³ku22.
Inne rozwi¹zanie przewiduje mo¿liwoæ z³o¿enia pisemnego wniosku do
pracodawcy o udzielenie urlopu macierzyñskiego, urlopu dodatkowego oraz
urlopu rodzicielskiego z³o¿onego na co najmniej 14 dni przed przewidywan¹
dat¹ porodu. W takim przypadku za ca³y okres bêdzie przys³ugiwa³ zasi³ek
macierzyñski w wymiarze 80% jego podstawy23.
Ustawa przewiduje, ¿e pracownik uprawniony do dodatkowego urlopu
macierzyñskiego (czyli tego, który mo¿e trwaæ maksymalnie 6 tygodni) mo¿e
³¹czyæ korzystanie z tego urlopu z wykonywaniem pracy w wymiarze nie wy¿szym ni¿ po³owa pe³nego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku dodatkowego urlopu macierzyñskiego udziela siê na pozosta³¹ czêæ dobowego wymiaru
czasu pracy. Powrót na czêæ etatu nastêpuje na pisemny wniosek pracownika,
21 http://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/pytania-i-odpowiedzi-dot-urlopu-rodzicielskiego.html (18.04.2013).
22 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieniê¿nych z ubezpieczenia spo³ecznego
w razie choroby i macierzyñstwa (Dz.U. 1999, nr 60, poz. 636), art. 31.
23 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 1998 r., nr 21, poz. 94
z pón. zm.), art. 1821a § 4.
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który musi go z³o¿yæ w terminie nie krótszym ni¿ 7 dni przed rozpoczêciem
wykonywania pracy. W takim wniosku pracownik musi wskazaæ wymiar czasu
pracy oraz okres, w którym zamierza ³¹czyæ dodatkowy urlop macierzyñski
z wykonywaniem pracy. Pracodawca bêdzie musia³ uwzglêdniæ wniosek pracownika. Analogiczne zasady ³¹czenia urlopu z prac¹ bêd¹ obowi¹zywaæ
w przypadku urlopu rodzicielskiego24.
Z nowych wprowadzonych unormowañ prawnych mog¹ skorzystaæ kobiety, które s¹ zatrudnione na podstawie umowy o pracê, a tak¿e zatrudnione na
podstawie umowy zlecenia, pod warunkiem, ¿e przyst¹pi¹ dobrowolnie do
ubezpieczenia chorobowego oraz z³o¿¹ odpowiedni wniosek do Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Analogiczna sytuacja powstaje w przypadku osób prowadz¹cych w³asn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹, które przystêpuj¹c dobrowolnie do
ubezpieczenia spo³ecznego po urodzeniu dziecka maj¹ prawo do zasi³ku macierzyñskiego. Niestety, mo¿liwoci skorzystania z nowych przepisów dotycz¹cych urlopu macierzyñskiego oraz urlopu rodzicielskiego bêd¹ pozbawione kobiety, które wykonuj¹ pracê na podstawie umowy o dzie³o. W tym przypadku
przepisy nie przewiduj¹ dobrowolnego przyst¹pienia do ubezpieczenia chorobowego.
Ustawa ma równie¿ na celu to, aby ojciec dziecka równie¿ mia³ prawo
opieki nad dzieckiem. Zatem ojciec wyra¿aj¹cy chêæ zajêcia siê dzieckiem ma
prawo skorzystaæ z tzw. trzeciej czêci urlopu rodzicielskiego w iloci 26 tygodni, na takich samych warunkach jak matka. Rodzice wspólnie powinni zadecydowaæ, kto i w jakiej iloci bêdzie korzysta³ z nowych unormowañ prawnych
odnosz¹cych siê do urlopu rodzicielskiego.
Po zakoñczeniu korzystania z urlopu macierzyñskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyñskiego (art. 1832 Kodeksu pracy), pracodawca jest
zobowi¹zany dopuciæ pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku.
Je¿eli nie jest to mo¿liwe, powierza siê pracê na stanowisku równorzêdnym
w stosunku do stanowiska pracy, jakie pracownik zajmowa³ przed urlopem.
W przypadku braku stanowiska równorzêdnego, pracodawca dopuszcza do
pracy na innym stanowisku, które odpowiada kwalifikacjom zawodowym pracownika za wynagrodzeniem, jakie otrzymywa³by, gdyby nie korzysta³ z urlopu.
Analogiczna interpretacja prawna odnosi siê do sytuacji zwi¹zanej z powrotem
do pracy po wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego.

24 http://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/pytania-i-odpowiedzi-dot-urlopu-rodzicielskiego.html (18.04.2013).
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Międzynarodowe standardy w zakresie
polityki rodzinnej
Standardy dotycz¹ce ochrony oraz ustanowienia wspólnych norm prawnych przys³uguj¹cym pracownikom  rodzicom zosta³y ustalone miêdzy innymi
przez Miêdzynarodow¹ Organizacjê Pracy, Radê Europy czy Uniê Europejsk¹.
Miêdzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) objê³a najwczeniej kategoriê
pracowników  rodziców, uchwalaj¹c w roku 1919 Konwencjê nr 3 dotycz¹c¹
zatrudnienia kobiet przed i po porodzie. Przewidywa³a ona, ¿e pracownice zatrudnione w przemyle i handlu maj¹ prawo do urlopu macierzyñskiego w wymiarze 12 tygodni, po³¹czone z prawem do zasi³ku wystarczaj¹cym na utrzymanie w odpowiednich warunkach matki i dziecka. Konwencja ta przewidywa³a
równie¿ prawo do dwóch pó³godzinnych przerw na karmienie oraz zakaz
wypowiedzenia i rozwi¹zania umowy o pracê w czasie, gdy kobieta przybywa³a na urlopie macierzyñskim25. Jednak¿e Polska nie ratyfikowa³a wspomnianej konwencji.
28 czerwca 1952 r. uchwalono Konwencjê nr 103 dotycz¹c¹ ochrony
macierzyñstwa, która zosta³a uzupe³niona przez tekst Zalecenia nr 95 Miêdzynarodowej Organizacji Pracy26. W art. 1 ust. 1 Konwencji nr 103 jest wskazana
strona podmiotowa, która dotyczy wszystkich kobiet zatrudnionych w przedsiêbiorstwach oraz przy pracach nieprzemys³owych i rolnych oraz kobiet zatrudnionych przy pracy nak³adczej. Wed³ug wspomnianej Konwencji pañstwa maj¹
swobodê w kszta³towaniu wymiaru urlopu macierzyñskiego przypadaj¹cego
przed porodem, jednak¿e okres przypadaj¹cy po urodzeniu dziecka nie mo¿e
byæ krótszy ni¿ 6 tygodni. Natomiast Zalecenie nr 95 MOP zawiera postulat,
aby urlop macierzyñski by³ przed³u¿ony do 14 tygodnia, je¿eli zaistnieje taka
potrzeba oraz mo¿liwoæ. Zgodnie z art. 4 Konwencji nr 103 w okresie urlopu
macierzyñskiego w³adze pañstw cz³onkowskich powinny zapewniæ pracownicom prawo do zasi³ku macierzyñskiego oraz do wiadczeñ leczniczych. Jednak¿e ustalenie wysokoci zasi³ku macierzyñskiego pozostaje w gestii pañstw
cz³onkowskich. Celem zasi³ku macierzyñskiego powinno byæ zapewnienie ca³kowitego utrzymania pracownicy oraz jej dziecka w dobrych warunkach higienicznych oraz na odpowiedniej stopie ¿yciowej. Zalecenia nr 95 MOP postuluje,
aby w miarê mo¿liwoci ustalaæ wysokoæ zasi³ków macierzyñskich na poziomie 100% wynagrodzenia za pracê, jak¹ wiadczy³aby pracownica. Wed³ug
A.M. wi¹tkowskiego wiadczenia pieniê¿ne, rzeczowe oraz us³ugi lecznicze
25 N. Buchowska, Prawa pracownicze kobiet w normach Miêdzynarodowej Organizacji Pracy
i Wspólnoty Europejskiej, RPEiS 2 (1999), s. 63.
26 Dz.U. 1976, nr 16, poz. 99.
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gwarantowane kobietom w ci¹¿y i w okresie urlopu macierzyñskiego powinny
byæ finansowane albo w ramach systemu obowi¹zkowego, powszechnego
ubezpieczenia spo³ecznego lub wyp³acane z funduszy publicznych. W³adze
pañstw cz³onkowskich nie maj¹ prawa obci¹¿aæ pracodawców obowi¹zkiem
ponoszenia kosztów pieniê¿nych wyp³acanych w okresie urlopu macierzyñskiego w formie wynagrodzenia za pracê27.
Konwencja nr 103 zapewnia równie¿ szczególn¹ ochronê stosunku pracy:
udzielenie pracownicy urlopu macierzyñskiego uniemo¿liwia zgodnie z prawem
dorêczenie jej przez pracodawcê owiadczenia woli jakim jest wypowiedzenie
umowy o pracê. Stoi równie¿ na przeszkodzie mo¿liwoci wczeniejszego dorêczenia jej wypowiedzenia przed rozpoczêciem okresu szczególnej trwa³oci stosunku pracy, je¿eli skutki prawne tego owiadczenia w postaci rozwi¹zania
stosunku pracy mia³yby nast¹piæ w okresie objêtym szczególn¹ ochron¹ prawn¹28. Zalecenie nr 95 przewiduje sytuacje, w których mo¿na dokonaæ wypowiedzenia umowy o pracê z pracownic¹ w ci¹¿y. Tymi przypadkami jest: ciê¿kie
naruszenie podstawowych obowi¹zków pracowniczych, upad³oæ lub likwidacja zak³adu pracy oraz wyganiêcie umowy o pracê.

Podsumowanie
W kraju zauwa¿a siê tendencjê starzenia siê spo³eczeñstwa, tote¿ ka¿da
w³adza rz¹dz¹ca krajem powinna o nie dbaæ, w szczególnoci prowadziæ odpowiedni¹ politykê prorodzinn¹. W chwili obecnej ju¿ nie ma tzw. zastêpowalnoci
pokoleniowej, wiêcej obywateli przechodzi na emeryturê lub rentê ni¿ rodzi siê
dzieci. Tym samym mniej osób pracuje na obecne emerytury, a nale¿y zauwa¿yæ, ¿e Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych wyp³aca wiadczenia emerytalne
z bie¿¹cych finansów. Jan Pawe³ II w Krakowie w 1979 r. wypowiedzia³ s³owa
odnosz¹ce siê do dzieci: Jestecie przysz³oci¹ wiata, narodu, Kocio³a. Od
Was zale¿y jutrzejszy dzieñ29. Wa¿ne jest, aby polityka prorodzinna rozwija³a
siê, gdy¿ spo³eczeñstwo, w którym rodz¹ siê dzieci, ma znaczny wp³yw na
gospodarkê oraz jej rozwój. Ca³y system emerytalny mo¿e zachwiaæ siê bez
zatrudniania m³odych ludzi, którzy mogliby mieæ dzieci. Jednak¿e warto pomyleæ nad polityk¹ zatrudnieniow¹, która by³aby przyjazna m³odym ma³¿eñstwom
czy rodzinom. Pracodawcy obawiaj¹ siê nowych przepisów dotycz¹cych urlopów rodzicielskich, a pracownice rodz¹ce dzieci boj¹ siê zwolnienia z pracy.
27
28
29

A.M. wi¹tkowski, Miêdzynarodowe prawo pracy, t. 3, Warszawa 2008, s. 299.
Ibidem, s. 302.
http://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x573/przemowienie-do-mlodziezy-nie-wygloszone/
(3.07.2014).
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NOWE ROZWIĄZANIA PRORODZINNE NA PODSTAWIE
PRAWA POLSKIEGO ORAZ EUROPEJSKIEGO
(STRESZCZENIE)

W³adza w pañstwie prawa powinna byæ sprawowana poprzez w³aciwe organy przewidziane
w przepisach Konstytucji oraz przepisach szczególnych. Rada Ministrów na czele wraz z premierem
wykonuje w³adzê w pañstwie, realizuj¹c program polityczny. Przepisy dotycz¹ce polityki rodzinnej,
które zostaj¹ wprowadzone do Kodeksu pracy maj¹ na celu zwiêkszenie atrakcyjnoci powiêkszenia
rodziny, nawi¹zanie cilejszej wiêzi miêdzy rodzicami, wiêkszego zaanga¿owania ojca w wychowanie
dziecka. Niestety, pomimo tych udogodnieñ prawnych pracodawcy nadal bêd¹ obawiaæ siê zatrudniaæ
m³ode kobiety, które nie bêd¹ funkcjonowa³y na ryku pracy przez ca³y rok (o ile dokonaj¹ takiego
wyboru). Czy takie uprawnienia rodzicielskie przyczyni¹ siê do powiêkszania rodziny? Czy kobieta,
wracaj¹c po wyd³u¿onym urlopie macierzyñskim ma gwarancjê zatrudnienia? Tak postawione pytania
daj¹ przyczynek do pog³êbienia rozwa¿añ w tej materii i zastanowienia siê nad rol¹ rodziny w pañstwie.

NEW SOLUTIONS PRO-FAMILY UNDER POLISH
AND THE EUROPEAN LAW
(SUMMARY)

The power in the rule of law is to be exercised by the governing bodies, which are provided for
in the constitutional arrangements and in special provisions. The government together with the Prime
Minister shall exercise the power in the state, by its political program is realized. The provisions
regarding family policies that are entered in the Labor Code have to step up to the target, the attractiveness of the enlargement of the family, the starting of closer relationships between parents, greater
involvement of the father in child rearing. Apart from all the favorable privileges, employers will continue
to set the objection young women who are not working in the labor market throughout the year (if they
make such a decision ). If such parental powers contribute to the enlargement of the family? If the
woman who returns from an extended maternity leave, have a labor warranty? So give asked questions
in this regard impetus to deeper reflection and reflection on the role of the family in the state.

NEUE FAMILIENFÖRDERNDE LÖSUNGEN ANHAND
DES POLNISCHEN UND DES EUROPÄISCHEN RECHTS
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Macht im Rechtsstaat soll durch zuständige Organe ausgeübt werden, die in den Verfassungsregelungen und in besonderen Bestimmungen vorgesehen sind. Die Regierung übt zusammen mit dem
Ministerpräsidenten die Macht im Staat aus, indem ihr politisches Programm realisiert wird. Die Vorschriften zur Familienpolitik, die ins Arbeitsgesetzbuch eingetragen werden, haben zum Ziel, die Attraktivität der
Vergrößerung der Familie, der Anknüpfung näherer Beziehungen zwischen den Eltern, ein größeres
Engagement des Vaters in der Kindererziehung zu steigern. Abgesehen von allen günstigen Vorrechten
werden die Arbeitgeber weiterhin mit Einwand die jungen Frauen einstellen, die auf dem Arbeitsmarkt
nicht das ganze Jahr funktionieren werden (falls sie eine solche Entscheidung treffen). Werden solche
elterlichen Befugnisse zur Vergrößerung der Familie beitragen? Wird die Frau, die aus einem
verlängerten Mutterschaftsurlaub zurückkehrt, eine Arbeitsgarantie haben? So gestellte Fragen geben
diesbezüglich Anstoß zu tieferen Überlegungen und Nachdenken über die Rolle der Familie im Staat.
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Stowarzyszenie Ochotników Cierpienia jest wspólnot¹ katolików wieckich i duchownych, za³o¿onym w 1950 r. przez ks. pra³. Luigiego Novarese,
którego beatyfikacja odby³a siê 11 maja 2013 r. w Rzymie. Poniewa¿ wspólnota
Ochotników Cierpienia ca³y czas realizuje charyzmatyczn¹1 wizjê swojego za³o¿yciela2, poni¿ej zaprezentowany zosta³ szkic do jego biografii, a nastêpnie cele
i historia dzia³alnoci stowarzyszenia.

Adres/Adresse/Anschrift: ks. dr Adam Bielinowicz, Katedra Katechetyki i Pedagogiki, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, adam.bielinowicz@uwm.edu.pl.
1 Charyzmat (z gr. charizesthai  obdarowywaæ; charismata  dary) oznacza dar darmo dawany,
przede wszystkim dar nadprzyrodzony, udzielany przez Boga konkretnej osobie lub wspólnocie dla dobra
ca³ego Kocio³a. Por. L. Stachowiak, Charyzmat, w: R. £ukaszyk, L. Bieñkowski, F. Gryglewicz (red.),
Encyklopedia katolicka, t. 3, Lublin 1985, kol. 92.
2 Ks. Janusz Malski wyró¿nia i szczegó³owo opisuje nastêpuj¹ce aspekty charyzmatu ks. Luigi
Novarese: pneumatologiczno-profetyczny, chrystologiczno-ewangeliczny, eklezjalny, duchowej p³odnoci, mariologiczny i dodaje ca³a jego intuicja charyzmatyczna ma na celu dowartociowanie niepe³nosprawnego, dowartociowanie jego cierpienia. Nie chodzi tu tylko o jego wymiar ludzki, spo³eczny,
kulturowy, ale przede wszystkim chodzi tu o jego stosunek do królestwa niebieskiego, chodzi o szczególny rodzaj duchowoci, który prowadzi do pe³nej radoci akceptacji cierpienia. Taka bowiem akceptacja
mo¿e staæ siê impulsem rozwijaj¹cym wiêtoæ, a która tak¿e mo¿e staæ siê integralnym uczestnictwem
osoby cierpi¹cej w misterium paschalnym. J. Malski, S³uga bo¿y pra³. Luigi Novarese aposto³ chorych,
w: J. Malski, I. Rutkowska (red.), Mi³oæ i cierpienie misterium Boga i nadzieja cz³owieka, G³ogów
2010, s. 291.
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1. Szkic do biografii ks. prał. Luigiego Novarese
Ksi¹dz Luigi Novarese urodzi³ siê 29 lipca 1914 r. w osadzie Cascina
Serniola, po³o¿onej na wzgórzu w. Anny niedaleko miasta Casale Monferrato
w pó³nocnych W³oszech, w regionie Piemont. By³ najm³odszym z dziewiêciorga
dzieci w ch³opskiej rodzinie Carla Giusta Novarese i Teresy Sassone. Dziewiêæ
miesiêcy po jego urodzeniu zmar³ ojciec, a na barkach samotnej matki spocz¹³
ciê¿ar utrzymania i wychowania licznej rodziny. Rodzina Novarese codziennie
uczestniczy³a we Mszy wiêtej i ka¿dego wieczora modli³a siê wspólnie. M³ody
Luigi od dziecka wzrasta³ w pobo¿noci maryjnej, a jego drogê wewnêtrznego
wzrostu w wierze charakteryzowa³o sta³e odniesienie do obecnoci i dzia³ania
Matki Bo¿ej3.
Jednak to cierpienie przyczyni³o siê do ukszta³towania jego ¿ycia wiary
i mia³a zasadniczy wp³yw na póniejsze wybory. Luigi  dzieciêce i m³odzieñcze
lata spêdzi³ w szpitalach i sanatoriach w cierpieniu i samotnoci, z dala od matki
i rodzeñstwa. Chorowa³ na grulicê prawego stawu biodrowego i ropiej¹ce
owrzodzenie. Ponadto, w wieku dziewiêciu lat uleg³ nieszczêliwemu wypadkowi i odt¹d mia³ ci¹gle nosiæ gips okalaj¹cy jego tors. By³ to czas poznawania
dramatów ludzi chorych. Zmaganie siê z w³asn¹ chorob¹, nie tylko pozwoli³o
mu dowiadczyæ trudu ¿ycia osób chorych, ale przede wszystkim pomog³o
zrozumieæ, z jakimi problemami musi borykaæ siê chory. Choroba sk³oni³a go
do nieustannego szukania drogi, która mog³aby nadaæ sens i wartoæ ludzkiemu
cierpieniu. Dziêki silnej wierze w Boga i zawierzeniu siê Maryi by³ radosny
i pogodny, zawsze przyjazny i nios¹cy pomoc oraz nadziejê chorym przebywaj¹cym w szpitalach. Dziêki uzdolnieniom muzycznym, Luigi umila³ czas chorym
swoj¹ gr¹ na flecie, a w jednym z sanatoriów zorganizowa³ nawet orkiestrê.
Pomimo choroby, nie poddawa³ siê zniechêceniu. Kontynuowa³ edukacjê, zdo³a³
ukoñczyæ nie tylko szko³ê podstawow¹, ale gimnazjum i liceum4.
Wbrew najgorszym diagnozom i prognozom lekarzy Luigi nie ustawa³
w modlitwach, które kierowa³ do Matki Bo¿ej z prob¹ o powrót do zdrowia5.
Wówczas te¿ zadeklarowa³ siê, ¿e ca³e swoje ¿ycie powiêci chorym jako podziêkowanie za ³askê zdrowia. Jego proby zosta³y wys³uchane i w wieku siedemnastu lat 17 maja 1931 r. zosta³ cudownie uzdrowiony, samorzutnie zamknê³o siê siedem otwartych wrzodów, ust¹pi³ proces gruliczy, a noga, która
3
4
5

Zob. A. Mauro, Luigi Novarese, G³ogów 2013, s. 1011.
Zob. ibidem, s. 287288.
W intencji jego uzdrowienia modlili siê te¿ najbli¿si i m³odzie¿ z Oratorium Ksiê¿y Salezjanów
w Valdocco (Turyn). Swoje uzdrowienie przypisywa³ wstawiennictwu Maryi Wspomo¿ycielce Wiernych
oraz w. Janowi Bosco. Zob. F. Moscone, Siewcy nadziei, Szczecin 2003, s. 20.
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wczeniej nie utrzymywa³a ciê¿aru cia³a, odzyska³a sprawnoæ. By³o to uzdrowienie nag³e i ca³kowite6.
Luigi Novarese, dziêki temu, ¿e choroba ust¹pi³a, móg³ kontynuowaæ naukê i w wieku dwudziestu jeden lat wst¹pi³ do seminarium duchownego z myl¹
realizacji powo³ania do kap³añstwa w pos³udze niesienia radykalnego i ostatecznego wsparcia chorym7. wiêcenia kap³añskie otrzyma³ 17 grudnia 1938 r.
w Bazylice w. Jana na Lateranie. W 1942 r. ukoñczy³ studia z prawa kanonicznego na Akademii Gregoriañskiej, broni¹c pracy na temat: Wolnoæ Kocio³a
u Cavoura i w Paktach Laterañskich.
W wieku dwudziestu dziewiêciu lat za³o¿y³ Maryjn¹ Ligê Kap³anów. Stowarzyszenie to zrzesza duchownych diecezjalnych i zakonnych, zjednoczonych
szczególnym przywi¹zaniem do Niepokalanej Dziewicy. Maryjna Liga Kap³anów
zosta³a stworzona, by s³u¿yæ kap³anom i pomagaæ im w stawaniu siê wiêtymi
i bardziej owocnymi w wype³nianiu swego powo³ania. Jak pisa³ pra³at Novarese
 wiêtoæ ta wzrasta szczególnie, gdy kap³an przechodzi próbê krzy¿a. Mówi³:
W³anie dlatego, ¿e my, jako kap³ani, mamy zadanie uczyæ naszych wiernych,
jak dowartociowaæ cierpienie, stajemy siê tym bardziej zdolni do tej misji, gdy
sami jestemy dotkniêci cierpieniem. Cierpienie uwiêcaj¹ce nas, uwiêca
wiat8. Jedn¹ ze sta³ych inicjatyw duszpasterskich sta³a siê coroczna pielgrzymka kap³anów do Lourdes, po³¹czona z rekolekcjami. Pierwsza taka pielgrzymka
zosta³a zorganizowana w roku 1952. Natomiast w roku 1983 (rok przed mierci¹
za³o¿yciela) uczestniczy³o w niej oko³o dziesiêciu tysiêcy ksiê¿y9.
W 1945 r. ks. Novarese uzyska³ dyplom adwokata Roty Rzymskiej przy
najwy¿szym trybunale papieskim Sacra Romana Rota. W latach 19421970
pe³ni³ pos³ugê w Sekretariacie Stanu Kurii Rzymskiej, w tym od 1 maja 1945 r.
jako jej urzêdnik do spraw wiêtych. Przez 20 lat wspó³pracowa³ tam m.in.
z Giovannim Battist¹ Montinim  przysz³ym papie¿em Paw³em VI. W roku 1947
za³o¿y³ Centrum Ochotników Cierpienia. Nastêpnie w roku 1950 za³o¿y³ wspólnotê Cichych Pracowników Krzy¿a, która jest stowarzyszeniem osób ¿ycia
konsekrowanego, ca³kowicie powiêconych apostolatowi, prowadz¹cym i koordynuj¹cym pozosta³e dzie³a ewangelizacji chorych i cierpi¹cych. Istniej¹ dwie
formy przynale¿noci do grupy  ¿ycie we wspólnocie oraz ¿ycie poród swojej rodziny. Obecnie stowarzyszenie dzia³a w dwunastu krajach, m.in. we W³oszech, Francji, Portugalii, Polsce, Izraelu, Kolumbii, Kamerunie i w Stanach
6 Zob. ibidem; J. Malski, Cierpienie dzieci w charyzmacie pra³. Luigiego Novarese, Kotwica 6 (64)
(2012), s. 4243.
7 Zob. [autor nieznany], S³uga bo¿y pra³at Luigi Novarese, Kotwica 2 (32) (2007), s. 6.
8 A. Giorgini, wiête przymierze miêdzy chorymi i kap³anami, Kotwica 1 (31) (2007), s. 6.
9 Zob. J. Malski, S³uga bo¿y , s. 289.
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Zjednoczonych Ameryki. Cisi Pracownicy Krzy¿a prowadz¹ ró¿norodn¹ dzia³alnoæ: organizuj¹ i prowadz¹ kursy formacyjne (æwiczenia duchowe), misje,
dni skupienia, rekolekcje, dzia³alnoæ wydawnicz¹, pielgrzymki, kongresy oraz
tworz¹ programy dzia³añ edukacyjnych dla chorych. Ponadto opiekuj¹ siê niepe³nosprawnymi w swoich orodkach socjorehabilitacyjnych10.
12 marca 1952 r. ks. Novarese uzyska³ tytu³ nadzwyczajnego szambelana.
W sierpniu tego samego roku za³o¿y³ ostanie stowarzyszenie: Bracia i Siostry
Chorych, które zrzesza osoby sprawne i zdrowe s³u¿¹ce niepe³nosprawnym
i chorym swoj¹ pomoc¹, rad¹, wsparciem finansowym czy opiek¹ pielêgnacyjn¹. Dziêki ich pomocy wielu cierpi¹cych nie czuje siê samotnymi i opuszczonymi w swojej chorobie, nie czuje lêku przed tak pe³n¹ ró¿norakich barier rzeczywistoci¹. Za³o¿yciel w s³owach skierowanych do stowarzyszenia Braci i Sióstr
czêsto zwyk³ mówiæ: Przy chorych potrzeba anio³ów, którzy asystuj¹c, nie tyle
s¹ ostro¿ni, co uwa¿ni na to, czego brakuje. Objania³ tê myl mówi¹c: ci
anio³owie maj¹ dwa bieguny: Boga i cz³owieka. Im bardziej trwaj¹ w ³¹cznoci
z Bogiem, tym bardziej s¹ prawdziwi i wydajni w konfrontacji z cz³owiekiem11.
Ksi¹dz Novarese 17 padziernika 1957 r. otrzyma³ godnoæ domowego
pra³ata papieskiego Piusa XII. Natomiast 7 lutego 1964 r. otrzyma³ z ramienia
Konferencji Episkopatu W³och zadanie kierowania Duszpasterstwem Zdrowia,
a szczególnie duszpastersk¹ opiek¹ nad szpitalami i placówkami opieki12. Generalny prze³o¿ony wspólnoty Cichych Pracowników Krzy¿a ks. Janusz Malski
pisa³: Pra³at Novarese zawsze widzia³ w chorych nie tyle przedmiot troski, ile
osoby bardziej zdolne do okazywania mi³oci ni¿ osoby zdrowe. Uwa¿a³ je za
pierwszych g³osicieli ewangelicznego orêdzia zbawienia i radoci, jaka tryska
z Krzy¿a i ze zmartwychwstania Chrystusa. Osoby zdrowe znajduj¹ siê przy
nich na drugim miejscu, jako »pokorni wspó³pracownicy«13 .
Ks. Novarese podj¹³ siê tak¿e wielu dzia³añ duszpasterskich na rzecz chorych i niepe³nosprawnych, wród których nale¿y wymieniæ:
 dzia³alnoæ wydawnicz¹; od 1950 r. wydawane s¹  za³o¿one przez
niego  czasopismo Kotwica i pismo LAncora nellUnità di Salute. Celem
tych czasopism jest podjêcie refleksji nad misterium cierpienia w ludzkim ¿yciu.
Na ³amach pism g³ównie podejmuje siê kwestie dotycz¹ce sensu cierpienia, jego
akceptacji oraz powo³ania chorego;
 dzia³alnoæ radiow¹; ks. Novarese prowadzi³ audycjê radiow¹ Kwadrans pogody ducha w Radiu Watykañskim, której odbiorcami by³y osoby
10 Zob. Statut Cichych Pracowników Krzy¿a, Kotwica 4 (34) (2007), s. 1011; E. Jelonek,
ladami zawierzenia i nadziei, Kotwica 4 (34) (2007), s. 1213; J. Malski, S³uga bo¿y..., s. 295296.
11 Cyt. za: Bracia i Siostry Chorych, Kotwica 5 (51) (2010), s. 14.
12 Zob. J. Malski, S³uga bo¿y..., s. 289.
13 Ibidem, s. 298.
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cierpi¹ce. Dziêki tej dzia³alnoci dociera³ do osób, którym choroba nie pozwala³a na przemieszczanie siê i udzia³ w spotkaniach organizowanych przez utworzone przez niego stowarzyszenia;
 æwiczenia duchowe; od roku 1952 prowadzi³ rekolekcje dla chorych,
cierpi¹cych i niepe³nosprawnych. Taka propozycja duszpasterska by³a wówczas
czym zupe³nie nowym. Wczeniej organizowano dni skupienia jedynie dla ksiê¿y i osób zakonnych. Jednak podczas rekolekcji dowiadczano problemów
logistycznych zwi¹zanych z nieprzystosowaniem otoczenia do potrzeb niepe³nosprawnych i ciê¿ko chorych. Wtedy zrodzi³ siê pomys³ zorganizowania i zbudowania odpowiedniego domu, który s³u¿y³by spotkaniom formacyjnym i rekolekcjom. Pierwszy taki dom zbudowano w Re przy sanktuarium Madonna del
Sangue i nadano mu imiê Niepokalanego Serca Maryi. Obecnie istnieje wiele
podobnych orodków w ró¿nych krajach na wiecie, w tym tak¿e w Polsce;
 kongresy; ks. Novarese promowa³ i organizowa³ wiele kongresów i spotkañ poruszaj¹cych problematykê cierpienia  na poziomie narodowym i miêdzynarodowym. Poruszano na nich tematy dotycz¹ce podejcia do problemu
cierpienia i pomocy chorym. Spotkania te by³y te¿ okazj¹ do dzielenia siê
dowiadczeniami i pogl¹dami oraz mo¿liwoci¹ konfrontacji ró¿nych stanowisk;
 orodki kszta³cenia; postulat integralnego rozwoju osoby chorej i niepe³nosprawnej stanowi³ dla ks. Novarese podstawow¹ motywacjê do realizowania
inicjatyw s³u¿¹cych rozwijaniu ich ró¿nych umiejêtnoci. W 1954 r. uroczycie
otwarto pierwsz¹ pracowniê krawiecko-dziewiarsk¹. Dalsza dzia³alnoæ w tym
wzglêdzie by³a przez pra³ata sukcesywnie rozwijana. Sporód za³o¿onych przez
niego dwudziestu domów, wiele z nich oferowa³o wielorak¹ mo¿liwoæ kszta³cenia zawodowego osób niepe³nosprawnych. Niektóre z nich prowadzi³y te¿ pracownie artystyczne. Wszystkie budynki by³y jednoczenie orodkami rehabilitacyjnymi, stoj¹cymi na wysokim poziomie technicznym, sanitarnym i edukacyjnym;
 pisanie listów; ks. Novarese napisa³ setki listów do osób, które zwraca³y
siê do niego z prob¹ o duchowe wsparcie w chorobie i cierpieniu. Jego korespondencja nie by³a d³uga, ale zawsze bogata w treæ i trafna w radach. Poprzez
listy pomóg³ wielu osobom przekroczyæ próg osamotnienia i desperacji14.
Ks. pra³. Luigi Novarese zmar³ nieoczekiwanie 20 lipca 1984 r. w ostatnim
za³o¿onym przez niego domu Matki Bo¿ej Ozdoby Karmelu (Regina Decor
Carmeli) w Rocca Priora. Na wieæ o jego mierci papie¿ Jan Pawe³ II powiedzia³: [ ] mieræ ksiêdza pra³ata Novarese to strata nie tylko dla stowarzyszenia, ale dla ca³ego Kocio³a Powszechnego15. Cia³o spoczywa w Rzymie, przy
14
15

Ibidem, s. 298301.
F. Moscone, Siewcy nadziei, s. 51.
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kociele Santa Maria del Sufragio. 26 kwietnia 1991 r. rozpocz¹³ siê etap diecezjalny procesu beatyfikacyjnego s³ugi bo¿ego ks. Novarese, który zakoñczy³ siê
17 grudnia 2003 r. Wszystkie akta procesu zajmuj¹ 9 woluminów (1911 stron),
ale ca³a dokumentacja jest o wiele szersza  sk³ada siê z 50 woluminów. Wród
nich s¹ pisma s³ugi bo¿ego: medytacje, rozwa¿ania, modlitwy, instrukcje, artyku³y, korespondencja. 27 marca 2010 r. papie¿ Benedykt XVI wyda³ dekret
o heroicznoci cnót s³ugi bo¿ego Luigiego Novarese16, natomiast 19 grudnia
2011 r. ten sam papie¿ zatwierdzi³ cud17, który dokona³ siê za wstawiennictwem
ks. Novarese. W ten sposób zakoñczono proces beatyfikacyjny. Obrzêd beatyfikacji ks. pra³. Luigiego Novarese nast¹pi³ 11 maja 2013 r. w rzymskiej Bazylice
w. Paw³a za Murami18.

2. Cele działalności i założenia pastoralne
stowarzyszenia Centrum Ochotników Cierpienia
Archidiecezji Warmińskiej
Centrum Ochotników Cierpienia w swojej dzia³alnoci realizuje charyzmatyczn¹ wizjê swojego za³o¿yciela ks. Luigiego Novarese, wed³ug której cierpienie z³o¿one w ofierze przez cz³owieka chorego jest uczestnictwem w paschalnym misterium Chrystusa i czyni go aposto³em, czyli przyk³adem i proroczym
znakiem pomagaj¹cym odkryæ wartoæ wszelkich form cierpienia, obecnych
w ludzkim ¿yciu.
Celem dzia³alnoci Centrum jest przede wszystkim kszta³towanie dojrza³ych postaw chrzecijañskich w duchu wartoci Ewangelii, zgodnie z zasadami
katolickiej nauki spo³ecznej. Ponadto, jego celem jest tak¿e prowadzenie dzia³alnoci po¿ytku publicznego poprzez:
1) promowanie idei integracji osób niepe³nosprawnych ze zdrowymi;
2) podejmowanie inicjatyw spo³ecznych, maj¹cych na celu wszechstronn¹
pomoc osobom niepe³nosprawnym, ich rodzinom i opiekunom;
3) prowadzenie dzia³alnoci charytatywnej;
4) prowadzenie dzia³alnoci rehabilitacyjnej;
5) prowadzenie dzia³alnoci wydawniczej;
6) dzia³alnoæ na rzecz osób niepe³nosprawnych w zakresie aktywizacji
i zatrudnienia;
16 G. Cyran, Pedagogia wiêtoci wynoszonej do chwa³y o³tarzy, Kotwica 3 (49) (2010), s. 1213;
ibidem J. Malski, Drodzy Czytelnicy, s. 3.
17 Uzdrowienia dost¹pi³a Graziella Paderno. Jej powrót do zdrowia lekarze okrelili jako niewyt³umaczalny. Zob. A. Mauro, Luigi Novarese, s. 50.
18 Zob. ibidem, s. 45.
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7) przeciwdzia³anie patologii i wykluczeniu spo³ecznemu osób niepe³nosprawnych w ich rodowisku;
8) prowadzenie dzia³alnoci w zakresie edukacji, nauki, owiaty, sportu,
kultury i wychowania oraz promocji i ochrony zdrowia;
9) nawi¹zywanie i rozwijanie kontaktów oraz wspó³pracy miêdzy spo³eczeñstwami integruj¹cej siê Europy, w szczególnoci pomiêdzy rodowiskami
osób niepe³nosprawnych, oraz rozwijanie wiedzy w tym zakresie;
10) promocjê i organizacjê wolontariatu19.
Za³o¿enia pastoralne opieraj¹ siê na obecnoci towarzysz¹cej i prowadz¹cej do zbawienia, opisanej w ewangelicznej relacji o uczniach z Emaus
(£k 24, 13-35). Za³o¿yciel, ks. pra³. Luigi Novarese, uzna³ tê obecnoæ za
szczególn¹ misjê ludzi cierpi¹cych: docieraæ do chorego przez chorego z pomoc¹ zdrowego brata. Znajduje to swój wyraz w g³oszeniu zbawienia w sposób odpowiadaj¹cy okolicznociom ¿ycia ka¿dego cz³owieka (niepe³nosprawnego i zdrowego).
Orêdzia Maryi z Gietrzwa³du, Lourdes i Fatimy pozwalaj¹ w nowy i oryginalny sposób odczytaæ tê obecnoæ jako pewien styl duszpasterski i zasadê
apostolstwa. Niepokalana Dziewica wchodzi bowiem w ¿ycie cz³owieka, respektuj¹c indywidualn¹ historiê ka¿dej osoby i przynaglaj¹c j¹ do przezwyciê¿enia trudnoci, poczucia klêski i frustracji. Zgodnie z wytycznymi II Soboru
Watykañskiego stowarzyszenie prowadzi pracê apostolsk¹ na p³aszczynie indywidualnej poprzez wiadectwo s³owa i ¿ycia, sk³adane przez osoby wiadome
swojej misji prorockiej, kap³añskiej i królewskiej na p³aszczynie grupy oraz do
szerzenia orêdzia zbawczego wród wszystkich cierpi¹cych, zw³aszcza na
p³aszczynie Kocio³a lokalnego w archidiecezji warmiñskiej20.

3. Duchowość stowarzyszenia Centrum Ochotników
Cierpienia Archidiecezji Warmińskiej
Centrum podejmuje przede wszystkim wezwanie do modlitwy i pokuty,
które jest elementem duchowoci maryjnej, odwo³uj¹cej siê do objawieñ w Gietrzwa³dzie, Lourdes i Fatimie. Cz³onkowie wspólnoty prze¿ywaj¹ w³asne powo³anie chrzcielne i misjê apostolsk¹ w komunii z Chrystusem ukrzy¿owanym
i zmartwychwsta³ym, otwieraj¹c siê na szczególn¹ obecnoæ Matki Jezusa.
wiadomoæ zobowi¹zañ wynikaj¹cych z chrztu wymaga pe³nego zaanga¿owa19
20

Zob. Statut Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Warmiñskiej, art. 3, s. 12.
Zob. ibidem, art. 5, s. 4.
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nia woli, tak aby mo¿na by³o odwa¿nie zaakceptowaæ w³asne ¿ycie, nie poddaæ
siê biernie chorobie i s³aboci, nie negowaæ ani nie ukrywaæ swojego cierpienia,
ale wzrastaæ w dobru. Dziêki zjednoczeniu z Chrystusem cz³owiek cierpi¹cy
otrzymuje zbawienie, poczucie sensu, nadziejê i pocieszenie dla samego siebie,
a przede wszystkim powo³anie do apostolstwa.
S³u¿ba cierpi¹cym, jak¹ pe³ni stowarzyszenie, polega na g³oszeniu zbawienia w sposób odpowiadaj¹cy okolicznociom ¿ycia ka¿dego cz³owieka. W odpowiedzi na powo³anie chrzcielne dochodzi do spotkania ró¿norakich dowiadczeñ
wszystkich cz³onków stowarzyszenia, osób niepe³nosprawnych i zdrowych, co
umo¿liwia im wzajemn¹ s³u¿bê i wymianê darów, gdy¿ ka¿dy cz³owiek dostrzega w pe³ni sens i wartoæ swojego ¿ycia i dzieli siê nim  ka¿d¹ jego chwil¹
i przejawem, moc¹ i s³aboci¹, radoci¹ i cierpieniem, wyra¿aj¹c radoæ
w duchu ewangelicznych b³ogos³awieñstw21. Elementem, typowym dla duchowoci Ochotników, jest przyjmowanie osoby jako podmiotu aktywnego i odpowiedzialnego. Rozpoznanie mo¿liwoci, praw i obowi¹zków ka¿dego cz³owieka
wchodzi w zakres zainteresowañ typu socjologicznego. Uznanie praw uniwersalnych cz³owieka, rozumiane jako ochrona i promocja, stanowi czêæ baga¿u
ludzkoci. Dla chrzecijanina oznacza to o wiele wiêcej. Chodzi o to, aby ¿yæ
jak uczeñ, praktykuj¹c zdolnoæ naprawdê uniwersaln¹. Godnoæ nadana na
chrzcie wiêtym rzeczywicie stawia nas na drodze kroczenia ladami Chrystusa
w komunii z Nim. Wszystkim daje zdolnoæ do g³oszenia, ewangelizacji, wiadczenia, do aktywnej i odpowiedzialnej pracy w winnicy Pañskiej22.

