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Sylwia Górzna
Instytut Historii i Politologii
Akademia Pomorska w Słupsku

Aspekty polityczne Listów apostolskich
papieża Jana Pawła II: Redemptionis anno
i Tertio millenio adveniente
Słowa kluczowe: Jan Paweł II, List apostolski Redemptionis anno, List apostolski Tertio millenio adveniente, trialog międzyreligijny, polityka konsensu.
Keywords:

Pope John Paul II, Apostolic Letter Redemptionis anno, Apostolic Letter
Tertio Millennio adveniente, interreligious trialogue, consensus policy.

Schlüsselworte:

Johannes Paul II., Apostolisches Schreiben Redemptionis anno, Apostolisches Schreiben Tertio millenio adveniente, Trialog, Konsenspolitik.

Wstęp
Papie¿ Jan Pawe³ II, rozwijaj¹c doktrynê Soboru Watykañskiego II (1962
1965) o innych religiach, wypowiada³ siê w licznych dokumentach na temat
trialogu miêdzyreligijnego, który oznacza dialog Kocio³a katolickiego z islamem
i judaizmem. Od pocz¹tku pontyfikatu (19782005) wprowadza³ soborowe nauczanie w ¿ycie Kocio³a, dotyczy³o to równie¿ rozumienia dzia³alnoci politycznej1. Polityka w papieskim rozumieniu to wszelka ludzka dzia³alnoæ, która
zmierza do wspólnego dobra, która jest osadzona w mi³oci i solidarnoci
spo³ecznej2.
Jan Pawe³ II, kontynuuj¹c w zmieniaj¹cych siê warunkach filozofiê pokoju
swoich poprzedników, wniós³ do niej nowe elementy doktrynalne3 . Program
Adres/Adresse/Anschrift: dr Sylwia Górzna, Instytut Historii i Politologii, Akademia Pomorska w S³upsku, ul. Arciszewskiego 22 a, 76-200 S³upsk, sylwiagorzna@wp.pl.
1 S. Górzna, Polityka w nauczaniu Jana Paw³a II, Collectanea Theologica 2 (2013), s. 147,
przyp. 2.
2 Ibidem, s. 148, przyp. 18.
3 J. Borgosz, Drogi i bezdro¿a filozofii pokoju (od Homera do Jana Paw³a II), Warszawa 1989,
s. 290.
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papieski opiera³ na poszanowaniu praw ludzkich, jak równie¿ na poszanowaniu
wartoci etycznych: prawdy, wolnoci, sprawiedliwoci i mi³oci4 .
W niniejszym artykule zaprezentowano wybrane dokumenty papieskie: Listy apostolskie Redemptionis anno oraz Tertio millennio adveniente, w których
podejmowane jest zagadnienie trialogu miêdzyreligijnego oraz odniesiono siê do
aspektów politycznych. Co warte podkrelenia, wskazane dokumenty przyczyniaj¹ siê do pokojowego wspó³istnienia wielu religii, które powinny podj¹æ s³u¿bê na rzecz pokoju miêdzy narodami. Omówiono tak¿e koncepcjê polityki konsensu  porozumienia osi¹ganego przede wszystkim na drodze trialogu oraz
koncepcjê polityki bez stosowania przemocy (polityka non-violence), które dla
wyznawców ró¿nych religii proponowa³ papie¿ Jan Pawe³ II.
W nauczaniu spo³ecznym Kocio³a katolickiego zwraca siê uwagê na znaczenie konsensu opartego na trialogu, którego podstaw¹ jest godnoæ osoby
ludzkiej oraz jej prawa interpretowane w duchu wolnoci (prawa cz³owieka).
Wymóg realizacji dobra wspólnego uzasadnia d¹¿enie wszystkich podmiotów
do uzgodnienia kompromisu i konsensu w rodz¹cym napiêcia i konflikty spo³eczeñstwie pluralistycznym. W ¿yciu politycznym konsens jest uwarunkowany
osi¹gniêciem zgodnych przekonañ w spornych kwestiach b¹d przyjêciem
wspólnych celów przez osoby lub grupy spo³eczne5.

1. List apostolski Redemptionis anno (20 IV 1984)
List apostolski Jana Paw³a II Redemptionis anno6 zosta³ og³oszony 20 IV
1984 r. na zakoñczenie Roku Odkupienia. Papie¿ przyzna³ w nim, ¿e pragn¹³
odbyæ pielgrzymkê do Ziemi wiêtej i Jerozolimy, ale chocia¿ nie móg³ siê tam
znaleæ w sensie fizycznym, to czu³ siê duchowym pielgrzymem i prosi³ Króla
Pokoju o dar odkupienia i pokój7. Wyrazi³ w nim swoje zatroskanie o przysz³e
losy Jerozolimy (wiêtego Miasta w oryginale)8. Nawi¹za³ do papie¿a Paw³a VI
(pontyfikat w latach 19631978), który w dniach 46 I 1964 r. odby³ pielgrzymkê do Ziemi wiêtej i Jerozolimy9.
4
5

R. Rajecki, Stolica Apostolska wobec rozbrojenia, Warszawa 1989, s. 41.
I. Mroczkowski, Konsens, w: B. Migut (red.), Encyklopedia katolicka, t. 9, Lublin 2002,
kol. 679680.
6 Treæ tego dokumentu W. Chrostowski, R. Rubinkiewicz (oprac.), ¯ydzi i judaizm w dokumentach Kocio³a i nauczaniu Jana Paw³a II (19651989), Warszawa 1990, s. 135139.
7 Redemptionis anno, w: G. Polak (red.), Wielka Encyklopedia Jana Paw³a II, t. 5, Warszawa
2005, s. 225.
8 Znaczenie Jerozolimy dla chrzecijan. Memorandum zwierzchników wspólnot chrzecijañskich
z Ziemi wiêtej, t³um. G. Ignatowski, Wiê 450 (1996), nr 4, s. 143.
9 S. Górzna, Dialog z islamem w nauczaniu papie¿a Paw³a VI, Forum Teologiczne XIV (2013), s. 159.
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Jan Pawe³ II wykaza³ w Licie10, ¿e Jerozolima stanowi trójstykow¹ ojczyznê dla wyznawców trzech religii monoteistycznych, których g³êbokie przywi¹zanie siêga pocz¹tków Islamu oraz t³umaczy siê ponadtysi¹cletni¹ niemal
nieprzerwan¹ ich tam obecnoci¹11. Konsultor Rady ds. Dialogu Religijnego
Konferencji Episkopatu Polski, cz³onek Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrzecijañskimi tej Rady, Eugeniusz Sakowicz, przypomina, ¿e tutaj spe³ni³o siê
historyczne biblijne objawienie Boga, dosz³o do nawi¹zania dialogu pomiêdzy
Bogiem a ludmi, dlatego dialog chrzecijañstwa, judaizmu i islamu zawsze
bêdzie mieæ w tle Jerozolimê12.
Jan Pawe³ II wykaza³ w tym dokumencie, czym dla wyznawców trzech
religii monoteistycznych jest Jerozolima i stwierdzi³, ¿e goci ona ¿ywe wspólnoty wierz¹cych. Ich obecnoæ jest ród³em nadziei dla tych, którzy we wszystkich zak¹tkach wiata spogl¹daj¹ na wiête Miasto jako na w³asne duchowe
dziedzictwo, znak pokoju oraz harmonii13.
Jerozolima to ojczyzna serc wszystkich duchowych potomków Abrahama14, którzy powinni w tym miejscu podejmowaæ refleksjê nad znaczeniem
wiary tego patriarchy w celu kszta³towania w³asnych postaw religijnych i wiêzi
wspólnotowych15. Abraham zobowi¹zuje wyznawców trzech religii monoteistycznych do wspó³pracy na rzecz pokoju, jest patronem pokoju16. Wyznawcy
tych religii s¹ braæmi i siostrami w wierze Abrahama. W dziele braterstwa cz³owiek traktuje jak braci wszystkich cz³onków rodziny ludzkiej, ¿yczy im pokoju,
wspó³dzia³a z nimi, aby unikn¹æ groby wojny17.
Papie¿ da³ wyraz osobistemu prze¿yciu: Mylê z utêsknieniem o dniu,
w którym wszyscy bêdziemy naprawdê uczniami Boga (J 6, 45), aby s³uchaæ
Jego orêdzia pojednania i pokoju. Mylê o dniu, w którym ¿ydzi, chrzecijanie
i muzu³manie bêd¹ mogli pozdrowiæ siê w Jerozolimie s³owami pokoju,
z jakimi Jezus zwróci³ siê do swoich uczniów po zmartwychwstaniu: Pokój wam!
10 Zob. T. Michel, M. Fitzgerald (red.), Recognize the Spiritual Bonds which Unite Us. 16 years
of Christian  Muslim Dialogue, Vatican City 1994, s. 56.
11 M. Horoszewicz, rec. Islam w dokumentach Kocio³a i nauczaniu Jana Paw³a II (19651996),
E. Sakowicz (oprac.), Przegl¹d Religioznawczy 2 (1997), s. 147.
12 E. Sakowicz, Dialog chrzecijañstwa z islamem w nauczaniu Jana Paw³a II, w: H. Zimoñ
(red.), Dialog miêdzyreligijny, Lublin 2004, s. 261, przyp. 6. Por. idem, Dialog z islamem w ujêciu Jana
Paw³a II, w: J. Perszon (red.), Jan Pawe³ II a religie wiata, Toruñ 2007, s. 105.
13 Redemptionis Anno, w: G. Polak (red.), Wielka Encyklopedia Jana Paw³a II, t. 5, s. 226.
14 Zob. S. Górzna, Dzieci Abrahama. Dialog Kocio³a katolickiego z islamem i judaizmem
w Polsce w okresie pontyfikatu Jana Paw³a II, S³upsk 2013.
15 E. Sakowicz, Islam, w: idem (red.), Jan Pawe³ II. Encyklopedia dialogu i ekumenizmu,
Radom 2006, s. 248249.
16 Idem, Rozmowy o islamie i dialogu, Lublin 2007, s. 17.
17 I. Dec, Antropologiczne podstawy nauczania Jana Paw³a II do pokoju, Spo³eczeñstwo XIII
(2003), nr 5, s. 537.
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(J 20, 19)18. Wyznawcom ró¿nych religii proponowa³ politykê non-violence,
bez przemocy, wskazuj¹c w Licie na Jerozolimê, która pozostaje nadal powodem trwaj¹cej od dawna rywalizacji, przemocy i domagania siê wy³¹cznoci19.
Od wielu lat rejon Bliskiego Wschodu jest pe³en napiêæ politycznych
i religijnych. Od pocz¹tku pontyfikatu Jan Pawe³ II koncentrowa³ swoje wysi³ki
dyplomatyczne wokó³ tego konfliktu, statusu Jerozolimy, miejsc wiêtych oraz
wojen w Libanie i Iraku. Stanowisko Stolicy Apostolskiej w kwestii dotycz¹cej
Bliskiego Wschodu mo¿na przedstawiæ w nastêpuj¹cych punktach: 1) nale¿y
przestrzegaæ rezolucji ONZ, przede wszystkim rezolucji 242 z 22 XI 1967 r.,
która dotyczy wycofania siê Izraela z terytoriów okupowanych, 2) naród izraelski i palestyñski maj¹ prawo do posiadania w³asnego pañstwa w dok³adnie
wytyczonych granicach, 3) Jerozolima powinna otrzymaæ specjalny status, gwarantowany przez miêdzynarodow¹ wspólnotê, 4) nale¿y rozwi¹zaæ dramatyczn¹
sytuacjê humanitarn¹ palestyñskich uchodców, zgodnie z zasadami miêdzynarodowej sprawiedliwoci oraz solidarnoci20. Stolica Apostolska kieruje siê zasad¹, ¿e obie strony maj¹ usprawiedliwione roszczenia: Izraelczycy i Palestyñczycy21, g³osi postulat wolnoci wyznania w obu pañstwowociach, który jest
po¿yteczny nie tylko dla mniejszoci chrzecijañskiej, ale równie¿ umacnia pokój miêdzy wyznawcami islamu i judaizmu22. W Licie papie¿ zaznaczy³, ¿e
trzeba rzeczywicie znaleæ, przy dobrej woli i dalekowzrocznoci, konkretny
i sprawiedliwy sposób, aby ró¿ne interesy i d¹¿enia zosta³y pogodzone w harmonijnej i trwa³ej formie i by zosta³y objête w³aciw¹ oraz skuteczn¹ ochron¹
specjalnego statusu zagwarantowanego na szczeblu miêdzynarodowym, tak aby
¿adna ze stron nie mog³a siê od niego uchylaæ23.
W latach 80., w okresie trwaj¹cej wojny w Libanie, Jan Pawe³ II solidaryzowa³ siê z jej ofiarami, nawo³uj¹c do dialogu. W Licie Redemptionis anno
czytamy: ¯aden z ludów Bliskiego Wschodu, posiadaj¹cych w³asn¹ spuciznê
wartoci duchowych, nie bêdzie móg³ przezwyciê¿yæ tragicznej sytuacji,
w jakiej siê znajduje  mylê tu o tak ciê¿ko dowiadczonym Libanie  jeli nie
odkryje prawdziwego sensu w³asnej historii, która poprzez wiarê w Jedynego
Boga wzywa do pokojowego wspó³istnienia w zrozumieniu i wzajemnej wspó³18

W. Chrostowski, R. Rubinkiewicz (oprac.), ¯ydzi i judaizm w dokumentach Kocio³a i nauczaniu Jana Paw³a II (19651989), s. 137.
19 Ibidem.
20 A. Sodano, Pontyfikat Jana Paw³a II w s³u¿bie pokoju, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/
IK/jp2_25lat_pokoj.html (25.04.2008).
21 L. Ring-Eifel, wiatowa potêga Watykanu. Polityka wspó³czesnych papie¿y, t³um. T. Sotowska,
s. 236237.
22 Ibidem, s. 237.
23 W. Chrostowski, R. Rubinkiewicz (oprac.), ¯ydzi i judaizm w dokumentach Kocio³a i nauczaniu Jana Paw³a II (19651989), s. 137138.
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pracy24. Z kolei w Licie do muzu³manów w obronie Libanu (Watykan, 7 IX
1989 r.) papie¿ apelowa³ do wszystkich wyznawców islamu: [ ] postanowi³em
zwróciæ siê do was, wyznawcy islamu, synowie religii, w której tak dobitnie siê
naucza sprawiedliwoci i pokoju. [ ] zjednoczcie wszystkie wasze wysi³ki
z d¹¿eniami tych, którzy domagaj¹ siê dla Libanu prawa do ¿ycia, i to do ¿ycia
w wolnoci, pokoju i godnoci! W grê wchodzi tu obowi¹zek ludzkiej solidarnoci, jaki nak³ada na ka¿dego z was ludzkie sumienie i przynale¿noæ do
wielkiej rodziny wierz¹cych25.
Jan Pawe³ II wielokrotnie powtarza³, ¿e brak stosunków dyplomatycznych
miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ i pañstwem Izrael nie ma podglebia religijnego. Czytamy w nim: Dla ludu ¿ydowskiego, który ¿yje w pañstwie Izrael i który przechowuje wiadectwa swej historii i wiary, promy o po¿¹dane bezpieczeñstwo
i nale¿ny spokój, który jest niezaprzeczalnym prawem ka¿dego narodu oraz
warunkiem do ¿ycia i postêpu ka¿dego spo³eczeñstwa26.
Z powodu nieutrzymywania oficjalnych stosunków ze stronami konfliktu,
mo¿liwoci dyplomatycznej interwencji Stolicy Apostolskiej by³y bardzo ograniczone27. Jan Pawe³ II nie pos³ugiwa³ siê teologicznymi argumentami przeciwko
pe³nemu uznaniu pañstwa ¿ydowskiego, za chodzi³o tylko o przezwyciê¿enie
politycznych przeszkód28. Pod koniec 1993 r. konsultacje dyplomatyczne przynios³y rezultaty. 30 XII 1993 r. uzgodniono dokument, który jest prawdziwym
prze³omem we wzajemnych stosunkach. W siedzibie MSZ Izraela w Jerozolimie
podpisano tzw. Porozumienie Podstawowe pomiêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ a pañstwem Izrael, które by³o owocem prac Sta³ej Komisji Dwustronnej, powo³anej
29 VII 1992 r.29 15 VI 1994 r. nawi¹zano formalne stosunki dyplomatyczne
miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ a Izraelem30. Zosta³o rozwi¹zanych wiele konfliktów,
które przez ca³e stulecia ci¹¿y³y na stosunkach chrzecijañsko-¿ydowskich.
W zakoñczeniu Listu papie¿ zwróci³ uwagê polityków na losy Jerozolimy
i wspólnot w niej ¿yj¹cych, za chrzecijan (duchownych i wieckich) prosi³
o modlitwê w intencji sprawiedliwego rozwi¹zania problemu Jerozolimy i Ziemi
wiêtej31.
24
25

Ibidem, s. 138139.
Jan Pawe³ II, Apel Papie¿a w obronie Libanu do wszystkich muzu³manów, OsRomPol 116
(1989), nr 9, s. 3.
26 W. Chrostowski, Jan Pawe³ II o ¯ydach i judaizmie 19901995, Znak 490 (1996), nr 3, s. 57.
27 B. Fastyn, Jan Pawe³ II wobec konfliktu izraelsko-palestyñskiego, Warszawa 2004, s. 90.
28 S. Krajewski, Ten papie¿ jest b³ogos³awieñstwem, Wiê 480 (1998), nr 10, s. 54.
29 W. Chrostowski, Jan Pawe³ II o ¯ydach i judaizmie 19901995, s. 5758. Zob. E.I. Cassidy,
Rediscovering Vatican II. Ecumenism and Interreligious Dialogue: Unitatis Redintegratio, Nostra Aetate,
New York 2005, s. 198.
30 K. Sowa, Droga do Jerozolimy. Papieska pielgrzymka do Ziemi wiêtej, Wprost 409 (2000),
nr 13, s. 99.
31 Redemptionis Anno, w: G. Polak (red.), Wielka Encyklopedia Jana Paw³a II, t. 5, s. 226.
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List Redemptionis anno jest wa¿nym dokumentem dyplomatycznym, stanowi ostateczne rozstanie Stolicy Apostolskiej z koncepcj¹ umiêdzynarodowienia Jerozolimy, a w to miejsce pojawia siê postulat miêdzynarodowo zagwarantowanego statusu specjalnego. Dziêki temu statusowi mo¿liwe bêdzie
zachowanie unikalnego i uwiêconego charakteru miasta, przede wszystkim
egzystencji wspólnot religijnych, ich stanu i przysz³oci32. Ponadto list ten
otworzy³ drogê do unormowania stosunków dyplomatycznych z Izraelem, choæ
postulat statusu specjalnego nie zosta³ przez to pañstwo zaakceptowany33. Jan
Pawe³ II wykaza³ w tym dokumencie, ¿e trialog miêdzyreligijny oparty na wzajemnym zrozumieniu, mo¿e przyczyniæ siê do rozwoju wspó³pracy na rzecz
pokoju na Bliskim Wschodzie.

2. List apostolski Tertio millenio adveniente (10 XI 1994)
Koncepcja okresu przygotowañ do Wielkiego Jubileuszu zosta³a sformu³owana w Licie apostolskim Jana Paw³a II Tertio millenio adveniente  Nadchodz¹ce trzecie tysi¹clecie  z 10 XI 1994 r.34 Papie¿ podkrela³ znaczenie trialogu
miêdzyreligijnego i z tej racji zaproponowa³ wspólne spotkania trzech religii
monoteistycznych, wywodz¹cych siê od Abrahama: w Betlejem, Jerozolimie i na
górze Synaj35. Istotn¹ rolê w realizacji pielgrzymki Jana Paw³a II do Ziemi
wiêtej i Jerozolimy (2026 III 2000 r.) odegra³ postêpuj¹cy proces pokojowy
na Bliskim Wschodzie, powstanie terytorium Autonomii Palestyñskiej (1994),
oficjalne uznanie przez Stolicê Apostolsk¹ pañstwa Izrael oraz nawi¹zanie stosunków dyplomatycznych miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ i pañstwem Izrael w 1994 r.36
Pielgrzymka ta sta³a siê okazj¹ do trialogu miêdzyreligijnego na rzecz pokoju
i stabilizacji na Bliskim Wschodzie.
W piêciu rozdzia³ach tego dokumentu Jan Pawe³ II rozwa¿a³ o dwóch
tysi¹cleciach chrzecijañstwa w kontekcie zbli¿aj¹cego siê nowego millenium,
a ka¿dy z nich rozpoczyna siê i koñczy rozwa¿aniami o Chrystusie37. Przedsta32
33
34
35
36

J. Moskwa, Prorok i polityk, Warszawa 2003, s. 206, przyp. 62.
Ibidem, s. 207.
Treæ tego dokumentu zob. OsRomPol 168 (1994), nr 12, s. 422.
B. Beier i in., Kronika chrzecijañstwa, t³um. E. Gola i in., Warszawa 1998, s. 450.
S. Górzna, Kontekst polityczny dialogu Jana Paw³a II z judaizmem i islamem na wiecie,
w: T. Tökölyova, A. Modrzejewski (red.), Current issues of society and politics, Tbilisi 2012, s. 165,
przyp. 8182.
37 Tertio millennio adveniente, w: G. Polak (red.), Wielka Encyklopedia Jana Paw³a II, t. 6,
Warszawa 2005, s. 159.
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wi³ program obchodów roku jubileuszowego nie tylko w Rzymie, ale równie¿
w Ziemi wiêtej i lokalnych Kocio³ach38.
Zagadnienie relacji miêdzy religiami monoteistycznymi i problematykê trialogu miêdzyreligijnego papie¿ podj¹³ w numerach: 6, 19, 38, 46, 52 oraz 53 listu
apostolskiego39. W numerze 6. papie¿ stwierdzi³, ¿e Jezus narodzi³ siê z Ludu
wybranego jako spe³nienie obietnicy danej Abrahamowi i wci¹¿ na nowo przypominanej przez proroków. [ ] Ksiêgi Starego Przymierza s¹ natomiast sta³ymi
wiadkami troskliwej Boskiej pedagogii40.
W numerze 19. papie¿ przypomina³, ¿e Sobór Watykañski II otworzy³ siê
na chrzecijan innych wyznañ, na cz³onków innych religii, na wszystkich ludzi
naszych czasów. Podczas ¿adnego innego Soboru nie mówi³o siê tak wyranie
o jednoci chrzecijan, o dialogu z religiami niechrzecijañskimi, o szczególnym
znaczeniu Starego Przymierza oraz Izraela, o godnoci sumienia, o zasadzie
wolnoci religijnej [ ]41. Na uwagê zas³uguj¹ soborowe dokumenty, zw³aszcza
Deklaracja o stosunku Kocio³a do religii niechrzecijañskich Nostra aetate42.
Numer 22. tego dokumentu dotyczy dzia³alnoci papie¿y na rzecz pokoju
i sprawiedliwoci  Leona XIII (pontyfikat w latach 18781903), Piusa X
(19031914), Benedykta XV (19141922), Piusa XI (19221939), Piusa XII
(19391958), Jana XXIII (19581963) oraz Paw³a VI43 .
W numerze 38. papie¿ Jan Pawe³ II stwierdzi³, ¿e Istnieje zatem pal¹ca
potrzeba, aby z okazji Wielkiego Jubileuszu ukazaæ jasno i g³êboko prawdê
o Chrystusie jako o jedynym Poredniku miêdzy Bogiem a ludmi i jedynym
Odkupicielu wiata, odró¿niaj¹c Go wyranie od za³o¿ycieli innych wielkich religii,
choæ i one zawieraj¹ elementy prawdy, na co Koció³ patrzy ze szczerym szacunkiem, widz¹c w nich odblask tej prawdy, która owieca wszystkich ludzi44.
Numer 46. przypomina o rozeznaniu znaków nadziei, którymi w ¿yciu
Kocio³a s¹ m.in.: intensywna dzia³alnoæ na rzecz jednoci chrzecijan, znaczenie przypisywane dialogowi z religiami i ze wspó³czesn¹ kultur¹45, za
w dziedzinie ¿ycia spo³ecznego, np. d¹¿enie do przywrócenia pokoju i sprawiedliwoci, gdziekolwiek zosta³y narzucone, wola pojednania i solidarnego
wspó³¿ycia miêdzy ró¿nymi narodami46.
38
39
40
41
42

A. Nowak, Karol Wojty³a  Jan Pawe³ II. Kronika ¿ycia i pontyfikatu, Kraków 2003, s. 256257.
E. Sakowicz, Islam, w: idem (red.), Jan Pawe³ II. Encyklopedia dialogu i ekumenizmu, s. 250.
Tertio millenio adveniente, nr 6.
Ibidem, nr 19.
Zob. S. Górzna, Polityczny oddwiêk Deklaracji o stosunku Kocio³a do religii niechrzecijañskich Nostra aetate, rodkowoeuropejskie Studia Polityczne (2015), nr 1, s. 191203.
43 Tertio millenio adveniente, nr 22.
44 Ibidem, nr 38.
45 Ibidem, nr 46.
46 Ibidem.
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W numerze 51. czytamy, ¿e chrzecijanie powinni staæ siê rzecznikami
wszystkich ubogich wiata, proponuj¹c, aby Jubileusz da³, miêdzy innymi, sposobnoæ do przemylenia sprawy redukcji, jeli nie ca³kowitej likwidacji zad³u¿enia miêdzynarodowego, które ci¹¿¹ na losach wielu narodów47. Papie¿ wykaza³
znaczenie opcji preferencyjnej na rzecz ubogich i odepchniêtych, która wi¹¿e siê
nie tylko z koniecznoci¹ niesienia pomocy charytatywnej, ale równie¿ dokonywania zmian strukturalnych w spo³eczeñstwie, aby wadliwe struktury spo³eczne
nie rodzi³y grzechu spo³ecznego48. Kluczowym aspektem przygotowañ i obchodów Jubileuszu by³a dzia³alnoæ na rzecz sprawiedliwoci i pokoju na wiecie
takim jak nasz, naznaczonym przez liczne konflikty i niedopuszczalne nierównoci spo³eczne i ekonomiczne49.
W kolejnym numerze papie¿ uwa¿a, ¿e Na kryzys cywilizacji trzeba odpowiedzieæ cywilizacj¹ mi³oci, opart¹ na uniwersalnych wartociach pokoju, solidarnoci, sprawiedliwoci i wolnoci, które znajduj¹ pe³ne urzeczywistnienie
w Chrystusie50.
W numerze 53. Jan Pawe³ II skierowa³ uwagê na sferê wiadomoci religijnej, w której rodzi siê dialog miêdzyreligijny, a w nim szczególne miejsce
przys³uguje ¿ydom i muzu³manom, nale¿y jednak zachowywaæ czujnoæ wobec ryzyka synkretyzmu51 oraz ³atwego i zwodniczego irenizmu52. Papie¿ wyrazi³ nadziejê, ¿e w sferze wiadomoci religijnej wigilia roku dwutysiêcznego
stanie siê znakomit¹ sposobnoci¹ [ ] do dialogu miêdzyreligijnego zgodnie
z jednoznacznymi wskazaniami, zawartymi w Deklaracji Soboru Watykañskiego II
Nostra aetate o stosunku Kocio³a do religii niechrzecijañskich53.
Dokument jest wielkim wyzwaniem dla Kocio³a katolickiego, to w nim
wszyscy katolicy powinni znaleæ zachêtê do przeprowadzenia rachunku sumienia, obejmuj¹cego grzechy przemocy, nienawici i nietolerancji wobec wiernych
innych tradycji religijnych i podj¹æ pokutê54. W numerze 35. papie¿ przypomnia³, ¿e [ ] zjawiskiem, nad którym synowie Kocio³a musz¹ siê pochyliæ
47
48

Ibidem, nr 51.
J. Wal, Znaczenie dzia³alnoci charytatywnej w wiecie wspó³czesnym wed³ug Jana Paw³a II,
Ateneum Kap³añskie 145 (2005), z. 1, s. 17.
49 Tertio millenio adveniente, nr 51.
50 Ibidem, nr 52.
51 Synkretyzm, w: J. Wojnowski (red.), Wielka Encyklopedia PWN, t. 26, Warszawa 2005, kol. 321;
synkretyzm (gr. synkretismos  po³¹czenie)  oznacza ³¹czenie w jedn¹, zwykle niespójn¹ ca³oæ ró¿nych,
czasami nawet wzajemnie sprzecznych pogl¹dów religijnych, np. afrochrzecijañskie religie.
52 E. Sakowicz, Dialog Kocio³a z islamem wed³ug dokumentów soborowych i posoborowych
(19631999), Warszawa 2000, s. 252, przyp. 190 dodaje, ¿e irenizm oznacza d¹¿noæ do uzgadniania
teorii, tez i pojêæ z ró¿nych systemów mylowych za cenê wzajemnych ustêpstw.
53 Tertio millenio adveniente, nr 53.
54 E. Sakowicz, Dialog chrzecijañstwa z islamem w nauczaniu Jana Paw³a II, w: H. Zimoñ (red.),
Dialog miêdzyreligijny, s. 264.
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z sercem pe³nym skruchy, jest przyzwolenie  okazywane zw³aszcza w niektórych stuleciach  na stosowanie w obronie prawdy metod nacechowanych
nietolerancj¹, a nawet przemoc¹55.
Nale¿y stwierdziæ, ¿e przebaczenie jest jednym z przejawów mi³osierdzia,
a istotnymi elementami dialogu miêdzyreligijnego s¹ w³anie przebaczenie i wybaczenie. Jan Pawe³ II wykazywa³, ¿e: Przebaczenie w swej najprawdziwszej
i najwzniolejszej postaci jest wolnym aktem mi³oci. Jednak¿e dlatego, i¿ jest
aktem mi³oci, ma swe w³asne wewnêtrzne wymagania: najwa¿niejszym z nich
jest poszanowanie prawdy56 .
Zdaniem Jana Paw³a II winê za liczne przypadki porzucania wspólnoty
kocielnej ponosi czêciowo sam Koció³ katolicki. Zwraca³ uwagê na zbyt
s³abe wcielanie w ¿ycie Kocio³a nauczania Soboru Watykañskiego II. Ten temat
zaliczy³ do najwa¿niejszych dla wspó³czesnego Kocio³a57.
W numerze 36. papie¿ odniós³ siê do stylu relacji miêdzy Kocio³em
a wiatem. Konstatowa³, ¿e: Zalecenia Soboru, zawarte w Konstytucji Gaudium et spes i innych dokumentach, dotycz¹ce dialogu otwartego, opartego na
wzajemnym szacunku i ¿yczliwoci, któremu wszak¿e ma towarzyszyæ staranne
rozeznanie i odwa¿ne wiadectwo o prawdzie, pozostaj¹ w mocy i wzywaj¹ nas
do dalszych wysi³ków58. Koncepcja papie¿a idealnie wspó³gra³a z soborowym
spojrzeniem na wyznawców ró¿nych religii, na potrzebê prowadzenia dialogu
miêdzyreligijnego, poszanowania prawa do wolnoci religijnej.
W numerze 32. papie¿ nawi¹za³ do Synodu Biskupów z 1983 r., który by³
wydarzeniem znamiennym w dziejach Kocio³a posoborowego. Podj¹³ on zawsze aktualn¹ sprawê nawrócenia (metanoia), które jest wstêpnym warunkiem
pojednania z Bogiem zarówno pojedynczych osób, jak i wspólnot59.
Maciej Ziêba, za³o¿yciel i dyrektor Instytutu Tertio Millennio w Krakowie,
uwa¿a, ¿e List ten jest najbardziej kompaktowym dokumentem w historii Kocio³a60. To bez w¹tpienia jeden z najwa¿niejszych dokumentów papie¿a-Polaka61. List jest zaproszeniem skierowanym do wyznawców trzech religii monoteistycznych, aby wst¹pili na drogê szacunku, dialogu i pojednania.

55
56

Tertio millenio adveniente, nr 35.
S. Górzna, Polityczny wymiar cywilizacji mi³oci Jana Paw³a II, Studia Socialia Cracoviensia 3
(2011), nr 2 (5), s. 98, przyp. 183.
57 M. Ziêba, Epoka Jana Paw³a II. Zrozumieæ niezwyk³y pontyfikat, Poznañ 2006, s. 1819.
58 Tertio millenio adveniente, nr 36.
59 Ibidem, nr 32.
60 Koció³ bije siê w piersi, Kronika pontyfikatu w 27 zeszytach, Nasz Papie¿ nr 17, s. 3.
61 Tertio millennio adveniente, w: G. Polak (red.), Wielka Encyklopedia Jana Paw³a II, t. 6, s. 159.
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Podsumowanie
Reasumuj¹c nale¿y podkreliæ, ¿e omawiane dokumenty papieskie maj¹
polityczne aspekty. W Licie Redemptionis anno Jan Pawe³ II stwierdzi³, ¿e
brak stosunków dyplomatycznych nie ma religijnego podglebia, ale polityczne.
Papie¿ opowiada³ siê w nim za skuteczn¹ ochron¹ specjalnego statusu dla Jerozolimy, zagwarantowanego na szczeblu miêdzynarodowym, aby ¿adna ze stron
nie mog³a siê od niego uchyliæ. Wyrazi³ nadziejê, ¿e dojdzie do upragnionego
pokoju na Bliskim Wschodzie.
Przes³anie Listów apostolskich omówionych w niniejszym artykule jest
nastêpuj¹ce: wyznawcom islamu i judaizmu nale¿y siê szacunek; zwracaj¹ uwagê
na koniecznoæ prowadzenia trialogu miêdzyreligijnego; na politykê konsensu
 porozumienia osi¹ganego zw³aszcza na drodze dialogu; wspó³pracê na rzecz
sprawiedliwoci i pokoju; solidarnoæ; opcjê preferencyjn¹ na rzecz ubogich;
poszanowanie praw cz³owieka, zw³aszcza prawa do wolnoci religijnej; dzia³anie
na rzecz wspólnego dobra; przeciwstawianie siê wszelkim formom przemocy
(polityka non-violence). Ponadto, w listach papie¿ mocno podkreli³ braterstwo
miêdzy dziedzicami Abrahama, bowiem wszyscy jestemy braæmi; wskaza³ na
obowi¹zek rachunku sumienia Kocio³a; uwypukli³ znaczenie przebaczenia, które jest jednym z przejawów mi³osierdzia.
Niniejsze dokumenty przyczyniaj¹ siê do pokojowego wspó³istnienia religii,
co stanowi o ich politycznym wymiarze. S¹ wiadectwem potwierdzaj¹cym
szczególn¹ troskê Kocio³a katolickiego o nawi¹zanie przyjaznych relacji z wyznawcami islamu i judaizmu.
W oparciu o analizê tych dokumentów mo¿na powiedzieæ, ¿e papie¿ wytycza³ drogi, które s³u¿¹ pokojowi: przebaczenia i pojednania; wolnoci, prawdy,
sprawiedliwoci i mi³oci; dialogu i solidarnoci; poszanowania praw cz³owieka.
W kwestii przerwania agresji na Bliskim Wschodzie wystêpowa³ jako orêdownik
pokoju, apeluj¹c o wyrzeczenie siê przemocy w stosunkach miêdzynarodowych
i miêdzyreligijnych.
Podsumowaniem powy¿szych rozwa¿añ niech bêd¹ s³owa papie¿a Benedykta XVI, który w wywiadzie udzielonym Telewizji Polskiej 16 X 2005 r.
stwierdzi³: Dla wiata niechrzecijañskiego, dla wyznawców innych religii (Jan
Pawe³ II) sta³ siê [ ] rzecznikiem wielkich, ogólnoludzkich wartoci. Pamiêtaj¹c
o tym, trzeba zaznaczyæ, ¿e papie¿ stworzy³ klimat dla dialogu miêdzy wielkimi
religiami i poczucie wspólnej odpowiedzialnoci za wiat. Uprzytomni³, i¿ nie da
siê po³¹czyæ przemocy i religii i ¿e wszyscy musimy przez wspó³odpowiedzialnoæ za ludzkoæ wytyczaæ drogê pokoju62.
62 Z. Kubacki, Jan Pawe³ II  papie¿ pokoju i dialogu miêdzyreligijnego, Studia Bobolanum.
Kwartalnik naukowy Papieskiego Wydzia³u Teologicznego w Warszawie 3 (2006), s. 44.
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ASPEKTY POLITYCZNE LISTÓW APOSTOLSKICH PAPIEŻA
JANA PAWŁA II: „REDEMPTIONIS ANNO”
I „TERTIO MILLENIO ADVENIENTE”
(STRESZCZENIE)

W niniejszym artykule zaprezentowano aspekty polityczne dokumentów Jana Paw³a II, tj.
Listów apostolskich Redemptionis anno oraz Tertio millenio adveniente, do których nale¿¹ m.in.:
postulat miêdzynarodowo zagwarantowanego statusu Jerozolimy; nawi¹zanie stosunków dyplomatycznych z Izraelem; polityka konsensu, która oznacza porozumienie osi¹gane na drodze dialogu oraz
polityka non-violence  bez stosowania przemocy; wspó³praca na rzecz pokoju i jego cztery filary
 prawda, wolnoæ, sprawiedliwoæ, mi³oæ; solidarnoæ; braterstwo; przebaczenie jako jeden z przejawów mi³osierdzia; poszanowanie praw cz³owieka, zw³aszcza prawa do wolnoci religijnej; opcja
preferencyjna na rzecz ubogich. Niniejsze dokumenty przyczyniaj¹ siê do pokojowego wspó³istnienia
religii, co stanowi o ich politycznym wymiarze. Wyznawcy ró¿nych religii s¹ powo³ani, aby byæ
narzêdziami pokoju i mi³oci. Natomiast, by zapewniæ wiatu pokój, nieodzowny jest prawdziwy dialog
miêdzyreligijny, w tym trialog miêdzyreligijny, oparty na teologicznym i politycznym fundamencie. Bez
w¹tpienia papie¿ Jan Pawe³ II przyczyni³ siê do utrwalenia dialogu miêdzy wyznawcami ró¿nych
religii, w tym dialogu katolicko-muzu³mañsko-¿ydowskiego w celu budowania pokoju miêdzy religiami
i narodami.

POLITICAL ASPECTS OF APOSTOLIC LETTERS OF POPE JOHN PAUL II:
“REDEMPTIONIS ANNO” AND “TERTIO MILLENIO ADVENIENTE”
(SUMMARY)

This article presents the political aspects of John Paul IIs documents, i.e. Apostolic Letters
Redemptionis anno and Tertio Millennio adveniente, which include among others, the demand of
internationally guaranteed status of Jerusalem, establishment of diplomatic relations with Israel, policy
of consensus, which means an agreement reached through dialogue and a policy of non-violence
 without the use of violence, cooperation for peace and its four pillars: truth, freedom, justice, and
love, solidarity, brotherhood, forgiveness as one of the manifestations of mercy, respect for human
rights, particularly the right to religious freedom, and preferential option for the poor. These documents
contribute to the peaceful coexistence of religions, which constitutes their political dimension. The
followers of different religions are called to be instruments of peace and love. In order to ensure
world peace the true interfaith dialogue is indispensable, including interfaith trialogue based on theological and political foundation. Beyond any doubt, Pope John Paul II contributed to the consolidation of
dialogue between the followers of different religions, including the Catholic-Muslim-Jewish dialogue in
order to build peace between religions and nations.
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POLITISCHE ASPEKTE DER APOSTOLISCHEN SCHREIBEN
VON PAPST JOHANNES PAUL II: „REDEMPTIONIS ANNO“
UND „TERTIO MILLENIO ADVENIENTE“
(ZUSAMMENFASSUNG)

In diesem Artikel werden die politischen Aspekte von Schriftstücken von Johannes Paul II
präsentiert, d.h. der Apostolische Schreiben Redemptionis anno und Tertio millenio adveniente. Zu
diesen gehören unter anderem: das Postulat zum international garantierten Status für Jerusalem; die
Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Israel; die Konsenspolitik, die bedeutet, dass Übereinkommen im Dialog zu erzielen sind und die Nonviolence-Politik  gewaltlose Politik; die Kooperation für
den Frieden und seine vier Säulen  Wahrheit, Freiheit, Gerechtigkeit, Liebe; die Solidarität; die
Brüderschaft; die Vergebung als eines der Zeichen der Barmherzigkeit; die Achtung der Menschenrechte, insbesondere der Religionsfreiheit und die Bevorzugung der Armen. Diese Dokumente tragen
zur friedlichen Koexistenz zwischen den Religionen bei, was von ihrem politischen Ausmaß zeugt. Die
Anhänger unterschiedlicher Religionen sind berufen, ein Werkzeug des Friedens und der Liebe zu
werden. Damit der Frieden auf der Welt gesichert ist, ist der Dialog zwischen den Religionen
notwendig, darunter der Trialog, der sich auf das theologische und politische Fundament stützt.
Zweifellos hat Papst Johannes Paul II. zur Festigung des Dialoges zwischen den Anhängern unterschiedlicher Religionen beigetragen, darunter zur Festigung des Dialoges zwischen Katholiken, Muslimen und Juden, damit der Frieden zwischen den Religionen und Völkern gegründet wird.
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One of the important goals of life and human cognitive effort is to know
the truth. The very notion of truth, however, may be understood differently. In
general, there are two basic ways to approach it: epistemological and ontological (metaphysical). In the first regard the truth involves a compliance that occurs
between thought and thing, while in the second there is conformity of thing with
the mind (intention). Moreover, we have to deal with other ways of understanding of the truth: coherence (compliance of sentences with other sentences),
pragmatic (utility theorem), evident (obvious object or conviction), consensual
(acceptability of sentences on the basis of compliance of the discussants) or
existential (authenticity, openness and spontaneity of being)1.
The concept of truth plays an important role in religion. In general, it
stresses the epistemological (cognitive) nature of truth, which is reflected in the
adoption of new content and internal consensus to it. However, it seems that the
epistemological understanding of truth, though undoubtedly important for the
religious person, is not sufficient in the context of a living and dynamic relation
between man and God. In this case, it begins to dominate rather the existential
notion of truth, according to which man opens his entire life in the presence of
the Absolute and is responsible for with the specific style of his existence.
Adres/Adresse/Anschrift: ks. dr Karol Jasiñski, Katedra Prawa Kanonicznego i Filozofii, Uniwersytet
Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, karoljasinski@op.pl.
1 B. Nieæko-Bukowska, O niepewnoci prawdy, Investigationes Linguisticae 22 (2010), p. 105106;
A.B. Stêpieñ, Wstêp do filozofii, Lublin 2001, p. 137139, 392393.
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The following analysis is an attempt to show the truth of religion as a kind
of existential truth. First will be presented the specificity of religious knowledge,
then existential recognition of the truth and its relationship with religious truth.

The specificity of religious knowledge
Very often the leading role of cognition in the religious attitude is emphasized, and thus its relationship with epistemological truth. Depending on this
religious knowledge it then shapes emotional reaction and practical action. However, the issue of knowledge is not simple. There are important two things: the
ultimate source of various religious truths and the way of their assertions. With
regard to the first case, it should be noted that the knowledge of the truths in
religion has the character of the acceptance of revelation. The revelation is not
only understood in the sense of the supernatural, but rather as a way to get the
truth not through empiricism or reasoning, but rather on the basis of the testimony and the authority of the person. Regarding to the second case it would
emphasize that the assertion of truths is a necessary condition of religious
experience. It is done under trust. An important moment in religion is therefore
a revelation, where the transcendent being by certain signs assures its presence
for the man. The manifesting signs can be very different. They include, among
others, historical events, people and nature. In these signs a man is to recognize
the presence of supernatural beings. Revelation is always directed to and
for someone. So it is done in an I-thou-relation. The recipient must read and
interpret the signs by which God is present. Then it shall be included in the
written form of the document and forwarded to others. The language that is
used for this purpose is never explicit, but rather symbolic. It is worth noting
that religious cognition also has an emotional factor. In addition, the religious
cognition has three different characteristics: commitment (desire for knowledge,
desire for acceptance, experience of a binding values), practicality and orientation of life2.
In the context of the above remarks, it should be emphasized that the
revelation seems to have a noetic nature. Some, however, stressing the existential dimension of revelation, deny the noetic nature (M. Buber, E. Levinas). In
their view, the truth of the content of revelation can not be included in words in
the form of a coherent system. The value of revelation lies rather in the fact that
a person becomes a witness to the dialogic reality, which comes to the fore
2

Z.J. Zdybicka, Cz³owiek i religia. Zarys filozofii religii, Lublin 1993, p. 186190.
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thanks to the authenticity of the human being3. A man does not experience any
content in the revelation, but the presence orientating his life. He experiences the
being in a relationship, through which is shown to him the meaning of life, and
ordered his execution in the world. This situation opens up new dimensions of
human life, which lead in consequence to its transformation. The meaning of the
life is to be achieved by a unique human being in its concrete existence4.
M. Heller also notes that the recent theological recognitions treat the revelation primarily as an existential and interpersonal dialogue between man and
Revealing. In this perspective, the strangeness of cognitive attitudes (especially
science) and faith is essential and impossible to remove. Heller emphasizes,
however, that this message of faith should be adapted to the scientific mentality
of modern man. Speaking of the truths of religion, we use a model. The religious truth is associated with this model in an analogous way, similar as the
physical reality to its scientific description. It should also be borne in mind that
the knowledge of mans relation to God is ever given in an easy and finished
way5. Heller talks about the impossibility of closing the truths of faith in one
system. In his opinion, it is too transcendent and for this reason there are many
acceptable ways of its recognition and expression6.
To Heller the question about the meaning of human life and the world is
also not strange. Religion should give the answer to this question. He emphasizes that one is linked with the other, because man exists as an element of the
structure of the world. In his view, the meaning has been attributed on one hand
by the Creator as a goal made ??in the rational structure of the world, which
should be read. On the other hand, he speaks of the eschatological meaning of
life, which is the salvation. A man in his freedom can accept or reject this
salvation7.
The essential purpose of a religious man in the noetic concept of revelation
would therefore be gaining new information and having specific knowledge
expressed in the form of the judgements. It is worth noting that the dominant
cognitive relationship in this case is subjective-objective. The object of knowledge is frequently seen as an object with certain characteristics that a man wants
3 A. Anzenbacher, Die Philosophie Martin Bubers, Wien 1965, p. 72; M. Jêdraszewski, Relacje
miêdzypodmiotowe w wietle dyskusji miêdzy Martinem Buberem a Emmanuelem Levinasem, Poznañskie
Studia Teologiczne 6 (1986), p. 465.
4 M. Buber, Die Erwählung Israels, in: idem, Werke. Zweiter Band. Schriften zur Bibel, München
und Heidelberg 1964, p. 1040; idem, Ich und Du, in: idem, Werke. Erster Band. Schriften zur Philosophie, München und Heidelberg 1962, p. 152153,157; idem, On Judaism, New York 1967, p. 216.
5 M. Heller, Wszechwiat i S³owo, Kraków 1994, p. 39.
6 Ibidem, p. 27.
7 M. Heller, Sens ¿ycia i sens Wszechwiata. Studia z teologii wspó³czesnej, Tarnów 2002, p. 168,
186, 189, 193197, 202204.
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to recognize. Thus, it seems that the cognitive moment can not be the dominant
element of religion, because a human being tends to establish interpersonal
relationships (subject-subject). Taking place cognition in this relation has thus
a specific character, because it is based on respect and trust between people. In
addition, it has a character of personally involved cognition, which leads to
a certain lifestyle. Religion is, above all, a way of human existence, involving the
participation in the existence of transcendent being. It emphasizes the personal
relationship with God in the religion, which is recognized as the definitive source
of life and meaning. There is indication of the transcendent dimension of human
existence regarding her source (origin) and the target (destination). The purpose
of human life is the fulfillment of man in community with others and God. In this
point, religion differs from knowledge, specifically scientific knowledge, whose
goal is only to get an ordered collection of information about reality. As already
mentioned, it is associated with a different type of relationship, namely, the
subject-object relationship. Knowledge is therefore based on a different type of
reason and religion on a personal relationship8. Therefore, it changes the nature
of truth. It seems that it is not only the truth in an epistemological sense in the
religion, but also in an existential one.
According to some people the religious cognition is characterized by another important feature, which is the dynamic nature of truth. It undermines
therefore the absolutist conceptions of truth, because God is not exhausted in
any of them. In addition, this truth can not be understood in the objective way.
The weakening of this tendency of religion to absolutizing of truth is important
to discover what it actually is. The religions often function so, as if they already
reached the truth and informed about God in His essence. Meanwhile, every
religion is also on the way to the truth about God and the informations about
Him are related only to the specific situation of man. Every event, which has
a religious nature, took place at some point in human history, moreover, it does
not end at the time of the incident, but it becomes through the new interpretations an open and unfolding event. So it can be said that we have in the
religion two important pillars: metaphysical and historical-cultural. Therefore, the
religious man is not the holder of the truth, but he rather hopes for it. This hope
shapes the world of religion, and no transfer of immutable dogmas. The religious man has right to answer the specific questions of life on their own behalf, and
not to be a slave of the doctrines that can sometimes falsify the spiritual realm9.
It is worthy to note, that the practice of theology was often reduced in the
past to a rationalization of the revelations made in the metaphysical perspective.
8
9

Z.J. Zdybicka, Cz³owiek i religia, p. 207208, 379381.
M. Szulakiewicz, Filozofia jako hermeneutyka, Toruñ 2012, p. 252253, 255.
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The task of theological knowledge was then to fulfill the cognitive needs of man.
The quotes about God grew up in communication with the metaphysical thought. God was often understood as an object of knowledge. Meanwhile, the
speaking of God can not be associated with the objectification of Him. In
addition, it must be emphasized that it is said of Him always only from a certain
point of view. A man stands so in the face of the constant exploration. This
exploration can not also be ignored in the understanding of revelation, which is
not only a simple transfer of information with bypassing the recipient. The
revealing God is affirmed by the human thought, which is alive. Furthermore this
thought grows from a specific experience, which can never be closed due to the
processual nature of reality10. So we can say that the revelation changes a man,
but it is also changed by him. A man is in fact active in the adoption of
revelation, which he experiences with his whole existence11.
The religious cognition should therefore be freed from objectifing of
a subject and open to the Mystery12. Therefore, there is not sufficient the
theoretical approach to religion, because it can not separate the religious experience from the first person perspective. In addition, the people have no dealing
with the abstract God of the philosophers, but rather with the living God of
religion, who lives and works in ordinary human existence. In this way it shall be
rejected that religion should be understood as a set of objective and independent
of specific human ideas13.