4. Działalność w archidiecezji warmińskiej
Stowarzyszenie powsta³o na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych XX w. we W³oszech i obecnie liczy oko³o 60 tys. cz³onków na ca³ym wiecie. Pierwsze Centrum Ochotników Cierpienia w Polsce za³o¿yli w 1987 r. ks. Janusz Malski23
i ks. Ryszard Dobro³owicz w G³ogowie. Do polskiej wspólnoty nale¿y oko³o
3 tys. osób. G³ówne orodki znajduj¹ siê w Bydgoszczy, Elbl¹gu, E³ku, Gdañsku, G³ogowie, Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie, Legnicy, Olsztynie,
Szczecinie, Warszawie i Wroc³awiu.
Od jesieni 1989 r., bêd¹cego Rokiem Apostolatu Chorych, rozpoczê³a siê
dzia³alnoæ w diecezji warmiñskiej. Pocz¹tkowo zorganizowano tymczasowe
21
22
22

Ibidem, art. 4, s. 3.
L. Ruga, Cud ¿ycia, Kotwica 3 (49) (2010), s. 4.
Ks. Janusz Malski, moderator krajowy wspólnoty Cichych Pracowników Krzy¿a w Polsce,
31 padziernika 2003 r. zosta³ wybrany prze³o¿onym generalnym wspólnoty. Jest on pierwszym nie
w³oskim prze³o¿onym generalnym Cichych Pracowników Krzy¿a na ca³ym wiecie. Zob. [Cisi Pracownicy Krzy¿a], Nowa Rada Wspólnoty, Kotwica 6 (64) (2012), s. 4.
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Centrum, którym kierowa³ ks. Jan Szymko. Ju¿ kilkunastomiesiêczna dzia³alnoæ
pokaza³a, ¿e ten rodzaj apostolatu znajduje pozytywny oddwiêk zarówno
u chorych, niepe³nosprawnych, jak i zdrowych sprawuj¹cych opiekê nad tymi
osobami. Wówczas podjêto starania o oficjalne zatwierdzenie dzia³alnoci diecezjalnego Centrum Ochotników Cierpienia. 10 marca 1991 r. biskup warmiñski
Edmund Piszcz wyda³ dekret, w którym czytamy: Przychylaj¹c siê do proby
Najdostojniejszego Ksiêdza Biskupa Pomocniczego Warmiñskiego, dra Wojciecha Ziemby, niniejszym dekretem, moc¹ kanonu 312 § 2 Kodeksu prawa kanonicznego zezwalam na dzia³alnoæ w diecezji warmiñskiej »Ochotników Cierpienia« oraz »Braci i Sióstr chorych«24.
Przewodnicz¹cym stowarzyszenia zosta³ Andrzej Kwiatkowski, zamieszka³y w Nidzicy. Funkcjê asystenta kocielnego powierzono ks. Janowi Szymko25.
W po³owie lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku przewodnicz¹c¹ zosta³a Teresa Skuza zamieszka³a w Olsztynie. W roku 2002 duszpasterzem chorych
w archidiecezji warmiñskiej zosta³ ks. Artur Oglêdzki, który przez kolejne trzy
lata pe³ni³ funkcjê asystenta kocielnego Ochotników Cierpienia. W tym czasie
podjêto dzia³ania w celu nabycia osobowoci prawnej przez stowarzyszenie.
W 2005 r. zosta³ zatwierdzony przez abpa Edmunda Piszcza26 Statut Centrum
Ochotników Cierpienia Archidiecezji Warmiñskiej. We wrzeniu tego samego
roku asystentem kocielnym zosta³ ks. Adam Bielinowicz27. Nastêpnie 20 marca
2007 r. na mocy ustawy28 i decyzji S¹du Rejonowego w Olsztynie, dokonano
wpisu w Krajowym Rejestrze S¹dowym29. W zwi¹zku z rejestracj¹ ustanowiono
Radê Ochotników i Komisjê Rewizyjn¹ na piêæ lat. W sk³ad Rady weszli: przewodnicz¹ca  Teresa Skuza, wiceprzewodnicz¹ca  Danuta Steckiewicz, sekretarz  Gra¿yna Berent, animator grup przewodnich  Iwona Cymerman, skarbnik
 Barbara Badowska, cz³onek  Anna Gawerska, asystent kocielny  ks. Adam
Bielinowicz. Komisja Rewizyjna: Maria Berent, Halina Parzych, Alfreda Worotyñska. W marcu 2012 r. wybrano now¹ Radê w sk³adzie: przewodnicz¹ca  Teresa
Skuza, wiceprzewodnicz¹ca  Danuta Steckiewicz, sekretarz  Gra¿yna Berent,
animator grup przewodnich  Iwona Cymerman, skarbnik  Daniela Szymczyk,
cz³onek  Anna Olszanicka, asystent kocielny  ks. Adam Bielinowicz i Komisjê
Rewizyjn¹: Maria Berent, Halina Parzych, Halina Mackiewicz.
24 Zob. E. Piszcz, Dekret zezwalaj¹cy na dzia³alnoæ stowarzyszenia Ochotników Cierpienia
w diecezji warmiñskiej z dnia 10 marca 1991 r., w: Statut..., s. 1.
25 Zob. ibidem.
26 Zob. E. Piszcz, Dekret zatwierdzaj¹cy przed³o¿ony Statut Centrum Ochotników Cierpienia
Archidiecezji Warmiñskiej z dnia 8 grudnia 2005, w: Statut..., s. 3.
27 Zob. T. Skuza, CVS Olsztyn, Kotwica 3 (61) (2012), s. 28.
28 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r.  Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. 2001, nr 79,
poz. 855 z pón. zm.).
29 KRS: 000027597; REGON: 280196322; NIP: 739-36-14-730.
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Stowarzyszenie w archidiecezji warmiñskiej liczy obecnie oko³o 50 cz³onków i kilkunastu sympatyków. Miejscem formacji osobistej ka¿dego ochotnika
cierpienia jest grupa przewodnia. W warmiñskiej wspólnocie dzia³a szeæ takich
grup, cztery w Olsztynie, po jednej w Nidzicy i w Ornecie. Ka¿da grupa z³o¿ona
jest z oko³o dziewiêciu osób, które spotykaj¹ siê w swoich domach i poprzez
modlitwê oraz rozmowê dziel¹ siê dowiadczeniem choroby i cierpienia oraz
wspieraj¹ siê w wierze. Grupy pracuj¹, korzystaj¹c z materia³ów pomocniczych
umieszczanych m.in. w czasopimie Kotwica. Na pytanie, czym jest grupa
przewodnia, ks. Luigi Novarese odpowiedzia³: Jest to grupa Ochotników Cierpienia, którzy pragn¹c lepiej rozpoznawaæ potrzeby cierpi¹cych braci i zachêcaæ
ich do spe³niania prób Niepokalanej, wypowiedzianych w Lourdes i w Fatimie,
spotykaj¹ siê i tworz¹ zespó³ licz¹cy do dziesiêciu osób, wspieraj¹c siê nawzajem i zachêcaj¹c do apostolatu modlitwy i ofiary30.
Raz w miesi¹cu, w ka¿d¹ drug¹ niedzielê miesi¹ca w kociele pod wezwaniem Matki Bo¿ej Ostrobramskiej w Olsztynie o godz. 14.30 odbywaj¹ siê
spotkania ogólne. Rozpoczynaj¹ siê Msz¹ wiêt¹ z kazaniem. Po Eucharystii
jest spotkanie formacyjne, podczas którego g³oszona jest krótka katecheza,
prowadzona przez cz³onków stowarzyszenia. Katechezy opracowywane s¹ na
podstawie materia³ów przygotowywanych przez cichych pracowników Krzy¿a.
Pomoce wydawane s¹ w formie oko³o stustronicowych zeszytów. Zawieraj¹
syntetyczne, a zarazem przejrzyste konspekty, z których ka¿dy zawiera wprowadzenie, tekst biblijny, rozwa¿anie, modlitwê i zadanie apostolskie31.
Po zakoñczonej katechezie odbywa siê agape. Udzielane s¹ tak¿e informacje i porady dotycz¹ce osób niepe³nosprawnych, ponadto przeznaczony jest
czas na dzielenie siê swoim dowiadczeniem. Na spotkania cz³onkowie przynosz¹ przygotowane przez siebie wypieki.
Raz w roku organizowany jest wyjazd grupowy na dwutygodniowy turnus
rekolekcyjno-rehabilitacyjny, który prowadzony jest w Domu Uzdrowienia Chorych im. Jana Paw³a II w G³ogowie. Jest to jedyny dom Cichych Pracowników
Krzy¿a w Polsce i w czêci wschodniej Europy32. Podczas turnusu prowadzone
s¹ rekolekcje, spotkania maj¹ce na celu pog³êbienie ¿ycia duchowego, wyk³ady,
30
31

I. Cymerman, Czy grupy przewodnie to prze¿ytek, Kotwica 2 (48) (2010), s. 16.
Zob. J. Malski, Materia³y formacyjne na 2013 rok do prowadzenia comiesiêcznych spotkañ:
Spojrzenie poza granice. W sercu wiata  dla ca³ego wiata, G³ogów 2012.
32 Dom Uzdrowienia Chorych im. Jana Paw³a II w G³ogowie stanowi centrum rekolekcyjne
wspólnoty. Organizowane s¹ w nim turnusy rekolekcyjno-rehabilitacyjne, spotkania z chorymi i niepe³nosprawnymi, rozwijany jest apostolat Centrum Ochotników Cierpienia. Misj¹ dzia³alnoci domu jest duchowa edukacja rodowiska ludzi cierpi¹cych, maj¹ca na celu ukazywanie wartoci zbawczej ich cierpienia oraz aktywnej roli osób chorych w ¿yciu spo³eczeñstwa i Kocio³a. Dom oferuje pokoje
1-2-3-osobowe z ³azienk¹. Budowê domu rozpoczêto w 1989 r., zakoñczono w 2003 r. Zob. http:
//www.cisi.pl/cvs/dom-uzdrowienia-chorych (6.03.2013).
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rozmowy z kap³anami i siostrami wspólnoty Cichych Pracowników Krzy¿a,
spotkania w grupach i dzielenie siê w³asnym dowiadczeniem cierpienia, adoracje Najwiêtszego Sakramentu, droga krzy¿owa, medytacje, codziennie odprawiana jest Eucharystia. Celem turnusów jest przede wszystkim odnalezienie sensu ¿ycia naznaczonego chorob¹ i cierpieniem; pog³êbienie wiêzi miêdzyludzkich;
poprawa samopoczucia, a tak¿e nabranie si³ fizycznych, czemu s³u¿y w³asna
baza zabiegowa wyposa¿ona m.in. w laser, hydroterapiê (k¹piele pere³kowe),
elekrolecznictwo, solux, fizykoterapiê, krioterapiê i kinezoterapiê. Jest te¿ sala
gimnastyczna do gimnastyki w odci¹¿eniu UGUL. Wykonywane s¹ masa¿e
klasyczny i elektryczny, inhalacje lecznicze. Ponadto, prowadzone s¹ zabiegi
z zakresu fizykoterapii: wiat³olecznictwo, laseroterapia, elektroterapia, magnetoterapia, ultradwiêki, krioterapia, hydroterapia, inhalacje, aquawibron, parafina,
terapia energotonowa. Teresa Skuza tak podsumowuje pobyt na jednym z turnusów: Tutaj nie tylko poprawiamy nasze zdrowie fizyczne poprzez codzienne
zabiegi rehabilitacyjne, spacery, gry, wyjazdy krajoznawcze, ale przede wszystkim uczestniczymy we wspania³ych rekolekcjach, które maj¹ na celu pog³êbienie
¿ycia duchowego. [...] Nie ma takiego drugiego domu, gdzie zadba siê nie tylko
o cia³o, ale i duszê33.
Corocznie organizowane s¹ spotkania op³atkowe34 i noworoczne, pielgrzymki do Gietrzwa³du, Klebarka Wielkiego, a w wiatowym Dniu Chorego
stowarzyszenie wspólnie uczestniczy we Mszy wiêtej w intencji osób niepe³nosprawnych, która sprawowana jest w Bazylice Konkatedralnej w. Jakuba
w Olsztynie. Cz³onkowie stowarzyszenia zapraszani s¹ do udzia³u w debatach
i szkoleniach organizowanych przez ró¿ne instytucje oraz organizacje dzia³aj¹ce
na rzecz niepe³nosprawnych35.
Nazwa Centrum Ochotników Cierpienia budzi pewne kontrowersje, dlatego rozwa¿ano zmianê jej na bardziej neutraln¹ i medialn¹. Zwrócono siê nawet
o radê do papie¿a Jana Paw³a II, który odpowiedzia³, ¿e je¿eli odrzuc¹ nazwê
wybran¹ przez za³o¿yciela, zatrac¹ sens, który opiera siê na cierpieniu. Czêsto
jest to ból, który wydaje siê niesprawiedliwy, a odpowiedzi¹ na niego jest pocz¹tkowo bunt, rozgoryczenie, czasem nawet rozpacz36. Iwona Cymerman
z warmiñskiej wspólnoty Centrum Ochotników Cierpienia, odnosz¹c siê do
nazwy stwierdza: absolutnie nie jest to »ochotnicze zg³aszanie siê do cierpie33
34

T. Skuza, Nie ma takiego drugiego domu, Kotwica 2 (30) (2006), s. 23.
Zob. S. Skuza, Op³atkowy czas dzielenia: Nidzica, Kotwica 1 (59) (2010), s. 19; I. Cymerman, Op³atkowy czas dzielenia: Olsztyn, s. 1920.
35 T. Skuza, CVS Olsztyn, Kotwica 6 (44) (2009), s. 23.
36 Zob. £. Czechyra, Zbudzeni ze snu, Goæ Niedzielny 8 (2002), z 26 lutego, dodatek Pos³aniec
Warmiñski nr 8 (106), s. IV.
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nia«, bo to by³by masochizm. Jednak¿e w sytuacji cierpienia, którego nie jestem
w stanie zminimalizowaæ, mimo wszelkich starañ i np. osi¹gniêæ medycyny, to
ochoczo zgadzam siê na to dowiadczenie cierpienia, wierz¹c, ¿e ofiarowuj¹c je
Bogu przyczyniam siê do zbawiania ludzkoci. Dlatego oprócz nazwy Ochotników Cierpienia, nosimy te¿ miano Apostolatu Zbawczego Cierpienia. Z mi³oci
bowiem do Pana Boga i moich blinich mogê ofiarowaæ, powiêciæ moje boleci fizyczne i duchowe, których nie mogê unikn¹æ. Ja w swoim ¿yciu te¿ dowiadczam tego, ¿e choæ z pozoru nic siê zewnêtrznie nie zmieni³o, bo nadal
boli, jak bola³o, ale ja wiem, ¿e mój ból nie jest bez sensu, bo cierpiê ju¿
dobrowolnie  choæ absolutnie nie masochistycznie, bo to jest sprzeczne
z chrzecijañstwem. Nasz za³o¿yciel [ ], sam bêd¹c w m³odoci chorym, widzia³, jak osoby cierpi¹ce i chore s¹ traktowane: jako przedmioty opieki. Chcia³
to zmieniæ. Uwa¿a³ bowiem, ¿e w chorym i cierpi¹cym jest ogromny potencja³
niewykorzystanych darów, którymi on dysponuje, a które siê nie ujawni¹, jeli
siê mu tego nie umo¿liwi. Dlatego w tej grupie, w odró¿nieniu od innych, które
zajmuj¹ siê chorymi i niepe³nosprawnymi osobami, chory czy niepe³nosprawny
jest i ma byæ pomoc¹ choremu. On sam staje siê podmiotem, a w jêzyku wiary
 aposto³em, czyli pos³anym, by nieæ nadziejê innym. [...] Prawda jest taka, ¿e
nie ma ludzi, którzy nie cierpi¹ i to na co dzieñ. Nawet ci, którzy s¹ zdrowi,
piêkni i bogaci nios¹ swój krzy¿. Przecie¿ poczucie opuszczenia, zdrady, niesprawiedliwoci, niedoceniania w pracy czy domu, brak przebaczenia, têsknota,
¿al po stracie, a nawet niemo¿noæ pozbycia siê wad  czy¿ takie doznania nie
s¹ cierpieniem? Nie chodzi jednak o licytacjê, kto bardziej cierpi, ale o to, co
ka¿dy z nas ze swoj¹ boleci¹ robi b¹d co ona robi ze mn¹. Jeli bowiem siê
poddam u¿alaniu nad sob¹, to wówczas szybko stajê siê przykry dla otoczenia
i siebie. Cierpienie pokonuje mnie. Gdy wiem, ¿e mogê moje cierpienie przekuæ
na co dobrego, po¿ytecznego  co daje nadziejê mi oraz innym  chce siê ¿yæ.
To nie jest tak, ¿e jest to ³atwe, bo gdy siê pojawia jakie nowe cierpienie, to
normalnie siê wzbraniam i staram go pozbyæ. Gdy jednak nie da siê, to trzeba
co z nim zrobiæ i z tym siê zwracam w modlitwie do Pana Boga. Nawet Mu
wykrzykujê swoje niezadowolenie z takiego stanu rzeczy. Ale nawet, jak siê
z Nim »k³ócê«, to z Nim, nie przeciw Niemu37.
Og³oszenie s³ugi Bo¿ego ks. pra³ata Luigi Novarese b³ogos³awionym Kocio³a nast¹pi³o 11 maja 2013 r. w rzymskiej Bazylice w. Paw³a za Murami.
W uroczystociach uczestniczy³a grupa czterdziestu piêciu osób z Centrum
Ochotników Cierpienia Archidiecezji Warmiñskiej38.
37 A. Wysocka, Nieæ nadziejê innym, http://wiara.wm.pl/90626,Olsztyn-Niesc-nadzieje-innym.html#axzz2MgYaNXad (5.03.2013).
38 T. Skuza, A. Szymczyk, Potrójna radoæ, Kotwica 4 (68) (2013), s. 2930.
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Na zakoñczenie warto przytoczyæ s³owa w. Jana Paw³a II wypowiedziane
z okazji 50-lecia stowarzyszenia: Ochotnicy cierpienia, którzy rozwijacie bezcenny poród wspólnoty chrzecijañskiej apostolat. Wy nas w³¹czcie do wielkiego ruchu odnowy Kocio³a, który wierny Synodowi Watykañskiemu II
i uwa¿ny na znaki czasu, znalaz³ now¹ energiê, by odwa¿nie dzia³aæ w obszarze
ewangelizacji w zakresie tematu cierpienia, który nie jest ³atwy i budzi mnóstwo
pytañ. Ta wasza orientacja pastoralna znalaz³a wyt³umaczenie potwierdzone
w adhortacji apostolskiej »Christifideles laici«, gdzie mówi siê o propozycji
dzia³alnoci pastoralnej dla chorych i cierpi¹cych i wraz z nimi. Chory, upoledzony, cierpi¹cy nie mo¿e byæ uwa¿any tylko za przedmiot mi³oci i s³u¿by
Kocio³a, ale jako aktywny i odpowiedzialny podmiot dzie³a ewangelizacji
i zbawienia. Z okazji wiêtego Roku Zmartwychwstania sam chcia³em ofiarowaæ
Kocio³owi, wraz z listem apostolskim »Savifici doloris«, medytacje o zbawczej
wartoci cierpienia ludzkiego i jestem wam wdziêczny, poniewa¿ uczestniczylicie w rozpowszechnianiu tego przes³ania  tak przez s³owa, jak i przez milcz¹ce wiadectwo waszego istnienia39.
DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA CENTRUM OCHOTNIKÓW
CIERPIENIA ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ
(STRESZCZENIE)

W artykule ukazano dzia³alnoæ stowarzyszenia Centrum Ochotników Cierpienia w archidiecezji warmiñskiej, jego cele i za³o¿enia pastoralne. Ponadto zaprezentowano duchowoæ wspólnoty oraz
szkic do biografii za³o¿yciela stowarzyszenia  s³ugi bo¿ego ks. pra³. Luigiego Novarese, którego
beatyfikacja odby³a siê 11 maja 2013 r.

THE ACTIVITIES OF THE ASSOCIATION CENTRE VOLUNTEERS
OF SUFFERING OF THE ARCHDIOCESE OF WARMIA
(SUMMARY)

The article presents the activities of the association the Centre of Volunteers of Suffering in the
Archdiocese of Warmia, its pastoral goals, and objectives. Moreover, the author discusses the spirituality of the community and includes a biographical sketch of the founder of the association  the
Servant of God, Fr. Monsignor Luigi Novarese, whose beatification took place on 11 May 2013.

39

Cyt. za: J. Malski, Drodzy Czytelnicy, Kotwica 3 (61) (2012), s. 6.
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DIE AKTIVITÄTEN DES VEREINS ZENTRUM DER FREIWILLIGEN
DES LEIDENS DER ERZDIÖZESE VON ERMLAND
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Artikel präsentiert die Tätigkeit des Vereins Zentrum der Freiwilligen des Leidens in der
Erzdiözese Ermland und seine Ziele und pastorale Grundlagen. Außerdem zeigt er die Spiritualität der
Gemeinschaft und enthält ein Biogramm des Vereinsgründers  Msgr. Luigi Novarese, der am 11.
Mai 2013 seliggesprochen wurde.
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Feliks Nowowiejski (18771946) jest autorem cyklu artyku³ów powiêconych Szkole Muzyki Kocielnej w Ratyzbonie, której by³ absolwentem. S¹ to
ma³o znane publikacje kompozytora w prasie, wrêcz nieobecne w literaturze,
tym bardziej godne bli¿szego poznania. Z historycznego punktu widzenia szczegó³owe opisy i sprawozdania wydaj¹ siê byæ niezwykle cenne, aczkolwiek sam
autor nie ujawnia konkretnych róde³ swej wiedzy. Domyleæ siê zatem mo¿na,
¿e czerpa³ j¹ z ogólnie dostêpnych informacji, przekazów ustnych i na podstawie w³asnych dowiadczeñ. Poza perspektyw¹ historyczn¹ ujawnia w nich swój
osobisty stosunek do rodowiska ratyzboñskiego.
Na prze³omie XIX i XX w. Ratyzbona sta³a siê wa¿nym europejskim
orodkiem rozwoju muzyki kocielnej, w którym pielêgnowano przede wszystkim chora³ gregoriañski, polifoniê a cappella w stylu palestrinowskim i grê na
organach. W duchu odnowy Kocio³a katolickiego 22 listopada 1874 r.,
w wiêto patronki muzyki  w. Cecylii  z inicjatywy ks. Franciszka Ksawerego Haberla zosta³a tam za³o¿ona Szko³a Muzyki Kocielnej (niem. Kirchenmusikschule)1.
Adres/Adresse/Anschrift: dr Ilona Dulisz, Zak³ad Teorii Muzyki i Edukacji Muzycznej, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Szrajbera 11, 10-007 Olsztyn, ilona.dulisz@uwm.edu.pl.
1 Obecnie Wy¿sza Szko³a Katolickiej Muzyki Kocielnej i Pedagogiki Muzycznej, zob. Hochschule
für Katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik Regensburg, http://www.hfkmregensburg.de/
hochschule/struktur/historie/ (22.02.2014); Ratyzboñska szko³a (Regensburg), PEMK, s. 402.
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Uczelnia popularyzowa³a idee ruchu cecyliañskiego  jak okrelano dzia³alnoæ towarzystw piewaczych w. Cecylii  realizuj¹cego za³o¿enia reformy
muzycznej w Kociele katolickim. Celem dzia³alnoci tych towarzystw, licznie
powsta³ych w po³udniowych Niemczech w II po³. XIX w. oraz w wielu innych
katolickich krajach Europy, by³o przeciwstawienie siê zewiecczaniu muzyki
kocielnej poprzez dostosowywanie jej do liturgii zgodnie z postanowieniami
soboru trydenckiego.
Szko³a Muzyki Kocielnej w Ratyzbonie szybko zyska³a popularnoæ
w rodowiskach katolickich i sta³a siê miêdzynarodowym centrum muzyki kocielnej, w którym kszta³cili siê organici, kompozytorzy i dyrygenci. Jednym
z wychowanków szko³y by³ Feliks Nowowiejski, który przyby³ do Ratyzbony
na pocz¹tku 1900 r. Mia³ za sob¹ kilkumiesiêczn¹ naukê w renomowanym
Konserwatorium Sterna w Berlinie, gdzie uczy³ siê m.in. gry na organach
i fortepianie, chora³u gregoriañskiego, teorii i kompozycji oraz kilkunastomiesiêczny sta¿ pracy jako organista w kociele w. Jakuba w Olsztynie. Jak
twierdzi Jan Boehm, biograf kompozytora, prawdopodobnie kto pokry³ koszty
jego wyjazdu, gdy¿ sam nie móg³ op³aciæ ani zastêpstwa w Olsztynie, ani pobytu
na kursie2.
Nowowiejski by³ uczestnikiem 26. edycji kursu nauki w Szkole Muzyki
Kocielnej w Ratyzbonie, co dokumentuj¹ dwa wiadectwa wystawione w jêzyku
niemieckim przez wspomnianego ks. Haberla, dyrektora szko³y oraz ks. kanonika
Micha³a Hallera3.
Nowowiejski kszta³ci³ siê w Ratyzbonie od 15 stycznia do 16 kwietnia
1900 r. Referencje mistrzów Szko³y Muzyki Kocielnej by³y bardzo pochlebne.
Czytamy w nich o wybitnych osi¹gniêciach w zakresie gry organowej, harmonii
i kontrapunktu. Bardzo dobrze zosta³y ocenione predyspozycje dyrygenckie
Nowowiejskiego oraz umiejêtnoci praktyczne i teoretyczne w dziedzinie chora³u gregoriañskiego i czytania partytur. Haberl i Haller potwierdzaj¹ jego muzyczny talent, pracowitoæ i obowi¹zkowoæ w wykonywaniu zadañ. Zwrócono
tak¿e uwagê na wiedzê i umiejêtnoci, które ju¿ posiada³.
Ratyzboñski etap nauki z pewnoci¹ wp³yn¹³ na kszta³towanie siê pogl¹dów kompozytora w sprawach muzyki religijnej. Wiele lat póniej, ju¿ jako
dojrza³y i ceniony artysta, na ³amach katolickiego czasopisma Muzyka Kocielna w latach 19331934 opublikowa³ cykl czterech wspomnianych na wstêpie
artyku³ów, zatytu³owanych O znaczeniu Ratyzbony dla ruchu kocielno-muzycznego. S¹ one nieocenionym ród³em wiadomoci na temat dziejów szko³y
oraz propagowanych przez ni¹ idei. Nowowiejski zamieci³ w nich wykaz na2

J. Boehm, Feliks Nowowiejski 18771946. Zarys biograficzny. Olsztyn 1977, s. 28.
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zwisk polskich absolwentów. Poza ogólnymi odniesieniami do rodowiska ratyzboñskiego i jego znaczenia w rozwoju muzyki religijnej, w artyku³ach mo¿na
odnaleæ informacje, które dotycz¹ samego autora i jego twórczoci zwi¹zanej
z Ratyzbon¹. Niezwykle wa¿ne s¹ równie¿ osobiste refleksje kompozytora.
Feliks Nowowiejski wielokrotnie publicznie wypowiada³ siê na temat Ratyzbony jako miejsca i symbolu odnowionej muzyki kocielnej. Miasto to zauroczy³o go od samego pocz¹tku swym wygl¹dem, histori¹ i atmosfer¹: Ratyzbona odznacza siê charakterystyczn¹ fizjognomi¹ [!]: ju¿ czarodziejska natura
otaczaj¹ca miasto wydaje siê obrazem sennym z dalekiej przesz³oci. A co
dopiero piêkne silhouetty wie¿ wznosz¹ce siê na lewym brzegu Dunaju (kiedy
siê idzie od strony dworca) [ ] dalej rozci¹ga siê teren starorzymskiego osiedla; miasto posiada znaczenie w czasach redniowiecznych ( osi¹ga najwy¿sz¹
reprezentacjê w osobie ratyzboñskiego Biskupa Albertus Magnus) i szczyci siê
wieloma zabytkami o wielkiej wartoci. Oto atmosfera dla powa¿nej pracy i dla
analizy historycznego rozwoju form artystycznych. Jest rzecz¹ zrozumia³¹, ¿e
w³anie w Ratyzbonie rozpoczêto odbudowê w gruzach le¿¹cej sztuki liturgicznej, tembardziej [!] ¿e ka¿dy tamtejszy Biskup ¿ywo popiera³ d¹¿enia muzyczne.
Aby reformy w ¿ycie wprowadziæ, potrzebna by³a szko³a o podk³adzie tradycji
i czynna opieka w³adz kocielnych4.
Szko³a Muzyki Kocielnej w Ratyzbonie postrzegana by³a przez Nowowiejskiego jako miêdzynarodowe centrum muzyczne, pozostaj¹ce w s³u¿bie Bo¿ej, którego za³o¿enia i cele wynika³y z realizacji postulatów, zawartych
w dwóch podstawowych dokumentach Kocio³a katolickiego odnosz¹cych siê
do muzyki liturgicznej, tj. motu proprio w. Piusa X o muzyce wiêtej Inter
solicitudines pastoralis officii z 22 listopada 1903 r.5 oraz konstytucji apostolskiej Piusa XI Divini cultus sanctitatem z 20 grudnia 1928 r.6
3 W przek³adzie na jêzyk polski treæ wiadectw zosta³a opublikowana w pracach J. Ob³¹ka
i J. Boehma.J. Ob³¹k, Feliks Nowowiejski jako organista w Olsztynie, KMW (1961), s. 188189;
J. Boehm, Feliks Nowowiejski 18771946. Zarys biograficzny, s. 2829.
4 F. Nowowiejski, O znaczeniu Ratyzbony dla ruchu kocielno-muzycznego, MK 9-10 (1933), s. 130.
5 W dokumencie omawiano m.in.: ogólne zasady muzyki kocielnej, jej rodzaje, rozmiary kompozycji liturgicznych, tekst, instrumentarium oraz udzia³ piewaków w kociele. Motu proprio okrela
podstawowe zadania muzyki liturgicznej, która ma s³u¿yæ chwale Bo¿ej i uwiêcaæ wiernych. Kompozycje kocielne powinny cechowaæ: wiêtoæ, piêkno formy i powszechnoæ. Pius X wskaza³ chora³
gregoriañski i polifoniê renesansow¹, zw³aszcza obecn¹ w dzie³ach Palestriny, jako najdoskonalsze wzorce, godne zastosowania w liturgii. Przepisy nie wyklucza³y nowszych tendencji w muzyce, o ile nie by³y
one w sprzecznoci z przyjêtymi w motu proprio zasadami. Zob. A. Filaber, Prawodawstwo muzyki
liturgicznej, Warszawa 1997, s. 817.
6 Konstytucja apostolska, bêd¹ca zbiorem uchwa³ kongresu muzycznego w Rzymie z 1928 r.,
generalnie utrzymuje przepisy przedstawione w motu proprio z 1903 r. Podkrela priorytetowe znaczenie
chora³u gregoriañskiego i polifonii mistrzów renesansu. W dokumencie tym szczególn¹ uwagê zwrócono
na kszta³cenie muzyczne w seminariach i uczelniach kocielnych oraz potrzebê istnienia przykocielnych
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Kompozytor docenia³ rozwojowy charakter szko³y, jaki wnios³a ona na
polu muzyki religijnej, szczególnie liturgicznej. W³anie tu, jego zdaniem, nale¿a³o szukaæ wzorców piewu liturgicznego, interpretacji chora³u gregoriañskiego
i klasycznej polifonii a cappella. Nowowiejski pisa³: W szkole tej zrodzi³y siê
pomys³y nowej twórczoci kompozytorskiej i nowy pogl¹d na zastosowanie
form artystycznych do u¿ytku liturgicznego. rodowisko ratyzboñskie wychowuje pokolenie reformatorów muzycznych, którzy pielêgnuj¹ prawdziw¹ kulturê
w zakresie chora³u Gregoriañskiego, klasycznej polifonji [!], wzorowej gry organowej i kunsztu improwizatorskiego7.
W dalszej czêci artyku³u czytamy, ¿e Ratyzbona jest punktem wyjcia
dla kompozytorów kocielnych, którzy zawdziêczaj¹ szkole zdobycze techniki
i ducha, co widaæ nie tylko w dziejach cile liturgicznych, ale tak¿e w zakresie
sztuki religijnej, szczególnie oratoryjnej8.
Sporo miejsca autor powiêci³ historii powstania i rozwoju szko³y, nie
podaj¹c jednak konkretnego ród³a swej wiedzy. Szczególn¹ uwagê zwróci³ na
inicjatora reformatorskich dzia³añ w obszarze katolickiej muzyki kocielnej
 Karla Proskego, który swe pogl¹dy przedstawi³ na ³amach pisma Musica
Divina na d³ugo przed powstaniem szko³y. Wed³ug Nowowiejskiego: wiat
muzyczny i sfery duchowieñstwa, któremu chodzi³o o wartociow¹ sztukê katolick¹ powita³y wyst¹pienie Proskego z entuzjazmem, a skutek praktyczny by³
ten, ¿e nied³ugo póniej narodzi³y siê Towarzystwa w. Cecylji [!], które rozpoczê³y ¿arliw¹ realizacjê idea³ów reformatorskich w kierunku pielêgnowania wzorowych dzie³ muzycznych, w których forma artystyczna wi¹¿e siê jak najcilej
z potrzebami liturgii [!]9.
Kompozytor szczegó³owo opisa³ proces powstania Szko³y Muzyki Kocielnej, który trwa³ kilka lat. Podkreli³ znacz¹c¹ w tym dziele rolê Franciszka
Liszta i ks. Franciszka Witta: W Rzymie w r. 1867-1870 spotka³ Ks. dr.[!] Haberl
Franciszka Liszta i szczegó³owo omówi³ plan za³o¿enia w³asnej uczelni powy¿szego typu, nawet zaprosi³ Liszta do objêcia profesury. Po trzeciem [!] walenem [!]
zebraniu Towarzystwa w. Cecylji [!] w Eichstätt (Bawarja [!]) otrzyma³ Witt,
prezes tego¿ Towarzystwa pismo od autora »Oratorjum [!] o w. El¿biecie«
 zachêcaj¹c do spiesznego stworzenia szko³y. Zabiega³ oko³o tych spraw Ks. dr.[!]
Haberl gorliwie, tak, ¿e w efekcie ju¿ na 5 walnem [!] Zebraniu Towarzystwa
chórów, prowadzonych przez odpowiednio do tego przygotowane osoby, znaj¹ce przepisy liturgii
i zasady piewu gregoriañskiego. Na podstawie tekstu konstytucji apostolskiej, zamieszczonego w: Wiadomoci Diecezji Katowickiej rok IV, 18 IV 1929 r., nr 3, s. 2428, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/
W/WP/pius_xi/konstytucje/divini_cultus_20121928.html (22.02.2014).
7 F. Nowowiejski, O znaczeniu Ratyzbony , MK 9-10 (1933), s. 126.
8 Ibidem, s. 128.
9 F. Nowowiejski, O znaczeniu Ratyzbony , Czêæ II, MK 11-12 (1933), s. 158.
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w. Cecylji [!] (tym razem odby³o siê ono w Ratyzbonie) miêdzy 17 sierpnia
1874 móg³ zapowiedzieæ otwarcie szko³y w listopadzie tego¿ roku10.
Wiadomo, ¿e do pierwszej edycji kursu zakwalifikowano trzech s³uchaczy,
którzy mieszkali w domach prywatnych. Nauka obejmowa³a przedmioty teoretyczne i praktyczne, takie jak historia muzyki kocielnej, chora³ gregoriañski,
liturgia, metoda piewu, czytanie partytury, transpozycja, dyrygowanie, literatura
chóralna, nauka o harmonii i formach muzycznych, gra na organach. W nied³ugim
czasie od otwarcia szko³y, jej dyrektor ks. Haberl zadba³ o poprawê warunków
lokalowych. Nowowiejski relacjonowa³: Zachêcony przez przyjació³ i sympatyków ruchu kupi³ Ks. Dyr.[!] Haberl na w³asne ryzyko niewielka gospodê »Pod
Bia³ym Rumakiem«, za 18.000 guldenów, aby uzyskaæ szerszy lokal dla swej
szko³y. Jednak przemiana gospody na szko³ê muzyczn¹ spowodowa³a znaczne
koszty, na których pokrycie dyrektor szuka³ funduszów przy pomocy popularnego »kalendarza w. Cecylji [!]«, a tak¿e przez zorganizowanie loterii [!]11.
W kolejnych edycjach kursów liczba uczniów stopniowo zwiêksza³a siê,
a budynek szko³y wzbogaci³ siê o dziewiêæ pokojów mieszkalnych dla s³uchaczy. W roku 1886 szko³ê przeniesiono do nowego gmachu przy ulicy Reichsstrasse. Poród wychowanków pojawi³y siê osoby znacz¹ce w dziedzinie muzyki liturgicznej, m.in. Józef Renner (junior), który wkrótce zast¹pi³ zmar³ego
Józefa Hanischa na stanowisku organisty katedralnego i nauczyciela w klasie
organów w Szkole Muzyki Kocielnej. Do grona nauczycielskiego do³¹czyli
równie¿ Piotr Griesbacher i Franciszek Ksawery Engelhart.
W roku 1900, w którym naukê podj¹³ Feliks Nowowiejski, szko³a zaczê³a
przyjmowaæ tylko s³uchaczy z wykszta³ceniem muzycznym, najchêtniej po konserwatorium, co zdecydowanie wp³ywa³o na poziom nauki. Organizowano kilkumiesiêczne kursy, które zosta³y poszerzone o takie przedmioty, jak jêzyk
³aciñski, estetyka i gra na fortepianie. Kompozytor wspomina równie¿ o kursie
piewu i artystycznej grze organowej. Obowi¹zkowa dla wszystkich s³uchaczy
by³a obecnoæ na wystêpach chóru katedralnego, uznawanego wówczas za
wzór dla piewu liturgicznego a cappella. Autor artyku³ów wspomina³, ¿e chór:
Zyska³ pe³ne uznania [!] w sferach fachowców: dyrygentów, organistów, nauczycieli piewu itd., którzy jad¹ specjalnie do Ratyzbony, aby szukaæ przyk³adu idealnej interpretacji chora³u gregoriañskiego i klasycznej polifonji [!] oraz
przeszczepiæ te umiejêtnoci na grunt pozaratyzboñski [!]12.
Nastêpne lata przynios³y wiele zmian, które Nowowiejski przedstawia czytelnikom Muzyki Kocielnej13. W roku 1910 zmar³ego dyrektora Szko³y Mu10
11
12
13

Ibidem, s. 158.
Ibidem, s. 159.
F. Nowowiejski, O znaczeniu Ratyzbony , MK 9-10 (1933), s. 127.
Idem, O znaczeniu Ratyzbony , Czêæ II, MK 11-12 (1933), s. 161162.

302

Ilona Dulisz
Historia

zyki Kocielnej w Ratyzbonie  ks. Haberla  zast¹pi³ muzykolog dr Karol
Weinmann. Dziêki jego zabiegom o pomoc finansow¹ rz¹du bawarskiego szko³a
przetrwa³a okres pierwszej wojny wiatowej i trudne powojenne lata, mimo ¿e
w tym czasie na krótko zawiesi³a sw¹ dzia³alnoæ. Do grona pedagogicznego
do³¹czy³ wybitny nauczyciel piewu chóralnego  ks. dr Theobald Schremms,
kierownik chóru katedralnego. Po mierci Weinemanna w 1929 r. stanowisko
dyrektora szko³y obj¹³ na krótko ks. Piotr Griesbacher. Uczelnia zdoby³a uprawnienia pañstwowe, a nowym dyrektorem zosta³ prof. dr Karol Thiel, wybitny
pedagog, kompozytor, dyrygent i organista. Znacznie rozszerzy³ program nauczania Szko³y Muzyki Kocielnej w Ratyzbonie, przed³u¿aj¹c czas nauki do
dwóch lat.
Podsumowuj¹c przedstawiony w zarysie rozwój Szko³y Muzyki Kocielnej
w Ratyzbonie Nowowiejski stwierdzi³: G³êboka dzia³alnoæ za³o¿ycieli wyda³a
bogaty plon. We wszystkich krajach da³ siê odczuæ wp³yw zbawienny reformy
muzyki kocielnej. Powodzenie zawdziêcza szko³a tej okolicznoci, ¿e wiernie
sta³a i stoi na stra¿y ¿¹dañ Motu Proprio Piusa X i Divini Cultus Piusa XI14.
Szko³a posiada³a w³asn¹ bibliotekê muzyczn¹, w której oprócz utworów
dawnych by³o sporo nowoci, dostarczanych przez firmy wydawnicze. Poza
dzie³ami wzorcowymi epok minionych, jak pisa³ kompozytor, nie brakowa³o
i tych utrzymanych w stylu wspó³czesnym. Ogromn¹ rolê w jej tworzeniu odegra³
wspomniany ju¿ Proske, który [ ] rozpocz¹³ i doprowadzi³ do koñca pracê
oko³o gigantycznego zbioru dzie³ dawnej muzyki kocielnej, zbioru, który nie ma
sobie równego i stanowi najcenniejsz¹ bibliotekê muzyczn¹ w ogóle15.
Ogromne znaczenie dla rozwoju Ratyzbony, jako katolickiego rodowiska
artystycznego, mia³a budowa kocio³a w. Cecylii. Po³o¿enie kamienia wêgielnego mia³o miejsce w kwietniu 1900 r. i wkrótce, dziêki staraniom ks. Haberla,
koció³ sta³ siê szczególnym miejscem dla s³uchaczy Szko³y Muzyki Kocielnej,
którzy mogli prezentowaæ tu swoje postêpy i dokonania. Odt¹d  relacjonowa³
kompozytor  do Ratyzbony ci¹ga³y t³umy uczniów z Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Wêgier, W³och, Anglii, Irlandii, Holandii, Polski, a nawet Ameryki16.
Presti¿ miasta, pretenduj¹cego do orodka o randze miêdzynarodowej,
wyznacza³y równie¿ dwa wydawnictwa, o których wspomina Feliks Nowowiejski. Pierwsze to wydawnictwo Fryderyka Pusteta17, dzia³aj¹ce od 1826 r.,
z filiami m.in. w Nowym Jorku i Rzymie, specjalizuj¹ce siê g³ównie w obszarze
liturgii i muzyki kocielnej. Drugie, konkurencyjne  to wydawnictwo muzyczne
14
15
16
17

Ibidem, s. 163.
F. Nowowiejski, O znaczeniu Ratyzbony , MK 9-10 (1933), s. 127.
Idem, O znaczeniu Ratyzbony , Czêæ II, MK 11-12 (1933), s. 161.
Verlag Friedrich Pustet, http://www.verlag-pustet.de/verlag/verlagsgeschichte.html (22.02.014).
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Allferda Coppenratha, za³o¿one w roku 185518. Za czasów Nowowiejskiego
zas³ynê³o z czterotomowego wydania muzyki organowej. Polsk¹ twórczoæ
poza nim reprezentowali m.in.: Gustaw Roguski, Mieczys³aw, Mieczys³aw So³tys, Czes³aw Sosnowski, Józef i Stefan Surzyñscy i Eugeniusz Walkiewicz.
W zbiorze tym znalaz³y siê dwa utwory Feliksa Nowowiejskiego  Preludium
Adoramus op. 31 nr 2 oraz fantazja Weihnacht in der uralten Marienkirche zu
Krakau (Bo¿e Narodzenie w prastarym kociele Mariackim w Krakowie) op.
31 nr 3, opartym na motywach kolêdy Wród nocnej ciszy.