The existential nature of truth
It seems that in order to determine what is the existential nature of truth, it
should specify the same concept of existentials. It has many different meanings. In these considerations it will relate primarily to the attitude of commitment with entire existence of the man in a given situation. The result of it is
transformation of the man. Furthermore, the term existential will be related to
some contents that are not detached from the person, but rather they are combined with the way of life. In this context, the existential truth shall reveal the
specific logos of human life and the sense of the existence in the world. It is
essential to becoming a man in an authentic way. The man can not make the
truth a neutral object (as in the case of scientific truth) and be indifferent to it. It
10
11
12
13

Ibidem, p. 263264.
M. Bierdiajew, G³oszê wolnoæ. Wybór pism, transl. H. Paprocki, Warszawa 1999, p. 89.
M. Szulakiewicz, Filozofia jako hermeneutyka, p. 256.
Ibidem, p. 264265.
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is used for a man to be himself. He needs the unveiling of the sense to know
what it means to be human. The existential truth does not necessarily have to be
objectified in any language in the form of the sentences. Rather, the truth enlightens the human mind and reveals to it the meaning of mans existence. This is
done through various forms of contemplation and reflection on the normal and
borderline situations of the life. For this reason, the existential truth is somewhat
subjective in nature, because it is associated with subject and personal reading
of the meaning of life, which is difficult to embrace in inter-subjective and
meaningful language and to communicate to other people. It seems, however,
that it dominates the objective dimension of the truth, because it is not freely
designed by man, but rather discovered in meditation on life. In addition,
a human being does not create it only for himself, and the truth should be
important to all people14.
R. Guardini notes that existential truth is a kind of cognitive attitude, in
which understanding of a thing comes from actually knowing the subject. This
truth becomes clear to a person when he builds it into his life. It sets the mood,
behavior and action of a person. However, it calls for the involvement of the
whole person, because only then it is not indifferent to him, but it becomes
a serious issue15.
J. Pieper, referring to the views of Plato, emphasizes that man as man has
to live the truth. And not only he, but also the whole society is somehow stuck
with it, like for food. Living the truth contributes to the fact that the existence
both in the individual and social dimension becomes richer. He notes that
a natural place to discover the truth is in conversation with other people. The
truth in fact happens in a kind of dialogue, discussion and conversation, and
therefore also in some language and word. In this language, however, is not
important its formal perfection, but rather disclosing of a certain reality16 .
In a similar way speaks M. Buber. According to him, a man comes to the
truth in the encounter with the other. He understands the truth like Heidegger. The truth is a way of being discovered17. The truth would not refer in
this context to the content of judgement, but rather to the attitude of man and
it would express the authenticity of the relationship. It would have the structure of the triad, which has three essential elements: reference to the reality,
encountered you and himself. In each of these areas, it would lead to share
14
15
16

A. Siemianowski, mieræ i perspektywa nadziei, Bydgoszcz 2009, p. 178181.
R. Guardini, Bóg daleki, Bóg bliski, transl. J. Kobia³, Poznañ 1991, p. 4041.
J. Pieper, O trudnociach wiary  dzisiaj. Rozprawy i mowy, transl. T. Kononowicz, P. Waszczenko, Warszawa 1994, p. 200201.
17 M. Buber, Nachlese, Heidelberg 1966, p. 136137.
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fully together18. In this perspective, the truth and falsehood would not be so
much a matter of articulated words, but rather a form of being. A man would
not say so much true or false, but he would be true or false19.
The existential understanding of truth leads however to some problems.
The principal difficulty is the impossibility of its communication. The only way
of access to the existential truth would be a certain type of experience that
would open us to the experience beyond the rational discourse20.

Existential truth and religious truth
Given the specificity of the knowledge on the ground of religion and the
existential notion of truth we can now show some connection between the
existential and religious truth. It seems that the emphasis on this relationship we,
thanks to the representatives of the philosophy, know as existentialism. The
leading representative S. Kierkegaard insisted that the task of the believer is not
enough understanding of sciences, but living according to them. In his view, to
know the truth is synonymous with the life of truth. If the man understands the
truth in a no-existential way, then he lives in illusion. The consequence of this is
the belief that man does not know more truth than he is it. Moreover, the truth is
virtually impossible to know, because knowing it, a person must know that to
know it is to be it21. Faith gives so to the man primarily the existential truth, and
a necessary condition for her understanding22.
In this context it is worth mentioning the difference between science and
building text. The first one transmits objective truth (logic feature of the sentences), and the other one subjective (characterized by a person). The scientific
truths may become widely recognized because of their objectivity. The subjective truths, however, are related to the desire for a moral and religious ideals.
They can not have a universal character, because then they would lose then their
character building. The scientific truths are transmitted directly and objectively,
18 M. Buber, Elemente des Zwischenmenschlichen, in: idem, Werke. Erster Band. Schriften zur
Philosophie, München und Heidelberg 1962, p. 274275; idem, Das Wort, das gesprochen wird, in: idem,
Werke. Erster Band. Schriften zur Philosophie, München und Heidelberg 1962, p. 451452.
19 M. Buber, Die chassidische Botschaft, in: idem, Werke. Dritter Band. Schriften zum Chassidismus, München und Heidelberg 1963, p. 764, 886887; K. Dzikowska, Ver-Antworten. Martin Buber
über Sprache und Dichtung, Poznañ 2006, p. 99.
20 S. Judycki, Fenomenologia i filozofia dialogu  aspekty historiozoficzne, in: A. Bronk (ed.),
Filozofowaæ dzi. Z badañ nad filozofi¹ najnowsz¹, Lublin 1995, p. 259.
21 K. Toeplitz, Nad Kierkegaardem i egzystencjalizmem, in: S. Kierkegaard, Okruchy filozoficzne.
Chwila, transl. K. Toeplitz, Warszawa 1988, p. XXVIII, LV.
22 Ibidem, p. XLII.
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and the subjective truths, after their quasi-objective knowledge, are the only kind
of appeal addressed to the man and calls him to respond subjective, internalization and processing in action. The reaction for them should be no reflection, but
engagement and transformation of the abstract content to a piece of personality23. It seems that this is the task of religious truth, which is not enough to fulfill
the intellectual needs of man, but it should contribute to his development.
M. Scheler sets the issue of religious truth in the perspective of the purpose of religion, which is not so much the rational knowledge of the principle of
the world as mans salvation through communion with God. Therefore, the
source of religious truth is not scientific considerations, but rather the experience of the reference to God. The relationship with God impresses a human being.
Knowing the truth is so well-established in the ontological relation to the divine
being, which shapes the personality of the man. Shaping of the man precedes
any theoretical knowledge24.
As J. Pieper noted, the truth of religion consists primarily of approval of
a state of affairs. The believer does not know it, but finds it real. The believer,
however, has to deal not only with a certain state of affairs, but also with
someone who guarantees that state. He can rely on him. This person is
a witness25. According to Pieper, the truth in the case of a believer is not,
however, the recognition of a state of things, as it happens in the case of
ordinary knowledge. On the basis of religion the recognition of the state of
affairs is enabled through the understanding that it is a good thing for a man to
consider a given state for real on the basis of statements of someone. The
special role in an act of recognition plays human will. The man believes not
because he realizes something is real, but rather because he wants a good
associated with it. The will of the believer is directed primarily at the person of
the witness and his surety. The believers affirm the witness finding true what he
says. This act of affirmation can not be forced. It is not determined neither
repudiation of the state of affairs, nor the weight of arguments. The believer
tends to a community with a witness and acceptance of the truth of the matter
himself26. The mediator in this event may be the language, which words, if true,
transfer of certain information27. Pieper points out that the important issue is the
credibility of the witness. The credibility is a feature, which we can meet in the
way in which we come to the knowledge of a person. The syllogistic arguments
23
24
25
26
27
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M. Scheler, Problemy religii, transl. A. Wêgrzecki, Kraków 1995, p. 5556, 343344.
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are not always helpful in this cognitive process. The dominant role is rather
played by intuition28. The consequence of the meeting with the witness is not
only affirmation, but also engagement in a certain state of affairs. This commitment is simply something necessary, because faith as a living human act will not
occur without the experience of his subject. As a result, a man is involved not
only in the knowledge of God, but also in His life29.
The relationship of religious truth with experience emphases R. Guardini.
He understands this truth, however, in a specific manner. He highlights the fact
that a person does not look for a rational truth, but the truth of being, that is
a sense of all reality. Guardini, sharing the position of Plato, notes that a man
wants not only to know this truth, but to experience her. A man should therefore
assimilate and live the truth in its full meaning. The truth is not so limited to the
judgment, but it provides a sense and the dignity of the human life30.
On the basis of religion, according to Guardini, the religious truth expresses the religious experience. This experience refers to the inner life of man, by
which is meant not only some mental content, but also, assured by empirical
facts, the depth of being. The religious language uses then some contents
coming from the outside world, which however indirectly gaining new opportunities of expression. The contents point to the fact that they are only the
expression of other contents, which are the objects of the human thought.
Guardini also stresses that we can distinguish authentic and inauthentic religious
language. With the authentic language we have to deal when a man comes from
his own experience or empathizes with the experience of another person. On the
other hand, the inauthentic religious language occurs when someone refers to the
religious contents for social, aesthetic, or political purposes, waking the pseudo-religious experience31. The task of man is not, however, to establish the truths
of faith in the concepts, but to turn them into reality. A living faith is not only
pronouncing of the certain sentences, ascertaining of the states of affairs, knowing the truth of the system of concepts, but also its goal is the accomplishment
of certain contents and values32.
We can not forget that many people pointed often to the difference between the truth of Galileo and truth of Socrates in philosophical thought. The
first of them does not require a testimony of fidelity of human life, and therefore
probably no one would blame the scholar, if he would not be willing to give his
28
29
30
31
32

Idem, O mi³oci, nadziei i wierze, p. 224.
Ibidem, p. 216, 259.
R. Guardini, Bóg daleki, Bóg bliski, transl. J. Kobia³, Poznañ 1991, p. 143, 300.
Ibidem, p. 296298.
Ibidem, p. 84.

32

Ks. Karol Jasiński
Filozofia

life for any scientific claim. There is a quite different situation with the ethical or
religious truth. This truth lives the life of witnesses. Therefore, the death of
Socrates is the seal of the truth of his teaching and life, and the resurrection of
Christ needs the witness of the disciples, who are ready even to die. The special
nature of religious truth makes, that a person can remain closed for it more than
for the truth of the facts of everyday life or scientific truth. The religious truth
calls for the witness, which is intrinsically directed towards the other man. If so,
an authentic witness turns sometimes against someone, it is only a matter of
a man who remains closed. On one hand, the witness may be rejected, on the
other hand it can occur that a witness testifies in a garbled way or he bears
witness to something that is only a pretense of truth. There are not only false
witnesses, but also cheated witnesses. Therefore, the witness should not live
without dialogue. The witness is therefore influenced not only by communication and education in a particular community of faith, but also by entering into
dialogue with all living outside people33.
The religious truth thus relates to the whole man. It touches the very
beginning and the source of his identity. It includes a human being who is fully
immersed in it somehow. He experiences it as a pre-existing. The scope of this
truth also includes the question of its ultimate future. In this situation, we need to
approach issues of religious truth differently than other questions that we can
build as a problem for us. The rationalistic thinking seems to be insufficient,
because it puts the questioner in the situation of the viewer. It is because of its
nature, which is objective, that religious truth is not an appropriate tool to solve
this issue. The only answer to this situation is the involvement of the whole of
human existence in the form of faith. This answer is expressed in the existential
entrusting growing out of the decision. Man gives himself completely in the act
of entrusting to something or rather to Someone who completely transcends it,
unknowable and always different. A man risks so completely himself in the faith.
Ultimately, therefore, in the knowledge of religious truth man comes to the
meeting with God and living, personal relationship with Him. This is also the
meaning of religious knowledge in the Bible, where it is not limited only to the
contemplation of God, but it is about finding oneself in Him. Thanks to our
relationship with God man receives a new and unique identity. Although in the
relationships between people, there are some general truths and principles that
can be read in the life. They are not arbitrarily imposed, but rather are rooted in
the present human truth that exists between I and you (person ) and I and
You (God). Ignoring these truths and principles leads to killing the same
33
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relationship. The more because they arise from such liabilities appearing in
specific meetings. They base ultimately on a personal relationship. In addition,
life and meetings with other people are always richer than the standards. If it is
in the mutual relations between people, the more it relates to religion and our
relationship with God himself. It is richer than all the truths and standards
formulated by us. Above all, the relationship with God either is alive, or it does
not exist at all. In this context, knowledge on the basis of religion is an existential experience and understanding through this experience, and not just merely an
intellectual concept based on logical and rational premises. To know the essence
of God, we must enter the living experience. The truth refers then to the personal ties. In contrast to the truth of intellectual cognition, which is a symbol of
light and approval, the right metaphor here is the rock on which you can rely
and build your future. On the basis of Christianity it can be seen as well in the
example of Jesus of Nazareth. He did not bring the people any doctrine or moral
teaching, and this can be read in the Gospel, but most of his preaching was the
message of the Kingdom of God, the new life, the God who is love. He called in
addition to metanoia  transformation of thinking and a new understanding the
meaning of life and the world. Therefore, the Christian faith is not a set of truths
in the likeness of a set of principles and scientific theses, to which there may be
another competitive scientific theories and hypotheses. The Christian faith is
a faith in the new life given to us in the particular and unique Person and
religious truth seems to have the same personal and vital character34.

Conclusion
The above analysis was an attempt to show the truth of religion as some
kind of existential truth. First was presented the specificity of religious knowledge. In this kind of cognition particularly important is the issue of the sources of
religious truth and the way of its assertion. The source is always some form of
revelation based on the testimony and authority of the other person. It can also
be made by the other signs (historical events and nature). The assertion of
religious truth shall be made pursuant to the trust. It demands commitment,
practice and appropriate focus of life. The revelation of religious truth can have
a noetical character and then it can be carried out in the subjective-objective
model, or no-noetical character and then it can be carried out in the model
subjective-subjective model, aiming at the community of life with another per34
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son. In the latter case, we can note the shift from objectification of God in favor
of opening up to his Mystery. An important feature of religious knowledge is the
dynamic nature of truth, which can never be fully possessed. Man lives rather in
hope for its achievement. Moreover, it is connected with the experience of an
individual subject and his influence on one and no other receiving of revelation.
The next step was to present the concept of existential truth that lies in the
involvement of the subject in the conducting of a particular way of life. The
result is not only his transformation, but also revelation and implementation the
meaning of his life. He experiences the authenticity of his existence. The existential truth does not need to be objectified in the form of judgments, but rather it
illuminates the human mind and reveals the meaning. It combines the subjective
(personal reading of sense) and objective elements (meaning is not freely designed, but discovered in the benefit of all people). This kind of truth demands
the commitment of the whole life. A special opportunity to reveal of truth are
meetings with other people, where a man can discover his being in front of
another person.
On this background, shown is the connection of the existential truth with
the religious one. It seems that religious truth is not revealed in order to fulfill the
human need for knowledge, but rather in order to live according to it and form
a special style of the personal being. Its foundation is the relationship of a man
with God, which should impress the human being. The key role is played by the
authority of a witness, so that man can come to establish a personal relationship
with God and to entrust his whole life. From this moment he starts to involve
the implementation of appropriate values ??that flow from the relationship with
God. The essence of religious truth would be, in this situation, the relationship
with God, which would lead to the vital consequences in concrete human
existence.
As it has already been mentioned the purpose of the religious truth is not
primarily to gain the human cognitive curiosity by providing him with a specific
set of knowledge, but rather to change its mentality and to shape everyday life.
The religious truth is not so given for the theoretical purpose but rather the
practical one. It seems, however, that attempts to strip it from all content must
be fruitless. There is no religious truth without content, because man would not
know what to do and would have a problem with its communication. It was
highlighted that the special moment to read this truth is the encounter. We have
to note, however, that there are no meetings without content, but we have to do
with some set of contents in every case.
It is worthy to note the emphasis on the subjective-subjective condition of
the discovery of religious truth. Every religion is based primarily on a living,
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holistic and existential relationship between man and God, who gives a new
perspective and a new meaning to human life. He also directs the call to man
that he shapes his existence according to a given sense. It seems that in this case
God can not be reduced to the order of dead ideas, and human life can not be
formed by a rigid principles. Both God and human existence are richer than we
think. Man should be more ready to engage in the existential dialogue with God,
who by signs indicates His presence and wishes to direct the human fate by
unveiling its meaning and calling for its implementation.

NATURA PRAWDY RELIGIJNEJ
(STRESZCZENIE)

Autor podejmuje próbê ukazania prawdy religijnej jako pewnego typu prawdy egzystencjalnej.
Artyku³ podzielono na trzy czêci. W czêci pierwszej zosta³a omówiona specyfika poznania religijnego (objawienie przez znaki jako ród³o prawdy religijnej, sposób asercji prawdy na mocy zaufania oraz
zaanga¿owania ¿ycia) oraz dynamiczny charakter prawdy religijnej (zwi¹zek z dowiadczeniem indywidualnego podmiotu). W czêci drugiej przedstawiono egzystencjaln¹ koncepcjê prawdy (zaanga¿owanie siê podmiotu w prowadzenie okrelonego sposobu ¿ycia prowadz¹ce do jego przemiany, ods³oniêcie przed cz³owiekiem sensu jego ¿ycia, dowiadczenie autentycznoci swej egzystencji). W czêci
trzeciej zosta³y ukazane zwi¹zki prawdy egzystencjalnej z prawd¹ religijn¹ (zasadniczym celem prawdy religijnej jest kszta³towanie bytu osobowego prowadz¹ce do nawi¹zania osobowej wiêzi z Bogiem).

NATURE OF RELIGIOUS TRUTH
(SUMMARY)

This paper is an attempt to show religion as some kind of existential truth. It consists of three
parts. The first part discussed the specifics of religious knowledge (revelation by signs as a source of
religious truth, the way of the assertion of the truth by trust and commitment of life) and the dynamic
nature of religious truth (connected with the experience of an individual). The second part presents an
existential conception of truth (commitment of the individual in conducting of the particular way of life
leading to its transformation, recovering to man the meaning of his life, experiencing the authenticity
of his existence). The third part shows the connections between the existential truth and the religious
one (the main purpose of the religious truth is to form the personal being leading to establish a personal
relationship with God).

DIE NATUR DER RELIGIÖSEN WAHRHEIT
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Artikel ist ein Versuch, die Wahrheit der Religion als eine Art der existentiellen Wahrheit
zu zeigen. Er besteht aus drei Teilen. Der erste Teil bespricht die Besonderheiten der religiösen
Erkenntnis (Offenbarung durch die Zeichen als eine Quelle der religiösen Wahrheit, Weise der
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Anerkennung der Wahrheit durch das Vertrauen und das Engagement des Individuums) und die
dynamische Natur der religiösen Wahrheit (Verbindung mit der Erfahrung des einzelnen Menschen).
Der zweite Teil präsentiert eine existentielle Auffassung der Wahrheit (Engagement des Individuums
in der Führung einer bestimmten Art des Lebens zu seiner Verwandlung, Entdeckung des Sinns seines
Lebens und die Authentizität seiner Existenz). Im dritten Teil wird die Verbindung zwischen der
existentiellen und religiösen Wahrheit gezeigt (das Hauptziel der religiösen Wahrheit ist die Gestaltung
der Person zu einer persönlichen Beziehung mit Gott).
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Wstęp
W niniejszym artykule odniosê siê do dwóch aspektów teorii sprawiedliwoci Johna Rawlsa1. S¹ nimi ogólnoæ i hipotetycznoæ umowy, w której
strony uzgadniaj¹ zasady sprawiedliwoci. W literaturze przedmiotu twierdzi siê
bowiem, ¿e te dwie cechy formalne nie pozwalaj¹ wykorzystywaæ argumentacyjnie normatywnego wymiaru umowy2. Analizuj¹c ogólnoæ i hipotetycznoæ
umowy odniosê siê tak¿e do warunków, w których racjonalne jednostki przystaj¹ na uzgodnienie w niej okrelonych zasad sprawiedliwoci oraz do uwarunkowañ pozakontraktowych. Zagadnienia te przedstawiê w porz¹dku opartym na
kolejnoci przyjêtej w zdaniu poprzedzaj¹cym. W krytycznej analizie zastrze¿eñ
wyra¿onych w literaturze przedmiotu wprowadzê dodatkowo tzw. uwarunkowania sprawiedliwoci oraz warunki na³o¿one na pojêcie s³usznoci. Stanowi¹ one
czêæ teorii sprawiedliwoci. Nadmieniê, ¿e moja analiza ma charakter teoretyczny. Koncentrujê siê na schematach i strukturach mylowych oraz powi¹zaniach
Adres/Adresse/Anschrift: dr Pawe³ Polaczuk, Katedra Teorii i Polityki Prawa, Wydzia³ Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn, pawel.polaczuk@uwm.edu.pl.
1 J. Rawls, Teoria sprawiedliwoci, Warszawa 2009, s. 42.
2 W. Kersting, Die Grenzen des Vertrages. Systematische Probleme der Vertragstheorie, w: R. Geiger,
J.-Ch. Merle, N. Scarano (red.), Modelle politischer Philosohpie, Padeborn 2003, s. 140141.
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miêdzy poszczególnymi elementami teorii sprawiedliwoci. Znaczenia poszczególnych pojêæ rekonstruujê z rozwa¿añ J. Rawlsa.
Tytu³em wstêpu przypomnê, ¿e ogólnoæ i hipotetycznoæ oraz warunki
umowy wystêpuj¹ w modelu uzasadnienia przyjmowanego w teorii umowy spo³ecznej3. Idea umowy spo³ecznej, któr¹ zawieraj¹ racjonalne jednostki, jest równie¿ g³ówn¹ ide¹ teorii sprawiedliwoci J. Rawlsa. Wspomnian¹ umowê zawieraj¹ tu istoty racjonalne, umiejscowione w warunkach niewiedzy o ich rzeczywistej
sytuacji ¿yciowej. Jest to sytuacja hipotetyczna, w której strony wysuwaj¹ propozycje okrelonych zasad sprawiedliwoci i porozumiewaj¹ siê co do ich wyboru. Brak wiedzy o ich rzeczywistej sytuacji ¿yciowej sk³ania je do przyjêcia
zasad, które s¹ przedmiotem teorii sprawiedliwoci. Porozumienie bêdzie wi¹za³o jednostki, które je zawar³y. Dziêki temu uzgodnione w tych warunkach
i formie zasady sprawiedliwoci mia³by obowi¹zywaæ w porz¹dku spo³ecznym
po zawarciu porozumienia, kiedy stronom umowy stan¹ siê wiadome ich rzeczywiste pozycje spo³eczne i zdeterminowane nimi przekonania o sprawiedliwoci. Porozumienie dotycz¹ce zasad sprawiedliwoci jest przy tym ogólne. Dotyczy bowiem zasad sprawiedliwoci przyjmowanych jako fundament porz¹dku
spo³ecznego, nie poszczególnych instytucji. Ma byæ wszak podstaw¹ rekonstrukcji ci¹gu porozumieñ zawieranych dla poszczególnych instytucji. Jest przez
to umow¹ o wysokim poziomie hipotetycznoci4.
3 Na marginesie warto odnotowaæ kilka uwag dotycz¹cych przynale¿noci koncepcji Rawlsa do
nurtu teorii umowy spo³ecznej. Najczêciej przywo³ywanym kryterium przyporz¹dkowania jest schemat
uzasadnienia zasad sprawiedliwoci pomylanych dla podstawowej struktury spo³ecznej. Chodzi zatem
o procedurê, w toku której dokonuje siê uzgodnieñ dotycz¹cych treci zasad sprawiedliwoci. Szersze
ujêcie tego kryterium obejmuje twierdzenie, ¿e przynale¿noæ do nurtu umowy spo³ecznej potwierdza
wiod¹ca myl koncepcji sprawiedliwoci, zgodnie z któr¹ instytucje polityczne bêd¹ uchodziæ za sprawiedliwe i zas³ugiwaæ na uznanie, o ile zostan¹ ukszta³towane zgodnie z zamys³em racjonalnie dzia³aj¹cych obywateli, powziêtym w hipotetycznych i rozumnych warunkach umownych. W literaturze przedmiotu wskazuje siê na jeszcze jedno, dodatkowe czy uzupe³niaj¹ce kryterium. Oto stwierdza siê, ¿e
przynale¿noæ do nurtu teorii umowy spo³ecznej wyznacza tak¿e przekonanie, zgodnie z którym teoria
sprawiedliwoci politycznej musi byæ nonikiem liberalizmu politycznego. Przy czym  co niezwykle
istotne  winna ona odwo³ywaæ siê do tradycji historycznej nowo¿ytnych demokracji konstytucyjnych
i nie mo¿e zawieraæ ani wyra¿aæ przes³anek odnosz¹cych siê do aktywnoci obywateli poza sfer¹
przestrzeni politycznej. Wspominam o tym, by nie budzi³o w¹tpliwoci, ¿e nie ka¿da teoria powielaj¹ca
wspomniany schemat argumentacyjny musi byæ nonikiem wartoci politycznych liberalizmu. Czy okrelona teoria umowy spo³ecznej zostanie zaliczona do tradycji historycznej nowo¿ytnych demokracji
konstytucyjnych jest nader z³o¿on¹ kwesti¹ i zale¿n¹ od przyjêtej perspektywy. Dla niektórych badaczy
kluczowe znaczenie mieæ bêd¹ prawa i wolnoci, dla innych rz¹dy wiêkszoci, a pozosta³ych rz¹dy
prawa. Zob. szerzej: Th.M. Besch, Über John Rawls politischen Liberalismus. Zur Rolle des Vernünftigen in Rawls Begründung einer politischen Gerechtigkeitstheorie, Frankfurt am Main 1998, s. 9 oraz
P. Rinderle, Politische Vernunft. Ihre Struktur und Dynamik, Freiburg/München 1998, s. 2534.
4 Zob. tak¿e P. Polaczuk, Teoria sprawiedliwoci Johna Rawlsa (zarys), w: B. Kruszewska,
P. Polaczuk, L. wito (red.), Sprawiedliwoæ. Wybrane koncepcje, Olsztyn 2010, s. 6186; P. Polaczuk,
Sytuacja pocz¹tkowa, w: Sprawiedliwoæ. Wybrane , s. 87104; P. Polaczuk, O podstawowych problemach z umownym uzasadnianiem zasad sprawiedliwoci w teorii sprawiedliwoci Johna Rawlsa,
w: Sprawiedliwoæ. Wybrane , s. 105133.
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1. Ogólność
W akapicie poprzedzaj¹cym poda³em nader oglêdn¹ definicjê ogólnoci
umowy dotycz¹cej zasad sprawiedliwoci. Jest to porozumienie tylko co do
zasad i to zasad bêd¹cych fundamentem porz¹dku spo³ecznego. Szersze omówienie tego elementu obejmuje przes³anki ogólnoci umowy i teorii sprawiedliwoci oraz konsekwencje ogólnoci umowy dla jej hipotetycznego charakteru
oraz dla warunków, w jakich strony j¹ zawieraj¹. W kontekcie pierwszego
z elementów nale¿y zwróciæ uwagê na twierdzenie J. Rawlsa, zgodnie z którym
punktem wyjcia teorii sprawiedliwoci s¹ intuicyjne przekonania, które ¿ywi
ka¿dy. Maj¹ one charakter ogólny i sk³adaj¹ siê na pojmowanie sprawiedliwoci
w sposób otwarty na interpretacje. Dlatego intuicyjne przekonania dotycz¹ce
sprawiedliwoci mog¹ zostaæ ujête w opart¹ na umowie koncepcjê sprawiedliwoci, która pogodzi ró¿ne przekonania i uzasadni zbiór powi¹zanych ze sob¹
zasad5. Zasady sprawiedliwoci maj¹ za tym intuicjom odpowiadaæ, zachowuj¹c wymagan¹ do tego ogólnoæ. Ponadto, J. Rawls wi¹¿e wymóg ogólnoci
z pogl¹dem, wed³ug którego sprawiedliwoæ jest wspó³czenie pierwsz¹ cnot¹
spo³ecznych instytucji. Odnotowuje tym twierdzeniem skutki przesz³ych zmian
spo³ecznych, które wy³oni³y motywowane poczuciem sprawiedliwoci oczekiwania jednostek wobec instytucji spo³ecznych. W tym sensie przytoczony pogl¹d dotyczy pierwszeñstwa sprawiedliwoci poród innych wartoci le¿¹cych
u podstaw regu³ wspó³dzia³ania cz³onków spo³eczeñstwa. Konsekwencj¹ pogl¹du o pierwszeñstwie sprawiedliwoci jest uogólnienie teorii sprawiedliwoci.
Dziêki tej w³asnoci bêdzie mo¿na uczyniæ z zasad sprawiedliwoci fundament
organizacji instytucji spo³ecznych. Relacje miêdzy tymi przes³ankami ogólnoci
teorii umowy, która jest j¹drem teorii autora, oraz ogólnoci zasad sprawiedliwoci, J. Rawls ods³ania w argumentacji na rzecz recepcji idei umowy spo³ecznej. Idea ta mo¿e s³u¿yæ uzasadnieniu ca³ociowego systemu etycznego, który
obejmowa³by zasady wszystkich cnót. Z uwagi na ogólnoæ intuicyjnych pogl¹dów dotycz¹cych sprawiedliwoci oraz przekonanie, ¿e sprawiedliwoæ jest
pierwsz¹ cnot¹ spo³ecznych instytucji, recepcja idei umowy spo³ecznej dotyczy
wy³¹cznie zasad sprawiedliwoci. Tak rozumiem stwierdzenie J. Rawlsa, ¿e
ograniczenie jego teorii umowy do zasad sprawiedliwoci wi¹¿e siê z ogólnym
charakterem pogl¹du, którego przyk³ad stanowi teoria sprawiedliwoci6.
W konsekwencji J. Rawls uogólnia teoriê sprawiedliwoci i umowy spo³ecznej oraz przenosi pojêcie umowy na wy¿szy poziom abstrakcji. Materialnym
wyrazem uogólnienia jest ogólnoæ samych zasad sprawiedliwego stowarzysza5
6

P. Polaczuk, Teoria sprawiedliwoci Johna Rawlsa (zarys), w: Sprawiedliwoæ. Wybrane..., s. 64.
J. Rawls, Teoria sprawiedliwoci, s. 48.
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nia siê ludzi. Maj¹ one bowiem regulowaæ dalsze porozumienia okrelaj¹ce rodzaje mo¿liwej kooperacji oraz instytucje spo³eczne7. Innymi s³owy, zasady
sprawiedliwoci musz¹ byæ wpierw dostatecznie ogólne, jeli maj¹ stanowiæ tak
rozumiany fundament ca³ego systemu kooperacji, w jakim funkcjonuj¹ cz³onkowie spo³eczeñstwa8. Tylko ogólne zasady mog¹ byæ bowiem podstaw¹ wielu
instytucji spo³ecznych. Mo¿na je potem uszczegó³owiæ uzgadniaj¹c poszczególne instytucje spo³eczne.

2. Hipotetyczność
Zasady musz¹ ponadto umo¿liwiaæ krytykê i reformê instytucji z punktu
widzenia sprawiedliwoci. Krytyka i zmiana regu³ wspó³dzia³ania wymaga dokonania oceny funkcjonowania dotychczasowych regu³. J. Rawls twierdzi, ¿e nie
jest ona mo¿liwa bez analizy praktyki ich stosowania. Na potrzeby wspomnianej
analizy dokonuje siê rekonstrukcji ci¹gu hipotetycznych porozumieñ, które s¹
ród³em regu³ kszta³tuj¹cych wspomnian¹ praktykê. Pocz¹tkiem rekonstrukcji
jest umowa zawarta w sytuacji pocz¹tkowej, w której dokonuje siê ustaleñ
ogólnych zasad sprawiedliwoci9. Aby zatem zasady sprawiedliwoci mog³y
byæ fundamentem organizacji wspólnoty w przyjêtym przez J. Rawlsa rozumieniu, musz¹ byæ uzgodnione w hipotetycznym porozumieniu. W przeciwnym
razie nie bêdzie mo¿liwa ocena funkcjonowania regu³ wspó³dzia³ania, bowiem
nie bêdzie mo¿na przeprowadziæ rekonstrukcji hipotetycznych porozumieñ dotycz¹cych owych regu³. Podstaw¹ tej rekonstrukcji jest umowa, w której uzgodniono zasady sprawiedliwoci. Umowa ta winna mieæ bardziej hipotetyczny
charakter od porozumieñ rekonstruowanych z myl¹ o ocenie funkcjonowania
poszczególnych instytucji. By to osi¹gn¹æ, warunki zawieranego porozumienia
w sprawie zasad sprawiedliwoci musz¹ zostaæ oczywicie sformu³owane bardziej abstrakcyjne od uwarunkowañ kszta³tuj¹cych sytuacjê podmiotów podejmuj¹cych rozstrzygniêcia dotycz¹ce struktury czy kompetencji organów stosuj¹cych okrelone regu³y w praktyce swojej dzia³alnoci. Porozumienie zawierane
w sytuacji pocz¹tkowej rozstrzyga bowiem o wi¹¿¹cych podstawach organizacji
wspó³dzia³ania.
7

Ibidem, s. 4042; T. Pogge, Hypothetische Gesellschaftsveträge: Drei Schwierigkeiten,
w: Modelle..., s. 117118; instytucje, o których pisze J. Rawls, to okrelone regu³y wspó³dzia³ania; mog¹
one dotyczyæ np. w³asnoci, podzia³u pracy czy konkurencji miêdzy podmiotami interakcji spo³ecznych.
8 Stanowi to warunek ich wyboru przed zasadami postulowanymi w ramach innych koncepcji,
warunek ich bezstronnoci oraz powszechnej wiedzy o zasadach, które s¹ dziêki temu przestrzegane.
9 J. Rawls, Teoria sprawiedliwoci, s. 41.
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Eksponuj¹c nie formê, lecz wewnêtrzn¹ strukturê umowy mo¿na powiedzieæ, ¿e warunki, w jakich uzgadniane s¹ zasady sprawiedliwoci, musz¹ byæ
pomylane na takim poziomie abstrakcji, by umowa zawierana w sytuacji pocz¹tkowej mog³a uzasadniæ powszechn¹ wa¿noæ wys³owionych w niej zasad
sprawiedliwoci jako podstawy systemu kooperacji oraz oceny jego instytucji.
W ten sposób rozumiem twierdzenie J. Rawlsa, zgodnie z którym teoria sprawiedliwoci uogólnia teoriê umowy spo³ecznej i przenosi pojêcie umowy na
wy¿szy poziom abstrakcji.

3. Hipotetyczność umowy jako przeszkoda do powstania
stanu zobowiązania uzgodnionymi w niej zasadami
Krytyczn¹ analizê przyjêtego przez J. Rawlsa sposobu uzasadniania rozpocznê od dwóch spostrze¿eñ. Po pierwsze, ograniczy³em siê do krótkiej charakterystyki cech formalnych podstawowej czêci tego uzasadnienia. Cechy te
dotycz¹ konstrukcji umowy dotycz¹cej zasad sprawiedliwoci, wzorowanej na
modelu w³aciwym dla teorii umowy spo³ecznej. Z tego wzglêdu krytyczne
konkluzje poni¿szej analizy bêd¹ dotyczyæ teorii sprawiedliwoci. Po drugie,
odnosz¹c siê do wybranych cech formalnych konstrukcji umowy dotycz¹cej
zasad sprawiedliwoci, nie nale¿y zapominaæ, ¿e idea umowy spo³ecznej ma
 przynajmniej w zamierzeniu  s³u¿yæ uzasadnieniu, którego si³a przekonywania
bliska jest zaufaniu, jakim obdarzamy intuicyjne pogl¹dy o sprawiedliwoci.
Wspominam o tym, poniewa¿ problematycznoæ konstrukcji przyjêtej przez
J. Rawlsa bierze siê z ograniczeñ, jakim podlegaj¹ rozumowania oparte na umowie spo³ecznej. W literaturze przedmiotu stwierdza siê, hipotetyczna umowa
spo³eczna jest konstrukcj¹, która nie pozwala osi¹gaæ za³o¿onych dla niej celów.
Skutki zawarcia porozumienia zosta³y bowiem pomylane analogicznie jak
w przypadku umów zawieranych w praktyce ¿ycia spo³ecznego. Tymczasem
tylko rzeczywicie zawarte umowy oraz faktycznie z³o¿one przyrzeczenia mog¹
uchodziæ za wi¹¿¹ce. Ponadto, umowy faktycznie zawierane nie s¹ zdarzeniami
na tyle jednorodnymi, by mo¿na by³o traktowaæ umowê jako ród³o uzasadnienia powszechnie wa¿nych zasad. W konkluzji stwierdza siê a contrario, ¿e idea
umowy spo³ecznej nie mo¿e wykorzystywaæ argumentacyjnie normatywnego
wymiaru umowy10. Podniesione zarzuty ci¹¿¹ w szczególnoci teorii sprawiedliwoci. J. Rawls podnosi bowiem teoriê umowy spo³ecznej na wy¿szy poziom
abstrakcji, co wyjani³em w akapitach poprzedzaj¹cych.
10 W. Kersting, Die Grenzen des Vertrages. Systematische Probleme der Vertragstheorie, w: Modelle..., s. 140141.
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Nale¿y podkreliæ, ¿e w argumentacji krytycznej wobec konstrukcji umowy spo³ecznej poruszono problem hipotetycznoci umowy. W¹tpliwoci, do
których argumentacja ta siê odnosi, mo¿na uj¹æ w pytaniu, czy hipotetyczne
umowy dotycz¹ce zasad sprawiedliwoci mog¹ staæ siê ród³em rzeczywistych
zobowi¹zañ, tj. podstaw¹ praw i obowi¹zków w istniej¹cych porz¹dkach spo³ecznych? Powiada siê w konkluzji, ¿e tak nie jest z tego oto powodu, ¿e
umowy faktycznie zawierane, które okrelaj¹ prawa i obowi¹zki stron, maj¹
ró¿ne warunki umowne i dochodz¹ do skutku w zró¿nicowanych uwarunkowaniach pozaumownych (np. rzeczowych, osobowych, spo³ecznych, indywidualnych). Tote¿ nie jest trafne odwo³anie siê do zwi¹zania w stosunku umownym
jako ród³a powszechnego obowi¹zywania zasad. Rzecz zatem nie w samym
ujednoliceniu warunków zawarcia umowy dotycz¹cej powszechnie wa¿nych zasad, lecz tak¿e w uwarunkowaniach w pewnym sensie zewnêtrznych wobec
warunków umownych. Ugruntowanie praw i obowi¹zków p³yn¹cych z zasad,
do których prowadzi rozumowanie oparte na hipotetycznych warunkach umownych, nie jest bez nich mo¿liwe. Ujmuj¹c ten pogl¹d prociej, na podstawie zasad,
na jakie zgodê wyrazilimy w pomylanej jedynie sytuacji (hipotetycznych warunkach), w jakiej siê nie znalelimy, nie mo¿na ustaliæ praw i obowi¹zków realizowanych b¹d ci¹¿¹cych na nas w okrelonej rzeczywistoci spo³ecznej11.

4. Analiza zarzutu wysuniętego wobec teorii umowy
społecznej na gruncie teorii sprawiedliwości J. Rawlsa
Analizê zarzutu przedstawionego powy¿ej rozpocznê od dwóch uwag. Po
pierwsze, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e krytyczna argumentacja dotycz¹ca idei umowy
spo³ecznej w ogóle dotyka tak¿e teorii sprawiedliwoci. Mo¿na uznaæ, ¿e skoro
J. Rawls przenosi teoriê umowy spo³ecznej na wy¿szy poziom abstrakcji, sformu³owany w literaturze przedmiotu zarzut ci¹¿y w szczególnoci omawianej
teorii sprawiedliwoci. Druga uwaga dotyczy za³o¿eñ, jakie przyjêto formu³uj¹c
ów zarzut. Oto bowiem ³¹czy siê w nim dwa istotne w¹tki schematu rozumowañ
opartych na idei umowy spo³ecznej. Obowi¹zywanie zasad jest w tym schemacie nastêpstwem hipotetycznego, umownego porozumienia stron, zawartego na
za³o¿onych i ujednoliconych warunkach. Na poziomie refleksji ogólnej nie mo¿na odmówiæ racji krytykom teorii umowy spo³ecznej. Odnosz¹c te uwagi na
grunt teorii sprawiedliwoci J. Rawlsa nale¿y jednak poczyniæ pewne zastrze¿enia. Otó¿ podniesienie tego zarzutu wzglêdem omawianej teorii sprawiedliwoci
11

Ibidem, s. 141.
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zak³ada porównywaln¹ ró¿norodnoæ warunków kontraktowych oraz uwarunkowañ, w jakich kszta³tuj¹ siê intuicyjne pogl¹dy o sprawiedliwoci. Jest to
jednak uproszczenie zaistnia³e na gruncie pogl¹du samego J. Rawlsa. Powiada
on bowiem, ¿e teoria sprawiedliwoci, oparta na idei umowy, stawia sobie za cel
uzasadnienie intuicyjnych przekonañ o sprawiedliwoci. Jeli ograniczymy siê
do g³ównej idei teorii sprawiedliwoci, jak¹ jest teoria umowy spo³ecznej, pozostanie przyj¹æ, ¿e wspomnianego uzasadnienia dostarcza hipotetyczna sytuacja,
w jakiej racjonalne jednostki uzgadniaj¹ zasady sprawiedliwoci. Innymi s³owy,
uproszczenie w przytoczonej argumentacji ma swoje ród³a w zamyle uzasadnienia pogl¹dów, jakie J. Rawls ³¹czy z kszta³tuj¹c¹ siê w ró¿norodnych warunkach intuicj¹. Tymczasem uwarunkowania, w jakich kszta³tuj¹ siê intuicyjne
przekonania o sprawiedliwoci, przenoszone s¹ na grunt elementów teorii kreowanych na potrzeby okrelenia przedmiotu zasad sprawiedliwoci w taki sposób, by zintegrowaæ mo¿liwie szerokie spektrum problemów wystêpuj¹cych
w porz¹dku spo³ecznym. Mylê tu przede wszystkim o tzw. podstawowej strukturze spo³ecznej. Za tym mylowym zabiegiem kryje siê przekonanie o potrzebie
sprecyzowania ród³a preferencji wobec zasad, które maj¹ byæ fundamentem
organizacji wspó³dzia³ania ludzi12 . Przytoczone przeze mnie twierdzenie
J. Rawlsa o pierwszeñstwie sprawiedliwoci wskazuje bowiem na koniecznoæ
uzasadnienia zasad sprawiedliwoci tak, by pod okrelonymi wzglêdami zosta³y
one uznane za lepsz¹ alternatywê od zasad postulowanych przez inne koncepcje. Wspomniana podstawowa struktura spo³eczna ma zatem w zamierzeniu
odpowiadaæ rzeczywistym warunkom, w jakich kszta³tuj¹ siê intuicyjne pogl¹dy
o sprawiedliwoci. Warunki te s¹ przesuwane z poziomu ich zwi¹zku z intuicj¹
do ujêtej teoretycznie sfery, w której kszta³tuje siê przedmiot postulowanych
przez J. Rawlsa zasad sprawiedliwoci13. Podstawowa struktura spo³eczna nie
charakteryzuje wówczas konkretnych sytuacji, w jakich podnoszone s¹ rozmaite
¿¹dania spo³eczne. Uniemo¿liwiaj¹ one bowiem sformu³owanie zasad sprawiedliwoci. Wspomnian¹ strukturê tworz¹ ogólne i obiektywne warunki kooperacji
spo³ecznej, zredukowane do poziomu rozstrzygaj¹cego o okolicznociach decyduj¹cych o ¿yciowym starcie. Podkreliæ nale¿y, ¿e chodzi tu o uwarunkowania powszechne, które maj¹ charakter strukturalny.
Rezultaty powy¿szych rozwa¿añ sprowadziæ mo¿na do twierdzenia, ¿e
pogl¹d o pierwszeñstwie cnoty sprawiedliwoci kreuje na gruncie teorii problem
wyboru zasad postulowanych przez J. Rawlsa sporód innych, alternatywnych
koncepcji. Zagadnienie wyboru zasad sprawiedliwoci uzasadnia przeto zinte12 Pierwszeñstwo sprawiedliwoci ma na gruncie intuicji charakter ogólny. Na gruncie teorii nale¿y
za wykazaæ, ¿e postulowana koncepcja sprawiedliwoci zosta³aby wybrana sporód wielu innych.
13 J. Rawls, Teoria sprawiedliwoci, s. 158157.
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growanie w ramach teorii okrelonych warunków spo³ecznych. Dlatego trudno
zgodziæ siê z pogl¹dem o redukcji ró¿norodnoci uwarunkowañ wy³¹cznie do
warunków hipotetycznych. Podkreliæ jednak nale¿y, ¿e wskazana przeze mnie
niecis³oæ w uzasadnieniu stanowiska krytycznego wobec teorii sprawiedliwoci ma swoje uzasadnienie w rozumowaniach J. Rawlsa, w których ideê umowy
spo³ecznej czyni siê g³ówn¹ ide¹ teorii sprawiedliwoci. W konkluzji nale¿y
stwierdziæ, ¿e spotêgowana hipotetycznoæ porozumienia dotycz¹cego zasad
sprawiedliwoci jest równowa¿ona zobiektywizowanymi warunkami, w jakich
kszta³tuj¹ siê intuicyjne pogl¹dy dotycz¹ce sprawiedliwoci.

5a. Uwarunkowania sprawiedliwości jako argument
w analizie zarzutu opartego na hipotetyczności umowy
W dotychczasowych rozwa¿aniach twierdzi³em, ¿e warunki porozumienia
w sprawie zasad sprawiedliwoci s¹ bardziej abstrakcyjne od uwarunkowañ
kszta³tuj¹cych sytuacjê podmiotów podejmuj¹cych rozstrzygniêcia odnonie do
regu³ funkcjonowania rozmaitych organów, które w ró¿nym charakterze uczestnicz¹ w kooperacji spo³ecznej. Przedstawi³em równie¿ stanowisko wyra¿one
w literaturze przedmiotu, które g³osi, ¿e umowa dotycz¹ca zasad sprawiedliwoci nie mo¿e s³u¿yæ uzasadnieniu zasad sprawiedliwoci, bo jest ledwie hipotetycznym zobowi¹zaniem umownym. Za analizowanym twierdzeniem przemawia³
argument nierzeczywistej koherencji uwarunkowañ, w jakich zawierano by umowê (jak równie¿ sam jej przedmiot). Okaza³ siê on jednak zbyt stanowczy
i bazowa³ na uproszczeniu. Przedstawiony przeze mnie pogl¹d nale¿y uzupe³niæ
o jeszcze jeden argument. Chodzi o powody pozwalaj¹ce przyj¹æ, jakoby racjonalnie podmioty zawar³y umowê dotycz¹c¹ zasad sprawiedliwoci. Zosta³y one
ujête w samej teorii sprawiedliwoci14. Dobrym przyk³adem mog¹ tu byæ tzw.
uwarunkowania sprawiedliwoci, które J. Rawls odnosi do sytuacji pierwotnej,
zatem tej, w jakiej jednostki proponuj¹ okrelone zasady sprawiedliwoci i dokonuj¹ ich wyboru15. Uwarunkowania sprawiedliwoci s¹ wskazówk¹ konieczn¹
do tego, aby sytuacja pierwotna zinterpretowana zosta³a w sposób umo¿liwiaj¹cy wybór zawsze tych samych zasad16. Opis uwarunkowañ sprawiedliwoci
pozwala twierdziæ, ¿e ten element teorii mo¿e równie¿ zastêpowaæ szczegó³owe
14
15

Ibidem; zdaniem Kerstinga, tryb ten mo¿na rozwa¿aæ w wymiarze epistemologicznym i moralnym.
J. Rawls, Teoria sprawiedliwoci, s. 184; sytuacja pierwotna poprzedza sytuacjê pocz¹tkow¹,
która jest jej filozoficzn¹ interpretacj¹. J. Rawls twierdzi tak¿e, ¿e ta interpretacja jest wynikiem refleksji
hipotetycznej.
16 Ibidem, s. 199, 212.
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uwarunkowania, w jakich kszta³tuj¹ siê intuicyjne pogl¹dy o sprawiedliwoci.
J. Rawls argumentuje za tym elementem teorii, twierdz¹c m.in., ¿e wiedza
o szczegó³owych warunkach w³asnego spo³eczeñstwa komplikowa³aby sytuacjê
pocz¹tkow¹, w której uzgadnia siê zasady sprawiedliwoci17. Owe szczegó³owe
warunki spo³eczeñstwa s¹ bowiem zró¿nicowane, a czêæ z nich ma charakter
arbitralny i przypadkowy. W rezultacie nie by³oby mo¿liwe osi¹gniêcie zgody co
do zasad sprawiedliwoci18 bez negocjacji, których rezultat bêdzie zawsze
z jakiego punktu widzenia niedostatecznie przekonuj¹cy. Intuicyjne pogl¹dy
o sprawiedliwoci zak³adaj¹ bowiem, ¿e prawa gwarantowane przez sprawiedliwoæ s¹ nienaruszalne i nie mog¹ byæ przedmiotem politycznych targów czy
rachunku interesów19. Uwarunkowania sprawiedliwoci s¹ zatem w pewnym
zakresie argumentacyjnymi wskazaniami, które substytuuj¹ szczegó³owe warunki
zwi¹zane z intuicj¹. Podstawowa struktura spo³eczna pe³ni tê funkcjê dla wskazañ opartych na warunkach podstawowych i strukturalnych, które dotycz¹ wyboru zasad postulowanych w koncepcji J. Rawlsa. Zawarte w teorii sprawiedliwoci wskazania mia³yby zatem s³u¿yæ jako argumenty pozwalaj¹ce przekonaæ
ka¿dego do wyra¿enia zgody na zasady przyjête przez podmioty umiejscowione
w okrelonej sytuacji.
Wyjanienie postêpowania podmiotów dokonuj¹cych ustaleñ dotycz¹cych
zasad sprawiedliwoci w trybie umownym bêdzie zatem zrozumia³e na podstawie argumentów zawartych w elementach teorii. Wspomniane argumenty odpowiadaj¹ w zamierzeniu warunkom, w jakich kszta³tuj¹ siê pogl¹dy o sprawiedliwoci, tyle ¿e na potrzeby funkcji, jak¹ pe³ni¹ w przyjêtym schemacie
uzasadniania, dokonuje siê ich obiektywizacji. Nale¿y podkreliæ, ¿e o ile strukturalne warunki spo³eczne zosta³y przeniesione na grunt podstawowej struktury
spo³eczeñstwa, o tyle moralny kontekst pogl¹dów o sprawiedliwoci tworz¹
uwarunkowania sprawiedliwoci. J. Rawls powiada, ¿e strony umowy nie s¹
zwi¹zane wiêzami moralnymi, jakie ich uprzednio ³¹czy³y20. Twierdzi tak¿e, ¿e
wyliczenie uwarunkowañ sprawiedliwoci nie anga¿uje ¿adnej konkretnej teorii
ludzkiej motywacji; ma raczej na celu odzwierciedlenie w opisie sytuacji pocz¹tkowej wzajemnych stosunków miêdzy jednostkami, które przygotowuj¹ grunt
dla problematyki sprawiedliwoci21. Nale¿y dodaæ, ¿e podmiotom umiejscowionym w sytuacji pocz¹tkowej wiadome jest wystêpowanie uwarunkowañ
sprawiedliwoci22.
17
18
19
20
21
22

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
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5b. Problem relacji uwarunkowań sprawiedliwości
do potrzeb moralnych. Warunki nałożone
na pojęcie słuszności
Powy¿sza argumentacja przeciw zarzutowi wysuniêtemu przez Kerstinga,
nie jest wyczerpuj¹ca. Wymaga analizy relacji pomiêdzy formalnymi przecie¿
uwarunkowaniami sprawiedliwoci a moralnymi potrzebami kszta³tuj¹cymi siê
w relacjach spo³ecznych. Poruszany przeze mnie problem dotyczy tego, czy
owe uwarunkowania odpowiadaj¹ w dostateczny sposób potrzebom moralnym.
Na to pytanie nale¿y udzieliæ odpowiedzi przecz¹cej. Jakkolwiek bowiem J. Rawls
twierdzi, ¿e uwarunkowania sprawiedliwoci odzwierciedlaj¹ wzajemne stosunki
miêdzy jednostkami, to potrzebê wy³onienia tych¿e uwarunkowañ sprowadza do
dwóch czynników. Uwa¿a mianowicie, ¿e nie jest nam obojêtne, jak rozdzielane
s¹ korzyci i jak przebiega kooperacja, która pozwala osi¹gaæ wiêksze korzyci
od tych, jakie uzyskalibymy w pojedynkê23. Widoczna redukcja potrzeb moralnych do wymiaru korzyci p³yn¹cych z kooperacji budzi najwiêksze w¹tpliwoci. Jej pochodn¹ jest schemat racjonalnych zachowañ jednakich podmiotów
umiejscowionych w sytuacji pocz¹tkowej. Wiedza, w jak¹ wyposa¿one zostaj¹
te podmioty, nie wykracza poza okrelony zasób konieczny do przyjêcia korzystnych zasad sprawiedliwoci, nie za takich, które odpowiadaj¹ motywacjom moralnym, zró¿nicowanym ze wzglêdu na sytuacjê ¿yciow¹ konkretnych
jednostek.
John Rawls wprowadza wszak jeszcze jeden element, który w zamierzeniu
ma uzasadniæ po³o¿enie podmiotów umiejscowionych w sytuacji pocz¹tkowej.
Stwierdza mianowicie, ¿e wiedza tych podmiotów oraz stoj¹ce przed nimi alternatywy wyboru zasad podlegaj¹ ograniczeniom wynikaj¹cym z tzw. warunków
na³o¿onych na pojêcie s³usznoci. Uwa¿a, ¿e ich spe³nienie pozwala wyeliminowaæ egoizm z ludzkich zachowañ, sk¹d czerpie przekonanie o sile moralnej
wymogów zwi¹zanych ze s³usznoci¹. Jej przejawem jest dopasowanie roszczeñ
wysuwanych przez jednostki wzglêdem instytucji oraz w stosunku do innych24.
Dodaæ nale¿y, ¿e warunki na³o¿one na pojêcie s³usznoci s¹ warunkami obiektywnymi, poniewa¿ obowi¹zuj¹ przy wyborze wszystkich zasad etycznych.
W tym sensie tworz¹ swoiste ramy moralnych uwarunkowañ obowi¹zywania
zasad sprawiedliwoci. Sk³adaj¹ siê na nie tak¿e rozwa¿ane uprzednio uwarunkowania sprawiedliwoci.
Sporód piêciu warunków na³o¿onych na pojêcie s³usznoci kluczowe s¹
trzy wymogi. Pierwszy to warunek ogólnoci, którego spe³nienie pozwala ustaliæ
23
24

Ibidem, s. 195.
Ibidem, s. 200201.
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treæ zasad bez u¿ycia nazw w³asnych, zaimków osobowych oraz tzw. pozornej
deskrypcji okrelonej. Zasady wyra¿aj¹ wówczas w³asnoci i relacje ogólne, nie
za egoistyczne potrzeby jednostki. Dodaæ nale¿y, ¿e z wymogiem ogólnoci
koresponduje uniwersalnoæ stosowania zasad, które maj¹ obowi¹zywaæ
wszystkich z tytu³u bycia osob¹ moraln¹. Nie bêd¹ one zatem formu³owane tak,
by na podstawie ich brzmienia mo¿liwe by³o ograniczenie zakresu ich zastosowania do klasy jednostek, wyró¿nionej na podstawie szczególnych cech spo³ecznych i biologicznych. W ten sposób eliminowane s¹ zachowania nieetyczne
spo³ecznie, motywowane trosk¹ o umocnienie pozycji okrelonych grup, których cz³onkowie maj¹ owe cechy szczególne. Kosztem uniwersalizacji zasad jest
wszak standaryzacja sytuacji ¿yciowych jednostek. J. Rawls bêdzie traktowaæ
ich prawa i obowi¹zki jako konsekwencjê pierwszych zasad, które obowi¹zuj¹
wszystkich. Wreszcie warunek uporz¹dkowania konfliktowych roszczeñ wynika
z roli, jak¹ pe³niæ maj¹ zasady sprawiedliwoci. Tak¿e i tu nale¿a³oby poczyniæ
pewne zastrze¿enie. Otó¿ J. Rawls wyjania, ¿e nie idzie mu o uporz¹dkowanie
zupe³ne, tj. takie, które objê³oby wszystkie roszczenia, jakie mog¹ siê pojawiæ
w praktyce. Chodzi wy³¹cznie o roszczenia, których porz¹dek mo¿e zostaæ
ustalony na podstawie kryterium istotnoci dla osób oraz ich po³o¿enia, niezale¿nie od pozycji spo³ecznej czy umiejêtnoci zastraszania b¹d wywierania
przymusu25. Spe³nienie wymogu uporz¹dkowania pozwala wykluczyæ tzw. egoizm ogólny, który przejawia siê w tym, ¿e ka¿dej osobie wolno robiæ cokolwiek,
co wed³ug jej os¹du mo¿e pos³u¿yæ jej w³asnym celom b¹d sprzyjaæ w³asnym
interesom26. Warunek uporz¹dkowania konkuruj¹cych roszczeñ na podstawie
zasad spe³niaj¹cych ten wymóg stanowi przeto istotn¹ przeszkodê dla postaw
egoistycznych cz³onków spo³eczeñstwa.

6. Etyczny wymiar umowy jako motyw
zobowiązania umową
Na zakoñczenie nale¿y rozwa¿yæ zagadnienie etycznego wymiaru umowy.
Przypomnê, ¿e Kersting negowa³ stan zwi¹zania jednostek hipotetyczn¹ umow¹,
opieraj¹c siê na analogii do umów zawieranych w praktyce. Ró¿ni¹ je od hipotetycznego porozumienia zarówno warunki umowne, jak i uwarunkowania pozakontraktowe. W mojej ocenie, te ró¿nice s¹ znoszone na poziomie elementów
teorii, choæ nie w pe³nym zakresie, wyznaczanym przez analogiê do umów
25
26

Ibidem, s. 201202, 204205.
Ibidem, s. 207.
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zawieranych w praktyce. Dlatego nale¿a³oby poszukiwaæ czêci warunków zawarcia umowy w jej etycznym wymiarze.
Uwagi dotycz¹ce tego zagadnienia nale¿y rozpocz¹æ od przypomnienia, ¿e
wymogi na³o¿one na pojêcie s³usznoci s¹ ograniczeniami wiedzy podmiotów
w sytuacji pocz¹tkowej. Mog¹ one tak¿e ukierunkowaæ dokonywany przez nich
wybór tak, by wyeliminowaæ alternatywy, które nie spe³niaj¹ przedstawionych
warunków. By³yby one bowiem ród³em nieetycznej organizacji porz¹dku spo³ecznego, który zosta³by podporz¹dkowany celom jednej osoby czy okrelonej
grupy. Podkreliæ jednak nale¿y, ¿e zgodnie z powy¿szymi uwagami, warunki
na³o¿one na pojêcie s³usznoci stanowi¹ uzasadnienie po³o¿enia podmiotów
w sytuacji pocz¹tkowej. Wspomniane ramy moralnych uwarunkowañ obowi¹zywania zasad sprawiedliwoci tworz¹ zatem warunki pozaumowne. Uwaga ta
dotyczy tak¿e uwarunkowañ sprawiedliwoci. W literaturze przedmiotu formu³owany jest pogl¹d, zgodnie z którym umowa zawierana w sytuacji pocz¹tkowej
nie ma charakteru autonomicznego27. Argumenty na rzecz moralnie s³usznego
wyboru dokonywanego przez podmioty, które zosta³y w niej umiejscowione,
pochodz¹ bowiem z teorii sprawiedliwoci. Przyk³adem s¹ dwa rozwa¿ane tutaj
elementy teorii, tj. uwarunkowania sprawiedliwoci oraz wymogi na³o¿one na
pojêcie s³usznoci. Bêd¹ one ³¹cznie wyznacza³y ramy moralnych uwarunkowañ
obowi¹zywania zasad. Zawarta w nich argumentacja ma umo¿liwiæ zrozumienie
i zaakceptowanie wyjanienia zachowañ podmiotów ustalaj¹cych zasady sprawiedliwoci w sytuacji kontraktowej.
Trzeba wszak nadmieniæ, ¿e powy¿sza konstrukcja eliminuje z uzasadnienia przekonania moralne, które kszta³tuj¹ siê w zró¿nicowanych sytuacjach ¿yciowych. Mylê o standaryzacji sytuacji jednostek oraz wysuwanych przez nie
roszczeñ. Okazuje siê, ¿e przyjêty przez J. Rawlsa schemat, oparty na argumentach zewnêtrznych wzglêdem umowy, nie integruje przekonañ moralnych
ukszta³towanych w ró¿nych sytuacjach ¿yciowych. Nie jest to ustalenie bez
znaczenia dla uzasadnienia obowi¹zywania zasad. Zakres uzasadnienia opartego
na modelu kontraktu jest bowiem ograniczony, natomiast ramy moralnych uwarunkowañ obowi¹zywania zasad sprawiedliwoci tworz¹ warunki pozaumowne.
Dlatego te¿ to, co przydaæ mia³oby porozumieniu charakter etyczny, nie daje siê
uzasadniæ modelem umowy, za z perspektywy teoretycznego uzasadnienia
umowa ma znaczenie wtórne. Z normatywnych elementów teorii w drodze interpretacji wywodzony jest moralny wymiar umowy28.
27 W. Kersting, Die Grenzen des Vertrages. Systematische Probleme der Vertragstheorie, w: Modelle..., s. 142.
28 Ibidem, s. 142144; Kersting wymienia tak¿e za³o¿enia dotycz¹ce równoci oraz praw cz³owieka.
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Podsumowanie
W niniejszym artykule odnios³em siê do niektórych zastrze¿eñ, jakie s¹
podnoszone w literaturze przedmiotu w odniesieniu do modelu uzasadnienia
opartego na idei umowy spo³ecznej. Ich przedmiotem jest hipotetycznoæ umowy spo³ecznej. Charakter umowy mia³by uniemo¿liwiaæ przyjêcie za³o¿enia, na
podstawie którego wi¹¿e ona podmioty tak¿e poza warunkami, w jakich zosta³a
zawarta. Powy¿szy zarzut mia³by dotyczyæ tak¿e teorii sprawiedliwoci J. Rawlsa,
którego g³ówn¹ ide¹ jest idea umowy spo³ecznej. W przeprowadzonej analizie
wyjani³em za³o¿enia, pojêcia i z³o¿one relacje, z jakich autor teorii sprawiedliwoci wywodzi stopieñ hipotetycznoci porozumienia dotycz¹cego zasad sprawiedliwoci. Wskaza³em nastêpnie na elementy jego teorii (na uwarunkowania
sprawiedliwoci oraz na warunki na³o¿one na pojêcie s³usznoci), w których
J. Rawls umiejscawia warunki takie jak warunki umów zawieranych w praktyce
i ich uwarunkowania pozakontraktowe. S¹ one zbli¿one do warunków wyznaczanych wspomnian¹ analogi¹ z umowami zawieranymi w praktyce. Z uwagi na
te elementy teorii sprawiedliwoci, twierdzenie, zgodnie z którym hipotetyczna
umowa nie mo¿e uchodziæ w ogóle za ród³o uzasadnienia powszechnie wa¿nych zasad sprawiedliwoci, uwa¿am za przedwczesne i nazbyt stanowcze.
Nale¿a³oby je jednak uznaæ za nietrafne tylko wówczas, gdyby umowa mia³a
wymiar etyczny. Wskazane elementy teorii sprawiedliwoci nie wykazuj¹ jednak
relewantnych relacji do potrzeb moralnych (motywacji) jednostek. Analiza rozumowañ J. Rawlsa ujawni³a swoistoæ moralnej argumentacji na rzecz postulowanych przez niego zasad. Autor teorii sprawiedliwoci sprowadza tê argumentacjê do korzyci uzyskiwanych przez podmioty dokonuj¹ce uzgodnieñ co do
zasad i umiejscowiona zostaje ona przez niego poza sytuacj¹ kontraktow¹.

KILKA UWAG O KONTRAKTOWYM UZASADNIENIU
ZASAD SPRAWIEDLIWOŚCI U JOHNA RAWLSA
(STRESZCZENIE)

Autor podj¹³ siê przeanalizowania wybranych w¹tków krytyki teorii sprawiedliwoci Johna
Rawlsa. Chodzi o ograniczenia, jakim podlegaj¹ rozumowania oparte na konstrukcji umowy spo³ecznej. S¹ one zwi¹zane charakterem porozumienia dotycz¹cego zasad sprawiedliwoci oraz jej miejscem i rol¹ w strukturze hipotetycznych umów dotycz¹cych regu³ wspó³dzia³ania cz³onków spo³eczeñstwa. Redukcji ulega przez to ró¿norodnoæ warunków kontraktowych oraz uwarunkowañ, w jakich
kszta³tuj¹ siê intuicyjne pogl¹dy o sprawiedliwoci. W rezultacie argumentacja dotycz¹ca zasad sprawiedliwoci, które mia³y wyra¿aæ intuicyjne pogl¹dy o sprawiedliwoci, ogranicza siê do problematyki
korzyci uzyskiwanych przez podmioty porozumiewaj¹ce siê w sprawie zasad.
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SOME REMARKS ON THE CONTRACTARIAN JUSTIFICATION
OF THE PRINCIPLES OF JUSTICE AS SET FORTH
IN JOHN RAWLS’S THEORY
(SUMMARY)

This article analyzes selected aspects of criticism concerning John Rawlss theory of justice. In
particular, this refers to the limitations of those arguments based on the construct of social contract.
These limitations are connected with the nature of contract regarding the principles of justice as well
as the place and role of justice within the structure of hypothetical agreements setting forth the rules
governing cooperation between the members of a given society. This restricts the multitude of
contract conditions and circumstances in which intuitive beliefs about justice are formulated. Consequently, the argument referring to the principles of justice that were to express intuitive beliefs about
justice becomes limited to those issues involving benefits gained by entities who enter into agreements
concerning these principles.

EINIGE BEMERKUNGEN ZUR VERTRAGLICHEN BEGRÜNDUNG
VON GERECHTIGKEITSPRINZIPIEN BEI JOHN RAWLS
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der vorliegende Aufsatz umfasst die Analyse von ausgewählten Fragen der Gerechtigkeitstheorie von John Rawls. Es geht um Einschränkungen, denen Überlegungen unterliegen, die von dem
Konstrukt des Gesellschaftsvertrages ausgehen. Sie sind verbunden mit dem Charakter der Vereinbarung, in der Gerechtigkeitsprinzipien festgelegt werden. Andere Einschränkungen ergeben sich aus
der Rolle, welche dem in der Anfangssituation geschlossenen Vertrag in der Struktur von weiteren
hypothetischen Vereinbarungen zukommt. In diesem Vereinbarungen werden detaillierte Kooperationsregeln zwischen den Gesellschaftsmitgliedern festgeschrieben. Dies hat einen wesentlichen Einfluss
auf Vertragsbedingungen sowie Bedingungen, in denen sich intuitive Ansichten hinsichtlich der Gerechtigkeit gestalten. Die Vielfalt von diesen Bedingungen wird dadurch reduziert. Die für vereinbarte
Prinzipien vorgebrachten Argumente, werden demzufolge auf Vorteile bzw. Nutzen von Vertragspartnern beschränkt, anstatt intuitive Ansichten hinsichtlich der Gerechtigkeit zum Ausdruck zu bringen.
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Èñòîðèÿ ÷åëîâå÷åñòâà íàãëÿäíî äåìîíñòðèðóåò, ÷òî íàñèëèå
ÿâëÿåòñÿ íåèçìåííîé ñîñòàâëÿþùåé ñîöèàëüíîãî áûòèÿ. Ïðè íàëè÷èè
ìíîæåñòâà ôîðì åãî ïðîÿâëåíèé, åãî ñóáñòàíöèàëüíîé îñíîâîé ìîæíî
îïðåäåëèòü ïîä÷èíåíèå ïðèðîäû ÷åëîâåêà ñîöèàëüíûì ïðàâèëàì
è íîðìàì ñîñóùåñòâîâàíèÿ èíäèâèäîâ. Òàêîé ïîäõîä ê îáúÿñíåíèþ
íàñèëèÿ ïîçâîëÿåò íàì èçáåæàòü ñóáúåêòèâíûõ îöåíîê äàííîãî ôåíîìåíà, àêöåíòèðóÿ âíèìàíèå íà åãî ñóùíîñòíûõ õàðàêòåðèñòèêàõ, íà
åãî ðîëè â ñîöèàëüíîì ðàçâèòèè, â ò. ÷. è ñîöèàëüíûõ òðàíñôîðìàöèÿõ.
ÕÕ âåê ìîæíî ñìåëî íàçâàòü ýïîõîé òîðæåñòâà íàñèëèÿ, ïðèíåñøåé
÷åëîâå÷åñòâó êîëîññàëüíûå æåðòâû, êàê âî âðåìÿ ìèðîâûõ âîéí, òàê
è ëîêàëüíûõ, çíàìåíóþùèõñÿ ìàññîâûì èñòðåáëåíèåì íàñåëåíèÿ
â êîðîòêèé ïåðèîä âðåìåíè (íàïð., ïðè ðåæèìå êðàñíûõ êõìåðîâ â Êàìïó÷èè, ïðè ãåíîöèäå â Ðóàíäå â 1994 ã.). Ýòî àêòóàëèçèðîâàëî íåîáõîäèìîñòü ïîèñê íîâûõ ïðèíöèïîâ ñîöèàëüíûõ âçàèìîîòíîøåíèé,
â îñíîâå êîòîðûõ îòðèöàíèå ïðÿìîãî äåéñòâèÿ íàñèëèÿ, ïðåæäå âñåãî
òîëåðàíòíîñòè, íåíàñèëèÿ, ïîñòïàíîïòèêóìà. Îñîáåííîñòüþ ðåàëèçèAdres/Adresse/Anschrift: dr Wadym Slusar, Wydzia³ Filozofii, ¯ytomierski Uniwersytet Pañstwowy
im. Iwana Franki, ul. Wielka Berdyczowska 40, 10-008 ¯ytomierz, Ukraina, vadmyksl@gmail.com.
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ðóþùèõñÿ íà èõ îñíîâå ôîðì íàñèëèÿ ìîæíî âûäåëèòü èçìåíåíèå ðîëè
îáúåêòà íàñèëèÿ, íåñîçíàòåëüíî ñòàíîâÿùåãîñÿ áëàãîäàðÿ âíåäðåíèþ
íîâûõ òåõíîëîãèé åãî ñóáúåêòîì êàê îòíîñèòåëüíî äðóãèõ èíäèâèäîâ,
òàê è äåéñòâóþùåãî íà íåãî ñóáúåêòà. Îäíîâðåìåííî ïðîèñõîäèò
îñìûñëåíèå èì íåîáõîäèìîñòè ñîõðàíåíèÿ ñóùåñòâóþùèõ ñîöèàëüíûõ
ïîðÿäêîâ, ðàöèîíàëèçàöèÿ íàñèëèÿ. Õàðàêòåðíîé ÷åðòîé òàêîãî ñóáúåêòà
ÿâëÿåòñÿ îòíîøåíèå ê ìèðó êàê ê èãðå, ê øîó ñ äîìèíàíòíûì ñòðåìëåíèåì äîñòèæåíèÿ àòðàêòèâà ïóòåì íåïðåðûâíîãî íàáëþäåíèÿ çà
ðåàëüíîñòüþ, íàïðàâëåííîñòüþ íà ïåðìàíåíòíîå ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè
è îöåíîê ýêñïåðòîâ, çàìåùàþùåãî ðåàëüíîå çíàíèå. Äëÿ îïèñàíèÿ
ìîäåëè ïîâåäåíèÿ íà îñíîâàíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ óñòàíîâîê, óáåæäåíèé,
âåðû ìû ïðåäëàãàåì ïîíÿòèå ïëàíøåòíîå ñîçíàíèå.
Â ñâîèõ ïðåäûäóùèõ èññëåäîâàíèÿõ ìû óæå îïðåäåëÿëè îñíîâíûå
÷åðòû ðàöèîíàëüíîãî íàñèëèÿ. Ýòî ôîðìà íàñèëèÿ, â êîòîðîé, â îòëè÷èå
îò äâóõ äðóãèõ  ìèôè÷åñêîé è áîæåñòâåííîé, ãäå ðåàëèçàöèÿ
îñíîâûâàåòñÿ íà àãðåññèè è âåðå ñîîòâåòñòâåííî, îñíîâíûì èíñòðóìåíòîì
âûñòóïàåò ðàöèîíàëüíîå îñîçíàíèå èíäèâèäàìè íåîáõîäèìîñòè
è íåîòâðàòèìîñòè íàñèëèÿ. Â ñîâðåìåííîì ìèðå ïîä âëèÿíèåì
ãëîáàëèçàöèîííûõ ïðîöåññîâ, òîòàëüíîé òåõíîëîãèçàöèåé æèçíè
÷åëîâåêà ðàöèîíàëüíîñòü íàñèëèÿ òàêæå ïðèîáðåòàåò êà÷åñòâåííî èíûå
÷åðòû. Íîâàÿ ðàöèîíàëüíîñòü êàê àòðèáóò íàñèëèÿ â ãëîáàëèçèðîâàííîì
ìèðå âûðàæàåòñÿ â ôîðìå, âî-ïåðâûõ, ðàöèîíàëüíîé íåîáõîäèìîñòè
â öåëÿõ ýêîíîìèè âðåìåíè çà ñ÷åò ñîïîñòàâëåíèÿ ïîâåäåíèÿ èíäèâèäà
ñ êíèãàìè-èíñòðóêöèÿìè (ïðèíöèï ìàêäîíàëüäèçàöèè) è, âî-âòîðûõ,
èëëþçîðíîé êîìïåòåíòíîñòè1. Ïðèíöèï ìàêäîíàëüäèçàöèè çàêëþ÷àåòñÿ â íàñèëüñòâåííîì îòðèöàíèè âîçìîæíîñòè ñóùåñòâîâàíèÿ âñåãî
ëèøíåãî, íåðàçóìíîãî, ìèíèìàëèçèðóÿ çàòðàòû âðåìåíè íà âûïîëíÿåìûå
äåéñòâèÿ2. Ñ ðàçâèòèåì ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé êîìïåòåíòíîå íàñèëèå
ïðèîáðåòàåò òîòàëüíûé õàðàêòåð, ðåàëèçóåòñÿ ÷åðåç ÑÌÈ â ôîðìå òîêøîó è àíàëèòè÷åñêèõ ïðîãðàìì ïóòåì âûðàáîòêè êîìïåòåíòíîãî ðåøåíèÿ
ñïåöèàëèñòîâ. Íî ñåé÷àñ ôîðìèðóåòñÿ èëëþçîðíàÿ êîìïåòåíöèÿ,
êîòîðàÿ äåéñòâóåò íà îñíîâå ñîçäàíèÿ îùóùåíèÿ âñåîáùåé êîìïåòåíòíîñòè
ïóòåì ïðîäóöèðîâàíèÿ â ìàññîâîé êóëüòóðå ñïîñîáîâ ñîâìåñòíîãî
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé, ÷òî ñëóæèò óæå îïðàâäàíèþ ìåòîäîâ, à íå öåëåé.
1 W. Slusar, Nowa racjonalnoæ jako atrybut przemocy w dobie globalizacji, Óêðà¿íñüêà
ïîëîí³ñòèêà 9 (2012), c. 8995.
2 V. Slyusar, Rational Violence and Control in the McWorld, V. Slyusar, O. Stolyar, Ô³ëîñîô³ÿ
ñï³ëêóâàííÿ: êóëüòóðà, ìîâà, ö³ííîñò³: ìàòåð³àëè íàóêîâî-òåîðåòè÷íî¿ êîíôåðåíö³¿ (ÕÍÒÓÑÃ
³ì. Ïåòðà Âàñèëåíêà, 2830 áåðåçíÿ 2012 ðîêó), ðåäêîë.: ïðîô. Â.Ì. Âàíäèøåâ, ïðîô. Ñ.Î. Çàâºòíèé,
äîö. Í.². Ìî³ñåºâà; â³äï. ðåä. ïðîô. Â.Ì. Âàíäèøåâ, Õàðê³â 2012, ñ. 112114, c. 113.
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Âïðî÷åì, äàííûé àñïåêò ðàñêðûâàåò ñîöèàëüíûé àñïåêò ðåàëèçàöèè
ðàöèîíàëüíîãî íàñèëèÿ ñîâðåìåííîñòè è îñòàâëÿåò áåç âíèìàíèÿ
ñóáúåêòèâíûé  íîñèòåëÿ ñîçíàíèÿ êàê êîìïîíåíòà îïèñûâàåìîé ôîðìû
ñîöèàëüíîãî íàñèëèÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ îäíîâðåìåííî åãî è îáúåêòîì,
è ñóáúåêòîì.
Ïîíÿòèå ïëàíøåòíîå ñîçíàíèå ïðåäëàãàåòñÿ íàìè äëÿ îïèñàíèÿ
è àíàëèçà îäíîãî èç àòðèáóòîâ ðàöèîíàëüíîãî íàñèëèÿ ñîâðåìåííîñòè,
ÿâëÿþùååñÿ, â ñâîþ î÷åðåäü, õàðàêòåðíîé ÷åðòîé îáùåñòâà
ïîñòïàíîïòèêóìà (îñíîâûâàþùåãîñÿ íà ïðèíöèïå âñåïðîñìàòðèâàåìîñòè),
òåîðåòè÷åñêè îáîñíîâàííîãî ôðàíöóçñêèì ìûñëèòåëåì Ìèøåëåì Ôóêî
(Íàäçèðàòü è íàêàçûâàòü) è õóäîæåñòâåííî èçîáðàæåííîãî Äæîðäæåì
Îðóýëëîì (1984). Çà ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ äèíàìèêà íàó÷íîòåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà ñêàçàëàñü íå òîëüêî òåõíèçàöèåé íàñèëèÿ, ò. å.
ïðèìåíåíèåì äîñòèæåíèé íàóêè è òåõíèêè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ àêòà
ïðÿìîãî íàñèëèÿ, íî è ÷åðåç äîìèíèðîâàíèå ïîòðåáèòåëüñêîãî
õàðàêòåðà ñîöèàëüíûõ âçàèìîîòíîøåíèé îñíàùåíèåì êàæäîãî èíäèâèäà
èíñòðóìåíòàìè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ íåïðÿìîãî íàñèëèÿ. Îñîáåííîñòüþ
ñîâðåìåííîé òåõíèêè ÿâëÿåòñÿ åå ïðåâðàùåíèå â èíñòðóìåíò
ñèìâîëè÷åñêîé âëàñòè, äëÿ êîòîðîé õàðàêòåðíû íàäåëåíèå îáúåêòîâ
ðåïóòàöèåé è ïðèçûâ èõ ê âåðå, èíûìè ñëîâàìè, ýòî âëàñòü,
îáåñïå÷èâàþùàÿ êîíòðîëü íàä óìàìè è ñåðäöàìè, îíà íå íóæäàåòñÿ
â ñêîëüêî-íèáóäü îñÿçàåìûõ ïîäòâåðæäåíèÿõ ñâîèõ âîçìîæíîñòåé, åå
ýôôåêòèâíîñòü ïðÿìî çàâèñèò îò íàëè÷èÿ êîìïëåêñà íåïðÿìûõ ìåòîäîâ
âîçäåéñòâèÿ, âìåñòî ìàòåðèàëüíîñòè îíà äåëàåò ñòàâêó íà âèðòóàëüíîñòü3. Ì. Ôóêî îïèñàë äèñöèïëèíàðíóþ ôîðìó íàñèëèÿ, ôóíêöèîíèðóþùóþ ïî ïðèíöèïó ïàíîïòèçìà, ñîãëàñíî êîòîðîìó âëàñòü îñóùåñòâëÿåò
íàäçîð çà ãðàæäàíàìè ñðåäñòâàìè, ýôôåêò äåéñòâèÿ êîòîðûõ
õàðàêòåðèçóåòñÿ ïîñòîÿíñòâîì è òîòàëüíîñòüþ, ïîñêîëüêó èíäèâèä íå
çíàåò, âåäåòñÿ çà íèì íàáëþäåíèå â êîíêðåòíûé ìîìåíò âðåìåíè. Âàæíî,
÷òî ôóíêöèîíèðîâàíèå ïàíîïòè÷íîé ñèñòåìû îñóùåñòâëÿåòñÿ äåïåðñîíàëèçèðîâàííî. ×åì áîëüøå àíîíèìíûõ è ìåíÿþùèõñÿ íàáëþäàòåëåéíàäçèðàòåëåé, òåì áîëüøå ó îáúåêòîâ íàáëþäåíèÿ îùóùåíèå ïîäíàäçîðíîñòè. Ïàíîïòè÷åñêèé ïðèíöèï äèñöèïëèíàðíîãî íàñèëèÿ óñèëèâàåò
ëþáîé àïïàðàò âëàñòè, ïîñêîëüêó, ñ îäíîé ñòîðîíû îáåñïå÷èâàåò
ýêîíîìèþ â îáîðóäîâàíèè, ïåðñîíàëå è âðåìåíè, à, ñ äðóãîé, ïðîÿâëÿåò
ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü áëàãîäàðÿ ïðåâåíòèâíîñòè, íåïðåðûâíîñòè äåéñòâèÿ
3

A. Àøêåðîâ, Ýêñïåðòîêðàòèÿ. Óïðàâëåíèå çíàíèÿìè: ïðîèçâîäñòâî è îáðàùåíèå
èíôîðìàöèè â ýïîõó óëüòðàêàïèòàëèçìà, Ìocêâà 2009, c. 62.
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è àâòîìàòèçìó4. Åñëè â òîòàëèòàðíûõ îáùåñòâàõ ñóùåñòâóþò ñîîòâåòñòâóþùèå èíñòèòóòû, îñóùåñòâëÿþùèå óêàçàííûé ïðèíöèï ðåàëèçàöèè
äèñöèïëèíàðíîãî íàñèëèÿ, òî â äåìîêðàòè÷åñêèõ îíè îòñóòñòâóþò, ïîýòîìó
óêàçàííûå ôóíêöèè ïåðåõîäÿò êî âñåì ÷ëåíàì îáùåñòâà. Â òðàäèöèîííîì
îáùåñòâå ïàíîïòèçì äåéñòâóåò íà îñíîâå òðàäèöèé è ìîðàëè, à â èíôîðìàöèîííîì  íà îñíîâå ïðèíöèïà ïîòðåáèòåëüñòâà. Èìåííî òåõíè÷åñêèå
äîñòèæåíèÿ çà ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ ïîçâîëèëè ïîñòðîèòü ñåòü ñèñòåì
íàáëþäåíèÿ çà îáùåñòâåííûìè ìåñòàìè (ìàñøòàáû ñåòè âïå÷àòëÿþùèå,
áëèçêèå ê îïèñàííûì â àíòèóòîïèè 1984 Äæ. Îðóýëëà). Íî âûñâîáîæäåíèå òðóäîâûõ ðåñóðñîâ â êà÷åñòâå íàäçèðàòåëåé çà ïîðÿäêîì
çàìåùàåòñÿ óâåëè÷åíèåì ðàáîòíèêîâ, âî-ïåðâûõ, çàíèìàþùèõñÿ
íàáëþäåíèåì çà òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè, êîòîðûå ïðèñìàòðèâàþò çà
ïîðÿäêîì, à, âî-âòîðûõ, íåèçìåííûì îñòàëîñü êîëè÷åñòâî îõðàííèêîâ,
ïîñêîëüêó íå ïðåòåðïåëà ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèé ñàìà ôóíêöèÿ îõðàíû
ïîðÿäêà. Òàêèì îáðàçîì, ôàêòè÷åñêè èçìåíèëñÿ ñóáúåêò óïðåæäåíèÿ
íàðóøåíèé ïîðÿäêà. Íî êà÷åñòâåííî ïî-äðóãîìó èçìåíèëàñü ôóíêöèÿ
íàáëþäåíèÿ ñ âíåäðåíèåì øèðîêîãî ïîòðåáëåíèÿ êîìïàêòíûõ ìîáèëüíûõ ñïîñîáîâ íàáëþäåíèÿ è îäíîâðåìåííîé ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè
(ïðåæäå âñåãî ñìàðòôîíîâ è êîìïüþòåðíûõ ïëàíøåòîâ). Ñëåäîâàòåëüíî,
â îáùåñòâå ïîòðåáëåíèÿ ôîðìèðóåòñÿ íîâûé õàðàêòåð ñîöèàëüíûõ
îòíîøåíèé, â êîòîðûõ ñóáúåêòàìè âûñòóïàþò èíäèâèäû-íîñèòåëè
ïëàíøåòíîãî ñîçíàíèÿ. Åùå Ì. Ìàêëþýí îòìå÷àë èçìåíåíèå õàðàêòåðà
âîñïðèÿòèÿ èíäèâèäîì ìèðà â çàâèñèìîñòè îò âíåäðåíèÿ òåõíè÷åñêèõ
èçîáðåòåíèé â åãî ïîâñåäíåâíóþ æèçíü. Åñëè èñõîäíîé òî÷êîé ê òàêîìó
èçìåíåíèþ áûëî èçîáðåòåíèå ïå÷àòíîãî ñòàíêà, òî âíåäðåíèå íà
ñîâðåìåííîì ýòàïå ýëåêòðîííûõ òåõíîëîãèé ñòèðàåò ãðàíü ìåæäó
ðåàëüíûì è âèðòóàëüíûì. Åùå ïîëâåêà íàçàä îí ïîä÷åðêèâàë, ÷òî
ñåé÷àñ, êîãäà ìû æèâåì â ýëåêòðè÷åñêîé ñðåäå è âíóòðè çàêîäèðîâàííîé
èíôîðìàöèè íå òîëüêî âèçóàëüíî, íî è â ñåíñîðíîì ðåæèìå, âïîëíå
åñòåñòâåííî, ÷òî ó íàñ ïîÿâèëîñü íîâîå âîñïðèÿòèå, êîòîðîå ðàçðóøàåò
ìîíîïîëèþ è ïðèîðèòåò ìèðà âèäèìîãî, çàñòàâëÿåò ýòîò ñòàðèííûé ìèð
âûãëÿäåòü òàêèì æå ïðè÷óäëèâûì, êàê ñðåäíåâåêîâûé ãåðá íà äâåðè
õèìè÷åñêîé ëàáîðàòîðèè5. Êàê îòìå÷àëîñü âûøå õàðàêòåðíîé ÷åðòîé
ïëàíøåòíîãî ñîçíàíèÿ ÿâëÿåòñÿ îòíîøåíèå ê ìèðó êàê ê èãðå, ê øîó
ñ äîìèíàíòíûì ñòðåìëåíèåì äîñòèæåíèÿ àòðàêòèâà ïóòåì íåïðåðûâíîãî
íàáëþäåíèÿ çà ðåàëüíîñòüþ. Ýòî äîñòèãàåòñÿ áëàãîäàðÿ èíñòðóìåíòàëüíîé
ñïîñîáíîñòè óñòðîéñòâà ïåðåäàâàòü èíôîðìàöèþ îíëàéí çíà÷èòåëüíîìó
4
5

M. Ôóêî, Íàäçèðàòü è íàêàçûâàòü. Ðîæäåíèå òþðüìû, Ìocêâà 1999, c. 302.
M. Ìàêëþýí, Âîéíà è ìèð â ãëîáàëüíîé äåðåâíå, ïåð. ñ àíãë. È. Ëåòáåðãà, Ìocêâà 2012, c. 12.
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êîëè÷åñòâó àóäèòîðèè. Ôàêòè÷åñêè ïîëèòè÷åñêèå ñîáûòèÿ â Óêðàèíå,
ïðîèñõîäÿùèå íà ïðîòÿæåíèè 20132015 ãîäîâ, îáíàðóæèëè íîâûé
èíñòðóìåíò ïîëèòè÷åñêîé áîðüáû  ñòðèì. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ñòðèìåð
ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè íåîáÿçàòåëüíî ïðîôåññèîíàëüíûìè òåõíè÷åñêèìè
ñðåäñòâàìè, à ñ äðóãîé  íàáëþäàòåëè, íîñèòåëè ïëàíøåòíîé ñîçíàíèÿ
ñîñòàâëÿþò öåëîñòíóþ ñèñòåìó ïàíîïòèêóìà. Ñîçäàåòñÿ èëëþçèÿ
ïîëó÷åíèÿ îáúåêòèâíîé èíôîðìàöèè. Âïðî÷åì, ïî íàøåìó ìíåíèþ,
ïðîèñõîäèò çàìåùåíèå ñòðåìëåíèå èìåòü íåïðåäâçÿòóþ èíôîðìàöèþ íà
íàáëþäåíèå çà øîó. Â óêðàèíñêèõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè òàêèå
íàáëþäàòåëè ïîëó÷èëè íàçâàíèå äèâàííàÿ ñîòíÿ.
Òàêæå ñòîèò àêöåíòèðîâàòü âíèìàíèå íà îáðàçîâàòåëüíûå óñòàíîâêè
ìèðîâîççðåíèÿ íîñèòåëÿ ïëàíøåòíîãî ñîçíàíèÿ. Ðàññìîòðèì òàêèå èõ
îòëè÷èòåëüíûå ÷åðòû êàê çàìåíà ïðîöåññà ïîëó÷åíèÿ çíàíèé (áëàãîäàðÿ
ïëàíøåòíîìó êîìïüþòåðó èíäèâèä äëÿ ýòîãî ñïîñîáåí, ïî ñóòè, áåñïðåïÿòñòâåííî ïîäêëþ÷àòüñÿ ê âñåìèðíîé ñåòè Èíòåðíåò è, ñîîòâåòñòâåííî, áàçàì íàêîïëåííûõ çíàíèé) íà ïîòðåáëåíèå èíôîðìàöèè
è òåàòðàëèçàöèÿ ïðîöåññà ïîçíàíèÿ. Êàñàåìî ïåðâîé ÷åðòû, òî ïîòðåáëåíèå
èíôîðìàöèè ñëåäóåò ïîíèìàòü â áîäðèÿðîâñêîì ñìûñëå êàê ïîòðåáëåíèå
ïîòðåáëåíèÿ. Ðåàëüíûå çíàíèÿ è êîìïåòåíòíîñòü, èíòåëëåêòóàëüíàÿ
êóëüòóðà èíäèâèäà çàìåíÿþòñÿ ìèôîì î çíàíèè è ïñåâäîèíôîðìîâàííîñòüþ, ïîíèìàíèå ôèëîñîôñêèõ èäåé çàìåíÿþòñÿ èíòåðíåò-ìåìàìè
è àôîðèçìàìè â ñòàòóñàõ. Îðèåíòàöèÿ íà ìèô î çíàíèè êàê ñîñòàâíàÿ
ïëàíøåòíîãî ñîçíàíèÿ ôîðìèðóåò â ëè÷íîñòè íå òîëüêî óñòàíîâêó íà
çàìåùåíèÿ çíàíèé èíôîðìàöèåé, íî è óäîâëåòâîðåííîñòü óðîâíåì
ïðèîáðåòåííûõ çíàíèé, ÷òî íå ïðåäóñìàòðèâàåò ïîñòðîåíèå ñòðàòåãèé íà
îïðåäåëåíèå óðîâíÿ çíàíèé è ðàçãðàíè÷åíèÿ ðåàëüíûõ çíàíèé
è èëëþçîðíûõ, çíàíèé è íå-çíàíèé. Èíûìè ñëîâàìè ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî
íîñèòåëü ïëàíøåòíîãî ñîçíàíèÿ íå çíàåò, ÷òî îí â ðåàëüíîñòè ìàëî
çíàåò, è íå õî÷åò îá ýòîì çíàòü.
Ðàññìàòðèâàÿ âòîðóþ ÷åðòó, íóæíî îòìåòèòü, ÷òî ïåðâîíà÷àëüíîé
çàäà÷åé âíåäðåíèÿ ýëåêòðîòåõíè÷åñêèõ è ýëåêòðîííûõ òåõíîëîãèé
â îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ áûëî, ñ îäíîé ñòîðîíû, óïðîùåíèå ó÷åáíûõ
îïåðàöèé, è àêòóàëèçàöèÿ çàèíòåðåñîâàííîñòè ñî ñòîðîíû îáó÷àåìûõ,
ñ äðóãîé. Ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè ïîçâîëÿþò ñóùåñòâåííî ñîêðàòèòü
âðåìÿ íà ïîèñê ìàòåðèàëîâ ïî èçó÷àåìîé ïðîáëåìå, ÷òî ïîçâîëèëî áû
ïðåäïîëîæèòü îá îïòèìèçàöèè ïîçíàâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè çà ñ÷åò
íàëè÷èÿ âåäîìîñòåé î ñòåïåíè åå èññëåäîâàííîñòè è ïîòåðè ëîêàëüíîãî
õàðàêòåðà çíà÷èòåëüíîãî êîëè÷åñòâà ðàáîò, äîñòóïíîñòè ê èõ ðåçóëüòàòàì.
Íî òàêîå óòâåðæäåíèå, ïî íàøåìó ìíåíèþ, îòíîñèòñÿ â îñíîâíîì
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ê ñïåöèôè÷åñêèì ñôåðàì ïîçíàâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ïðåæäå âñåãî
íàó÷íîé. Âî âñåîáùåé îáðàçîâàòåëüíîé ñôåðå èíñòðóìåíòàëüíàÿ
ôóíêöèÿ ýëåêòðîòåõíè÷åñêèõ è ýëåêòðîííûõ òåõíîëîãèé óñòóïàåò ìåñòî
çàâëå÷åíèþ, óâëå÷åíèþ. Îò ó÷èòåëÿ, ïðåïîäàâàòåëÿ òðåáóåòñÿ íå ñòîëüêî
ñîäåðæàíèå ïîäàâàåìîãî ìàòåðèàëà, ñêîëüêî ôîðìà, òåàòðàëüíîñòü.
Íîñèòåëåì ïëàíøåòíîãî ñîçíàíèÿ àêöåíòèðóåòñÿ âíèìàíèå íà ïîïóëÿðíîñòè ìàòåðèàëà è /èëè ïîäàþùåãî åãî ó÷èòåëÿ. Ýòî ïîäòâåðæäàåòñÿ
íàëè÷èåì áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ïîçíàâàòåëüíûõ òåëåâèçèîííûõ êàíàëîâ,
îñíîâíîé çàäà÷åé êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ïîïóëÿðèçàöèÿ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ìàòåðèàëîâ. Òåàòðàëèçàöèÿ ïîçíàíèÿ, òàêèì îáðàçîì,
âûÿâëÿåò òåíäåíöèþ ê çàìåùåíèþ ïîäîáðàííûìè èçáèðàòåëüíî, ñîãëàñíî
ìàðêåòèíãîâûì ñòðàòåãèÿì, óâëåêàòåëüíûìè ïðîãðàììàìè ñèñòåìíîãî
ñóõîãî ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà, ò. å. êîìïëåêñâñïîìîãàòåëüíîãî ìàòåðèàëà
áëàãîäàðÿ ñâîåìó òåàòðàëèçîâàííîìó õàðàêòåðó ïðèçíàåòñÿ îáó÷àåìûì
êàê îñíîâíîé, èçó÷åíèå çàìåùàåòñÿ èëëþçèåé èçó÷åíèÿ. Îïèñàííàÿ
òåíäåíöèÿ èìååò âïîëíå îáúåêòèâíûå ñîöèàëüíûå îñíîâàíèÿ. Òàê,
À. Àøêåðîâ, ðàññìàòðèâàÿ ïðîáëåìó ïðîèçâîäñòâà è îáðàùåíèå
èíôîðìàöèè â ýïîõó óëüòðàêàïèòàëèçìà â êîíòåêñòå ýêñïåðòîêðàòèè,
îòìåòèë, ÷òî àêòåðñòâî ïðåïîäàâàòåëåé, òåàòðàëèçóþùèõ èññëåäîâàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü, êîòîðîå íàèáîëåå ÷åòêî ïðîÿâëÿåòñÿ â ìîäåëè
ãóìáîëüäòîâà óíèâåðñèòåòà (àâòîð ïîíèìàåò åå êàê èíñòèòóöèîíàëüíûé
ïðîåêò òîòàëüíîãî êîíòðîëÿ íàä áóäóùèì â ÷åëîâå÷åñêîì îáùåñòâå),
ñòàíîâèòñÿ óñëîâèåì âîçíèêíîâåíèÿ ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî âîñïðîèçâîäñòâà,
îñíîâàííîé íà ïðèíöèïå âñåîáùåãî èñòîðè÷åñêîãî ó÷àñòèÿ6. È õîòÿ
àâòîð óòâåðæäàåò î êðèçèñå ýòîé ìîäåëè è åå ñìåíå äðóãèìè, àêòåðñòâî
ïðåïîäàâàòåëåé â ôîðìå ïîïóëÿðíîñòè, óïðîùåííîé äîõîä÷èâîñòè, ìîäû
ñòàíîâèòñÿ ñàìûì ðàñïðîñòðàíåííûì ìåòîäîì ïîëó÷åíèÿ çíàíèé
íîñèòåëÿìè ïëàíøåòíîãî ñîçíàíèÿ, äëÿ êîòîðîãî ñâîéñòâåííî
îùóùåíèå âñåîáùåé êîìïåòåíòíîñòè (èëëþçîðíàÿ êîìïåòåíòíîñòü).
Êðîìå îðèåíòàöèè íà òåàòðàëèçàöèþ ïîçíàíèÿ íîñèòåëþ
ïëàíøåòíîãî ñîçíàíèÿ êàê êîìïîíåíòà ðàöèîíàëüíîãî íàñèëèÿ
ñëåäóåò âûäåëèòü îðèåíòàöèþ íà ýêñïåðòîâ. Ðàçâèòèå ñðåäñòâ
ìàññîâîé êîììóíèêàöèè ñóùåñòâåííî èçìåíèëè ñîöèàëüíóþ ðîëü
ýêñïåðòîâ, òðàäèöèîííî çàêëþ÷àþùóþñÿ â ïðîäóöèðîâàíèè êîìïëåêñà
êîìïåòåíòíûõ ìíåíèé îòíîñèòåëüíî îïðåäåëåííûõ àñïåêòîâ ñîöèàëüíîé
ðåàëüíîñòè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ. Ñ îäíîé
ñòîðîíû, ñîâðåìåííûå ìàñøòàáû ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôîðìàöèè
6