Ryc. 1. Strona tytu³owa III tomu zbioru Orgelkonzert. Sammlung alter und neuer Kompositionen für
Orgel allein und anderen Instrumenten zum Konzertgebrauch wie zum Studium, wyd. przez Otto Gaußa
(Koncert na organy. Zbiór dawnych i nowych kompozycji na organy solo i z towarzyszeniem innych
instrumentów do u¿ytku koncertowego i nauki). Nr 21 to kompozycja Feliksa Nowowiejskiego Weihnacht
in der uralten Marienkirche zu Krakau (Bo¿e Narodzenie w prastarym kociele Mariackim w Krakowie)
op. 31 nr 3 (zbiory w³asne).
18 Edition Alfred Coppenrth, http://www.carus-Vrlag.com/index.php3?selSprache=1&Blink
=Coppenrath; http://www.oberpfaelzerkulturbund.de/cms/pages/kultur-der-oberpfalz/ dbeintrag_details.
php?id=1914 (22.02.2014).
19 F. Nowowiejski, O znaczeniu Ratyzbony , Czêæ III, MK 1-2 (1934), s. 1519; idem, O znaczeniu Ratyzbony , Czêæ IV, MK 3-4 (1934), s. 3943.
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W omawianym cyklu artyku³ów Feliksa Nowowiejskiego (cz. III i IV)19
w wykazie absolwentów Szko³y Muzyki Kocielnej w Ratyzbonie, obejmuj¹cym
lata 18741900, znalaz³y siê równie¿ nazwiska Polaków.
Pierwsi polscy s³uchacze brali udzia³ ju¿ w drugiej edycji kursu, który trwa³
od 3 listopada 1875 do 1 lipca 1876 r. Byli to: Stanis³aw Górkiewicz z archidiecezji gnienieñsko-poznañskiej i Henryk Krasuski z diecezji warmiñskiej, o którym kompozytor napisa³: niewiadomo, czy to Polak20.
W siódmej edycji kursu (22 listopada 1880  24 czerwca 1881) naukê
w szkole pobierali s³ynni Wielkopolanie  bracia ks. Józef i Stefan Surzyñscy.
Jako absolwenta nastêpnego roku nauczania, Nowowiejski wymienia niejakiego
Józefa Odemara Sokolowskiego, poddaj¹c jednak w w¹tpliwoæ jego polskie
pochodzenie, podobnie jak w przypadku Prauziñskiego, który ukoñczy³ szko³ê
w 1886 r.
W kolejnych latach kursy rozpoczynano pierwszego stycznia, trwa³y one
kilka miesiêcy, zazwyczaj do lipca, sierpnia. Kolejni polscy absolwenci to: Jan
Nepomucen Sobieski (1888), Franciszek Gorzelniaski i Zygfryd Cichy (1891),
ks. Teofil Kowalski (1892), ks. Leon Moczyñski (1893), Henryk Makowski
(1895), ks. Eugeniusz Gruberski i Wincenty Gorzelniaski (1897), ks. Teofil Józef
Poprawski (1898) oraz bli¿ej nieznany z nazwiska W³adys³aw P. (1899).
W roku 1900 do grona s³uchaczy Szko³y Muzyki Kocielnej do³¹czy³
23-letni wówczas Feliks Nowowiejski. Jednoczenie z nim uczestniczy³o dwóch
Polaków: ks. Jan Jankowski z diecezji che³miñskiej oraz ks. Jan Nikodemowicz
z diecezji przemyskiej. Nieco póniej, w ratyzboñskiej szkole naukê pobiera³
równie¿ ks. Wac³aw Gieburowski  przyjaciel Nowowiejskiego oraz m³odszy
brat Feliksa  ks. Rudolf, którego pobyt w tej szkole dokumentuje m.in. prezentowana poni¿ej kartka pocztowa.
Feliks Nowowiejski pragn¹³ przenieæ na grunt polski idee zaszczepione
w Ratyzbonie21. Widzia³ potrzebê stworzenia podobnej uczelni w kraju. Idealnym miejscem do tego, jego zdaniem, by³ Pelplin  stolica biskupa che³miñskiego. Warunkiem powstania takiej placówki by³ dobry chór katedralny
i odpowiednio wyposa¿ona biblioteka. Ze rodowiskiem tym kompozytor
utrzymywa³ cis³e kontakty, wielokrotnie wspó³pracowa³, daj¹c tam koncerty,
s³u¿¹c rad¹ pedagogiczn¹ i przekazuj¹c swoje utwory do wykonania. Chór
mêski katedry pelpliñskiej premierowo wykona³ m.in. jego Missa de Lisieuex
op. 49 nr 222.
20
21
22

Idem, O znaczeniu Ratyzbony , Czêæ III, MK 1-2 (1934), s. 16.
Zob. idem, O znaczeniu Ratyzbony , MK 9-10 (1933), s. 127129.
Premiera mia³a miejsce na Trzecim Ogólnopolskim Kongresie Muzyki Kocielnej w Toruniu
w 1933 r. Trzeci Ogólnopolski Kongres Muzyki Kocielnej w Toruniu, MK 1-2 (1933), s. 1415.
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Ryc. 2. Awers kartki pocztowej napisanej przez ks. Rudolfa Nowowiejskiego do Stanis³awa Bursy.
Ratyzbona, 27 stycznia 1909 r. (zbiory BJ)23

Chocia¿ Pelplin nie sta³ siê polsk¹ Ratyzbon¹, dzia³ali tu uczniowie Nowowiejskiego: ks. Szymon Dreszler  kantor katedralny; ks. Jan Winiewski
 organizator i dyrektor artystyczny Ogólnopolskiego Kongresu Muzyki Kocielnej w 1933 r.; Stanis³aw Siedlewski, który wraz z ks. Wac³awem Faustmannem za³o¿y³ pismo Muzyka Kocielna; a tak¿e Franciszek Olszewski oraz
siostry Cecylia ze Zgromadzenia w. Wincentego á Paulo i Jolanta ze Zgromadzenia Sióstr El¿bietanek.
Równie¿ w innych miastach uczniowie Feliksa Nowowiejskiego prowadzili
w duchu ratyzboñskich idei dzia³alnoæ organistowsk¹ i dyrygenck¹. W Inowroc³awiu  Jan Ga³dyñski i Wac³aw Ciesielski, w Gdyni  Wac³aw Betlejewski.
Wybitne zas³ugi w zakresie szerzenia nauk ratyzboñskich kompozytor
przypisywa³ wspomnianym ju¿ ksiê¿om J. Surzyñskiemu i jego nastêpcy
W. Gieburowskiemu. Podkreli³ wysoki poziom prowadzonego pod ich kierownictwem chóru katedralnego w Poznaniu, który cieszy³ siê powszechnym uznaniem w Polsce i zagranic¹: Dlaczego poznañski zespó³ katedralny doszed³ do
tych rezultatów? Bezw¹tpienia [!] jedn¹ z przyczyn by³a Ratyzbona: tu gleba
23 W zbiorach Biblioteki Jagielloñskiej zachowa³a siê widokówka z 27 stycznia 1909 r., któr¹
ks. Rudolf Nowowiejski przes³a³ z Ratyzbony swojemu przyjacielowi Stanis³awowi Bursie z Krakowa.
Przedstawia ona koció³ w. Cecylii w Ratyzbonie. Treæ zamieszczona na awersie kartki pocztowej:
Mój Drogi Panie Stanis³awie! Jestem w szkole muzyki kocielnej w Ratyzbonie, obecnie
w g³êbinach harmonii i kontrapunktu  i szczêliwy, bo w swoim ¿ywiole. [ ]. Dalsza czêæ tekstu
zawiera odniesienia do spraw zwi¹zanych z koncertem i osiedleniem siê Feliksa Nowowiejskiego
w Krakowie.
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spulchniona tradycj¹ wydaje dojrza³e owoce i rodzi nowe ¿ycie artystyczne,
a X. Dr. [!] Gieburowski, który studiowa³ w tej szkole, tradycjê przeszczepi³
i pielêgnuje24.
Kompozytor wyró¿ni³ równie¿ dzia³alnoæ ks. Wac³awa Lewandowskiego
 dyrygenta katedry pelpliñskiej, póniejszego patrona Pomorskiego Zwi¹zku
Kó³ piewaczych, tak¿e ks. Henryka Nowackiego z Warszawy  propagatora
idei piewu gregoriañskiego oraz ks. Wojciecha Ignacego Lewkowicza, dyrygenta chóru katedralnego w Przemylu.
Na koniec warto wspomnieæ o wp³ywach rodowiska ratyzboñskiego na
twórczoæ artystyczn¹ Feliksa Nowowiejskiego, który w Szkole Muzyki Kocielnej zdoby³ teoretyczne i praktyczne podstawy warsztatu kompozytora religijnego. Szko³a by³a dobrym przygotowaniem do dalszej pracy twórczej, ród³em inspiracji i pomys³ów na zastosowanie form artystycznych w liturgii,
chocia¿  jak pokazuje jego muzyka  najczêciej odleg³ych od obowi¹zuj¹cej
w krêgach ratyzboñskich estetyki muzycznej, pozostaj¹cej pod wp³ywem sugestii i wymogów ruchu cecyliañskiego25.
W sztuce gry organowej kompozytor najbardziej ceni³ kunszt improwizacji.
Wielokrotnie wypowiada³ siê na ten temat w swych artyku³ach, podkrelaj¹c, ¿e
ma ona: [...] niezwyk³e znaczenie dla katolickiego organisty ze wzglêdu na
koniecznoæ wype³niania muzyk¹ akcji liturgicznej. Improwizacja podnieca fantazjê i koncepcjê, æwiczy umys³ w uk³adaniu konstrukcyj [!] kontrapunktycznych i mo¿e siêgaæ wy¿yn najwzniolejszego artyzmu, zw³aszcza je¿eli improwizuj¹cy czerpie tworzywo z motywów gregoriañskich, które nadzwyczajnie
nadaj¹ siê jako podstawa muzyczna dla snucia myli kompozycyjnej w zwi¹zku
z ca³oci¹ nabo¿eñstwa26.
Z kolei w innej jego wypowiedzi czytamy: By³o to u G³azunowa, w jego
mieszkaniu, za Bois de Boulogne [w Pary¿u 1934 roku]. Zasta³em kompozytora
wertuj¹cego Epitome Gradualis Romani. [...] W melodii gregoriañskiej jakiego
Introitus nagle znalaz³ G³azunow temat, odpowiadaj¹cy koncepcji adagia, zasiad³
do pianina i wspaniale improwizowa³, poczem poprosi³em artystê, abym móg³
kontynuowaæ myl muzyczn¹ i skolei improwizowa³em, lecz w zupe³nie inny
24
25

Zob. F. Nowowiejski, O znaczeniu Ratyzbony , MK 9-10 (1933), s. 127.
Dzie³a pisane w tym duchu mia³y charakter u¿ytkowy i by³y dostosowane do celów liturgicznych. Z za³o¿enia nawi¹zywa³y do melodyki chora³u gregoriañskiego i polifonicznego stylu palestrinowskiego, które Koció³ uzna³ za doskona³e i obowi¹zuj¹ce, nacechowane wiêtoci¹, pozbawione elementów wieckich w treci muzycznej i formie. Kompozycje cecyliañskie cechowa³a z regu³y prosta
faktura i ograniczony dobór rodków technicznych oraz wykonawczych, co wynika³o g³ównie z ich
u¿ytkowego przeznaczenia. Na pocz¹tku XX w. czêæ zwolenników cecylianizmu odst¹pi³a od dotychczasowych za³o¿eñ, przyjmuj¹c nowsze techniki kompozytorskie. Zob. K. Mrowiec, Cecylianizm, EK,
t. 2, s. 13811382.
26 F. Nowowiejski, O znaczeniu Ratyzbony , Czêæ II, MK 11-12 (1933), s. 162.
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sposób, jako ratyzboñczyk, cile przestrzegaj¹c tonacji doryckiej. Chora³ gregoriañski zawsze wywiera³ na mnie g³êbokie wra¿enie, szczególnie w interpretacji
benedyktyñskiej w Monte Cassino, w Emaus, Beuron itp.27
O w³asnych zdobyczach wyniesionych ze Szko³y Muzyki Kocielnej
w Ratyzbonie kompozytor pisa³ równie¿: Moje oratorja [!]: Syn Marnotrawny,
Quo Vadis? i Znalezienie w. Krzy¿a nawi¹zuj¹ w pewnych scenach do stylu
ratyzboñskiego, przedewszystkim [!] moje niedawno skomponowane msze:
Missa pro pace, Missa de Lisieux i Missa iae Claramontanae zawdziêczaj¹ ujêcie
formalne tym dzie³om, których s³ucha³em w katedrze ratyzboñskiej  interpretacje X. Engelhardta, rok 1900  aczkolwiek w mszach moich stara³em siê po³¹czyæ regu³y estetyki klasycznej z duchem wspó³czesnych zdobyczy harmonicznych i techniczno-organowych28.
Obraz Ratyzbony, jaki przedstawi³ Feliks Nowowiejski w cyklu artyku³ów
zamieszczonych na ³amach czasopisma Muzyka Kocielna, odzwierciedla
znaczenie Szko³y Muzyki Kocielnej i skupionych wokó³ niej muzyków, pedagogów w krêgach artystyczno-religijnych na prze³omie XIX i XX w. w Polsce
i w Europie.
Tradycja i estetyka wytyczona przez to rodowisko zdecydowanie wp³ynê³y na postawê wielu kompozytorów, w tym Feliksa Nowowiejskiego, który
niejednokrotnie publicznie okrela³ siê ratyzboñczykiem, t³umacz¹c w ten sposób swój stosunek do muzyki religijnej, liturgicznej. Dla wielu szko³a ta by³a
i jest twórczym drogowskazem, o czym mo¿e wiadczyæ fakt, ¿e chocia¿
w zmienionej, uwspó³czenionej formie, funkcjonuje do dzisiaj.
FELIKS NOWOWIEJSKI O SZKOLE MUZYKI KOŚCIELNEJ
W RATYZBONIE
(STRESZCZENIE)

Celem pracy jest przedstawienie pogl¹dów Feliksa Nowowiejskiego na temat Szko³y Muzyki
Kocielnej w Ratyzbonie i jej roli w kszta³towaniu wielu pokoleñ kompozytorów religijnych. Szko³a
za³o¿ona w 1874 r. przez F.X. Haberla, od pocz¹tku swego istnienia zyska³a miêdzynarodowe znaczenie, zw³aszcza w katolickich krajach Europy. Tu kszta³ci³o siê wielu wybitnych kompozytorów religijnych, do których z pewnoci¹ zalicza siê F. Nowowiejski, w roku 1900 uczestnik 26. edycji kursu
muzyki kocielnej. Pobyt kompozytora w Ratyzbonie dokumentuj¹ niezwykle pochlebne wiadectwa,
wystawione przez tamtejszych mistrzów Haberla i Hallera oraz cykl artyku³ów zatytu³owanych
O znaczeniu Ratyzbony dla ruchu kocielno-muzycznego, zamieszczonych w Muzyce Kocielnej w latach 19331934, autorstwa F. Nowowiejskiego. W artyku³ach zawarto cenne informacje na
temat historii szko³y, propagowanych przez ni¹ idei oraz absolwentów. Teksty przesycone s¹ osobistymi refleksjami kompozytora na temat miasta oraz tradycji, pobrzmiewa te¿ w nich duch muzyki.
27
28

Idem, Moje najg³êbsze wzruszenie muzyczne, MUZ 7-12 (1936), s. 91.
Idem, O znaczeniu Ratyzbony , MK 9-10 (1933), s. 128.
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FELIKS NOWOWIEJSKI ON SCHOOL OF CHURCH MUSIC
IN REGENSBURG
(SUMMARY)

The purpose of work is to present the views of Feliks Nowowiejski on School of Church Music
in Regensburg and its role in shaping many generations of composers for religious reasons. This
School founded in 1874 by F.X. Haberl, from the beginning of its existence has gained an international
importance, especially in the Catholic countries of Europe. In this place many prominent religious
composers were educated including F. Nowowiejski, in the year 1900 participant 26  of that edition
of church music course. The composers stay in Regensburg is documented by extremely flattering
certificates issued by the local masters Haberl and Haller and a series of four articles entitled About
the significance of Regensburg for a church-music movement, appearing in Church Music in the
years 19331934 by F. Nowowiejski. The articles contain valuable information about the history of the
school, ideas promoted by it and their graduates. They feature personal reflections of the composer
associated with the atmosphere of the city, its tradition, and the sound of music.

FELIKS NOWOWIEJSKI ÜBER DIE KIRCHENMUSIKSCHULE
IN REGENSBURG
(ZUSAMMENFASSUNG)

Zweck der Arbeit ist, die Ansichten von Feliks Nowowiejski auf Kirchenmusikschule in Regensburg und ihre Rolle bei der Gestaltung vieler Generationen von Komponisten religiöser Musik zu
präsentieren. Diese Schule, gegründet im 1874 von Franz Xaver Haberl, gewann von Anfang an eine
internationale Bedeutung, vor allem in den katholischen Ländern Europas. Hier bildeten sich viele
hervorragende Komponisten religiöser Musik, unter anderem Feliks Nowowiejski, Teilnehmer der 26.
Auflage des Kirchenmusik- Kurses im Jahre 1900. Sein Aufenthalt in Regensburg wird durch schmeichelhafte Zeugnisse, die ihm die Meister der Kirchenmusikschule Haberl und Haller ausgestellt haben,
belegt sowie durch Nowowiejski«s Beiträgen unter dem Titel O znaczeniu Ratyzbony dla ruchu
kocielno-muzycznego (Über die Bedeutung von Regensburg für die kirchlich  musikalische
Bewegung), die in der Zeitschrift Muzyka Kocielna (Kirchenmusik) in den Jahren 193334 erschienen. Sie beinhalten wertvolle Informationen über die Geschichte der Schule, propagieren Ideen
und Schulabgänger, sowie die persönlichen Reflexionen des Komponisten über die Stadt, ihre Tradition
und dort erklingende Musik.
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Mi³akowo, po³o¿one w obrêbie historycznej krainy Prus Górnych, nale¿y
do malowniczych, zabytkowych miast diecezji warmiñskiej, którego dzieje nie
wzbudza³y szczególnego zainteresowania ani polskich, ani niemieckich badaczy
przesz³oci. Dopiero w 1997 r. opublikowano jego broszurow¹ monografiê
autorstwa Wandy £ukasiewicz1, w której jednak niewiele miejsca powiêcono
stosunkom wyznaniowym w przedwojennym Mi³akowie. Cennym przyczynkiem
dotycz¹cym historii Kocio³a katolickiego w tym miecie jest z kolei praca
magisterska Doroty Wo³oszczuk2, napisana na seminarium u ks. prof. Henryka
Damiana Wojtyski CP, a nastêpnie obroniona na Wydziale Teologii Uniwersytetu
Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zgodnie z cezur¹ czasow¹ okrelon¹
w tytule autorka zogniskowa³a siê na funkcjonowaniu mi³akowskiej parafii po
drugiej wojnie wiatowej. Powy¿sze opracowania nie wyczerpuj¹ zagadnieñ
zwi¹zanych z dziejami katolickiej placówki duszpasterskiej w Mi³akowie w XIX w.,
a zw³aszcza z jej powstaniem, rozwojem czy te¿ finansowaniem. Gwoli ich
Adres/Adresse/Anschrift: ks. dr Marek Jodkowski, Katedra Historii Kocio³a i Dziedzictwa Kulturowego,
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, ksmarekj@wp.pl.
1 W. £ukasiewicz, Mi³akowo. Monografia miasta i dziejów najnowszych, Mi³akowo 1997.
2 D. Wo³oszczuk, Dzieje parafii Mi³akowo w latach 19451992, Olsztyn 2001, kps w Bibliotece
Wydzia³u Teologii UWM w Olsztynie.
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uzupe³nienia, nale¿y skupiæ siê przede wszystkim na analizie materia³ów archiwalnych zdeponowanych w Archiwum Archidiecezji Warmiñskiej w Olsztynie
oraz Archiwum Zarz¹du Generalnego Stowarzyszenia w. Bonifacego, które
mieci siê w Bonifatiuswerk w Paderborn. Wspomniane stowarzyszenie wspiera³o budowê obiektów kocielnych, a tak¿e pensje duchowieñstwa oraz pracowników zatrudnianych przy katolickich placówkach duszpasterskich w diasporze.

Rys historyczny
W po³owie XIX w., wskutek zmian bêd¹cych nastêpstwem Wiosny Ludów, wprowadzono oktrojowan¹ konstytucjê pañstwa pruskiego, która umo¿liwia³a swobodne organizowanie siê Kocio³a katolickiego3. Wyranej zmianie
uleg³a zatem sytuacja katolików ¿yj¹cych w diasporze, w tym równie¿ w Mi³akowie. Warto podkreliæ, ¿e we wspomnianym miecie i okolicach znacznie zwiêkszy³a siê wówczas liczba wiernych wspomnianej konfesji. W zwi¹zku z tym
proboszcz z E³dyt Wielkich ks. Heinrich Renkel (Renze), za przyzwoleniem
w³adz diecezji warmiñskiej, zakupi³ 5 kwietnia 1852 r. wolnostoj¹cy dom
w Mi³akowie, aby zaadaptowaæ go na cele kultu religijnego. Budynek nale¿a³
wczeniej do stolarza Kuellera, który sprzeda³ go za 900 talarów4. W tym
samym czasie mi³akowscy katolicy skierowali probê do biskupa warmiñskiego
Józefa Ambro¿ego Geritza, aby zezwoli³ na sprawowanie mszy w. w tym
miecie. Zagwarantowali równie¿ doje¿d¿aj¹cemu duszpasterzowi równowartoæ 150 marek jako rekompensatê za podró¿. Uroczystoæ powiêcenia oratorium ku czci Krzy¿a wiêtego (in hon. victoriosissimae Crucis Christi), której
przewodniczy³ e³dycki proboszcz, odby³a siê w drug¹ niedzielê adwentu,
12 grudnia 1855 r. Od tego czasu, w okrelone niedziele i wiêta, ksiê¿a z E³dyt
Wielkich celebrowali w tym miejscu katolickie nabo¿eñstwa5. Z wizytacji dekanalnej przeprowadzonej w 1863 r. wynika, ¿e oratorium znajdowa³o siê w dobrym stanie6.
Wraz z organizacj¹ katolickich nabo¿eñstw rozpoczêto pertraktacje dotycz¹ce utworzenia szko³y katolickiej w Mi³akowie. Ju¿ w 1855 r. tak¹ potrzebê
popar³a rejencja królewiecka, jednak wskutek nieprzychylnego stanowiska w³adz
3 A. Kopiczko, Duchowieñstwo katolickie diecezji warmiñskiej w latach 18211945, cz. 1, Studium prozopograficzne, Olsztyn 2004, s. 19.
4 Geschichte der kath. Kirche und Gemeinde Liebstadt, Adalbertusblatt 25 (1914), s. 98.
5 Ibidem; P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, Braunsberg 1927, s. 53; zob. tak¿e
Rocznik Diecezji Warmiñskiej 1985, Olsztyn 1985, s. 301.
6 Archiwum Archidiecezji Warmiñskiej w Olsztynie (dalej AAWO), AB IV 24, Dekanats-Kirchenvisitations-Bericht von Guttstadt pro 1863.
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miejskich uda³o siê zrealizowaæ powy¿sze plany dopiero w 1859 r. Zatrudniono
wówczas nauczyciela o nazwisku Kriminski. Zdeponowano tak¿e kapita³ gwarantuj¹cy jej funkcjonowanie, który sk³ada³ siê z 350 talarów ofiarowanych przez
proboszcza Renkela i innych ksiê¿y oraz 725 talarów przekazanych przez Towarzystwo w. Wojciecha7. Warto tak¿e wspomnieæ, ¿e nadano jej charakter publicznej placówki owiatowej. W takim przypadku w³adze miejskie mia³y prawo
wyboru nauczyciela, którego proponowa³ inspektor szkolny. W umowie parafuj¹cej funkcjonowanie szko³y zapisano jednak, ¿e magistrat zobowi¹zywa³ siê
jedynie do op³acania równowartoci 60 marek czynszu za pomieszczenia edukacyjne oraz dotowania pensji nauczyciela8. Ze wzglêdu na powiêkszaj¹c¹ siê
liczbê uczniów jeszcze przed 1880 r. zabiegano u w³adz miejskich o zezwolenie
na zatrudnienie drugiego nauczyciela, jednak¿e bezskutecznie. Magistrat uzasadnia³ tê decyzjê faktem, ¿e sporo uczniów rekrutowa³o siê spoza miejscowego
obwodu szkolnego. Rejencja królewiecka proponowa³a z kolei utworzenie szko³y symultannej, na któr¹ mi³akowski duszpasterz nie chcia³ siê zgodziæ9. Przez
d³u¿szy czas katolicka placówka owiatowa mieci³a siê w dawnym domu parafialnym10, którego stan techniczny zarówno w 1884 r., jak i w 1888 r. pozostawia³ wiele do ¿yczenia. Pilnego remontu wymaga³y zw³aszcza pod³ogi i okna11.
Wród zatrudnionych w Mi³akowie nauczycieli katolickich warto wymieniæ jeszcze
Johanna Wediga (od 1 kwietnia 1879 r.)12 i Jacoba Alfaengera (od 23 sierpnia
1880 r.)13. Ostatecznie w tzw. sprawozdaniu misyjnym z 1895 r. podano informacjê, ¿e w szkole katolickiej pracuje dwóch nauczycieli14.
Po kilku latach okaza³o siê, ¿e powierzchnia oratorium jest zbyt ma³a
wobec powiêkszaj¹cej siê liczby wiernych. Proboszcz Renkel z E³dyt Wielkich
postanowi³ zatem zakupiæ odpowiedni¹ parcelê z myl¹ o budowie wi¹tyni
w Mi³akowie. Umowê dotycz¹c¹ nabycia dzia³ki budowlanej o szerokoci 70 stóp
i d³ugoci 320 stóp parafowano w 1864 r. z handlowcem Friedrichem Wilhelmem Wormsem. Aby czuwaæ nad przebiegiem budowy, ustanowiono w maju
1864 r. ks. Augustina Bargela kuratusem w opisywanej miejscowoci. Pos³ugê
7 Archiwum Zarz¹du Generalnego Stowarzyszenia w. Bonifacego w Paderborn (dalej Arch.
Paderborn), Teczka: Liebstadt, Missionsstation Liebstadt (5 II 1872); (4 VI 1877); AAWO, AB II A 12,
Konferenz Dekane in Frauenburg (10 VIII 1871); P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, s. 54;
zob. równie¿ Geschichte der kath. Kirche und Gemeinde Liebstadt, s. 98; A. £ukaszewski, Mi³akowo, w:
A. Wakar i in. (red.), Mor¹g. Z dziejów miasta i powiatu, Olsztyn 1973, s. 129.
8 Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt (5 IV 1884).
9 Ibidem.
10 Geschichte der kath. Kirche und Gemeinde Liebstadt, s. 98.
11 Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt (5 IV 1884); Missionsbericht v. J. 1888.
12 Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt (15 III 1880).
13 Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt (5 IV 1884).
14 Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt, Missionsbericht vom Jahre 1895.
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duszpastersk¹ rozpocz¹³ 13 czerwca 1864 r., co wi¹za³o siê z ustanowieniem
kuracji mi³akowskiej. Ks. Bargel erygowa³ fundusz budowlany oraz nawi¹za³
wspó³pracê z dzia³aj¹cym w diecezji warmiñskiej Towarzystwem w. Wojciecha,
które wspiera³o budowê obiektów sakralnych na obszarach diaspory diecezji
warmiñskiej. Po niespe³na roku ks. Bargel otrzyma³ jednak nominacjê na wikariusza w wiêtej Lipce15. Jego nastêpc¹ ustanowiono 17 listopada 1865 r. ks. Antona Gerigka16. Budowa kocio³a by³a priorytetowym zadaniem dla mi³akowskiego duszpasterza. Niestety, w trakcie przygotowañ napotykano na liczne
przeciwnoci. Jako przyk³ad mo¿na wskazaæ skargê w³aciciela m³yna o nazwisku Manske, który protestowa³ przeciwko wzniesieniu katolickiej wi¹tyni, gdy¿
jego nieruchomoæ znajdowa³a siê jedynie 700 stóp od kocielnych gruntów17.
Ostatecznie 2 czerwca 1866 r. ks. Gerigk otrzyma³ pozwolenie na wystawienie
kocio³a. Prace rozpoczêto ju¿ 25 czerwca tego¿ roku. Uroczystoæ po³o¿enia
kamienia wêgielnego, której przewodniczy³ proboszcz e³dycki Joseph Fahl, mia³a miejsce w 1867 r. Budowa przebiega³a doæ szybko18, skoro jeszcze tego
samego roku obiekt sakralny wzniesiono w stanie surowym19. Ostatecznie wybudowano orientowan¹ wi¹tyniê salow¹ reprezentuj¹c¹ urzêdow¹, zdecydowanie funkcjonaln¹ odmianê stylu neogotyckiego, utrzyman¹ w tradycji szko³y
berliñskiej20. Usytuowano j¹ na planie wyd³u¿onego prostok¹ta, zamkniêtego od
strony wschodniej wyodrêbnion¹ absyd¹, flankowan¹ dwiema zakrystiami, natomiast od zachodniej  wydzielon¹ wie¿¹ na planie kwadratu. W 1895 r. podano
wymiary obiektu sakralnego: d³ugoæ  89 stóp, szerokoæ  43 stopy i wysokoæ  34 stopy21. Koció³ ku czci Znalezienia i Podwy¿szenia Krzy¿a wiêtego
konsekrowa³ biskup Filip Krementz 4 lipca 1869 r.22
15

Geschichte der kath. Kirche und Gemeinde Liebstadt, s. 98; P. Romahn, Die Diaspora der
Diözese Ermland, s. 54; A. Kopiczko, Duchowieñstwo katolickie diecezji warmiñskiej w latach 18211945,
cz. 2, S³ownik, Olsztyn 2003, s. 16.
16 Geschichte der kath. Kirche und Gemeinde Liebstadt, s. 98; A. Kopiczko, Duchowieñstwo katolickie diecezji warmiñskiej w latach 18211945, cz. 2, S³ownik, s. 76. Ks. Anton Gerigk zainaugurowa³
ponadto 17 padziernika 1869 r. celebracjê katolickich nabo¿eñstw w Mor¹gu. A¿ do 1880 r., cztery razy
do roku, mi³akowscy duszpasterze sprawowali mszê w. w tym miecie; por. Bitte um eine Gabe für den Bau
eines Missionshauses nebst Kapelle in der Kreisstadt Mohrungen, Bonifatiusblatt 5 (1889), s. 67; M. Jodkowski, Dzieje katolickiej placówki duszpasterskiej w Mor¹gu w XIX wieku, Studia Elbl¹skie 14 (2013), s. 87;
A. Kopiczko, Duchowieñstwo katolickie diecezji warmiñskiej w latach 18211945, cz. 2, S³ownik, s. 76.
17 Geschichte der kath. Kirche und Gemeinde Liebstadt, s. 98.
18 Ibidem; por. AAWO, AB IV 24, Dekanat-Kirchen-Visitations-Bericht von Guttstadt pro 1866;
zob. tak¿e W. £ukasiewicz, Mi³akowo, s. 6.
19 AAWO, AB IV 24, Dekanat Kirchenvisitations-Bericht Guttstadt pro 1867.
20 A. Rzempo³uch, Siedem wieków architektury sakralnej na Warmii, w: B. Magdziarz (red.),
Kocio³y i kaplice archidiecezji warmiñskiej, t. 1, wiêta Warmia, Olsztyn 1999, s. 299.
21 Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt, Missionsbericht vom Jahre 1895.
22 Geschichte der kath. Kirche und Gemeinde Liebstadt, s. 98; Rocznik Diecezji Warmiñskiej
1985, s. 301; por. W. £ukasiewicz, Mi³akowo, s. 6.
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W 1866 r. ks. Anton Gerigk kupi³ ponadto w Mi³akowie parcelê od honorowego rajcy miejskiego Roßnera za 160 talarów i wytyczy³ na niej cmentarz23.
Ju¿ w 1877 r. przypuszczano, ¿e w ci¹gu dwóch lat zacznie brakowaæ na nim
miejsc. Aby powiêkszyæ jego obszar, zamierzano dokupiæ znajduj¹c¹ siê obok
nieruchomoæ gruntow¹. Niestety, miejscowa wspólnota by³a zbyt biedna, aby
op³aciæ inwestycjê24. Proba skierowana do komitetu diecezjalnego Stowarzyszenia w. Bonifacego i Wojciecha we Fromborku przynios³a jednak oczekiwany skutek. 11 lutego 1880 r. przekazano z tego ród³a 900 marek. Stowarzyszenie wspó³finansowa³o równie¿ budowê ogrodzenia na cmentarzu ofiarowuj¹c
11 lutego 1885 r. 600 marek25.
Duszpasterze mi³akowscy zabiegali tak¿e o wykonanie elementów wyposa¿enia wnêtrza sakralnego oraz niezbêdnych utensyliów. Prawdopodobnie
w 1869 r. Johann Rohn wybudowa³ organy za 650 talarów26. W 1871 r. kuratus
Gerigk zwróci³ siê z prob¹ do cesarza niemieckiego Wilhelma I o przydzia³
przetopionego metalu, który zosta³ przejêty w czasie dzia³añ militarnych. Wniosek zosta³ rozpatrzony pozytywnie27, dziêki czemu w 1873 r. odlano dzwony
o wadze 620, 260 i 78 kg w zak³adzie ludwisarskim Friedricha Schulza z Che³mna28. Piêæ lat póniej wstawiono trzy witra¿e w absydzie kocio³a29, natomiast
w 1894 r.  stacje Drogi Krzy¿owej30. Dziêki odpowiedniej liczbie wiernych,
zabezpieczeniu finansowemu placówki duszpasterskiej oraz posiadanym budynkom 8 lutego 1871 r. kuracja mi³akowska zosta³a ustanowiona parafi¹. Tê decyzjê potwierdzi³y 13 listopada 1872 r. w³adze pañstwowe. Oprócz Mi³akowa
nale¿a³o do niej 56 miejscowoci31.
W 1872 r. urz¹d proboszcza mi³akowskiego obj¹³ August Blank, którego
priorytetem by³o scalenie miejscowej wspólnoty parafialnej oraz ozdobienie
wi¹tyni. Tego¿ roku dokoñczy³ budowê nowej plebanii oraz obiektów gospodarczych32. W 1876 r. przekazano z diecezjalnego komitetu Stowarzyszenia
23
24

Geschichte der kath. Kirche und Gemeinde Liebstadt, s. 98.
Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt (4 VI 1877); por. Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt
(15 III 1880).
25 Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt, Unterstützungen (einmalige) für die Mission Liebstadt.
26 Geschichte der kath. Kirche und Gemeinde Liebstadt, s. 98; M. Jodkowski, Budownictwo
sakralne diecezji warmiñskiej w latach 1821-1945, Olsztyn 2011, s. 121.
27 Geschichte der kath. Kirche und Gemeinde Liebstadt, s. 98.
28 M. Jodkowski, Budownictwo sakralne diecezji warmiñskiej w latach 18211945, s. 108; zob.
tak¿e Archiwum Pañstwowe w Olsztynie, 367/379, s. 1.
29 AAWO, AB IV 24, Kirchenvisitationsbericht des Dekanats Guttstadt pro 1878.
30 AAWO, AB IV 24, Kirchenvisitationsbericht des Dekanats Guttstadt pro 1894.
31 Pastoralblatt für die Diözese Ermland 1 (1873), s. 68; Geschichte der kath. Kirche und
Gemeinde Liebstadt, s. 98; P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, s. 54; Rocznik Diecezji
Warmiñskiej 1985, s. 301.
32 Geschichte der kath. Kirche und Gemeinde Liebstadt, s. 98.
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w. Bonifacego i Wojciecha we Fromborku 650 marek na parce remontowe
w domu parafialnym33. Ks. Blank zmar³ na zapalnie p³uc 12 kwietnia 1880 r.34
Ciê¿kim dowiadczeniem dla mi³akowskiej wspólnoty parafialnej by³ czas
kulturkampfu. Urzêdnicy reprezentuj¹cy w³adzê pañstwow¹ ni¿szych szczebli
próbowali mieszaæ siê w sprawy kocielne. Dziêki jednak rozwadze ks. Fahla,
proboszcza z E³dyt, i ówczesnego przewodnicz¹cego Zarz¹du Kocielnego
 sêdziego powiatowego Krebsa, uda³o siê unikn¹æ niepotrzebnych konfliktów.
Przez trzy lata nie mo¿na by³o ustanowiæ proboszcza w Mi³akowie35. Dopiero
w 1883 r. kuratusem w tym miecie mianowano Donatusa Steinsohna36, który
zamieszka³ poza plebani¹. Zg³aszano bowiem w tym czasie potrzebê przeprowadzenia prac remontowych z powodu wilgoci i zagrzybienia jej wnêtrza. Postrzegano to jako skutek kulturkampfu, kiedy dom parafialny nie by³ u¿ytkowany37.
Niestety, jeszcze w 1888 r. informowano, ¿e nie zosta³y podjête prace remontowe ze wzglêdu na brak rodków finansowych38. Przeprowadzono je prawdopodobnie w czasie urzêdowania kolejnych duszpasterzy mi³akowskiej parafii - ks.
Franza Kleina (administrator od 1890 r.) b¹d Johanna Kolberga (administrator
od 1895 r.)39.

Ludność katolicka
W dekrecie cyrkumskrypcyjnym Stolicy Apostolskiej z 15 maja 1859 r.
wytyczono granicê miêdzy diecezj¹ che³miñsk¹ a warmiñsk¹. Wiêksza czêæ
powiatu mor¹skiego przypad³a wówczas diecezji che³miñskiej, natomiast jego
zachodnie obszary podporz¹dkowano administracji Kocio³a warmiñskiego. A¿
925 wiernych mieszkaj¹cych na tym obszarze w³¹czono do stacji misyjnej
w Mi³akowie40.
33 Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt (4 VI 1877). W 1895 r. odnotowano wymiary domu
parafialnego: d³ugoæ  57½ stóp oraz szerokoæ  36½ stóp; zob. Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt,
Missionsbericht vom Jahre 1895.
34 Geschichte der kath. Kirche und Gemeinde Liebstadt, s. 98; A. Kopiczko, Duchowieñstwo
katolickie diecezji warmiñskiej w latach 1821-1945, cz. 2, S³ownik, s. 24.
35 Geschichte der kath. Kirche und Gemeinde Liebstadt, s. 98.
36 Ibidem.
37 Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt (5 IV 1884).
38 Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt, Missionsbericht v. J. 1888.
39 A. Kopiczko, Katalog duchowieñstwa katolickiego w diecezji warmiñskiej (do 1945 roku),
Olsztyn 2003, s. 36; P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, s. 54.
40 Bitte um eine Gabe für den Bau eines Missionshauses nebst Kapelle in der Kreisstadt Mohrungen, s. 66; por. M. Jodkowski, Dzieje katolickiej placówki duszpasterskiej w Mor¹gu w XIX wieku,
s. 86.
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W 1863 r. do mi³akowskiej szko³y katolickiej uczêszcza³o 59 dzieci. Na
podstawie kartek do spowiedzi w. wielkanocnej wynika, ¿e w 1865 r. do
tamtejszej placówki duszpasterskiej nale¿a³o oko³o 800 wiernych wraz z dzieæmi
z rodzin mieszanych wyznaniowo oraz czêci¹ katolików z Mor¹ga i okolic.
W semestrze zimowym 1871/1872 r. odnotowano 101 dzieci uczestnicz¹cych
w zajêciach szko³y katolickiej, z czego 34 pochodzi³o z rodzin mieszanych. Na
obszarze kuracji 20 dzieci z rodzin mieszanych oraz 25 z katolickich chodzi³o
do szkó³ protestanckich. Udzia³ wiernych w nabo¿eñstwach pozostawia³ wiele
do ¿yczenia. Zdaniem kuratusa wynika³o to z faktu, ¿e wiêkszoæ ludnoci
katolickiej pracowa³a u protestanckich w³acicieli ziemskich, którzy niejednokrotnie nie respektowali prawa swoich pracowników do wiêtowania uroczystoci katolickich, a nawet do udzia³u w niedzielnych nabo¿eñstwach41. W 1877 r.
mi³akowski proboszcz informowa³, ¿e cz³onkowie miejscowej wspólnoty to
w wiêkszoci robotnicy b¹d s³u¿ba wiejska zatrudniana przez protestantów
posiadaj¹cych maj¹tki ziemskie. Jedynie 7 katolików by³o w³acicielami ziemskimi, za 11  drobnymi rzemielnikami. Liczba wiernych na podstawie kartek do
spowiedzi w. wielkanocnej wynosi³a wówczas 980 (w tym w Mi³akowie  442).
Odnotowano 109 dzieci w wieku szkolnym, z czego 53 z rodzin mieszanych
wyznaniowo. Do pozamiejscowych szkó³ protestanckich uczêszcza³o 41 dzieci
z rodzin katolickich i 37 z rodzin mieszanych42.
W 1879 r. Mi³akowo liczy³o 2311 mieszkañców. Na obszarze parafii mieszka³o 1014 katolików (w tym 462 w Mi³akowie). Odnotowano w tym czasie 214
katolickich rodzin. Dzieci w wieku szkolnym by³o 171 (z czego 102 z Mi³akowa). Do katolickiej szko³y uczêszcza³o 107 dzieci, natomiast do protestanckich
 62 katolików43. W 1884 r. liczba rodzin katolickich na obszarze parafii wynosi³a 99 (w tym 52 w Mi³akowie), za mieszanych wyznaniowo  112 (w tym
48 w Mi³akowie). W opisywanym miecie by³o wówczas 76 katolickich dzieci
w wieku szkolnym, natomiast w zajêciach szko³y katolickiej bra³o udzia³ 102
katolików44. Po czterech latach ca³kowita liczba ludnoci na obszarze parafii
równa³a siê 11 774 (z czego 2457 w Mi³akowie). Odnotowano wówczas 1056
katolików (w tym 538 z Mi³akowa). Liczba dzieci zobowi¹zanych do nauki
wzros³a do 154 (w tym 93 w Mi³akowie). W katolickiej szkole uczy³o siê 118
uczniów, natomiast w 10 protestanckich placówkach edukacyjnych  36 katolików45. W 1890 r. proboszcz Steinsohn informowa³, ¿e na terenie parafii mi³a41
42
43
44
45

Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt, Missionsstation Liebstadt (5 II 1872).
Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt (4 VI 1877).
Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt (15 III 1880).
Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt (5 IV 1884).
Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt, Missionsbericht v. J. 1888.
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kowskiej mieszka du¿o dziewcz¹t, które pracuj¹ w charakterze s³u¿¹cych
(ok. 140150). Zreszt¹ rokrocznie powiêksza³a siê ta liczba wskutek migracji
z obszarów historycznej Warmii. Duszpasterz dostrzega³ wynikaj¹ce z tego zagro¿enia, poniewa¿ w Prusach Górnych panowa³a wiêksza swoboda obyczajów. Ponadto ju¿ w 1880 r. proboszcz August Blank alarmowa³, ¿e w licznych
maj¹tkach ziemskich nale¿¹cych do parafii w niedzielne popo³udnia odbywaj¹
siê potañcówki. Trwa³y one niejednokrotnie a¿ do nocy. Poza tym we wspomnianych maj¹tkach panowa³y przera¿aj¹ce warunki lokalowe, bowiem pracuj¹ce w nich kobiety i mê¿czyni mieszkali w tych samych pomieszczeniach.
Prowadzi³o to do wiêkszej ni¿ w innych parafiach liczby chrztów udzielanych
panieñskim dzieciom46.
W tzw. sprawozdaniu misyjnym z 1895 r. podano informacjê, ¿e mi³akowska parafia liczy ok. 950 katolików (z czego ok. 400 w Mi³akowie). Dzieci
objêtych obowi¹zkiem nauczania by³o ok. 163 (w tym ok. 120 z Mi³akowa)47.
W 1902 r. mieszka³o w Mi³akowie ok. 350 katolików. Liczba dzieci zobowi¹zanych do nauki szkolnej wynosi³a 170 (w tym 94 z Mi³akowa). W mi³akowskiej
szkole katolickiej uczy³o siê w tym czasie 110 osób. Pozosta³e chodzi³y do
szkó³ protestanckich b¹d pobiera³y katolickie lekcje religii w okolicznych punktach katechetycznych. Zdaniem mi³akowskiego duszpasterza, czêæ dzieci mog³a równie¿ braæ udzia³ w zajêciach s¹siednich szkó³ katolickich48.

Wybrane aspekty duszpasterskie
W 1864 r. ochrzczono 27 osób oraz asystowano przy zawarciu 4 zwi¹zków ma³¿eñskich. Rok póniej, w okresie wielkanocnym udzielono 467 komunii
w. Cmentarz katolicki wytyczono dopiero w maju 1866 r. W trakcie tego¿ roku
pochowano 30 zmar³ych. W 1871 r. przyst¹pi³o do komunii w. 1300 wiernych,
za w okresie wielkanocnym  541. Zg³oszono wówczas 38 chrztów, 7 lubów
i 10 pogrzebów. W latach 18641871 odnotowano 319 chrztów i 49 lubów,
natomiast od 1866 r. do 1871 r. mia³o miejsce 170 pogrzebów. Na pocz¹tku lat
siedemdziesi¹tych XIX w. w czasie uroczystoci, które obchodzi³y równie¿
Kocio³y protestanckie, katolicka wi¹tynia w Mi³akowie by³a wype³niona wiernymi. W niedzielnych mszach w. uczestniczy³o jednak 150-200 katolików49.
W 1876 r. ochrzczono 52 osoby, asystowano przy zawarciu 9 zwi¹zków ma³46
47
48
49

AAWO, AB IV 24, Liebstadt (16 I 1890).
Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt, Missionsbericht vom Jahre 1895.
Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt, Missionsbericht vom Jahre 1902.
Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt, Missionsstation Liebstadt (5 II 1872).
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¿eñskich oraz pochowano 35 zmar³ych. Do komunii w. przyst¹pi³o wówczas
ok. 1500 osób, a w okresie wielkanocnym  59550.
W 1879 r. odnotowano 56 chrztów, 9 lubów i 30 pogrzebów. Udzielono
ok. 2000 komunii w., a w okresie wielkanocnym  61951. Cztery lata póniej
zg³oszono 52 chrzty, 10 lubów i 31 pogrzebów. Komuniê w. wielkanocn¹
przyjê³o 627 osób (oraz 12 z Mor¹ga). W niedzielnych mszach w. uczestniczy³o ok. 200 wiernych52. W 1887 r. ochrzczono 56 osób, asystowano przy zawarciu 13 zwi¹zków ma³¿eñskich oraz pochowano 44 zmar³ych. W okresie wielkanocnym udzielono 628 komunii w. Na niedzielne msze w. przychodzi³o
150-200 wiernych53. W 1894 r. odnotowano 46 chrztów, 11 lubów i 28 pogrzebów. Piêæ osób wyrzek³o siê w tym czasie wiary katolickiej. Udzielono 1360
komunii w., a w okresie wielkanocnym  590. Na niedzielnych mszach w.
gromadzi³o siê 200250 wiernych54. W 1901 r. zg³oszono 34 chrzty, 3 luby
i 25 pogrzebów. Liczba rozdanych komunii w. zmniejszy³a siê do 1295,
a w okresie wielkanocnym  do 549. W niedzielnych nabo¿eñstwach bra³o
udzia³ ok. 300 wiernych55.

Finanse
W tzw. sprawozdaniu misyjnym z 1872 r. podano informacje o kosztach
zwi¹zanych z kupnem nieruchomoci i wystawieniem budynków kocielnych
w Mi³akowie. Parcela pod budowê kocio³a i mieszkania dla duszpasterza kosztowa³a 900 talarów, wzniesienie wi¹tyni wraz z niezbêdnymi elementami wyposa¿enia wnêtrza  13 200 talarów, cmentarz wraz z ogrodzeniem  251 talarów,
budynek szkolny wraz z mieszkaniem nauczyciela  1800 talarów oraz niewykoñczona plebania  2152 talary. Do 1872 r. wydano zatem 18 303 talary56.
Miejscowa wspólnota katolicka przekaza³a na ten cel 400 talarów, Towarzystwo
w. Wojciecha  1395 talarów, w ramach ja³mu¿ny jubileuszowej z padziernika
1865 r. otrzymano 1000 talarów, z rozwi¹zanego funduszu Towarzystwa Ksiê¿y
Warmiñskich  835 talarów, z kolekty domowej przeprowadzonej na obszarze
diecezji warmiñskiej  1482 talary, z Towarzystwa w. Franciszka Ksawerego
 900 talarów, z kocielnego maj¹tku parafii glotowskiej  3336 talarów oraz
50
51
52
53
54
55
56

Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt (4 VI 1877).
Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt (15 III 1880).
Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt (5 IV 1884).
Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt, Missionsbericht v. J. 1888.
Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt, Missionsbericht vom Jahre 1895.
Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt, Missionsbericht vom Jahre 1902.
Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt, Missionsstation Liebstadt (5 II 1872).
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z kocielnego maj¹tku parafii kronieñskiej  834 talary. Fundusze na parcelê
pod budowê kocio³a i mieszkania dla duszpasterza oraz szko³y wraz z mieszkaniem dla nauczyciela ofiarowa³ proboszcz z E³dyt Wielkich ks. Heinrich Renkel57. Warto dodaæ, ¿e pomoc finansow¹ w zrealizowaniu transakcji okazali
równie¿ inni dobroczyñcy, wród których nale¿y wymieniæ m.in. ks. Laurentiusa
Kocha z Wapnika oraz ks. Antona Bludaua z Wilczkowa58. W sumie przekazano na ten cel 2700 talarów59. Duszpasterz mi³akowski w ramach kolekty domowej przeprowadzonej osobicie w czêci diecezji warmiñskiej zgromadzi³ 5421
talarów. W 1872 r. suma przychodów zwi¹zanych z kocielnymi inwestycjami
w Mi³akowie stanowi³a 18 303 talary. Tego¿ roku wspomniana placówka duszpasterska posiada³a kapita³ o wartoci 7000 talarów zdeponowany we wschodniopruskich listach zastawnych, z czego 4250 talarów nale¿a³o do kapita³u fundacji mszalnych. Fundusz budowlany równa³ siê 906 talarów, a do sp³aty za
plebaniê pozostawa³o jeszcze 1498 talarów. Miejscowa wspólnota katolicka
sk³ada³a ofiary na rzecz miejscowego duszpasterza w ramach iura stole, tzw.
dziesiêciny osobistej i za kartki do spowiedzi w. wielkanocnej. £¹cznie opiewa³y one na 71 talarów. Oprócz tego przekazywano dobrowolne kwoty finansowe
na budowê kocio³a i plebanii60. Z tytu³u wynagrodzenia kuratus otrzymywa³
nastêpuj¹ce donacje: z iura stole  ok. 31 talarów, z tzw. dziesiêciny osobistej
 25 talarów, z kartek do spowiedzi w. wielkanocnej  15 talarów, z fundacji
istniej¹cych przy mi³akowskiej placówce duszpasterskiej  121 talarów 16 srebrnych groszy i 3 fenigi, z fundacji proboszczów Grühla i Kocha  8 talarów,
z fundacji zmar³ego kanonika Andreasa Schrötera  70 talarów, z wczeniej
erygowanej fundacji zarz¹du Towarzystwa w. Wojciecha  19 talarów 22 srebrne grosze i 6 fenigów, z diecezjalnego komitetu Stowarzyszenia w. Bonifacego
i Wojciecha we Fromborku  100 talarów oraz po³owê rocznych ofiar miejscowej wspólnoty (prawdopodobnie kolekty zbieranej w czasie mszy w.), czyli
9 talarów. W sumie roczna pensja mi³akowskiego kuratusa wynosi³a 399 talarów
8 srebrnych groszy i 9 fenigów. Poza tym korzysta³ on nieodp³atnie z mieszkania. Katolicki nauczyciel pobiera³ 130 talarów z rejencji królewieckiej za prowadzone lekcje, 37 talarów 18 srebrnych groszy i 9 fenigów z komitetu diecezjalnego Stowarzyszenia w. Bonifacego i Wojciecha we Fromborku, 38 talarów
i 12 srebrnych groszy jako dodatek do pensji od w³adz miejskich, 20 talarów za
pracê w charakterze organisty (donacja z beneficjum biskupa Hattena, wyp³acana okresowo przez Warmiñsk¹ Kapitu³ê Katedraln¹) oraz 10 talarów z kasy
57
58
59
60

Ibidem.
Geschichte der kath. Kirche und Gemeinde Liebstadt, s. 98.
Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt, Missionsstation Liebstadt (5 II 1872).
Ibidem.
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kocielnej za pos³ugê organisty i kantora. W sumie pobory nauczyciela równa³y
siê 236 talarów 1 srebrny grosz i 9 fenigów. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e nie ponosi³ on
kosztów zwi¹zanych z wynajmem mieszkania61.
W 1877 r. kasa kocielna posiada³a 300 marek zdeponowanych we
wschodniopruskich listach zastawnych. Kapita³ fundacji mszalnych stanowi³
15 075 marek, a tzw. kapita³ fundacji proboszczowskich (czyli fundusz dotacji
na rzecz mi³akowskiego duszpasterza)  12 000 marek. Maj¹tek ulokowano we
wschodniopruskich listach zastawnych o nastêpuj¹cym oprocentowaniu: 15 600
marek na 3,5% w skali roku, 5925 marek na 4% oraz 5550 marek na 4,5%.
Odsetki z tego depozytu wynosi³y 1098,75 marek62. Pensja proboszcza sk³ada³a
siê z nastêpuj¹cych wp³ywów: z tzw. dziesiêciny osobistej  75 marek,
z kartek do spowiedzi w. wielkanocnej  45 marek, z iura stole  93 marki,
z beneficjów  430,98 marek, z po³owy rocznych ofiar miejscowej wspólnoty
 60 marek oraz z fundacji ulokowanych w listach zastawnych  443,25 marki.
W sumie proboszcz zarabia³ 1147,23 marek rocznie. Katolickiemu nauczycielowi przekazywano w tym czasie 967,02 marek, z czego 744 marki otrzymywa³
z kasy pañstwowej63.
W 1879 r. kapita³ fundacji parafialnych (czyli kapita³ kasy kocielnej)
wynosi³ 300 marek ulokowanych we wschodniopruskich listach zastawnych,
natomiast proboszczowskich  12 750 marek we wschodniopruskich listach
zastawnych i 750 marek w innych papierach d³u¿nych64. Proboszcz w ramach
uposa¿enia otrzymywa³: z fundacji mszalnych  460,87 marek, z innych fundacji
erygowanych przy parafii (prawdopodobnie z tzw. fundacji proboszczowskich)
 510,75 marek, z iura stole  90 marek, z tzw. dziesiêciny osobistej  80 marek,
z kartek do spowiedzi w. wielkanocnej  20 marek oraz z diecezjalnego komitetu Stowarzyszenia w. Bonifacego i Wojciecha we Fromborku  150 marek.
Roczne dochody proboszcza opiewa³y zatem na 1311,62 marek. W tym czasie
katolicki nauczyciel zarabia³ 969,01 marek65.
W 1883 r. kapita³ fundacji parafialnych opiewa³ na 300 marek zdeponowanych we wschodniopruskich listach zastawnych, natomiast kapita³ fundacji proboszczowskich (czyli fundusz dotacji na rzecz mi³akowskiego duszpasterza)
 na 13 500 marek, ulokowanych we wschodniopruskich listach zastawnych
czêciowo na 4%, a czêciowo na 3,5% w skali roku66. Kuratus mia³ wówczas
61
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Ibidem.
Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt (4 VI 1877).
Ibidem.
Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt (15 III 1880).
Ibidem.
Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt (5 IV 1884).
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otrzymywaæ z fundacji mszalnych, tzw. dziesiêciny osobistej oraz kartek do
spowiedzi w. wielkanocnej  ok. 550 marek, z kasy kocielnej  ok. 600 marek
oraz z diecezjalnego komitetu Stowarzyszenia w. Bonifacego i Wojciecha we
Fromborku  150 marek. Roczna pensja duszpasterza równa³a siê zatem 1300
marek. Nauczyciel katolicki zarabia³ 933,01 marki67.
W 1888 r. kapita³ fundacji parafialnych stanowi³ 300 marek, za proboszczowskich  14 800 marek zdeponowanych w obligacjach i listach zastawnych.
Z fundacji kanonika Schrötera (300 marek) odsetki przeznaczano na cele charytatywne, tj. na zakup modlitewników i ksi¹¿ek do nauki dla ubogich dzieci68.
Zgodnie z za³o¿onym planem bud¿etowym na wynagrodzenie duszpasterza sk³ada³y siê nastêpuj¹ce przychody: z fundacji mszalnych  505,12 marek, z fundacji erygowanych przy parafii  544 marki, z iura stole  70 marek oraz
z funduszy pañstwowych  581 marek. W sumie zarabia³ on 1700,12 marek
rocznie. Nauczyciel otrzymywa³ w tym czasie 111,75 marek z kapita³u mi³akowskiej szko³y katolickiej (fundacje zarz¹dzane przez w³adze diecezjalne), 46 marek
za pracê w charakterze organisty, 31,26 marek z donacji miejscowej wspólnoty
parafialnej oraz 744 marki z funduszy pañstwowych69.
W 1895 r. kapita³ fundacji parafialnych wynosi³ 300 marek, nieobci¹¿onych
fundacji proboszczowskich  15 570 marek, za fundacji mszalnych  28 905
marek. Zgodnie z planem bud¿etowym w ramach pensji przekazywano mi³akowskiemu duszpasterzowi nastêpuj¹ce kwoty: z fundacji mszalnych  546,65 marek, z innych fundacji erygowanych przy parafii  ok. 545 marek, z iura stole
 70 marek, z donacji miejscowej wspólnoty parafialnej  120 marek oraz z kartek
do spowiedzi w. wielkanocnej  30 marek. W sumie tamtejszy proboszcz
zarabia³ 1311,65 marek rocznie, nie licz¹c pañstwowej zapomogi. Ze swojego
wynagrodzenia op³aca³ jednak pojazd zaprzêgowy (220 marek). W tym czasie
pierwszy nauczyciel otrzymywa³ 1238 marek, natomiast drugi  795 marek70.
W 1902 r. kapita³ fundacji parafialnych opiewa³ na 700 marek, nieobci¹¿onych fundacji proboszczowskich  na 15 570 marek, za fundacji mszalnych
 na 28 905 marek. Liczba fundacji mszalnych równa³a siê 120. Miasto p³aci³o
za wynajem sal szkolnych 120 marek rocznie. Dochody mi³akowskiego duszpasterza sk³ada³y siê z nastêpuj¹cych donacji: z fundacji erygowanych przy parafii
 545 marek, z fundacji mszalnych  522,20 marki, z iura stole  70 marek oraz
z obci¹¿enia miejscowej wspólnoty parafialnej  ok. 150 marek. W sumie przekazywano mu 1287,20 marek rocznie (bez pañstwowej dotacji). Na op³acenie
67
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Ibidem.
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Ibidem.
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pojazdu wydawa³ 220 marek. Pierwszy i drugi nauczyciel zarabiali po 1000
marek (nie wliczaj¹c pañstwowej dotacji z racji wys³ugi lat)71.
* * *
Erygowanie i rozwój katolickiej placówki duszpasterskiej w Mi³akowie by³y
uzale¿nione od wydatnej pomocy stowarzyszeñ i organizacji wspieraj¹cych Koció³ katolicki w diasporze. Nieocenion¹ rolê w tym wzglêdzie odegra³o Towarzystwo w. Franciszka Ksawerego oraz Stowarzyszenie w. Bonifacego i Wojciecha we Fromborku. Mi³akowska wspólnota katolicka mog³a z czasem liczyæ
na zapomogê w³adz pañstwowych, które zaaprobowa³y prawa parafialne nadane
miejscowej kuracji przez biskupa warmiñskiego. Przyznanie szkole katolickiej
statusu publicznej placówki owiatowej umo¿liwia³o wspó³finansowanie jej dzia³alnoci ze rodków komunalnych. Dziewiêtnastowieczny, neogotycki koció³
sta³ siê elementem dziedzictwa kulturowego diecezji warmiñskiej, bêd¹c wiadectwem troski wiernych o przestrzeñ sakraln¹ i miejsce sprawowania sakramentów.
Z DZIEJÓW KATOLICKIEJ PARAFII W MIŁAKOWIE W XIX WIEKU
(STRESZCZENIE)

Proboszcz z E³dyt Wielkich ks. Heinrich Renkel (Renze) zakupi³ 5 kwietnia 1852 r. wolnostoj¹cy dom w Mi³akowie, aby zaadaptowaæ go na cele kultu religijnego. Urz¹dzono w nim oratorium,
które powiêci³ e³dycki proboszcz ku czci Krzy¿a wiêtego 12 grudnia 1855 r. Od tego czasu ksiê¿a
z E³dyt Wielkich okazjonalnie sprawowali w nim katolickie nabo¿eñstwa. W zwi¹zku ze wzrastaj¹c¹
liczb¹ wiernych w 1864 r. nabyto parcelê pod budowê kocio³a. Tego¿ roku utworzono w Mi³akowie
kuracjê oraz nominowano pierwszego duszpasterza, którym zosta³ ks. Augustin Bargel. Jego nastêpc¹
ustanowiono w 1865 r. ks. Antona Gerigka, który energicznie przyst¹pi³ do realizacji inwestycji
budowlanej. Kamieñ wêgielny pod now¹ wi¹tyniê po³o¿ono w 1867 r. Ostatecznie wybudowano
koció³ salowy w stylu neogotyckim. Uroczystoæ jego konsekracji ku czci Znalezienia i Podwy¿szenia
Krzy¿a wiêtego, której przewodniczy³ biskup Filip Krementz, mia³a miejsce 4 lipca 1869 r. W 1859 r.
erygowano w Mi³akowie szko³ê katolick¹. W czasie kulturkampfu wakowa³ urz¹d proboszcza w tym
miecie. W 1879 r. na obszarze parafii mieszka³o 1014 katolików, za w 1895 r.  950. Budowê
obiektów kocielnych oraz pensjê duszpasterzy i pracowników kocielnych dotowa³y stowarzyszenia
i organizacje katolickie, zw³aszcza Towarzystwo w. Franciszka Ksawerego i Stowarzyszenie
w. Bonifacego i Wojciecha we Fromborku.
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Arch. Paderborn, Teczka: Liebstadt, Missionsbericht vom Jahre 1902.
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THE HISTORY OF THE CATHOLIC PARISH IN MIŁAKOWO
IN THE 19TH CENTURY
(SUMMARY)

The parish priest of E³dyty Wielkie, Heinrich Renkel (Renze), bought a detached house in
Mi³akowo on 5th April 1852, with an intention of adapting it for religious purposes. An oratory was
organised there and dedicated to the Holy Cross by the parish priest of E³dyty on 12th December
1855. Since that time, priests from E³dyty Wielkie occasionally celebrated religious services in it. As
a consequence of an increasing number of worshippers, a plot of land was bought in 1864 with an
intention of building a church. In the same year, a pastoral institution was created in Mi³akowo and the
first priest, Augustin Bargel, was appointed. In 1865, Anton Gerigk was appointed as his successor.
He launched the implementation of the construction project. The foundation stone of the new temple
was laid in 1867. Finally, an aisleless Neogothic church was built. The ceremony of its dedication to
the Finding and Exaltation of the Holy Cross, conducted by Bishop Filip Krementz, took place on July
4th 1869. In 1859, a Catholic school was founded in Mi³akowo. During the Kulturkampf, the office of
a parish priest was vacant in the town. In 1879, 1014 Catholics lived in the parish, and 950 in 1895.
The construction of the church buildings and the salaries of the priests and church workers were
funded by Catholic associations and organisations, particularly the St. Francis Xavier Society and the
St. Boniface and Adalbert Association in Frombork.

AUS DER GESCHICHTE DER KATHOLISCHEN PFARRGEMEINDE
MIŁAKOWO IM 19. JAHRHUNDERT
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Pfarrer aus E³dyty Wielkie, Priester Heinrich Renkel (Renze) hat am 5. April 1852 ein
freistehendes Haus in Mi³akowo erworben, um es zu Zwecken des religiösen Kultes umzugestalten.
Darin wurde ein Oratorium eingerichtet, das der Pfarrer von E³dyty am 12. Dezember 1855 zu Ehren
des Heiligen Kreuzes geweiht hat. Seither haben die Priester von E³dyty Wielkie dort gelegentlich
katholische Messen gehalten. Die steigende Anzahl der Gläubigen veranlasste im Jahr 1864 zum Kauf
eines Grundstücks für einen Kirchenbau. Im selben Jahr wurde in Mi³akowo eine Seelsorgeeinrichtung gegründet und der erste Seelsorger bestellt, der Priester Augustin Bargel. Zu seinem Nachfolger
wurde im Jahr 1865 Priester Anton Gerigk berufen, der energisch mit der Durchführung des Bauvorhabens begonnen hat. Der Grundstein für die neue Kirche wurde im Jahr 1867 gelegt. Letzten Endes
wurde eine Saalkirche im neugotischen Stil erbaut. Die Kirchweihfeierlichkeiten zu Ehren der Kreuzfindung und  erhöhung, zelebriert durch den Bischof Filip Krementz, fanden am 4. Juli 1869 statt. Im
Jahr 1959 wurde in Mi³akowo eine katholische Schule errichtet. Zur Zeit des Kulturkampfes blieb der
Pfarrposten in dieser Stadt unbesetzt. Im Jahr 1879 bewohnten die Pfarrgemeinde 1014 Katholiken,
im Jahr 1895 hingegen 950 Katholiken. Der Bau von kirchlichen Gebäuden oder die Gehälter der
Seelsorger und Kirchenangestellten wurden durch die Stiftungen der katholischen Vereine und Organisationen finanziert, insbesondere durch die Gesellschaft des Hl. Franz Xaver und den Verein des Hl.
Bonifatius und Hl. Adalbert in Frombork.
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Ïàëîìíè÷åñòâî êàê ÿâëåíèå ðåëèãèîçíîé æèçíè áûëî èçâåñòíî åùå
ñ äðåâíèõ âðåìåí (Äðåâíåãî Åãèïòà, Ãðåöèè è Ðèìà). Â êóëüòóðàõ
Áëèæíåãî Âîñòîêà èìåëèñü òðàäèöèîííûå äíè, âî âðåìÿ êîòîðûõ îíî
ïðåäïðèíèìàëîñü (íàïðèìåð, â áèáëåéñêèå âðåìåíà ñîâåðøàëèñü
õîæäåíèÿ âåðóþùèõ â Èåðóñàëèì âî âðåìÿ ïðàçäíîâàíèÿ Ïàñõè).
Õðèñòèàíàìè áûëà ïðèíÿòà åâðåéñêàÿ òðàäèöèÿ. Îíè ñîâåðøàëè
õîæäåíèÿ ê Ñâÿòîé Çåìëå, à çàòåì è ê åâðîïåéñêèì ñâÿòûíÿì, êîãäà
Ïàëåñòèíà îêàçàëàñü âî âëàñòè ìóñóëüìàí â 638 ã. Ïàëîìíè÷åñòâî ê ñâÿòûì ìåñòàì ïðàêòèêîâàëîñü óæå â ðàííåì õðèñòèàíñòâå. Â ñðåäíèå âåêà
âåðóþùèìè ïîñåùàëèñü òàêèå ìåñòà, ãäå èìåëèñü ôèãóðû ñâÿòûõ èëè
îáðàçû, êîòîðûå ñ÷èòàëèñü ÷óäîòâîðíûìè. Ê íèì âåëè ñïåöèàëüíûå
ìàðøðóòû. Â òàêèõ ìåñòàõ ñòðîèëè öåðêâè, ìîíàñòûðè è ïðèþòû äëÿ
ïàëîìíèêîâ, ãäå âåðóþùèå ìîãëè ïîëó÷èòü íåîáõîäèìóþ èì äóõîâíóþ
è ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü. Íà Óêðàèíå ñîõðàíèëîñü ìíîæåñòâî ñâèäåòåëüñòâ ïðåäïðèíèìàâøèõñÿ ïàëîìíè÷åñòâ â ðàçëè÷íûå ñâÿòûå ìåñòà,
îñîáåííî â Ìàðèéñêèõ ñâÿòûíÿõ.
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Óêðàèíñêàÿ ãðåêî-êàòîëè÷åñêàÿ öåðêîâü1 áûëà áëàãîñëîâëåíà Ãîñïîäîì Áîãîì ìíîãèìè ñâÿòûìè ìåñòàìè, â êîòîðûõ ïðîèñõîäèëî ÿâëåíèå
Èèñóñà Õðèñòà, Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû è ñâÿòûõ. ×óäîòâîðíûå ÿâëåíèÿ
ñîïðîâîæäàëèñü ìíîãî÷èñëåííûìè èñöåëåíèÿìè áîëüíûõ, êîòîðûå
áûëè çàñâèäåòåëüñòâîâàíû âåðóþùèìè è öåðêîâüþ. Áîëüøèíñòâî
ñâÿòûõ ìåñò áûëè ïðèçíàíû ïàëîìíè÷åñêèìè åùå â XVII è XVIII ââ2.
Â äàííîé ñòàòüå, ïîñëå ïðåäñòàâëåíèÿ îáùèõ õàðàêòåðèñòèê ñàìûõ
èçâåñòíûõ ìåñò èíäóëüãåíöèè íà Óêðàèíå áóäåò îïèñàíà ïðàêòèêà
ïàëîìíè÷åñòâà ê ñâÿòûì ìåñòàì ñ òî÷êè çðåíèÿ èñòîðèè è ðåëèãèè.
Òðåòüÿ ÷àñòü èññëåäîâàíèÿ ïîñâÿùåíà Ìàðèéñêîìó ïàëîìíè÷åñêîìó
öåíòðó Óêðàèíñêîé Ãðåêî-êàòîëè÷åñêîé Öåðêâè Çàðâàíèöå (Òåðíîïîëüñêàÿ
îáëàñòü, Óêðàèíà). Îáçîð èñòîðè÷åñêèõ ôàêòîâ è ïàëîìíè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè áóäåò ñîñòàâëÿòü íåîòúåìëåìóþ ÷àñòü îïèñàíèÿ. Ìåñòà
ïàëîìíè÷åñòâà ÿâëÿþòñÿ îãðîìíîé öåííîñòüþ â êîíòåêñòå äóõîâíîé
ïðàâåäíîñòè è äëÿ âñåãî öåðêîâíîãî ñîîáùåñòâà.
Ñâÿòûå ìåñòà Óêðàèíû ÿâëÿþòñÿ öåëüþ ïàëîìíè÷åñòâà, ìîëèòâû
è äóõîâíîãî èçúÿâëåíèÿ. Âíèìàíèå àâòîðîâ ñòàòüè óäåëÿåòñÿ ïðåæäå âñåãî
ìåñòàì ïàëîìíè÷åñòâà ãðåêî-êàòîëè÷åñêîé öåðêâè, îçíàìåíîâàííûõ
÷óäîòâîðíûìè ÿâëåíèÿìè, êîòîðûå áûëè îôèöèàëüíî ïðèçíàíû öåðêîâüþ
è ÿâëÿþòñÿ äëÿ âåðóþùèõ (è íå òîëüêî3) ìåñòîì äóõîâíîãî èñöåëåíèÿ.

1. Õàðàêòåðèñòèêà íàèáîëåå èçâåñòíûõ ìåñò
ïàëîìíè÷åñòâà íà Óêðàèíå
Êðóïíåéøèìè öåíòðàìè ïàëîìíè÷åñòâà íà Óêðàèíå ÿâëÿåòñÿ Êèåâ
(Ñâÿòàÿ Ñîôèÿ, Êèåâî-Ïå÷åðñêàÿ ëàâðà) è Ïî÷àåâ (Ïî÷àåâñêàÿ ëàâðà).
1 Óêðàèíñêàÿ ãðåêî-êàòîëè÷åñêàÿ öåðêîâü (óêð. Óêðà¿íñüêà Ãðåêî-Êàòîëèöüêà Öåðêâà,
ÓÃÊÖ)  êàòîëè÷åñêàÿ öåðêîâü âîñòî÷íîãî îáðàçöà (ãðåêîêàòîëè÷åñêàÿ), îáëàäàþùàÿ ñòàòóñîì
âåðõîâíîãî àðõèåïèñêîïàòà, äåéñòâóþùàÿ íà Óêðàèíå è â áîëüøèíñòâå ñòðàí óêðàèíñêîé äèàñïîðû,
ïðèçíàþùàÿ âëàñòü è àâòîðèòåò ïàïû. Öåðêîâü òàêæå èìååò íàçâàíèÿ: Óíèàòñêàÿ öåðêîâü èëè
Óêðàèíñêàÿ êàòîëè÷åñêàÿ öåðêîâü. Äîìèíèðóþùåé ðåëèãèåé íà Óêðàèíå ÿâëÿåòñÿ õðèñòèàíñòâî, íà
êîòîðîå ïðèõîäèòñÿ ïî÷òè 95% âåðóþùèõ, èç íèõ 54,5%  ïðàâîñëàâíûå, 18,6%  êàòîëèêè.
Óêðàèíñêîå õðèñòèàíñêîå ïàëîìíè÷åñòâî èçâåñòíî ñ XI â. è èìåëî ñëîæíûé ïóòü ðàçâèòèÿ.
Òðàäèöèÿ ïàëîìíè÷åñòâà ñîõðàíèëàñü è àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ. Ñì.: B. Heydenkorn, Polityczna dzia³alnoæ metropolity Szeptyckiego, Zeszyty Historyczne 72 (1985), s. 113; P. Pelc, Po³o¿enie prawne Kocio³a Greckokatolickiego w Polsce po drugiej wojnie wiatowej, Warszawa 1990, s. 19.
2 Ñ. Òèìî, Ïðîùà äî ñâÿòèõ ì³ñöü. ²êîíà â æèòò³ Öåðêâè ³ õðèñòèÿíèíà, Ëüâ³â 2011,
ñ. 5455.
3 Áûëî çàôèêñèðîâàíî ìíîãî ñëó÷àåâ ïîêàÿíèé, âîçâðàòà ê âåðå â Áîãà, ÷óäåñíîãî
èñöåëåíèÿ âåðóþùèõ è íåâåðóþùèõ (íàïðèìåð, ïîêàÿíèå àïîñòîëà Ïàâëà è åãî äåÿíèÿ ïîñëå ýòîãî
ñîáûòèÿ).
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Ýòè õðèñòèàíñêèå ñâÿòûíè èìåþò ïðèîðèòåòíîå çíà÷åíèå äëÿ óêðàèíñêîé ïàëîìíèêîâ. Ïîïóëÿðíûìè ñðåäè âåðóþùèõ ÿâëÿþòñÿ ñîáîðû Ìèõàéëîâñêèé
è Âëàäèìèðñêèé â Êèåâå è äð. Âàæíûìè ðåëèãèîçíûìè îáúåêòàìè
ñ÷èòàþòñÿ: Ñâÿòîãîðñêèé ìîíàñòûðü â Äîíåöêîé îáëàñòè, Êðàñíîãîðñêàÿ
Ñâÿòî-Ïîêðîâñêàÿ îáèòåëü, Ìîòðîíèíñêèé è Ìãàðñêèé ìîíàñòûðè
×åðêàññêîé îáëàñòè, Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêèé ñîáîð ã. ×åðíèãîâà, Ñâÿòî-Áîðèñîãëåáñêèé æåíñêèé ìîíàñòûðü â Õàðüêîâñêîé îáëàñòè4.
Â çàïàäíîì ðåãèîíå Óêðàèíû ê ïîïóëÿðíûì îáúåêòàì óêðàèíñêîãî
ïàëîìíè÷åñòâà îòíîñÿòñÿ: Ñîáîð Ñâÿòîãî Þðèÿ, Óñïåíñêàÿ öåðêîâü,
Ëàòèíñêèé ñîáîð âî Ëüâîâå, Êðåõîâñêèé ìîíàñòûðü (íåäàëåêî îò Ëüâîâà),
Ãîøåâñêèé ìîíàñòûðü (Èâàíî-Ôðàíêîâñêàÿ îáë.), Çàðâàíèöà (Òåðíîïîëüùèíà) è äð. Â äàííîì ðåãèîíå îáúåêòàìè ïàëîìíè÷åñòâà òàêæå ÿâëÿþòñÿ:
Çèìíåíñêèé Ñâÿòîãîðñêèé Óñïåíñêèé ìîíàñòûðü, êîòîðûé âîçâûøàåòñÿ
íà Ñâÿòûõ Õîëìàõ íàä ð. Ëóã âîçëå ñ. Çèìíåå, Âîëûíñêàÿ îáëàñòü;
Ìåæèðèöêèé Ñâÿòî-Òðîèöêèé ìîíàñòûðü XVXVII ââ. â ñ. Ìåæèðè÷ íà
Ðîâåíùèíå; Êîðåöêèé Ñâÿòî-Òðîèöêèé ìîíàñòûðü XVXVII ââ. íà
Ðîâåíùèíå; Äåðìàíñêèé Ñâÿòî-Òðîèöêèé ìîíàñòûðü-êðåïîñòü XVXVII ââ.
(ñ. Äåðìàíü, Ðîâåíñêàÿ îáëàñòü); Ñâÿòî-Óñïåíñêàÿ Óíèâñêàÿ Ëàâðà
Ñòóäèéñêîãî óñòàâà, ðàñïîëîæåííàÿ â Ìåæãîðüå Ïåðåìûøëÿíñêîãî ðàéîíà
(íà Ëüâîâùèíå); Ëàâðñêèé ìîíàñòûðü ñâ. Îíóôðèÿ (Ñòàðîñàìáîðñêèé ðàéîí
Ëüâîâñêîé îáëàñòè); Ìàíÿâñêèé ñêèò  ìîíàñòûðü-êðåïîñòü (XVII â.),
êîòîðûé ñòàë ýêñêóðñèîííî-òóðèñòè÷åñêîé âèçèòêîé Èâàíî-Ôðàíêîâñêîé
îáëàñòè; Ïèäêàìèíåöêèé ìîíàñòûðü Îòöîâ Ñòóäèòîâ (Áðîäîâñêèé ðàéîí,
Ëüâîâñêîé îáëàñòè), Ïîäçåìíûé ìîíàñòûðü â c. Ñòðàä÷å, (ßâîðîâñêèé
ðàéîí, Ëüâîâñêàÿ îáëàñòü)5.
Ñðåäè íîâåéøèõ ìåñò ìàññîâîãî ïàëîìíè÷åñòâà èçâåñòíî íåáîëüøîå ïîñåëåíèå âîçëå ãîðîäêà Êóëèêîâ (Æîëêîâñêèé ðàéîí Ëüâîâñêîé
îáëàñòè), à òàêæå ñ. Ãðóøåâ, ãäå â 1987 ã. ïðîèçîøëî ÿâëåíèå Ìàòåðè
Áîæèåé (Äðîãîáû÷ñêèé ðàéîí, Ëüâîâñêàÿ îáëàñòü). Â ñ. Çàãëèíà íåäàëåêî
îò ã. Ðàâà-Ðóññêàÿ òå÷åò ñâÿòîé èñòî÷íèê ïîä íàçâàíèåì Ìàðóñÿ.
Ïîäîáíûé èñòî÷íèê èìååòñÿ òàêæå â óðî÷èùå Âèøíåâåö ìåæäó ñåëàìè
Ñèëåö è Åçóïèëü â Èâàíî-Ôðàíêîâñêîé îáëàñòè, êîòîðûé íàçûâàþò
Äóõîâûì Êîëîäöåì.
Ñðåäè ÷óäîòâîðíûõ èêîí, êîòîðûå ïðèâëåêàþò ïàëîìíèêîâ,
ñàìûìè èçâåñòíûìè ÿâëÿþòñÿ: ×óäîòâîðíàÿ èêîíà Ìàòåðè Áîæüåé
Êðèñòèíîïîëüñêîé XVII â. (ã. ×åðâîíîãðàä) è èêîíà Ìàòåðè Áîæüåé
4 Ñ.Ï. Êóçèê, Ãåîãðàô³ÿ òóðèçìó, Êè¿â 2011, http://pidruchniki.ws/1584072043738/turizm/geografiya_turizmu_-_kuzik_sp (23.03.2014).
5 Ibidem, 6.3  ðåëèãèîçíî-ïàëîìíè÷åñêèé òóðèçì.
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Òàðòàêîâñêîé â ñ. Òàðòàêîâ (Ñîêàëüñêîãî ðàéîíà Ëüâîâñêîé îáëàñòè);
Ñèìáèðñêàÿ ×óäîòâîðíàÿ èêîíà; Èêîíà Ìàòåðè Áîæüåé  ïîêðîâèòåëüíèöû
Çàêàðïàòüÿ â Ìóêà÷åâñêîì ìîíàñòûðå; Áîðîíÿâñêàÿ ×óäîòâîðíàÿ èêîíà
Áîæüåé Ìàòåðè â ñ. Áîðîæåâî (Õóñòñêîãî ðàéîíà Çàêàðïàòñêîé îáëàñòè).
Ñàìûìè èçâåñòíûìè ìåñòàìè ïàëîìíè÷åñòâà â Èâàíî-Ôðàíêîâñêîé
ìåòðîïîëèè ÿâëÿþòñÿ Ãîøåâ (óêð. Ãîø³â), Êðûëîñ (óêð. Êðèëîñ), Ïîãîíÿ
(óêð. Ïîãîíÿ) è äð.
Â ñîâåòñêîå âðåìÿ, êîãäà Óêðàèíà áûëà êîììóíèñòè÷åñêîé ñòðàíîé,
áîëüøàÿ ÷àñòü ãðåêî-êàòîëè÷åñêèõ öåðêâåé íå áûëà äîñòóïíà äëÿ
âåðóþùèõ, ïîñêîëüêó âëàñòÿìè áûëî çàïðåùåíî ïðîâåäåíèå ðåëèãèîçíûõ îáðÿäîâ â öåðêâÿõ6.
Ìíîæåñòâî ñòàðèííûõ õðàìîâ áûëî ðàçðóøåíî, à òå, ÷òî ñîõðàíèëèñü
äî íàøèõ äíåé, áûëè ðåêîíñòðóèðîâàíû èç ãðåêî-êàòîëè÷åñêèõ
â ïðàâîñëàâíûå. Ïîçèòèâíûì ïîñëåäñòâèåì áûëî òî, ÷òî ñîõðàíèëîñü
ìíîæåñòâî öåííûõ ðåëèãèîçíûõ ïàìÿòíèêîâ. 1991 ã. áûë ïåðåëîìíûì
êàê äëÿ ãðåêî-êàòîëè÷åñêîé öåðêâè, òàê è äëÿ âñåé Óêðàèíû: ñòðàíà
îáðåëà íåçàâèñèìîñòü, à ðåëèãèÿ ïåðåøëà èç ïîäïîëüÿ è ïîëó÷èëà ñòàòóñ
îôèöèàëüíîé7. Â ýòî âðåìÿ ïðîèñõîäèëî âîçðîæäåíèå ìíîãèõ ðåëèãèîçíûõ îáðÿäîâ, â ÷àñòíîñòè ïàëîìíè÷åñòâà. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî
òàêèå ìåñòà êàê Çàðâàíèöà, Óíèâ, Êðåõîâ èëè Ãîøåâ ñòàëè èçâåñòíû âî
âñåì ìèðå êàê ìåñòà ïàëîìíè÷åñòâà ãðåêî-êàòîëè÷åñêîé öåðêâè, êîòîðûå
ïîñåùàþòñÿ âåðóþùèìè ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé.

2. Ïàëîìíè÷åñòâî ê ñâÿòûì ìåñòàì
Ïîä òåðìèíîì ïàëîìíè÷åñòâî ïîíèìàåòñÿ ïîõîä ÷åëîâåêà èëè
ãðóïïû ëèö ê ìåñòàì, êîòîðûå ñ÷èòàþòñÿ ñâÿùåííûìè, ïîñêîëüêó îíè
ñâÿçàíû ñ ÷óäîòâîðíûìè áîæåñòâåííûìè ÿâëåíèÿìè. ×åëîâåê îòïðàâëÿåòñÿ ê ñâÿòûì ìåñòàì ñ öåëüþ ïîêëîíåíèÿ, ìîëèòâû è ïîêàÿíèÿ8.
Ïàëîìíè÷åñòâî ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ôîðì íàáîæíîñòè (ðåëèãèîçíîãî
ñîçíàíèÿ), êîòîðàÿ áûëà èçâåñòíà åùå ñ äðåâíèõ âðåìåí. Ê ïðèìåðó,
6 Ãðåêî-êàòîëè÷åñêèå öåðêâè èñïîëüçîâàëèñü êàê çåðíîõðàíèëèùà è ñêëàäû, à òàêæå êàê
ìåñòî ñîäåðæàíèÿ ñêîòà.
7 Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïðè êîììóíèçìå Ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü ôóíêöèîíèðîâàëà ëåãàëüíî,
à ãðåêîêàòîëè÷åñêàÿ öåðêîâü ïî ïðè÷èíå ïðèçíàíèÿ ñóâåðåíèòåòà Ïàïñêîãî Ïðåñòîëà áûëà ïðèçíàíà
«ïðåäàòåëüñêîé» ïî îòíîøåíèþ ê ïðàâîñëàâèþ. Ìàññîâûì ïðåñëåäîâàíèÿì ïîäâåðãàëèñü
âåðóþùèå è îñîáåííî äóõîâåíñòâî, à ðåëèãèîçíûå ïðàêòèêè â ãðåêî-êàòîëè÷åñêîé öåðêâè áûëè
çàïðåùåíû.
8 J. Ablewicz, Pielgrzymka jako znak wiêty, Ateneum Kap³añskie 393 (1977), s. 58; por.
W. Piwowarski, £osiery do Gietrzwa³du, Studia Warmiñskie 14 (1977), s. 154.
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ïàëîìíè÷åñòâî â äðåâíåì Èçðàèëå áûëî îáÿçàííîñòüþ êàæäîãî åâðåÿ.
Áîëüøèíñòâî õîæäåíèé ñîâåðøàëîñü ê ñâÿòûíÿì, îáîçíà÷åííûõ ñàìèì
Áîãîì, èëè â êîòîðûõ ïðîèñõîäèëî åãî ÿâëåíèå. Îäíèì èç ñàìûõ âàæíûõ
ìåñò ïàëîìíè÷åñòâà áûë Èåðóñàëèìñêèé õðàì. Âî âðåìåíà Èèñóñà
êàæäûé åâðåé îòïðàâëÿëñÿ â ïóòåøåñòâèå òðè ðàçà â ãîä íà ïðàçäíèêè:
Ïåñàõ (Ïàñõà), Øàâóîò (Ïÿòèäåñÿòíèöà) è Ñóêêîò (Ïðàçäíèê êóùåé).
Ãîðà Ñèíàé áûëà ñâÿùåííûì ìåñòîì äëÿ åâðååâ, êîòîðîå øèðîêî
óïîìèíàëîñü â Âåòõîì Çàâåòå. Ïðîðîêó Èëèå Áîãîì áûëî ïîðó÷åíî èäòè
40 äíåé è íî÷åé íà ãîðó Ñèíàé, ãäå îí äîëæåí áûë óâèäåòü Áîãà. Ïñàëìû
119132 Âåòõîãî Çàâåòà (óêð. Ñòåïåííèõ) ñîäåðæàò ïàëîìíè÷åñêèå ïåñíè,
êîòîðûå âîñïåâàþò âîñõîæäåíèå ïàëîìíèêîâ íà ãîðó Ñèíàé, â Õðàì
Ãîñïîäåíü, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ñèìâîëîì âîñõîæäåíèÿ äóø â Öàðñòâî Íåáåñíîå9.
Âî âðåìÿ ïàëîìíè÷åñòâà íàáîæíûå åâðåè ÷èòàëè è ïåëè ïñàëìû,
ñëåäñòâèåì ÷åãî ñòàëî ñîçäàíèå ñîîáùåñòâà ëþäåé îäíîé âåðû, êîòîðûå
ñòðåìèëèñü íàéòè ñâîé ïóòü.
Èèñóñ ïðèäàë íîâûé ñìûñë åâðåéñêîé òðàäèöèè ïàëîìíè÷åñòâà.
Åâàíãåëèñò Ëóêà, îïèñûâàÿ ïðåáûâàíèå äâåíàäöàòèëåòíåãî Èèñóñà
â Èåðóñàëèìå, óêàçûâàë íà íîâóþ öåëü ïàëîìíè÷åñòâà, ñîãëàñíî êîòîðîé
õðàì ïðåäñòàâëÿåòñÿ êàê äîì Îòöà, òî åñòü êàê ìåñòî âñòðå÷è ÷åëîâåêà
ñ Áîãîì. Â Åâàíãåëèè îò Èîàííà Èèñóñ ãîâîðèò ñàìàðÿíêå, ÷òî òîëüêî
èñòèííî âåðóþùèå áóäóò ïîêëîíÿòüñÿ Îòöó â äóõå è èñòèíå (Èí. 4, 23).
Íîâûé Çàâåò ñîäåðæèò ïîó÷åíèå, ñîãëàñíî êîòîðîìó âåçäåñóùèé Áîã íå
æèâåò â õðàìàõ, ïîñòðîåííûõ ëþäüìè (Äåÿí. 17, 24). Òàêîå ðàäèêàëüíîå
èçìåíåíèå óêàçûâàåò íà íîâóþ öåëü õîæäåíèé âåðóþùèõ, êîòîðûå
äîëæíû ñîâåðøàòüñÿ íå ê òåì æå ñàìûì ìåñòàì, èìåþùèì âåêîâûå
òðàäèöèè ïîêëîíåíèÿ, à ê Èèñóñó Õðèñòó, êîòîðûé ñòàë öåëüþ âñåõ
ïàëîìíè÷åñòâ.
Â ñàìîñîçíàíèè ìîëîäîé õðèñòèàíñêîé îáùèíû íà ïåðâûé ïëàí
ñòàíîâèëàñü öåðêîâü êàê ñîîáùåñòâî ó÷åíèêîâ Èèñóñà Õðèñòà, ãäå
êàæäûé âåðóþùèé ÿâëÿëñÿ ÷àñòüþ Òåëà Õðèñòîâà è Õðàìà Ñâÿòîãî Äóõà.
Ïðèñóòñòâèå Áîãà îòðàæàëîñü ó÷àñòèåì âñåõ êðåùåíûõ â æèçíè öåðêâè, íî
ïðåæäå âñåãî  â òàèíñòâå Ñâÿòîãî Ïðè÷àñòèÿ (Åâõàðèñòèè) è çàïîâåäè
áðàòñêîé ëþáâè10.
Ãëàâíàÿ ñóùíîñòü õðèñòèàíñòâà ñîäåðæèòñÿ íå â åãî èäåÿõ è ïðèíöèïàõ, à â ðåàëüíîì ó÷àñòèè ÷åëîâåêà â æèçíè è ñìåðòè Èèñóñà Õðèñòà,
à çàòåì åãî ïîñëåäîâàòåëåé: àïîñòîëîâ, ìó÷åíèêîâ è ñâÿòûõ. Ñâÿòûå ìåñòà
è ðåëèêâèè, ïî÷èòàåìûå õðèñòèàíàìè, ñâÿçàíû ñ ïàìÿòüþ î Èèñóñå,
9
10

Ñì. ks. W. Borowski, Psalmy. Komentarz biblijno-ascetyczny, Kraków 1983, s. 387415.
Â Íàãîðíîé ïðîïîâåäè Èèñóñ ïðèçûâàë ê ñîáëþäåíèþ çàïîâåäè áðàòñêîé ëþáâè.
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à òàêæå î ñâÿòûõ è èõ æèçíè íà Çåìëå. Ýòî íå còîëüêî ïàìÿòü î ïðîøëîì,
ñêîëüêî æèâàÿ ïàìÿòü, ëåæàùàÿ â îñíîâå âñåõ ëèòóðãè÷åñêèõ ïðàêòèê,
òàêèõ êàê èíäóëüãåíöèè è ïàëîìíè÷åñòâà. Ïàìÿòü î ïðîøëîì ïîñòîÿííî
ïðèñóòñòâóåò âî âðåìÿ ñâÿùåííûõ ñîáûòèé è èõ íåìèíóåìîì çäåñü
è ñåé÷àñ âî âñå âðåìåíà11.
Ïðàêòèêà ïàëîìíè÷åñòâà ñóùåñòâóåò ñ íåçàïàìÿòíûõ âðåìåí. Ýòîò
òåðìèí âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïîêàÿíèå, ïðîùåíèå ãðåõîâ è ìîëèòâó. Êðîìå
òîãî, ïîêàÿíèå ñîäåðæèò ýëåìåíò ñðåäíåâåêîâîé ïðàêòèêè, êîãäà
ïàëîìíèêè, âîçâðàùàâøèåñÿ èç Ñâÿòîé Çåìëè ïðèíîñèëè â ñâîè äîìà
ïàëüìîâûå âåòâè (îò ëàò. ïàëîìà), îòñþäà  íàçâàíèå ïàëîìíè÷åñòâà.
Ñ êîíöà IV â. ïàëîìíèêè îòïðàâèëèñü ê Ñâÿòîé Çåìëå ÷åðåç
åãèïåòñêèå ïóñòûíè. Îäíèì èç ïåðâûõ èçâåñòíûõ ìó÷åíèêîâ áûë ñâÿòîé
Ñèìåîí Ñòîëïíèê. ×àñòî â ýòèõ ñâÿòûõ ìåñòàõ ïðîèñõîäèëè ïîêàÿíèÿ
(íàïðèìåð, Ìàðèÿ Åãèïåòñêàÿ12, V âåê), ñïàñåíèÿ, à òàêæå óäîâëåòâîðåíèÿ
ìîëèòâåííûõ ïðîñüá. Ïàëîìíèêè ïðèâîçèëè â ñâîè äîìà èçîáðàæåíèÿ
ñâÿòûõ ìåñò, ðåëèêâèé è ñóâåíèðû (òàêèõ êàê ïàëüìîâûå ëèñòüÿ), è äàæå
ýëåìåíòîâ òåõ æå ðåëèêâèé.
Ïàëîìíè÷åñòâî èìååò ãëóáîêèé äóõîâíûé ñìûñë. Âñÿ æèçíü
÷åëîâåêà è ñóùåñòâîâàíèå öåðêâè ÿâëÿåòñÿ äîðîãîé â Öàðñòâî Áîæüå.
Â Áèáëèè è â âîñïîìèíàíèÿõ íàáîæíûõ õðèñòèàí îáðàç äîðîãè
èñïîëüçóåòñÿ äîñòàòî÷íî ÷àñòî (íàïðèìåð, Ó÷åíèå Ãîñïîäà íàðîäàì
12 àïîñòîëàìè  Äèäàõå). Îí ñèìâîëèçèðóåò ïðàâåäíûé ïóòü ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè, êîòîðûé äîëæåí áûòü íàïðàâëåí ê äîáðó. Òàêæå îí
óêàçûâàåò íà ïîâåäåíèå è íåïðåðûâíîñòü æèçíåííîãî ïóòè, êîòîðûìè
îáîçíà÷åíî ñóùåñòâîâàíèå ÷åëîâåêà â ìèðå. Ìèññèÿ Èèñóñà Õðèñòà,
êîòîðàÿ áûëà îïèñàíà â Åâàíãåëèè, ÿâëÿåòñÿ íåïðåðûâíîé äîðîãîé
ê èçðàèëüñêèì çåìëÿì: ê Èåðóñàëèìó, Ãîëãîôå è Âîñêðåøåíèþ.
Âñÿ æèçíü ÷åëîâåêà îòìå÷åíà ïîñòîÿííûì ñòðåìëåíèåì â Öàðñòâî
Áîæüå, áîðüáîé ñ ïðîáëåìàìè ñîáñòâåííîãî ïóòè è íàäåæäîé âîçâðàùåíèÿ â äîì Îòöà (Åâ. îò Èîàíí. 14, 02). Â Áîæåòâåííîé Ëèòóðãèè â ìîëèòâàõ
îòðàæàþòñÿ äîðîãè ê ñâÿòûì ìåñòàì  Èåðóñàëèìó è Êîíñòàíòèíîïîëþ,
êîòîðûe âèäíû ïî àíòèôîíàì è ñîáñòâåííî ëèòóðãèè. Öåíòðîì ýòîãî
ëèòóðãè÷åñêîãî ïàëîìíè÷åñòâà ÿâëÿåòñÿ àëòàðü è òàáåðíàêëü (îò ëàò. Tabernaculum  øàò¸ð, ïðîîáðàç  Ñêèíèÿ ñ Êîâ÷åãîì Çàâåòà), êîòîðûå
ñèìâîëèçèðóþò Áîæèé àëòàðü â Öàðñòâå Íåáåñíîì13.
11
12
13

Ñì. ks. J. Neumann, Koció³ trzeciego tysi¹clecia, Warszawa 2006, s. 187191.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/craughwell_swieci00.html (20.03.2014).
Ïàëîìíèöüê³ ì³ñöÿ, Äîâ³äíèê ïàòð³àðøîãî ïàëîìíèöüêîãî öåíòðó ÓÃÊÖ, Âèäàâíèöòâî
ÍÂÔ Êàðïàòè ³ Àòëàñè, Êè¿â 2011, c. 158.