A. Àøêåðîâ, Ýêñïåðòîêðàòèÿ..., c. 29.
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ïîçâîëÿþò äîâåñòè ìãíîâåííî ìíåíèå ýêñïåðòà çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè
íàñåëåíèÿ, âûõîäÿ çà ãðàíèöû óçêîãî êðóãà ñïåöèàëèñòîâ. Íî ñ äðóãîé
ñòîðîíû, ýòî ïðåâðàòèëî ýêñïåðòîâ â èíñòðóìåíò ðàöèîíàëüíîãî
íàñèëèÿ äëÿ ìàíèïóëÿöèè ìàññîâûì ñîçíàíèåì. Ìíåíèå ýêñïåðòà/
ýêñïåðòîâ  ýòî îäèí èç ðàñïðîñòðàíåííûõ ìåòîäîâ ðåêëàìû,
ñîñòàâëÿþùèõ ïîëèòè÷åñêèõ òîê-øîó, ñîñòÿçàòåëüíûõ øîó è ò. ä. Ýêñïåðòîì
ìîæåò âûñòóïàòü êàê èçâåñòíûé â íàó÷íûõ êðóãàõ ñïåöèàëèñò, òàê
è ðàñêðó÷åííàÿ çâåçäà (ïîïóëÿðíûå ïåâöû, ìóçûêàíòû, àêòåðû,
ñïîðòñìåíû). Ïðè÷åì, ïî íàøåìó ìíåíèþ, âòîðàÿ êàòåãîðèÿ ïðèçíàåòñÿ
ýêñïåðòàìè ïðåâàëèðóþùèì êîëè÷åñòâîì íàñåëåíèÿ, ÷òî îáúÿñíÿåòñÿ
ïîòðåáëåíèåì è êîììåðöèàëèçàöèåé, ðåêëàìíûìè òåõíîëîãèÿìè
ñîçäàíèÿ èõ èìèäæà øèðîêîïðîôèëüíûõ ýêñïåðòîâ. Ìàññîâîå
ðàñïðîñòðàíåíèå ñîâðåìåííûõ êîìïüþòåðíûõ òåõíîëîãèé óñîâåðøåíñòâîâàëè ïðîäóöèðîâàíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå ýêñïåðòíîãî ìíåíèÿ, âûÿâëÿÿ
ïîñòîÿííûé ìîíèòîðèíã ïîñëåäíåãî îòíîñèòåëüíî ïðîèñõîäÿùèõ
â äàííûé ìîìåíò ñîáûòèé ÷åðòîé ïëàíøåòíîãî ñîçíàíèÿ. Ñëåäóåò
àêöåíòèðîâàòü íà ïåðìàíåíòíîñòè ýòîãî ïðîöåññà, ñòàâøåãî âîçìîæíûì
ëèøü â ïîñëåäíèå ãîäû áëàãîäàðÿ âíåäðåíèþ â æèçíü òåõíîëîãèé
êîìïàêòíûõ ïåðåíîñíûõ êîìïüþòåðîâ (íîóòáóêîâ, íåòáóêîâ, ñìàðòôîíîâ,
ïëàíøåòíûõ êîìïüþòåðîâ) ñ âîçìîæíîñòüþ ïî÷òè áåñïðåïÿòñòâåííîãî
ïîäêëþ÷åíèÿ ê Èíòåðíåò. Ìíîãèå ñîöèàëüíûå ñåòè (ê ïðèìåðó, twitter,
facebook) ïîçâîëÿþò ïîëüçîâàòåëÿì âûáèðàòü êðóã ñîáñòâåííûõ
ýêñïåðòîâ, îòñëåæèâàÿ èõ ìíåíèå íà òåêóùèå ñîáûòèÿ. Ïðè ýòîì ñòèìóëèðóåòñÿ è ïîñòîÿííàÿ ðåàêöèÿ íà íèõ ñî ñòîðîíû ëþäåé, ïûòàþùèõñÿ
ïîëó÷èòü ñòàòóñ ýêñïåðòà. Èíñòðóìåíòàìè ñòèìóëà ÿâëÿþòñÿ, ïðåæäå
âñåãî, ïîîùðåíèå â âèäå ïîïóëÿðíîñòè (÷åðåç ôèêñàöèþ êîëè÷åñòâà
çàèíòåðåñîâàâøèõñÿ ìíåíèåì) è íåïîñðåäñòâåííîé ðåàêöèè ñî ñòîðîíû ÷èòàòåëåé ñ âîçìîæíûìè äàëüíåéøèìè äèàëîãàìè, îáñóæäåíèÿìè,
äèñêóññèÿìè.
Õàðàêòåðíî äëÿ ïëàíøåòíîãî ñîçíàíèÿ è êóëüò ëåãêîñòè êàê îäíà
èç êëþ÷åâûõ ñìûñëîæèçíåííûõ óñòàíîâîê. Ï. Ñàóõ óêàçûâåò, ÷òî
ãóìàíèçì òàêîé óñòàíîâêè óòâåðæäàåòñÿ èñõîäÿ èç ïîïûòîê ÷åëîâåêà
ñêðàñèòü ñâîþ æèçíü, ñäåëàòü åå áîëåå ëåãêîé, áåççàáîòíîé, êîìôîðòíîé
è ïðèÿòíîé â âîçâåäåíèè â ðàíã èäîëà âñåîáúåìëþùåå îáëåã÷åíèå,
ñóùíîñòüþ êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ îðèåíòàöèÿ íà ìèíèìèçàöèþ óñèëèé
è ìàêñèìàëüíîñòè êàéôà, íà òåëåñíîå íàñëàæäåíèå è óäîáñòâà, îïðåäåëÿþùèå îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è åãî
êîììåðöèàëèçàöèè7. Îñîáåííîñòüþ ïðîÿâëåíèÿ êóëüòà ëåãêîñòè â ïëàí7

Ï. Þ. Ñàóõ, Ñó÷àñíà îñâ³òà: ïîðòðåò áåç ïðèêðàñ, Æèòîìèð 2012, c. 3334.
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øåòíîì ñîçíàíèè ìîæíî îïðåäåëèòü îùóùåíèå âñåäîñòóïíîñòè
(ò. å. â ëþáîé ìîìåíò è â ëþáîì ìåñòå) èíôîðìàöèè è êîììóíèêàöèè.
Ýòî îùóùåíèå ñîçäàåòñÿ èìåííî áëàãîäàðÿ óêàçàííûì âûøå
òåõíîëîãèÿì, ïîçâîëÿþùèì íàõîäèòü èíôîðìàöèþ äîñòàòî÷íî áûñòðî,
ò. å. áåç îñîáûõ çàòðàò óñèëèé è âðåìåíè. Íî ñóùíîñòü ïëàíøåòíîãî
ñîçíàíèÿ â òîì, ÷òî â íåì ïðåâàëèðóåò ïîòðåáèòåëüñêîå îòíîøåíèå
ê èíôîðìàöèè, âûðàæàþùååñÿ â ïîòðåáëåíèè èíôîðìàöèè ðàäè ñàìîé
èíôîðìàöèè (çàâèñèìîñòü â ôîðìå íåîáõîäèìîñòè â íåôèëüòðîâàííîì
íåèçáèðàòåëüíîì áåçîñòàíîâî÷íîì åå ïîëó÷åíèè), ïðåèìóùåñòâåííî
ðàçâëåêàòåëüíîãî õàðàêòåðà.
Îäíîé èç îòëè÷èòåëüíûõ ÷åðò ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà ÿâëÿåòñÿ
öèíèçì, îõâàòèâøèé âñå ñôåðû îáùåñòâåííîãî áûòèÿ è îáùåñòâåííîãî
ñîçíàíèÿ. Òîë÷îê èññëåäîâàíèÿ ýòîãî ñðåçà ñîöèàëüíîé ðåàëüíîñòè áûë
äàí íåìåöèêèì ôèëîñîôîì Ï. Ñëîòåðäàéêîì, ðàñêðûâøåãî â ðàáîòå
Êðèòèêà öèíè÷íîãî ðàçóìà ñîäåðæàíèå öèíèçìà êàê ñîöèàëüíîãî
ÿâëåíèÿ â åâðîïåéñêîé èñòîðèè. Öèíèçì, ñîãëàñíî Ï. Ñëîòåðäàéêó,  ýòî
îñîáàÿ ôîðìà ëîæíîãî ñîçíàíèÿ (èëè îáíîâëåííîå íåñ÷àñòíîå
ñîçíàíèå), çíàìåíóþùåîãî ñîâðåìåííîñòü. Îäíèì èç îñíîâíûõ
âûâîäîâ, ñäåëàííûõ ôèëîñîôîì, ãëàñèò î òîì, ÷òî ñëîæèâøååñÿ
â ïðîñâåòèòåëüñêîé òðàäèöèè ýòî ñîçíàíèå ÷åðåç îáðàçîâàíèå óñâàèâàåò
îñíîâíûå èäåàëû è ïðåäñòàâëåíèÿ î äîáðå, èñòèíå, êðàñîòå, íî
íåñïîñîáíî ñëåäîâàòü èì â ïðàêòè÷åñêîé æèçíè, îòäàâàÿ ïðåäïî÷òåíèå
ïîòðåáèòåëüñêîìó îáðàçó æèçíè. Öèíè÷åñêîå ñîçíàíèå ïðèîáðåëî
ìàññîâûé õàðàêòåð, îíî ïðåäñòàåò êàê óñðåäíåííûé ñîöèàëüíûé
õàðàêòåð â îáùåñòâå, óòðà÷èâàþùèé èíäèâèäóàëüíî-íåïîâòîðèìóþ
ìàíåðó êóñàòüñÿ è èçáàâëÿþùèé ñåáÿ îò ðèñêà âûñòàâëÿòüñÿ íà âñåîáùåå
îáîçðåíèå, åãî íîñèòåëü èíñòèíêòèâíî îí âîñïðèíèìàåò ñâîé ñïîñîá
ñóùåñòâîâàíèÿ óæå íå êàê ÷òî-òî çëîáíîå è åõèäíîå, à êàê ïðè÷àñòíîñòü
ê êîëëåêòèâíîìó ðåàëèñòè÷åñêè ñêîððåêòèðîâàííîìó âçãëÿäó íà âåùè8.
Ë. Çèííóðîâà îïðåäåëÿåò òàêèå ÷åðòû ÷åëîâåêà ñ öèíè÷åñêèì ñîçíàíèåì:
ïðèñïîñîáëåí÷åñêîå ñóùåñòâîâàíèå â ñëîæèâøåìñÿ ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîì ïîðÿäêå, ïåðìàíåíòíîå ñîñòîÿíèå ñòîðîííåãî íàáëþäàòåëÿ (äèñòàíöèðîâàííîå ñîçåðöàíèå è îñìûñëåíèå), äëÿ íåãî íå âàæíî,
êîìó è êóäà ïðîäàâàòü ñâîé èíòåëëåêò: âëàñòíûì ñòðóêòóðàì, øêîëå,
ãëÿíöåâîìó æóðíàëó, ñîìíèòåëüíîìó òåëåâèçèîííîìó êàíàëó, ëþáîé
áèçíåñ-ñòðóêòóðå 9. Ýòè æå ÷åðòû öèíè÷íîãî ñîçíàíèÿ îïðåäåëÿþò
8
9

Ï. Ñëîòåðäàéê, Êðèòèêà öèíè÷åñêîãî ðàçóìà, ïåð. ñ íåì. À. Ïåðöåâà, Ìîñêâà 2009, c. 3132.
Ë.È. Çèííóðîâà, Öèíèçì êàê ñåðüåçíûé íåäóã ñîâðåìåííîé êóëüòóðû, Êóëüòóðà íàðîäîâ
Ïðè÷åðíîìîðüÿ 225 (2012), c. 127131, c. 129.
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ñîäåðæàíèå è ïëàíøåòíîãî. Èíäèâèä, îñíàùåííûé êîìïàêòíûì
êîìïüþòåðîì, êîììóíèêàöèðóþùèé ïîñðåäñòâàì ñðåäñòâ ñâÿçè (ïðåæäå
âñåãî ÷åðåç Èíòåðíåò) ñ äðóãèìè íîñèòåëÿìè ïëàíøåòíîãî ñîçíàíèÿ,
ÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî ñòîðîííèì íàáëþäàòåëåì âñåãî ïðîèñõîäÿùåãî, íî
è ðåòðàíñëÿòîðîì. Ìîæíî ãîâîðèòü î ñåòåâîì õàðàêòåðå ïëàíøåòíîãî
ñîçíàíèÿ, ðåòðàíñëÿòîð íå òîëüêî ðàñïðîñòðàíÿåò èíôîðìàöèþ, íî è,
ðåàãèðóÿ íà îòçûâû ïîëó÷àòåëåé â ðåæèìå îí-ëàéí, ìåíÿåò ðàêóðñ
ñúåìêè íà æåëàåìûé èìè. À ñ äðóãîé ñòîðîíû ïîëó÷àòåëü èíôîðìàöèè
ñòàíîâèòñÿ ñðàçó æå åå ðàñïðîñòðàíèòåëåì, îïðåäåëÿÿ, òàêèì îáðàçîì,
ðåéòèíã åå ïîïóëÿðíîñòè, çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ñåòåâîé õàðàêòåð
ïëàíøåòíîãî ñîçíàíèÿ ñïîñîáñòâóåò óòâåðæäåíèþ åãî öèíè÷íîñòè:
æåëàíèå èñïûòàòü àòðàêòèâíîå ïåðåæèâàíèå ñîïðè÷àñòíîñòè, çàêëþ÷åííîå â ñëîâåñíûõ âûðàæåíèÿõ êðóòî, êàéô, ÷óìà è ò. ï., äîìèíèðóåò, âûòåñíÿÿ èíôîðìàòèâíî ñòü ñîáûòèÿ, ñîïåðåæèâàíèå
ïðîèñõîäÿùåãî. Òàêîìó ÷åëîâåêó ñâîéñòâåííî ýìîöèîíàëüíîå ñêîëüæåíèå â óñëîâèÿõ ñîöèàëüíîé ðåàëüíîñòè. Ïðèìåðîì ïðîÿâëåíèÿ
ïëàíøåòíîãî ñîçíàíèÿ ìîæíî íàçâàòü ñîáûòèå, ïîòðÿñøåå ìèðîâóþ
îáùåñòâåííîñòü, ïðîèñøåäøåå 15 äåêàáðÿ 2015 ãîäà â öåíòðå àâñòðàëèéñêîãî Ñèäíåÿ, êîãäà òåððîðèñò çàõâàòèë çàëîæíèêîâ â êàôå, ïðîõîæèå
ìàññîâî äåëàëè ñåëôè íà ôîíå òðàãåäèè è ðàçìåùàëè èõ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ10. Öèíèçì ïðîÿâëÿåòñÿ íå ñòîëüêî â îòñóòñòâèè ñîïåðåæèâàíèÿ,
ñêîëüêî â îñîçíàíèè àìîðàëüíîñòè òàêîãî ïîâåäåíèÿ, íî âåäîìûå
ïîòðåáèòåëüñòâîì è îñíàùåííûå ñîîòâåòñòâóþùèìè òåõíîëîãèÿìè
íîñèòåëè ïëàíøåòíîãî ñîçíàíèÿ ïðåâðàòèëè åãî â ñòèëü æèçíè.

Çàêëþ÷åíèå
Èòàê, ïëàíøåòíîå ñîçíàíèå  ýòî êîìïëåêñ æèçíåííûõ óñòàíîâîê
èíäèâèäà, äëÿ êîòîðîãî õàðàêòåðíî ïîä÷èíåííîå êóëüòó ëåãêîñòè
öèíè÷íîå îòíîøåíèå ê îêðóæàþùåìó ìèðó êàê ê èãðå, ê øîó ñ äîìèíàíòíûì ñòðåìëåíèåì äîñòèæåíèÿ àòðàêòèâà ïóòåì íåïðåðûâíîãî
íàáëþäåíèÿ çà ðåàëüíîñòüþ, íàïðàâëåííîñòüþ íà ïåðìàíåíòíîå
ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè è îöåíîê ýêñïåðòîâ, çàìåùàþùåãî ðåàëüíîå
çíàíèå. Ó íîñèòåëÿ ïëàíøåòíîãî ñîçíàíèÿ îòìå÷àåòñÿ çàìåíà çíàíèé,
êîìïåòåíòíîñòè, èíòåëëåêòóàëüíîé êóëüòóðû ìèôîì î çíàíèè è ïñåâäî10 J. Carney, Siege selfie shame: People queue to pose for pictures of themselves at scene of
Sydney terror, The Daily Mail, http://www.dailymail.co.uk/news/article-2874191/Selfie-disgrace-Shameful-file-people-posing-pictures-scene-Sydney-terror-siege.html#ixzz3SUCgUmEq (16.12.2014).
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èíôîðìîâàííîñòüþ. Îñíîâíûì êðèòåðèåì âûáîðà èíôîðìàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî õàðàêòåðà ÿâëÿþòñÿ åå ïîïóëÿðíîñòü è òåàòðàëèçîâàííîñòü
ïîäà÷è.
Èíñòðóìåíòîì ðåàëèçàöèè ïðèíöèïà ðàöèîíàëüíîãî íàñèëèÿ
â îáùåñòâå âñåïðîñìàòðèâàåìîñòè ÿâëÿåòñÿ ñîöèàëüíî àêòèâíûé
èíäèâèä êàê íîñèòåëü ïëàíøåòíîãî ñîçíàíèÿ, ñôîðìèðîâàííîãî
â ðåçóëüòàòå ìàññîâîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïëàíøåòíîãî êîìïüþòåðà. Íîñèòåëü ïëàíøåòíîãî ñîçíàíèÿ
õàðàêòåðèçóåòñÿ ãîòîâíîñòüþ â ëþáîé ìîìåíò ïåðåâåñòè â ñôåðó
ïóáëè÷íîñòè ÷åðåç îíëàéí-òðàíñëÿöèþ ëþáîå ñîáûòèå (áûòîâîå èëè
ïîëèòè÷åñêîå), à åãî èíòåëëåêòóàëüíàÿ êóëüòóðà çàìåùàåòñÿ ïñåâäîèíôîðìîâàíèñòþ. Áëàãîäàðÿ ýòèì êà÷åñòâàì ñîçäàåòñÿ öåëîñòíàÿ ñèñòåìà
âñåîáùåé âçàèìîïðîñìàòðèâàåìîñòè.
„TABLETOWA ŚWIADOMOŚĆ” JAKO SUBIEKTYWNY ELEMENT
„RACJONALNEJ PRZEMOCY” W DOBIE GLOBALIZACJI
(STRESZCZENIE)

W artykule autor wprowadza stosunkowo nowe okrelenie tabletowa wiadomoæ w kontekcie badañ nad problematyk¹ przemocy w dzisiejszym wiecie. Tabletowa wiadomoæ jest rozpatrywana jako subiektywny element poredniej formy przemocy, której g³ównym narzêdziem jest budzenie w danej osobie przekonania o koniecznoci i nieuchronnoci przemocy (przemoc racjonalna).
Owo pojêcie rozpatrywane jest w kontekcie postpanoptycznego modelu funkcjonowania spo³eczeñstwa. W artykule autor poddaje analizie g³ówne cechy tabletowej wiadomoci: zamiana procesu
nabywania wiedzy na konsumpcjê informacyjn¹, teatralizacja procesu poznania, koncentracja na opinii
eksperta, kult lekkoci i cynizmu.

„TABLET CONSCIOUSNESS” AS A SUBJECTIVE COMPONENT
OF „RATIONAL VIOLENCE” IN THE GLOBALIZED WORLD
(SUMMARY)

The author introduces to the scientific revolution the term tablet consciousness in the context
of the research of problems of realization of violence in the modern world. Tablet consciousness is
viewed as a subjective component of an indirect form of violence; the main tool is a rational
awareness by individuals of the necessity and the inevitability of violence (rational violence). The
meaning of tablet consciousness is revealed in the context of the postpanopticon model of functioning of society. Identified and analyzed the following main features of the tablet consciousness:
replacement of a learning process on the consumption of information and knowledge staging process,
focusing on the opinion of an expert, the cult of lightness as a key of life meaning installations and
cynicism.
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„FLACHBETT-BEWUSSTSEIN“ ALS SUBJEKTIVE KOMPONENTE DER
„RATIONALEN GEWALT“ IN DER GLOBALISIERTEN WELT
(ZUSAMMENFASSUNG)

Im Artikel führt der Autor den Begriff des Flachbettbewusstseins im Kontext der Forschung
zur Realität der Gewalt in der gegenwärtigen Welt ein. Das Flachbettbewusstsein wird als eine
subjektive Komponente der indirekten Form der Gewalt, deren Hauptwerkzeug das rationale Begreifen der Notwendigkeit und der Unabwendbarkeit der Gewalt (der rationalen Gewalt) durch die
Individuen, betrachtet. Die Bedeutung des Begriffes das Flachbettbewusstsein wird im Kontext
postpanoptischer Modelle des Funktionierens der Gesellschaft offen gezeigt. Der Autor hat die
Hauptmerkmale des Flachbettbewusstseins bestimmt und analysiert: den Ersatz des Prozesses zur
Erhaltung des Wissens durch den Konsum von Informationen und die Theatralisierung des Prozesses
der Erkenntnis, die Orientierung auf die Meinung der Experten, der Kult der Leichtigkeit als eine
sinnstiftende Einstellungen und den Zynismus.
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Â íà÷àëå ÕÕ² âåêà íàáëþäàåòñÿ èíòåíñèôèêàöèÿ âñåõ ñôåð ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Äîñòàòî÷íî î÷åâèäíûì ÿâëÿåòñÿ òîò ôàêò, ÷òî
ñîîòâåòñòâóþùåå óñêîðåíèå àêòèâíîñòè ÷åëîâå÷åñòâà, â ïåðâóþ î÷åðåäü,
îáóñëîâëåíî òåõíè÷åñêèì ïðîãðåññîì  ðàçâèòèåì êîììóíèêàöèé,
òðàíñïîðòíûõ ñîîáùåíèé, èíôîðìàöèîííûõ íîñèòåëåé, è òîìó ïîäîáíîå.
Îäíàêî íå ìåíåå âàæíûì ôàêòîðîì ýòèõ ïðåîáðàçîâàíèé ÿâëÿåòñÿ
è èçìåíåíèå îáùå÷åëîâå÷åñêèõ ïðèîðèòåòîâ, öåííîñòåé, ñìûñëîâ, ñõåì
ìûøëåíèÿ è âîñïðèÿòèÿ îêðóæàþùåé ðåàëüíîñòè. ßâëåíèå, êîòîðîå
ðàíåå óäèâëÿëî èëè òðåáîâàëî äîñòàòî÷íî âðåìåíè íà àäåêâàòíîå
îñîçíàíèå îáûäåííûì ñîçíàíèåì, îòíûíå ÿâëÿåòñÿ îðäèíàðíûì
è áûñòðî ïðèæèâàåòñÿ â áîëüøèíñòâå ðàçâèòûõ ñòðàí ìèðà. ×åëîâå÷åñòâî âîøëî â ïåðèîä ñåíçèòèâíîãî âîçðàñòà äëÿ èííîâàöèé,
â ÷àñòíîñòè ñòàëî ìåíåå êîíñåðâàòèâíûì è áîëåå îòêðûòûì äëÿ áûñòðî
âíåäðåíèÿ èííîâàöèé.
Íà ôîíå òàêîãî äâèæåíèÿ, ìû, îäíàêî, ìîæåì íàáëþäàòü
îïðåäåëåííûé ïàðàäîêñ: ñ îäíîé ñòîðîíû, ñôåðû ÷åëîâå÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè äèâåðñèôèöèðóþòñÿ, ðàñïàäàþòñÿ íà ðÿä ïîäîòðàñëåé
Adres/Adresse/Anschrift: dr Sergiusz Terepiszczy, Katedra Filozofii Spo³ecznej i Filozofii Owiaty, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Michai³a P. Dragomanowa w Kijowie, ul. Pirogowa 9, 01-601 Kijów,
Ukraina, som_org@ukr.net.
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è ïîäâèäîâ; îäíàêî, ñ äðóãîé ñòîðîíû, íåîáõîäèìîñòü èíôîðìàöèîííîãî
îáìåíà è çàèìñòâîâàíèÿ ìåòîäîâ è ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà ïðèâîäÿò
ê ïîÿâëåíèþ èíòåãðàöèîííûõ òåíäåíöèé ìåæäó ðàçëè÷íûìè
íàïðàâëåíèÿõ èññëåäîâàíèé, õîçÿéñòâà è äàæå áûòà1. Òàêàÿ êâàçèäèôôåðåíöèàöèÿ îáùåñòâåííî-àêòóàëüíûõ êàòåãîðèé ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì óâåëè÷åíèÿ îáúåìà ïîëó÷àåìîé èíôîðìàöèè ñ îäíîé ñòîðîíû,
à ñ äðóãîé âîçíèêíîâåíèåì íåîáõîäèìîñòè êîððåêòíîé îáðàáîòêè
è ôèëüòðàöèè ïîëó÷åííûõ äàííûõ.
Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà ãåîìåòðè÷åñêèé ðîñò êîëè÷åñòâåííûõ
è êà÷åñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé çíàíèé, òîâàðîâ è êîììóíèêàöèé, öåëü
íàó÷íîé ïàðàäèãìû, âñå æå, îñòàåòñÿ íåèçìåííîé: âçÿòü ïîä êîíòðîëü
÷åëîâå÷åñòâà òî, ÷òî â äàííûé ìîìåíò ÿâëÿåòñÿ íåïîäêîíòðîëüíûì.
Î÷åâèäíî, ÷òî îäíîé èç íàèáîëåå âåñîìûõ öåëåé èëè äàæå ìèôîëîãè÷åñêèõ ìå÷òàíèé ÷åëîâå÷åñòâà, åùå ñ äðåâíèõ âðåìåí ÿâëÿåòñÿ ïðåäñêàçàíèå áóäóùåãî. Åñëè íà çàðå ÷åëîâå÷åñêîé ýðû, ìå÷òà î äîñòèæåíèè
çíàíèé ãðÿäóùåãî áûëà ñîñðåäîòî÷åíà â îáðÿäàõ è ìàãèè, òî ïîçæå,
ñ õîäîì èñòîðèè, ïîíÿòèå îõâàòà áóäóùåãî âñå áîëüøå ñìåøèâàëîñü
ñ äðóãèìè ñôåðàìè äîìèíèðóþùèõ äîêòðèí êóëüòóðû  ìèôîì, ðåëèãèåé,
íàóêîé è òîìó ïîäîáíîå. Ãðàíü ìåæäó îáúåêòèâíîñòüþ è âûìûñëîì
â âîïðîñå ïðîãíîçèðîâàíèÿ è ïðåäñêàçàíèÿ äîñòàòî÷íî òîíêàÿ äàæå
ñåãîäíÿ.
Ñóùåñòâóåò ðÿä êâàçèíàó÷íûõ ó÷åíèé, êîòîðûå áåðóò íà ñåáÿ çàäà÷ó
îòêðûòü íàì çàâòðàøíèé äåíü  àñòðîëîãèÿ, õèðîìàíòèÿ è òîìó ïîäîáíîå. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü, ñóùåñòâóåò òàêæå òåîðèÿ òàê íàçûâàåìîãî
îáúåêòèâíî-íàó÷íîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ, ïîçèöèîíèðóþùàÿ ñåáÿ êàê
ñóãóáî ðàöèîíàëüíàÿ ïîïûòêà çàãëÿíóòü çà êóëèñû âðåìåííîãî ïîòîêà.
Òàêóþ íîâóþ íàóêó ñ ñåðåäèíû ÕÕ âåêà íàçûâàþò ôóòóðîëîãèåé (îò
àíãë. Future  áóäóùåå). Ýòîò ñâîåîáðàçíûé âèä èññëåäîâàíèé
áàçèðóåòñÿ íà ñóæäåíèÿõ î ïðåäñòîÿùèõ ñîáûòèÿõ íà îñíîâå òåíäåíöèé,
êîòîðûå ïðèñóòñòâóþò â íàøå âðåìÿ. Åñòü î÷åâèäíîé ïîëüçà, êîòîðàÿ
ìîæåò áûòü äîñòèãíóòà â óñëîâèÿõ îáúåêòèâíîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ
 ïðåäóïðåæäåíèå èñòîðè÷åñêèõ è ýêîëîãè÷åñêèõ êàòàêëèçìîâ, ñîçäàíèå
ïîëèòè÷åñêèõ è ýêîíîìè÷åñêèõ ñòðàòåãèé è ïðåäóïðåæäåíèÿ äåìîãðàôè÷åñêèõ èëè ðåñóðñíî-äåôèöèòíûõ îñëîæíåíèé.
Ó÷èòûâàÿ ýòî îêàçûâàåòñÿ âåñüìà àêòóàëüíûì ðàññìîòðåòü ôóòóðîëîãè÷åñêèå êîíöåïöèè ñ òî÷êè çðåíèÿ èõ îáúåêòèâíîñòè è ïðàêòè÷åñêîé äåéñòâåííîñòè. Â ðàìêàõ ýòîãî íåáîëüøîãî èññëåäîâàíèÿ ìû
1 R. Robertson, Globalization: Social Theory and Global Culture (Theory, Culture & Society
Series), Wiltshire1992, p. 138.
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ñòàâèì öåëü ðàññìîòðåòü ñóùíîñòü, ñîäåðæàíèå è ôóíêöèè ôóòóðîëîãèè
â êîíòåêñòå ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè è ôèëîñîôèè èñòîðèè.
Ôóòóðîëîãèÿ  ýòî íàóêà çàíèìàþùàÿñÿ ïðîãíîçèðîâàíèåì
áóäóùåãî íà îñíîâå ñîâðåìåííûõ äîñòèæåíèé ðàöèîíàëüíîé íàóêè
è èìåþùèõñÿ ñîöèàëüíûõ, ýêîíîìè÷åñêèõ è êóëüòóðíûõ òðåíäîâ.
Â ÷àñòíîñòè, â áîëüøèíñòâå ýòîò âèä íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè ïîëüçóåòñÿ
ìåòîäàìè ñòàòèñòè÷åñêîãî àíàëèçà è ëîãè÷åñêîé ýêñòðàïîëÿöèè. Ìíîãèå
ó÷åíûå ñ÷èòàþò ôóòóðîëîãèþ ëæåíàóêîé, ïîñêîëüêó îíà íå äàåò òî÷íûõ
äàííûõ è â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ íå ìîæåò áûòü îáúåêòèâíîé. Êðîìå
òîãî, îíà íå ñïîñîáíà óäîâëåòâîðèòü äàæå ýëåìåíòàðíûå ëîãè÷åñêèå
óñëîâèÿ èñòèííîñòè, â ÷àñòíîñòè, çàêîí ëîãèêè âûäâèíóòûé Ëåéáíèöåì,
êîòîðûé óêàçûâàåò íà òî, ÷òî âûäâèæåíèå ëþáîãî èñòèííîãî ñóæäåíèÿ
äîëæíî ïðîèñõîäèòü ïðè äîñòàòî÷íûõ îñíîâàíèÿõ. Îäíàêî, ôóòóðîëîãèÿ êàê îïðåäåëåííàÿ ïîëóíàó÷íàÿ ñôåðà ïðåäñêàçàíèÿ óæå óñïåëà
çàâîåâàòü ïîïóëÿðíîñòü ñðåäè íàñåëåíèÿ ïëàíåòû.
Ðàöèîíàëüíîå ïðîãíîçèðîâàíèå áóäóùåãî íå ÿâëÿåòñÿ äåéñòâèåì
ðàçâëåêàòåëüíîãî ïëàíà  îíî ïðåñëåäóåò îïðåäåëåííûå ìîòèâû
è ñïîñîáíî ïðèíîñèòü ïîëüçó. Â ÷àñòíîñòè ñòîèò âûäåëèòü ñëåäóþùèå
ôóíêöèè ôóòóðîëîãèè:
 ïðîãíîñòè÷åñêàÿ. Áåññïîðíî ãëàâíàÿ ôóíêöèÿ ýòîé íàóêè, äàåò
ýëåìåíòû èíôîðìàöèè î ñîáûòèÿõ, êîòîðûå èìåþò ìåñòî ñëó÷èòüñÿ
â ñðåäíåñðî÷íîì è äîëãîñðî÷íîì âðåìåííîì ïðîìåæóòêå;
 èíôîðìàöèîííàÿ. Áëàãîäàðÿ ñïîñîáíîñòè ñîïîñòàâëÿòü âðåìåííûå ìîäåëè ðàçâèòèÿ ðàçëè÷íûõ ðåàëüíûõ è ãèïîòåòè÷åñêèõ ñîöèàëüíûõ
ñèñòåì ôóòóðîëîãèÿ îáåñïå÷èâàåò íàñ íîâûìè äàííûìè î ñóùåñòâóþùåì
ïîëîæåíèè âåùåé;
 ïîçíàâàòåëüíàÿ. Ïîïóëÿðíîñòü ôóòóðîëîãèè ïîçâîëÿåò ðàñïðîñòðàíÿòü çíàíèÿ èç äðóãèõ ñìåæíûõ äèñöèïëèí êàê èñòîðèÿ,
ñîöèîëîãèÿ, ôèëîñîôèÿ, ýêîíîìèêà, ìàòåìàòèêà è òîìó ïîäîáíîå;
 ìèðîâîççðåí÷åñêàÿ. Âèäåíèå áóäóùåãî ìèðà â ãëàçàõ ñîâðåìåííèêîâ âñåãäà áóäåò ôîðìèðîâàòü ýëåìåíòû ÷åëîâå÷åñêîãî îòíîøåíèÿ
ê ñîâðåìåííîñòè  öåííîñòÿì, ñìûñëàì è òîìó ïîäîáíîå;
 ñòðàòåãè÷åñêàÿ. Ïîçâîëÿåò ñîñòàâëÿòü îïòèìàëüíûé ïëàí
äåéñòâèé ïî ïðåäîòâðàùåíèþ èëè óñêîðåíèþ îïðåäåëåííûõ ïîñëåäñòâèé
íà îñíîâå ïîëó÷åííîé ôóòóðîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè;
 èäåîëîãè÷åñêàÿ. Åùå îäíà ôóíêöèÿ, èìåþùàÿ î÷åíü âûñîêîå
çíà÷åíèå, ó÷èòûâàÿ ïðîøëûé îïûò ÷åëîâå÷åñòâà. Çíàíèå î áóäóùåì
ÿâëÿåòñÿ î÷åíü ìîùíûì ñðåäñòâîì ïðîïàãàíäû;
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 ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ. Òðàíñíàó÷íûé ñòàòóñ ôóòóðîëîãèè ñîçäàåò
áëàãîïðèÿòíîå ïðîñòðàíñòâî äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçðàáîòêè íîâûõ
íàó÷íûõ ìåòîäîâ.
Ñëåäóåò òàêæå ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ôóòóðîëîãèÿ çàíèìàåòñÿ ðàññìîòðåíèåì íå òîëüêî íîðìàòèâíîãî, íî è æåëàåìîãî áóäóùåãî. Òî åñòü, ôóòóðîëîãîì ñ÷èòàåòñÿ òàêæå è òîò ó÷åíûé, êîòîðûé âûäâèãàåò äîëãîñðî÷íóþ ñòðàòåãèþ ãëîáàëüíîãî ðàçâèòèÿ ñ ïîäðîáíûì îïèñàíèåì åå
ðåçóëüòàòîâ.
Âîçíèêíîâåíèå ôóòóðîëîãèè ïðèõîäèòñÿ íà êîíåö XIX âåêà, êîãäà
äîñòàòî÷íî áîëüøîå êîëè÷åñòâî èññëåäîâàòåëåé íà îñíîâå èìåþùèõñÿ
ïîëèòè÷åñêèõ è ýêîíîìè÷åñêèõ äàííûõ ïûòàëèñü ñïðîãíîçèðîâàòü
áóäóùèé ñöåíàðèé ðàçâèòèÿ ñîáûòèé â îòäåëüíûõ ðåãèîíàõ. Øèðîêî
èçâåñòíàÿ â ýòîò ïåðèîä ðàáîòà «Áóäóùàÿ âîéíà è åå ýêîíîìè÷åñêèå
ïîñëåäñòâèÿ» È. Áëèîõà êîòîðûé â 1897 ãîäó íàïðîðî÷èë íà÷àëî
Ìèðîâîé âîéíû. Îí ñóìåë âûÿâèòü, ÷òî ðàçâèòèå òåõíèêè, èçîáðåòåíèå
áåçäûìíîãî ïîðîõà, ïåðâûõ àâòîìàòè÷åñêèõ âèíòîâîê è ïóëåìåòîâ,
ïðèâåäåò ê êàðäèíàëüíîìó èçìåíåíèþ òàêòèêè âîéíû. Ïîñëåäíÿÿ îòíûíå
áóäåò ðàçâèâàòüñÿ ïðè íàëè÷èè çíà÷èòåëüíî áîëåå øèðîêèõ ôðîíòîâ
è ïðèâîäèòü ê çíà÷èòåëüíî áîëüøåìó èñòîùåíèþ ïðîìûøëåííîñòè íà
ôèíàíñîâ, ÷åì ðàíüøå2. Êàê ñëåäñòâèå, ãðÿäóùàÿ âîéíà ñòàíåò àðåíîé
äëÿ ðàñïàäà è îáðàçîâàíèÿ ãîñóäàðñòâ, à òàêæå ïîëåì ðàçâåðòûâàíèÿ
ñòðàøíûõ ãóìàíèòàðíûõ êàòàêëèçìîâ.
Òàêæå ýòî ïåðèîä çàðîæäåíèÿ è ñòàíîâëåíèÿ ïîïóëÿðíîñòè òàê
íàçûâàåìîé íàó÷íîé ôàíòàñòèêè, êîòîðàÿ íàïðÿìóþ áûëà ñâÿçàíà
ñ èìåíåì Ã. Óýëëñà. Ïîñëåäíèé èñïîëüçîâàë ôàíòàñòè÷åñêèå ïðèåìû äëÿ
ïðåäîñòåðåæåíèÿ îò òîãî áóäóùåãî, êîòîðîå àâòîð ñ÷èòàë ðåàëüíî
âîçìîæíûì. Òàê â îäíîì èç ñâîèõ ïîñëåäíèõ ïðîèçâåäåíèé Ìàøèíà
âðåìåíè Óýëëñ îòìå÷àåò êîëëàïñ ñîöèàëüíîé ñèñòåìû â ðåçóëüòàòå
îæåñòî÷åííûõ ñòîëêíîâåíèé âðàæäóþùèõ êëàññîâ3. Àíãëèéñêèé ïèñàòåëü ôàêòè÷åñêè ñòàë îñíîâàòåëåì îòäåëüíîé êîãîðòû ïèñàòåëåéôóòóðîëîãîâ, êîòîðûå èíîãäà âûñòóïàþò ñ ôóòóðîëîãè÷åñêèìè ñòàòüÿìè
(Àðòóð Êëàðê, Ñòàíèñëàâ Ëåì è ò.ä.).
Ê äðóãîé ãðóïïå ôóòóðîëîãîâ îòíîñÿòñÿ àâòîðû, ðàáîòû êîòîðûõ
îñíîâàíû íà ýëåìåíòàõ ïðîãíîçèðîâàíèÿ â ðàìêàõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé. ßðêèìè ïðèìåðàìè òàêèõ èññëåäîâàòåëåé
ÿâëÿåòñÿ Ý. Òîôôëåð, Õ. Òîôôëåð è Äæ. Íàéñáèò. Ýëâèí Òîôôëåð,
ñîöèîëîã, ïðîñëàâèâøèéñÿ ñâîåé èäååé Òðåòüåé âîëíû, íàïèñàë ñâîþ
2
3

È.Ñ. Áëèîõ, Áóäóùàÿ âîéíà è å¸ ýêîíîìè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ, ÑÏá 1889.
Ã. Óåëëñ, Ìàøèíà ÷àñó, ïåð. ç àíãë. Ì. ²âàíîâà, Õàðêîâ 2003, c. 33106.
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ïåðâóþ êíèãó Øîê áóäóùåãî â 1960 ãîäó4. Â íåé îí ïðåäñêàçûâàë ðÿä
ýêîíîìè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ èçìåíåíèé â áîëüøèíñòâå ðàçâèòûõ ñòðàí
ìèðà. Ìíîãèå èç åãî ïðåäïîëîæåíèé îïðàâäàëèñü ñ ïîðàçèòåëüíîé
òî÷íîñòüþ. Ïî ñîñòîÿíèþ íà íà÷àëî XXI âåêà, Òîôôëåð â ñîàâòîðñòâå ñî
ñâîåé æåíîé Õàéäè íàïèñàë êíèãó Ðåâîëþöèîííîå áîãàòñòâî 2006
ãîäà, êîòîðàÿ ïîñâÿùåíà îïèñàíèþ íûíåøíåé ñîöèàëüíîé ñèòóàöèè
â ìèðå è ïðîãíîçèðîâàíèþ áëèæàéøåãî áóäóùåãî ñîâðåìåííîãî êàïèòàëèçìà. Â íåé àâòîðû çàäàþòñÿ âîïðîñîì î òîì, êàê äîáûâàåòñÿ
áîãàòñòâî â íàøè äíè. Êàêèì îáðàçîì îíî ðàñïðåäåëÿåòñÿ? Âîçìîæåí ëè
âå÷íûé êàïèòàëèçì? Âîçìîæíî ëè â íîâûõ óñëîâèÿõ ïîáîðîòü áåäíîñòü?
Â ÷àñòíîñòè ñóïðóãè Òîôôëåð îòìå÷àþò ñëåäóþùèé èíòåðåñíûé òåçèñ:
Â ïðåäñòîÿùèå ãîäû ñòðàíû áóäóò ïî-ïðåæíåìó ñîçäàâàòü ýêîíîìè÷åñêèå
áëîêè, èãðàòü â âàëþòíûå èãðû è èñïîëüçîâàòü òàðèôû è ñóáñèäèè (ïîä
ïðåäëîãîì ýêîëîãè÷åñêîé, êóëüòóðíîé è èíîé íåîáõîäèìîñòè). Îíè ïîïðåæíåìó áóäóò îáâèíÿòü íåñïðàâåäëèâóþ êîíêóðåíöèþ äðóãèõ ñòðàí
â áåçðàáîòèöå â ñâîåé ñòðàíå ïî-ïðåæíåìó òðåáîâàòü òàê íàçûâàåìûõ
»ðàâíûõ óñëîâèé èãðû«. È, êîíå÷íî, áóäóò ïî-ïðåæíåìó âçèìàòü íàëîãè
ñî ñâîèõ ãðàæäàí [...]. Îäíàêî, õîòÿ ñòðàíû áóäóò âñå áîëåå îò÷àÿííî
áîðîòüñÿ íà çíàêîìîé òåððèòîðèè, êîòîðóþ ìîæíî íàçâàòü èãðîâîé
äîñêîé íàöèé, âñå îíè áóäóò ïðîèãðûâàòü. Íðàâèòñÿ ýòî íàöèîíàëüíûì
ïðàâèòåëüñòâàì èëè íåò, âëàñòü îò íèõ íåóêëîííî óñêîëüçàåò. Âåëèêèå
äåðæàâû ñòàíîâÿòñÿ âñå ìåíåå êðóïíûìè 5. Ïðè÷èíîé ñòàãíàöèè
íàöèîíàëüíî-ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, àâòîðû ñ÷èòàþò òîò ôàêò, ÷òî
ãîñóäàðñòâà áîëüøå íå ÿâëÿþòñÿ åäèíñòâåííûìè çíà÷èìûìè èãðîêàìè
íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå ïîëèòè÷åñêîé èãðû. Òîôôëåðû äàæå ââîäÿò
ïîíÿòèå íåïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé (ÍÏÎ), êîòîðûå è ÿâëÿþòñÿ
íîâåéøèìè ó÷àñòíèêàìè âëàñòíîé èãðû XXI âåêà, ïðàâèëà êîòîðîé
ìåíÿþòñÿ êàê íèêîãäà áûñòðî. ÍÏÎ  ýòî øèðîêîå ïîíÿòèå, îíî
îïèñûâàåò íà äàííûé ìîìåíò ìíîæåñòâî óçêîñïåöèàëèçèðîâàííûõ
îðãàíèçàöèé, çàùèùàÿ îïðåäåëåííûå èíòåðåñû, îíè áëèçêè ê âûõîäó íà
òðàíñíàöèîíàëüíûé óðîâåíü. Èõ âëèÿíèå ìîæåò áûòü íåçíà÷èòåëüíûì,
îäíàêî èõ êîëè÷åñòâî ïîðàæàåò ñâîèì äàâëåíèåì íà êîðïîðàöèè
è íàöèîíàëüíûå ïðàâÿùèå îðãàíû. ßðêèì ïðèìåðîì òàêîãî ôåíîìåíà
ÿâëÿåòñÿ âûõîä íà ïîëèòè÷åñêóþ àðåíó Åâðîïû ñåêñóàëüíûõ ìåíüøèíñòâ,
êîòîðûå ñäåëàëè çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ïîëèòè÷åñêóþ ñèòóàöèþ Ñòàðîãî
ñâåòà.
4
5