Çàðâàíèöà  Ìàðèéñêèé äóõîâíûé öåíòð Óêðàèíñêîé ãðåêî-êàòîëè÷åñêîé öåðêâè

329

Studia Warmińskie 51 (2014)

Ïðàêòèêà ïàëîìíè÷åñòâà áûëà ïðèçíàíà öåðêîâüþ, åþ îäîáðåíà
è ðåêîìåíäîâàíà, áëàãîäàðÿ ÷åìó ÷åëîâåê ìîæåò ñîâåðøàòü ìîëèòâó
è ïðàêòèêîâàòü àñêåòè÷åñêèå ðèòóàëû, êîòîðûå îæèâëÿþò ïàìÿòü,
÷óâñòâà è ïåðåæèâàíèÿ âåðóþùèõ, ó÷àñòâóþùèõ â íèõ. Ñëåäóåò îòìåòèòü,
÷òî ñâÿòûå ìåñòà èìåþò îñîáóþ àòìîñôåðó, â êîòîðîé ìîæíî ïî÷óâñòâîâàòü äóõ ëþäåé è ñîáûòèé.
Â õðèñòèàíñêèõ èñòî÷íèêàõ èìåþòñÿ çàâåðåíèÿ Èèñóñà Õðèñòà,
Äåâû Ìàðèè è ñâÿòûõ â òîì, ÷òî îíè äàëè îñîáîå áëàãîñëîâåíèå òåì
ìåñòàì, à òàêæå â òîì, ÷òî îíè ïðèñóòñòâóþò òàì âñåãäà. Ýòî îòíîñèòñÿ
ê áîëüøèì äóõîâíûì öåíòðàì: Èçðàèëþ, Àòîñó èëè Ïå÷åðñêîé Ëàâðå
â Êèåâå, à òàêæå ê ëîêàëüíûì äóõîâíûì öåíòðàì. Ìåñòà ïàëîìíè÷åñòâà
îòìå÷åíû îñîáîé íàìîëåííîé àòìîñôåðîé, ÷òî ìîòèâèðóåò ìíîãèõ
âåðóþùèõ ñîâåðøàòü ïàëîìíè÷åñòâà.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî öåðêîâü ïðèçûâàåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ýòîé
ïðàêòèêå. Ïðåäîñòåðåãàÿ âåðóþùèõ îò ÿçû÷åñêîãî êóëüòà, îíà ïðèçûâàåò
ê ïî÷òåííîìó îòíîøåíèþ ê ñâÿòûì ìåñòàì, ðåëèêâèÿì, òðàêòîâàíèþ èõ
êàê òóðèñòè÷åñêèõ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé.
Ñâÿòîé Ãðèãîðèé Íèññêèé îáðàùàë âíèìàíèå íà ôèçè÷åñêèé àñïåêò
ïàëîìíè÷åñòâà è íà åãî íåîáÿçàòåëüíîñòü. Îñîáåííî çíà÷åíèå èìååò âåðà
â âåçäåñóùíîñòü Áîãà, â Åãî ïðèñóòñòâèå â öåðêâè, Áèáëèè, ëèòóðãèè
è åâõàðèñòèè, à ïîêëîíåíèå åìó äîëæíî ïðîÿâëÿòüñÿ â êàæäîì ìåñòå
÷åðåç ëþáîâü è äóõîâíóþ æèçíü, â äóõå è èñòèíå. Èçíà÷àëüíûé
âíóòðåííèé ìèð õðèñòèàíñòâà ñîõðàíèëñÿ äî íàøèõ äíåé. Îñíîâîé
âåðû öåðêâè ÿâëÿåòñÿ âîïëîùåíèå Èèñóñà Õðèñòà, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó
âñå âîêðóã áûëî îñâÿùåíî ïóòåì ïðèíÿòèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî òåëà
è Âîñêðåñåíèÿ. Òàêîå ïîâñåìåñòíîå îñâÿùåíèå íå ïîäðàçóìåâàåò
ðàçäåëåíèå ìèðà íà ñâÿòûå è íå ñâÿòûå ìåñòà. Ýòî ðàçäåëåíèå
ïðîèçîøëî ïîñëå ïåðâîðîäíîãî ãðåõà, ñîâåðøåííîãî íàøèìè ïðàðîäèòåëÿìè, ïîýòîìó öåðêîâü ïðèçûâàåò ê ïðàâèëüíîìó ïîíèìàíèþ
ñâÿùåííûõ ìåñò è ïàëîìíè÷åñòâà14.
Íà ïðîòÿæåíèè âåêîâ ñôîðìèðîâàëèñü ôóíäàìåíòàëüíûå ïðèíöèïû,
êàñàþùèåñÿ ïàëîìíè÷åñòâà. Íà ïðàêòèêå îíè ïîçâîëÿþò âåðóþùèì
èçáåæàòü îøèáîê è ïîìîãàþò ïðîÿâèòü èñòèííîå õðèñòèàíñêîå
îòíîøåíèå ê ïàëîìíè÷åñòâó. Áîã îäèíàêîâî ïðèñóòñòâóåò â êàæäîì
ñóùåñòâå (Äåÿí. 17, 27-28), ïîýòîìó ÷åëîâåê íå îáÿçàí èäòè ê ñâÿòûì
ìåñòàì, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ íà ðàññòîÿíèè â íåñêîëüêî òûñÿ÷ êèëîìåòðîâ,
÷òîáû âñòðåòèòüñÿ ñ Íèì. Óñïåõ âñòðå÷è îïðåäåëÿåòñÿ ïðåæäå âñåãî
14

Ibidem, ñ. 159.
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èñêðåííèì æåëàíèåì âåðóþùåãî ê ñìèðåííîé ëþáâè â ñî÷åòàíèè ñ âåðîé,
ìîëèòâîé â òèøèíå è îáðàùåíèåì ê ñàìîìó ñåáå15.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàáëþäàåòñÿ òåõíè÷åñêèé ïðîãðåññ, êîòîðûé
ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü áûñòðîãî ïåðåìåùåíèÿ ñ ìåñòà íà ìåñòî.
Áëàãîäàðÿ ýòîìó ïàëîìíè÷åñòâî ñòàëî ïîïóëÿðíûì è èìååò òóðèñòè÷åñêèé
õàðàêòåð, îòîäâèãàÿ äóõîâíóþ ñîñòàâëÿþùóþ íà âòîðîé ïëàí 16 .
Ðóêîâîäñòâóÿñü íåîñïîðèìûìè äóõîâíûìè öåííîñòÿìè ïàëîìíè÷åñòâà,
ñëåäóåò ïîìíèòü î òîì, ÷òî âñòðå÷à ñ Áîãîì îêàæåòñÿ ðåàëüíîñòüþ, åñëè
÷åëîâåê áóäåò êàèòüñÿ è ìîëèòüñÿ, ïðèìåò ó÷àñòèå â Ëèòóðãèè è Ñâÿòîì
Ïðè÷àñòèè â äóõå âåðû è ëþáâè. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ÷åëîâåê äîëæåí
ñ÷èòàòü Áîæüå Öàðñòâî ñâÿòûì ìåñòîì, ê êîòîðîìó îí áóäåò ñòðåìèòüñÿ
ñ ìîëèòâîé. Òàê êàê Áîã â ñâîèõ äåéñòâèÿõ ÿâëÿåòñÿ ïîëíîñòüþ
ñâîáîäíûì, îí äàåò ÷åëîâåêó íåîáõîäèìóþ ìèëîñòü áåçâîçìåçäíî.
Îäíàêî íå ñòîèò çàáûâàòü î ìîëèòâå è î ó÷àñòèè â ëèòóðãèè. ×åëîâåê äîëæåí ñàì ýòîãî æåëàòü. Áîã òâîðèò ÷óäåñà â îòâåò íà æåëàíèÿ ÷åëî-âå÷åñêèõ
ñåðäåö. Â Âåòõîì Çàâåòå ïñàëîìùèê ïèøåò: Òû íå ðàäóåøüñÿ æåðòâå è íå
õî÷åøü åå, äàæå åñëè áû ÿ å¸ äàë. Áîæå, ìîÿ æåðòâà  êàþùàÿñÿ äóøà,
íå ïðåçèðàé, Áîæå, ñåðäöå ñìèðåííîå è êàþùååñÿ (Ïñ. 51, 18-19). Ñîãëàñíî
Åâàíãåëèþ îò Ìàòôåÿ, Èèñóñ Õðèñòîñ ãîâîðèò òàêèå ñëîâà: Èç ýòèõ
êàìíåé Áîã ìîæåò âîñêðåñèòü äåòåé Àâðààìîâûõ (Ìô. 3, 9).
×åëîâåê äîëæåí îñòåðåãàòüñÿ îïàñíîñòåé, ñâÿçàííûõ ñ ìàãèåé
äóõîâíûõ ïðàêòèê. Îøèáî÷íîå ìûøëåíèå ÷åëîâåêà õàðàêòåðèçóåòñÿ òåì,
÷òî îí òðåáóåò èëè õî÷åò êóïèòü ó Áîãà áëàãîäàòü èëè äàðû. Ìîëèòâû,
ïðåäïèñàíèÿ, ïîñòû èëè ïàëîìíè÷åñòâî íà ñàìîì äåëå íóæíû ÷åëîâåêó,
à íå Áîãó. ×åëîâåê òàêèì ñïîñîáîì ãîòîâèòñÿ ê ïîëó÷åíèþ äàðà îò Áîãà.
Ýòè ñïîñîáû ïîêàçûâàþò ñîñòîÿíèå ÷åëîâåêà è òî, ãîòîâ ëè îí åãî
ïðèíÿòü17.
Êðîìå òîãî, öåëüþ ïàëîìíè÷åñòâà, à òàêæå âñåé õðèñòèàíñêîé
æèçíè ÿâëÿþòñÿ íå äàðû Áîãà, à ñàì Áîã. Âñòðå÷à è ïðè÷àñòèå ñ Íèì
ÿâëÿþòñÿ âåëè÷àéøèì äàðîì. Õðèñòèàíå, âîñïèòàííûå íà Ñëîâå Áîæüåì
ïîíèìàþò òî, ÷òî Îòåö ñêàçàë ñòàðøåìó ñûíó â åâàíãåëüñêîé ïðèò÷å: Ñûí
ìîé, òû âñåãäà ñî ìíîþ, è âñå, ÷òî ó ìåíÿ åñòü, ïðèíàäëåæèò òåáå
(Ëê 15, 31). Òàêîå ïîíèìàíèå è îñîçíàíèå Áîæüåé ëþáâè è åãî
ïðèñóòñòâèÿ îòêðûâàåò â ÷åëîâåêå áëàãîäàòü, êîòîðûå ãîðàçäî áîãà÷å
è áîëüøå òîãî, ÷òî ìû ìîæåì ñåáå ïðåäñòàâèòü18.
15

Ñì. î. Ñ. Êèÿê, Àïîëîãåòèêà, ²âàíî-Ôðàíê³âñüê 1997, c. 254266; Kodeks Prawa Kanonicznego Jana Paw³a II, Poznañ 1984, k. 11861190.
16 Â. Âèííè÷åíêî, Â³äðîäæåííÿ íàö³¿, Êè¿â 1990, ñ. 124126.
17 Â³äïóñòîâ³ ì³ñöÿ, Êè¿â 2007, c. 111.
18 Ibidem, ñ. 113; por. Ïàëîìíèöüê³ ì³ñöÿ, Êè¿â 2011, c. 159.
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Ïàëîìíè÷åñòâî äîëæíî áûòü âðåìåíåì ìîëèòâû, â êîòîðîé ÷åëîâåê
íå äîëæåí çàáûâàòü î ëþáâè ê áëèæíèì. Ñîáèðàÿñü â ïóòåøåñòâèå,
÷åëîâåê íå äîëæåí óáåãàòü èç äîìà, îò ñåìüè è îò îáùåñòâà, à òàêæå
äîëæåí èìåòü äðóçåé è âðàãîâ â ñåðäöå. Ïàëîìíè÷åñòâî  ýòî âðåìÿ
ïàìÿòè î Áîãå è î áëèçêèõ íàì ëþäÿõ, ìîëèòâû çà íàñ è çà âåñü ìèð.
Ñâÿùåííîñëóæèòåëè ïðåäóïðåæäàþò î ÷ðåçìåðíîì óâëå÷åíèè
ïàëîìíè÷åñòâîì, êîòîðîå ìîæåò ïðèíåñòè âðåä âûïîëíåíèþ íàøèõ
åæåäíåâíûõ îáÿçàííîñòåé, ñïîñîáñòâîâàòü ïðåíåáðåæåíèþ ñåìüåé èëè
÷ðåçìåðíûì òðàòàì âðåìåíè è äåíåã. ×åëîâåê, êîòîðûé èñêðåííå èùåò
Áîæüåãî ïðèñóòñòâèÿ, âñåãäà íàéäåò åãî â ãëóáèíå ñâîåãî ñåðäöà. Åñëè îí
ïîíèìàåò îñíîâîïîëàãàþùèå ïðèíöèïû õðèñòèàíñêîãî ïàëîìíè÷åñòâà,
îíî íàáèðàåò èñòèííóþ äóõîâíóþ öåííîñòü è áóäåò èçáàâëåíî îò
êðàéíîñòåé.
Ãëàâíûì ìåñòîì ïàëîìíè÷åñòâà äëÿ õðèñòèàí áûëà è îñòàåòñÿ
Ñâÿòàÿ Çåìëÿ. Îäíàêî, êðîìå ìåñò, îñâÿùåííûõ çåìíîé æèçíüþ Èèñóñà
Õðèñòà, â èñòîðèè ðàçâèòèÿ õðèñòèàíñòâà ïîÿâèëîñü ìíîãî äðóãèõ ìåñò,
ïî÷èòàåìûõ âåðóþùèìè. Ýòî ìåñòà, ñâÿçàííûå ñ æèçíüþ è äåÿòåëüíîñòüþ
àïîñòîëîâ (Ðèì, Ýôåñ, Êîðèíô), à òàêæå ìíîãî÷èñëåííûå ìåñòà çàõîðîíåíèé ìó÷åíèêîâ, òàêèõ êàê ðåëèêâèè ñâÿòîãî Äèìèòðèÿ Ñîëóíñêîãî
(Ãðåöèÿ) èëè Ñâÿòîé Âàðâàðû Èëèîïîëüñêîé (Êèåâ, Óêðàèíà). Ê òàêèì
ìåñòàì òàêæå îòíîñÿòñÿ ìîíàñòûðè: åãèïåòñêèå ìîíàñòûðè, ãîðà Àôîí,
Ñèíàé, Ëàâðû íà Óêðàèíå; ìåñòà ïîêëîíåíèé ÷óäîòâîðíûì èêîíàì:
Çàðâàíèöà, Ïî÷àåâ, Óíèâ, Ãîøåâ, Êðåõîâ è äð. Âåðóþùèå ÷àñòî ïîñåùàþò
õðàìû ðèìñêî-êàòîëè÷åñêîé öåðêâè  Ëóðä, Ôàòèìà, Ìåæäóãîðüå,
êîòîðûå ñâÿçàíû ñ ñîâðåìåííûìè ÿâëåíèÿìè Áîãîðîäèöû.
Zarwanica  îñîáåííî âàæíîå ìåñòî äëÿ âåðóþùèõ ãðåêî-êàòîëè÷åñêîé
öåðêâè, èìåþùåå áîãàòóþ è äðåâíþþ èñòîðèþ. Ýòî îäèí èç äâàäöàòè
ñàìûõ èçâåñòíûõ â ìèðå Ìàðèéñêèõ äóõîâíûõ öåíòðîâ. Êàæäûé ãîä ýòî
ìåñòî ïîñåùàþò òûñÿ÷è âåðóþùèõ ÷òîáû ïîêëîíèòüñÿ èêîíå Çàðâàíèöêîé
Áîæüåé Ìàòåðè.

3. Ìàðèéñêèé äóõîâíûé öåíòð  Zarwanica
Çàðâàíèöà (óêð. Çàðâàíèöÿ)  ñåëî, ðàñïîëîæåííîå â Òåðåáîâëÿíñêîì
ðàéîíå (óêð. Òåðåáîâëÿíñüêèé) Òåðíîïîëüñêîé îáëàñòè íà Óêðàèíå. Äëÿ
õðèñòèàí âñåãî ìèðà Çàðâàíèöà èçâåñòíà ÷óäîòâîðíîé èêîíîé è öåëèòåëüíûì èñòî÷íèêîì, â îêðåñòíîñòÿõ êîòîðîãî ÿâëÿëàñü Áîãîìàòåðü. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà ýòîì ìåñòå ïîñòðîåí Çàðâàíèöêèé äóõîâíûé öåíòð
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 êîìïëåêñ öåðêîâíûõ ñîîðóæåíèé ñî Ñâÿòèëèùåì Ïðåñâÿòîé Äåâû
Ìàðèè Çàðâàíèöêîé, êîòîðûé ïðèíàäëåæèò Óêðàèíñêîé ãðåêî-êàòîëè÷åñêîé öåðêâè.
Ñîãëàñíî ëåãåíäå, íà÷àëî Çàðâàíèöû ñâÿçàíî ñ ïîÿâëåíèåì
÷óäîòâîðíîé èêîíû Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû. Ìåñòî, ðàñïîëàãàþùååñÿ íà
ð. Ñòðûïà áûëî íàäåæíûì óáåæèùåì äëÿ õðèñòèàí âî âðåìÿ íàøåñòâèÿ
ìîíãîëî-òàòàðñêîé îðäû íà òåððèòîðèþ Êèåâñêîé Ðóñè. Â 1240 ã., êîãäà
Êèåâ áûë ïîëíîñòüþ ðàçðóøåí, óöåëåâøèå ìîíàõè áåæàëè íà çàïàä.
Ëåãåíäà ãëàñèò, ÷òî îäèí èç êèåâñêèõ ìîíàõîâ, ÷óäîì ñïàñåííûé âî
âðåìÿ íàøåñòâèÿ, îêàçàëñÿ â Ãàëèöèè íà ð. Ñòðûïà. Äîëãèé ïóòü è ãîëîä
ïðèâåëè ê òîìó, ÷òî ìîíàõ, â íàäåæäå íà ïîìîùü Ïðåñâÿòîé Ìàòåðè
Áîæèåé, çàñíóë. Âî ñíå îí óâèäåë ðàéñêèé óãîëîê, à â åãî îòðàæåíèè
ÿâèëàñü Äåâà Ìàðèÿ ñ äâóìÿ àíãåëàìè, äåðæàùèìè â ðóêàõ áåëûå ëèëèè.
Ïðîñíóâøèñü, ìîíàõ çàìåòèë, ÷òî ðÿäîì áüåò èñòî÷íèê, à íàä íèì
ïðîÿâèëàñü ÿðêèõ öâåòîâ èêîíà Ïðåñâÿòîé Äåâû Ìàðèè ñ ìëàäåíöåì íà
ðóêàõ. Ïîêëîíèâøèñü åé, ýòî ìåñòî îí íàçâàë Çàðâàíèöåé, ïîñêîëüêó
èìåííî çäåñü ìîíàõ âïàë (óêð. çàðâàâñÿ) â ñîí. Ñî âðåìåíåì íà ýòîì
ìåñòå îí ïîñòðîèë ÷àñîâíþ è ïîìåñòèë òàì èêîíó Áîãîðîäèöû19.
Â 1389 ã., ïîñëå áèòâû ñ òóðêàìè íà Êîñîâîì ïîëå ñåðáñêèå ìîíàõè
ïðèâåçëè ñ ñîáîé ðåëèãèîçíûå êíèãè è ÷óäîòâîðíûå èêîíû, íàçâàâ ñâîé
íîâûé äîì Ñåðáàíèöåé. Âïîñëåäñòâèè îíî ïðèîáðåëî íàçâàíèå
Çàðâàíèöà20. Èç äðóãèõ ïèñüìåííûõ óïîìèíàíèé ñëåäóåò, ÷òî ïîñåëåíèå
áûëî ñ òðåõ ñòîðîí îêðóæåíî ð. Ñòðûïîé. Åñëè ñìîòðåòü íà íåãî ñâåðõó,
êàæåòñÿ, ÷òî ðåêîé îòëîìëåí êóñîê çåìëè, íà êîòîðîé ðàñïîëàãàåòñÿ ñåëî21.
Èçâåñòèå î ÷óäîòâîðíîì èñòî÷íèêå áûñòðî ðàçíåñëàñü ïî îêðåñòíûì äåðåâíÿì, è âåðóþùèå íà÷àëè ïàëîìíè÷åñòâî ê íåìó. Ëþäè ñòàëè
ñ÷èòàòü Çàðâàíèöó ìåñòîì ïîêëîíåíèÿ, ãäå ìíîãèå ïàëîìíèêè âèäåëè
÷óäåñíûå ÿâëåíèÿ. Ñîãëàñíî ïèñüìåííûì ñâèäåòåëüñòâàì, áëàãîäàðÿ
÷óäîòâîðíûì èêîíå è èñòî÷íèêó, òðåìáëîâñêèé ïðèíö Âàñèëüêî áûë
èñöåëåí. Â áëàãîäàðíîñòü çà èñöåëåíèå ïðèíö ïîñòðîèë öåðêîâü â Çàðâàíèöå, â êîòîðóþ áûëà ïåðåíåñåíà èêîíà22. Â ñëåäóþùèå íåñêîëüêî ëåò
ëþäè ñòàëè ñåëèòüñÿ âîêðóã öåðêâè. Òàê áûëî îñíîâàíî ïîñåëåíèå
Çàðâàíèöà. Ïåðâîå óïîìèíàíèå î íåì äàòèðóåòñÿ 1458 ã. Ñ òå÷åíèåì
âðåìåíè îíî ïîëó÷èëî ñòàòóñ ñåëà23.
19
20
21
22

Ïàëîìíèöüê³ ì³ñöÿ, Êè¿â 2011, c. 151.
Ñì. î. Â. Ô³ðìàí, Çàðâàíèöÿ, Òåðíîï³ëü 2008, c. 9.
Ñì. o. À. Ìåëüíèê, Çàðâàíèöÿ, Ðîãàòèí 1925, ñ. 24.
M.A. Konopski, Zarwanica  narodowe sanktuarium Ukrainy, http://www.kresy.pl/kresopedia,religie?zobacz/zarwanicanarodowe-sanktuarium-ukrainy (20.03.2014).
23 Ï. Áóáí³é, Â. Áàëþõ, Çàðâàíèöÿ, Òåðíîï³ëü 2008, c. 12.

Çàðâàíèöà  Ìàðèéñêèé äóõîâíûé öåíòð Óêðàèíñêîé ãðåêî-êàòîëè÷åñêîé öåðêâè

333

Studia Warmińskie 51 (2014)

Â ïîñëåäóþùèå ãîäû â Çàðâàíèöå áûë ïîñòðîåí çàìîê ñ îáîðîíèòåëüíûìè âàëàìè. Â 1662-1688 ãã. òàòàðû è òóðêè íåîäíîêðàòíî
íàïàäàëè íà äåðåâíþ, ïðè÷èíÿÿ åé çíà÷èòåëüíûé óùåðá: æãëè äîìà,
õîçÿéñòâåííûå ïîñòðîéêè, ìîíàñòûðü è öåðêîâü. Íåñìîòðÿ íà ýòè
ñîáûòèÿ èêîíó óäàëîñü ñîõðàíèòü. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ òóðåöêèõ âîéí
áûëà ïîñòðîåíà íîâàÿ öåðêîâü, â êîòîðóþ ïåðåíåñëè èêîíó. Â 1740 ã.
â ýòó öåðêîâü áûëè ïîìåùåíè ÷óäîòâîðíàÿ èêîíà ñ îáðàçîì ðàñïÿòîãî
Ñïàñèòåëÿ, êîòîðûé â 1742 ã. áûë êîðîíîâàí ìèòðîïîëèòîì Àíàñòàñèåì
(Øåïòèöêèì). Â 1754 ã. äåðåâÿííàÿ öåðêîâü ñãîðåëà. Ãðàô À. Mîí÷èíñêèé
â òîì æå ãîäó îñíîâàë íîâóþ êèðïè÷íóþ öåðêîâü Ñâÿòîé Òðîèöû,
ñîõðàíèâøóþñÿ äî íàøèõ äíåé. Â ïîñëåäóþùåå âðåìÿ èêîíû Ïðåñâÿòîé
Äåâû Ìàðèè è ðàñïÿòîãî Ñïàñèòåëÿ è áûëè ïåðåíåñåíû â íîâûé õðàì.
Çäàíèå öåðêâè áûëî ïîñòðîåíî â ôîðìå êðåñòà ñ çàêðóãëåííûì àïñèäîé
è äâóìÿ ñîñåäíèìè ïîñòðîéêàìè. Ôàñàä öåðêâè óêðàøåí áàðî÷íûì
ùèïöîì, à ñòåíû áûëè óêðåïëåíû êîíòðôîðñàìè. Êðûøà âûïîëíåíà íà
äâå ñòîðîíû, íà êîòîðîé âîçâûøàåòñÿ áàøíÿ24.
Â 1867 ã. Ïàïà Ïèé IX äàë ðàçðåøåíèå íà êîðîíàöèþ èêîíû è ïðèäàë
õðàìó ñòàòóñ ñâÿòèëèùà. Ýòî ñîáûòèå ñïîñîáñòâîâàëî ðàñïðîñòðàíåíèþ
êóëüòà Ìàðèè, áëàãîäàðÿ ÷åìó Çàðâàíèöà ñòàëà èçâåñòíûì öåíòðîì
ïàëîìíè÷åñòâà, êîòîðûé ñòàëè ïîñåùàòü òûñÿ÷è âåðóþùèõ.
Â 1893 ã. áåðåæàíñêèå ñòðîèòåëè25 ñîîðóäèëè ÷àñîâíþ â áëàãîäàðíîñòü Áîæüåé Ìàòåðè, êîòîðàÿ çàùèòèëà ãîðîä îò ýïèäåìèè ÷óìû.
Â 19141916 ãã. â ðåçóëüòàòå áîåâûõ äåéñòâèé áûë ñîææåí ìîíàñòûðü
âìåñòå ñ áîëüøåé ÷àñòüþ ñåëà, ñîõðàíèëàñü òîëüêî öåðêîâü. Â 1922 ã.
ïðè ïîääåðæêå ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ (Øåïòèöêîãî) áûë ïîñòðîåí
ìîíàñòûðü Ñòóäèòîâ ïîä ïîêðîâèòåëüñòâîì Ñâ. Èîàííà Ïðåäòå÷è.
Ìîíàñòûðü èìåë ñâîþ âîäÿíóþ ìåëüíèöó è ïåêàðíè. Ìíîãîêðàòíî
÷óäîòâîðíóþ èêîíó ïîñåùàë ìåòðîïîëèò À. Øåïòèöêèé, à çàòåì è ïàòðèàðõ
Èîñèô (Ñëèïûé)26.
Â 1944 ãîäó àðìèåé áûëà ïîëíîñòüþ ñîææåíà äåðåâÿííàÿ öåðêîâü,
äâà ãîäà ñïóñòÿ  ìîíàñòûðü, à â 1961 ã. áûëà óíè÷òîæåíà ÷àñîâíÿ. Ïðè
ñîâåòñêîé âëàñòè ÷óäîòâîðíûé èñòî÷íèê áûë èçîëèðîâàí êîëþ÷åé
ïðîâîëîêîé è îõðàíÿëñÿ, ÷òîáû âåðóþùèå íå èìåëè ê íåìó äîñòóïà.
Íåñìîòðÿ íà óñèëèÿ ñîâåòñêèõ âëàñòåé, íå óäàëîñü ïîëíîñòüþ èñêîðåíèòü
ðåëèãèîçíûå ïðàêòèêè. Áîãîñëóæåíèÿ äëÿ âåðóþùèõ è ïàëîìíèêîâ
24
25

Ibidem, ñ. 1416.
Êàæäîå óêðàèíñêîå ïîñåëåíèå ñëàâèëîñü ñâîèìè ìàñòåðàìè. Ãîðîä Áåðåæàíû â Çàïàäíîé
Óêðàèíå áûë èçâåñòåí ñòðîèòåëÿìè. Ñì.: Ð. Ñ³ëåöüêèé, Òðàäèö³éíà áóä³âåëüíà îáðÿäîâ³ñòü óêðà¿íö³â,
Ëüâ³â 2011.
26 Âåëèêèå ëþäè è ñëóãè íàðîäà, ðàáîòàëè íà áëàãî ãðåêî-êàòîëè÷åñêîé öåðêâè.
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ïðîõîäèëè â ëåñó èëè äîìàõ ìåñòíûõ âåðóþùèõ. Èêîíà Áîæüåé Ìàòåðè
áûëà çàìóðîâàíà â ñòåíå îäíîãî èç ñåëüñêèõ äîìîâ27.
Â 1975 ã. ìèòðîïîëèò Âëàäèìèð (Ñòåðíþê) íàçíà÷èë î. Âàñèëèÿ
Ñåìåíþêà íàñòîÿòåëåì Çàðâàíèöêîé öåðêâè, êîòîðàÿ áûë ïîëíîñòüþ
ðàçðóøåíà ñîâåòñêèìè âëàñòÿìè. Â ýòîì æå ãîäó áûëà îáðàçîâàíà òàéíàÿ
ñåìèíàðèÿ âî ãëàâå ñ î. Âàñèëèåì. 23 íîÿáðÿ 1989 ã. î. Âàñèëèé âìåñòå
ñ î. Çåíîíîì Ìîíàñòûðñêèì è î. ßíîì ßêèìîé âïåðâûå çà ïÿòüäåñÿò ëåò
îòñëóæèëè Áîæåñòâåííóþ ëèòóðãèþ â öåðêâè. Â 1988 ã. åïèñêîïîì Ïàâëîì
(Âàñèëèêîì) ïðîâîäèëîñü ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå
òûñÿ÷åëåòèþ Êðåùåíèÿ Êèåâñêîé Ðóñè, íåñìîòðÿ íà ïðîòèâîäåéñòâèå
ýòîìó ñîâåòñêèõ âëàñòåé. Â 1991 ã. ïðèõîæàíå, ìåñòíûå æèòåëè è ñåìèíàðèñòû íà÷àëè âîññòàíîâëåíèå ÷àñîâíè ó èñòî÷íèêà, ãäå áûëè ïðîâåäåíû
Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ è êðåñòíûé õîä. Â ïîñëåäóþùèå ãîäû áûë
âîññòàíîâëåí ìîíàñòûðü è ñåëî. Òàêæå áûë ðåêîíñòðóèðîâàí äîì
ïàëîìíèêà è áîëüøàÿ òðàïåçíàÿ. Â 2005 ã. äóõîâíîìó öåíòðó ñ Ñîáîðîì
Áîãîìàòåðè áûëà ïðèñóæäåíà Ãîñóäàðñòâåííàÿ íàãðàäà â îáëàñòè
àðõèòåêòóðû. 22 èþëÿ 2000 ã. ãëàâà ÓÃÊÖ êàðäèíàë Ëþáîìèð (Ãóçàð)
îñâÿòèë öåðêîâü28.
Èññëåäîâàíèå ÷óäîòâîðíîé èêîíû ïîêàçàëî, ÷òî îíà ÿâëÿåòñÿ
îäíèì èç ñòàðåéøèõ ñîõðàíèâøèõñÿ èçîáðàæåíèé Áîãîìàòåðè íà
Óêðàèíå. Èêîíà äàòèðóåòñÿ XIIXIII ââ29. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî êóëüò
Áîæüåé Ìàòåðè îáúåäèíÿåò ïîëÿêîâ è óêðàèíöåâ, ïîñêîëüêó âåðóþùèå
îáîèõ íàðîäîâ îòïðàâëÿëèñü â ïàëîìíè÷åñòâî ê ñâÿòîìó ìåñòó íà
ïðàçäíèê Óñïåíèÿ Áîãîðîäèöû (28 àâãóñòà).
3.1. Öåðêîâü Ïðåñâÿòîé Òðîèöû è Ïîêðîâ Ïðåñâÿòîé Äåâû Ìàðèè
â Çàðâàíèöå

Õðàì Ïðåñâÿòîé Òðîèöû áûë ïîñòðîåí â 1754 ã. ïîñëå òîãî, êàê
áûëà ñîææåíà äåðåâÿííàÿ öåðêîâü. Ãðàô Ìîí÷èíñêèé ïîæåðòâîâàë
ñðåäñòâà íà ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû. Ïðè ñòðîèòåëüñòâå èñïîëüçîâàëñÿ
êàìåíü èç çàìêà â ñ. Ïîëèñþêè (óêð. Ïîë³ñþêè), êîòîðûé áûë ðàçðóøåí
òàòàðàìè. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà â öåðêîâü áûëè ïîìåùåíû
èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè è Ðàñïÿòîãî Ñïàñèòåëÿ. Èêîíà Áîãîðîäèöû áûëà
óñòàíîâëåíà íàä ëåâûì áîêîâûì àëòàðåì, à èêîíà ñ ðàñïÿòèåì Èèñóñà
Õðèñòà  íàä ãëàâíûì àëòàðåì. Êðîìå ÷óäîòâîðíûõ èêîí â öåðêâè
27
28
29

Ïàëîìíèöüê³ ì³ñöÿ, Êè¿â 2011, c. 151.
Ibidem, ñ. 152.
Â. Ã³ùèíñüêèé, Ï³ä òâîþ ìèë³ñòü ïðèá³ãàºìî, Áîãîðîäèöå Ä³âî, Ë³òåðàòóðî-êðàºçíàâ÷èé
æóðíàë, ¹ 16, Áð³äùèíà 2004, ñ. 1920.
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íàõîäèëñÿ ðåëèêâàðèé ñ ìîùàìè ìó÷åíèêîâ âðåìåí ðàííåãî õðèñòèàíñòâà.
Â 1867 ã. áûëà êîðîíîâàíà ÷óäîòâîðíàÿ èêîíà Çàðâàíèöêîé Áîæüåé
Ìàòåðè. Â ñîâåòñêîå âðåìÿ õðàì ñëóæèë çåðíîõðàíèëèùåì. Èêîíû áûëè
ñïðÿòàíû â äîìàõ ìåñòíûõ âåðóþùèõ. Òîëüêî â 1988 ã. Çàðâàíèöêàÿ
èêîíà Áîãîìàòåðè áûëà îôèöèàëüíî ïåðåäàíà öåðêâè30. Â 1990 ã. â õðàìå
íàáëþäàëîñü ÷óäîòâîðíîå ÿâëåíèå  ìèðîòî÷åíèå ñâÿòûõ ìîùåé.
3.2. Ìîíàñòûðü Ïðåñâÿòîé Òðîèöû â Çàðâàíèöå

Â 1922 ã. áëàãîäàðÿ óñèëèÿì ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ (Øåïòèöêîãî)
â Çàðâàíèöå áûë ïîñòðîåí ìîíàñòûðü Ñâ. Èîàííà Ïðåäòå÷è Ñòóäèöêîãî
Óñòàâà 31. Ïåðâûì èãóìåíîì (óêð. iãóìåí) ìîíàñòûðÿ áûë Êëåìåíò
Øåïòèöêèé, à íàñòîÿòåëåì  î. Íèêîí Öóñíÿê. Ìîíàõè-ñòóäèòû
çàíèìàëèñü äóõîâíûì ñëóæåíèåì äëÿ êàê ìåñòíûõ âåðóþùèõ, òàê è äëÿ
ïàëîìíèêîâ. Æèòåëè ñåë Ñàïîâà è Ïîëèñþêè áûëè ïðèõîæàíàìè ýòîé
öåðêâè32.
Ìîíàõè, êðîìå äóõîâíîãî ñëóæåíèÿ òàêæå çàíèìàëèñü îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ ñðåäè æèòåëåé ñåë. Ïðè ìîíàñòûðå èìåëàñü
áèáëèîòåêà, êîòîðàÿ áûëà äîñòóïíà âñåì çàèíòåðåñîâàííûì ÷èòàòåëÿì.
Ìîíàñòûðü èìåë ñîáñòâåííîå õîçÿéñòâî, â êîòîðîå íàíèìàëèñü íà ðàáîòó
ñåëüñêèå æèòåëè. Ó ð. Ñòðûïà áûëà ìåëüíèöà, êîòîðàÿ ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè, êðîìå ìóêè òàêæå âûðàáàòûâàëà ýëåêòðè÷åñòâî äëÿ ìîíàñòûðÿ
è ñåëà. Ìîíàõè æåðòâîâàëè áåäíûì è èíâàëèäàì õëåá èç ñîáñòâåííîé
ïåêàðíè33 .
Ïîñëå ïðèñîåäèíåíèÿ Çàïàäíîé Óêðàèíû ê ÑÑÑÐ ìîíàñòûðü áûë
çàêðûò, à ìîíàõè áûëè èçãíàíû. Âî âðåìÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû
ñòóäèòû âåðíóëèñü è âîññòàíîâèëè ìîíàñòûðñêèå ïîìåùåíèÿ è öåðêîâü.
Â 1944 ã. ñîâåòñêàÿ âëàñòü ïîëíîñòüþ ðàçðóøèëà ìîíàñòûðü è öåðêîâü.
Íà òåððèòîðèè ìîíàñòûðÿ áûë îáðàçîâàí ñîâõîç. Íåñìîòðÿ íà ýòè
ñîáûòèÿ, öåðêîâü íå ïðåêðàòèëà ñâîþ äåÿòåëüíîñòü, óéäÿ â ïîäïîëüå.
30
31

Ïàëîìíèöüê³ ì³ñöÿ, Êè¿â 2011, c. 153.
Â êîíöå XIX â. íåçàâèñèìî äðóã îò äðóãà âîçíèêëè äâå ìîíàøåñêèå îáùèíû, ÷ëåíû
êîòîðûõ áûëè óíèòàìè. Â 1901 ã. àðõèåïèñêîï Àíäðåé Øåïòèöêèé îáúåäèíèë èõ â ìîíàøåñêèé
îðäåí, êîòîðûé â 1906 ã. ïðèíÿë ïðàâèëà æèçíè ìîíàõîâ, íàçûâàåìûå «Ñòóäèöêèì Óñòàâîì». Îíè
áûëè ðàçðàáîòàíû ïàòðèöèåì Ñòóäèîñîì (V âåê, Êîíñòàíòèíîïîëü), êîòîðûå áûëè äîïîëíåíû ñâ.
Òîäîðîì Ñòóäèòîì (759826). Ñì. J. Marecki, Zakony w Polsce, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/D/
DZ/marecki/zakony_wstep.html (23.03.2014).
32 Ñì. Ì. Êóçüìîâè÷-Ãîëîâ³íñüêà, Çàðâàíèöÿ: ëèñòêè ñïîìèí³â, Òåðíîï³ëü: Äæóðà 2000,
224 ñ.
33 Ñì. Ì. Ñàãàéäàê, Ï. Áóáí³é, Çàðâàíèöÿ ó äóõîâíîìó ³ õóäîæíüîìó ñëîâ³, ñïîãàäàõ ³ ïåðåêàçàõ, [á. â.], 1993, c. 3451.
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Â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò îíà ôóíêöèîíèðîâàëà â îäíîì èç ÷àñòíûõ äîìîâ
â Çàðâàíèöå. Ïîäçåìíûé ìîíàñòûðü äåéñòâîâàë äî 1986 ã. Èçâåñòíûìè
ñëóæàùèìè ìîíàñòûðÿ áûëè: ßêóá Íàãóðíèê (+1966), Íàçàð Ãàëàãóñ
(+1980) è Ãàáðèýëü (äàòà ñìåðòè íå èçâåñòíà). Íàñòîÿòåëåì ìîíàñòûðÿ
â òî âðåìÿ áûë î. Ïëàòîí Áóäçûíüñêèé (+1972), à çàòåì î. Àðñåí (+1987).
Ìîíàõè âñå âðåìÿ õðàíèëè èêîíó Áîæüåé Ìàòåðè. Îíè ÷àñòî ïðÿòàëè åå
â ëîõìîòüÿõ, ÷òîáû óáåðå÷ü îò ÊÃÁ. Íåêîòîðûå ìåñòíûå æèòåëè
ïîñòóïàëè ãåðîè÷åñêè, ÷àñòî ïðÿ÷à ó ñåáÿ ìîíàõîâ è èêîíó. Ñðåäè òàêèõ
æèòåëåé áûëè Ïàâåë è Ô¸êëà Äåðêà÷óâ è Þëèÿ Ìîíàñòûðñêàÿ34.
11 èþëÿ 1993 ã. íåäàëåêî îò ÷óäîòâîðíîãî èñòî÷íèêà, áëàãîäàðÿ
óñèëèÿì î. Ñåáàñòüÿíà áûëî îñâÿùåíî ìåñòî ïîä íîâûé ìîíàñòûðü.
Âñêîðå áûë ïîñòðîåí ìîíàñòûðü Ïðåñâÿòîé Òðîèöû è öåðêîâü Ðîæäåñòâà
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû. Âî ìíîãèõ ïèñüìåííûõ èñòî÷íèêàõ óêàçûâàåòñÿ,
÷òî àðõèòåêòîðîì ìîíàñòûðÿ áûë Ðîìàí Ñóëûê, êîòîðûé òàêæå ñîñòàâèë
ïðîåêò öåðêâè35. Ñ 23 èþíÿ 2009 ã. â ìîíàñòûðå íàõîäÿòñÿ ìîùè Ïðàòóëèíñêèõ ìó÷åíèêîâ36.