Ý. Òîôôëåð, Øîê áóäóùåãî, ïåð. ñ àíãë. Å. Ðóäíºâà, Ìîñêâà 2008.
Ý. Òîôôëåð, Õ. Òîôôëåð, Ðåâîëþöèîííîå áîãàòñòâî = Revolutionary Wealth, Ìîñêâà
2006, ñ. 148149.
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Äðóãèì èçâåñòíûì ôóòóðîëîãîì, êîòîðûé ïîïóëÿðèçèðîâàë
ðàöèîíàëüíî-ëîãè÷åñêèå ïðîãíîçû íà òåððèòîðèè Çàïàäíîãî ìèðà áûë
Äæ. Íåéñáèò. Äëÿ Íåéñáèòà ïðîãíîçèðîâàíèå òàêæå áàçèðóåòñÿ íà
ðàöèîíàëüíîì âçãëÿäå íà íàñòîÿùåå äëÿ îáúåêòèâíîé îöåíêè áóäóùåãî,
îäíàêî ïî ñðàâíåíèþ ñ òåîðèåé Òîôôëåðà, ó íåãî áîëüøåå çíà÷åíèå
èãðàåò êóëüòóðíûé ôàêòîð. Íà íà÷àëî âîñüìèäåñÿòûõ àâñòðèéñêèé
ó÷åíûé èçäàë áåñòñåëëåð ïîä íàçâàíèåì Ìåãàòåíäåíöèè6, êîòîðûé
ñäåëàë èç íåãî îäíîãî èç ñàìûõ èçâåñòíûõ ôóòóðîëîãîâ ñîâðåìåííîñòè.
Åñëè àìåðèêàíåö áûë ïîñëåäîâàòåëåì òåîðèè ïîëèòè÷åñêîé ýêîíîìèè, òî
Íåéñáèò ïîêàçûâàåò ñåáÿ êàê ñäåðæàííûé ó÷åíûé, òÿãîòååò ê ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêèì èññëåäîâàíèÿì â äóõå ðàííåãî Ìàðêñà. Â 2006 ãîäó
âûõîäèò åãî êíèãà, êîòîðàÿ ïîñâÿùåíà ïðîãíîçèðîâàíèþ áëèæàéøåãî
áóäóùåãî XXI âåêà, îíà âûøëà ïîä çàãîëîâêîì Mind Set! Reset Your
Thinking and See the Future. Â ýòîé ðàáîòå Íåéñáèò äåìîíñòðèðóåò
òèïè÷íîå ñèíòåçèðóþùåå ìûøëåíèå, ÷òî ïîçâîëÿåò åìó òî÷íî ïîäìåòèòü
îïðåäåëåííûå òåíäåíöèè íå òîëüêî íà óðîâíå îïðåäåëåííîé îáëàñòè, íî
è â îòíîøåíèè ê ðàçëè÷íûì ñôåðàì ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Òàê,
àâòîð äåìîíñòðèðóåò íàðàñòàíèå ðîëè àóòñîðñèíãà â ñòðóêòóðå äåÿòåëüíîñòè áîëüøèíñòâà êðóïíûõ ïóáëè÷íûõ ñòðóêòóð, íàïðèìåð, îí
îáðàùàåò âíèìàíèå íà ñïîðò è èíäóñòðèàëüíîå ïðîèçâîäñòâî: Òàê æå,
êàê àìåðèêàíñêèé êëóá Õüþñòîí Ðîêåòñ, çàèìñòâóåò ßî Ìèíÿ èç Êèòàÿ,
÷òîáû èãðàòü â áàñêåòáîë, òàê è êîìïàíèÿ Sony â ßïîíèè çàèìñòâóåò
àìåðèêàíöà Ãîâàðà Ñïðèíãåðà ÷òîáû áûòü èõ ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì.
Îñíîâàòåëü òåëåðàäèîêîìïàíèè CBS íå ãîâîðèò ïî-ÿïîíñêè, è äàæå íå
èìååò îôèñà â ßïîíèè. Â îòâåò íà êðèòèêó î òîì, ïî÷åìó îí íå
ïåðååçæàåò â ßïîíèþ èëè ó÷èòñÿ ãîâîðèòü ïî-ÿïîíñêè, îí ñêàçàë: »ÿ íå
æèâó â Ãîëëèâóäå, íî ÿ íåñó îòâåòñòâåííîñòü çà êèíåìàòîãðàô. ß íå ïîþ
ïåñíè, íî ÿ íåñó îòâåòñòâåííîñòü çà ìóçûêàëüíóþ èíäóñòðèþ«7. Íà
îñíîâå òàêîãî ñìåøíîãî ñëó÷àÿ, àâòîð ïîêàçûâàåò, ÷òî â áóäóùåì íàñ
æäåò íàðàñòàíèå òðóäîâîãî îáìåíà ìåæäó ðàçëè÷íûìè ñòðàíàìè. Áîëåå
òîãî, ïîñëåäíèé áóäåò ïîäòàëêèâàòüñÿ íå ñòîëüêî ïðàâèòåëüñòâàìè, íî
è îðãàíèçàöèÿìè, ïðè÷åì íå òîëüêî áîëüøèìè. Ñóùåñòâîâàíèå ñâîáîäíîé
êîììóíèêàöèè ïîçâîëÿåò êîëëåêòèâíûì ñèñòåìàì ïîäîáíî ïîêóïàòåëÿì
â ìàãàçèíå ÷åðïàòü ÷åëîâå÷åñêèå ðåñóðñû èç áîëåå øèðîêîãî àññîðòèìåíòà òîâàðîâ, âî âñå ìåíüøåé ñòåïåíè ó÷èòûâàÿ ãðàíèöû.
6 Äæ. Íåéñáèòò, Ï. Ýáóðäèí, ×òî íàñ æäåò â 90-å ãîäû. Ìåãàòåíäåíöèè. Ãîä 2000, ïåð.
ñ àíãë. Ê. Ìàëåæêîâ, Ìîñêâà 1992.
7 J. Naisbitt, Mind Set! Reset Your Thinking and See the Future, NY 2006, p. 176.
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Èç íîâåéøèõ àâòîðîâ â îáëàñòè ôóòóðîëîãèè îñîáîãî âíèìàíèÿ
çàñëóæèâàþò àìåðèêàíñêèå ó÷åíûå. Â ÷àñòíîñòè, èíòåðåñíûé ìåòîä
ïðèìåíÿåò èññëåäîâàòåëü Ë. Äâîðñêè. Â ñâîåé êíèãå ïîä íàçâàíèåì Probably not: Future Prediction Using Probability and Statistical Inference,
âûøåäøåé â 2008 ãîäó, àâòîð ïðèìåíÿåò òåîðèþ âåðîÿòíîñòè è ìåòîäû
êâàíòîâîãî àíàëèçà äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàñêðûòü íàèáîëåå âåðîÿòíûå
ñöåíàðèè áóäóùèõ ñîáûòèé. Íàïðèìåð, Äâîðñêè íà îñíîâå ñòàòèñòè÷åñêèõ
äàííûõ ïûòàåòñÿ ïðîñëåäèòü çàêîíîìåðíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ íîâûõ
áîëåçíåé è ýïèäåìèé. Àâòîð ïðåäïîëàãàåò, ÷òî åñëè â îïðåäåëåííîì
ìåñòå âîçíèêàåò ðàçäðàæèòåëü íîâîé áîëåçíè, íàïðèìåð, ñìåðòåëüíûå
ãàììà-ëó÷è, òî çàêîíîìåðíî áóäåò ñ÷èòàòü, ÷òî âñåãäà òîëüêî ÷àñòü
íàñåëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ íîñèòåëåì íåäóãà. Äâîðñêè ïðåäëàãàåò ïðåäñòàâèòü
ãîðîä ñ íàñåëåíèåì â 250 000 æèòåëåé, ãäå 1 ÷åëîâåê èç 5000 ÷åëîâåê
åæåãîäíî çàáîëåâàþò ðàêîì ìîçãà è â ýòîì ãîäó â ãîðîäå 50 áîëüíûõ
ðàêîì. Àâòîð ìåòîäàìè ñòàòèñòè÷åñêîãî ðàñ÷åòà ïûòàåòñÿ âû÷èñëèòü,
ñêîëüêî æèòåëåé çàáîëååò áîëåçíüþ â ïîñëåäóþùèå ãîäû è êàêàÿ áóäåò
ïîãðåøíîñòü åãî ïðåäïîëîæåíèé.
Ìàòåìàòèê ðàññìàòðèâàåò ãëàâíûå äàííûå, êîòîðûå îí çíàåò
î áîëåçíè âêëàäûâàÿ èõ â òàê íàçûâàåìóþ áèíàìèàëüíóþ ôîðìóëó,
â êîòîðîé âûñ÷èòûâàåòñÿ î÷åâèäíàÿ âåðîÿòíîñòü îïðåäåëåííîãî ñëó÷àÿ.
Ïðè îáíàðóæåíèè íîâûõ àðãóìåíòîâ (êîëè÷åñòâî ïðèåçæèõ æèòåëåé,
àêòèâíîñòü Ñîëíöà è ò.ä.) áèíàðíàÿ ôîðìóëà ðàñøèðÿåòñÿ íà áîëüøåå
êîëè÷åñòâî áèíîìîâ, ÷òî ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü áîëåå òî÷íûå äàííûå. Âî
âñÿêîì ñëó÷àå, èñõîäÿ èç áèíîìèàëüíûõ ôîðìóë, âåðîÿòíîñòü ïîëó÷åíèÿ
70 ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèÿ â ýòîì ãîäó ñîñòàâëÿåò 0,0010%. Âåðîÿòíîñòü
ïîëó÷åíèÿ 70 èëè áîëåå ñëó÷àåâ 0,0026%. Òåïåðü, äàâàéòå ïðåäïîëîæèì,
÷òî åñòü 1000 ãîðîäîâ ïî âñåé ñòðàíå áîëåå-ìåíåå ïîäîáíûõ íàøåìó
ãèïîòåòè÷åñêîìó ãîðîäó. Èñïîëüçóÿ ýòè æå ôîðìóëû åùå ðàç, ìû
îáíàðóæèâàåì, ÷òî îæèäàåìîå ÷èñëî ãîðîäîâ ñ 70 èëè áîëüøå ñëó÷àåâ
ýòîãî çàáîëåâàíèÿ ñîñòàâëÿåò ïðèìåðíî 2,5. Ýòî äîñòàòî÷íî óâåðåííûé
ïîêàçàòåëü, êîòîðûé äàåò ïðàâî óòâåðæäàòü, ÷òî ïî êðàéíåé ìåðå
â îäíîì ãîðîäå áóäåò 70 èëè áîëüøå ñëó÷àåâ ýòîãî çàáîëåâàíèÿ, õîòÿ,
â òî æå âðåìÿ, åñëè îáðàùàòü âíèìàíèå îòäåëüíî íà îäèí ãîðîä, ýòî
êàæåòñÿ ñòàòèñòè÷åñêè ìàëîâåðîÿòíûì8.
Êðîìå, ìåòîäà áèíîìèíàëüíîãî àíàëèçà, àâòîð äåìîíñòðèðóåò åùå
ðÿä äðóãèõ ìàòåìàòè÷åñêèõ ïðèåìîâ, êîòîðûå ìîãóò áûòü äåéñòâåííûìè
8

L. Dworsky, Probably not: Future Prediction Using Probability and Statistical Inference,
Hoboken 2008, p. 118.
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â âîïðîñå ïðîãíîçèðîâàíèÿ áóäóùèõ ñîáûòèé. Â ÷àñòíîñòè, íà ïðèìåðå
àíàëèçà ïåðåìåøèâàíèÿ èãðîêîâ ñïîðòèâíûõ êîìàíä è èõ òðåíåðîâ
äåìîíñòðèðóåòñÿ ïðîãíîñòè÷åñêàÿ äåéñòâåííîñòü ìåòîäà ãåíåðàöèè
ïñåâäîñëó÷àéíîé âåðîÿòíîñòè.
Äîñòàòî÷íî ãëóáîêîå ñèñòåìàòèçèðóþùåå èññëåäîâàíèå ïîñâÿùåíî
ôóòóðîëîãèè àíòèóòîïèé ðîññèéñêèì ó÷åíûì È. Òóçîâñêèì. Â ñâîåé
ìîíîãðàôèè îí îáðàùàåòñÿ ê àêòóàëüíûì âîïðîñàì ðàçíèöû
ôóòóðîëîãèè è èñòîðèè, ïðîáëåìå ïåðèîäèçàöèè âðåìåííûõ
ïðîìåæóòêîâ, ýïîõ, îáðàùàåòñÿ ê èçó÷åíèþ ïðîáëåìû äåñêðèïöèè
ïîíÿòèé ìîäåëü è îáðàç áóäóùåãî. Êðîìå òîãî, â åãî ðàáîòå áûë ñîâåðøåí
àíàëèç ãëàâíûõ ôóòóðîëîãè÷åñêèõ êîíöåïöèé àíòèóòîïèé. Ïîíÿòèå
àíòèóòîïèè óïîòðåáëÿåòñÿ èì â áîëåå îáùåì ñìûñëå, ïîä ýòèì òåðìèíîì
îí ïîäðàçóìåâàåò íåôàíòàñòè÷åñêóþ ìîäåëü áóäóùåãî. Â ÷àñòíîñòè,
â åãî ðàáîòå ðàññìàòðèâàåòñÿ îáðàç ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî îáùåñòâà, îí
ïîäâåðãàåòñÿ êðèòèêå ñ ðàçíûõ ñòîðîí è íàïðàâëåíèé ìûñëè. Íà îñíîâå
àíàëèçà êîíöåïöèé ïîëîæèòåëüíûõ àíòèóòîïèé àâòîð äåëàåò âåñüìà
èíòåðåñíûé âûâîä î íàñòóïëåíèè òàê íàçûâàåìîé ìóëüòè-ýðû: Íàø
ìèð îêàçàëñÿ â ñèòóàöèè îäíîâðåìåííîãî ñîñóùåñòâîâàíèÿ ñðàçó
íåñêîëüêèõ ýð, âíåøíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå è ïîëèòè÷åñêèå
õàðàêòåðèñòèêè êîòîðûõ ôîðìàëüíî ìîãóò ñîâïàäàòü, ïðèíöèïèàëüíî
îòëè÷àÿñü ïî ñîöèîêóëüòóðíûì êðèòåðèÿì. Ïîýòîìó ðåçîííûì âûãëÿäèò
ïðåäëîæåíèå òåðìèíà »ìóëüòè-ýðà«, êîòîðûé óêàçûâàåò íà óíèêàëüíóþ
è âñå áîëåå ãëóáèííóþ ðàçíîðîäíîñòü ñîâðåìåííîé öèâèëèçàöèè,
ìíîæåñòâåííîñòü âàðèàíòîâ åå îñìûñëåíèÿ äàæå íà îñíîâàíèè
èäåíòè÷íûõ êðèòåðèåâ ñîöèàëüíîãî, ýêîíîìè÷åñêîãî, ïîëèòè÷åñêîãî,
òåõíîëîãè÷åñêîãî è êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ. Ìóëüòè-ýðà  ýòî ýïîõà
ñèíêðåòè÷åñêîãî ñîåäèíåíèÿ îòäåëüíûõ ÷åðò ñîöèàëüíîñòè èç ðàçëè÷íûõ
òðàäèöèé è âðåìåííûõ ýïîõ äàæå â ðàìêàõ îäíîãî ñîöèóìà9. Òóçîâñêèé
óäà÷íî îòìå÷àåò, ÷òî ïðîãíîçû î íàñòóïëåíèè ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî
îáùåñòâà, íà ñàìîì äåëå íå îïðàâäàëèñü â òîé ìåðå â êîòîðîé åå
ïðîðî÷èëè Òîôôëåð, Áåëë è äðóãèå ñòîðîííèêè èíôîðìàöèîííîãî
êàïèòàëèçìà. Ïî ìíåíèþ ðîññèéñêîãî ó÷åíîãî íàøà ýïîõà âñå áîëüøå
áóäåò êîìáèíèðîâàòü â ñåáå ïðèçíàêè ðàçëè÷íûõ îáùåñòâ, óêàçûâàåò íà
òî, ÷òî îáùåñòâî äî ñèõ ïîð îñòàåòñÿ êðàéíå íåîäíîðîäíûì.
Äðóãîé ðîññèéñêèé ó÷åíûé Â. Øóòîâ, â îòëè÷èå îò Òóçîâñêîãî,
çàíèìàëñÿ íå êðèòèêîé ôóòóðîëîãè÷åñêèõ òåîðèé îïïîíåíòîâ, à ðàçðàáîòêîé è îáîñíîâàíèåì ñâîåé êîíöåïöèè. Â åãî êíèãå 21 âåê: ÷òî íàñ
9 È.Ä. Òóçîâñêèé, Ñâåòëîå çàâòðà? Àíòèóòîïèÿ ôóòóðîëîãèè è ôóòóðîëîãèÿ àíòèóòîïèé,
×. 2009, ñ. 128.
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æäåò? ðåàëèçàöèÿ ïëàíà ïðîãíîçèðîâàíèÿ îñóùåñòâëåíà â òðè ýòàïà. Íà
ïåðâîì, àâòîð àíàëèçèðóåò òûñÿ÷åëåòíþþ ãëîáàëüíóþ èñòîðèþ, óêàçûâàÿ íà òå ôàêòû, êîòîðûå åìó êàæóòñÿ âàæíûìè. Íà âòîðîì, Øóòîâ
ïûòàåòñÿ âûäåëèòü òåíäåíöèè, çàêîíîìåðíîñòè, àëãîðèòìû è öèêëû
ðàçâèòèÿ ñîáûòèé, ïðîèçîøåäøèõ â ïðîøëîì, ñîñðåäîòî÷èâàÿ âíèìàíèå
÷èòàòåëåé íà ïîëîæèòåëüíûõ è îòðèöàòåëüíûõ àñïåêòàõ ñåãîäíÿøíåé
ñèòóàöèè â ìèðå. È, íàêîíåö, íà ïîñëåäíåì ýòàïå, ðîññèéñêèé ó÷åíûé,
âîîðóæèâøèñü ïîëó÷åííûìè äàííûìè, äåëàòü ñîáñòâåííûé ïðîãíîç íà
áëèæàéøåå ñòîëåòèå.
Áîëüøîå âíèìàíèå Øóòîâ óäåëÿåò ìèðîâîé ðåãèîíàëüíîé ïîëèòèêå.
Ïî åãî ìíåíèþ, ãëàâíîé äâèæóùåé ñèëîé èñòîðèè â ïîñëåäíèå
íåñêîëüêî ñòîëåòèé áûëà êàê ðàç áîðüáà ðåãèîíîâ. Íè÷åãî íå èçìåíèòñÿ
è â ïîñëåäóþùèå ãîäû: Áîðüáà ðåãèîíîâ ÿâëÿåòñÿ çàêîíîìåðíåéøèì
è ñàìûì ñîöèàëüíûì ÿâëåíèåì. Ìàëîâåðîÿòíî, ÷òî â áëèæàéøåå âðåìÿ
îíà çàêîí÷èòñÿ îáùèì ìèðîì. Â êðàéíåì ñëó÷àå, îíà áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ
äî òåõ ïîð, ïîêà îäèí èç ðåãèîíîâ íå îñòàíåòñÿ åäèíñòâåííûì
ïîáåäèòåëåì è íå óêðåïèò ñâîå ìèðîâîå ãîñïîäñòâî10. Àâòîð óòâåðæäàåò,
÷òî ïîáåäà îäíîãî ðåãèîíà â ìèðîâîé áîðüáå ïðèâîäèò ê ñòàíîâëåíèþ
ìîíî-ãëîáàëèçìà, êîòîðûé óæå íå ðàç ïðîèñõîäèë â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà. Îäíàêî äàæå â óñëîâèÿõ åäèíîâëàñòèÿ ðåãèîíà, âñå æå
îñòàþòñÿ ñèëû, êîòîðûå ïîäòà÷èâàþò ìîíîëèòíîñòü ãîñïîäñòâà èçíóòðè,
÷òî ñòàíîâèòñÿ ñëåäñòâèåì íîâûõ âñïûøåê ìåæðåãèîíàëüíîé áîðüáû.
Ó÷èòûâàÿ íåèçáåæíóþ ìåæðåãèîíàëüíóþ áîðüáó â XXI âåêå, Øóòîâ
âûäåëÿåò ãëàâíûõ ó÷àñòíèêîâ áèòâû, êîòîðûõ ìîæíî îáîçíà÷èòü êàê
ëèäåðîâ ìèðîâîé àðåíû. Â ÷àñòíîñòè, ýòî òàêèå ïðåäñòàâèòåëè êàê:
 ÑØÀ è ñàòåëëèòû;
 Ñòðàíû Âåëèêîãî Âîñòîêà (Èíäèÿ, Êèòàé ò.ä.);
 Îáúåäèíåííàÿ Åâðîïà.
Ïî ìíåíèþ àâòîðà êóëüìèíàöèÿ ðåãèîíàëüíîé áîðüáû (ïîäîáíîé
Õîëîäíîé âîéíû â ÕÕ âåêå) ñëåäóåò îæèäàòü â ñåðåäèíå ÕÕI âåêà.
Âåðîÿòíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ âîåííûõ êîíôëèêòîâ è êàòàêëèçìîâ áóäåò
ñàìûì âûñîêèì â ïåðâîé è ïîñëåäíåé òðåòè âåêà. Ïî ìíåíèþ ðîññèÿíèíà
ðîëü åãî ñòðàíû â áóäóùåé ïîëèòè÷åñêîé èãðå íå ÿâëÿåòñÿ öåíòðàëüíîé,
Ðîññèÿ íå äîòÿãèâàåò äî ìèðîâûõ ðåãèîíàëüíûõ ëèäåðîâ.
Àâòîð ïðåäñêàçûâàåò, ÷òî çàðîæäåíèå êîíôëèêòà ñîñòîèòñÿ âíå
òåððèòîðèè ñòðàí-ëèäåðîâ, îäíàêî âïîñëåäñòâèè âñå ôàâîðèòû áóäóò
âòÿíóòü â ñïîð. Íàèáîëåå î÷åâèäíûì ðåãèîíîì òàêîãî ñòîëêíîâåíèÿ
10

Â. Øóòîâ, 21 âåê  ÷òî íàñ æäåò. Èñòîðè÷åñêàÿ ôóòóðîëîãèÿ, Ìîñêâà 2003, ñ. 152.
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ñîñòîÿíèþ íà 2008 ãîä Øóòîâ ñ÷èòàåò Áëèæíèé Âîñòîê. Ñëîæèâøàÿñÿ
òàì ñèòóàöèÿ áóäåò íå ñëèøêîì âûãîäíà ñàìèì êîíôëèêòóþùèì
ñòîðîíàì, îäíàêî íàèáîëüøèå øàíñû íà ïðèáûëü îò ýòîãî ñîïåðíè÷åñòâà
áóäóò èìåòü ÑØÀ è Îáúåäèíåííàÿ Åâðîïà ïðè åäèíñòâå èõ ïîçèöèé.
À â êîíôëèêòàõ êîíöà ÕÕ² âåêà ó÷åíûé îòäàåò ïðåäïî÷òåíèå ñòðàíàì
Âåëèêîãî Âîñòîêà.
Òåì íå ìåíåå, êàê îòìå÷àåò àâòîð â XXI âåêå íàì íå ñòîèò îæèäàòü
ðàäèêàëüíûõ ÿâëåíèé, êîòîðûå ìû íàáëþäàëè â ÕÕ âåêå. Êàê îí ïèøåò:
ñòîèò ïîäòâåðäèòü, ÷òî â 21 âåêå íèêàêîé èäèëëèè íå áóäåò. Êîìïëåêñ
ïðèðîäíî-íåãàòèâíûõ ÿâëåíèé âìåñòå ñ ÿâëåíèÿìè îòíîñèòåëüíîãî
ðåãèîíàëüíîãî ðîñòà ïðè ñîõðàíåíèè äåéñòâèÿ ôóíäàìåíòàëüíûõ
ñîöèàëüíûõ çàêîíîìåðíîñòåé íå ïîçâîëèò ïîñòðîèòü íèêàêîãî »ðàÿ íà
Çåìëå«. Èñòîðèÿ áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ, ïðîäîëæàòüñÿ âî ìíîãîì òàê, êàê
ýòî áûëî ïðåäîïðåäåëåíî ïðîöåññàìè òûñÿ÷åëåòèÿ, êîòîðîå ñîâñåì
íåäàâíî íàñ ïîêèíóëî11. Âñå ýòè ôàêòîðû åùå ðàç äåìîíñòðèðóþò, ÷òî
ãëàâíûì ìåòîäîì ôóòóðîëîãèè îñòàåòñÿ èñòîðè÷åñêàÿ ýêñòðàïîëÿöèÿ,
è, âî ìíîãîì, òåîðèÿ öèêëè÷åñêîãî äâèæåíèÿ èñòîðèè.
* * *
Èòàê, â ðàìêàõ ýòîãî íåáîëüøîãî èññëåäîâàíèÿ íàìè áûëè
ðàññìîòðåíû ñóùíîñòü, ñîäåðæàíèå è ôóíêöèè ôóòóðîëîãèè â êîíòåêñòå
ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè è ôèëîñîôèè èñòîðèè. Ôóòóðîëîãèÿ áûëà
îïðåäåëåíà íàìè êàê íàóêà, êîòîðàÿ ñîñðåäîòà÷èâàåòñÿ íà ïðîãíîçèðîâàíèè
áóäóùåãî â ðàìêàõ ñîâðåìåííûõ äîñòèæåíèé ðàöèîíàëüíîé íàóêè,
ñîöèàëüíûõ, ýêîíîìè÷åñêèõ è êóëüòóðíûõ òåíäåíöèé ñîâðåìåííîñòè.
Îòìå÷åí ïðîòèâîðå÷èâûé ñòàòóñ ôóòóðîëîãèè: ìåæäó íàóêîé è ïñåâäîíàóêîé. Ôóòóðîëîãèÿ ñòàëêèâàåòñÿ ñ òðóäíîñòÿì â âîïðîñå ñîáëþäåíèÿ
îäíîãî èç îñíîâíûõ çàêîíîâ ëîãèêè  çàêîíà äîñòàòî÷íîãî îñíîâàíèÿ.
Íà îñíîâå àíàëèçà îáùåãî ïðàêòè÷åñêîãî è òåîðåòè÷åñêîãî
âîçäåéñòâèÿ òåîðèè ðàöèîíàëüíîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ, áûëè âûäåëåíû
îñíîâíûå ôóíêöèè ôóòóðîëîãèè, à èìåííî: ïðîãíîñòè÷åñêàÿ, èíôîðìàöèîííàÿ, ïîçíàâàòåëüíàÿ, ìèðîâîççðåí÷åñêàÿ, ñòðàòåãè÷åñêàÿ, èäåîëîãè÷åñêàÿ è ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ. Ó÷èòûâàÿ îãðàíè÷åííóþ ìóëüòèôóíêöèîíàëüíîñòü ôóòóðîëîãèè ïîä÷åðêíóòî åå íûíåøíþþ àêòóàëüíîñòü, äàæå
ó÷èòûâàÿ ïðîòèâîðå÷èâûé ñòàòóñ â ñèñòåìå òðàäèöèîííûõ íàóê. Ìû
óòî÷íèëè, ÷òî ôóòóðîëîãèÿ çàíèìàåòñÿ íå òîëüêî ìîäåëèðîâàíèåì
11

Ibidem, ñ. 159.
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íîðìàòèâíîãî áóäóùåãî, íî è ñîçäàíèåì îáðàçîâ æåëàåìîãî èëè
âîçìîæíîãî ïðè îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ áóäóùåãî.
Ìû ïîêàçàëè èñòîðè÷åñêèå èñòîêè ôóòóðîëîãèè, â öåëîì îïðåäåëèëè
åå ñîâðåìåííóþ ñòðóêòóðó. Ïîêàçàëè ïðèñóòñòâèå äâóõ òèïîâ ôóòóðîëîãîâ
 ïèñàòåëè-ôóòóðîëîãè, âûñòóïàþùèå ñ ïðîãíîñòè÷åñêèìè ñòàòüÿìè,
è ôóòóðîëîãè, îñóùåñòâëÿþùèå ñâîè èññëåäîâàíèÿ â ðàìêàõ àêàäåìè÷åñêîãî, ñòðîãî òåîðåòè÷åñêîãî òåêñòà.
Îïèñàíû ýëåìåíòû íåñêîëüêèõ ïîïóëÿðíûõ ôóòóðîëîãè÷åñêèõ
òåîðèé, ïðèíàäëåæàùèõ ïåðó èçâåñòíûõ ñîöèîëîãîâ, èñòîðèêîâ
è ìàòåìàòèêîâ. Â ÷àñòíîñòè, îñâåùåíû íåêîòîðûå èäåè Ý. Òîôôëåð
è Õ. Òîôôëåð, Äæ. Íåéñáèòà è Ë. Äâîðñêè. Èõ êîíöåïöèè ñòàëè
îñíîâàíèåì äëÿ âûâîäà î ãëàâíîé ðîëè èñòîðè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
ýêñòðàïîëÿöèè â ìåòîäîëîãè÷åñêîì âîïðîñå ôóòóðîëîãèè. Êðîìå òîãî,
íà áàçå ðàáîò Ë. Äâîðñêè îñâåùåíû äåéñòâåííîñòü ìàòåìàòè÷åñêèõ
ìåòîäîâ ïðîãíîçèðîâàíèÿ êîíêðåòíûõ ÿâëåíèé áóäóùåãî.
Êðîìå òîãî, ðàññìîòðåíû òåîðåòè÷åñêèå íàðàáîòêè äâóõ ðîññèéñêèõ
ó÷åíûõ È. Òóçîâñêîãî è Â. Øóòîâà. Ïåðâûé ñîâåðøèë äîâîëüíî
àêòóàëüíóþ ñèñòåìàòèçàöèþ ãëàâíûõ ôóòóðîëîãè÷åñêèõ êîíöåïöèé
àíòèóòîïèé, êàæäàÿ èç êîòîðûõ ðàññìàòðèâàåòñÿ ñ ïîçèöèé ñîöèàëüíîýêñòðàïîëÿöèîííîé äîñòîâåðíîñòè. Âòîðîé ðàçðàáàòûâàåò ñîáñòâåííóþ
ôóòóðîëîãè÷åñêóþ ìîäåëü, êîòîðàÿ â öåëîì áàçèðóåòñÿ íà ìåòîäàõ
èñòîðè÷åñêîé ýêñòðàïîëÿöèè. Îñíîâûâàÿñü íà âûäåëåííûõ òðåíäàõ íà
îñíîâå çíàíèé îá èñòîðè÷åñêèõ çàêîíîìåðíîñòÿõ II òûñÿ÷åëåòèÿ, Øåñòîâ
äåëàåò îáùèé ïðîãíîç ïîëèòè÷åñêîé, ýêîíîìè÷åñêîé è êóëüòóðíîé æèçíü
ïëàíåòû â XXI âåêå.
Ñëåäîâàòåëüíî, ôóòóðîëîãèÿ êàê ìîëîäàÿ è ïåðñïåêòèâíàÿ íàóêà,
èëè, â êðàéíåì ñëó÷àå, âèä òåîðåòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, òîëüêî íà÷èíàåò
ñâîå ôîðìèðîâàíèå. À çíà÷èò, îòêðûòûå åå îáúåêòèâíûõ çàêîíîâ, ñêîðåå
âñåãî, æäåò íàñ â áóäóùåì, ãäå ðàñïîëîæåí è ñàì íåóëîâèìûé ïðåäìåò
ýòîé òåîðèè.

PRZYSZŁOŚĆ JAKO PRZEDMIOT BADAŃ FILOZOFII SPOŁECZNEJ
(STRESZCZENIE)

Artyku³ jest powiêcony mo¿liwociom przewidywania przysz³oci na polu filozofii spo³ecznej.
Refleksja futurologiczna chocia¿ jest stosunkowo nowym elementem nowoczesnej nauki, to jednak
zyska³a ostatnio znaczn¹ popularnoæ wród badaczy. Autor najpierw opisuje naturê i specyfikê badañ
futurologicznych. Nastêpnie ukazuje ich wa¿noæ w kontekcie dalszego rozwoju ludzkoci. I wreszcie rozwa¿a mo¿liwoæ odkrycia obiektywnych praw, którym podlega historia.
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FUTUROLOGY AS A SUBJECT OF SOCIAL PHILOSOPHY
(SUMMARY)

The article is devoted to the analysis of general futurology in terms of social philosophy.
Futures theories are relatively young formations in modern science, and have managed to gain
significant popularity among scholars and readers worldwide. This is no accident. First, the essence of
the phenomenon of futurology is described by its functions and methods. Then, after a theoretical
concept review, it carries out the sampling of the futures popular models, which gives an idea of the
diversity and finally formation of the science. In addition, the author demonstrates its potential
practical and theoretical contributions to the task of human development. Futurology as a young,
promising science, or, at least, kind of theoretical work only begins its formation. Therefore, it provides
useful implications and discovers the objective laws, probably waiting for us in the future, as does the
elusive subject of this theory.

ZUKUNFTSFORSCHUNG ALS GEGENSTAND
DER SOZIALPHILOSOPHIE
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Artikel ist der Analyse der allgemeinen Zukunftsforschung in Bezug auf die Sozialphilosophie gewidmet. Die Zukunftstheorien sind ein relativ junger Teil der modernen Wissenschaft, aber sie
gewannen erhebliche Popularität unter Gelehrten und Lesern. Im folgenden Artikel beschreibt der
Autor erstens das Wesen des Phänomens der Zukunftsforschung, ihre Funktionen und Methoden,
dann, nach einem theoretischen Konzept, die bekannten Modelle, und schließlich die Hinweise zur
Bildung der Wissenschaft. Darüber hinaus zeigt der Autor ihre möglichen praktischen und theoretischen Beiträge zur menschlichen Entwicklung. Die Zukunftsforschung als junge, vielversprechende
Wissenschaft, oder zumindest als Art der theoretischen Arbeit beginnt sich erst auszubilden. Daher ist
es sinnvoll ihre Auswirkungen zu zeigen und die objektiven Gesetze zu entdecken.
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In this article the historical experience (20th c.  early 21st c.) of the
application of physical concept of the so-called N. Borhs principle of complementarity as a multipurpose approach to the interpretation of the most complicated phenomena of the real world is analyzed. It is the versatility and productivity of the application of this method that give reasons to claim that this principle
of complementarity can be considered as a phenomenon of innovative
(i.e. contrary to the traditional) culture.
Complementarity as a scientific principle was first formulated in 1928 by
Niels Bohr, Danish physicist, laureate of the Nobel Prize, as he was trying to
explain the strange at the time properties of the micro world. This principle
proliferated to be part of various fields of physical science, natural science and
other essential sciences. At the turn of the 21st century, the principle of complementarity was profoundly reviewed both as factor and phenomenon of global
innovative processes, which are the main feature of modern evolutionary culture
and science.
What is the essence of the principle of complementarity and its literally
inexhaustible potential?
Adres/Adresse/Anschrift: dr Kateryna Kyrylenko, Ogólnouniwersytecka Katedra Filozofii, Kijowski Narodowy Uniwersytet Kultury i Sztuk Piêknych, ul. Szczorsa 36, 01-601 Kijów, Ukraina, kf919@ukr.net.
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To answer this question, three contextually major and relatively fresh terms
in their general structural sequence are to be outlined. They are innovation,
innovative process, and innovative phenomenon.
The essence of these terms and their systemic defining as establishment of
modern science and innovative culture of a certain scale can be traced by
referring to the history of the emergence of the physical principle of complementarity and the way it gradually evolved, at first, into the universal principle of
natural science, and later, into the general approach in epistemology, philosophy,
science, and in the formation of holistic image of the real outer world (nature
and society) in general, based on the unity of natural and humanitarian branches
(forms, types) of science and culture.
Let us give this history a closer look.
Initially, it should be noted that the turn of the 20th century witnessed the
situation named the crisis of physics. The matter was that the results of the
majority of experimental researches clearly contradicted the essentials of classical science that were common at the time. In particular, it concerned the issue of
atomic structure: E. Rutherfords researches showed that every atom has planetary structure; inside the atom there is a massive positively charged nucleus
surrounded by negatively charged moving particles called electrons. This movement of electrons is mechanical movement with centripetal acceleration conditioned by electromagnetic interaction of electrons with the atomic nucleus. In this
part, electrons behavior totally complies with the laws of classical mechanics
and electrodynamics. However, in accordance with some other laws of classical
electrodynamics, an electron moving with acceleration should continuously radiate electromagnetic wave, thus losing its energy and quickly falling onto the
atomic nucleus. It means that atoms will not be stable. Yet, the experience
shows that atoms are very stable formations and they do not radiate energy
under normal conditions. Moreover, if an atom creates electromagnetic radiation
under certain conditions, this radiation is not continuous, but discrete. Minimum
dose (quantum) of electromagnetic radiation (light) was fixed by Max Planck
back in 1890. However, at the time, before the explanation of atomic structure,
the concept of quantum had nothing to do with light. This did not change until
1913 and, in particular, until Niels Bohrs work Atomic and Molecular Structure. In this work, in order to justify the contradiction between the research facts
and existing physical theories, N. Bohr suggested two postulates, which were
jointly defined as the physical principle of complementarity, as additional
conditions. These additional conditions are known by every secondary school
graduate as Bohrs postulates that thoroughly explain the atomic structure of
hydrogen. Let us recall the essence of these postulates:
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 the electrons can only orbit stably, without radiating, in certain orbits at
a certain discrete set of distances from the nucleus;
 the electrons can only gain and lose energy by jumping from one allowed orbit to another.
The essence of the existing contradiction should be specified here: the
concept of the stationary orbits of an electron and its radiation is based
on the classical concept of light quanta, whereas the calculation of these
orbits was carried out in compliance with the laws of classical mechanics and
classical electrodynamics. According to the famous physicist W. Braggs humorous statement, if one follows Bohrs physical principle of complementarity, God runs electromagnetics by wave theory on Monday, Wednesday, and
Friday, and the Devil runs them by quantum theory on Tuesday, Thursday, and
Saturday1.
Bohrs physical principle of complementarity, together with other physical
laws (and, first of all, in connection with Heisenbergs uncertainty principle),
became a crucial factor of the emergence and evolution of a new physical theory
 quantum physics.
Application of the physical principle of complementarity rapidly embraced
other fields of physical science. For instance, wave and corpuscular manifestations of light in the behavior of particles also proved to be complementary,
which reflects actual dualism of the micro world. The list of similar examples of
the application of the complementarity principle in physics can be continued.
This innovative process in physics was accompanied by the appearance of
different approaches to defining the principle of complementarity. Perhaps, the
most common definition is as follows:
In the field of quantum phenomena, most general physical properties of
any system are expressed with the help of complementary pairs of independent
variables (parameters, characteristics etc.), each of which can be better-defined
only at the expense of the corresponding decrease in the degree of definition of
the other2.
The prolificacy of this innovation (i.e. the concept of complementarity)
also became evident in the process of solving many other natural and scientific
problems. As a consequence, Bohrs physical principle of complementarity was
called a universal principle of natural science.
1

K. Kyrylenko, Teoretytzny i metodytzny osnowy formuwania innowatznoi kultury maibutnich
kulturologiw u witzschomu nawtzalnomu zakladi [Òåîðåòè÷í³ ³ ìåòîäè÷í³ îñíîâè ôîðìóâàííÿ
³ííîâàö³éíî¿ êóëüòóðè ìàéáóòí³õ êóëüòóðîëîã³â ó âèùîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³], Kiev 2015, p. 136
(http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u145/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%
D0%BD%D0%BA%D0%BE_0.pdf, 1.06.2015 ).
2 Ibidem, p. 137.
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Having introduced the concept of complementarity concerning the explanation of atomic structure, N. Bohr immediately noticed it was the key to
solving many other scientific problems, including those having nothing in common with physics and natural science. Thus, in one of his next scientific works
(coming after the above-mentioned) he emphasizes the importance of the complementarity principle in psychological research and epistemology. In particular,
he claims that the physical aspect of the complementarity principle is only
a particular case of a more general approach: trying to analyze our worries, we
stop anticipating them. In this sense, we find out that there is complementarity
between psychological experiments, which are normally described using such
words as »thoughts« and »feelings«, just as it exists between data in the atomic
behavior3. Bohr also mentioned that the human mind has certain features
which are similar to the characteristics of quantum phenomena. Observation of
feelings and the process of experiencing them are two complementary occasions [ ]. Here we find the illustration of the old truth saying that our ability to
analyze the harmony of the physical world and the breadth of its perception will
always remain contradictory and complementary in their correlation4.
N. Bohrs genial predictions about universality of the complementarity
principle came to be so prophetic that it would be unfair not to call its further
spread within all the other disciplines an innovative phenomenon, since nowadays this principle is applied in almost all the methods and sciences that learn
inanimate and animate nature, human, and society. And this is no coincidence,
because the dualism of our conception of the real world through interconnection
of space and time, synergetic ideas about ordering of condition of complicated
systems on the one level and their chaos on the other level, complementarity and
consistency of fundamental universal constants (the universal gravitational constant, the speed of light, the minimum electric charge etc.) is also reflected in
humans spiritual and moral perception of the world. Humans nature is also
dual as the world is approached from the outside, including the standpoint of
God, and from the inside with the help of feelings complemented by devices.
Hence, there is the dualistic description of nature, based on both humanitarianspiritual viewpoint and objective-physical conceptions. One part of human existence is explained successfully with the help of science, while the other one
requires art, religion or some other non-mechanistic but spiritual methods to
describe the world.
Let us review several examples from the history of development of the
world culture in the context of the complementarity principle.
3
4

Ibidem, p. 137.
Ibidem, p. 138.
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N. Bohr himself believed that every saying should be interpreted both as
an affirmation and as a question5. The world-famous physicist, P. Dirac noted
that according to Bohr, the highest wisdom should be necessarily expressed
with the words the sense of which cannot be clearly defined. As a consequence,
the truthfulness of the highest wisdom is not absolute but only relative; so, the
opposite saying is legitimate and wise as well6. A. Einstein said that physical
concepts are free creations of the human mind, and are not, however it may
seem, uniquely determined by the external world7. French mathematician
J. Poincaré said that no physical experience can confirm the truthfulness of
some transformations and reject others as inadmissible8. He also wrote that
learning the history of science, we notice two phenomena that can be named
contradictory: sometimes it is simplicity which is hidden under what is apparently complex; sometimes, on the contrary, it is simplicity which is apparent, and
which conceals extremely complex realities9. L. Humilev noted that when you
are rich with social freedom, you lack contact with nature  here, the complementarity of geographical and physiological essences of human environment are
also obvious10.
An interesting interpretation of Bohrs principle applied on the household
level is found in the essay Low truths by a famous film director, A. Konchalovskyi: A person, who is free outside, has to be extremely organized inside.
The more a person is organized, i.e. deprived of internal freedom, the freer
society they create. Everybody knows limits of freedom that is allotted to them
and doesnt burden themselves with its limits. Self-restraint of each person is
the basis of everybodys freedom11.
The list of examples of successful application of the complementarity
principle can be continued indefinitely. It includes synthesis and analysis, subject and method, vertical and horizontal, complexity and organization, rational
and intuitive, the right hemisphere of the brain and the left one, cognition and
aesthetic perception etc. For instance, one of the features characterizes the
object, while the other one characterizes environment. Thus, as Bohr said, we
5 K. Kyrylenko, Dopownuwanist iak universalnyi princip sutzasnoi nauki i fenomen inowatzinoi
kultury [Äîïîâíþâàí³ñòü ÿê óí³âåðñàëüíèé ïðèíöèï ñó÷àñíî¿ íàóêè ³ ôåíîìåí ³ííîâàö³éíî¿
êóëüòóðè], Gumanitarny Studii [Ãóìàí³òàðí³ Ñòóä³¿] 25 (2015), p. 68 (http://www.philosophy.univ.kiev.ua/uploads/editor/Files/Vydanna/Gumanitarni%20studii/%D0%93%D0%A1_25_5.pdf,
1.06.2015).
6 Ibidem, p. 68.
7 Ibidem.
8 Ibidem.
9 Ibidem.
10 K. Kyrylenko, Teoretytzny i metodytzny..., p. 139.
11 Idem, Dopownuwanist iak universalnyi princip..., p. 68.
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deal with different but equally significant aspects of a unified and clearly definite
complex of information about the system12. N. Bohr emphasized the impossibility to describe a complicated phenomenon with the help of a single language
and, a fortiori, in a single and thorough way.
Bohrs principle of complementarity excluded the possibility to describe
the world by dividing it into parts with full description of each part. No separate
discipline can be self-sufficient; it requires to be complemented with other
branches of science (natural sciences  humanitarian sciences).
Let us specify some other opportunities for effective application of Bohrs
complementarity principle. For example, it may be applied in such correlations
as whole and part; structure and functions of a complex system; chaos and
order in self-organization during the evolution process; stochasticity and determination; accident and regularity; yang and yin (according to eastern mysticism); anthropic principle and laws on physical and informational interactions;
social and biological forms of movement; essence and its manifestation; man
and woman etc.
According to the principle of complementarity, existent is only what we
can measure and (or) evaluate. If there is no connection between facts, we
cannot establish these facts. We can only know the things that are somehow
connected with each other and with us.
One of the definitions of the complementarity principle, which is the closest to the humanitarian approach, also belongs to N. Bohr: Truth and clarity
are complementary.
The academician B. Rauschenbach is often referred to as an example of
the complementarity in the artists perception of the physical world. When
depicting a room, for instance, one believes that walls are the main element of
a picture and portrays them in a clear manner, neglecting the floor. Another artist
shows the floor the way he sees it, significantly distorting the look of walls.
There are different ways to place accents. The choice of one or another variant
is the matter of the artists perception and aim. That is why the words of an
artist »this is the way I see it« have an objective physical meaning: the vertical
(walls) is important to one, the horizontal (floor) is essential to another. They do
not work together! If one wants to portray the floor right, he will »skive«
depicting the walls. And another, to whom the walls are of greatest importance,
will necessarily »lie« portraying the floor. What is crucial to each of them is
what they convey better, »more correctly«, ignoring the rest13. B. Rauschenbach noted: Different artists perfectly convey different traits; as a result, we get
12
13

Idem, Teoretytzny i metodytzny..., p. 140.
Idem, Dopownuwanist iak universalnyi princip..., p. 69.
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different pictures, and all of them are equally »right«, and it is fair. Undoubtedly,
such different pictures influence us differently, even though they depict the same
object. Therefore, the real subject and its subjective perception complement
each other creating some brand new »reality«14.
The universality of the complementarity principle is also proved by its
reflection in the status of equality, mutual respect between participants of any
discussion, when everybody does not only respect the viewpoint of each other,
but is also ready to limit the area of their own opinion so that it fits into the
acceptable framework established from without by other specialists. As for
research and forecasting (including forecasting innovations), the principle of
complementarity defines the methodology of cognition: the greater the simplicity
and the area of research, along with the application of its results, the lower the
accuracy and specificity of the estimate.
Finally, there is one more sphere of social and human vital activity, in
which the realization of the complementarity principle has always been topical,
especially nowadays, in the era of globalization. It is education, in particular
natural-scientific education of humanitarians and humanitarian studios for techies. (The issues of globalization in the field of culture and education have
already been addressed in the previous parts of the manual).
It is necessary to forewarn that the application of the complementarity
principle should be regulative in order not to neglect the criterial factor of
a discipline, in particular the imperative of scientific correctness (not to multiply values). This was emphasized by S. Krymskyi, a famous Ukrainian scientist-philosopher, an acknowledged expert in the area of interpreting various
issues of non-classical epistemology and epistemology of science15. In his work
Science as a phenomenon of civilization, S. Krymskyi stresses that there is no
need to provide complementary essences, in case it is possible to explain the
phenomena by means of one grounding16. The reason is that, in spite of the
seeming presence and naturalness of the imperative of scientific correctness, it
has a serious and farsighted ideological meaning17.
The above examples representing humanitarian and natural-scientific branches of science and culture show that there is a problem of searching the ways
to consolidate their languages. This appears possible only from the viewpoint of
theory of self-organization and the synergetic approach, because the nature is
fundamentally unified with all its facets being conditional and only reproducing
14
15
16
17

Ibidem, p. 69.
S.B. Krymskyi, Zaniti filosofskich smisliw [Çàïèòè ô³ëîñîôñüêèõ ñìèñë³â], Kiev 2003, p. 821.
Ibidem, p. 157.
Ibidem.
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gradual approach of the humanitys collective mind to the cognition of the
world. The unity of all beings and their various manifestations should also
determine approximation and mutual penetration of natural-scientific and humanitarian approaches to the cognition of the world. Along with this, the role of the
researcher is also changed: they themselves become an integral part of the image
of the world they create, which consequently stops being only natural and
scientific. That is why the role of the illogical component of the mind in cognition is becoming more significant, and the influence of intuitive and creative
methods in cognition of truth is growing.
So, today the problem of consolidation of the two branches of modern
culture is becoming more and more urgent, and the way V. Vernadskyi saw this
unification, it is possible only if it is based on science.
The holistic approach to perception of the real world, taking into account
the natural-scientific and humanitarian methods of its study and application of
the complementarity principle as an instrument of cognition, will provide an
opportunity to solve the problem of a fuller understanding of the real world.
This application might even be able to change ideology, discover the reasons of
shocks in modern society etc.
The reason why it is difficult to join humanitarian and natural-scientific
cultures in the process of cognition of the real world is mostly the lack of
a common language and conceptual apparatus, which will obviously be the
theory of self-organization and the synergetic approach. However, according to
the academician V. Hinzburg, humanitarian intellectuals receive one-side education and often demonstrate the medieval level of natural-scientific knowledge.
A humanitarian, not possessing natural-scientific logic and not understanding the
essence of the real (physical) world, aiming to explain public and social, psychological or economic processes, often use only external attributives of new
notions, including such synergetic conceptions as bifurcation, the catastrophe
theory, blow-up regime, nonlinear evolution etc. Undoubtedly, the opposite idea
about responsibility of natural science and its method of scientific rationalism
over all the negative consequences of scientific and technical progress also
makes sense, and, respectively, its development should be placed under humanitarian control.
Thus, defining complementarity in the most general (phenomenological)
context, it can be claimed that science is a backbone of mutual understanding,
art (religion etc.) is a basis of perception of the world, and their sum is a base of
harmonious ideology. Only the holistic view over the real world (nature and
society) can provide successful solutions to problems of human life support, as
well as demographic, ecological, and socio-cultural issues.
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KOMPLEMENTARNOŚĆ JAKO ZASADA EPISTEMOLOGII
(STRESZCZENIE)

W artykule autorka poszukuje istoty zasady subsydiarnoci, a tak¿e próbuje ustaliæ mo¿liwoæ
jej zastosowania w ró¿nych obszarach nauki i praktycznej dzia³alnoci. Na podstawie przeprowadzonych analiz zauwa¿a, ¿e dziêki wykorzystaniu tej zasady na prze³omie wieków XX i XXI zdynamizowany zosta³ w nauce i kulturze proces ich innowacji.