Çàêëþ÷åíèå
Ïîíÿòèÿ ÷óäà è ÷óäåñíîãî ïîäðàçóìåâàþò íåâîîáðàçèìûå, íåïîñòèæèìûå äëÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçóìà äåéñòâèÿ ñâåðõúåñòåñòâåííûõ ñèë,
êîòîðûå âëèÿþò íà âîîáðàæåíèå, ñîçíàíèå è ïîäñîçíàíèå ÷åëîâåêà.
Ëþáûå ðàçìûøëåíèÿ î ÷óäåñàõ áûëè è äî ñèõ ïîð ÿâëÿþòñÿ ñîñòàâíîé
÷àñòüþ ðåëèãèè, à òàêæå ÷àñòüþ òðàäèöèîííûõ íàðîäíûõ âåðîâàíèé.
Â óêðàèíñêîì ôîëüêëîðå âåðà â ÷óäåñà ïðèñóòñòâóåò ñ äðåâíåéøèõ
âðåìåí, ýõî êîòîðûõ îòðàæàåòñÿ â õðèñòèàíñòâå äî íàøèõ äíåé37.
Çàðâàíèöà  íåáîëüøîå ñåëî, êîòîðîå íå âñåãäà óêàçàíî íà êàðòàõ,
õîòÿ îíî åæåãîäíî ïîñåùàåòñÿ ïî÷òè ìèëëèîíîì ïàëîìíèêîâ. Êðîìå
34
35
36

Ïàëîìíèöüê³ ì³ñöÿ, Êè¿â 2011, c. 155.
î. Â. Ô³ðìàí, Çàðâàíèöÿ, Òåðíîï³ëü 2008, c. 4860.
Ïðàòóëèíñêèå ìó÷åíèêè  13 ãðåêî-êàòîëè÷åñêèõ ìîíàõîâ, êîòîðûå â 1874 ã. áûëè
ðàññòðåëÿíû öàðñêèìè âîéñêàìè çà îòêàç ñäà÷è èì õðàìà. Ñì. T. Krawczak, Likwidacja Unii
w Królestwie Polskim. Wydarzenia w Drelowie i Pratulinie w styczniu 1874. Uw³aszczenie  próby
pozyskania ch³opów przez cara, w: J. Skowronek, U. G³owacka-Maksymiuk (red.), Martyrologia Unitów
Podlaskich w wietle najnowszych badañ naukowych, t. 1, Siedlce 1996, s. 979; http://www.grekokatolicy.pl/artykuly/swieci/xix-wiek/historia-meczennikow-pratulinskich.html (20.03.2014).
37 Ñì. Â. Äÿê³â, Ôîëüêëîð ÷óäåñ ó ï³äðàäÿíñüê³é Óêðà¿í³ 1920-õ ðîê³â, Ëüâ³â 2008, ñ. 1452;
Â. Þçâåíêî, Ôàíòàñòè÷í³ êàçêè â ñèñòåì³ æàíð³â ôîëüêëîðó, Êè¿â 1975, ñ. 7682; Ë. Äóíàºâñüêà,
Óêðà¿íñüêà íàðîäíà êàçêà, Êè¿â 1987, ñ.127; Êîëÿäêè òà ùåäð³âêè. Çèìîâà îáðÿäîâà ïîåç³ÿ
òðóäîâîãî ðîêó, Êè¿â 1965, ñ. 4748.
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òîãî, âñå áîëüøå è áîëüøå ïîëÿêîâ ïîñåùàþò ýòî ñâÿòîå ìåñòî. Â áóäóùåì,
âîçìîæíî, áóäåò óñòàíîâëåíà ÷àñîâíÿ âî èìÿ óêðàèíñêî-ïîëüñêîãî
ïðèìèðåíèÿ. Ïîäîáíàÿ ñâÿòûíÿ èìååòñÿ â Ëàãåâíèêàõ (Ïîëüøà). Òàêàÿ
èíèöèàòèâà áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü çàæèâëåíèþ ìíîãèõ ðàí, ïðè÷èíåííûõ
äðóã äðóãó çà âðåìÿ îáùåé èñòîðèè.
Çàðâàíèöà ÿâëÿåòñÿ ìåñòîì, â êîòîðîì ïðàâäó ìîæíî óâèäåòü
ñ íåñêîëüêèõ ñòîðîí. Ýòî êàñàåòñÿ èñòîðèè óêðàèíñêîãî íàðîäà, èñòîðèè
ìàòåðèàëüíîé êóëüòóðû, èñêóññòâà è ïðåæäå âñåãî  èñòîðèè ðåëèãèè
è äóõîâíîñòè. Ïàëîìíèêè, ïðèåçæàþùèå ê ýòîìó ñâÿòîìó ìåñòó ìîãóò
ïî÷óâñòâîâàòü åãî ìíîãîâåêîâóþ èñòîðèþ è ïðèñóòñòâèå Áîãà. Ýòî òî
ìåñòî, ãäå ïðîèñõîäèò âñòðå÷à òûñÿ÷ õðèñòèàí âîñòî÷íîãî îáðÿäà.
Çäåñü ïðîâîäÿòñÿ áîãîñëóæåíèÿ, êðåñòíûå õîäû, Ëèòóðãèè è ïàñòûðñêàÿ
äåÿòåëüíîñòü. Áûëî çàôèêñèðîâàíî ìíîæåñòâî ôàêòîâ ÷óäîòâîðíîãî
èñöåëåíèÿ ëþäåé è èõ ïîêàÿíèÿ. Ïîñêîëüêó òûñÿ÷è ïàëîìíèêîâ
ïðèáûâàþò ñþäà, ÷òîáû ïîêëîíèòüñÿ èêîíå Çàðâàíèöêîé Áîæüåé
Ìàòåðè, áûë ñîçäàí òóðèñòè÷åñêèé öåíòð, êîòîðûé âêëþ÷àåò â ñåáÿ
îòåëè, îáùåæèòèÿ, àðåíäóåìîå æèëüå, ñòîëîâóþ, à ïî îáåèì ñòîðîíàì
óëèöû øèðîêî ðàçâèòà òîðãîâëÿ. Òàì åñòü âîçìîæíîñòü ïðèîáðåñòè
ðàçëè÷íûå ðåëèãèîçíûå ñóâåíèðû: èêîíû, ÷åòêè, êíèãè, ñâå÷è, êðåñòû,
à òàêæå ñëàäîñòè è íàïèòêè. Äëÿ íåêîòîðûõ ñâÿòûå ìåñòà ÿâëÿþòñÿ
ìåñòîì âåäåíèÿ áèçíåñà, äëÿ äðóãèõ  äóõîâíîå ìåñòî, êóäà ïðèåçæàþò,
÷òîáû ïåðåæèòü âñòðå÷ó ñ Áîãîì è ïðîñèòü Ïðåñâÿòóþ Äåâó Ìàðèþ
î áëàãîñëîâåíèè.
Ïîíèìàíèÿ ÷óäà ñ òî÷êè çðåíèÿ ôîëüêëîðà â Çàïàäíîé Óêðàèíå
âàæíî íå òîëüêî â èñòîðè÷åñêîãî è êóëüòóðíîì êîíòåêñòå, íî ñ òî÷êè
çðåíèÿ âçàèìîîòíîøåíèé òðàäèöèè è ðåëèãèè. Èññëåäîâàòåëè, èçó÷àþùèå
ýòè ìåñòà, èìåþò âîçìîæíîñòü ïðåäñòàâèòü íàöèîíàëüíûå öåííîñòè íà
ôîíå äóõîâíî-ðåëèãèîçíîé ïðîáëåìàòèêè êàê â äðåâíîñòè, òàê è â íàøå
âðåìÿ.

ZARWANICA – MARYJNE CENTRUM ODPUSTOWE
W KOŚCIELE GRECKOKATOLICKIM NA UKRAINIE
(STRESZCZENIE)

W artykule podjêto próbê przedstawienia fenomenu Zarwanicy (Ukraina) jako miejsca wiêtego, które jest wa¿nym orodkiem kultu maryjnego w Kociele greckokatolickim. Nale¿y zwróciæ
uwagê, ¿e miejsca odpustowe stanowi¹ ogromn¹ wartoæ duchow¹ w ramach pobo¿noci ludowej
oraz ca³ej wspólnoty kocielnej. Wierni pielgrzymuj¹ do tych miejsc, modl¹ siê, a tak¿e maj¹ czas na
refleksjê duchow¹. W pierwszej czêci pracy omówiono najbardziej znane miejsca odpustowe na
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Ukrainie. W drugiej czêci przedstawiono terminologiê oraz historiê pielgrzymowania, uwzglêdniaj¹c
równie¿ jego wymiar teologiczny. W trzeciej czêci scharakteryzowano Zarwanicê w ujêciu historyczno-religijnym. Celem artyku³u jest przedstawienie Zarwanicy jako miejsca, w którym prawda jest
spojeniem wielu p³aszczyzn, czyli: historii narodu ukraiñskiego, dziejów kultury duchowej i materialnej,
sztuki, a nade wszystko historii wiary, religii oraz duchowoci. Pielgrzymi przybywaj¹cy do tego
wiêtego miejsca mog¹ odczuæ wielowiekow¹ historiê oraz obecnoæ Bo¿¹. W Zarwanicy spotykaj¹
siê tysi¹ce chrzecijan obrz¹dku wschodniego i nie tylko. Autorzy wyra¿aj¹ nadziejê, ¿e niniejszy
artyku³ przyczyni siê do upowszechnienia tego miejsca odpustowego nale¿¹cego do Kocio³a grekokatolickiego, które naznaczone zosta³o cudownymi zjawiskami, uznanymi oficjalne przez Koció³, a wierni
znajd¹ tam duchowe wzbogacenie.

ZARWANICA – MISSIONARY MARIAN PILGRIMAGE CENTER
IN THE GREEK-ORTHODOX CHURCH IN UKRAINE
(SUMMARY)

In the article an attempt was undertaken to present the phenomenon of Zarwanica (Ukraine)
as a holy place, which is a very important Marian veneration center in the Greek-Orthodox Church.
Attention should be paid to the fact that pilgrimage centers constitute a huge spiritual value within folk
piety and the whole church community. The typical background for the folk piety is the existence of
such a holy place which is the basis for the pilgrimage movement, prayer and spiritual reflection. In
the first part of the thesis we get informed of the best known places like that in Ukraine. In the
second part, the terminology and the history of pilgrimages, including their theological aspect is
provided. In the third, Zarwanica is described in its historical and religious setting. The aim of the
article is to present Zarwanica as a place, in which the truth is the focal point of several levels: the
history of the Ukrainian nation, history of spiritual and material culture, art, and above all history of
faith, religion, and spirituality. Pilgrims arriving at this holy place can feel the centuries-old history and
Gods presence. Zarwanica is the meeting place of thousand of Christians representing the Eastern
rite, yet not only them. Publishing the knowledge of Zarwanica aims at making this place popular with
Orthodox Church believers, also because of miracles that have happened here, which are officially
recognized by the Church, and where people can experience spiritual enrichment.

ZARWANICA – MARIENZENTRUM IN DER GRIECHISCH-ORTHODOXEN
KIRCHE IN DER UKRAINE
(ZUSAMMENFASSUNG)

In dem Artikel wurde versucht, das Phänomen Zarwanica (Ukraine) als eine heilige Stätte, die
ein wichtiges Zentrum der Marienverehrung in der griechisch-orthodoxen Kirche ist, darzustellen.
Man muss in Betracht ziehen, dass die Wallfahrtsorte einen großen spirituellen Wert im Rahmen der
Volksfrömmigkeit und der ganzen Kirchengemeinschaft ausmachen. Die Basis, welche für die Gläubigen die heilige Stätte sicher ist, gibt ihnen auch den Grund für ihr Pilgern, Gebet und spirituelle
Besinnung. Im ersten Teil lesen wir über die bekanntesten Wallfahrtsorte in der Ukraine. Im zweiten
Teil des Artikels wird die Terminologie geliefert, sowie die Pilgerfahrtengeschichte in ihrem theologischen Aspekt. Im dritten Teil wird Zarwanica selbst auf dem historisch-religiösen Hintergrund charakterisiert. Das Ziel des Artikels ist es, Zarwanica als Ort darzustellen, wo die Wahrheit viele
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Ebenen verbindet, solche wie die Geschichte des ukrainischen Volkes, die Geschichte der spirituellen
und materiellen Kultur, der Kunst und vor allem die Geschichte des Glaubens, der Religion und der
Spiritualität. Die Pilger, die hierher kommen, spüren die mehrere Jahrhunderte alte Geschichte und die
Anwesenheit Gottes. Zarwanica ist ein Ort, wo tausende Christen nicht nur des östlichen Ritus
zusammenkommen. Die Präsentation der mit Zarwanica zusammenhängenden Thematik soll dazu
führen, diesen Ort, der zur griechisch-orthodoxen Kirche gehört, beliebt zu machen, und zwar auch
deshalb, weil er mit wunderbaren Erscheinungen gekennzeichnet ist, die von der Kirche anerkannt
worden sind und ein Ort ist, an dem man spirituell bereichert werden kann.
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Postaæ Flawiusza Klaudiusza Juliana1 (Flavius Claudius Iulianus, 361363),
przez póniejszych pisarzy chrzecijañskich og³oszonego Apostat¹, w IV w.
by³a uwa¿ana za uosobienie starej religii rzymskiej. Bez w¹tpienia odegra³ znaczn¹ rolê w historii cesarstwa rzymskiego. Z pewnoci¹ jako cz³owiek bardzo
dobrze wykszta³cony odcisn¹³ piêtno na ¿yciu umys³owym ówczesnej epoki2.
Dowodem jego erudycji i dba³oci o dobro publiczne s¹ liczne pisma jego
autorstwa, które zachowa³y siê do naszych czasów3.
Adres/Adresse/Anschrift: dr Maria Piechocka-K³os, Katedra Historii Kocio³a i Dziedzictwa Kulturowego,
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, mayphi@wp.pl.
1 Julian Apostata by³ m³odszym synem Juliusza Konstancjusza, przyrodniego brata Konstantyna
Wielkiego. Zanim zasiad³ na cesarskim tronie, otrzyma³ staranne wykszta³cenie w zakresie kultury antycznej. Pozna³ równie¿ za³o¿enia nowej religii, jak¹ by³o chrzecijañstwo. Jednak pod wp³ywem teurgów
neoplatoñskich zainteresowa³ siê pogañstwem, które ostatecznie uzna³ za religiê osobist¹. Zob. M. Piechocka-K³os, Prawodawstwo cesarskie i kocielne wobec kultu pogañskiego w IVVI wieku, Olsztyn
2010, s. 56; zob. tak¿e L. Bielas, Apostazja cesarza Juliana w wiadectwach antycznych pisarzy i w nowo¿ytnej historii, Kraków 2002, s. 3155.
2 A. Paj¹kowska, Wstêp, w: Julian Apostata, List do filozofa Temistiosa, przek³. A. Paj¹kowska,
Poznañ 2011, s. 7.
3 Zestawienie obszernej bibliografii Juliana Apostaty oraz powiêconej cesarzowi literatury zosta³o
zamieszczone w A. Paj¹kowska, Wstêp, w: Julian Apostata, Misopogon, czyli Nieprzyjaciel brody, przek³.
A. Paj¹kowska, Poznañ 2009, s. 79.
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Zafascynowany kultur¹ helleñsk¹, pocz¹tkowo ukrywa³ fakt oddawania
czci bogom pogañskim. Jawnie nie g³osi³ równie¿ swoich pogl¹dów religijnych,
utrzymuj¹c je w tajemnicy. Upubliczni³ je dopiero w chwili skupienia w³adzy
cesarskiej w swoim rêku, po mierci Konstancjusza4. Nale¿y uznaæ, ¿e w³adca
ten, podejmuj¹c starania wzglêdem odrodzenia religii pogañskiej, wraz z jej
kultem stworzy³ zupe³nie nowy twór religijny, który mo¿na nazwaæ Kocio³em
pogañskim5. Julian marzy³ o przywróceniu wiary w starych rzymskich bogów
na terenie ca³ego Imperium Romanum. Jednak¿e zdaniem cesarza, starorzymska
religia wraz z ca³ym jej kultem powinna byæ ca³kowicie zreformowana6. Interesuj¹cy wydaje siê fakt, ¿e Julian pragn¹³ powrotu dawnego porz¹dku w sprawach
religijnych. Jednak¿e w wyniku swoich dzia³añ stworzy³ niejako zupe³nie now¹
religiê, której idea³y wydaj¹ siê bli¿sze chrzecijañstwu z punktu widzenia mentalnoci i tradycji ni¿ pogañstwu7.
Julian uwa¿any za uosobienie starej religii rzymskiej nie zosta³ od razu
w jawny sposób gorliwym piewc¹ powrotu do pogañstwa. Cesarz zdawa³ sobie
sprawê z szybkiego rozwoju Kocio³a oraz swobód, jakimi cieszy³o siê chrzecijañstwo w IV w. na terenie Imperium Romanum8. Pomimo to wierzy³, ¿e dziêki
przywróceniu pogañstwa uratuje pañstwo9. To dowodzi, ¿e powrót do starej
religii politeistycznej nie by³ podyktowany jedynie wzglêdami osobistymi, ale mia³
pod³o¿e polityczne. Bez w¹tpienia jednak jego niechêæ do chrzecijañstwa mia³a
charakter osobisty. Apostata z pewnoci¹ nienawidzi³ wszystkich chrzecijan10,
za nade wszystko Konstancjusza, którego obwinia³ za mieræ ojca i braci11.
4 Zgodnie z wol¹ cesarza po objêciu przez niego w³adzy, poganie mogli publicznie sprawowaæ kult
ju¿ od jesieni 361 r. Ponadto Julian nakaza³ ponowne otwarcie wczeniej zamkniêtych wi¹tyñ, a tak¿e
przywróci³ stare obrzêdy. Rozporz¹dzenia reguluj¹ce te kwestie zosta³y wydane na prze³omie 361362.
M. Piechocka-K³os, Prawodawstwo cesarskie i kocielne wobec kultu pogañskiego w IVVI wieku, s. 56.
5 Ibidem, s. 58.
6 H. Mattingly, The Later Paganism, Harvard Theological Revies 35 (1942), s. 178179; Sz.
Olszaniec, Julian Apostata jako reformator religijny, Kraków 1999; H. Raeder, Kaiser Julian als Philosoph und religiöser Reformator, Darmstadt 1978, s. 206221.
7 Potwierdza to choæby wyobra¿enie Juliana na temat pogañskiego kap³ana , który jego zdaniem
powinien prowadziæ bardzo surowy i cnotliwy tryb ¿ycia. Cesarz w³anie taki tryb ¿ycia prowadzi³.
M. Jaczynowska, Dzieje Imperium Romanum, Warszawa 1995, s. 443.
8 M. Piechocka-K³os, Prawodawstwo cesarskie i kocielne wobec kultu pogañskiego w IVVI
wieku, s. 56.
9 Ch.N. Cochrane, Chrzecijañstwo i kultura antyczna, przek³. G. Pianko, Warszawa 1960,
s. 261; N.H. Baynes, The Early Life of Julian the Apostate, Journal of Hellenic Studies 45 (1925),
s. 251254; Ch. Lacombrade, Kaiser Julian und die römische Tradition, Darmstadt 1978, s. 285297.
10 W. Ceran, Koció³ wobec antychrzecijañskiej polityki cesarza Juliana Apostaty, £ód 1980,
s. 116118, 150157.
11 Tak twierdzi Sokrates: Bo gdzie tylko obci¹¿ano w jaki sposób pamiêæ Konstancjusza, bardzo
chêtnie spe³nia³ (Julian) proby chrzecijan. Ale tam, gdzie ten motyw nie wchodzi³ w grê jawnie
okazywa³ wszystkim osobist¹ odrazê, z jak¹ odnosi³ siê do chrzecijan w ogóle. Sokrates Scholastyk,
Historia Kocio³a, III, 11, 2, t³um. S.J. Kazikowski, Warszawa 1986, s. 296.
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Pomimo niechêci do chrzecijan, Julian pocz¹tkowo nie zdecydowa³ siê na
otwarte ich przeladowania. Oficjalnie g³osi³ zasady tolerancji religijnej12. Jednak
z pewnoci¹ owe zasady by³y mu obce. Julian wiedzia³, ¿e musi siê liczyæ
z ich si³¹ i wp³ywami. Stopniowo zatem stara³ siê umniejszaæ rolê Kocio³a
w pañstwie13.
Julian planowa³ radykalnie zmieniæ politykê pañstwa wobec wyznawców
nowej religii po powrocie z wojny z Persami. Zapowiada³ przeladowania wobec chrzecijan. Z wyprawy jednak nie wróci³14. Zamiast szybkiego zwyciêstwa
udzia³em cesarza i jego armii sta³ siê, jak pisze R. Browning, pozbawiony nadziei
pochód po bezdro¿ach perskiego pañstwa15.
Julian zgin¹³ 26 czerwca 363 r. W chwili mierci mia³ skoñczone 32 lata16.
W ostatniej chwili ¿ycia, jak g³osi legenda, zwracaj¹c siê ku niebu, Julian mia³
wykrzyczeæ s³owa Galilejczyku, zwyciê¿y³e!. W rzeczywistoci cesarz w chwili
mierci prawdopodobnie wyrazi³ swoj¹ przegran¹ s³owami Heliosie opuci³e
mnie17.
Celem niniejszego artyku³u jest przede wszystkim przedstawienie opisu
mierci Juliana Apostaty na podstawie wybranych róde³, pochodz¹cych g³ównie z IV i V w. To zagadnienie historii antycznej, nawet w czasach wspó³czesnych wzbudza wiele emocji, gdy¿ obiektywne i bezstronne przeanalizowanie tej
kwestii przysparza trudnoci, poniewa¿ ród³a staro¿ytne traktuj¹ce tê problematykê nale¿y uznaæ za niewystarczaj¹ce.
Opis mierci Odstêpcy zostanie przedstawiony w oparciu o materia³ ród³owy z punktu widzenia chrzecijañskiego i pogañskiego. Wiod¹cymi za w¹tkami bêd¹ okolicznoci mierci cesarza oraz próba ustalenia jego zabójcy. Nale12 Szerzej na temat: M. Di Maio, The Emperor Julian« s Edicts of Religious Toleration, Ancient
World 20 (1989), s. 99109.
13 W 363 r. cesarz pod wp³ywem neoplatoñczyków zaskoczy³ wyznawców Chrystusa swoim
rozporz¹dzeniem w sprawie pogrzebów, zabraniaj¹c urz¹dzania wszelkiego rodzaju uroczystoci pogrzebowych w czasie dnia. Tego rodzaju rozporz¹dzenia wywo³ywa³y zamêt w powszechnie przyjêtych
normach obyczajowych. Ponadto, w ramach represji wobec nowej rzymskiej religii i jej wyznawców
cesarz nakaza³ zamkn¹æ okaza³y koció³ w Antiochii zbudowany przez Konstancjusza. Nale¿y uznaæ, ¿e
dzia³a te by³y rodzajem odwetu za zniszczon¹ wi¹tyniê Apollina w Dafne w pobli¿u Antiochii. Owo
miejsce pogañskiego kultu sp³onê³o w niewyjanionych okolicznociach. M. Piechocka-K³os, Prawodawstwo cesarskie i kocielne wobec kultu pogañskiego w IVVI wieku, s. 57; zob. tak¿e Sz. Olszaniec,
Problem wi¹tyni Apolla w Dafne jako przyk³ad konfliktu religijnego w czasach Juliana, Meander
(1995), z. 7/8, s. 325333.
14 Sokrates Scholastyk, Historia Kocio³a, III, 21, s. 310312; Sozomen, Historia Kocio³a, VI, 2,
t³um. S. Kazikowski, Warszawa 1980, s. 354358; Ammianus Marcellinus, Dzieje rzymskie, XXV, 3,
t³um. I. Lewandowski, t. 1, Warszawa 2002, s. 517522.
15 R. Browning, The Emperor Julian, Berkeley-Los Angeles 1978, s. 187-219.
16 Sokrates Scholastyk, Historia Kocio³a, III, 21, s. 311.
17 Libanios, Mowa na czeæ Juliana, 274, przek³. L. Ma³unowiczówna, w: Libanios, Wybór mów,
Wroc³aw 1953, s. 180, przyp. 196.
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¿y jednoczenie pamiêtaæ, ¿e na temat panowania, a nawet samej mierci Juliana
Apostaty powsta³o ju¿ wiele opracowañ. Jednak¿e zestawienie róde³ pogañskich i chrzecijañskich stanowi pewnego rodzaju novum w tym zakresie
i z pewnoci¹ uzupe³ni istniej¹ce ju¿ badania.
Najwa¿niejszymi ród³ami z tego okresu, wybranymi przez autorkê, do
poznania tego zagadnienia s¹: Mowa na czeæ Juliana18 i Mowa w obronie
wi¹tyñ19 autorstwa Libaniusza z Antiochii (314395), Dzieje rzymskie Ammianusa Marcellinusa (ok. 330  po 392), Historia Kocio³a Sokratesa Scholastyka
(ok. 380  ok. 450), Historia Kocio³a Sozomena (ok. 400  ok. 450) oraz
Historia Armenii Faustusa z Bizancjum (IV/V w.)20.
W tych w³anie pismach na temat mierci Juliana prawdziwe informacje
przeplataj¹ siê z kr¹¿¹cymi legendami, bowiem nag³a mieræ cesarza podczas
jego kampanii perskiej z r¹k nieznanych sprawców z pewnoci¹ sprzyja³a spekulacjom oraz tworzeniu siê na ten temat opowieci.
Wymienione dokumenty, niestety, nie s¹ powiêcone w ca³oci lub
w znacznej czêci badanej kwestii. Informacje na ten temat znajdujemy jedynie
w ich fragmentach. Jednak analiza tych materia³ów ród³owych pozwala wysun¹æ ciekawe wnioski, które w oparciu o literaturê przedmiotu mog¹ rzuciæ nowe
wiat³o na badane zagadnienie.
mieræ Juliana Apostaty ostatecznie pogrzeba³a nadziejê na odnowienie
i przywrócenie w granicach Imperium Romanum wiary w starych rzymskich
bogów21. Ponadto nag³a mieræ cesarza  przede wszystkim w przekonaniu
chrzecijan  by³a kar¹, jaka dotknê³a Juliana za odstêpstwo od nowej monoteistycznej religii. Zw³aszcza w krêgach chrzecijañskich pojawia³y siê g³osy, ¿e
Apostata poniós³ mieræ za grzechy, jakich siê dopuci³. Zatem zarówno ród³a
chrzecijañskie, jak i pogañskie dostarczaj¹ informacji, z których mo¿na wnioskowaæ, ¿e miertelny cios, jaki dosiêg³ cesarza nie zosta³ zadany ludzka
rêk¹22. Wydaje siê, ¿e podobnego zdania byli tak¿e niektórzy poganie, choæ
z pewnoci¹ nie traktowali tego w kategoriach kary za przestêpstwa religijne,
w tak bezporedni sposób, jak wyznawcy Chrystusa.
Libaniusz w Mowie w obronie wi¹tyñ w kontekcie mierci Juliana pisze
o zdradzie. We fragmencie s³awi¹cym cesarza czytamy, ¿e Julian [ ] który
przej¹³ w³adzê po swym poprzedniku, a obali³by w³adzê Persów, gdyby zdrada
18
19

Ibidem, s. 88190.
Libanios, Mowa w obronie wi¹tyñ, przek³. L. Ma³unowiczówna, w: Libanios, Wybór mów,
Wroc³aw 1953, s. 227253.
20 M. Lauer (red.), Des Faustus von Byzanz Geschichte Armeniens, Köln 1879.
21 N.H. Baynes, The death of Julian the Apostate in a Christian legend, Journal of Roman
Studies 27 (1937), s. 22; zob. tak¿e T. Szel¹g, Kampanie galijskie Juliana Apostaty. Argentoratum 357,
Zabrze 2007, s. 179182.
22 Ibidem.
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nie przeszkodzi³a mu w uskutecznieniu zamys³ów. Wielki jest jednak¿e i po
mierci. Bo zgin¹³ na skutek zdrady, jak Achilles23, i jak Achillesa s³awi¹ go za
czyny dokonane przed mierci¹24. W kolejnym fragmencie Mowy w obronie
wi¹tyñ czytamy, ¿e s³awa, jak¹ cieszy³ siê cesarz, jest dzie³em bogów [ ]
którym odda³ wi¹tynie, przywróci³ czeæ, wiête obwody, o³tarze i krew ofiarn¹. Gdy od bogów siê dowiedzia³, ¿e po upokorzeniu dumy Persów zaraz
umrze, za cenê w³asnego ¿ycia kupi³ s³awê, zdobywaj¹c wiele miast, pustosz¹c
niejedn¹ okolicê, nauczywszy uciekaæ tych, co dotychczas cigali [ ] Powita³
tedy radonie otrzyman¹ ranê i spogl¹da³ na ni¹ z dum¹, sam nie uroni³ ³zy, tym
którzy p³akali, czyni³ wyrzuty [ ]25.
W przedstawionych tu fragmentach mowy odnajdujemy godne uwagi w¹tki. Tak wiêc z jednej strony Julian, bêd¹c ulubieñcem pogañskich bogów, móg³
ponieæ mieræ za cenê s³awy. Z drugiej jednak strony, Libaniusz sugeruje zdradê, nie podaje jednak imienia ludzkiego zabójcy. Nie rzuca tak¿e konkretnych
oskar¿eñ. Bez w¹tpienia jednak w krêgach pogañskich mówiono, ¿e mierteln¹
ranê Julianowi zdradziecko zada³ jaki nieznany chrzecijañski ¿o³nierz. Tego
samego zdania wydaje siê byæ tak¿e Libaniusz. Choæ w Mowie w obronie
wi¹tyñ autor nic o tym nie wspomina, jednak tak¹ sugestiê znajdujemy w innym
jego autorstwa tekcie, tj. w Mowie na czeæ Juliana. Libaniusz równie¿ i w tym
pimie nie wskazuje po imieniu konkretnego zabójcy pisz¹c kto by³ zabójc¹,
niejeden pragnie us³yszeæ. Imienia nie znam26.
Julian poniós³ mieræ w czasie wojny z Persami w bitwie pod Ktezyfon27
tem . Zatem zupe³nie naturalne wydawaæ by siê mog³o, ¿e zgina³ z rêki nieprzyjaciela. Libaniusz jednak wyranie temu zaprzecza: [ ] nie wróg go zabi³,
wyranym tego dowodem jest, ¿e ¿aden nieprzyjaciel nie otrzyma³ nagrody za
zadan¹ ranê. Przecie¿ król perski wzywa³ przez heroldów zabójcê dla odznaczenia go, a kto by siê zg³osi³ mia³ otrzymaæ wielk¹ nagrodê, ale nikt, nawet z ¿¹dzy
odznaczenia, nie zdoby³ siê na tak¹ przechwa³kê28. W kolejnym fragmencie
autor na ten temat pisze: I wielka nale¿y siê wdziêcznoæ wrogom, ¿e nie
przyswoili sobie s³awy czynu, którego nie dokonali, ale pozwolili nam szukaæ
wród siebie samych zabójcy29.
23
24
25
26
27

W mitologii Achilles zgin¹³ na skutek ugodzenia strza³¹ Parysa.
Libanios, Mowa w obronie wi¹tyñ, 40, s. 245246.
Ibidem, 41, s. 246.
Libanios, Mowa na czeæ Juliana, 274, s. 180.
Ktezyfont, staro¿ytna perska stolica, po³o¿ona na pó³nocno-wschodnim brzegu Tygrysu, naprzeciw Seleucji. Miasto w swojej historii by³o kilkakrotnie zdobywane przez rzymsk¹ armiê. Julian
prowadzi³ oblê¿enie Ktezyfontu (363 r.) po odniesionym zwyciêstwie nad broni¹cymi przeprawy przez
rzekê Presami. Obecnie ruiny 30 km na po³udniowy wschód od Bagdadu.
28 Libanios, Mowa na czeæ Juliana, 274, s. 180.
29 Ibidem, 275, s. 180.
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W dalszej czêci tej mowy Libaniusz rzuca cieñ podejrzeñ w³anie na
chrzecijan. Dowodzi tego fragment mowy, gdzie czytamy, ¿e prawdopodobnie
zabójcami cesarza byli ci, dla których jego ¿ycie nie przedstawia³o korzyci
[ ] ludzie nie ¿yj¹cy pod³ug praw  z dawna czyhali na jego ¿ycie, i wtedy,
kiedy mieli po temu mo¿noæ, urzeczywistnili swoje zamys³y. Zmusza³a ich do
tego zarówno niegodziwoæ, która za jego panowania nie mog³a siê przejawiæ
swobodnie, jak przede wszystkim czeæ oddawana bogom, przeciwna ich w³asnym d¹¿eniom30.
Opis okolicznoci mierci i ostatnich chwil ¿ycia cesarza Libaniusz zamieci³ w Mowie na czeæ Juliana: [ ] rozesz³a siê w pewnym miejscu kolumna
wojska [ ] zerwa³ siê te¿ nagle gwa³towny wicher, który podniós³ tumany kurzu
i zgromadzi³ chmury, co dopomog³o tym, którzy siê nosili ze z³ymi zamiarami.
A cesarz, ¿eby po³¹czyæ rozerwan¹ kolumnê, pêdzi³ z jednym tylko s³ug¹; tymczasem w³ócznia przez jedca rzucona w niego, nie zas³oniêtego zbroj¹ [ ] przeszy³a ramiê i utkwi³a w boku. Run¹³ na ziemiê waleczny m¹¿. [ ] Kiedy lekarze
oznajmili, ¿e nie ma ratunku [ ] do wojska dotar³a wiadomoæ o mierci [ ]31.
Z kolei Ammianus Marcellinus na temat mierci Juliana pisze: [ ] doniesiono cesarzowi, ¿e nagle od ty³u nieprzyjaciel zaatakowa³ stra¿e zamykaj¹ce
pochód. Julian, wówczas jeszcze bez zbroi, znajdowa³ siê na przedzie, aby
obserwowaæ, jaka tam panuje sytuacja. Poruszony do ¿ywego t¹ druzgoc¹c¹
wiadomoci¹, nie myl¹c o przywdzianiu zbroi, wród zamieszania chwyci³
jedynie tarczê i popêdzi³ na pomoc tylnej stra¿y. [ ] nagle  w³ócznia, nie
wiadomo sk¹d rzucona, drasnê³a skórê na ramieniu cesarza, przebi³a ¿ebra
i g³êboko utkwi³a w w¹trobie. [ ] Spad³ z konia, a obecni przy nim szybko
podbiegli i zanieli do obozu, gdzie zosta³ otoczony opiek¹ lekarsk¹. [ ] Wycieñcza³ go up³yw krwi, le¿a³ wiêc nieruchomo. Kiedy na pytanie o nazwê
miejscowoci, gdzie upad³ z konia, uzyska³ odpowied, ¿e jest to Frygia, straci³
nadziejê na zachowanie ¿ycia. S³ysza³ bowiem kiedy przepowiedniê, ¿e tutaj
znajdzie wyznaczon¹ losem mieræ32.
Tak wiêc opis mierci cesarza przedstawiony przez Ammianusa Marcellinusa nie zawiera w³aciwie, poza ogólnym stwierdzeniem, ¿e Julian zosta³ miertelnie ugodzony w³óczni¹ w trakcie walki z Persami, ¿adnych szczegó³owych
informacji na temat jego zabójcy.
Kolejnym ciekawym ród³em do poznania epoki, w której gin¹³ bezpowrotnie wiat antyczny, ustêpuj¹c miejsca rodz¹cej siê chrzecijañskiej cywilizacji,
jest Historia Kocio³a autorstwa Sokratesa Scholastyka. Na temat okolicznoci
30
31
32

Ibidem.
Ibidem, 268270, s. 178.
Ammianus Marcellinus, Dzieje rzymskie, XXV, 3, 29, s. 517519.
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mierci Juliana u tego historyka czytamy, ¿e Cesarz siedz¹c na koniu, obje¿d¿a³
swe szyki i dodawa³ ducha walcz¹cym; bez pancerza i broni, ca³¹ ufnoæ pok³ada³ w nadziei, ¿e szczêcie go nie zawiedzie. Tymczasem nie wiadomo sk¹d
ugodzi³ go pocisk i przebiwszy mu ramiê utkwi³ miêdzy ¿ebrami. Na skutek tej
rany cesarz zakoñczy³ ¿ycie [ ]33. Sokrates Scholastyk równie¿ nie podaje
imienia zabójcy cesarza, twierdz¹c, ¿e [ ] zabójca pozostaje nieznany34.
W dalszym fragmencie historyk snuje domys³y na temat zabójcy Juliana,
przytacza kr¹¿¹ce na ten temat pog³oski. Relacjonuje, ¿e zdaniem jednych zabójc¹ Apostaty by³ zbieg³y Pers, wed³ug innych mierteln¹ ranê cesarz móg³ otrzymaæ z r¹k ¿o³nierza z w³asnych szeregów35.
Szczególnie ciekawy wydaje siê jednak w¹tek, w którym Sokrates Scholastyk pisze, ¿e wed³ug Kallistosa, nale¿¹cego w 363 r. do elitarnej grupy ¿o³nierzy
(domestici), bêd¹cych na s³u¿bie cesarza do wykonywania zadañ specjalnych,
stanowi¹cych przyboczn¹ gwardiê w³adcy, Julian [ ] zmar³ ugodzony miertelnie przez demona36. W kolejnym fragmencie czytamy, ¿e zdaniem historyka,
Kallistos  jako autor opisuj¹cej wojnê z Persami epopei u³o¿onej na czeæ
Juliana  mia³ prawo wymyliæ historiê na temat zabójcy cesarza37. Dalej jednak
historyk sugeruje, ¿e opis Kallistosa niekoniecznie nale¿y traktowaæ tylko i wy³¹cznie jako fikcjê literack¹, a spróbowaæ rozwa¿yæ go w kategoriach kary. Bowiem
zdaniem Sokratesa wielu [ ] dosiêg³y erynie i zabra³y z tego wiata. Zreszt¹ [ ]
ka¿dy móg³ spostrzec, ¿e ten cz³owiek przez sw¹ odwagê i zapa³ nara¿a³ siê na
ci¹g³e niebezpieczeñstwo; zami³owania literackie obudzi³y w nim pró¿noæ
i nadmierne ambicje, a upozorowana ³askawoæ narazi³a go na wzgardê38.
Z kolei Sozomen opis mierci Juliana rozpoczyna od przedstawienia stanowiska Libaniusza sugeruj¹cego, ¿e zabójc¹ cesarza móg³ byæ chrzecijanin39.
Historyk nie tylko nie neguje tego przypuszczenia, ale uwa¿a je za wysoce
prawdopodobne. Sozomen wyranie podkreli³, ¿e jeli rzeczywicie zabójc¹
cesarza okaza³by siê jaki wyznawca Chrystusa, bêd¹c tyranobójc¹ sta³by siê
[ ] bohaterem dla sprawy Boga i wiary, której by³ wyznawc¹40, wiêc nie
nale¿a³oby go za ten czyn potêpiaæ i karaæ. Niestety, historyk na temat sprawcy
zabójstwa, jak sam przyznaje, nie potrafi podaæ ¿adnych bli¿szych szczegó³ów41.
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Sokrates Scholastyk, Historia Kocio³a, III, 21, s. 311.
Ibidem.
Ididem.
Ibidem, III, 21, s. 312.
Ibidem.
Ibidem.
Sozomen, Historia Kocio³a, VI, 2, s. 354.
Ibidem, VI, 2, s. 355.
Ibidem.
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Jednak powo³uj¹c siê na swoich rozmówców, historyk przekazuje, ¿e [ ]
Julian zgin¹³ za spraw¹ gniewu Bo¿ego42.
W przekonaniu chrzecijan, Juliana bêd¹cego przeladowc¹ Kocio³a usunêli wiêci, wype³niaj¹c wolê niebios43. Tak wiêc u Sozomena znajdujemy opis
widzenia maj¹cego zwi¹zek ze mierci¹ cesarza. By³o ono dowiadczeniem jednego z przyjació³ cesarza, prawdopodobnie samego antiocheñskiego sofisty
Libaniusza. U historyka na ten temat czytamy: I tak, zd¹¿aj¹c do cesarza, który
przebywa³ ju¿ na terytorium perskim, przyjaciel ów zatrzyma³ siê podobno
w jakiej miejscowoci [ ], a nie maj¹c gdzie na noc sk³oniæ g³owy, u³o¿y³ siê
do snu w miejscowym kociele; i zobaczy³, we nie czy na jawie, wielu z aposto³ów i proroków, jak zebrani razem, u¿alali siê nad zniewag¹, wyrz¹dzon¹ Kocio³owi przez w³adcê, i naradzali siê miêdzy sob¹, có¿ to pocz¹æ w takiej
sytuacji. [ ] nagle dwóch z tego grona powsta³o, rzucaj¹c pozosta³ym has³o,
aby byli dobrej myli; i zupe³nie jakby im spieszno by³o unicestwiæ panowanie
Juliana, szybko opucili zgromadzenie. Tymczasem ów cz³owiek, który by³ widzem tych zadziwiaj¹cych rzeczy, [ ] ponownie u³o¿ywszy siê tam do snu,
ujrza³ to samo zgromadzenie; i nagle ci, co w widzeniu z poprzedniej nocy
wyruszyli przeciw Julianowi, wszed³szy jak gdyby prosto z drogi, oznajmili
pozosta³ym, ¿e cesarz poleg³44. Historyk nie wymieni³ z imienia owych wiêtych zabójców.
Podobn¹ legendê do tej zawartej w relacji Sozomena znajdujemy w Historii Armenii autorstwa Faustusa z Bizancjum. Z treci tego dzie³a dowiadujemy
siê, ¿e na polecenie cesarza Walensa45 rozpoczêto poszukiwania uczonych mê¿ów, którzy byliby w stanie opracowaæ dokument uzasadniaj¹cy bezpodstawnoæ wiary chrzecijañskiej. Zadanie obalenia nowej wiary zdecydowano siê
powierzyæ uczonemu soficie, mieszkaj¹cemu w pewnym miecie, który w trakcie podró¿y do cesarza  nocuj¹c w kaplicy mêczeñskiej wiêtej Tekli  ujrza³
wielkie zgromadzenie mêczenników, piesznie obraduj¹cych nad potrzeb¹ zg³adzenia cesarza. Zebrani w chwale zdecydowali powierzyæ misjê zabicia Juliana
dwóm wiêtym: Sargisowi i Teodorowi, którzy po wykonaniu zadania powrócili
do obraduj¹cych, aby potwierdziæ fakt mierci cesarza46.
42
43
44
45

Ibidem.
N.H. Baynes, The death of Julian the Apostate in a Christian legend, s. 22.
Sozomen, Historia Kocio³a, VI, 2, s. 355.
Faustus w odniesieniu do Juliana u¿y³ sformu³owania Walens. Walens, podobnie jak Cezar, jest tytu³em cesarza rzymskiego. Nie odnosi siê do imienia. N.H. Baynes, The death of Julian the
Apostate in a Christian legend, s. 24; zob. tak¿e N.H. Baynes, Rome and Armenia in the Fourth Century,
EHR 25 (1910), s. 625643.
46 Oto: ,,Cesarz Walens rozkaza³ rozpoczêcie poszukiwañ uczonych mê¿ów, którzy byliby
w stanie opracowaæ dokument obalaj¹cy wiarê chrzecijañsk¹. Dotar³a do niego wiadomoæ, ¿e uczony
sofista ¿y³ w pewnym miecie [ ]. Bez zw³oki odnaleli go i zabrali ze sob¹. Szukaj¹c miejsca na drug¹
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Tak du¿e podobieñstwo opisu u Sozomena i Faustusa potwierdza prawdopodobieñstwo, ¿e obie te historie s¹ wariantami tej samej legendy47. Dokonuj¹c analizy porównawczej obydwu wersji mo¿na pokusiæ siê o próbê ustalenia
miejsca narodzin owej legendy. Szczegó³owe badanie obu przedstawionych wy¿ej fragmentów pozwala przypuszczaæ, ¿e owe legendy zawieraj¹ wyrane lady
pochodzenia antiocheñskiego48. Sozomen podaje, ¿e Julian przebywa³ w Persji,
za u Faustusa czytamy, ¿e Walens pos³a³ po kogo, kto podj¹³by siê napisania
traktatu uderzaj¹cego w chrzecijañstwo. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e owym uczonym sofist¹, o którym mowa w dziele Faustusa, by³ w³anie Libaniusz z Antiochii49. Wiadomo, ¿e cesarz swój perski marsz rozpocz¹³ w³anie od Antiochii.
Podczas swojej perskiej kampanii napisa³ traktat przeciw Galilejczykom50. Za
Antiochi¹ przemawia równie¿ spostrze¿enie, ¿e w przekazie Faustusa owemu
niebiañskiemu zgromadzeniu przewodniczy³a wiêta Tekla, która by³a chwa³¹
Antiochii i tam te¿ znajdowa³o siê jej martyrium51.
Ciekaw¹ okolicznoci¹ jest równie¿ to, ¿e Faustus jako jedyny z wymienionych wy¿ej autorów zdecydowa³ siê nazwaæ zabójców po imieniu. Wed³ug tego
historyka dwaj wiêci, którym powierzone zosta³o zadanie zabicia Juliana to
wiêci Sargis52 i Teodor53. Obaj  jako rzymscy legionici  byli przygotowani
do takiego zadania, jak zg³adzenie przeciwnika, w tym przypadku  cesarza54.
noc podró¿y, przeje¿d¿ali przez kolejne miasteczko, na krañcach którego znajdowa³a siê kaplica mêczeñska wiêtej niewiasty imieniem Tekla. [ ] Uczony [ ] wci¹¿ jeszcze nie spa³, kiedy zobaczy³ [ ]
wielkie zgromadzenie mêczenników, którzy pojawili siê w chwale. [ ] Zebralimy siê piesznie, by
bezzw³ocznie pomciæ wiernych Panu. [ ] Musimy usun¹æ Walensa-tego który powstrzymuje pracownikówby ka¿dy z nich móg³ wykonywaæ swoj¹ pracê. [ ] »Pójdmy zatem, polijmy dwóch sporód
nas, by odebrali ¿ycie nikczemnemu Walensowi«. Jeden z dwóch wybranych zwany by³ Sargis, drugi za
Teodor. Pos³ali ich, wyznaczyli czas i rzekli: »Spotkamy siê o tej samej godzinie«, po czym powstali
i rozeszli siê. Dalej czytamy: Po dowiadczeniu wizji ogl¹danej na w³asne oczy sofista [ ] udawa³
chorego i przekonywa³, ¿e nie mo¿e ruszyæ siê z miejsca.[ ] zamkn¹³ drzwi i po³o¿y³ siê [do snu] na
swoim miejscu, gdy nagle zobaczy³ raz jeszcze [ ] mêczenników spiesz¹cych na zgromadzenie. [ ]
Wówczas wyst¹pi³o dwóch wyznaczonych do wykonania zadania: Sargis i Teodor. [ ] Ca³e zgromadzenie wiêtych przemówi³o: »Czy wykonalicie zadanie, do którego zostalicie wyznaczeni?«, tamci odrzekli: »Po rozstaniu z wami odeszlimy i zg³adzilimy Walensa, wroga prawdy«. M. Lauer (red.), Des
Faustus von Byzanz Geschichte Armeniens, 4, 10, s. 7577 [t³um. z jêz. niem.  M.P.K.].
47 N.H. Baynes, The death of Julian the Apostate in a Christian legend, s. 24.
48 Ibidem, s. 25.
49 Ibidem.
50 Ibidem; zob. tak¿e Julian Apostata przeciw Galilejczykom, t³um. A. Paj¹kowska, Poznañ 2012;
C.J. Neumann (red.), Juliani Imperatoris librorum contra Christianos quae supersunt, Leipzig 1880, s. 58.
51 N.H. Baynes, The death of Julian the Apostate in a Christian legend, s. 24; zob. tak¿e
V. Schultze, Altchristliche St?dte und Landschaften III, Gütersloh 1930, s. 320.
52 Sargis to w. Sergiusz (zm. 6 padziernika ok. 290-303), chrzecijañski ¿o³nierz rzymski znad
Eufratu, s³u¿y³ w armii Galeriusza, mêczennik chrzecijañski, ciêty mieczem za wiarê prawdopodobnie
za panowania Maksymiana lub Maksymina Dai.
53 w. Teodor, chrzecijañski legionista w armii cesarza Maksymina, mêczennik chrzecijañski,
spalony ¿ywcem w 306 r.
54 N.H. Baynes, The death of Julian the Apostate in a Christian legend, s. 25.
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Jednak kwestii podania imion zabójców w relacji Faustusa nie nale¿y traktowaæ jako wk³adu w rozwój kr¹¿¹cej po antycznym wiecie legendy na temat
mierci Juliana. Anonimowoæ wiêtych zabójców w dziele Sozomena prawdopodobnie nie jest przypadkowa55. Bez w¹tpienia historyk zna³ oryginaln¹ antiocheñsk¹ wersjê legendy, w której zabójcami Juliana byli dwaj ariañscy wiêci
Artemiusz56 i Makariusz (w Cezarei kojarzony z Merkuriuszem57). Wydaje siê
zatem, ¿e dyskretne pominiêcie przez niego imion niebiañskich pos³añców nale¿y prawdopodobnie t³umaczyæ chêci¹ przemilczenia podejrzanych imion, kojarzonych w czasie powstawania dzie³a Sozomena z herezj¹58.
Ró¿ne imiona wiêtych zbójców, pojawiaj¹ce siê w kr¹¿¹cej po antycznym
wiecie legendzie, mo¿na ³atwo wyt³umaczyæ. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e kult wiêtych
w IV w. mia³ charakter lokalny. Tak wiêc ka¿de miasto czci³o tych wiêtych,
którzy byli z nim bezporednio zwi¹zani. Zatem ich kult przede wszystkim
odbywa³ siê na obszarze, gdzie ¿yli, pracowali lub ponieli mêczeñsk¹ mieræ59.
To t³umaczy, dlaczego choæ wersje Sozomena i Faustusa s¹ wariantami tej
samej legendy, ró¿ni¹ siê takimi szczegó³ami, jak choæby imiona zabójców.
Podsumowuj¹c przedstawion¹ analizê materia³u ród³owego w celu ustalenia imienia zabójcy Juliana nale¿y stwierdziæ, ¿e przeprowadzone badania nie
przynios³y rezultatu w postaci ustalenia winowajcy. Wiadomo, ¿e cesarz zgin¹³
podczas walki w czasie wyprawy na Persjê, wiêc prawdopodobnie mierteln¹
ranê zada³ mu wróg. Nie brakuje jednak g³osów, ¿e mieræ Juliana mog³a byæ
wynikiem zdrady w szeregach w³asnej armii. Dyskusja na temat, kto by³ sprawc¹
i z jakiego powodu zabi³ cesarza, o czym wiadcz¹ przytoczone powy¿ej fragmenty tekstów róde³ antycznych, trwa od czasów staro¿ytnych. Materia³ ród³owy nie pozwala na udzielenie odpowiedzi na te pytania. Ciekawy w¹tek
w wielu ród³ach historycznych stanowi tak¿e legenda jakoby Julian zosta³
umiercony przez wiêtych pos³añców z woli Niebios. Bez w¹tpienia jednak
wraz ze mierci¹ Apostaty umar³a nadzieja na odnowienie na terenie cesarstwa
religii pogañskiej.
55
56

Ibidem, s. 2829.
w. Artemiusz, patrycjusz, dowódca wojska cesarskiego w Aleksandrii, ceniony przez Konstantyna Wielkiego. W czasie panowania Juliana Apostaty przebywa³ w Antiochii, gdzie poniós³ mieræ
mêczeñsk¹, ciêty mieczem prawdopodobnie w 363 r.
57 w. Merkuriusz (Merkury) s³u¿y³ w armii rzymskiej za cesarzy Decjusza (249251) i Waleriana (253259), mêczennik, ciêty mieczem w Cezarei Kapadockiej, nawet po mierci uwa¿any za wojownika Chrystusa. Wed³ug legendy Julian Apostata na wojnie z Persami zosta³ przebity w³óczni¹ przez
nieznanego ¿o³nierza, który natychmiast znikn¹³. Owym ¿o³nierzem mia³ byæ zes³any z Niebios w. Merkury, którego w modlitwach w. Bazyli wyprawi³ na pomoc Kocio³owi.
58 N.H. Baynes, The death of Julian the Apostate in a Christian legend, s. 29.
59 Ibidem, s. 25.
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OPIS ŚMIERCI JULIANA APOSTATY W WYBRANYCH ŹRÓDŁACH
CHRZEŚCIJAŃSKICH I POGAŃSKICH (IV–V W.)
(STRESZCZENIE)

W niniejszym artykule przedstawiono opis mierci Flawiusza Klaudiusza Juliana (Flavius
Claudius Iulianus, 361363), przez póniejszych pisarzy chrzecijañskich og³oszonego Apostat¹,
zamieszczony w wybranych ród³ach chrzecijañskich i pogañskich, pochodz¹cych g³ównie z IV i V
w. Wiod¹cymi w¹tkami badawczymi by³y okolicznoci mierci cesarza oraz próba ustalenia jego zabójcy.
Najwa¿niejszymi ród³ami z tego okresu, wybranymi przez autorkê, do poznania tego zagadnienia, by³y:
Mowa na czeæ Juliana i Mowa w obronie wi¹tyñ autorstwa Libaniosa z Antiochii (314395),
Historia Kocio³a Sokratesa Scholastyka (ok. 380  ok. 450), Historia Kocio³a Sozomena (ok. 400
 ok. 450) oraz Historia Armenii Faustusa z Bizancjum (IV/V w.). W tych w³anie pismach na temat
mierci Juliana prawdziwe informacje przeplataj¹ siê z legendami. Dzia³o siê tak dlatego, ¿e nag³a
mieræ cesarza podczas jego kampanii perskiej, która dosiêg³a go z r¹k nieznanych sprawców,
z pewnoci¹ sprzyja³a spekulacjom oraz tworzeniu siê na ten temat opowieci.

DESCRIPTION OF THE DEATH OF JULIAN THE APOSTATE
IN SOME CHRISTIAN AND NON-CHRISTIAN LITERARY SOURCES
(IV–V CENTURY)
(SUMMARY)

This paper presents the description of death of Flavius Claudius Julian (Flavius Claudius
Julianus, 361363), named by later Christian writers the Apostate. The description was taken from
selected Christian and non-Christian literary sources originating mainly from IV and V century.
Leitmotiv for the research were the circumstances of the Emperors death and the attempt to identify
the killer. The most important sources for this period chosen by the author to familiarize herself with
the subject, were: Speech for the Julian glory (Mowa na czeæ Juliana) and Speech in the
defence of temples (Mowa w obronie wi¹tyñ) by Libanus of Antioch (314395), History of
Church by Socrates of Constantinople (ca. 380450), History of Church by Sozomen (ca. 400450)
and History of Armenia by Faustus of Byzantium (IV/V century). In these writings concerning the
death of Julian the Apostate, facts are mixed with legends  the sudden death of the Emperor at the
hands of an unknown perpetrator during his Persian campaign, was more than enough to provoke
speculation and legends.

DIE BESCHREIBUNG DES TODES VON JULIAN DEM APOSTATEN
ANHAND AUSGEWÄHLTER CHRISTLICHER UND HEIDNISCHER
QUELLEN AUS DEM 4. UND 5. JAHRHUNDERT
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der vorliegende Artikel gibt eine Darstellung des Todes von Flavius Claudius Julianus (Flavius
Claudius Iulianus, 361363), bei späteren christlichen Schriftstellern mit dem Beinamen Apostat
versehen, auf Grund von sowohl ausgewählten christlichen als auch heidnischen Quellen. Das Quellenmaterial stammt überwiegend aus dem 4. und 5. Jahrhundert, wobei das Hauptaugenmerk der
wissenschaftlichen Untersuchungen auf die Todesumstände des Kaisers und die Feststellungen
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darüber gelegt wurde, welche Personen ihn getötet haben könnten. Für ihre Erörterungen wählte die
Autorin die folgenden wichtigsten Quellen aus dieser Zeit aus: Rede zur Ehre Julians und Rede zur
Verteidigung der Gotteshäuser von Libanios von Antiochia (314395), Kirchengeschichte von
Sokrates Scholastikos (etwa 380  etwa 450), Kirchengeschichte von Sozomenos (etwa 400  etwa 450)
sowie Die Geschichte Armeniens von Faustus von Byzanz (4./5. Jhdt.). Die Schriften über den Tod
von Julian lassen sich einteilen in wahrheitsgemäße Angaben und aufgefangene Legenden. Daher
erscheint es einleuchtend, dass der plötzliche Tod des Kaisers von unbekannter Täterhand während
seines Feldzugs in Persien Spekulationen begünstigte und zum Thema in Literatur und Kunst wurde.
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Międzynarodowa konferencja Zagrożenia cyberprzestrzeni
– nowe wyzwanie dla systemu pomocy społecznej, 9–10 września
2014 r., Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka
w Warszawie.

Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie zorganizowa³a 910 wrzenia 2014 r. Miêdzynarodow¹ Konferencjê nt. Zagro¿enia
cyberprzestrzeni  nowe wyzwanie dla systemu pomocy spo³ecznej. Na spotkanie zostali zaproszeni wszyscy, którzy bior¹ udzia³ w procesie kszta³cenia
pracowników s³u¿b spo³ecznych, a tak¿e pracownicy takich placówek, jak:
orodki pomocy spo³ecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, orodki
wsparcia, rodzinne domy pomocy, orodki interwencji kryzysowej, jednostki
specjalistycznego poradnictwa, placówki opiekuñczo-wychowawcze, organizacje pozarz¹dowe oraz przedstawiciele w³adz odpowiedzialnych za kszta³towanie
polityki spo³ecznej w Polsce.
Konferencja by³a kolejnym etapem realizacji innowacyjnego projektu
wspó³pracy ponadnarodowej wspó³finansowanego ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Zagro¿enia cyberprzestrzeni  nowe kompetencje pracownika socjalnego (Innovative Project Threats of cyberspace  new skills of a social worker), którego realizatorami s¹:
Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie oraz Rezekne
Higher Education na £otwie przy wspó³pracy z Naukow¹ i Akademick¹ Sieci¹
Komputerow¹ oraz honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej. Kluczowym celem tego projektu jest wdro¿enie innowacyjnego programu
kszta³cenia, który ma za zadanie przygotowaæ pracowników s³u¿b spo³ecznych
do pracy z osobami i rodzinami potrzebuj¹cymi pomocy spo³ecznej w obszarze
zagro¿eñ generowanych przez cyberprzestrzeñ.
Ekspertów, prelegentów oraz uczestników konferencji powita³ prof. dr hab.
Miros³aw Grewiñski, prorektor Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, który zwróci³ uwagê na fakt, ¿e nowe technologie otwieraj¹
przed wspó³czesnym cz³owiekiem wiele mo¿liwoci, ale jednoczenie nios¹ ze
sob¹ nowe problemy i zagro¿enia, których sami u¿ytkownicy niejednokrotnie
nie s¹ wiadomi. Nastêpnie dr Jolanta Lizut (Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna
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w Warszawie) zaprezentowa³a za³o¿enia projektu oraz produkt finalny, jakim jest
publikacja programu pt. Zagro¿enia cyberprzestrzeni  kompleksowy program
dla pracowników s³u¿b spo³ecznych, który zostanie upowszechniony i w³¹czony do g³ównego nurtu polityki wród grup docelowych i decydentów. Redaktor
publikacji podkreli³a, ¿e produkt finalny opiera siê na dowiadczeniu ekspertów
i specjalistów bior¹cych udzia³ w projekcie, ich wiedzy merytorycznej, jak równie¿ uwagach zg³aszanych przez grupê docelow¹, dziêki czemu opracowany
program mo¿na wykorzystaæ w praktyce.
Cykl referatów rozpoczê³o wyst¹pienie prof. dr. hab. Miros³awa Grewiñskiego (Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna w Warszawie)  Zagro¿enia cyberprzestrzeni na tle innych wyzwañ s³u¿b spo³ecznych w Polsce. Autor podkreli³, ¿e
tematyka zagro¿eñ powodowanych przez cyberprzestrzeñ, a szczególnie: cyberprzemocy, samobójstw z inspiracji sieci, stalkingu, hikikomori, sekstingu, wy³udzania informacji osobistych, uzale¿nieñ od komputera, telefonu, gier oraz wielu
innych problemów wiata wirtualnego nie jest w wystarczaj¹cym stopniu nag³oniona, co sprawia, ¿e wiadomoæ spo³eczeñstwa w tym zakresie jest nadal
bardzo niska. Niepokoj¹cym zjawiskiem jest równie¿ fakt, ¿e opiekunowie, rodzice, nauczyciele oraz osoby pe³ni¹ce wa¿ne role spo³eczne nie maj¹ odpowiedniej wiedzy, w jaki sposób rozpoznawaæ powy¿sze zagro¿enia.
Nastêpnie prof. Velta Lubkina (Rezekne Higher Education Institution)
w referacie Electronic treats in Lativa przedstawi³a skalê zjawiska e-zagro¿eñ na
£otwie. Zwróci³a tak¿e uwagê na statystyki: o ile na £otwie, podobnie jak
w Polsce 70% u¿ytkowników korzysta z Internetu codziennie, o tyle rednia dla
ca³ego globu wynosi 60%. Analogiczna jest tak¿e tendencja wykorzystywania
sieci do odwiedzania portali spo³ecznociowych (69% w obu krajach). £otwa
jest krajem realizuj¹cym dokument Cybersecurity Strategy of the European
Union: An Open, Safe and Secure Cyberspace, opracowany przez Komisjê
Europejsk¹ i opublikowany 7 lutego 2013 r.
W wyst¹pieniu Internet usage and digital skills, dr Svetlana Uèa (Personality and Socialization Research Institute) zauwa¿y³a, ¿e na £otwie rozpowszechnianie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych postêpuje w du¿ym
tempie. W 2004 r. w tym kraju 26% gospodarstw domowych posiada³o komputer, natomiast 15% mia³o pod³¹czenie do Internetu. W 2013 r. odsetek gospodarstw domowych posiadaj¹cych komputer wraz z pod³¹czeniem do Internetu
zwiêkszy³ siê do 72%. Pomimo zajmowania przez d³u¿szy czas odleg³ych miejsc
w rankingach pod wzglêdem dostêpnoci Internetu w poszczególnych krajach,
£otwa zapewnia coraz wiêkszemu gronu obywateli dostêp do tego medium.
Kolejny prelegent prof. Artis Teilans (Rezekne University of Applied
Sciences) w referacie Internet security risk management zaznaczy³, ¿e poprawa
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bezpieczeñstwa w Internecie i zarz¹dzanie ryzykiem jest kluczowym zagadnieniem instytucji publicznych i prywatnych firm, które prowadz¹ walkê z zagro¿eniami wynikaj¹cymi z po³¹czenia coraz wiêkszej liczby u¿ytkowników z Internetem. Umiejêtnoæ w³aciwego korzystania z komputera i Internetu decydowaæ
bêdzie o dalszej drodze przez wirtualny wiat, w którym jest wiele ró¿nego
rodzaju niebezpieczeñstw: dla nas, np. w zakresie danych osobowych czy dóbr
osobistych, jak równie¿ w odniesieniu do sprzêtu na którym pracujemy czy
z którego korzystamy.
Koncepcje wykorzystania portali spo³ecznociowych przez instytucje publiczne przedstawi³ prof. Gilberto Marzano (Università degli Studi di Trieste)
w swoim wyst¹pieniu Risks In Social networking sites. Prelegent podkreli³, ¿e
pracownicy sektora publicznego musz¹ mieæ wiadomoæ, jak kszta³towaæ w³asne zachowanie w Internecie, aby nie wp³ywaæ negatywnie na wizerunek instytucji. U¿ytkownicy social mediów chêtnie polecaj¹ ciekawe treci swoim znajomym, a tak¿e dziel¹ siê opiniami na temat produktów i us³ug. Budowanie
pozytywnych relacji z u¿ytkownikami, jak równie¿ mo¿liwoæ wyra¿ania swojego zdania tworzy klimat zaufania. Prof. Marzano wskaza³ ponadto, ¿e wa¿ne jest
systematyczne udostêpnianie coraz to nowych treci zwi¹zanych z dan¹ instytucj¹, poniewa¿ sprzyja to ci¹g³emu interesowaniu siê ni¹ przez u¿ytkowników
Internetu.
Podczas prelekcji nt. Dzia³ania na rzecz bezpieczeñstwa dzieci i m³odzie¿y w Internecie, dr Agnieszka Wroñska (Naukowa i Akademicka Sieæ Komputerowa) zaprezentowa³a aktualne zagro¿enia w Internecie oraz dzia³ania instytutu
badawczego NASK na rzecz bezpieczeñstwa najm³odszych u¿ytkowników sieci. Zespó³ NASK odegra³ istotn¹ rolê w pod³¹czeniu Polski do Internetu, a tak¿e
w jego ramach powsta³ w 1996 r. pierwszy w Polsce zespó³ reagowania na
zagro¿enia w sieci (Computer Emergency Response Team) dzia³aj¹cy pod nazw¹ CERT Polska. Poza ewidentnymi korzyciami edukacyjnymi i atrakcyjn¹
form¹ spêdzania czasu, Internet jako narzêdzie komunikacji jest te¿ jednym
z najwiêkszych zagro¿eñ, które regularnie s¹ monitorowane, analizowane i niwelowane przez podzespo³y NASK.
Nastêpnie dr £ukasz Tomczyk (Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa
w Owiêcimiu) w referacie E-zagro¿enia wród dzieci i m³odzie¿y  studium
badañ w³asnych zaprezentowa³ najczêstsze zagro¿enia zwi¹zane z wykorzystywaniem nowych mediów przez uczniów szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Podkreli³, ¿e przeciêtny m³ody cz³owiek przed ukoñczeniem 21 roku
¿ycia wys³a³ lub otrzyma³ 250 000 e-maili i sms-ów, powiêci³ na obs³ugê telefonu komórkowego 10 000 godzin oraz spêdzi³ ponad 3000 godzin na portalach
spo³ecznociowych. Analiza wyników badañ ukierunkowanych na diagnozê wy-
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stêpowania czynników zwiêkszaj¹cych ryzyko uzale¿nienia m³odzie¿y w wieku
szkolnym od Internetu prowadzi do wniosku, ¿e najwiêksze obecnie zagro¿enia
w tym zakresie mog¹ mieæ paradoksalnie miejsce w rodowisku rodzinnym
i zwi¹zane s¹ z brakiem gotowoci rodziców do przemylanego oddzia³ywania
wychowawczego wpisuj¹cego siê w koncepcje wychowania do mediów.
W wyst¹pieniu Cyberprzestrzeñ zagro¿eniem dla integralnoci rodziny
czy nowe wyzwanie wychowawcze dla wspó³czesnego rodzica? dr Arkadiusz
W¹siñski (Wy¿sza Szko³a Administracji w Bielsku-Bia³ej) zauwa¿y³, ¿e cyberprzestrzeñ jest ju¿ obecnie nieod³¹cznym komponentem ¿ycia wspó³czesnego
Polaka, a w zwi¹zku z tym polskiej rodziny. Obecnoæ jej wp³ywa na zmianê
sposobu spêdzania wolnego czasu, pracy i uczenia siê w przestrzeni domu
rodzinnego, a tak¿e w coraz wiêkszej mierze wp³ywa na charakter codziennych
form obcowania ze sob¹ domowników. Wyk³ad koncentrowa³ siê wokó³ dylematu znaczenia cyberprzestrzeni, rozpatrywanej w aspekcie zagro¿enia dla integralnoci rodziny czy te¿ nowych wyzwañ wychowawczych dla wspó³czesnego
rodzica.
Dr Ewa Flaszyñska (Orodek Pomocy Spo³ecznej w Warszawie) w wyst¹pieniu Prewencja i interwencja w pomocy spo³ecznej w obliczu cyberzagro¿eñ
zaakcentowa³a, ¿e edukacja pracowników s³u¿b spo³ecznych w zakresie identyfikowania i przeciwdzia³ania zjawisku cyberzagro¿eñ przek³ada siê na efektywniejsz¹ pomoc i wsparcie rodzin dowiadczaj¹cych problemów zwi¹zanych ze
wiatem wirtualnym. Badania pokazuj¹, ¿e pracownicy kszta³c¹cy s³u¿by spo³eczne pytani o zagro¿enia generowane przez media cyfrowe i technologie informacyjno-komunikacyjne zdaj¹ sobie z nich sprawê, jednak wiedzê o tych zagro¿eniach
na poziomie ogólnym posiedli g³ównie z telewizji i prasy. Omiu na dziesiêciu
ankietowanych nie zna jakiegokolwiek podrêcznika o zagro¿eniach cyberprzestrzeni i sposobach przeciwdzia³ania negatywnym skutkom tego zjawiska.
Cykl referatów zakoñczy³o wyst¹pienie mgr. Wojciecha Duranowskiego
(Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna w Warszawie), który przedstawi³ praktyki wykorzystania nowych technologii w pracy socjalnej na wiecie. Na przyk³adzie
obecnej sytuacji w krajach Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych
wskaza³ kierunki wykorzystania technik informacyjno-komunikacyjnych w celu
usprawnienia pracy socjalnej, jak równie¿ omówi³ dylematy zwi¹zane z tym
zagadnieniem. Sesje wyk³adowe moderowa³ mgr Grzegorz Nawrocki, dziennikarz i prezenter TVP, prowadz¹cy od 2010 r. program publicystyczny pt.
Punkt Widzenia.
Drugiego dnia konferencji uczestnicy mieli mo¿liwoæ wziêcia udzia³u
w warsztatach w jednej z piêciu grup tematycznych. W pierwszej grupie warsztatowej mogli zapoznaæ siê z najwa¿niejszymi zagro¿eniami zdrowia psychicznego
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i fizycznego zwi¹zanego z Internetem, wraz z tymi, które uznane zosta³y za
jednostki chorobowe lub s¹ na etapie obserwacji zwi¹zanej z zaliczeniem ich do
zaburzeñ chorobowych. Warsztat drugi powiêcony zosta³ tematyce zagro¿eñ
spo³eczno-wychowawczych. Zwrócono szczególn¹ uwagê na potrzebê uwra¿liwienia wspó³czesnych rodziców na sygna³y wysy³ane przez dziecko dotycz¹ce
niepokoj¹cych zachowañ w Internecie. Tematem trzeciego warsztatu by³y zagro¿enia zwi¹zane z uzale¿nieniami. Chodzi³o o zwrócenie uwagi na przemiany
zwi¹zane z funkcjonowaniem i mod¹ w odniesieniu do najm³odszego pokolenia
oraz jego aktywnoci¹ w cyberprzestrzeni. W¹tkiem przewodnim czwartego
warsztatu by³y kwestie zwi¹zane z cyberprzestêpczoci¹ i nadu¿yciami w Internecie. Celem warsztatu by³o przybli¿enie uczestnikom kwestii zwi¹zanych
z zagro¿eniami dla finansów, dóbr i danych osobistych przy nieumiejêtnym
korzystaniu z us³ug internetowych czy mobilnych. Uczestnicy ostatniej grupy
warsztatowej poznali metodykê kszta³cenia w obszarze cyberzagro¿eñ. Przedstawione treci dotyczy³y za³o¿eñ teoretycznych i praktycznych, jak równie¿
wskazywa³y na dzia³ania, które nale¿y realizowaæ w ramach metodyki prowadzonych zajêæ, uwzglêdniaj¹c wiele ró¿norodnych uwarunkowañ.
Konferencja oraz warsztaty nie wyczerpa³y tematyki i problemów zagro¿eñ
cyberprzestrzeni, jednak zaprezentowanie i wdro¿enie innowacyjnego programu
rozwoju z pewnoci¹ poszerzy zasób kompetencji i instrumentów wychowawczych, a sam projekt przyczyni siê do zwiêkszenia skutecznoci realizowanej
polityki socjalnej.
Katarzyna Tracewicz
Olsztyn
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Piotr Mrzygłód, Między „metafizyką absurdu” i „absurdem metafizyki”. Projekt dekonstrukcji metafizyki klasycznej w egzystencjalistycznej myśli Lwa Szestowa, Papieski Wydział Teologiczny we
Wrocławiu, Wrocław 2014, ss. 354.

Filozof rosyjski Lew Szestow (w³ac. Jehuda Lejb Szwarcman, 18661938)
to myliciel intelektualnie niezwykle p³odny oraz obdarzony niebywa³ym talentem literackim. Jest autorem kilkunastu ksi¹¿ek i kilkuset artyku³ów. G³ównymi
jego pracami s¹: Dostojewski i Nietzsche. Filozofia tragedii (1903), Apoteoza
nieoczywistoci. Próba mylenia adogmatycznego (1905), Ateny i Jerozolima
(1938) oraz Sola fide. Tylko przez wiarê (1966). Myl L. Szestowa jest zarazem
teocentryczna oraz skrajnie antyracjonalistyczna. Jest nabudowana na ród³owej
i pomijaj¹cej g³ówne tradycje egzegetyczne interpretacji biblijnego Objawienia.
Szestow krytycznie ocenia ca³y dorobek kultury europejskiej, która jego zdaniem zbyt mocno akcentuje prawomocnoæ zasad racjonalnego mylenia, niedowartociowuj¹c przy tym innych ludzkich predyspozycji. Filozofia Szestowa
ogniskuje siê wokó³ szeregu przeciwstawnych kategorii, wród których kluczowymi s¹: rozum-wiara, wiedza-Objawienie, grzesznoæ-niewinnoæ. Wszystkie
tego rodzaju przeciwstawienia filozof symbolicznie wyra¿a za pomoc¹ opozycji:
Ateny-Jerozolima. W przemyleniach poddaje krytyce racjonalizm, m.in. staro¿ytnych filozofów greckich, scholastyków, Immanuela Kanta, Georga W.F. Hegla
oraz Edmunda Husserla. Pozytywnie za wyra¿a siê o takich irracjonalistach, jak
np. Marcin Luter, S¸ren A. Kierkegaard, Fiodor M. Dostojewski czy Friedrich
Nietzsche. Filozofia Szestowa jest zakorzeniona w tradycji judeochrzeúcijañskiej. Mo¿na j¹ okreliæ jako potpourri w¹tków judaistycznych, prawos³awnych,
luterañskich i jansenistycznych. Jej rysem charakterystycznym jest tak¿e antykatolicyzm.
Bogata spucizna ideowa L. Szestowa jest przedmiotem zainteresowania
i inspiracji wielu twórców oraz badaczy. Ze wzglêdu na swój radykalny antyracjonalizm budzi tak¿e liczne kontrowersje. Przyk³adowo, w Polsce do zwolenników przemyleñ rosyjskiego filozofa mo¿na zaliczyæ Czes³awa Mi³osza (zob.
np. interesuj¹cy szkic Szestow albo czystoæ rozpaczy, 1985), za do mniej lub
bardziej zdecydowanych krytyków chocia¿by Cezarego Wodziñskiego czy
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Adama Sawickiego, którzy s¹ autorami dwóch wa¿niejszych monografii omawiaj¹cych dokonania L. Szestowa. Odpowiednio s¹ to: Wiedza a zbawienie.
Studium myli Lwa Szestowa (1991) oraz Absurd  rozum  egzystencjalizm
w filozofii Lwa Szestowa (2000).
W jednym rzêdzie z wieloma kontestatorami myli L. Szestowa staje
ks. Piotr Mrzyg³ód, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii oraz
pracownik naukowy Papieskiego Wydzia³u Teologicznego we Wroc³awiu, autor
dzie³a Miêdzy metafizyk¹ absurdu i absurdem metafizyki. Projekt dekonstrukcji metafizyki klasycznej w egzystencjalistycznej myli Lwa Szestowa. Ju¿
od pierwszych kart ks. P. Mrzyg³ód nie pozostawia czytelnikowi w¹tpliwoci
odnonie do w³asnej oceny filozofii rosyjskiego myliciela. Jest ona zdecydowanie negatywna. Koñcz¹c np. rozwa¿ania, autor wyrazicie okrela myl L. Szestowa mianem metafizyki filozoficznego ob³¹kania (s. 322).
Ksi¹¿ka zosta³a podzielona na dwie zasadnicze czêci. Na pierwsz¹, Dekonstrukcja metafizyki poznawania rzeczywistoci oraz zasad mylenia, która
pomylana jest jako propedeutyczna i wprowadzaj¹ca czytelnika w wiat filozofii rosyjskiego myliciela, sk³adaj¹ siê dwa rozdzia³y. W pierwszym rozdziale
autor prezentuje biograficzno-ideowe korzenie myli L. Szestowa, a zw³aszcza
kluczowe dla niej  antyracjonalizm oraz radykalne zakwestionowanie wartoci
dotychczasowego dorobku kultury europejskiej. Rozdzia³ drugi jest powiêcony
omówieniu ontologicznych i epistemologicznych fundamentów Szestowskiej antyracjonalnoci. Ks. P. Mrzyg³ód zwraca tu m.in. uwagê na charakterystyczn¹
dla Szestowa pogardê wobec wiedzy i mo¿liwoci rozumu. Podkrela tak¿e, ¿e
konsekwencj¹ takiego nastawienia rosyjskiego badacza jest jego zwrócenie siê
ku irracjonalizmowi i poszukiwanie ratunku w religii, a zw³aszcza w jej wymiarze soteriologicznym.
W czêci drugiej, Dekonstrukcji metafizyki klasycznej w podstawowych jej
ods³onach, autor, wykorzystuj¹c znan¹ filozofom metafizyczn¹ triadê (Bóg
 cz³owiek  wiat), która wskazuje fundamentalne wymiary bytu, próbuje
w trzech rozdzia³ach dokonaæ uporz¹dkowania myli L. Szestowa. W pierwszym rozdziale dowodzi, ¿e z dzie³ rosyjskiego intelektualisty wy³ania siê wizja
Boga jako Stwórcy, który jest absolutnie wolny i niczym nieskrêpowany, nawet
zasadami logiki, co oznacza, ¿e dokonuje absurdalnej (nonsensownej, przypadkowej i ca³kowicie nieuporz¹dkowanej) kreacji. W kolejnym rozdziale wy³ania
siê Szestowska idea cz³owieka jako istoty, która  jeli tylko chce osi¹gn¹æ
wieczne szczêcie  musi wyrzec siê rozumu i pogr¹¿yæ siê w stanie niewiedzy,
czyli w absolutnej ignorancji prawdy, dobra i piêkna. Rozdzia³ ostatni ujawnia,
¿e zdaniem L. Szestowa w wiecie nie istnieje ¿adne uporz¹dkowanie i nie jest
mo¿liwe odnalezienie w nim jakiejkolwiek sensownoci.
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Rozwa¿ania ks. P. Mrzyg³ód prowadzi zajmuj¹co oraz sprawnie. Przejrzystoæ dyskursu zapewnia do³¹czenie do ka¿dej z zasadniczych czêci krótkiego
wprowadzenia oraz wieñcz¹cych krytycznych podsumowañ. Praca ubogacona
jest ponadto streszczeniami i spisami treci w jêzykach angielskim oraz rosyjskim. Czytelnik otrzymuje tak¿e wykaz dzie³ L. Szestowa oraz ró¿nego rodzaju
komentarzy wypracowanej przez rosyjskiego filozofa koncepcji.
Ksi¹¿ka ks. P. Mrzyg³oda chocia¿ obszerna, treciowo przebogata, merytorycznie niezwykle pog³êbiona i interesuj¹ca, to jednak wydaje siê byæ niedope³niona. Autor wprawdzie w wielu miejscach krytycznie odnosi siê do idei
wypracowanych przez Szestowa, a w dwóch wspomnianych wy¿ej podsumowaniach czêci pierwszej oraz drugiej, a tak¿e w Zakoñczeniu rekapituluje wiêkszoæ zasygnalizowanych wczeniej uwag, jednak¿e czytelnik mo¿e odnieæ
wra¿enie intelektualnego niedosytu. Skoro bowiem  jak s³usznie ks. P. Mrzyg³ód wielokrotnie podkrela  myl L. Szestowa jest tak ob³¹kañcza, a jej
asymilacja mo¿e siê okazaæ destrukcyjna dla europejskiej kultury i zagroziæ jej
dalszemu istnieniu, to wskazane by³oby obszerne wyeksplikowanie i zanalizowanie owych zagro¿eñ oraz nakrelenie mo¿liwych konsekwencji upowszechnienia
siê Szestowskiej optyki. A tego, niestety, autor nie uczyni³. Przeprowadzone
rozwa¿ania ks. P. Mrzyg³ód powinien zatem  jak siê wydaje  dope³niæ jeszcze
czêci¹ trzeci¹ np. zatytu³owan¹ Zagro¿enia oraz konsekwencje dekonstrukcyjnego projektu Lwa Szestowa. Przyk³adowo, by³oby tu miejsce na rozwiniêcie
w¹tku apoteozy okrucieñstwa, któr¹ wyrazi³ L. Szestow zw³aszcza w esejach
Dostojewski i Nietzsche. Filozofia tragedii, wskazuj¹c jednoczenie na niesione
przez ni¹ zagro¿enia dla ³adu spo³ecznego. W myl spostrze¿enia Simone Weil,
¿e za wspó³czesne dramaty odpowiadaj¹ twórcy oraz myliciele dawnych lat,
warto by³oby ponadto podj¹æ próbê analizy, na ile mo¿na Szestowa ideowo
obarczyæ wini¹ za okrucieñstwa, których dowiadczy³a ludzkoæ w ostatnich
kilkudziesiêciu latach, zw³aszcza w czasie II wojny wiatowej. Przemylenia
ks. P. Mrzyg³oda dziêki tego rodzaju analizom zosta³yby w³aciwie dope³nione.
Bez wzglêdu na nakrelone wy¿ej sugestie mo¿na jednak powiedzieæ, ¿e
dzie³o ks. P. Mrzyg³oda jest owocem pog³êbionego studium myli L. Szestowa
oraz dobr¹ podstaw¹ do dalszych badañ. Wydaje siê, ¿e dla zainteresowanych
dokonaniami rosyjskiego filozofa oraz dla pragn¹cych bli¿ej zapoznaæ siê
z panoram¹ rosyjskiej filozofii ostatniego stulecia, a tak¿e jej ideowymi korzeniami, ksi¹¿ka ks. P. Mrzyg³oda jest niezbêdna.
ks. Zdzis³aw Kieliszek
Olsztyn
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Ìàðòà Îíèñüê³â, Ãàííà Êíèø, Äàð³ÿ Ìåëüíèê, Ï³ñí³ áîéê³âñüêîãî
ñåëà Ïåòðàíêà, Ëüâ³â: Êàìóëà, 2013, 192 ñ. + 32 ñ. âêëåéêè
(Marta Onyskiw, Hanna Knysz, Daria Mielnik, Pienie Bojków,
wsi Petranka, Wydawnictwo Kamula, Lwów 2013, ss. 192 + ss. 32
wklejki).
W 2013 r. ukaza³a siê ksi¹¿ka w jêzyku ukraiñskim trzech autorek Marty
Onyskiw, Hanny Knysz i Darii Mielnik (ukr. Ìàðòà Îíèñüê³â, Ãàííà Êíèø,
Äàð³ÿ Ìåëüíèê) pod tytu³em Pienie Bojków, wsi Petranka. Publikacja jest
cennym opracowaniem, gdy¿ dot¹d nikt poza autorkami ksi¹¿ki nie przedstawi³
bogatego dziedzictwa sztuki Bojków ze wsi Petranka (Kresy Wschodnie dawnej
Rzeczypospolitej, dzisiaj wie w granicach Ukrainy Zachodniej, woj. Iwano-Frankowskie). Jako pierwsze usystematyzowa³y zebrany materia³, który
w ksi¹¿ce przedstawi³y w piêciu rozdzia³ach; dokona³y rekonstrukcji pieni rodzinnej wsi, zbada³y niektóre obrzêdy charakteru rodzinnego jako zjawiska etniczno-kulturowego.
Urodzone w bojkowskiej wsi, swe m³ode ¿ycie autorki zwi¹za³y z ochron¹,
pielêgnowaniem i popularyzowaniem rodzinnej kultury. Bêd¹c wiadkami diametralnych przemian, jakie mia³y miejsce na wsi na prze³omie XXXXI w., od
najm³odszych lat stara³y siê zachowaæ wiadectwo kultury, która ich ukszta³towa³a. Rejestrowa³y j¹ i utrwala³y, m.in. w programach zespo³ów folklorystycznych, z którymi wspó³pracuj¹ pocz¹wszy od roku 2008 a¿ do dzi. Poszukuj¹c
tematów do prezentacji scenicznych, gromadzi³y materia³y etnograficzne, prowadz¹c, w miarê mo¿liwoci i umiejêtnoci, amatorskie badania terenowe, wspierane jednak i ukierunkowane merytorycznie przez muzealników, folklorystów,
etnografów i ró¿nych badaczy kultury ludowej. Zainspirowana folklorem i etnografi¹ M. Onyskiw zebra³a materia³y o historii rodzinnej wsi, H. Knysz, muzyk,
zapisa³a nuty zebranych pieni, natomiast D. Mielnik zebra³a pieni i przeprowadzi³a badania nad kultur¹ ludow¹, m.in. w zakresie wi¹t, niektórych obrzêdów
rodzinnej wsi (zwyczaje zwi¹zane z narodzinami i wychowaniem dziecka wród
Bojków oraz zwyczaje i obrzêdy weselne wród mieszkañców Petranki).
Zawarte w omawianym opracowaniu materia³y dotycz¹ce ludowych zwyczajów i obrzêdów wsi Petranka pochodz¹ w wiêkszoci z badañ terenowych
autorek, przeprowadzanych sukcesywnie w latach 20082012. Autorki poszerzy³y zakres tych badañ, uzupe³niaj¹c materia³y informacjami publikowanymi,
w tym historycznymi. Na pracê z³o¿y³y siê nastêpuj¹ce zagadnienia, ujête
w tematycznych rozdzia³ach: Dyskurs historyczny (ukr. ²ñòîðè÷íèé åêñêóðñ,
ss. 1129), Zimowe zwyczaje i obrzêdy bojkowskiej wsi Petranka (ukr.
Êàëåíäàðí³ çèìîâ³ ñâÿòà é îáðÿäè áîéê³âñüêîãî ñåëà Ïåòðàíêà, ss. 3091),
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Zwyczaje zwi¹zane z narodzeniem i wychowaniem dziecka w Petrance, (ukr.
Íàðîäæåííÿ é âèõîâàííÿ áîéê³âñüêî¿ äèòèíè â Ïåòðàíö³, ss. 92108),
Zwyczaje weselne Bojków w miejscowoci Petranka (ukr. Áîéê³âñüêå âåñ³ëëÿ
â Ïåòðàíö³, ss. 109144), Pienie mi³osne (ukr. Ï³ñí³ ïðî êîõàííÿ, ss. 145173).
Publikacjê zamykaj¹ aneksy.
W trakcie pracy nad ksi¹¿k¹ opracowano równoczenie niektóre zwyczaje
na potrzeby prezentacji scenicznych. Jednak wiêkszoæ materia³u to zapisy dokumentalne i opis antropologiczny. Pod ka¿dym opisem, w zale¿noci od jego
formy, autorki poda³y ród³a pochodzenia zawartych informacji, wymieniaj¹c
z nazwiska informatorów. Szczególnie cenne jest to, ¿e we wszystkich przypadkach zanotowane zosta³y daty prowadzonych badañ, u³atwiaj¹ce analizê w kontekcie chronologicznym. Wydaje siê, ¿e autorki nie mia³y du¿ych problemów
z zapisem gwary u¿ywanej przez informatorów, gdy¿ od dzieciêcych lat obcowa³y z ni¹ codziennie. Wielkim walorem opracowania jest uzupe³nienie tekstów
piewanych zapisem nutowym, dokonanym przez muzyka H. Knysz, g³ównie na
podstawie nagrañ przeprowadzonych przez autorki.
We wstêpie autorki zawar³y podstawowe informacje na temat badañ oraz
krótkie refleksje, odnosz¹c siê do zebranego materia³u. W pracy jednak¿e brakuje
zakoñczenia oraz wykazu informatorów, jak i bibliografii. Wieñcz¹cym opracowanie jest aneks, w którym pomieszczono ró¿ne informacje etnograficzne, odnotowane przy dodatkowych badaniach oraz ma³y s³owniczek gwary regionalnej,
a tak¿e zdjêcia, kolêdy i cenne notatki zwi¹zane z wa¿nymi wydarzeniami wsi.
W dzisiejszych czasach globalnych przemian kulturowych, potrzeby okrelania to¿samoci i wiedzy na temat w³asnego pochodzenia, jak i wszystkie
opracowania dotycz¹ce rodzimej kultury, za zw³aszcza te, które maj¹ charakter
dokumentalny, s¹ bardzo wa¿ne1. Ze wzglêdu na to, mimo ¿e do prezentowanego przez autorki materia³u mo¿na mieæ uwagi odnonie do poprawnoci warsztatu badawczego, w¹tpliwoci co do zapisu czy interpretacji zebranych materia³ów, nie sposób nie doceniæ ich pe³nej pasji i zaanga¿owania pracy, której
uwieñczeniem jest ta publikacja. Tym bardziej wiêc, uznaj¹c ogrom pracy, któr¹
wykona³y autorki i wspó³pracuj¹ce z nimi osoby, nale¿y doceniæ przede wszystkim ród³owy charakter omawianej pozycji i mo¿liwoæ jej wykorzystania do
pracy naukowo-badawczej, edukacyjnej oraz na potrzeby folklorystyczne. Powinni po tê ksi¹¿kê siêgn¹æ zw³aszcza etnografowie, krajoznawcy, nauczyciele
oraz studenci pisz¹cy pracê z zakresu obrzêdowoci. Przedstawione autentyczne
teksty kolêd, przypiewek, ³atkanek (tzn. pieni ludowych, piewanych najczêciej
1 A. Toffler, Szok przysz³oci, Warszawa 1972, s. 19; por. K. Pankowska, Kultura  sztuka
 edukacja w wiecie zmian. Refleksje antropologiczno-pedagogiczne, Warszawa 2013, ss. 228; J. Urry,
Leisure and Social Identity, Time and Society 3/2 (1994).
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na weselach) i innych okazjonalnych pieni mo¿na wykorzystaæ w ró¿noraki
sposób, np. w rekonstrukcji zanik³ych elementów tej czy innej obrzêdowoci,
upowszechnianiu ich w dzisiejszym przeobra¿aj¹cym siê spo³eczeñstwie, w³¹czaj¹c je do repertuarów zespo³ów folklorystycznych, jak równie¿ organizuj¹c
ró¿norodne uroczystoci/wiêta. Teksty autentyczne mog¹ byæ równie¿ dobrym
materia³em do aran¿acji.
Z analizy ksi¹¿ki p³yn¹ pozytywne wnioski. Niezaprzeczaln¹ wartoci¹ jest
pole badawcze m³odych badaczek  twórczoæ i tradycja ludowa. Co wa¿ne,
publikacja mo¿e byæ zachêt¹ do dalszej pracy badawczej, prowadzonej przez
innych naukowców, zw³aszcza dotycz¹cej warsztatu folklorystycznego w refleksji nad otaczaj¹cym nas wiatem. A tu trzeba dodaæ, ¿e kolejny wiat zosta³
ocalony  Bojków ze wsi Petranka.
Roman Kordonskyy
Olsztyn
Panie, błogosław ten dom. Modlitewnik dla rodziny. W roku kanonizacji Jana Pawła II, wybór i opracowanie H. Wołącewicz, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2014, ss. 511.