COMPLEMENTARITY AS A PRINCIPLE OF EPISTEMOLOGY
(SUMMARY)

In this article the essence of the principle of subsidiarity and experience of its application in
various fields of scientific and practical activity is examined. Use of this scientific principle of the
XXXXI centuries began as well-defined innovation process and ultimately as a phenomenon of
innovation culture.

KOMPLEMENTARITÄT ALS PRINZIP DER ERKENNTNISTHEORIE
(ZUSAMMENFASSUNG)

In dem Artikel wird das Wesen des Grundsatzes der Subsidiarität und der Erfahrung ihrer
Anwendung in verschiedenen Bereichen der wissenschaftlichen und praktischen Tätigkeiten besprochen. Die Nutzung dieses wissenschaftlichen Prinzips im 20. und 21. Jahrhundert wird als gut
definierter Innovationsprozess und letztlich als ein Phänomen der Innovationskultur behandelt.
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Modern popular television series have changed the stereotype of TV series, which were considered as a primitive genre and secondary phenomenon
created for housewives and elderly leisure. Since the mid-2000s American and
British sitcoms have formed a picture of the world for millions of viewers,
expanded the idea of the reality which is appropriate for living and working
despite the complexity, drama and tragedy. They created an entirely new manner
of artistic description of people. In fact, over the last decade there was developed a new layer of serial popular culture. It formed not to say intelligent but
psychologically new audience. In addition this audience consists of different age
and social groups. The goals of this article are: analysis of the features of
popular culture phenomenon, the reasons for its emergence and influencial features on mass audience.
Television series as a genre of mass and popular culture has caused disdain from the side of culturologist, philosophers, sociologists and psychologists
for many years. Now it became more intelligent, exciting and provocative. People of different social statuses, professions and ages are able to find a television series according on their interest. Some viewers are watching with great
interest the adventures of people during zombie apocalypse (The Walking
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Dead), others prefer medical drama (Greys Anatomy, House M.D.), or a Robinsonade with elements of mystery, drama and science fiction (Lost). At the
same time some researchers claim that modern series eventually replace cinema,
because they represent quality complex cultural product and has such advantages as professional literary basis, slow deepening into the subject and serious
dramatic material.
The popularity of television series is caused by several factors. Firstly,
they help to distance yourself from the intricate reality. Secondly, by actualizing
immediate life questions they are looking for different answers. Thirdly, bringing
people of different social and age groups together they create a culture of
watching the series and subsequent discussion with colleagues and friends.
Fourthly, with adaptation a viewer learns about life behind the scenes of
various professions: doctors, advertisers, TV employees etc. For example the
series The Crazy Ones represents life of the advertisers from Madison Avenue,
Justice Dexter shows the world of forensic experts and the inner world of the
protagonist.
We can find opposition of television series and films in cultural debates.
Let us distinguish two positions: a critical one and a favorable one. Critics say
that serials are not the high art because the entertainment content prevails over
the form. From this point of view series are timekillers (ordinary product designed to kill time through distraction from the main occupation or work from
time to time). The time you spend watching a season of television series is
worth ten films at the cinema.
Among the arguments in favor of modern series are: its superiority over
mainstream cinema  themes are more comprehensive and finished. Vasily Koretsky, cinema reviewer, in his article How todays television series turns into
cinema of the future claims that the series is a new form of epic works which
has existed in novels and now pop up on television, tablets, laptops1 . The
proof for this is the series Game of Thrones  a serial epic drama with features
of fantasy that was nominated for Emmy in the category Best Drama Series.
Although it must be said that the story about a teacher who has to make a living
producing drugs  Breaking Badwon this award.
Nikolaj Coster-Waldau, actor of the series Game of Thrones, answering
the question about domination of television series on films, says: I do not think
that television series dominate but they attract the best creators of movies.
Series have more space to tell the story. It can be ten hours. You can choose
1

V. Koretskiy, Kak segodnyashniy teleserial prevraschaetsya v kino buduschego, Russkiy reporter
25 (2013), p. 5865.
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movies budget: more or less. This is attractive both for writers and directors2.
Budgets of modern series reached more than a million dollars for one
episode. Professional actors star the main parts (e.g., Steve Buscemi, Kevin
Spacey) and directors are well-known people such as Martin Scorsese (Boardwalk Empire), David Fincher (House of Cards), Guillermo del Toro (The
Strain) and others.
There are also few more advantages: the duration of episodes (2040 min.)
and narrative form that is more suitable for modern people. Due to its form of
narrative the series can offer a wider diversity of plots and detalization. In
Desperate Housewives, Dexter and House MD dramatic and comedic scenes,
moments of suspense and latent eroticism alternate. Such features as high emotional tension, drama and comedy interweaving elements make series closer to
real life3.
In addition modern television became an excellent platform for experiments. Now producers control production less so creators are able to implement interesting ideas and look for new forms of presentation. This proves the
popularity of such series as Mentalist, Seer, The Sopranos.
Vasily Koretsky pays attention to the term series which first appeared in
the film industry. Before emergence of repertoire distribution the genre of gripping shorts with extensions was very popular. They were created based on
tabloid-satirical novels. These films include Fantomas (five episodes), Vampires
(ten episodes) and Judex (thirteen episodes).
According to experts TV series are at the third period of development.
The first period appeared in 19401955 (I Love Lucy, Perry Mason), the second  in 19902000 (Hill Street Blues, Moonlighting, Northern Exposure).
The current period started approximately in 20052006 (Law & Order, Game
of Thrones, Breaking Bad) and coincided with the strengthening of positions of
cable and media companies4.
Television series started out in 1930s, when there was such a format as
a soap opera. This term meant a popular genre of drama programs which
dominated in the broadcast and were designed for female audience.
The first sings on TV was the series Fareway Hill (1946). In the center of
the plot there is a widow from New York who moves to a small town where she
2 R. Lambie, Nikolaj Coster-Waldau interview: Game of thrones acting, and the fantasy genre,
http://www.denofgeek.com/tv/20795/nikolaj-coster-waldau-interview-game-of-thrones-acting-and-thefantasy-genre (24.02.2015).
3 V. Koretskiy, Kak segodnyashniy teleserial..., p. 5865.
4 M. Bondar, Budushchee  za seryalamy, Russkyy bazar 39 (2014), http://russian-bazaar.com/ru/
content/157690.html (24.02.2015).
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meets a man engaged with another woman. Paying attention to the fact that
soap operas as one of the forms of television series was aimed at housewives,
its main task was to fill the time for a woman who found herself in home
isolation (M. Brown).
Everyday routine contributed to the fact that life seemed grey and monotonous. That is why women gladly engaged in thrilling, intriguing, full of ups and
downs but artificial life of soap operas. These factors promoted consideration
of series as an insignificant genre. However in the 1950s in the United States
there was a new US television programming, which prepared the ground for the
television of that format which we used to see today. The long-running series As
the World Turns (19562010) played an important role too. It became the gold
standard of the genre: slow search of answers to domestic and psychological
problems, a wide range of professions mentioned in the series and so on.
While in the 1950s and 1960s political and social themes appeared in the
story of series by chance, in the second part of the 1970s the audience began
to demand more urgent stories. Formed earlier principle, according to which the
viewer always chooses convenient television product, has not been effective
yet. People wanted to see something exciting and provoking. At the same time
in 19721973 the number of films made for television broadcast exceeded the
number of Hollywood films aired on television for the first time5.
Television series actualized new topics: The Mary Tyler Moore Show
(unlike the previous series, the main character was not widowed, divorced or
actively looking for a man), All in the Family (updated such topics as racism,
homosexuality, womens rights, rape, abortion, cancer, the Vietnam War), Dallas (attracts attention with its eye-catching plot which is connected with such
topics as wealth, sex, intrigue and power struggles) and others.
The second period of the development of TV series accounted for the
1990s and attracted the attention of younger audience. Beverly Hills, 90210,
Melrose Place and Dawson Bay focused on younger audience than ever before.
During this period significant changes happened. They laid the background
for the development of modern series as an smart copyright product. In 1990
a famous American director David Lynch created Twin Peaks. The first season
of the series created by all the rules of this genre with the addition of romance
and detective investigation. That is why it was successful among the average
viewer  housewife. However in the second season the true intention of Lynch
and the film screenwriter Michael Frost became clear: cleverly using all existing
stamps and combining detective story with black comedy, mysticism with
5
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melodrama and thriller with surrealism, creators openly joked on housewives in
the final (30 episode)6.
The third wave of TV series has place in the mid-2000s. At this time
a person begins to feel the need for a new way of mastering reality. Changing its
format television series could offer adequate stories about a complex world, so
they started to occupy leading positions. In his book The Language of New
Media Lev Manovich discusses the new shapes of our perception of culture,
pointing out the importance of rapid coverage. Those events which have taken
place today can be implemented in cinema just in few years. In turn television
series immediately cover current topics. Many episodes of the series tell about
the events taking place several weeks before creation of the episode7. For
example, the complete process of creating one episode of South Park (from the
idea to the release the episode) needs only six days. This ensures well-timed
commentary support for socially significant events and themes.
Thus the third period TV series do not coincide with the definition soap
opera. Soap operas were created only for housewives. From now on the
actualized topics should not be politically correct and obligatory have the happy
ending. As an example let us remember the television series House MD which,
according to S. Pereslegin, is psychotherapy sessions for the audience. The
scholar believes that this series prepares viewers for a new life in which there
will be no happy-endings.
Note another interesting trend. The bloom of the series of the third period
coincide with the development of 3D-film technology, computer special effects
and entertainment. And at this time viewers start to prefer short episodes
(40 min) on television, where characters mainly speak to each other.
At the turn of the 21st century there was one of the most significant
changes  the democratization of choice. It is difficult to say that now we have
no choice: the number of material things that are in our usage today is thousands
times more than a hundred years ago. Every year there is a variety of movies
and TV series, according to UNESCO, worldwide film studios produce annually 4250 movies. At the same time despite the increase of information its consumption has hardly increased. In the United States in 1992 the average American household spent on watching television, listening to music or reading 3324
hours, in 2000  3380 hours [6]. Due to the estimates of critics from 100 films
only 10 gain popularity all around the world. This suggests that the behavior of
6

A.I. Denysova, A.I. Seryal kak kulturnoe y subkulturnoe yavlenye, Analytyka kulturolohyy
23 (2012), p. 54.
7 P. Hernández, Muiño L. Por qué nos gustan tanto las series, http://www.lavanguardia.com/
estilos-de-vida/20141205/54421043623/por-que-nos-gustan-tanto-las-series.html (24.02.2015).
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consumers in the information society has changed and, as never before, audience influences the development of film and television industry. The viewer realizes what big companies can do with him and it is difficult to manipulate such
a viewer. The consumer is neither a simpleton or a victim of a capitalist
conspiracy nor frivolous man who only wants pleasure8.
Understanding the importance of choice in todays information society is
crucial for comprehending contemporary viewer and sources of smart television series. We will name the works of the third period as smart series.
A number of new television series are created in the mid-2000s. They give the
viewer a possibility to choose. Therefore he can accept or reject a cultural
product, based on the various proposals from cable and multimedia networks,
directing decisions and novelty.
Smart series differ from works of earlier waves of development by
displaying cultural trends and complexity of the modern world. The themes
underlying the series should motivate modern viewer. Talking about daily routine
and involving it in the plot (protagonists in Velvet invite viewers to share dinner
with them on social networks), TV series have great potential of intellectual and
emotional impact. The current viewer requires increasing sophistication and
complexity of the plot.
American media theorist Steven Johnson in his work Everything Bad Is
Good for You: How Popular Culture Is Making Us Smarter proves that modern culture  television and computer games  in contrast to popular opinion
about reducing of intellectual ability of the viewer suggests aggravation of his
mind. To understand what is happening in the television series you should keep
in mind dozens of storylines, relationships between characters, their history etc9.
S. Johnson claims that earlier television could simplify the story about
human relationships. But now there is a tendency to improve cognitive skills of
the audience not only in the reality show but in series scenarios. Also the
scholar suggests that modern television and movies have reduced the number of
flashing arrow (metaphorical name of admission, which is used to add an
object or situation which will contribute to the further development of the plot),
allowing the audience to understand the plot and it also requires more cognitive
concentration, paying attention to details and information if the audience wants
to understand what they are watching.
Smart series is a collection of interconnected stories. Because of this
they are given by the hidden plot elements which are virtually impossible to
8
9
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understand in one view and which are disclosed at the end of the season. And
some elements are intertwined with the storyline and disclosed only in a few
season (Fringe, Lost).
Smart series differ because of better adaptation to new ways of reproducing information than other works of art. Media expert Ana Tous claims: Fictions are the best engines in television industry. So viewers prefer television
series as modern audiovisual means of content transmission10. We can watch
the television series at any convenient time. On the example of House of Cards
which was laid out on Netflix (the whole season) we can see the trend: in the
future you can watch series anywhere and at any time without waiting for the
release of next seasons.
The world of a series and development of its characters are important
elements of smart television series, both embodied in the creation of a series
of articles in Wikipedia (we give as an example the well-known online encyclopedia, because its contributors have created a large number of materials about
contemporary series): protagonists biographies and their characters description, list of episodes, critics, some interesting facts.
Another important feature of modern series is the diversity of characters
who have both advantages and disadvantages. For example the protagonist of
the series Breaking Bad  school teacher who makes amphetamine  is intriguing and arouses compassion. It is also important that the main characters are
very realistic. They do not look as models (for example cross-eyed Benedict
Cumberbatch (Sherlock), the average ugly girl Elisabeth Moss (The Crazy
Ones, Mountain Lake), like a plumber Hugh Laurie (House M.D.), playboy-drinker David Duchovny (Californication)11.
Due to serious competition the creators of smart TV series monitor the
quality of their products very attentively: majority of the shows pay serious
attention to details. Thus professional doctors were always present at the stage
of House M.D. In the process of creating historical TV series experts in particular historical era are involved.
There are several definitions of the quality of TV production in discussions surrounding the development of television. Inna Kushnariova in her article
How We Were Accustomed to Series highlights three main definitions. Firstly, it
was believed that quality television was national television, programs in which
the country told about itself, its past and future. Secondly, the quality was made
to locate in a specific television genre  drama, television performance, less
comedy series. Finally, high-quality television product eventually should get the
10
11
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status of classics, remain in the memory of generations. At the beginning quality
of television was presented by technical standard only. Today the development
of technologies totally changed the quality of television picture, which now not
much differ from cinema. Visualization began to play on television an independent role. Now it is not a supplement to the scenario text. Drama, plot and genre
peculiarities of new series allow to show off technological capabilities of new
television sparing no money12.
The new visual language of television and the emergence of the phenomenon of smart TV series drop to the change of the roles film and television play
in society. In this context the idea of Ukrainian scholar George Pocheptsov is
interesting. He considers movies and television as two driving forces, which can
give answers on strategic and tactical questions.
Television series, according to G.G. Pocheptsov, appear to answer tactical
questions. The strategy has been assigned to the movie. When George Lucas
created his Star Wars, working with John Campbell, who in the Western world
is the number one in the study of mythology, it was the transition to the next
level  emphasizes the scholar13. And now TV series also have taken up
another mythology, not routine, but strategic. In the TV series the role of
psychology increase. For example, when profiling professionals help to search
criminals (series Mentalist, Criminal Minds). The main idea is that a crime
committed today can be bound to failures in a mans previous life14.
Finally, we should mention another aspect that can be developed in further
studies. In Ukrainian the word smart has the meaning as gifted mind. At the
same time Ukrainian market has a lot of smart technology, where the principal
value has the prefix smart (smart phone, Smart TV etc.). We want to connect
the meaning smart in popular context and smart TV series in our sense
(using new visual language, detailed study of characters of protagonists and plot
details, quality literature basis).
Thanks to smart technologies a viewer can change the course of events
and the fate of characters in the series. New opportunities give a choice (we can
emphasize the growing importance of choice) to view not given by the author
image but the whole season in chronological order or in a free manner, thus
combining narrative plot of story and creating a new story. The ability to rewind
scenes and to watch favorite episodes several times, to switch from one character to another and follow their stories and dive deeper in search of hidden
connections  is one of the potential facets of smart series.
12
13
14
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In addition, today there are applications that allow you to evaluate a particular part of series while watching it. It gives a possibility to analyze the quality
and efficiency of the material. Thus, the Internet gives a viewer possibilities to
support two-way communication with the creators of TV-products. By sending
messages the viewers are able to get an answer in the next scene in the series.
At the same time the TV series of the third period are self-critical and (with
the main technical achievements) actively reflect on them. One striking example
is the mini-series Black Mirror (UK, 2011  till now)15. In modern life, as in the
life of characters, there are many technical innovations which turn reality to
absurd, so the viewer is offered an alternative view on technology. In each
series, we see a new version of the future, new characters and new technology
that lead the plot in motion. For example, three stories of the first season tell of
the negative side of the Internet and social networks (The National Anthem),
industry of television show, which recently flooded television screens (Fifteen
Million Merits) and technology memory editing (The Entire History of You).
We come to the conclusion that because of ideological changes and the
development of popular culture we need a new philosophical and cultural reflection on the TV series phenomenon. More than ever the viewer understands the
nuances of culture industry. Moreover he has possibilities to make a choice
previously denied, so he has a desire to manage his own information space. At
the same time the format and nature of TV series have been changed. They should
be considered not only in terms of entertainment (the first two periods of television development), but also in terms of creating meanings, values and communication (serials of the third period). It is the practical aspect of this article.
Semantic content of smart TV series (third period of television series) is
closely associated with the life of the audience. Changing of social, cultural and
economic conditions and lifestyle at the turn of the 21st century helped to
change its needs, and in return the audience directly influenced the content of
a television product.

NOWOCZESNY SERIAL JAKO ZJAWISKO KULTURY POPULARNEJ
(STRESZCZENIE)

We wspó³czesnych serialach stosuje siê nowy jêzyk wizualny. Na jego podstawie mo¿na
dokonaæ szczegó³owego opisu charakteru g³ównych bohaterów, przebieg fabu³y, której podstaw¹ jest
dobra literatura. Wed³ug autora artyku³u nowoczesny serial okrelany jest jako inteligentny. Wynika
to z rozwoju nowoczesnych/inteligentnych technologii coraz powszechnie dostêpnych.
15

Black Mirror (mini-series), http://www.kinopoisk.ru/film/655800 (24.02.2015).
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MODERN TELEVISION SERIES AS A PHENOMENON
OF POPULAR CULTURE
(SUMMARY)

This article is about the features of the third period of the development of television series
which has become a source of new meanings and values in popular culture. Modern television series
differ by the usage of new visual language, detailed description of main characters nature and details
of the plot and good literary basis. The television series of the third period are named smart by the
author. It is associated with the significant intellectual progress of modern viewers and popular smart
technologies in todays world.

MODERNE FERNSEHSERIEN ALS EIN PHÄNOMEN DER POPKULTUR
(ZUSAMMENFASSUNG)

In dem Artikel erschließen sich die Besonderheiten der dritten Welle der Entwicklung von
Fernsehserien, die eine Quelle der Sinnsuche und der Idealwerte in der populären Kultur geworden
ist. Aktuelle Serien unterscheiden sich durch eine neue Bildsprache, eine detaillierte Beschreibung der
Charaktere der Hauptfiguren, Stoffdetails und auch eine literarische Qualitätsbasis. Serien der dritten
Welle der Entwicklung nennt der Autor smart, da sie mit dem gegenwärtigen geistigen Sprung der
Zuschauer und den herrschenden Smart-Technologien verbunden sind.
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Â 2007 ãîäó â Êàíàäå âûøëà êíèãà èçâåñòíîãî ôèëîñîôà ×. Òåéëîðà
ïîä àìáèöèîçíûì íàçâàíèåì A Secular Age (Ñåêóëÿðíàÿ ýïîõà). Îíà
âîøëà â ðÿä ðàáîò, êîòîðûå ïðåòåíäóþò íà òî, ÷òîáû äàòü äîëãîâðåìåííûé
äèàãíîç ýïîõè, â êîòîðîé ìû æèâ¸ì. Òàêèå ïîïûòêè áûëè ïðåäïðèíÿòû
Ô. Ôóêóÿìîé, Ñ. Õàíòèíãòîíîì, Þ. Õàáåðìàñîì è äðóãèìè âåëèêèìè
ìûñëèòåëÿìè âòîðîé ïîëîâèíû ÕÕ âåêà. Íà Çàïàäå A Secular Age áûëà
ïðèíÿòà íåîäíîçíà÷íî, îäíàêî îíà àêòèâèçèðîâàëà äèàëîã î ñóùíîñòè
ñåêóëÿðèçàöèè â ñîâðåìåííîì ìèðå. À óæå â 2013 ã. âûøåë ïåðåâîä
ïåðâîé ÷àñòè ýòîé ðàáîòû â Óêðàèíå. Ðàáîòà áûëà î÷åíü ïîçèòèâíî
âîñïðèíÿòà óêðàèíñêèìè ôèëîñîôàìè. Êðîìå ïðåäñòàâëåíèÿ êîíöåïöèè
×. Òåéëîðà îòå÷åñòâåííîé èíòåëëåêòóàëüíîé ïóáëèêå, ðåøàëàñü è áîëåå
ìàñøòàáíàÿ çàäà÷à. Ñåãîäíÿ â Óêðàèíå èä¸ò ñåðü¸çíàÿ ðàáîòà ïî ñîçäàíèþ
ñîâðåìåííîãî óêðàèíñêîãî ôèëîñîôñêîãî ÿçûêà, íàó÷íîé è ãóìàíèòàðíîé
òåðìèíîëîãèè â öåëîì. Âî ãëàâå êîëëåêòèâà, êîòîðûé ïåðåâîäèë è ðåäàêòèðîâàë Ñåêóëÿðíóþ ýïîõó, áûëè ôèëîñîôû, ó÷óâñòâîâàâøèå â ìåæäóíàðîäíîì ïðîåêòå ñîçäàíèÿ íàöèîíàëüíûõ âåðñèé Åâðîïåéñêîãî ñëîâàðÿ
Adres/Adresse/Anschrift: mgr Olena Dolgochub, Katedra Filozofii i Podstaw Wiedzy Ogólnohumanistycznej, Odeski Uniwersytet Narodowy im. Ilji Miecznikowa, ul. Dworianska 2, 65-000 Odessa, Ukraina,
kasugano_midori@mail.ru.
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ôèëîñîôèé: Ëåêñèêîí íåïåðåâîäèìîñòåé1: Ê. Ñèãîâ, À. Ïàíè÷ è äð.
Â ýòîì êîíòåêñòå ìîæíî ðàññìîòðåòü ïåðåâîä äàííîé ðàáîòû ×. Òåéëîðà
êàê ñâîåîáðàçíóþ ýêñïåðèìåíòàëüíóþ ïëîùàäêó, ãäå îñóùåñòâëÿåòñÿ
âûáîð è àïðîáàöèÿ íàèáîëåå ïîäõîäÿùåãî ïåðåâîäà êëþ÷åâûõ ïîíÿòèé
êîíöåïöèè êàíàäñêîãî ôèëîñîôà. Íà íåêîòîðûå òðóäíîñòè ïåðåâîäà ìû
óêàæåì â õîäå íàøåãî äàëüíåéøåãî èçëîæåíèÿ.
Îäíà èç ãëàâíûõ òåì, êîòîðûå ðàññìàòðèâàåò ×. Òåéëîðà  ýòî
ñóùíîñòü ñåêóëÿðèçàöèè è å¸ ìîäóñû. Ñåêóëÿðèçàöèþ ôèëîñîô
ðàññìàòðèâàåò êàê ìíîãîóðîâíåâûé, ñëîæíûé, íåîäíîçíà÷íûé ôåíîìåí,
êîòîðûé ïðåäïîëàãàåò îáúåäèíåíèå ñîöèàëüíûõ, èñòîðè÷åñêèõ, ïîëèòè÷åñêèõ, ýêîíîìè÷åñêèõ è äð. àñïåêòîâ. Êàê íàì ïðåäñòàâëÿåòñÿ, èìåííî
òàêîé ãëóáîêèé ïîäõîä ê ñåêóëÿðèçàöèè îáëàäàåò âûñîêèì ýâðèñòè÷åñêèì
ïîòåíöèàëîì, à å¸ èçó÷åíèå ÿâëÿåòñÿ àêòóàëüíûì íå òîëüêî äëÿ àíàëèçà
ñîâðåìåííîé ðåëèãèîçíîé ñèñòåìû â Óêðàèíå, íî è âî âñåé Âîñòî÷íîé
Åâðîïå.
Öåëü ñòàòüè. Îñóùåñòâèòü êðèòè÷åñêèé àíàëèç êîíöåïöèè
ñåêóëÿðíîé ýïîõè, ïðåäëîæåííîé ×.Òåéëîðîì, âûäåëèòü ìîäóñû
ñåêóëÿðèçàöèè.
Ñòåïåíü íàó÷íîé ðàçðàáîòàííîñòè. Íà Çàïàäå ðàáîòû ×.Òåéëîðà
äàâíî ñòàëè àêòèâíî îáñóæäàòü è êðèòèêîâàòü. Â ÷àñòíîñòè, îòìåòèì
òàêèõ èññëåäîâàòåëåé òâîð÷åñòâà ôèëîñîôà: Ð. Ýááè (Ruth Abbey)2,
É. Àíãóñ (Ian Angus), Ä. Áåðíåò (Damian Barnat), Ì. Êîëäâåëë (Marc Caldwell), Ô. Êàïóòî (Francesca Caputo), Ê. Êîëîðàäî (Carlos Colorado)3,
Ï. Ôèøåð (Pamela Fisher), Ä. Ãðàíò (John Grant), Ý. Ãðåãîðè (Eric Gregory),
Ì.Äæ.Ì. Ìàðòèíþê (Matthew J. M. Martinuk), Ê.Á. Ìþëëåð (K.B. Muller)
è äð. Â óêðàèíñêîì ôèëîñîôñêîì êîíòåêñòå ðàáîòû ×. Òåéëîðà áûëè
ïðèíÿòû êðàéíå ïîçèòèâíî. Îñíîâíûå èññëåäîâàòåëè òâîð÷åñòâà
×. Òåéëîðà: À. Áàóìåéñòåð4, Ê. Ñèãîâ5, À. Ïàíû÷6, Å. Áûñòðèöêèé è äð.
1 ªâðîïåéñüêèé ñëîâíèê ô³ëîñîô³é: Ëåêñèêîí íåïåðåêëàäíîñòåé, Ï³ä êåð. Á. Êàññåí, Ò. I,
Âèä, äðóãå, âèïðàâë, Ê.: Äóõ ³ Ë³òåðà, 2011, 576 ñ.
2 R. Abbey, Theorizing Secularity 3: Authenticity, Ontology, Fragilization, In: Aspiring to Fullness in a Secular Age: Essays on Religion and Theology in the Work of Charles Taylor, edited by Carlos
Colorado and Justin D. Klassen, Notre Dame 2014, p. 98125.
3 C. Colorado, Canadian Ethno-Religious Utopias and the Dynamics of Liberal Multiculturalism,
In: Propéthies et utopies Religieuses Au Canada, edited by Bernadette Rigal-Cellard, Bordeaux 2012,
p. 191215.
4 À. Áàóìåéñòåð, Ñåêóëÿðèçàöèÿ èëè øàíñ äëÿ âåðû, http://www.youtube.com/watch?v=cPxjofsu6EQ (13.12.2014).
5 C. Sigov, Charles Taylor Living Context, http://duh-i-litera.com/c-sigov-charles-taylor-livingcontext (13.12.2014).
6 ×. Òåéëîð, Óêðà¿íà âæå íàðîäèëàñÿ ç ïîòåíö³àëîì ðîçä³ëåííÿ, http://bogoslov-club.org.ua/
?p=4209 (13.12.2014).
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Â áëèæíåì çàðóáåæüå êîíöåïöèè ×. Òåéëîðà â ñâîèõ ðàáîòàõ êàñàëèñü
Å. Ñòåïàíîâà, È. Ìþðáåðã, Í. Êèðàáàåâ è äð. Îäíàêî ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî
íà ïîñòñîâåòñêîì ïðîñòðàíñòâå íå õâàòàåò ðàáîò, ñâÿçàííûõ ñ ãëóáîêèì
óðîâíåì ðàññìîòðåíèÿ è êðèòèêè êîíöåïöèè ×. Òåéëîðà, ÷òî íåîáõîäèìî,
íà íàø âçãëÿä, èñïðàâèòü.
Ïîäíèìàÿ òåìó ñåêóëÿðíîé ýïîõè, ×. Òåéëîð çàäà¸òñÿ âîïðîñîì
î òîì, ÷òî ìû ïîíèìàåì ïîä ñåêóëÿðíîñòüþ. Îí âûäåëÿåò òàêèå òðè ñàìûõ
çíà÷èòåëüíûõ è âàæíûõ, íà åãî âçãëÿä, îïðåäåëåíèÿ ñåêóëÿðèçàöèè:
1) îñâîáîæäåíèå âñåõ ñôåð æèçíè îò ïðèñóòñòâèÿ Áîãà è ðåëèãèè,
à òàêæå èõ âëèÿíèÿ. Ôèëîñîô ïðîñëåæèâàåò ýâîëþöèþ îáùåñòâ îò
àðõàè÷íûõ, ãäå íå âûäåëÿëèñü ðåëèãèîçíûå, ýêîíîìè÷åñêèå, ñîöèàëüíûå
è ëþáûå äðóãèå àñïåêòû  è ðåëèãèÿ áûëà àáñîëþòíî âåçäå, è äî
ñîâðåìåííûõ îáùåñòâ, ãäå â êàæäîé èç ñôåð æèçíè ëþäè
ðóêîâîäñòâóþòñÿ íå ðåëèãèîçíûìè óáåæäåíèÿìè, à òåìè, êîòîðûå íè
â êîåé ìåðå ê òðàíñöåíäåíòíîìó íå îòíîñÿòñÿ (â ýêîíîìèêå  îðèåíòèðîâàííîñòü íà ïðèáûëü, â ïîëèòèêå  íà íàèáîëüøóþ âûãîäó äëÿ
íàèáîëüøåãî êîëè÷åñòâà ãðàæäàí è ò.ä.) Îí ïèøåò òàê: Íåñêîëüêî
ñòîëåòèé òîìó íàçàä Áîã â íàøåé öèâèëèçàöèè [ ] ïðèñóòñòâîâàë àáñîëþòíî âî âñåõ ñîöèàëüíûõ ïðàêòèêàõ è íà âñåõ óðîâíÿõ îáùåñòâà [ ]7;
2) óïàäîê ðåëèãèîçíûõ óáåæäåíèé è ïðàêòèê; óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà
ïðèõîæàí â öåðêâÿõ. ×. Òåéëîð óêàçûâàåò, ÷òî â ýòîì ñìûñëå ïî÷òè âî
âñåõ ñòðàíàõ Çàïàäíîé Åâðîïû ïðîèçîøëà ñåêóëÿðèçàöèÿ (äàæå òàì, ãäå
â ãðàæäàíñêîì ïîëå åù¸ ñîõðàíÿþòñÿ ññûëêè íà Áîãà è áîæåñòâåííîå);
3) èçìåíåíèå ñòàòóñà âåðû â îáùåñòâå. Ôèëîñîô îáðàùàåò âíèìàíèå,
÷òî â ýòîì ñìûñëå ïîâîðîòîì ê ñåêóëÿðíîñòè ÿâëÿåòñÿ äâèæåíèå îò
îáùåñòâà, ãäå ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî áûëî âåðèòü â Áîãà, ãäå ýòà âåðà
ÿâëÿëàñü íîðìîé, ê îáùåñòâó, ãäå, ÷òîáû âåðèòü â Áîãà íóæíî íàéòè
çíà÷èòåëüíûå îñíîâàíèÿ  è â öåëîì ëåã÷å íàéòè îñíîâàíèÿ òîìó,
ïî÷åìó â Áîãà âåðèòü íå íóæíî. Îí ïèøåò îá ýòîì òàê: Îäíàêî ìíå
êàæåòñÿ î÷åâèäíûì, ÷òî ýòè îáùåñòâà î÷åíü îòëè÷àþòñÿ îòíîñèòåëüíî
òîãî, êàêîå â íèõ ïîëîæåíèå ó âåðû 8. Â ñåêóëÿðíîì ìèðå âåðà
ÿâëÿåòñÿ ëèøü îäíèì èç âàðèàíòîâ ìèðîâîççðåíèÿ (è äàëåêî íå âñåãäà
äîìèíèðóþùèì).
×. Òåéëîðà èíòåðåñóåò èìåííî ñåêóëÿðèçàöèÿ â òðåòüåì ñìûñëå
 è â ýòîì ñìûñëå îí â ñâîåé ðàáîòå èññëåäóåò îáùåñòâî è åãî òðàíñôîðìàöèþ.
c. 14.

7

×. Òåéëîð, Ñåêóëÿðíà äîáà, Ïåð ç àíãë. Î. Ïàíè÷, Êíèãà ïåðøà, Ê.: Äóõ ³ Ë³òåðà, 2013,

8

Ibidem, c. 16.
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Ôèëîñîô ãîâîðèò î òîì, ÷òî â ñîâðåìåííîì ìèðå âñå ëþäè çíàþò:
íåìûñëèìîñòü ïîçèöèè âàðüèðóåòñÿ îò êîíòåêñòà ê êîíòåêñòó, ò.å. òî, ÷òî
ÿâëÿåòñÿ íåìûñëèìûì â îïðåäåë¸ííîé ñðåäå è îïðåäåë¸ííîì êîíòåêñòå,
â äðóãîì êîíòåêñòå áóäåò ïðèíèìàòüñÿ çà èñòèííîå. Ýòî äåëàåò ãðàíü
ìåæäó ìûñëèìûì è íåìûñëèìûì òîíêîé è õðóïêîé. Õðóïêîñòü åùå
áîëüøå óâåëè÷èâàåòñÿ â ñèëó òîãî, ÷òî áîëüøèíñòâî ëþäåé íå óêîðåíåíî
â ýòèõ êîíòåêñòàõ ïî-íàñòîÿùåìó. Îíè èëè íåäîóìåâàþò, íàõîäÿñü íà
ïåðåêðåñòêå ìèðîâîççðåíèé, èëè æå ïóòåì áðèêîëàæà âûðàáàòûâàþò äëÿ
ñåáÿ íåêîòîðóþ ñðåäèííóþ ïîçèöèþ9.
Ãîâîðÿ î ñåêóëÿðíîñòè â òðåòüåì ñìûñëå, ×.Òåéëîð ïîäíèìàåò
âîïðîñ îá èçìåíåíèè ñàìèõ âåðîèñïîâåäàëüíûõ ïðèíöèïîâ: Ýòî
ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòíûì, êàê òîëüêî ìû îáðàòèì âíèìàíèå íà òîò ôàêò, ÷òî
âñå âåðîâàíèÿ èñïîâåäóþòñÿ â êîíòåêñòå íåâûñêàçàííûõ ñàìîî÷åâèäíûõ
óñòàíîâîê, êîòîðûå îáû÷íî íå ïðîãîâàðèâàþòñÿ îòêðûòî, è, êàê òàêîâûå,
ìîãóò äàæå íå îñîçíàâàòüñÿ íîñèòåëåì ñîîòâåòñòâóþùèõ âçãëÿäîâ10.
Èíûìè ñëîâàìè, ôèëîñîô ââîäèò ïîíÿòèå ôîíà (òëî): ýòî òå ìèðîâîççðåí÷åñêèå íàñëîåíèÿ, êîòîðûå ôîðìèðóþò íàøó äàëüíåéøóþ
ïîçèöèþ â îòíîøåíèè ðàçëè÷íûõ æèçíåííûõ âîïðîñîâ. Òóò ×. Òåéëîðà
èíòåðåñóþò òå ñäâèãè, êîòîðûå ïðîèçîøëè â ïðîöåññå ïåðåõîäà îò
íàèâíîãî òåèñòè÷åñêîãî èñòîëêîâàíèÿ ê òàêîìó, ãäå ëþäè ïîñòîÿííî
íàõîäÿòñÿ è ìàíåâðèðóþò ìåæäó ïðîòèâîïîëîæíûìè ïîçèöèÿìè (èëè
ê òàêîìó, ãäå íåâåðèå ñòîèò êàê âûáîð ïî óìîë÷àíèþ). Ôèëîñîô
ïûòàåòñÿ èññëåäîâàòü ãëóáèíû ôåíîìåíà ñåêóëÿðíîñòè: îí õî÷åò ïîíÿòü
ðàçíèöó ìåæäó ìèðîâîççðåí÷åñêèìè óñòàíîâêàìè ïðîøëîãî è ñîâðåìåííîñòè íå ïðîñòî êàê ðàçíèöó óáåæäåíèé, à îïûòà è ÷óâñòâåííîñòè11.
Êîãäà äåëî êàñàåòñÿ ñåêóëÿðèçàöèè, îñîáåííî èíòåðåñíî òî, ÷òî ïîä
ðåëèãèåé â äàííîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå ïîíèìàåò àâòîð êîíöåïöèè.
×. Òåéëîð êàñàåòñÿ è ýòîãî âîïðîñà, ïðåäëàãàÿ îñóùåñòâèòü õàðàêòåðíûé
â îñíîâíîì äëÿ ëàòèíñêîãî õðèñòèàíñòâà ïîâîðîò è ïðåäñòàâèòü ðåëèãèþ
â òåðìèíàõ ïðîòèâîïîñòàâëåíèÿ òðàíñöåíäåíòíîãî è èììàíåíòíîãî.
Ôàêòè÷åñêè ðåëèãèîçíûì èëè íåðåëèãèîçíûì ÷åëîâåê áóäåò ñ÷èòàòüñÿ
â åãî êîíöåïöèè â çàâèñèìîñòè îò òîãî, ïðèçíà¸ò ëè îí íå÷òî ïîòóñòîðîííåå èëè òðàíñöåíäåíòíîå â îòíîøåíèè ñâîåé æèçíè èëè íåò.
Òåïåðü ìû ðàññìîòðèì òå ìèðîâîççðåí÷åñêèå èçìåíåíèÿ, êîòîðûå
ïîäãîòîâèëè è îäíîâðåìåííî ñôîðìèðîâàëè ñîâðåìåííóþ ñåêóëÿðíîñòü.
9
10
11

Idem, Ñòðóêòóðû çàêðûòîãî ìèðà, Ëîãîñ 3 (2011), c. 33.
Idem, Ñåêóëÿðíà äîáà, c. 32.
Ibidem.
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1. Ïåðåõîä îò çàêîëäîâàííîãî ìèðà ê ðàñêîëäîâàííîìó.
Îòìå÷àÿ ÷åðòû, êîòîðûå ïîòåðÿë îêðóæàþùèé ìèð ñ ïðåâðàùåíèåì
â ñåêóëÿðíûé, ×.Òåéëîð âûäåëÿåò òàêèå:
1) ïðèðîäíûé ìèð, êîòîðûé íàõîäèëñÿ â ìûñëèìîì ëþäüìè
êîñìîñå, ñâèäåòåëüñòâîâàë î áîæåñòâåííîé öåëè è äåéñòâèè;
2) ïðî Áîãà ñâèäåòåëüñòâîâàëî ñàìî ñóùåñòâîâàíèå îáùåñòâà  Áîãà
ôàêòè÷åñêè ìîæíî áûëî çàìåòèòü âåçäå;
3) ëþäè æèëè â çàêîëäîâàííîì ìèðå. Ýòîé ÷åðòå ×.Òåéëîðà
óäåëÿåò áîëüøîå âíèìàíèå, ò.ê. îíà ÿâëÿåòñÿ êëþ÷åâîé â ïðîöåññå
èçìåíåíèÿ ìèðîâîççðåíèÿ ëþäåé.
Â çàêîëäîâàííîì ìèðå ñëîæíî íå áûòü âåðóþùèì. Ôàêòè÷åñêè,
åñëè ìû ãîâîðèì î buffered self (èçîëèðîâàííîå ß, î êîòîðîì ðå÷ü
ïîéä¸ò äàëüøå), òî åìó, êîòîðîå îòêðûòî äëÿ âëèÿíèé èçâíå, íåîáõîäèì,
ñîãëàñíî ×. Òåéëîðó, êàêîé-òî ãàðàíò òîãî, ÷òî äîáðî âñ¸ ðàâíî ïîáåäèò
çëî. Ò.å. îòáðàñûâàíèå èäåè Áîãà â òàêîé ñèòóàöèè îäíîâðåìåííî
îñòàâëÿåò ß íà ðàñòåðçàíèå äðóãèõ ñèë, êðîìå Áîãà (÷àùå âñåãî â ýòîé
ðîëè âûñòóïàë Äüÿâîë) 12. Îäíàêî ìû íå ñîâñåì ñîãëàñíû ñ òàêèì
âûâîäîì. Åñëè ÷åëîâåê íå ïðèíèìàåò èäåþ Áîãà, òî îí ìîæåò ñ÷èòàòü
ìèð â ïðèíöèïå ìîíèñòè÷íûì, ò.å. òðàêòîâàòü åãî êàê òàêîé, ãäå íåò íè
÷èñòîãî çëà, íè ÷èñòîãî äîáðà. Òîãäà òåîðåòè÷åñêè îí ìîæåò ïðèíèìàòü
âîçäåéñòâèÿ èçâíå êàê íåîáõîäèìûå èëè âçàèìîêîìïåíñèðóåìûå, íå
ïðèíîñÿùèå íåïîïðàâèìîãî âðåäà, à ñëåäîâàòåëüíî, ìû íå ïðèõîäèì
ñ íåîáõîäèìîñòüþ ê âûâîäàì ×. Òåéëîðà ïî äàííîìó ïóíêòó.
×. Òåéëîð îòìå÷àåò âàæíóþ äåòàëü: ðàñêîëäîâûâàíèå ìîãëî
íà÷àòüñÿ (è, íà íàø âçãëÿä, íà÷àëîñü) óæå â òðàäèöèîííîì èóäàèçìå
è õðèñòèàíñòâå. Âñ¸ äåëî â òîì, ÷òî áîæåñòâåííàÿ ñèëà â ýòèõ ðåëèãèÿõ
ïîáåæäàåò ëþáóþ ìàãèþ, è òðàêòîâàòü ýòî ìîæíî äâîÿêî:
1) ïîáåäà áåëîé ìàãèè (òóò: ìàãèè Öåðêâè) íàä ÷¸ðíîé;
2) ïîáåäà ÷èñòîé ñèëû Áîãà íàä âñÿêîé ìàãèåé. Â ýòîì ñëó÷àå
íåîáõîäèìî áûëî àáñîëþòíî âûéòè èç ïîëÿ ìàãèè è äîâåðèòüñÿ îäíîé
ñèëå Áîãà. Ñèëà Áîãà çàâî¸âûâàåò ÿçû÷åñêèé çàêîëäîâàííûé ìèð13,
ïèøåò ×. Òåéëîð. (Îäíàêî òóò ôèëîñîô òàêæå óïîìèíàåò î òîì, ÷òî ìèð
ìîæåò ïðè ýòîì áûòü âíîâü çàêîëäîâàí  òîëüêî òåïåðü ñîãëàñíî Áîæüåé
âîëå).
Ýíåðãèÿ ðàñêîëäîâûâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ äâîéíîé:
 âî-ïåðâûõ, ìû äîëæíû îòáðîñèòü âñ¸, ÷òî ñâÿçàíî ñ èäîëî-ïîêëîíñòâîì, ò.å. ëþäè íà÷èíàþò âñåìè ñèëàìè áîðîòüñÿ ñ çàêîëäî12
13

Ibidem.
Ibidem, c. 124.
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âàííûì ìèðîì. Èçíà÷àëüíî ïðè÷èíîé ýòîãî áûëî íå òî, ÷òî çàêîëäîâûâàíèå íå ñ÷èòàëîñü âåðíûì, à òî, ÷òî ê ëþáîé ìàãèè (áåëîé èëè ò¸ìíîé)
÷åëîâåêó íå ïîçâîëÿëîñü îáðàùàòüñÿ çà ïîìîùüþ: äëÿ ëþäåé îíà áûëà
áåçáîæíîé â ëþáîì âèäå;
 âî-âòîðûõ, ìû ÷óâñòâóåì íîâóþ ñâîáîäó â ìèðå, ëèø¸ííîì
ñâÿùåííîãî è ïðèïèñûâàåìûõ èì ãðàíèö. Áîëüøå ëþäåé íå îñòàíàâëèâàþò ñóåâåðèÿ, è îíè ìîãóò ïåðåñòðàèâàòü ìèð ïî ñâîåìó
æåëàíèþ.
Ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî êîíöåïöèÿ ðàñêîëäîâàííîãî ìèðà òåñíî
ñâÿçàíà èäååé èçîëèðîâàííîãî ß (buffered self), î êîòîðîì ìû ñêàæåì
íèæå.
2. Îò porous self ê buffered self.
Îäíèì èç âàæíåéøèõ ïîñëåäñòâèé ðàñêîëäîâûâàíèÿ ìèðà ñòàëî
ïðåâðàùåíèÿ ïîðèñòîãî ß (porous self) â èçîëèðîâàííîå ß (buffered self). Ýòè äâà òåðìèíà ââîäèò ×. Òåéëîð äëÿ ðàçãðàíè÷åíèÿ
êîíêðåòíîãî ñîîòíîøåíèÿ ñ ìèðîì ëþäåé è èõ âèäåíèÿ åãî.
Buffered self äîâîëüíî ëþáîïûòíûé òåðìèí. Ñòîèò çàìåòèòü, ÷òî
ïðè ïåðåâîäå ðàáîòû ×.Òåéëîðà âîçíèêëà öåëàÿ äèñêóññèÿ, êîãäà äåëî
êîñíóëîñü ýòîãî òåðìèíà14. Îäíàêî ñðåäè âñåõ âàðèàíòîâ (àìîðòèçîâàííîå,
íåïðîíèêàþùåå, îïîñðåäóþùåå è ò.ä.  âñåãî îêîëî 15) áûëî âûáðàíî
èìåííî èçîëèðîâàííîå ß. È ñåé÷àñ ìû ðàññìîòðèì, ïî÷åìó.
Ñòîèò óïîìÿíóòü òî, êàê ýòî ñëîâîñî÷åòàíèå îáúÿñíÿåò ñàì
×. Òåéëîð: Äëÿ ìîäåðíîãî, èçîëèðîâàííîãî »ÿ« îòêðûòà âîçìîæíîñòü
äèñòàíöèðîâàòüñÿ, îòñòðàíèòüñÿ îò âñåãî, ÷òî íàõîäèòüñÿ âíå ðàçóìà15.
Èíûìè ñëîâàìè, ýòî òàêàÿ «ÿéíîñòü», êîòîðàÿ íå ñîïðèêàñàåòñÿ
ñ îêðóæàþùèì ìèðîì (è ïðè ýòîì óæå íå ÿâëÿåòñÿ óÿçâèìîé äëÿ ìèðà
äóõîâ è ïîòóñòîðîííèõ ñèë), à êîòîðàÿ èìååò íåêóþ ïðîñëîéêó ìåæäó
ñîáîé è îêðóæàþùèì å¸ ìèðîì. Ñòåïåíü ïðîçðà÷íîñòè ïðîñëîéêè
çàâèñèò íàïðÿìóþ îò ß: îäíè âëèÿíèÿ îíî ìîæåò ïîëíîñòüþ
îòáðàñûâàòü, à äðóãèì  ÷àñòè÷íî îòêðûâàòüñÿ.
×. Òåéëîð îòìå÷àåò, ÷òî â äîìîäåðíîì ìèðå çíà÷åíèÿ ïðåáûâàþò íå
òîëüêî ëèøü â ðàçóìå ÷åëîâåêà, íî è â îêðóæàþùèõ åãî âåùàõ (êðîìå
òîãî, è âî ìíîãî÷èñëåííûõ âíå÷åëîâå÷åñêèõ îáúåêòàõ). Ýòî ÷ðåçâû÷àéíî
âàæíûé ìîìåíò: ôàêòè÷åñêè ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî â ñåêóëÿðíîì ìèðå
âñå âîçäåéñòâóþùèå íà ÷åëîâåêà âåùè íå ÿâëÿþòñÿ òåì, ÷òî ïðîäóöèðóåò
ñìûñëû  çà ýòî îòâå÷àåò ðàçóì. Çàòî â çàêîëäîâàííîì ìèðå çíà÷åíèå
14
15

Ibidem, c. 52.
Ibidem, c. 69.
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óæå ñóùåñòâóåò âíå íàñ, äî íà÷àëà íàøåãî êîíòàêòà ñ ìèðîì [ ]16,
ïèøåò ×. Òåéëîð. Îí îáúÿñíÿåò, ÷òî â çàêîëäîâàííîì ìèðå âåùè ìîãóò
âñåëÿòü çíà÷åíèÿ è âûçûâàòü ÷èñòî ôèçè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ ýòèõ
çíà÷åíèé (âëèÿíèå, êàóçàëüíàÿ ñèëà). Èíûìè ñëîâàìè, porous self
áûë ïîäâåðæåíî ýòèì âëèÿíèÿì (îäíèì èç ñàìûì ÿðêèõ ïðèìåðîâ ýòîãî
áûë ñòðàõ îäåðæèìîñòè), à íàøå buffered self óæå êðàéíå èçáèðàòåëüíî
îòíîñèòñÿ ê òîìó, ÷òî íà íåãî ìîæåò âëèÿòü, à ÷òî íåò.
Ñòîèò çàìåòèòü, ÷òî â ñâî¸ âðåìÿ ïîðèñòîñòü, óÿçâèìîñòü äëÿ
çëûõ äóõîâ ïðèâîäèëà ê âûâîäó, ÷òî ñëåäóåò ñîâåðøàòü îïðåäåë¸ííûå
äåéñòâèÿ, ÷òîáû íåéòðàëèçîâàòü íåãàòèâíûå âëèÿíèÿ áîãîâ è äóõîâ.
À âîò buffered self ìîæåò ðàññìàòðèâàòü ñâîþ ãðàíèöó êàê áóôåð,
áëàãîäàðÿ êîòîðîìó íè÷òî íå ìîæåò åãî çàöåïèòü áåç åãî æå âåäîìà.
×. Òåéëîðà ïèøåò î í¸ì òàê: Òàêîå »ÿ« ìîæåò ðàññìàòðèâàòü ñåáÿ êàê
íåóÿçâèìîå, êàê õîçÿèíà çíà÷åíèé âåùåé, êîòîðûå ñóùåñòâóþò äëÿ
íåãî 17. È ýòî ïðèâîäèò buffered self ê òîìó, ÷òî ó íåãî ìîæåò
ñôîðìèðîâàòüñÿ àìáèöèîçíîå æåëàíèå îòãðàíè÷èòüñÿ îò âñåãî, ÷òî
ðàñïîëîæåíî çà ãðàíèöåé ÿéíîñòè, à òàêæå ïðèïèñàòü ñåáå àâòîíîìíîå
ñóùåñòâîâàíèå.
Êðîìå ïðî÷èõ õàðàêòåðèñòèê porous self èìååò åù¸ îäíó:
â çàêîëäîâàííîì ìèðå ïðèíöèïèàëüíî âàæíîé áûëà åãî ñâÿçü
ñ îáùåñòâîì, îáùåñòâåííîñòüþ. Ôàêòè÷åñêè ýòî åù¸ îäíà ïðè÷èíà âåðû:
áûëî ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî, æèâÿ â îáùåñòâå, îñóæäàòü îáùóþ
ðåëèãèîçíóþ ïðàêòèêó, íå ñòàíîâÿñü ïðè ýòîì åðåòèêîì. Ïðåæäå âñåãî,
ïîòîìó, ÷òî áëàãîñîñòîÿíèå âñåõ çàâèñåëî îò ó÷àñòèÿ â ðèòóàëå êàæäîãî
÷ëåíà ñîîáùåñòâà, åãî ïðåäàííîñòè è íàáîæíîñòè. Ôàêòè÷åñêè, îñóäèòü
èëè ïðåêðàòèòü âûïîëíåíèå ðèòóàëà, íå çàäåâàÿ äðóãèõ, áûëî íåâîçìîæíî. Êðåñòüÿíå, êîòîðûå íå ó÷àñòâîâàëè â îáùåñòâåííûõ ðèòóàëàõ èëè îñóæäàëè èõ, ïîäòà÷èâàëè ýôôåêòèâíîñòü ñîâìåñòíûõ
äåéñòâèé, à ñëåäîâàòåëüíî, ïîäâåðãàëè îïàñíîñòè âñåõ è êàæäîãî18.
3. Ôîðìèðîâàíèå exclusive humanism.
×. Òåéëîð, ãîâîðÿ î ñåêóëÿðíîì îáùåñòâå, çàìå÷àåò òî, ÷òî çäåñü
ìû âïåðâûå ñòîëêíóëèñü ñ îáùåñòâîì, ãäå ñàìîäîñòàòî÷íûé ãóìàíèçì
ïîëíîñòüþ äîñòóïåí â êà÷åñòâå ìèðîâîççðåí÷åñêîé âîçìîæíîñòè.
Ïðè÷¸ì, òóò îí èñïîëüçóåò òåðìèí exclusive humanism, êîòîðûé â ðóññêèõ èñòî÷íèêàõ19 Ä. Óçëàíåð ïåðåâîäèò êàê ýêñêëþçèâíûé ãóìàíèçì,
16
17
18
19

Ibidem, c. 63.
Ibidem, c. 69.
Ibidem, c. 75.
×. Òåéëîð, Ñòðóêòóðû çàêðûòîãî ìèðà, c. 3355.
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à â óêðàèíñêèõ20 À. Ïàíè÷, Ê. Ñèãîâ è äð. èñïîëüçóþò áîëåå òî÷íîå
âèêëþ÷àëüíèé ãóìàí³çì. Ýòîò òåðìèí îçíà÷àåò òàêîé ãóìàíèçì, ñ òî÷êè
çðåíèÿ êîòîðîãî äëÿ ÷åëîâåêà èìååò çíà÷åíèå èñêëþ÷èòåëüíî
÷åëîâå÷åñêîå èëè òàêîé, êîòîðûé èñêëþ÷àåò èç ñâîåãî ãîðèçîíòà ÷òîëèáî òðàíñöåíäåíòíîå, äàæå åñëè ïðèçíà¸ò åãî ñóùåñòâîâàíèå. Ýòî
êðàéíå âàæíîå ïîíÿòèå ó ×. Òåéëîðà, âåäü èìåííî åãî îí ñòàâèò
â êà÷åñòâå óñëîâèÿ âîçìîæíîñòè ñåêóëÿðíîñòè. Îí îáúÿñíÿåò ñâîé òåçèñ
ñëåäóþùèì îáðàçîì: âîçíèêíîâåíèå exclusive humanism ðàñøèðèëî
ñïåêòð äîñòóïíûõ âîçìîæíîñòåé, çàâåðøèâ òåì ñàìûì ýðó íàèâíîé
ðåëèãèîçíîé âåðû (ôèëîñîô ââîäèò ýòî ïîíÿòèå, ïûòàÿñü îòìåæåâàòü
âåðó äîñåêóëÿðíîãî ìèðà îò âåðû «ðåôëåêòèâíîé», êîòîðàÿ âîçíèêëà
â ìèðå ñåêóëÿðíîì).
Exclusive humanism  ýòî òàêîé ãóìàíèçì, ïðè êîòîðîì çàòåìíÿþòñÿ,
íèâåëèðóþòñÿ âñå öåëè, êîòîðûå ðàíåå ñòîÿëè âûøå ÷åëîâå÷åñêîãî
ïðîöâåòàíèÿ. Èíûìè ñëîâàìè, ýòî òàêîé òèï ìèðîâîççðåíèÿ, êîãäà äëÿ
áîëüøèíñòâà ëþäåé íà ïåðâûé ïëàí ñðåäè âñåõ öåëåé âûõîäèò èìåííî
÷åëîâå÷åñêîå ïðîöâåòàíèå21.
4. Èçìåíåíèå îòíîøåíèÿ ê èãðå ñòðóêòóðû è àíòèñòðóêòóðû.
Òåéëîð, ðàññìàòðèâàÿ ñîâðåìåííîå è äîìîäåðíîå ìèðîâîççðåíèÿ,
îäíîé èç âàæíûõ õàðàêòåðèñòèê ïîñëåäíåãî âûäåëÿåò íàïðÿæåííûé
áàëàíñ äâóõ âèäîâ öåëåé: ñ îäíîé ñòîðîíû, õðèñòèàíñòâî íàïðàâëÿëî
ëþäåé íà öåëè, êîòîðûå áûëè íàïðàâëåíû ê ÷åìó-òî âûñøåìó,
ñâåðõ÷åëîâå÷åñêîìó, òðàíñöåíäåíòíîìó; ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïðàêòèêè
ñðåäíåâåêîâîãî îáùåñòâà çàñòàâëÿëè ñòðåìèòüñÿ è ñîäåéñòâîâàòü
÷åëîâå÷åñêîìó ïðîöâåòàíèþ. Êàê ïèøåò Òåéëîð: Ýòèì ñîçäàâàëàñü
íàïðÿæåíèå ìåæäó òðåáîâàíèÿìè ïîëíîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ, ê êîòîðîìó
ïðèçûâàëà âåðà, è òðåáîâàíèÿìè îáû÷íîé ïîâñåäíåâíîé æèçíè22.
Ñàìî íàïðÿæåíèå ïðîÿâëÿëîñü ïî-ðàçíîìó. Ïðèâåä¸ì òå ïðèìåðû,
íà êîòîðûå îáðàùàåò âíèìàíèå ñàì ôèëîñîô â ñâîåé ðàáîòå:
1) èäåÿ áåçáðà÷èÿ: ñðåäè ìîíàøåñòâà ðàñïðîñòðàíÿëèñü ìûñëè, ÷òî
áåçáðà÷èå ïîçâîëÿåò ïîëíîñòüþ îòäàòü ñåáÿ Áîãó, à ðîæäåíèå äåòåé
 ýòî ïðîäîëæåíèå ãðåõîïàäåíèÿ, Öåðêâè ñòàëè ðåøàòü ýòî íàïðÿæåíèå
ïî-ðàçíîìó: íåêîòîðûå âûáèðàëè îáåò áåçáðà÷èÿ, äðóãèå åãî àáñîëþòíî
îòâåðãàëè, à íåêîòîðûå ñîâìåùàëè èäåþ áåçáðà÷èÿ ñ ïðèçíàíèåì
ëåãèòèìíîñòè æèçíè â áðàêå (òî åñòü ïûòàëèñü íàéòè áàëàíñ ìåæäó
êðàéíîñòÿìè);
20
21
22

×. Òåéëîð, Ñåêóëÿðíà äîáà.
Ibidem.
Ibidem, c. 78.
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2) ðàçíèöà ìåæäó òåì, êàê âåäóò ñåáÿ ëþäè, êîòîðûå ïðîöâåòàþò
è òåì, ÷òî îò ëþäåé òðåáóåò Åâàíãåëèå: íàïðÿæåíèå ïîÿâëÿåòñÿ òàì, ãäå
ñòàëêèâàþòñÿ ýòèêà ÷åñòè, òðåáîâàíèÿ ãîðäîñòè è ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ,
êîòîðûå äèêòóåò õðèñòèàíñòâî;
3) ðîëü è ìåñòî òàèíñòâ è îñâÿùåííûõ ïðåäìåòîâ: âñå ýòî äîëæíî
ñïîñîáñòâîâàòü ñïàñåíèþ ëþäåé, íî âñå æå ýòè âåùè íàõîäÿòñÿ íà ãðàíè
òðàíñöåíäåíòíîãî, òî åñòü èõ íåëüçÿ íàïðàâëÿòü íà óäîâëåòâîðåíèå
êîðûñòíûõ öåëåé (â òîì ÷èñëå, ñâîåãî ñïàñåíèÿ).
Òåéëîð îòìå÷àåò, ÷òî èìåííî êàòîëèöèçì ïðåäóñìàòðèâàë
ñâîåîáðàçíûé áàëàíñ íà îñíîâå èåðàðõè÷åñêîé âçàèìîäîïîëíÿåìîñòè23.
Èíûìè ñëîâàìè, ïî åãî ìíåíèþ, íàïðÿæåíèå ðåøàëñÿ â óðàâíèâàíèè
îáðàçîâ æèçíè: èñïîëüçîâàëàñü ôîðìóëà ìîíàõè çà âñåõ ìîëÿòñÿ, çíàòü
âñåõ çàùèùàåò, êðåñòüÿíå íà âñåõ ðàáîòàþò.
Îäíàêî ýòî áûëà òîëüêî ÷àñòü òåõ ïóòåé óðàâíîâåøèâàíèÿ
íàïðÿæåíèé, êîòîðûå èñïûòûâàëî ìèðîâîççðåíèå ñðåäíåâåêîâîãî
÷åëîâåêà. Åùå îäèí ïóòü  ýòî êàðíàâàë è äðóãèå ïîäîáíûå ïðàçäíèêè
(ïðàçäíèê íåïîñëóøàíèÿ, ïðàçäíèê ìàëü÷èêà-åïèêîïà è äð.) Ýòî
áûëè ìîìåíòû æèçíè ëþäåé, êîãäà îáû÷íûé ïîðÿäîê âåùåé
ïåðåâîðà÷èâàëñÿ ñ íîã íà ãîëîâó: äóðàê ìîã ñòàòü êîðîëåì íà äåíü; òî,
÷òî âñåãäà ïî÷èòàëîñü, çäåñü âûñìåèâàëîñü; ðàçðåøàëèñü ðàçëè÷íûå
êðàéíîñòè â ïîâåäåíèè.
Òåéëîð ïûòàåòñÿ ïîêàçàòü, ÷òî âñå îíè óêàçûâàþò íà âàæíûé
ïðèçíàê äî ìîäåðíîãî ìèðîâîççðåíèÿ  âçàèìîäîïîëíÿåìîñòè
ïðîòèâîïîëîæíîñòåé, òàêèõ ñîñòîÿíèé, êîòîðûå íåëüçÿ ïåðåæèâàòü
îäíîâðåìåííî. ×òîáû îáúÿñíèòü ýòî, Òåéëîð îáðàùàåòñÿ ê èäåå
Â. Òåðíåðà, êîòîðûé ñ÷èòàë, ÷òî êàæäàÿ ñòðóêòóðà íóæäàåòñÿ â àíòèñòðóêòóðå24. Ïîä ñòðóêòóðîé Òåðíåð (à âñëåä çà íèì è Òåéëîð) ïîíèìàåò
óïîðÿäî÷åííóþ ñîâîêóïíîñòü íàáîðîâ ðîëåé, ñòàòóñîâ è ðàíæèðîâàíèå
ýòèõ ñòàòóñîâ, êîòîðàÿ ñîçíàòåëüíî ïðèçíàåòñÿ è ðåãóëÿðíî ïðèìåíÿåòñÿ
â äàííîì îáùåñòâå25. Òåéëîð äîáàâëÿåò ê ýòîìó, ÷òî ìû ìîæåì ýòî
ïîíÿòü êàê êîäû ïîâåäåíèÿ â îáùåñòâå (ñòîèò çàìåòèòü, ÷òî ýòà èäåÿ
íàïîìèíàåò íàì êîíöåïò ñîöèàëüíûõ ðîëåé â îáùåñòâå).
Îäíàêî íåñìîòðÿ íà ñóùåñòâîâàíèå òàêîé ñòðóêòóðû, ñóùåñòâóþò
ìîìåíòû, êîãäà åå äåéñòâèå ïðåêðàùàåòñÿ, íåéòðàëèçóåòñÿ èëè âîâñå
íàðóøàåòñÿ  ïîÿâëÿåòñÿ àíòèñòðóêòóðà. Òåðíåð, à âñëåä çà íèì è Òåéëîð,
ãîâîðèò, ÷òî èãðà ñòðóêòóðû è àíòèñòðóêòóðû (êîäà è àíòèêîäà) íåîáõî23
24
25

Ibidem, c. 80.
Ibidem, c. 83.
Ibidem, c. 8384.
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äèìà äëÿ ñîõðàíåíèÿ îáùåñòâà. Îáúÿñíÿòü ýòî ìîæíî ïî-ðàçíîìó:
îñëàáëåíèåì äàâëåíèÿ, íåîáõîäèìîñòüþ ïðèîáðåòåíèÿ êîäà íåêîòîðûõ
íåîáóçäàííûõ ñèë àíòèêîäà è äð. Âûâîä, ê êîòîðîìó ïîäõîäèò Òåéëîð,
â òîì, ÷òî è â ìîäåðíîì ìèðîâîççðåíèè ïðèñóòñòâóåò íåîáõîäèìîñòü
àíòèñòðóêòóðû: Âñå êîäû íóæíî óðàâíîâåñèòü [...], èíà÷å íàñ îæèäàåò
æåñòîêîñòü, ðàññëàáëåíèå, àòðîôèÿ îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé, ñëåïîòà,
è â êîíöå êîíöîâ, âïîëíå âîçìîæíî, ñàìîðàçðóøåíèå26.
Îäíàêî â ñîâðåìåííîì ìèðå àíòèñòðóêòóðà íå ïðèçíàåòñÿ â êà÷åñòâå íåîáõîäèìîñòè äëÿ âñåãî îáùåñòâà (ò.å. èãðà êîäà è àíòèêîäà íå
èñ÷åçëà ñîâñåì, íî ñîõðàíÿåòñÿ òîëüêî â íåêîòîðûõ ýëåìåíòàõ îáùåñòâåííîé æèçíè  íàïðèìåð, ðèòðèò). Â îòäåëüíûõ ìîìåíòàõ àíòèñòðóêòóðà ïåðåøëà â ÷àñòíóþ ñôåðó. Èíûìè ñëîâàìè, òåïåðü ðàçëè÷èÿ
îáùåñòâåííîãî è ÷àñòíîãî èãðàþò òó ðîëü, êîòîðàÿ áûëà çàêðåïëåíà çà
ðàçëè÷èÿìè ìåæäó îáûäåííîé æèçíüþ è êàðíàâàëîì â Ñðåäíåâåêîâüå.
Òàêèì îáðàçîì, ×. Òåéëîð ïðèõîäèò ê âûâîäó, ÷òî çíà÷èòåëüíàÿ
÷àñòü òðàäèöèîííîé èãðû ñòðóêòóðû è àíòèñòðóêòóðó äëÿ íàñ ïîòåðÿíà.
Âåäü ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå îáùåñòâà ñòðóêòóðíî îòëè÷àåòñÿ îò âñåãî, ÷òî
áûëî ðàíüøå. Õîòÿ ïðè ýòîì «çîâ àíòèñòðóêòóðû» îñòàåòñÿ î÷åíü ñèëüíûì
è â íàøåì ìèðå.
5. Îò âûñøèõ âðåì¸í ê ñåêóëÿðíîìó âðåìåíè.
Åù¸ îäíèì âàæíûì ìîìåíòîì âîñïðèÿòèÿ, êîòîðûé èçìåíèëñÿ,
áûëî âðåìÿ. ×. Òåéëîð, æåëàÿ îòìåæåâàòü îáû÷íîå, ìèðñêîå âðåìÿ,
íàçûâàåò åãî ñåêóëÿðíûì âðåìåíåì. Âðåìÿ æå äîìîäåðíîé ýïîõè îí
íàçûâàåò âûñøèå âðåìåíà (èëè âå÷íîñòüþ, êîòîðûõ áûëî íåñêîëüêî).
Ñåêóëÿðíîå âðåìÿ  ýòî òî, ÷åì äëÿ íàñ ÿâëÿåòñÿ îáû÷íîå âðåìÿ.
Ñîáñòâåííî, ýòî ïðîñòî âðåìÿ: îäíî ñîáûòèå ñëåäóåò çà äðóãèì, à âñ¸,
÷òî â ïðîøëîì  óæå â ïðîøëîì.
Âûñøèå æå âðåìåíà íàìíîãî áîëåå ñëîæíû. Êàê ïèøåò î íèõ
×. Òåéëîð: Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî îíè ñîáèðàëè, óïîðÿäî÷èâàëè, ðåîðãàíèçîâûâàëè, ïåðåìåæåâûâàëè îáû÷íîå ìèðñêîå âðåìÿ27. Ýòè âðåìåíà
ââîäÿò â ïðîôàííîå óñòðîéñòâî âðåìåíè èñêðèâëåíèÿ è íåïîñëåäîâàòåëüíîñòè.
Ñòîèò îòìåòèòü âèäû âûñøèõ âðåì¸í:
1) Ïëàòîíîâà âå÷íîñòü  îáîçíà÷åíà èäåàëüíîé íåäâèæèìîñòüþ,
ïîëíûì ñïîêîéñòâèåì; äîñòèãíóòü ìû å¸ ìîæåì, âûéäÿ çà ïðåäåëû
âðåìåíè;
26
27

Ibidem, c. 87.
Ibidem, c. 94.
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2) Áîæåñòâåííàÿ âå÷íîñòü  íå îòìåíÿÿ âðåìåíè, îíà ñòÿãèâàåò åãî
â ìîìåíò; ïîñòèãíóòü å¸ ìû ìîæåì èñêëþ÷èòåëüíî ïîñðåäñòâîì ó÷àñòèÿ
â Áîæåñòâåííîé æèçíè;
3) ïåðâè÷íîå âðåìÿ  ýòî óñòàíîâëåííûé ïîðÿäîê âåùåé. Äåÿòåëÿìè
ýòîãî âðåìåíè áûëè Áîãè èëè, ïî êðàéíåé ìåðå, ãåðîè. Ýòî âðåìÿ
ñîòâîðåíèÿ ìèðà (èëè íàðîäà). Ïîñòèãíóòü ìû ýòî âðåìÿ ìîæåì òîëüêî
ïóò¸ì ïðîâåäåíèÿ ðèòóàëà, êîòîðûì èìååò ýôôåêò îáíîâëåíèÿ è íîâîãî
ïîñâÿùåíèÿ (à, çíà÷èò, ïðèáëèæåíèÿ ê èñòîêó).
×. Òåéëîð ñ÷èòàåò, ÷òî âîñïðèÿòèå âðåìåíè äîìîäåðíîãî ÷åëîâåêà
áûëî ñôîðìèðîâàíî âñåìè òðåìÿ âèäàìè âðåìåíè: ëþäè òîãî
èñòîðè÷åñêîãî ïåðèîäà îäíîâðåìåííî ïðåáûâàëè è ýòèõ òð¸õ âûñøèõ
âðåìåíàõ (âåðòèêàëüíîå èçìåðåíèå), è â ñåêóëÿðíîì (ãîðèçîíòàëüíîå
èçìåðåíèå). Ýòèì îíè êàðäèíàëüíî îòëè÷àþòñÿ îò ÷åëîâåêà ìîäåðíîé
ýïîõè: â îòëè÷èå îò ïðåäêîâ, îíè ñêëîííû âèäåòü ñâîè æèçíè èñêëþ÷èòåëüíî â ðàìêàõ òå÷åíèÿ ñåêóëÿðíîãî âðåìåíè28. Îòñþäà ×. Òåéëîð
óòâåðæäàåò: â ñîâðåìåííîñòè ïðîèñõîäèò ôîðìèðîâàíèå òàêèõ ìèðîâ
(ãîðèçîíòàëüíûõ, êàê îí èõ íàçûâàåò), êîòîðûå íå îñòàâëÿþò ïðîñòðàíñòâî äëÿ âåðòèêàëüíîãî èëè òðàíñöåíäåíòíîãî (îíè èëè çàêðûâàþò åãî,
èëè äåëàþò åãî íåäîñòóïíûì)29.
Íàïîñëåäîê çàìåòèì, ÷òî ñ èçìåíåíèåì ïðåäñòàâëåíèÿ âðåìåíè
èçìåíèëîñü è ïðåäñòàâëåíèå î ìèðå, â êîòîðîì æèâ¸ò ÷åëîâåê: âìåñòî
êîñìîñà ÷åëîâå÷åñòâî òåïåðü æèâ¸ò âî Âñåëåííîé.
Ïîäâåñòè èòîã õîòåëîñü áû ñëîâàìè ñàìîãî ×. Òåéëîðà: ß íàðèñîâàë êàðòèíó ìèðà, êîòîðûé ìû ïîòåðÿëè: òàêîãî, ãäå äóõîâíûå ñèëû
âëèÿëè íà ïîðèñòûõ ñóáúåêòîâ, îáùåñòâåííîå çèæäèëîñü â ñâÿùåííîì,
à ñåêóëÿðíîå âðåìÿ  â âûñøèõ âðåìåíàõ, â îáùåñòâå ïîääåðæèâàëîñü
ðàâíîâåñèå ñòðóêòóðû è àíòèñòðóêòóðû, à äðàìà ÷åëîâå÷åñêîãî ñóùåñòâîâàíèÿ ðàçâîðà÷èâàëàñü â êîñìîñå 30. Òàêèì îáðàçîì ìîæíî ñäåëàòü
âûâîä î òîì, êàê Òåéëîð âèäèò ñóùíîñòü ñåêóëÿðíîé ýïîõè  ýòî ýïîõà,
êîãäà ñòàíîâèòñÿ ìûñëèìûì çàòìåíèå âñåõ öåëåé, êðîìå ÷åëîâå÷åñêîãî
ïðîöâåòàíèÿ, äëÿ áîëüøèíñòâà æèâóùèõ â îáùåñòâå ëþäåé. Âàæíåéøèìè
ìîäóñàìè ñåêóëÿðèçàöèè ÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå: êàðòèíà ìèðà ïîíèìàåòñÿ
êàê ðàñêîëäîâàííàÿ, ß ïîíèìàåòñÿ êàê áóôåðèçèðîâàííîå, ïîä
ãëàâíîé öåëüþ ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè ïîíèìàåòñÿ òîëüêî è èñêëþ÷èòåëüíî
÷åëîâå÷åñêîå ïðîöâåòàíèå, æèçíü îáùåñòâà ïîíèìàåòñÿ òîëüêî â ðàìêàõ
ñòðóêòóðû, à âðåìÿ ïîíèìàåòñÿ êàê ñåêóëÿðíîå, ïðîñòî âðåìÿ.
28
29
30

Ibidem.
Idem, Ñòðóêòóðû çàêðûòîãî ìèðà, c. 3355.
Idem, Ñåêóëÿðíà äîáà, c. 105.
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Àêòóàëüíûì ïðåäñòàâëÿåòñÿ ðàññìîòðåòü â áóäóùèõ ïóáëèêàöèÿõ
âîçìîæíîñòü ïðèìåíåíèÿ êîíöåïöèè ×. Òåéëîðà ê èññëåäîâàíèþ
ðåëèãèîçíîé æèçíè Âîñòî÷íîé Åâðîïû â öåëîì è Óêðàèíû â ÷àñòíîñòè.

PRZEJAWY SEKULARYZACJI W KONCEPCJI CHARLESA TAYLORA
(STRESZCZENIE)

Artyku³ jest powiêcony krytycznej analizie pojêcia sekularyzacji, które przedstawi³ znany kanadyjski filozof Charles Taylor. Autorka bada istotne elementy procesu sekularyzacji, na które zwraca
uwagê Ch. Taylor. S¹ nimi: ujawniaj¹cy siê ekskluzywny humanizm, odczarowanie wiata, przemiana chropowatego ja w odizolowane ja czy zmiana nastawienia ludzi do up³ywaj¹cego czasu.
W artykule podjêta jest tak¿e kwestia, na ile jest zasadne odniesienie przedstawionej koncepcji
Ch. Taylora do zmian zachodz¹cych obecnie w spo³eczeñstwach wschodniej Europy.

MODES OF SECULARIZATION IN CHARLES TAYLOR’S CONCEPTION
(SUMMARY)

This article is devoted to consideration and critical analysis of the concept of secularization,
proposed by the popular Canadian philosopher Charles Taylor. Main elements of the secularization
process, allocated by the philosopher, are highlighted in the article. There are some basic elements
among them: the emergence of exclusive humanism, disenchantment of the world, the transformation of the porous self into buffered self, changing of attitude to the time etc. The question about
the difficulties of philosophical works translation is raised. There is a possibility of applying the
Ch.Teylors concept to investigate not only the Western religious life, but also of Eastern Europe is
denotes.

DIE MODI DER SÄKULARISIERUNG IN DER KONZEPTION
VON CHARLES TAYLOR
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Beitrag widmet sich der Prüfung und kritische Analyse der Konzeption der Säkularisierung, die der im Westen beliebt kanadische Philosoph Charles Taylor angeboten hat. Der Autor leitet
die wesentlichen Elemente des Prozesses der Säkularisierung, der von dem Philosoph geprüft wird, in
dem Beitrag ab. Die wesentliche Elementen darunter sind: das Erscheinen des ausschließlichen
Humanismus, die Entzauberung der Welt, die Verwandlung des porösen Selbst in das gepufferte
Selbst, die Änderung des Verhalten in der Zeit etc. Die Frage der Übersetzung philosophischer
Werke wird angeregt.
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1 1. Þ. Áàðàáàø, Òàðàñ Øåâ÷åíêî: èìïåðàòèâ Óêðàèíû. Èñòîðèîãðàôèè è íàöèîñîôñêîå
ïàðàäèãìà, Êèåâ 2004, 181 ñ.
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óäåëèëè íåìàëîå âíèìàíèå îòäåëüíûì àñïåêòàì èññëåäîâàíèÿ ôåíîìåíà
ñâîáîäû â òâîð÷åñòâå Ò. Øåâ÷åíêî. Îäíàêî êîíöåïòóàëüíîé ðàáîòû
ïîñâÿùåííîé äàííîìó âîïðîñó ìû íå íàõîäèì.
Â êîíöå ññûëêè, êîãäà âîïðîñ îñâîáîæäåíèÿ áûë ïî÷òè ðåøåí,
Øåâ÷åíêî çàâåë òåòðàäü (Äíåâíèê), ÷òîáû çàïèñûâàòü, ÷òî ñ íèì
è âîêðóã íåãî ïðîèñõîäèò. Æóðíàë ïîýòà ïèñàëñÿ íå êàê ëè÷íûå çàìåòêè,
à êàê ñâîåîáðàçíûé àâòîáèîãðàôè÷åñêîå ïðîèçâåäåíèå; Äíåâíèê áûë
îòêðûò äëÿ äðóçåé.
Èäåÿ ñâîáîäû ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç âåäóùèõ ïðîáëåì Äíåâíèêà
Ò. Øåâ÷åíêî. Ñòðàíèöû äíåâíèêà ñâèäåòåëüñòâóþò î òðàãåäèè äóõîâíîãî
è íðàâñòâåííîãî óïàäêà, êîòîðàÿ ïðîèñõîäèëà íà ãëàçàõ ïîýòà íà
ïðîòÿæåíèè äåñÿòè ëåò ñîëäàòñêîé ñëóæáû. Øåâ÷åíêà ïóãàåò ïîëíàÿ
ïîòåðÿ ÷åëîâå÷åñêèõ öåííîñòåé, îòñòóïëåíèå îò èñêîííûõ òðàäèöèé.
Ïîýò íàçûâàåò òðè âåùè, êîòîðûå, ïî åãî ìíåíèþ, ÿâëÿþòñÿ ñàìûìè
öåííûìè â æèçíè ÷åëîâåêà: ñåìüÿ, ðîäèíà è ñâîáîäà. Ñîëäàòû  ñàìîå
áåäíîå, ñàìîå æàëêîå ñîñëîâèå â íàøåì ïðàâîñëàâíîì îòå÷åñòâå. Ó íåãî
îòíÿòî âñå, ÷åì òîëüêî æèçíü êðàñíà: ñåìåéñòâî, ñåìüÿ, ñâîáîäà, îäíèì
ñëîâîì, âñå8. Îí ñ÷èòàåò, ÷òî áåç íèõ æèçíü ÷åëîâåêà áåññîäåðæàòåëüíàÿ
è ïóñòàÿ, ïîýòîìó âîñïèòàíèå, êîòîðîå èõ îòâåðãàåò, Øåâ÷åíêî ñ÷èòàåò
áåñ÷åëîâå÷íûì. Îí íå ìîæåò ñìèðèòüñÿ ñ òåì, ÷òî âîåííàÿ ñðåäà
èñêîðåíÿåò â ÷åëîâåêå âñå ÷åëîâå÷åñêîå è ïðåâðàùàåò åå â ñóùåñòâî áåç
íàìåêà íà ìîðàëüíûå öåííîñòè è áåç ñòðåìëåíèÿ ê ñâîáîäå. Òðàãåäèÿ
âîåííîãî ÷åëîâåêà â âîñïðèÿòèè ïîýòà çàêëþ÷àåòñÿ íå ñòîëüêî â íàëè÷èè
âðàæäåáíîé ñèñòåìû â ëèöå öàðÿ, ãåíåðàëîâ, êîìàíäèðîâ, îôèöåðîâ
è äðóãèõ ÷èíîâ, õîòÿ îíà è äåëàåò æèçíü ýòîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé òóäà
ïîïàëà íåâûíîñèìûì, ñêîëüêî â åãî äóõîâíîì óïàäêå. Ïîýòîìó òàê
âàæíî äëÿ Øåâ÷åíêî  ñîõðàíèòü ñâîáîäó â ñâîåì ñåðäöå, âåäü ýòî
è åñòü ñâîáîäà âíóòðåííÿÿ, äóõîâíàÿ, êîòîðóþ íåëüçÿ óíè÷òîæèòü
â ÷åëîâåêå íèêàêèìè îãðàíè÷åíèÿìè, çàïðåòàìè, òþðüìàìè, ïûòêàìè9.
Â íà÷àëå äíåâíèêà ÷èòàåì: Âîò âòîðîãî ìàÿ ïîëó÷èë ÿ ïèñüìî èç
Ïåòåðáóðãà îò Ìèõàèëà Ëàçàðåâñêîãî ñ ïðèëîæåíèåì 75 ðóáëåé. Îí
èçâåùàåò ìåíÿ, èëè, ëó÷øå, ïîçäðàâëÿåò ño ñâîáîäîé10. Ñîáñòâåííî
â ýòîò ìîìåíò ïèñàòåëü ïîëó÷àåò ïåðâîå èçâåñòèå î ñâîåì ïðåäñòîÿùåì
óâîëüíåíèè.
8
9

Ò. Øåâ÷åíêî, Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé, T. 5, Êèåâ 2003, c. 15.
À.À. Øêðàáàëþê, Ôåíîìåí ñâîáîäû â òâîð÷åñòâå Òàðàñà Øåâ÷åíêî, Äèññåðòàöèÿ íà
ñîèñêàíèå ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, Èíñòèòóò ëèòåðàòóðû, c. 14.
10 Ò. Øåâ÷åíêî, Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé, T. 5, Êèåâ 2003, c. 15.
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Ñëåäóþùóþ âåñòü î ñâîáîäå Øåâ÷åíêî ïîëó÷àåò 7 àïðåëÿ. Èìåííî
òîãäà ó íåãî íà÷èíàåòñÿ íàñòîÿùèé çàñòîé (îæèäàíèÿ), êîãäà ñâîáîäà
è äîðîãà ìåíÿ ñîâåðøåííî ïîãëîòèëè11. Íàõîäÿñü â òàêîì ñîñòîÿíèè îí
áëàãîäàðèò Êóëèøà çà ïðèñëàííûå êíèãè, êîòîðûå íàâåÿëè åìó
íîñòàëüãè÷åñêèå âîñïîìèíàíèÿ î ïðåêðàñíîé áåäíîé Óêðàèíå, ñëåïîãî
ëèðíèêà è êîáçàðÿ  ñâîåîáðàçíûõ ñèìâîëîâ ñâîáîäû.
Íà êàæäîé ñòðàíèöå äíåâíèêà Øåâ÷åíêî ïðîÿâëÿåò ñîáñòâåííî
ýêçèñòåíöèàëüíîå ñòðåìëåíèå ê ñâîáîäå. Âå÷åðîì âîçâðàòèëñÿ
ÿ â óêðåïëåíèå è ïîëó÷èë ïðèêàçàíèå îò ôåëüäôåáåëÿ ãîòîâèòüñÿ
ê ñìîòðó. Ýòî ðåçóëüòàò äàâíî îæèäàåìîé ïî÷òû è ñ òàêèì òðåïåòîì
îæèäàåìîé Ñâîáîäû. Òÿæåëî, íåâûðàçèìî òÿæåëî! ß çäóðåþ, íàêîíåö,
îò ýòîãî áåñêîíå÷íîãî îæèäàíèÿ12 .
Ïîä÷åðêèâàÿ îãðîìíîå æåëàíèå ñâîáîäû Øåâ÷åíêî çàêëþ÷àåò: Êàê
áûñòðî è ãîðÿ÷î èñïîëíÿåòñÿ ïðèêàçàíèå àðåñòîâàòü, òàê, íàïðîòèâ,
âÿëî è õîëîäíî èñïîëíÿåòñÿ ïðèêàçàíèå îñâîáîäèòü. À âîëÿ îäíîãî
è òîãî æå ëèöà. Èñïîëíèòåëè îäíè è òå æå. Îò÷åãî æå ýòà ðàçíèöà?13.
Ïèñàòåëÿ ÷ðåçâû÷àéíî áåñïîêîèò ñîëäàòñêàÿ ìóøòðà, êîòîðàÿ
ïðåâðàùàåò êîãäà ñâîáîäíîãî ÷åëîâåêà â æèâîòíîå èëè áåçäóøíóþ
ìàøèíó. Íåóæåëè è ýòî åùå íå â ïîñëåäíèé ðàç ìåíÿ âûâåäóò íà
ïëîùàäü, êàê áåññëîâåñíîå æèâîòíîå íà ïîêàç? Ïîçîð è óíèæåíèå!
Òðóäíî, òÿæåëî, íåâîçìîæíî çàãëóøèòü â ñåáå âñÿêîå ÷åëîâå÷åñêîå
äîñòîèíñòâî, ñòàòü íàâûòÿæêó, ñëóøàòü êîìàíäû è äâèãàòüñÿ, êàê
áåçäóøíàÿ ìàøèíà14.
Êîáçàðü íàõîäÿñü â ññûëêå, òàêæå îáðàùàåò âíèìàíèå íà çíà÷èìîñòü äóõîâíîé è ôèçè÷åñêîé ñâîáîäû, êîòîðûõ åìó íå õâàòàåò äëÿ
íàïèñàíèÿ ïîýçèè. Íî ýòî íè÷åãî, äàñò Áîã, âûðâóñü íà ñâîáîäó, è îíè
(âèðøè) ó ìåíÿ ïîòåêóò ïëàâíåå, ñâîáîäíåå è ïðîùå è âåñåëåå. Äîæäóñü
ëè ÿ ýòîé õðîìîé âîëøåáíèöû ñâîáîäû?15.
Äèàëåêòè÷åñêîå åäèíñòâî âåðû è ñîìíåíèÿ, ïîðîæäåíû îæèäàíèåì
Øåâ÷åíêî äîêóìåíòà, êîòîðûé çàñâèäåòåëüñòâóåò î åãî ñâîáîäå, âëèÿåò
íà âîçíèêíîâåíèå ó íåãî ìûñëåé îá îáðàùåíèè â ïëåí è òÿæåëîé
ïñèõîëîãè÷åñêîé ïåðñïåêòèâå. Ñåãîäíÿ îæèäàþò ïàðîõîä ñ ïî÷òîé èç
Ãóðüåâà. È íèêòî åãî ÍÅ îæèäàåò ñ òàêèì òðåïåòíûì íåòåðïåíèåì, êàê ÿ.
×òî, åñëè íå ïðèâåçåò îí ìíå òàê äîëãî îæèäàåìîé ñâîáîäû? ×òî ÿ òîãäà
11
12
13
14
15

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem.
Ibidem,
Ibidem,

c. 18.
c. 19.
c. 20.
c. 23.
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áóäó äåëàòü? Ïðèäåòñÿ, âî èçáåæàíèå ãàóïòâàõòû ñ áëîõàìè è êëîïàìè,
çíàêîìèòüñÿ ñî âíîâü ïðèáûâøèì îôèöåðàìè è â îæèäàíèè áóäóùèõ
áëàã ïüÿíñòâîâàòü ñ íèìè. Ìðà÷íàÿ, îòâðàòèòåëüíàÿ ïåðñïåêòèâà16.
Ñëåäîâàòåëüíî, Øåâ÷åíêî âñïîìèíàåò î æèâîïèñè êàê î äðóãîé
âîçìîæíîñòè äëÿ ñàìîðåàëèçàöèè, êîòîðàÿ êàê áóäóùàÿ ïðîôåññèÿ
äîëæíà ïðèíîñèòü åìó äîõîä. Ñòðàííîå, îäíàêî æå, ýòî âñåìîãóùåå
ïðèçâàíèå. ß õîðîøî çíàë, ÷òî æèâîïèñü  ìîÿ áóäóùàÿ ïðîôåññèÿ, ìîé
íàñóùíûé õëåá. È âìåñòî òîãî ÷òîá èçó÷èòü åå ãëóáîêèå òàèíñòâà, è åùå
ïîä ðóêîâîäñòâîì òàêîãî ó÷èòåëÿ, êàêîâ áûë áåññìåðòíûé Áðþëëîâ,
ÿ ñî÷èíÿë ñòèõè, çà êîòîðûå ìíå íèêòî íè äåíüãè íå çàïëàòèë è êîòîðûå,
íàêîíåö, îñòàâèëè ìåíÿ ñâîáîäû, è êîòîðûå, íåñìîòðÿ íà âñåìîãóùåå
áåñ÷åëîâå÷íîå çàïðåùåíèå , ÿ âñåòàêè âòèõîìîëêó êðîïàþ17.
Ñ íåîáû÷íûì óâëå÷åíèåì óçíèê Øåâ÷åíêî îïèñûâàåò è òîò ìîìåíò,
êîãäà îí äåéñòâèòåëüíî ïîëó÷àåò ñâîáîäó: Ñ 15 ïî 22 àâãóñòà áûë
ó ìåíÿ â ãðÿçíîé è ïûëüíîé Àñòðàõàíè òàêîé ñâåòëûé, ïðåêðàñíûé
ïðàçäíèê, êàêîãî åùå íå áûëî â ìîåé æèçíè. Çåìëÿêè ìîè, áîëüøåþ
÷àñòüþ êèÿíå, òàê èñêðåííî, ðàäîñòíî, áðàòñêè ïðèâåòñòâîâàëè ìîþ
ñâîáîäó è äî òîãî ðàñïðîñòåðëè ñâîå ãîñòåïðèèìñòâî, ÷òî îñòàâèëè ìåíÿ
ñâîáîäû ñàìîìó âåñòè ñâîé æóðíàë è âçÿëè ýòó îáÿçàííîñòü íà ñåáÿ18.
Â Äíåâíèêå Øåâ÷åíêî ìû òàêæå íàõîäèì ïîýòè÷åñêîå âîñïåâàíèå
ñâîáîäû:
Ñâîáîäà  æåíùèíà ñ øèðîêèì, ãîðäûì øàãîì,
Ñî âçîðîì îãíåâûì,
Ïîä ãîðäî âüþùèìñÿ ïî âåòðó êðàñíûì ôëàãîì,
Ïîä äûìîì áîåâûì;
Åé íðàâèòñÿ ïëåáåé, îêðåïíóâøèé â ïðîêëÿòüå,
À íå ãíèëàÿ çíàòü,
È â ñâåæåé êðîâüþ äûìÿùèõñÿ îáúÿòüÿõ
Åé ëþáî òðåïåò19.
Òàê íàçûâàåìàÿ ñâîáîäà, êîòîðóþ ïîëó÷èë Øåâ÷åíêî òàêæå èìåëà
îïðåäåëåííûå îãðàíè÷åíèÿ: [...] ìíå âîñïðåùàåòñÿ âúåçä â îáå ñòîëèöû
è ÷òî ÿ îáðåòàþñü ïîä ñåêðåòíûì íàäçîðîì ïîëèöèè. Õîðîøàÿ ñâîáîäà.
Ñîáàêà íà ïðèâÿçè. Ýòî çíà÷èò, íå ñòîèòü áëàãîäàðíîñòè, â [àøå]
â [åëè÷åñòâî]20. È âîîáùå ïðè òåõ îáñòîÿòåëüñòâàõ, êîòîðûå ñëîæèëèñü
16
17
18
19
20

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

c.
c.
c.
c.
c.