rodowisko Kocio³a lokalnego na Kielecczynie podjê³o siê wydania drukiem nowego modlitewnika, adresowanego do polskich rodzin z racji kanonizacji Jana Paw³a II. Ksi¹¿ka zaopatrzona jest w imprimatur kocielne, które wyda³
ks. inf. Jan Szafek Wikariusz Generalny w Kielcach (23.10.2013).
Hubert Wo³¹cewicz to katolik spo³ecznie aktywny, który stara siê ³¹czyæ
¿ycie religijne z zaanga¿owaniem na rzecz rodowiska, w którym ¿yje. Przyk³adem tego mo¿e byæ inna ksi¹¿ka tego autora pt. 365 stron ¿ycia, 2014, w której
po³¹czy³ kalendarz i kompendium wiedzy przydatnej w rodzinnym domu.
W ogólnym, praktycznym terminarzu zamieci³ ró¿ne ciekawostki, przepisy kulinarne, porady dnia, a tak¿e teksty niedzielnych Ewangelii i komentarze do nich
oraz pozostawi³ miejsce na sporz¹dzanie notatek. O tyle konieczne jest wspomnienie tego domowego kalendarza, ¿e odpowiada on na potrzeby popularnej
pobo¿noci ludowej. Natomiast ksi¹¿ka Panie, b³ogos³aw ten dom... ucielenia
ambicje autora dotarcia do elit i zredagowania modlitewnika teologiczno-praktycznego, skierowanego do odbiorców wykszta³conych, wiadomie prowadz¹cych pog³êbione ¿ycie religijne.
Na publikacjê Panie, b³ogos³aw ten dom... sk³ada siê piêæ rozdzia³ów:
¯ycie chrzecijañskie (s. 798); Eucharystia (s. 99168); Trójca Przenajwiêt-
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sza (s. 169260); Z Maryj¹, w. Józefem i wiêtymi (s. 261344); Koció³
Domowy (s. 345498).
Do powstania ksi¹¿ki, oprócz g³ównego redaktora, przyczyni³o siê kilku
autorów: ks. prof. dr hab. Alojzy Dro¿d¿ z Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu
l¹skiego, ks. dr Jan ODogherty, zastêpca wikariusza generalnego Opus Dei
w Polsce, ks. mgr lic. Tomasz Rusiecki, wyk³adowca teologii duchowoci w WSD
w Kielcach, mgr Bogus³aw Nosek wspó³autor podrêczników do katechezy dzieci
wydawanych przez Jednoæ oraz diakon Pawe³ Rej, alumn WSD w Kielcach.
Omawian¹ publikacjê poprzedza wstêp oparty na fragmentach Listu apostolskiego Novo millennio ineunte Jana Paw³a II; ksi¹¿ka zaopatrzona jest
w przypisy odwo³uj¹ce siê do róde³ (m.in. Biblia Tysi¹clecia, nauczanie papieskie, dokumenty Soboru Watykañskiego II, Kodeks Prawa Kanonicznego, Katechizm Kocio³a Katolickiego, obrzêdy), zawiera tak¿e bibliografiê oraz szczegó³owy spis treci.
Pierwszy rozdzia³ powiêcony jest nauczaniu podstawowych prawd katechizmowych. Powo³anie do wiêtoci realizuje siê na drodze codziennej modlitwy, sumiennej pracy, regularnego ¿ycia sakramentalnego i moralnego postêpowania (unikania grzechów i rozwijania cnót). St¹d w ksi¹¿ce mamy ca³e
bogactwo modlitw na ró¿ne pory dnia oraz okolicznoci ¿yciowe. Du¿o miejsca
zajmuj¹ te¿ pouczenia o grzechach, refleksyjne odniesienia do wiary i codziennoci ¿ycia, akty ¿alu oraz wszechstronne przygotowanie do spowiedzi sakramentalnej. Rachunek sumienia oraz rozwa¿ania na temat sakramentu pokuty
i pojednania dostosowane s¹ do duchowoci i problematyki rodzinnej.
Eucharystia, bêd¹ca ród³em i szczytem ¿ycia chrzecijañskiego, jest
w ksi¹¿ce wyranie wyeksponowana. Podane s¹ modlitwy do odpowiedniego
przygotowania siê do uczestnictwa we Mszy wiêtej, omówiona ca³a liturgia
(obrzêdy wstêpne, liturgia s³owa, IIII Modlitwy Eucharystyczne, obrzêdy Komunii wiêtej i zakoñczenia), wyjaniono sens dziêkczynienia i zaproponowano
bogaty zestaw modlitw po Mszy wiêtej. Nawi¹zaniem do wspó³czesnego duszpasterstwa prze¿ywanego w rodzinie jest zestawienie kolejno po sobie obrzêdów sakramentów chrztu, bierzmowania i ma³¿eñstwa. W ksi¹¿ce uwzglêdniony
jest tak¿e kult Eucharystii poza celebracj¹, a wiêc omówione s¹ Komunia duchowa, Komunia poza Msz¹ wiêt¹, Komunia chorych (w tym Wiatyk w godzinê mierci). Podane s¹ równoczenie propozycje modlitw na poszczególne okazje przyjmowania Komunii poza celebracj¹ eucharystyczn¹. Dziesiêæ stron
w publikacji przeznaczono na omówienie adoracji Najwiêtszego Sakramentu.
W trzecim rozdziale wy³o¿ono naukê Kocio³a o Tajemnicy Trójcy Przenajwiêtszej, zamieszczaj¹c hymn Te Deum, symbole wiary, Angelicum Trisagium, Gloria, modlitwê do Trójcy wiêtej za porednictwem Maryi oraz do³¹-
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czono Koronkê o nawrócenie grzeszników. Modlitwy kierowane do poszczególnych Osób Boskich pogrupowano wed³ug tytu³ów: Modlitwy do Boga Ojca
(wezwania z Pisma wiêtego, koronka i litania do Mi³osierdzia Bo¿ego), Modlitwy do Naszego Pana Jezusa Chrystusa (nabo¿eñstwo pierwszopi¹tkowe do
Najwiêtszego Serca Jezusowego, modlitwa i litania do Najwiêtszego Imienia
Jezus, litania do Chrystusa Kap³ana i ¯ertwy, modlitwa o akceptacjê mierci,
Gorzkie ¿ale, modlitwy w. Augustyna i b³. kard. Jana H. Newmana, Victimae
Paschali, O bona Crux, Droga krzy¿owa, Droga wiat³a) oraz Modlitwy do
Ducha wiêtego (Decenarium, Veni Sancte Spiritus, Veni Creator Spiritus,
litania, Królu Niebieski, uwielbienie).
W niniejszej ksi¹¿ce modlitwa umieszczona zosta³a w kontekcie ca³ego
¿ycia chrzecijañskiego. Dostrzega siê intencje pielêgnowania dawnych i nowych nabo¿eñstw rozpowszechnionych w polskiej pobo¿noci, dotycz¹cych
zarówno kultu Jezusa Chrystusa (m.in. rozwa¿anie Jego Mêki, adoracja Najwiêtszego Sakramentu, nabo¿eñstwo do Najwiêtszego Serca Pana Jezusa,
litanie), Najwiêtszej Maryi Panny (m.in. Godzinki, ró¿aniec, litania, antyfony,
nowenna), jak i wiêtych Pañskich, ze szczególnym wyró¿nieniem w. Józefa,
jako patrona rodzin, oraz wybranych z najpopularniejszych wspó³czenie wiêtych (m.in. w. Anna, w. Juda Tadeusz, w. Maksymilian, w. o. Pio) i wzorów
dla wieckich chrzecijan (b³. Piotr Jerzy Frassati, w. Rita).
Wród nowych modlitw kszta³tuj¹cych ludow¹ pobo¿noæ maryjn¹ wyszczególniæ nale¿y rozwa¿ania ró¿añcowe ubogacone tekstami Pisma wiêtego
i poszerzone o tajemnice wiat³a (przez Jana Paw³a II) oraz obrzêd nawiedzenia
domu przez Matkê Bosk¹ Czêstochowsk¹ w Jej wizerunku.
W ksi¹¿ce nie pominiêto problematyki mierci oraz modlitwy za zmar³ych.
Ponadto, podano propozycje modlitw zawierzenia w³asnej rodziny Najwiêtszej
Maryi Pannie, wyjaniono zwyczaje wigilijne oraz znaczenie wizyty duszpasterskiej zwanej kolêd¹. Uwzglêdnione zosta³y równie¿ tematy spo³eczne oraz postawy kszta³tuj¹ce katolick¹ to¿samoæ takie, jak: odnawianie przyrzeczeñ
chrzcielnych, respektowanie przepisów Kocio³a dotycz¹cych wiêtowania czy
czêsta lektura Pisma wiêtego.
Modlitewnik jest bardzo wartociow¹ lektur¹, jednak mo¿na postawiæ
kilka pytañ o zasadnoæ i rzeczywist¹ przydatnoæ pewnych treci w nim zamieszczonych. Wydaje siê, ¿e ³aciñskie teksty z równoleg³ym t³umaczeniem na
jêzyk polski silnie zawê¿aj¹ kr¹g odbiorców ksi¹¿ki jako modlitewnika dla rodziny. Jêzyk ³aciñski zna ju¿ nieliczne grono ludzi, zasadniczo starszego pokolenia.
Zastanawiaj¹cy jest równie¿ brak odniesieñ do Liturgii Godzin. Zaniechano
tradycyjnych nieszporów niedzielnych i nie dano nowego opracowania, zupe³nie
pomijaj¹c codzienn¹ modlitwê ludu Bo¿ego.
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Propozycje piewów w rodzinie ograniczone s¹ tylko do piêædziesiêciu
kolêd z nutami podanymi wed³ug alfabetu (przedruk z: ks. Jan Siedlecki, piewnik kocielny, ITKM, Kraków 2011). Rodzi siê pytanie, czemu podtrzymywana
jest tylko bo¿onarodzeniowa tradycja? Przy wznowieniu wydania ksi¹¿ki Panie,
b³ogos³aw ten dom..., mo¿e lepiej by³oby poszerzyæ repertuar i zamieciæ
piewniczek domowy zawieraj¹cy ró¿ne, okazjonalne piewy obrzêdowe z nutami (np. choæby piewy podczas czuwania przy zmar³ym), pieni na nabo¿eñstwo majowe, piewany ró¿aniec czy np. po prostu kilka piosenek religijnych
z okazji spotkañ rodzinnych itp.
Podsumowuj¹c zaprezentowane tu wydanie Panie, b³ogos³aw ten dom
jest wartociow¹ publikacj¹  polskie rodziny otrzyma³y przydatn¹ pomoc
w kszta³towaniu swego religijnego ¿ycia. Autor opracowania dokona³ pewnej syntezy treci pochodz¹cych z katechizmu, liturgii i pobo¿noci ludowej oraz zaproponowa³ czytelnikom zestaw tekstów, które s¹ na miarê aktualnych wymagañ
stoj¹cych przed rodzinami wiadomymi swego powo³ania i przekszta³cania tego
wiata w ewangelicznym duchu. Na wyrane podkrelenie zas³uguje fakt trafnego
wykorzystywania w ksi¹¿ce obszernych fragmentów z nauczania w. Jana Paw³a II.
Modlitewnik Panie, b³ogos³aw ten dom inspirowany jest duchowoci¹
Opus Dei, który w swej dzia³alnoci podejmuje wysi³ek zapewnienia katolikom
odpowiedniej formacji w poczuciu osobistej wolnoci i odpowiedzialnoci. Ca³a
publikacja jest pomylana w ten sposób, by uwzglêdniæ wspó³czesne problemy
wiata i pomóc katolickim rodzinom w pielêgnowaniu ¿ycia z wiary w konkretnych, rzeczywistych uwarunkowaniach Kocio³a Domowego.
Czêsto podawane teksty katechizmowe i modlitwy nadaj¹ publikacji klimat
konserwatywny, wrêcz tradycjonalistyczny i ukierunkowuj¹ dzisiejszych ludzi ku
powszechnemu dziedzictwu Kocio³a rzymskokatolickiego. Wymagaj¹ca formacja intelektualna w postaci podanych dogmatyczno-katechizmowych prawd wiary i przepisów prawa kanonicznego po³¹czona jest z formacj¹ moraln¹. Korzystanie z modlitewnika powinno zatem wspomóc intelektualnie oraz duchowo
katolików w przeciwstawianiu siê postêpuj¹cej laicyzacji w rodzinach, banalizacji dowiadczenia religijnego i szerz¹cej siê ignorancji to¿samoci katolickiej,
ograniczanej do zewnêtrznych deklaracji i obrzêdowoci, a tak¿e u³atwiæ przeciwdzia³anie dewocji, czyli rutynowej aktywnoci modlitewnej niepo³¹czonej
z prawdziwie chrzecijañskim ¿yciem i odpowiedzialnoci¹ za losy Kocio³a
oraz wiata.
ks. S³awomir Ropiak
Olsztyn
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Michał Wojciechowski, Dziesięć przykazań dawniej i dziś, Edycja
Świętego Pawła, Częstochowa 2011, s. 144.

Niejednemu chrzecijaninowi Dekalog w praktyce mo¿e przysparzaæ wielu
trudnoci w prawid³owym odczytaniu jego przes³ania. Ten w³anie problem
zosta³ dostrze¿ony przez prof. Micha³a Wojciechowskiego w ksi¹¿ce Dziesiêæ
przykazañ dawniej i dzi, która ukaza³a siê w 2011 r. nak³adem wydawnictwa
Edycja wiêtego Paw³a. Autor podj¹³ w niej próbê syntetycznego i prostego
wyk³adu na temat Dziesiêciorga przykazañ. Pomimo swojego naukowego charakteru, ksi¹¿ka zosta³a napisana jêzykiem przystêpnym dla ka¿dego czytelnika.
Na ksi¹¿kê sk³adaj¹ siê dwie g³ówne czêci. W pierwszej, zatytu³owanej
Wprowadzenie do Dekalogu, znajduje siê osiem rozdzia³ów, w których omówiono podstawowe kwestie dotycz¹ce Dziesiêciu przykazañ. W pierwszym
z nich autor uzasadnia potrzebê aktualizacji odczytu praw zawartych w Dekalogu, która nastêpnie staje siê podstaw¹ do ustalenia zakresu jego stosowania
(s. 58). Drugi rozdzia³ zawiera dwa biblijne teksty przykazañ zawarte Ksiêdze
Wyjcia i Ksiêdze Powtórzonego Prawa, które na wstêpie zosta³y pokrótce
omówione (s. 912). W trzecim rozdziale autor zawar³ trzy przek³ady Dekalogu:
tradycyjny, naukowy oraz wspó³czesny, wyszczególniaj¹c charakterystyczne cechy ka¿dego z nich (s. 1316). Rozdzia³ czwarty traktuje o pochodzeniu, naturze i znaczeniu Dekalogu. Punktem wyjcia staje siê historia spisania i przechowywania tekstu Dziesiêciu przykazañ, ukazanie ich charakteru prawnego oraz
podobieñstwa do dokumentów przymierza spisywanych przez Hetytów
z XIII w. przed Chr. Zaznaczona zostaje równoczenie ró¿nica pomiêdzy Dekalogiem a innymi traktatami przymierza, polegaj¹ca na wyj¹tkowoci jego pochodzenia  Bóg jako prawodawca (s. 1721). W rozdziale pi¹tym autor ukaza³
powi¹zanie Dekalogu z Nowym Testamentem. Stosuj¹c konkretne odniesienia
do Nowego Testamentu M. Wojciechowski dowodzi, ¿e Dekalog  jako przyzwoite minimum moralnoci chrzecijañskiej  nie mo¿e byæ traktowany wybiórczo oraz ¿e wszystkie przykazania stanowi¹ rozwiniêcie dla przykazania mi³oci
Boga i bliniego. Dekalog jest równie¿ punktem wyjcia do Jezusowego Kazania
na Górze, które radykalizuje i rozszerza poszczególne przykazania (s. 2325).
W szóstym rozdziale autor skupi³ siê na budowie i kolejnoci przykazañ. Zosta³y w nim przedstawione sposoby podzia³u przykazañ na grupy tematyczne (dotycz¹ce Boga, rodziny, innych ludzi, w³asnoci), wyjaniona definicja Dekalogu
oraz podejcia wzglêdem numeracji przykazañ w ró¿nych wyznaniach (s. 2729).
W rozdziale siódmym autor wykaza³ powi¹zanie miêdzy Dekalogiem a prawami
cz³owieka. Odnosz¹c siê do historii biblijnej oraz spucizny ¿yj¹cych na prze³omie XVII i XVIII w. filozofów Johna Lockea i Monteskiusza, uzasadnia zwi¹-
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zek prawa zawartego w Dekalogu z prawami cz³owieka i wolnoci¹ (s. 3134).
W ósmym rozdziale analizie poddane zosta³y nastêpuj¹ce kwestie: przyczyny
odrzucania, podwa¿ania oraz deformowania przykazañ w wiecie wspó³czesnym, zw³aszcza przez ideologie lewicowe i laickie, które w ten sposób staraj¹
siê wprowadziæ nowe prawa, wpajaj¹c spo³eczeñstwom, ¿e prawdziwie broni¹
one praw cz³owieka (s. 3538).
Druga czêæ, zatytu³owana Przykazania po kolei (s. 41137), jest systematycznym i szczegó³owym omówieniem poszczególnych przykazañ Dekalogu.
Autor pos³u¿y³ siê w niej wspó³czesnym przek³adem przykazañ, który zosta³
przedstawiony w pierwszej czêci ksi¹¿ki, w rozdziale trzecim. Ka¿de z przykazañ stanowi osobny rozdzia³, w którym po czêci hermeneutycznej nastêpuje
komentarz przytaczaj¹cy konkretne przyk³ady zastosowania we wspó³czesnym
wiecie. Zarówno u¿yty przek³ad, jak i komentarz pomagaj¹ w aktualizacji odczytu treci dekalogu, sprawiaj¹c, ¿e staje siê on zrozumia³ym dla dzisiejszego
chrzecijanina.
Zaprezentowana ksi¹¿ka prof. Micha³a Wojciechowskiego jest interesuj¹cym opracowaniem zagadnieñ zwi¹zanych z interpretacj¹ tekstu Dekalogu.
Szczególnie wartociowy jest przek³ad Dziesiêciorga przykazañ na jêzyk wspó³czesny, który  jak sam autor wskazuje  powinien w przysz³oci zostaæ wprowadzony jako wersja katechizmowa. Jest to niezwykle cenna publikacja, która
pozwala czytelnikowi w odczytaniu na nowo treci wyuczonych niegdy na
pamiêæ. Lektura ksi¹¿ki u³atwia oderwanie siê od myli, ¿e Dekalog jest tylko
i wy³¹cznie zbiorem nakazów i zakazów, s³u¿¹cym demaskowaniu s³aboci cz³owieka, a tak¿e pomaga w zrozumieniu, ¿e w rzeczywistoci Dekalog stoi na
stra¿y praw, godnoci i wolnoci ludzkich.
Janusz Ruciñski
Olsztyn
Ks. Wojciech Cichosz, Możliwości dialogu chrześcijańskiego ze
współczesną edukacją polską, Wyd. Bernardinum, Pelplin 2013,
ss. 458.

Dynamiczny rozwój cywilizacyjny wspó³czesnego wiata móg³by rodziæ
nadziejê na tworzenie przyjaznych warunków rozwoju i bytu ludzkoci. Tymczasem okazuje siê, ¿e cywilizacja zachodnia pogr¹¿a siê coraz bardziej w kryzysie.
Dotyczy on konstytutywnych zmian w wielu obszarach, poczynaj¹c od przeobra¿eñ w zakresie wartoci, wierzeñ, jak i instytucji normuj¹cych i porz¹dkuj¹-
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cych struktury ¿ycia spo³ecznego. Ponowoczesna kultura  bêd¹ca wyrazem
filozofii postmodernistycznej  sprzyja tworzeniu nowej, oderwanej od natury
i tradycji cywilizacji (Jean-François Lyotard, Fin des grands récits). Ten sztuczny
twór, którego samo centrum stanowi upadek (dekonstrukcja) wielkich narracji,
jest skutecznie promowany przez dobrze wykreowany, subiektywny wizerunek
spo³eczny (tzw. PR i HR). Wymusza on tzw. poprawnoæ wiatopogl¹dow¹,
w której cz³owiek traci umiejêtnoæ obiektywnego odró¿nienia prawdy od fa³szu, dobra od z³a, a to sprzyja ideologizowaniu i upolitycznianiu myli.
Szerz¹ca siê kultura konsumpcyjna, wspierana przez rozwój ekonomiczny,
sprawia, ¿e miernikiem postêpu jest mieæ, a nie byæ, za nauka staje siê
rodkiem do pozyskania panowania nad cz³owiekiem i przyrod¹. Te cechy nie
ominê³y równie¿ owiaty, której istotê i cel coraz czêciej stanowi to, co mierzalne, policzalne i porównywalne. Na czo³o wysuwa siê zatem dydaktyka, iloæ
przyswojonej przez ucznia wiedzy, nie za jego wychowanie i formacja duchowa. Praca szko³y nie jest ju¿ oceniana w perspektywie kszta³cenia i wychowania,
ale skutecznoci, efektywnoci, edukacyjnej wartoci dodanej i ewaluacji, której
s³u¿y nowo stworzona diagnostyka edukacyjna. Takie podejcie czyni ucznia nie
podmiotem dzia³añ dydaktyczno-wychowawczych, ale mierzalnym, bezosobowym przedmiotem.
Wskazane powy¿ej trendy kulturowo-spo³eczne i kierunki ich przemian,
obecne tak¿e w owiacie, sta³y siê tematem najnowszej i nowatorskiej publikacji
ks. Wojciecha Cichosza nosz¹cej tytu³ Mo¿liwoci dialogu wychowania chrzecijañskiego ze wspó³czesn¹ edukacj¹ polsk¹ (Wyd. Bernardinum, Pelplin 2013,
ss. 458). To jedyna, jak dot¹d, na polskim rynku wydawniczym ksi¹¿ka,
w której podjêty zosta³, niezwykle aktualny, problem obecnoci chrzecijañstwa
w szkolnej przestrzeni edukacyjnej.
Ks. W. Cichosz nale¿y do grona polskich m³odych naukowców, zajmuj¹cych siê teologi¹ i filozofi¹ wychowania, ze szczególnym uwzglêdnieniem antropologii i aksjologii chrzecijañskiej. Ten ceniony pedagog i uznany w Polsce
znawca problematyki szkolnictwa katolickiego stara siê zg³êbiæ istotê wychowania, tote¿ wytrwale poszukuje kolejnych czynników oddzia³uj¹cych na ten proces. Szko³a, jako instytucja odpowiedzialna za dydaktykê i wychowanie, funkcjonuje w konkretnym rodowisku spo³eczno-politycznym i kulturowym, zatem
zarówno pedagogizacja rodziny, jak te¿ przemiany kulturowe i komunikacja interpersonalna odgrywaj¹ w jego badaniach naukowych coraz wiêksz¹ rolê.
Postêpuj¹ca obecnie laicyzacja wkracza w spo³ecznoæ wierz¹cych. S³usznie zauwa¿a kard. Joseph Ratzinger: Prawdziwym problemem naszej epoki jest
»kryzys Boga«, nieobecnoæ Boga zamaskowana pust¹ religijnoci¹. [ ] Dla
cz³owieka prawdziwym unum necessarium jest Bóg. Wszystko zmienia siê
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w zale¿noci od tego, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje. Niestety, tak¿e my
chrzecijanie ¿yjemy czêsto tak, jak gdyby Bóg nie istnia³ (si Deus non daretur).
¯yjemy zgodnie z has³em: Boga nie ma, a jeli jest, to nie ma znaczenia.
S³usznie zauwa¿y³ ks. Józef Tischner, którego s³owa ks. Wojciech Cichosz
przyj¹³ za has³o przewodnie ksi¹¿ki: Cz³owiek, któremu siê wydaje, ¿e zrozumia³ wiat, ale nie zrozumia³ siebie, mo¿e staæ siê grony (s. 7). W tego rodzaju
przestrzeni nie ma miejsca dla Boga i transcendencji. Promowane bowiem wychowanie laickie wyklucza wszystko, co wi¹¿e siê z religi¹  ma ukierunkowanie nie tylko areligijne, ale wrêcz antyreligijne, wykluczaj¹ce jakikolwiek zwi¹zek
procesu wychowania z religi¹ (s. 315). Ju¿ na pocz¹tku ubieg³ego wieku dostrzega³ tê tendencjê papie¿ Pius X, gdy w Przysiêdze antymodernistycznej
ostrzega³, ¿e nowe nurty zmierzaj¹ nie tylko do wykorzenienia wiary w Boga, ale
wszelkiej wiary. Wi¹¿e siê z tym zagro¿enie pozbawienia cz³owieka mo¿liwoci
rozwoju sfery duchowej i religijnej, a przecie¿ to, co duchowe i religijne, stanowi kluczowy element w integralnej koncepcji osoby ludzkiej. Zaniechanie rozwoju tej sfery fundamentalnie k³óci siê z istot¹ s³u¿by pedagogicznej (s. 315).
Autor, dostrzegaj¹c potrzebê ca³ociowej (holistycznej) i harmonijnej formacji m³odego pokolenia (s. 23), stawia odwa¿ne pytanie o polsk¹ edukacjê,
realizuj¹c¹ treci zawarte w obowi¹zuj¹cej obecnie podstawie programowej
z 2012 r., w perspektywie wychowania chrzecijañskiego (personalistycznego).
S³usznie zak³ada, ¿e skoro Polska bez ¿adnej w¹tpliwoci nale¿y do kultury
basenu Morza ródziemnego (s. 17), wyros³ej m.in. na kulturze chrzecijañskiej, to te wartoci powinny znaleæ swoje w³aciwe odzwierciedlenie w programach szkolnych. W jego przekonaniu, dobremu uformowaniu osoby sprzyja
jedynie integralny jej rozwój, który z kolei jest mo¿liwy wówczas, gdy ca³y
system edukacyjny szanuje godnoæ cz³owieka, jego potencja³ osobowy i duchowy oraz wymiar transcendentny (antropologia divina  s. 201).
Ksi¹¿ka sk³ada siê z wstêpu (s. 1329) i trzech rozdzia³ów, nosz¹cych
kolejno nastêpuj¹ce tytu³y: Podstawowe za³o¿enia edukacji szkolnej i wychowania chrzecijañskiego (s. 31145), Mo¿liwoci dialogu w obszarze kultury
(s. 147182) oraz Dialog w zakresie kszta³cenia i wychowania wed³ug podstawy programowej (s. 183311), po których nastêpuje stosowne zakoñczenie
(s. 313325). Jak przysta³o na poprawnie przygotowan¹ publikacjê, dope³nia j¹
wyczerpuj¹ca bibliografia (s. 327363) i wykaz skrótów (s. 912) oraz aneksy
(s. 419458), w których zawarto obowi¹zuj¹ce w polskiej szkole po II wojnie
wiatowej podstawy programowe. Ca³oci dope³nia streszczenie i spis treci
w jêzyku angielskim, francuskim i niemieckim.
Autor we wstêpie jasno okreli³ zakres podjêtych dzia³añ opartych o krytyczn¹ analizê róde³. Przyj¹³, ¿e podmiotem badañ stanie siê poszukiwanie
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mo¿liwoci dialogu wychowania chrzecijañskiego i wspó³czesnej edukacji polskiej w obszarze szkolnego nauczania przedmiotów obowi¹zuj¹cych w wietle
nowej podstawy programowej zawartej w Rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji
Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. na poziomie gimnazjalnym (III etap edukacyjny)
i ponadgimnazjalnym w zakresie nauczania liceum ogólnokszta³c¹cego (IV etap
edukacyjny) (s. 1819). Precyzyjnie okreli³, ¿e swoj¹ uwagê ograniczy jedynie
do szko³y publicznej (bez nawi¹zywania do szko³y katolickiej czy spo³ecznej),
celowo pomijaj¹c tzw. katechezê szkoln¹, czyli lekcje religii (s. 19). Za³o¿y³, ¿e
skoro szko³a uczy i wychowuje, to proces ten przebiega w obrêbie wszystkich
przedmiotów. Dlatego te¿, jak zauwa¿y³, umylnie pominiêta zosta³a typowo
religijna argumentacja, a skupiono siê na odniesieniach kulturowo-spo³ecznych
[...], wychowawczych i rozwojowych (s. 20). Doda³, ¿e powodem takich za³o¿eñ i rozwi¹zañ by³a próba siêgniêcia do tematu jeszcze niepodejmowanego
i pokazania zupe³nie nowego wymiaru edukacyjnego. [...] Jak dot¹d, trudno
szukaæ na polskim runku wydawniczym pozycji powiêconej wychowaniu
chrzecijañskiemu realizowanemu w ramach przedmiotów szkolnych. Wydaje
siê to wystarczaj¹cym powodem, by kwestiê tê zbadaæ (s. 19).
Czytelnik zostaje zatem zaznajomiony z podstawowymi za³o¿eniami edukacji szkolnej i wychowania chrzecijañskiego. W tym celu autor przybli¿y³ kolejne
etapy wy³aniania siê obecnego kszta³tu polskiego systemu owiaty w powojennej rzeczywistoci spo³eczno-politycznej, przesi¹kniêtej polityczn¹ walk¹
o wp³yw na proces kszta³cenia i wychowania m³odych pokoleñ Polaków. Choæ
pocz¹tkowo polska szko³a czerpa³a z przedwojennej reformy jêdrzejewiczowskiej, to ju¿ w 1945 r. pojawi³y siê pierwsze zmiany w owiacie. W³adze bowiem
zdawa³y sobie sprawê z faktu, ¿e kto ma m³odzie¿, ten ma przysz³oæ i ca³e
spo³eczeñstwo (s. 38). W programach nauczania pojawia³y siê zatem treci
dotycz¹ce rozwoju spo³ecznego, historii ruchów ch³opskich i robotniczych,
wiedzy o Polsce i wiecie wspó³czesnym. Systematycznie ros³o te¿ upolitycznienie szko³y, a jej funkcjonowanie bezporednio wi¹zano z ideologi¹ marksistowsko-leninowsk¹ (s. 43), za czo³owym celem szkolnictwa by³o przygotowanie m³odzie¿y do pracy i ¿ycia oraz wychowanie m³odego pokolenia na
budowniczych socjalistycznej ojczyzny (s. 45). Nic dziwnego, ¿e religia i wartoci chrzecijañskie, jako niezgodne z obowi¹zuj¹c¹ ideologi¹, by³y systematycznie wypierane z ¿ycia spo³ecznego i uporczywie pomijane w kolejnych,
wci¹¿ po sobie nastêpuj¹cych reformach owiaty. Nadziejê na zmianê tego stanu
nios³y przemiany, do których dosz³o w Polsce w 1989 r. Niestety, nadal trwa
pochód niedopracowanych reform, a w szkolnej rzeczywistoci do g³osu dochodzi popularna wspó³czenie technologizacja nauk cis³ych oraz ideologizacja nauk humanistycznych (s. 71). W takiej rzeczywistoci nie moralnoæ, nie
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sztuka, nie religia, nie dziedzictwo greckie i rzymskie, nie chrzecijañstwo, ale
w³anie nauka-technika jest traktowana jako uniwersalny wk³ad Zachodu do
kultury wiatowej (s. 7172). W polskiej szkole coraz powszechniejsze staje
siê d¹¿enie do osi¹gania zwy¿kuj¹cych wyników kszta³cenia przy jednoczesnym
zaniedbywaniu b¹d przynajmniej niedowartociowaniu jakoci wychowania
dzieci i m³odzie¿y. Rosn¹ca wiadomoæ mo¿liwoci cz³owieka i rozwoju techniki powoduje, ¿e kieruje siê on nie tylko logik¹ rynku  prawem popytu
i poda¿y  ale tak¿e ulega pokusie sterowania uczniem (chocia¿by przez planowany rozwój jego kariery zawodowej i tzw. szkolne doradztwo zawodowe).
Panaceum na tak¹ sytuacjê wed³ug autora jest wychowanie personalistyczne, w którego centrum zawsze stoi osoba ludzka, jej godnoæ i integralna formacja (s. 107135). Te cechy wychowania personalistycznego wielokrotnie znajdowa³y nale¿ne miejsce w nauczaniu Kocio³a dotycz¹cym edukacji i wychowania
(s. 135145). Co wiêcej, to w³anie Koció³ przez wieki by³ mecenasem
i promotorem edukacji i wychowania (s. 106), bez trudu zatem dostrzega³
wszelkie pojawiaj¹ce siê w tej kwestii zagro¿enia. wiadcz¹ o tym np. przytoczone przez ks. W. Cichosza s³owa wypowiedziane przez Piusa XI na pocz¹tku
ubieg³ego wieku: [...] w naszych czasach jestemy wiadkami doæ dziwnego
naprawdê zjawiska, ¿e wychowawcy i filozofowie trudz¹ siê w wyszukiwaniu
jakiego powszechnego kodeksu moralnego wychowania, jak gdyby nie istnia³
ani Dekalog, ani prawo ewangeliczne, ani nawet prawo natury wyryte przez
Boga w sercu cz³owieka, g³oszone przez zdrowy rozum, ujête za pomoc¹ pozytywnego Objawienia przez samego Boga w dziesiêæ przykazañ (s. 119). Na
podkrelenie, zdaniem autora, zas³uguje fakt, ¿e pogl¹dy Kocio³a w omawianej
kwestii ewoluowa³y. Choæ nie zmienia³y siê w zasadniczych dla wychowania
kwestiach, to odzwierciedla³y one aktualn¹ sytuacjê spo³eczn¹. Ten element
doskonale udaje siê autorowi zaprezentowaæ, gdy porównuje nauczanie Kocio³a w nie tak odleg³ych czasowo dokumentach, jak Divini illius magistri Piusa
XI i Gravissimum educationis Soboru Watykañskiego II. Prowadzone analizy
przywodz¹ autora do sformu³owania wniosku, ¿e wspó³czesna myl wychowawcza Kocio³a pozwala na pe³ne zaanga¿owanie siê obywatela-katolika
w chrzecijañsk¹ przemianê wiata (s. 144), przy pe³nym poszanowaniu przekonañ ka¿dego cz³owieka. Taki wniosek rodzi pytanie, czy na to zaanga¿owanie pozwala wspó³czesna kultura i edukacja? (s. 144).
Tak sformu³owane zagadnienie sta³o siê przedmiotem podjêtej w rozdziale
trzecim analizy podstawy programowej realizowanej w polskiej szkole. P³aszczyzna kulturowa (s. 147182) stanowi, wed³ug ks. Wojciecha Cichosza, ten
obszar, na którym dialog miêdzy edukacj¹ a chrzecijañstwem wydaje siê mo¿liwy, a jego nawi¹zanie i prowadzenie mo¿e stanowiæ panaceum na wszechobec-

374

Recenzje

ny nihilizm oraz poch³aniaj¹c¹ polsk¹ szko³ê aksjologiczn¹ i antropologiczn¹
pró¿niê, coraz czêciej wype³nian¹ przez modne filozofie (s. 246). Aby ów
dialog sta³ siê mo¿liwy, jego uczestnicy (i narzêdzia, którymi siê pos³uguj¹)
powinni akceptowaæ oba wymiary ludzkiego poznania: rozum i wiarê. Z tego
wzglêdu autor podejmuje uwa¿ne badanie kolejnych zapisów dokumentu Ministerstwa Edukacji Narodowej z 2012 r. (s. 185311). Prowadzone przez ks.
Cichosza analizy koncentruj¹ siê wokó³ wskazania konkretnych propozycji mo¿liwoci nawi¹zywania dialogu miêdzy obowi¹zuj¹cym systemem edukacyjnym
a chrzecijañskim modelem wychowania. Koncentruje je w przestrzeni kszta³cenia gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego w zakresie przedmiotów obowi¹zkowych, systematycznie i bez niepotrzebnych emocji obna¿aj¹c wprowadzon¹
przez autorów obowi¹zuj¹cej podstawy marginalizacjê treci chrzecijañskich.
Choæ odwo³ania do chrzecijañstwa i kultury chrzecijañskiej w obowi¹zuj¹cej podstawie programowej pojawiaj¹ siê wielokrotnie, to jak zauwa¿a autor, s¹
one raczej przypadkowe. Ponadto, np. nauczyciel jêzyka polskiego nie ma
przygotowania egzegetycznego i co wiêcej, nie ma obowi¹zku podnoszenia
kwalifikacji zawodowych w tym kierunku (s. 194). Tak¿e uczniowie, na co
zwraca uwagê, nie s¹ wystarczaj¹co przygotowani np. do oceny wydarzeñ bêd¹cych przedmiotem edukacji historyczno-obywatelskiej (s. 216). Autor konstatuje, ¿e o tym, na ile dialog miêdzy wychowaniem chrzecijañskim a polsk¹
edukacj¹ bêdzie mo¿liwy i w jakim stopniu bêdzie s³u¿y³ wychowankom, wynika
z osobistych preferencji aksjologiczno-wiatopogl¹dowych nauczycieli oraz ich
kompetencji (s. 317318). To od ich dojrza³oci i rozumienia potrzeby integralnego rozwoju wychowanka zale¿y czerpanie ze skarbnicy wartoci religii chrzecijañskiej i Dekalogu. Ministerialne skupienie siê na wyposa¿eniu ucznia w wiedzê,
umiejêtnoci i kompetencje spo³eczne (z pominiêciem jego w³aciwego wychowania) jest wyranym odejciem od tradycyjnego (chrzecijañskiego) idea³u wychowawczego. St¹d te¿, dzia³ania podejmowane przez szko³ê powinny zmierzaæ do
wszechstronnego rozwoju wychowanka, zarówno biologicznego, jak i duchowego (poznawczego, moralnego, estetycznego)  a zatem i religijnego (s. 324).
Na podstawie przeprowadzonych analiz, autor formu³uje wniosek, ¿e realizowana w polskiej szkole podstawa programowa jest wyrazem ponowoczesnego i neopogañskiego stylu ¿ycia (s. 323), a wielokrotnie przywo³ywana
w dokumencie kultura niewiele ma wspólnego z kultur¹, w której wyros³y kolejne pokolenia Polaków. Tymczasem czerpanie z bogactwa Ewangelii i kultury
chrzecijañskiej znacz¹co mo¿e przyczyniæ siê do kszta³towania po¿¹danych
postaw moralnych i etycznych kolejnych pokoleñ Polaków.
Publikacja ks. Wojciecha Cichosza zas³uguje na uwagê zarówno ze wzglêdu na zawarte w niej wa¿ne pytanie o misjê wspó³czesnej szko³y, jak i dojrza³y
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oraz jednoznaczny jêzyk. Szczególnie warta uwagi jest zaproponowana w rozdziale trzecim konkretna, skierowana wprost do nauczycieli, oferta korzystania
z bogactwa kultury chrzecijañskiej. Wychowanie bowiem, jak pisa³ Benedykt XVI
w Licie o pilnej potrzebie wychowania, nigdy nie by³o prostym zadaniem
i dzi wydaje siê, ¿e sta³o siê jeszcze trudniejsze. Wiedz¹ o tym dobrze rodzice,
nauczyciele, ksiê¿a i wszyscy, którzy s¹ bezporednio odpowiedzialni za wychowanie. Mówi siê nawet o wielkim »kryzysie wychowania«, potwierdzanym
przez niepowodzenia, które zbyt czêsto towarzysz¹ naszym wysi³kom
w formowaniu osób mocnych, zdolnych wspó³pracowaæ z innymi i nadawaæ
sens swojemu ¿yciu. Ca³kiem spontanicznie przychodzi nam zatem obwiniaæ
nowe pokolenia, tak jakby dzieci, które rodz¹ siê dzisiaj by³y inne od tych, które
rodzi³y siê w przesz³oci. Mówi siê tak¿e o »pêkniêciu miêdzypokoleniowym«,
które oczywicie istnieje i ci¹¿y, ale które wynika raczej z braku pewnoci
i przekazania odpowiednich wartoci. Kompasem, pozwalaj¹cym odnaleæ
w³aciw¹ drogê w procesie kszta³towania osoby jest w³anie wychowanie chrzecijañskie, które kieruje siê uniwersaln¹ aksjologi¹ chrzecijañsk¹. To ona stanowi fundament cywilizacji ³aciñskiej, tote¿ konieczne jest prowadzenie dialogu
oraz przywrócenie kulturze obecnoci Wielkiego Nieobecnego (s. 325).
Zaprezentowan¹ monografiê nale¿y oceniæ jako pracê bardzo wa¿n¹
w zakresie poruszonej problematyki.
ks. Ireneusz Werbiñski
Toruñ
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Archiwum Archidiecezji Warmiñskiej w Olsztynie
Archiwum Zarz¹du Generalnego Stowarzyszenia w. Bonifacego w Paderborn
Biblioteka Jagielloñska
Catholic Biblical Quarterly
Collectanea Theologica
Encyklopedia katolicka
Europejski Trybyna³ Praw Cz³owieka
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 1998 r.,
nr 21, poz. 94 z pón. zm.)
Konstytucja duszpasterska o Kociele Gaudium et spes
Komunikaty Mazursko-Warmiñskie, czasopismo
ustawa z dnia 21 kwietnia 1997 r.  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 z pón. zm.)
System Informacji Prawniczej
Muzyka Kocielna, czasopismo
Muzyka, czasopismo
Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego
Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Cywilna
Orzecznictwo S¹dów Polskich
Podrêczna encyklopedia muzyki kocielnej
Pañstwo i Prawo
Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne
Pauli Sententiae
Przegl¹d Sejmowy
Ruch Biblijny i Liturgiczny
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
S¹d Apelacyjny
Studia et DocumentaHistoriae et Iuris
S¹d Najwy¿szy
Zeitschrift der Savigny  Stiftung für Rechtsgeschichte
Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde des Ermlands, Braunsberg
1858/60-1943, Osnabrück 1957
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Sprostowanie
Informujê, ¿e w publikacji Pedagogiczne i teologiczne aspekty ¿ycia rodzinnego
(red. P. Duksa, Olsztyn 2009) zamieszczona zosta³a nieprawdziwa informacja, i¿ recenzentem tej¿e ksi¹¿ki jest ks. prof. dr hab. Janusz Mariañski. Za zaistnia³¹ sytuacjê
ks. prof. dr. hab. Janusza Mariañskiego przepraszam.
ks. Piotr Duksa, dziekan Wydzia³u Teologii UWM w Olsztynie