3031.
37.
86.
103.
122.
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òîãäà â Ðîññèéñêîé èìïåðèè îá àáñîëþòíîé ñâîáîäå ïèñàòåëÿ ãîâîðèòü
íå ïðèõîäèòñÿ. Ýòî ïîäòâåðæäàþò ñëåäóþùèå ñòðîêè åãî ïîýçèè:
Âåðíóëñÿ ÿ ñ Ñèáèðè,
È íå èìåþ ñóäüáû,
Õîòÿ, êàæåòñÿ, íå â êàíäàëàõ,
È íå èìåþ ñâîáîäû.
Êîìèññàðû, èñïðàâíèê
Çà ìíîé ãîíÿþò;
Áîëüøå îíè ëþäåé óáèëè,
×åì ÿ äåíåã èìåþ21.
Â àñïåêòå ìîðàëüíîé ñâîáîäû îí îñóæäàåò äåêàáðèñòà Ïóùèíà çà
íàëè÷èå âíåáðà÷íûõ äåòåé: ß íèêîìó, è òåì áîëåå çàìåñòèòåëþ ñâîáîäû,
à íå èçâèíÿéòå ýòîé áåçíðàâñòâåííîé íåçàâèñèìîñòè, òàê òóãî
ñâÿçûâàþùåé ýòèõ áåäíûõ ïîáî÷íûõ äåòåé. Äåêàáðèñòó, ïîíåñøåìó ñâîé
êðåñò â ïóñòûííóþ Ñèáèðü âî èìÿ ÷åëîâå÷åñêîé ñâîáîäû, ïîäîáíàÿ
íåçàâèñèìîñòü íåïðîñòèòåëüíà22.
Ïîýòè÷åñêîå òâîð÷åñòâî Øåâ÷åíêî íåîòäåëèìà îò åãî ïðîçàè÷åñêîãî
íàñëåäèÿ. Íåâîçìîæíî ãîâîðèòü î öåëîñòíîñòè ìèðîâîççðåí÷åñêîé
ñèñòåìû ïîýòà è î êàòåãîðèè ñâîáîäû êàê îäèí èç âàæíåéøèõ
êîìïîíåíòîâ ýòîé ñèñòåìû áåç ïðèâëå÷åíèÿ ïðîçàè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèé
Øåâ÷åíêî, â ÷àñòíîñòè, åãî ïîâåñòåé, äðàìàòè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèé
è ïèñåì, â êîòîðûõ àâòîð ìíîãî âíèìàíèÿ óäåëÿåò ïðîáëåìå ñâîáîäû
è èññëåäîâàíèå êîòîðûõ ïîçâîëèò ïðîñëåäèòü âñå àñïåêòû ýòîé
ïðîáëåìû â åãî ëèòåðàòóðíîì òâîð÷åñòâå.
Íðàâñòâåííàÿ ñâîáîäà â ïðîçå íàñëåäèè Øåâ÷åíêî  ÿâëåíèå
ñëîæíîå, îíà ÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî âûñîêèì äîáðîì è áîëüøîé öåííîñòüþ
äëÿ ÷åëîâåêà, íî è âðåìåíåì ñòàíîâèòñÿ òÿæåëûì áðåìåíåì îòâåòñòâåííîñòè
çà ñâîè ïîñòóïêè. Óìåíèå ðàçëè÷àòü, ãäå äîáðî, à ãäå çëî, íå äàåòñÿ
ãåðîÿì ïðîèçâåäåíèé Øåâ÷åíêî ëåãêî, îíè çàñëóæèâàþò åãî ñòðàäàíèÿìè
è äîáðîäåòåëüþ, è òîëüêî òîãäà ïîëó÷àþò ïðàâî íà ñ÷àñòüå. Èõ
èíäèâèäóàëüíîå îùóùåíèå ñâîáîäû ÿâëÿåòñÿ íåïîâòîðèìûì è ãëóáîêî
ëè÷íîñòíûì.
Â ïîâåñòÿõ è äðàìàòè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèÿõ Øåâ÷åíêî âñòðå÷àåì
ðàçëè÷íûå ïðîÿâëåíèÿ ñâîáîäû, íî íà ïåðâûé ïëàí âûñòóïàåò èìåííî
ñâîáîäà íðàâñòâåííàÿ êàê îäíà èç ðàçíîâèäíîñòåé âíóòðåííåé ñâîáîäû.
Â ïðîçàè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèÿõ Øåâ÷åíêî íàëè÷èå èëè îòñóòñòâèå
21
22

Ibidem, c. 187.
Ibidem, c. 126.
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íðàâñòâåííîé ñâîáîäû ñòàíîâèòñÿ ïðè÷èíîé ïîñòóïêîâ äåéñòâóþùèõ
ëèö, âûáîðà èìè òîãî èëè èíîãî æèçíåííîãî ïóòè.
Èäåàëüíûé ãåðîé Øåâ÷åíêî ýòî ãëóáîêî âåðóþùèé ÷åëîâåê,
êîòîðûé, ñîáëþäàÿ çàïîâåäè Áîæüè, äîñòîéíî ïåðåíîñèò æèçíåííûå
èñïûòàíèÿ è ñòðàäàíèÿ. À åãî ñ÷àñòüå âîçìîæíî òîëüêî ïðè óñëîâèè
âëàäåíèÿ ìîðàëüíîé ñâîáîäîé è êàê ðåçóëüòàò åå ðåàëèçàöèè.
Â ïðîèçâåäåíèÿõ Øåâ÷åíêî ìîùíî çâó÷èò èäåÿ õðèñòèàíñêîãî
ìèëîñåðäèÿ, èäåÿ, ïðîíèçûâàþùàÿ âñå òâîð÷åñòâî ïèñàòåëÿ, îñîáåííî
ïîñëåäíèõ ëåò 23. Ãåðîè Øåâ÷åíêî îòìå÷àþòñÿ áåñêîìïðîìèññíûì
ñîáëþäåíèåì ñîáñòâåííûõ ìîðàëüíûõ ïðèíöèïîâ è íåñîêðóøèìîñòüþ
äóõà êàê ïðîÿâëåíèåì âíóòðåííåãî ïðîòåñòà ïðîòèâ àíòè ÷åëîâå÷íûõ
íîðì, íåñîâìåñòèìûõ ñ ìîðàëüíûìè ïðèíöèïàìè ÷åëîâåêà, è ÷àñòî
èççà ýòîãî âñòóïàþò â êîíôëèêò ñî ñðåäîé. Ìèð ãåðîåâ Ò. Øåâ÷åíêî
îñíîâàííûé íà òîì, ÷òî ïîíÿòèå ñâîáîäû çàíèìàåò îñîáîå ïîëîæåíèå
â ðîìàíòè÷åñêîé àêñèîëîãèè, íà êîòîðîé èçíà÷àëüíî âûñòðàèâàåòñÿ
òâîð÷åñòâî ïèñàòåëÿ, à ïðèðîäà ôåíîìåíà ñâîáîäû îòêðûâàåòñÿ
ðîìàíòèêàì â ïðîöåññå èññëåäîâàíèÿ äóàëèñòè÷åñêèõ ïîçèöèé öåëîå/
÷àñòü, îáùåå/îòäåëüíîå, óíèâåðñàëüíîå/èíäèâèäóàëüíîå24.
Ñâîáîäà ëè÷íîñòè òåñíåéøèì îáðàçîì ñâÿçàíà ñ åå æèçíåííîé
ïîçèöèåé, òî÷êîé çðåíèÿ îòíîñèòåëüíî ñâîåãî ìåñòà è ðîëè â îáùåñòâåííîé æèçíè, ÷òî îïðåäåëÿåòñÿ åå óáåæäåíèÿìè, èäåéíîñòüþ, ñîâåñòüþ.
Äëÿ Øåâ÷åíêî ñâîáîäà çàêëþ÷àåòñÿ ïðåæäå âñåãî â òîì, ÷òîáû ñàìîìó
îïðåäåëÿòü çàêîíû è íîðìû ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, íå ïðèçíàâàÿ íè
âíåøíåãî äèêòàòà, íè äàâëåíèÿ. Ïîýò íèêîãäà íå âîñïðèíèìàë è íå
ãîâîðèë òîãî, ÷òî ïðîòèâîðå÷èëî áû åãî óáåæäåíèþ è ìîðàëüíûì
ïðèíöèïàì. Ñâîáîäà äëÿ Øåâ÷åíêî îêàçàëàñü òîé ñàìîé áîëüøîé
öåííîñòüþ, â ñòðåìëåíèè ê êîòîðîé ÷åëîâåê òîëüêî è ìîæåò ðåàëèçîâàòü
ñåáÿ êàê ëè÷íîñòü è íà îñíîâå êîòîðîé äîëæåí ñòðîèòü ñâîþ æèçíü.
Â îäíîì èç ñâîèõ ïðîçàè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèé Øåâ÷åíêî êîíöåíòðèðóåòñÿ íà ñâîáîäå êàê ãëàâíîé öåííîñòè, ê êîòîðîé ñòðåìèëèñü
ðàíåíûå è ïñèõîëîãè÷åñêè ñëîìëåííûå ìîðÿêè, ÷òî âåðíî ñëóæèëè
ïðåñòîëó è îòå÷åñòâó. Â ïðèñóòñòâèè êîìèòåòà ðàíåíûõ áûëè ñïðîøåíû
ýòè óâå÷íûå áåäíÿêè, êàêóþ êòî èç íèõ ïîæåëàåò ñåáå íàãðàäó çà âåðíóþ
ñëóæáó ïðåñòîëó è îòå÷åñòâó. Áåäíÿêè ñíà÷àëà îòêàçàëèñü îò âñÿêîé
íàãðàäû, òîëüêî ÷òîá èõ îòïóñòèëè íà ðîäèíó. Êîìèòåò íàñòàèâàë, ÷òîá
îíè, êðîìå ýòîãî, òðåáîâàëà ñåáå âñÿêèé, ÷òî åìó íóæíî. Èíûå
ïîïðîñèëè äåíåæíîé íàãðàäû, äðóãèå  ×òîáû îñâîáîäèòü äåòåé èõ èç
23
24

À.À. Øêðàáàëþê, Ôåíîìåí ñâîáîäû , c. 13.
Ë. Çàäîðîæíàÿ, Ëè÷íîñòü..., c. 13.
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êàíòîíèñòîâ25. Â òî æå âðåìÿ ïèñàòåëü óïîìèíàåò è î êðåïîñòíè÷åñòâå
êàê ãëàâíîé ïðîáëåìå ðîññèéñêîé èìïåðèè: À ïîñëåäíèé èç íèõ,
ìîëîäîé ìàòðîñ, ßêîâ Îáåðåìåíêî, çà ñâîþ õðàáðîñòü è óâå÷üå,
ïîëó÷åííîå èì ïðè çàùèòå Ñåâàñòîïîëÿ, ïðîñèò â êîìèòåòà ðàíåíûõ
îñâîáîäèòü ðîäíóþ ñåñòðó åãî îò êðåïîñòíîãî ñîñòîÿíèÿ, à â çàêëþ÷åíèå
áûëî ñêàçàíî, ÷òîá îí èëè ñàì, èëè äîâåðèë êîìó Ïîëó÷èòü äåíüãè
â Êèåâå  ñóììó, êàêóþ îí ñàì íàçíà÷èòü26. Îí âîñõèùàåòñÿ áåñêîðûñòíûì ïîäâèãîì ìàòðîñà, êîòîðûé îòäàë âñå ñåñòðå íå îñòàâèâ ñåáå
íè÷åãî. Ðåøèòåëüíûé îòêàç ýòîãî áåäíÿêà òðîíóë íàòóðó ïèñàòåëÿ. Îí
÷åëîâåê, à íå áåçîòâåòíûé ðàá, êîòîðûé óìååò òîëüêî ñêàçàòü: »Êàê
ïðèêàæåòå!« ß òóò æå äàë ñåáå ñëîâî ñêëîíèòü åãî íà ñâîþ ñòîðîíó27.
Ñâîáîäà ýêçèñòåíöèàëüíî ïðèñóùà êàæäîìó ÷åëîâåêó, è äåëàåò åãî
ñ÷àñòëèâûì, âåñåëûì, íåçàâèñèìûì. Çàâèäíîå, î÷àðîâàòåëüíîå
ïîëîæåíèå â ñâåòå ÷åëîâåêà, íè îò êîãî íå çàâèñèìîãî. Åäåøü ñåáå, êóäà
âçäóìàåòñÿ, â ñîáñòâåííîé áðè÷êó è íà ñîáñòâåííûõ ëîøàäÿõ,
îñòàíîâèøüñÿ, ãäå çàõî÷åòñÿ, íàðèñóåøü, ÷òî òåáå ïîíðàâèòñÿ, è åäåøü
äàëåå. Âîëøåáíîå ñîñòîÿíèå! È ñêîëüêî åñòü ýòèõ íåçàâèñèìûõ
ñ÷àñòëèâöåâ â ñâåòå, êîòîðûå è íå ïîäîçðåâàþò î ñâîåé íåçàâèñèìîñòè.
Áåäíûå, æàëêèå ðàáû íè÷òîæíî óçåíüêèõ ñòðàñòèøåê è òîíêî îáäóìàííûõ
íåîáõîäèìîñòåé28.
Ðàññìàòðèâàÿ ñâîáîäó â ñîöèàëüíîì ïëàíå Øåâ÷åíêî çàäàåò
ðèòîðè÷åñêèé âîïðîñ: Ìíîãî ëè èç âàñ, ãîñïîäà, èìåþùèå õîòü îäíó
êðåïîñíóþ äóøó, ïîñàäÿò ðÿäîì ñ ñîáîé êðåïîñíîãî ÷åëîâåêà, õîòü áû
ýòîò ÷åëîâåê áûë âåëè÷àéøèé ãåíèé â ìèðå? Ðó÷àþñü, íè îäíîãî íå
íàéäåòñÿ, êðîìå èñòèííî áëàãîðîäíîãî [...]29.
Â ôèçè÷åñêîé íåâîëå (êðèïàòñòâå) ïèñàòåëü âèäèò áîëüøóþ
ïðåãðàäó äëÿ òâîð÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÷åëîâåêà. Èìåííî î íåì (î÷åâèäíî
èìåÿ â âèäó ñîáñòâåííóþ ñóäüáó) îí ïèøåò â ñâîèõ ïîýìàõ Õóäîæíèê
è Ìóçûêàíò. Â ÷àñòíîñòè, â ïîñëåäíèé ÷èòàåì: Íàêîíåö ÿ ïîäíÿë
áóìàãó, ïîñìîòðåë íà íåå è [...] òî áûëà ìîÿ îòïóñêíàÿ! [...] Îí çàïëàòèë
çà ìîþ ñâîáîäó è âèîëîí÷åëü 2500 ðóáëåé30. Àíàëîãè÷íàÿ èñòîðèÿ
îïèñàíà Øåâ÷åíêî â ïîýìå Õóäîæíèê: Êàðë Áðþëëîâ íàïèñàë ïîðòðåò
Æóêîâñêîãî, à Æóêîâñêèé è ãðàô Âåëüåãîðñêèé ýòîò ïîðòðåò ïðåäëîæèëè
àâãóñòåéøåìó ñåìåéñòâó çà 2500 ðóáëåé àññèãíàöèÿìè è çà åòè äåíüãè
25
26
27
28
29
30

Ò. Øåâ÷åíêî, Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé, T. 4, c. 216217.
Ibidem, c. 217.
Ibidem, c. 292.
Ibidem, c. 322.
Ò.Ã. Øåâ÷åíêî, Ïîâåñòè äëÿ ñðåä. è ñò. øêîë. Âîçðàñòà, Ìocêâà 1984, ñ. 101.
Ibidem, c. 141.
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îñâîáîäèëè ìîåãî ó÷åíèêà31. Ñîáñòâåííî ñòîëüêî â òî âðåìÿ ñòîèëà
÷åëîâå÷åñêàÿ ñâîáîäà!?
Ãåíèé Óêðàèíû óòâåðæäàåò, ÷òî íàø íàðîä âûñòðàäàë ñâîþ ñâîáîäó
ìíîãîâåêîâûìè ëèøåíèÿìè. Ïîìíèòå îá ýòîì! ×òî æå ãîâîðÿò ïûòëèâîìó ïîòîìêó ýòè ÷àñòûå òåìíûå ìîãèëû íà áåðåãàõ Äíåïðà è ãðàíäèîçíûå ðóèíû äâîðöîâ è çàìêîâ íà áåðåãàõ Äíåñòðà? Îíè ãîâîðÿò
î ðàáñòâå è ñâîáîäå. Áåäíàÿ, ìàëîñèëüíàÿ Âîëûíü è Ïîäîëèÿ, îíà
îõðàíÿëà ñâîèõ ðàñïèíàòåëåé â íåïðèñòóïíûõ çàìêàõ è ðîñêîøíûõ
ïàëàòàõ. À ìîÿ ïðåêðàñíàÿ, ìîãó÷àÿ, âîëüíîëþáèâàÿ Óêðàèíà òóãî íà÷èíÿëà ñâîèì âîëüíûìè è âðàæüèì òðóïîì íåèñ÷èñëèìûå
îãðîìíûå êóðãàíû. Îíà ñâîåé ñëàâû â æåðòâó íå äàâàëà, âðàãà äåñïîòà
ïîä íîãè òîïòàëà è ñâîáîäíàÿ, íåðàñòëåííàÿ óìèðàëà. Âîò ÷òî çíà÷àò ìîãèëû è ðóèíû. Íå íàïðàñíî ãðóñòíû è óíûëû âàøè ïåñíè,
çàäóì÷èâûå çåìëÿêè ìîè. Èõ ñëîæèëèàñâîáîäà, à ïåëà òÿæêàÿ îäèíîêàÿ
íåâîëÿ32 .
Ïðîáëåìà ñâîáîäû òàêæå ïðèñóòñòâóåò â ïèñüìàõ Øåâ÷åíêî,
êîòîðûå ñòàíîâÿòñÿ åùå îäíèì ïîäòâåðæäåíèåì òîãî, êàêèì âàæíûì
è áîëåçíåííûì áûë äëÿ ïîýòà ýòîò âîïðîñ, è åùå ðàç ïîäòâåðæäàþò
òåçèñ î òîì, ÷òî îí êàê æèë  òàê è òâîðèë. Çäåñü òåìà ñâîáîäû
ïðèîáðåòàåò ãëóáîêî ëè÷íîñòíîãî, íî âìåñòå ñ òåì íå òåðÿåò è ñâîåãî
îáùåíàöèîíàëüíîãî çâó÷àíèÿ. Ïðàâèëüíîñòü ñâîèõ èäåé è óáåæäåíèé
Øåâ÷åíêî äîêàçàë ñâîåé æèçíüþ, öåíîé ìó÷åíèé è ïîòåðè ëè÷íîãî
ñ÷àñòüÿ. Êàê â æèçíè, òàê è â åãî òâîð÷åñòâå ñâîáîäà âíåøíÿÿ è âíóòðåííÿÿ íåîòäåëèìû äðóã îò äðóãà, ñîñòàâëÿþò åäèíñòâî, öåëîñòíîñòü,
àáñîëþòíóþ ñâîáîäó, íà êîòîðóþ ñïîñîáåí ÷åëîâåê.
Âîçâåùàÿ â ñâîåì ïèñüìå áðàòó Íèêèòå î ñâîåì ïðåáûâàíèè íà
÷óæáèíå Øåâ÷åíêî îòìå÷àåò: Òàê âîò, âèäèøü, æèâó, ó÷óñü, íèêîìó íå
êëàíÿþñü è íèêîãî íå áîþñü, îêðîìå Áîãà  âåëèêîå ñ÷àñòüå áûòü
âîëüíûì ÷åëîâåêîì, äåëàåøü, ÷òî õî÷åøü, íèêòî òåáÿ íå îñòàíîâèò33.
Â ýïèñòîëÿðíîì íàñëåäèè ïèñàòåëü ïîä÷åðêèâàåò ñâîþ íîñòàëüãèþ ïî
ðîäíîìó êðàþ â êîòîðîì îí äåéñòâèòåëüíî ìîæåò ÷óâñòâîâàòü ñâîáîäíûì: [...] ìíå êàæåòñÿ, áóäü ðîäèíà ìîÿ ñàìàÿ áåäíàÿ, íè÷òîæíàÿ íà
çåìëå, è òîãäà áû îíà ìíå êàçàëàñü êðàøå Øâåéöàðèè è âñåõ Èòàëèè. Òå,
êîòîðûå âèäåëè îäíàæäû íàøó êðàèíó, ãîâîðÿò, ÷òî æåëàëè áû æèòü
è óìåðåòü íà åå ïðåêðàñíåéøèõ ïîëÿõ. ×òî æå íàì ñêàçàòü, åå äåòÿì,
äîëæíû ëþáèòü è ãîðäèòñÿ ñâîåþ ïðåêðàñíåéøåé ìàòåðüþ. ß, êàê ÷ëåí
31
32
33

Ibidem, c. 287.
Ò. Øåâ÷åíêî, Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé, T. 4, c. 267.
Ò. Øåâ÷åíêî, Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé, T. 6, c. 12.
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åå áîëüøîãî ñåìåéñòâà, ñëóæó åé åæåëè íå â ñóùåñòâåííóþ ïîëüçó, òî, ïî
êðàéíåé ìåðå, íà ñëàâó èìåíè Óêðàèíû34.
Â ïèñüìå ê Í.Í. Ëàçàðåâñêîìó êîáçàðü óòâåðæäàåò, ÷òî åñëè áû íå
íàäåæäà õîòü êîãäàíèáóäü óâèäèò ñâîþ áåçòàëàííóþ ñòðàíó óãîâàðèâàë
áû Ãîñïîäà î ñìåðòè:
Òàê Äíåïð êðóòîáåðåãèé
È íàäåæäà, áðàò,
Íå äàþò ìíå â íåâîëå
Â ñìåðòè óìîëÿòü35.
Äàëåå îáðàùàÿñü ê À.Í. Áîäÿíñêîìó Øåâ÷åíêî ëèðè÷åñêè îïèñûâàåò
â êàêîì ïîëîæåíèè ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ âîëÿ íà Óêðàèíå:
À âîëþøêè äîáðûå ëþäè
È íå òîðãîâàëè,
À áåç òîðãà çàáðîñèëè
Â äàëüíþþ íåâîëþ
×òîáû íå áûëî ñâîáîäíîãî
Íà íàøåì ïîëå36.
×àñòü ïèñåì Øåâ÷åíêî ïîñâÿùåíà õîäàòàéñòâó ïî ïîâîäó åãî
ïîñåùåíèÿ èçîáðàçèòåëüíîãî êëàññà Èìïåðàòîðñêîé Àêàäåìèè
Õóäîæåñòâ: Ïîëó÷èâ ñâîáîäó îò ïîìåùèêà ñâîåãî, âîò óæå ãîä ïîñåùàþ
ðèñîâàëüíûå êëàññû Èìïåðàòîðñêîé Àêàäåìèè õóäîæåñòâ37. À äëÿ òîãî
÷òîáû ó÷èòüñÿ â Àêàäåìèè îí ïðîñèò ïðåäîñòàâèòü åìó ïðàâî íà
ñâîáîäíîå ïðîæèâàíèå â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.
Íàêîíåö ïèñüìî (ðàïîðò) ê Êèåâñêîìó, Ïîäîëüñêîìó è Âîëûíñêîìó
ãåíåðàëãóáåðíàòîðó Ä. Áèáèêîâó 20 ñåíòÿáðÿ 1846 íà÷èíàåò è çàêàí÷èâàåò òàêèìè ñëîâàìè: Ñâîáîäíîãî õóäîæíèêà Øåâ÷åíêî38.
Êàê è â ïîýòè÷åñêîì íàñëåäèè Øåâ÷åíêî, â åãî ïèñüìàõ íàõîäèì
÷åòêîå ïðîòèâîïîñòàâëåíèå ïîíÿòèé ñâîáîäà  íåâîëÿ, è ýòè ïîíÿòèÿ
ñîðàçìåðíûå è èìåþò òó æå ìíîæåñòâåííîñòü ñìûñëîâ è çíà÷åíèé, ÷òî
è â åãî ïîýçèè. Ìíåíèÿ ìíîãèõ ïèñåì íàïèñàííûõ Øåâ÷åíêî â ññûëêå
òåñíî ïåðåïëåòåíû ñ âûñêàçàííûìè â Äíåâíèêå. Â ññûëêå ê íåìó
ïðèõîäèò ïîíèìàíèå ñóòè äóõîâíîé ñâîáîäû. Â ñâîèõ ïèñüìàõ, òàê æå
êàê è â ïîýçèè, Äíåâíèêå, ïîâåñòÿõ, ïîýò áîëüøå ïðåïîäíîñèò èäåþ
õðèñòèàíñêîãî âñåïðîùåíèÿ, ìèëîñåðäèÿ è ëþáâè ê ÷åëîâåêó, êàê
34
35
36
37
38

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

c.
c.
c.
c.
c.

31.
39.
53.
226.
230.
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èñòèííóþ ñóòü õðèñòèàíñòâà. Áèáëåéñêèå îáðàçû âñå ÷àùå è ÷àùå
ïîÿâëÿþòñÿ â åãî ïèñüìàõ â ïðîöåññå îñîçíàíèÿ èì èäåè äóõîâíîé
ñâîáîäû. Â ïèñüìàõ Øåâ÷åíêî, íàïèñàííûõ ïîñëå âîçâðàùåíèÿ èç
ññûëêè, íàõîäèì óïîìèíàíèÿ î ìåðàõ ïî îòìåíå êðåïîñòíîãî ïðàâà
(î ñâîáîäå). È çäåñü ñíîâà íà ïåðâûé ïëàí âûõîäèò ïðîáëåìà âíåøíåé
(ôèçè÷åñêîé) ñâîáîäû, íî îíà íåðàçðûâíî ñâÿçàíà ñ âíóòðåííåé
 ìîðàëüíîé è äóõîâíîé. Âåäü ïðîáëåìà íå òîëüêî âî âíåøíåé íåâîëå, çà
íåé ñòîèò ïîòåðÿ ÷åëîâå÷åñêîãî äîñòîèíñòâà, ïîòðåáíîñòü ñâîáîäû,
ñâîáîäíîãî ñóùåñòâîâàíèÿ ÷åëîâåêà è íàðîäà â öåëîì è âå÷íûõ
öåííîñòåé, áåç êîòîðûõ æèçíü ÷åëîâåêà íå èìååò ñìûñëà. Àíàëèç åãî
ïèñåì ñòàíîâèòñÿ åùå îäíèì øàãîì ê áîëåå ãëóáîêîìó ïîñòèæåíèþ èäåè
ñâîáîäû â ìèðîâîççðåíèè ïîýòà. Ïîñòîÿííàÿ áîðüáà âíóòðåííåé
ñâîáîäû ÷åëîâåêà ñ åãî ñóäüáîé ñîñòàâëÿåò, ïî ñóòè, æèçíü ÷åëîâåêà.
È ñàìà âåëè÷åñòâåííî òðàãè÷åñêàÿ ñóäüáà Øåâ÷åíêî ÿâëÿåòñÿ îëèöåòâîðåíèåì ÷åëîâå÷åñêîãî äîñòîèíñòâà, çà êîòîðîé ñòîÿò âå÷íûå èäåàëû
ñâîáîäû.
Â ëþáîì ñëó÷àå, óáåæäàåìñÿ, ÷òî ó Øåâ÷åíêî ñâîáîäà âîçíèêàåò
Íå äàííîñòüþ, à ðåøåíèåì, ïîðîæäåííûì æèçíåñïîñîáíîñòüþ
÷åëîâåêà, îãðàíè÷åíèåì ñåáÿ â ïîëüçó äðóãîãî39.
Èòàê, ïîíÿòèå ñâîáîäû â Ò.Ã. Øåâ÷åíêî, ïðè âñåíàðîäíîì è îáùå÷åëîâå÷åñêîì ñìûñëå, ìàëî íàèáîëåå ïåðñîíàëüíûé õàðàêòåð, äëÿ íåãî
âîëÿ íàðîäà áûëà îäíîâðåìåííî êîíêðåòíîé è ëè÷íîé âîëåé êàæäîãî
îòäåëüíîãî ÷åëîâåêà â îáùåì ñîñòàâå. Èäåÿ ñâîáîäû óñèëåííî èíòåðïðåòèðóåòñÿ ïèñàòåëåì ÷åðåç ëè÷íîå ïåðåæèâàíèå. Âìåñòå ñ òåì, îí ïîíèìàåò
ñâîå ïðèçâàíèå, ïåðåäàòü ñîáñòâåííûé îïûò æèçíè â íåâîëå ðàäè
ñâîáîäû (ñâîáîäû) æèâûõ è íå ðîäèâøèõñÿ.

ROZWAŻANIA O WOLNOŚCI W TWÓRCZOŚCI TARASA SZEWCZENKI
(STRESZCZENIE)

W artykule omówiono wizjê wolnoci, jaka wy³ania siê z opowiadañ, pamiêtników i listów
Tarasa Szewczenki. Na podstawie przeprowadzonych badañ autor dochodzi do wniosku, ¿e idea
wolnoci jawi siê jako kluczowa w twórczoci T. Szewczenki. Autor dowodzi tak¿e, ¿e pojêcie
wolnoci w spucinie Szewczenki jest skorelowane z ide¹ godnoci cz³owieka oraz jest nierozerwalnie powi¹zane z tradycj¹ chrzecijañsk¹. T. Szewczenko, zdaniem autora, zw³aszcza tragiczne losy
wêdrownych liryków (kobziarzy) postrzega³ jako przyk³ad ludzkich zmagañ o wolnoæ.

39

Ë. Çàäîðîæíàÿ, Ëè÷íîñòü , c. 14.
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DISCOURSE OF FREEDOM IN PROSE OF TARAS SHEVCHENKO
(SUMMARY)

This article features the idea of freedom in the interpretation of stories, diaries and letters
according of Shevchenko. His position proved that all the characters in their own kobzar choose
freedom of expression, struggling for sacred right to freedom, justice and happiness. He proved that
the concept of freedom of the writer, as a manifestation of the absolute dignity and the free activity of
selfexpression correlates with the notion of human goodness, love, and mercy, which derived from
his Christian faith. The tragic fate of kobzar is an example embodiment of the eternal ideals of
freedom.

DER DISKURS ÜBER DIE FREIHEIT IN DER PROSA
VON TARAS SHEVCHENKO
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Artikel bespricht die Merkmale der Idee von Freiheit durch die Interpretation der Geschichten, Tagebücher und Briefe von Shevchenko. Seine Position beweist, dass alle Werke zur
Meinungsfreiheit drängen und für heilige Freiheitsrechte, Gerechtigkeit und Glück kämpfen. Der
Verfasser beweist, dass der Begriff der Freiheit als eine Manifestation der absoluten Würde und der
freien Tätigkeit der Selbstdarstellung mit dem Begriff der menschlichen Güte, Liebe und Barmherzigkeit korreliert und seine Quelle in seinem christlichen Glauben hat. Das tragische Schicksal von
Kobzar ist ein Beispiel der ewigen Ideale der Freiheit.
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Wspó³czesny spór o cz³owieka to przede wszystkim tak¿e pytania o niego
samego1. Owe pytania wynikaj¹ z wieloci poszukiwañ i formu³owanych odpowiedzi. Taki ju¿ jest rozwój cywilizacyjny ludzkoci. Jednak warto ci¹gle wracaæ
do refleksji nad cz³owiekiem w ujêciu, które bêdzie w cis³ym powi¹zaniu zarówno z naukami szczegó³owymi, jak i na gruncie filozofii i teologii2. Potrzebna
jest refleksja antropologiczna oraz integralna wizja cz³owieka. Koniecznoæ odwo³ania siê do takiej wizji cz³owieka wi¹¿e siê z faktem, ¿e we wspó³czesnej
kulturze istnieje wiele zafa³szowanych (redukcyjnych) koncepcji cz³owieka i jego
¿ycia; wystêpuj¹ tak¿e koncepcje humanizmu, które faktycznie prowadz¹ do
poni¿enia i unicestwienia cz³owieka3.
Wspó³czesna cywilizacja  z racji kryzysu dotykaj¹cego prawdy o cz³owieku  to cywilizacja skutku, u¿ycia  cywilizacja »rzeczy«, a nie »osób«, cywilizacja, w której osoby staj¹ siê przedmiotem u¿ycia, podobnie jak u¿ywa siê
rzeczy4. Wystêpuje zjawisko alienacji po³¹czonej z utrat¹ autentycznego sensu
istnienia. Dlatego w tej refleksji szczególne znaczenie bêdzie mia³ personalizm
etyczny oraz biblijna wizja cz³owieka. To próba zrozumienia cz³owieka.
Adres/Adresse/Anschrift: bp prof. dr hab. Andrzej F. Dziuba, Katedra Historii Teologii Moralnej, Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, ordynariusz@diecezja.lowicz.pl.
1 Por. Jan Pawe³ II, Spotykamy siê w imiê wspólnej mi³oci do prawdy. Przemówienie z okazji
600-lecia Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu Jagielloñskiego, Kraków, 8.06.1997, LOsservatore Romano 18 (1997), s. 9394.
2 Prawda o cz³owieku nie przestaje byæ na przestrzeni dziejów przedmiotem poznania rozumowego,
zarówno na gruncie filozofii, jak te¿ w orbicie wielu nauk szczegó³owych: jednym s³owem  jest ona
przedmiotem antropologii (Jan Pawe³ II, Wierzê w Boga Ojca Stworzyciela, Città del Vaticano 1987, s. 263).
3 Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Christifideles laici, Città del Vaticano 1988, nr 5.
4 Jan Pawe³ II, List do Rodzin Gratissimam sanae, Città del Vaticano 1990, nr 13.

120

Bp Andrzej F. Dziuba
Teologia

1. Wstępne pytania o antropologię moralną
Chrzecijañstwo od samego pocz¹tku szczególnie zainteresowane by³o
cz³owiekiem. To konsekwencja m.in. prawdy objawionej zanotowanej u w. Jana
Ewangelisty w jego Prologu: S³owo sta³o siê cia³em i zamieszka³o wród nas
(J 1,14). Koció³  jak powie Jan Pawe³ II  czerpie »zdolnoæ rozumienia
cz³owieka« z Bo¿ego Objawienia5. Objawienie chrzecijañskie ukazuje wyraniej pewne prawdy, które trudno odkryæ rozumem6. Zreszt¹ cz³owiek sam zazwyczaj szuka z potrzeby rozumu i serca fundamentu, na którym mo¿na zbudowaæ ¿ycie osobiste i spo³eczne7.
To Jezusowe wcielenie otworzy³o wszystkim stworzonym na Bo¿y obraz
i Bo¿e podobieñstwo (por. Rdz 1,27) nowe perspektywy przyjani z Bogiem8.
Rodzi to wiele piêknych myli i wskazañ. Wyp³ywaj¹ one z wielkiej mi³oci
i troski Jezusa Chrystusa o ka¿dego cz³owieka. Mi³oæ Boga i mi³oæ bliniego
s¹ teraz naprawdê jednym: wcielony Bóg przyci¹ga nas wszystkich do siebie
 podpowiada Benedykt XVI9. Jezus kocha wszystkich i w ka¿dym pragnie dostrzec choæ odrobinê dobra i mi³oci. To jest piêkne w Jego ¿yciu
i nauczaniu.
Czy jednak ludzkoæ rozpoznaje ten dar Jezusa (por. £k 24, 13-35)? To
ju¿ Jezus Chrystus uwielbiony i zmartwychwsta³y. Wa¿ne s¹ spotkania z Nim,
rozpoznawanie Go, zw³aszcza przy stole, przy ³amaniu chleba (por. £k 24, 30-31).
Ta radoæ czêsto sprawia, ¿e cz³owiek wiary chce siê ni¹ podzieliæ z innymi
i st¹d chce opowiadaæ o poznaniu Go przy ³amaniu chleba (por. £k 24,
33.35)10. W Nim ma fundament wielka nadzieja ludzi, oparta na mocach Jezusa
(por. Dz 3, 6). Takie dary wyzwalaj¹ wielk¹ radoæ i uwielbienie Boga (por. Dz 3, 8;
13,48). Co wiêcej, dar ten wyzwoli³ radoæ i dla innych (por. Dz 3, 10)11.
5 Jan Pawe³ II, Encyklika ,,Centesimum annus, Città del Vaticano 1991, nr 55. W Pimie
wiêtym znaleæ mo¿na ca³y zespó³ elementów, dostêpnych bezporednio lub porednio, które pozwalaj¹
zbudowaæ wizje cz³owieka i wiata w znacznej wartoci filozoficznej [ ]. S³owo Bo¿e objawia ostateczny cel cz³owieka i nadaje ca³ociowy sens jego dzia³aniu w wiecie (Jan Pawe³ II, Encyklika ,,Fides et
ratio, Città del Vaticano 1998, nr 81).
6 Por. Jan Pawe³ II, Encyklika ,,Fides et ratio, nr 76.
7 Jan Pawe³ II, Encyklika ,,Fides et ratio, nr 6.
8 Por. E.M. Curtis, Image of God, w: The Anchor Bible Dictionary, t. 3, New York 1992,
s. 389391.
9 Benedykt XVI, Encyklika ,,Deus caritas est, Città del Vaticano 2005, nr 14.
10 £amanie Chleba, poniewa¿ ten obrzêd, [ ] zosta³ wykorzystany przez Jezusa, gdy b³ogos³awi³ i dawa³ uczniom chleb jako gospodarz sto³u, zw³aszcza podczas Ostatniej Wieczerzy. Po tym gecie
uczniowie rozpoznaj¹ Jezusa po Zmartwychwstaniu. Pierwsi chrzecijanie bêd¹ w ten sposób nazywaæ
swoje zgromadzenia eucharystyczne. Oznacza to, ¿e wszyscy, którzy spo¿ywaj¹ jeden ³amany Chleb
 Chrystusa, wchodz¹ we wspólnotê z Nim i tworz¹ w Nim jedno cia³o (KKK 1329).
11 Kto chce ofiarowaæ mi³oæ, sam musi j¹ otrzymaæ w darze. Oczywicie, cz³owiek mo¿e  jak
mówi nam Chrystus  staæ siê ród³em, z którego wyp³ywaj¹ rzeki ¿ywej wody (por. J 7,37-38). Lecz
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Warto zatem spojrzeæ na cz³owieka, ale od strony jego kondycji moralnej,
od strony tego, kim on jest, jak siê spe³nia jako istota moralna. Druga osoba siê
wypowiada  podkrela Franciszek  i dzieli siê swoimi radociami, nadziejami,
zatroskaniem o swoich najbli¿szych i tyloma innymi sprawami le¿¹cymi jej na
sercu12. To pytania o zrozumienie cz³owieka w jego Bo¿ej ekonomii. Wspó³czenie zauwa¿a siê, ¿e cz³owieka niejednokrotnie traktuje siê jak rzecz. Mo¿na
go zatem zniszczyæ, zniszczyæ tak¿e s³owem, obelgami czy poni¿eniem. Cz³owieka traktuje siê jako tego, który nadaje siê tylko do u¿ycia: wykorzystaæ
i wyrzuciæ. Zatem jest traktowany jako rzecz, a nie osoba13.
U podstaw takiego podejcia znajduje siê b³êdna antropologia materialistyczna. Mylenie tego typu jest w du¿ej mierze uwarunkowane przez jednowymiarow¹ wizjê cz³owieka, w której nie mieszcz¹ siê ani wielkie dylematy etyczne,
ani te¿ refleksja egzystencjalna nad sensem cierpienia i ofiary, ¿ycia i mierci14.
Taka jednostronnoæ, sp³aszczenie mo¿e oznaczaæ tak¿e sprowadzenie cz³owieka jedynie do wymiaru horyzontalnego15.
Wspó³czenie cz³owieka traktuje siê po wielokroæ jako istotê tylko i wy³¹cznie fizyczn¹, tak jakby nie przejawia³ on ¿adnych uczuæ, nie kierowa³ siê
¿adnymi wartociami. A nawet dalej: uwa¿a siê, ¿e nie warto pytaæ o wartoci,
nie warto rozwi¹zywaæ dylematów, które cz³owiek ma; stawiaæ pytañ wielkich
i wa¿nych, jak choæby pytanie o sens cierpienia, ofiary, ¿ycia, mierci czy
wreszcie jedno z najwiêkszych pytañ, do którego jest zdolny cz³owiek: o mi³oæ.
Papie¿ Franciszek przypomina, ¿e mi³oæ prze¿ywa siê zawsze w ciele i duszy16. Cz³owiek, który nie jest tylko jednowymiarowy ma swoje pragnienia
i uczucia, które kieruj¹ go wy¿ej i dalej17.

aby staæ siê takim ród³em, sam musi piæ wci¹¿ na nowo z tego pierwszego, oryginalnego ród³a, którym
jest Jezus Chrystus, z którego przebitego Serca wyp³ywa mi³oæ samego Boga (por. J 19,34) (Benedykt
XVI, Encyklika ,,Deus caritas est, nr 7). Por. V. Battaglia, Gesu crocifisso Figlio di Dio, Roma 1991,
s. 1120; R. Tremblay, Linnalzamento del Figlio, fulcro della vita morale, Roma 2001, s. 4144;
A.M. Lupo, La sete, lacqua, lo Spirito. Studio esegetico e teologico sulla connessione dei termini negli
scritti giovannei, Roma 2003, s. 106150.
12 Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, Città del Vaticano 2013, nr 128.
13 Utylitaryzm to cywilizacja skutku, u¿ycia  cywilizacja »rzeczy«, a nie »osób«, cywilizacja
w której osoby staja siê przedmiotem u¿ycia, podobnie jak u¿ywa siê rzeczy (Jan Pawe³ II, List do
Rodzin Gratissimam sanae, nr 13).
14 Jan Pawe³ II, Encyklika Fides et ratio, nr 89.
15 Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptoris missio, Città del Vaticano 1990, nr 8.
16 Franciszek, Encyklika Lumen fidei, Città del Vaticano 2013, nr 34.
17 Wierzenie rzekomo przeciwstawia siê poszukiwaniu. [ ] chrzecijañstwo [ ] pomniejsza
zasiêg ludzkiej egzystencji, pozbawiaj¹c ¿ycie nowoci i przygody. Wiara stanowi³aby wiêc iluzje
wiat³a, utrudniaj¹c¹ nam, ludziom wolnym, drogê ku przysz³oci (Franciszek, Encyklika Lumen
fidei, nr 2).
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Jan Pawe³ II wskazuje na zjawisko alienacji po³¹czonej z utrat¹ autentycznego sensu istnienia18. Natomiast mentalnoæ pozytywistyczna rodzi jeszcze
inne niebezpieczeñstwo, ¿e niektórzy ludzie nauki, rezygnuj¹c z jakichkolwiek
odniesieñ etycznych, nie stawiaj¹ ju¿ w centrum swej uwagi osoby ludzkiej
i ca³oci jej ¿ycia19.

2. Antropologia obrazu i podobieństwa do Stwórcy
Z kart Pisma w. ludzie wiedz¹, ¿e s¹ stworzeni na Bo¿y obraz i Bo¿e
podobieñstwo (por. Rdz 1, 26-27; 9, 6; Mdr 2, 23; Syr 17, 1. 3)20. A zatem jest
w cz³owieku pewne podobieñstwo do Boga, które zosta³o szczególnie wyniesione i zarazem wydoskonalone w dziele wcielenia w Pierworodnym wobec
ka¿dego stworzenia (Kol 1, 15)21. Dlatego te¿ prawda o cz³owieku stworzonym na obraz Boga  wskazuje Jan Pawe³ II  nie tylko wyznacza miejsce
cz³owieka w ca³ym porz¹dku stworzenia, ale równoczenie mówi ju¿ o jego
zwi¹zku z porz¹dkiem zbawienia w Chrystusie, który jest odwiecznym i wspó³istotnym »obrazem Boga« (2 Kor 4,4): obrazem Ojca22.
Zatem chyba jednym z podstawowych znaków podobieñstwa do Boga
jest bêd¹ca w cz³owieku jaka nadzwyczajna moc, a t¹ moc¹ jest rozum, zdolnoæ poznania. A druga wa¿na moc, któr¹ ma cz³owiek, to wolna wola23 .
Cz³owiek jest przeto zdolny kierowaæ swymi czynami, poznaæ je, a potem
wykonaæ lub nie. Dziêki wolnej woli mo¿e dokonywaæ wyborów. Ta wizja
cz³owieka jako obrazu Bo¿ego zawiera w sobie konkretne wskazania dotycz¹ce
jego istoty i wolnoci oraz niemiertelnoci jego ducha24.
18 [ ] alienacja polega na odwróceniu relacji rodków i celów: cz³owiek, nie uznaj¹c wartoci
i wielkoci osoby w samym sobie i w blinim, pozbawia siê mo¿liwoci prze¿ycia w pe³ni w³asnego
cz³owieczeñstwa i nawi¹zania tej relacji solidarnoci i wspólnoty z innymi ludmi, do której zosta³
stworzony przez Boga. Cz³owiek bowiem staje siê naprawdê sob¹ poprzez wolny dar z siebie samego
(Jan Pawe³ II, Encyklika Centesimus annus, nr 41).
19 Jan Pawe³ II, Encyklika Fides et ratio, nr 46.
20 Por. J.K. Nagórny, Teologiczna interpretacja moralnoci Nowego Przymierza, Lublin 1989,
s. 399400.
21 Cz³owiek jest przeznaczony do odtwarzania obrazu Syna Bo¿ego, który sta³ siê cz³owiekiem
 obrazem »Boga niewidzialnego« (Kol 1,15)  aby Chrystus by³ pierworodnym miedzy wielu braæmi
i siostrami (KKK 381).
22 Jan Pawe³ II, Wierzê w Boga Ojca Stworzyciela, s. 260. Por. H. Langkammer, Hymny chrystologiczne Nowego Testamentu. Najstarszy obraz Chrystusa, Katowice 1976, s. 4066.
23 [ ] cz³owiek stworzony [ ] Nosi w sobie odblask Bo¿ej mocy, zwi¹zanej z w³adz¹ poznawania i wolna wol¹. Jest autonomicznym podmiotem, ród³em swoich czynów, ale nie przestaje nosiæ
w sobie istotnych cech zale¿noci od Boga, swojego Stwórczy (Jan Pawe³ II, Wierzê w Boga Ojca
Stworzyciela, s. 259).
24 Jan Pawe³ II, Encyklika Fides et ratio, nr 81.
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Warto tak¿e w tej rozumnoci i wolnej woli zauwa¿yæ, ¿e cz³owiek, jako
jedyny na ziemi, ma tak¿e prawo panowaæ nad ca³ym stworzeniem (por. Rdz 1,
26). Wszystko, co wokó³ jest na wiecie nale¿y do ludzi, oni wreszcie maj¹ tym
wszystkim rozumnie i roztropnie kierowaæ. To wszystko jest dla ludzi, ku ¿yciu
i rozwojowi. Wszystko zosta³o powo³ane do istnienia ze wzglêdu na cz³owieka,
co jednoczenie podkrela wartoæ ¿ycia ludzkiego i wszystkich praw cz³owieka. Stworzony na obraz Bo¿y cz³owiek winien byæ w wiecie wyrazicielem
chwa³y Boga25.
Chwa³a Bo¿a  przypomina Jan Pawe³ II  istnieje na obliczu cz³owie26
ka , zw³aszcza ¿e jest on uczestnikiem zbawczego udzielania siê Boga27.
Obraz i podobieñstwo do Boga oznacza nie tylko rozumnoæ i wolnoæ jako
konstytutywn¹ w³aciwoæ natury ludzkiej. Oznacza to zarazem, od samego
pocz¹tku, zdolnoæ obcowania z Bogiem na sposób osobowy, jako »ja i ty«.
Oznacza równie¿ zdolnoæ do przymierza, jakie ma ukszta³towaæ siê wraz ze
zbawczym udzielaniem siê Boga cz³owiekowi28.
Osoba ludzka, w tym obdarowaniu wolnoci¹ i zdolnoci¹ do poznania
i mi³oci, zosta³a tak¿e w ¿yciu moralnym obdarowana sumieniem29. T¹ niezwyk³¹ zdolnoci¹ i zarazem m¹droci¹, która pozwala cz³owiekowi kszta³towaæ
swoje wybory moralne, pozwala opowiadaæ siê za prawd¹, pozwala umiejêtnie
wybieraæ w wolnoci. Dlatego cz³owiek jest wezwany, aby uczestniczy³
w prawdzie i mi³oci, a tym samym, by ¿y³ w zjednoczeniu z Bogiem30.
Benedykt XVI przypomina: Prawda jest wiat³em nadaj¹cym mi³oci sens
i wartoæ. wiat³o to jest wiat³em rozumu i wiary, dziêki któremu umys³ dochodzi do przyrodzonej i nadprzyrodzonej prawdy mi³oci: odkrywa jej sens oddania siê, przyjêcia i komunii. Bez prawdy mi³oæ koñczy siê na sentymentalizmie.
Mi³oæ staje siê pust¹ skorup¹, któr¹ mo¿na dowolnie wype³niæ. W kulturze bez
prawdy istnieje ryzyko wypaczenia mi³oci31.
Cz³owiek jest zdolny dziêki poznaniu umys³owemu do s¹dzenia, do rozró¿niania prawdy i nieprawdy; niesie w sobie wewnêtrzn¹ relacjê do prawdy,
której poznanie jest istotnym wymiarem powo³ania cz³owieka32. Bo wspó³cze25
26
27
28
29

Jan Pawe³ II, Wierzê w Boga Ojca Stworzyciela, s. 260.
Jan Pawe³ II, Encyklika Evangelium vitae, Città del Vaticano 1995, nr 35.
Jan Pawe³ II, Encyklika Dominum et Vivificantem, Città del Vaticano 1986, nr 12.
Jan Pawe³ II, Encyklika Dominum et Vivificantem, nr 34.
Stworzony na obraz Boga cz³owiek zostaje przez Ducha Prawdy obdarowany sumieniem,
a¿eby obraz wiernie odzwierciedla³ swój Pierwowzór, który jest zarazem M¹droci¹ i Prawem odwiecznym, ród³em ³adu moralnego w cz³owieku i w wiecie (Jan Pawe³ II, Encyklika Dominum et
Vivificantem, nr 36).
30 Jan Pawe³ II, Encyklika Dominum et Vivificantem, nr 37.
31 Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, Città del Vaticano 2009, nr 3.
32 Por. Jan Pawe³ II, Wierzê w Boga Ojca Stworzyciela, s. 270271.
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nie napotyka siê wielkie problemy, w których cz³owiek zdaje siê prawdê podporz¹dkowywaæ swojej doranej wolnoci33. Jan Pawe³ II przypomina, ¿e
cz³owiek to jedyna istota w ca³ym widzialnym wiecie stworzonym, która nie
tylko zdolna jest wiedzieæ, ale tak¿e zdaje sobie sprawê z tego, ¿e wie, i dlatego
pragnie poznaæ istotn¹ prawdê tego, co postrzega. [ ] Jest zatem konieczne,
aby wartoci, które cz³owiek wybiera i do których d¹¿y swoim ¿yciem, by³y
prawdziwe, poniewa¿ tylko dziêki prawdziwym wartociom mo¿e stawaæ siê
lepszy, rozwijaj¹c w pe³ni swoj¹ naturê34.
Nasza wolnoæ, nasza zdolnoæ rozumu, musi byæ w cz³owieku ukierunkowana na dobro, ka¿dy cz³owiek jest ze swej natury dobry i na dobro ukierunkowany. Pomaga mu w tym sumienie, które nak³ania do dobra, a przestrzega przed
z³em35. Prawda i wolnoæ s¹ nierozdzielne: gdy cz³owiekowi odbierze siê prawdê, wszelkie próby wyzwolenia go staj¹ siê ca³kowicie nierealne, poniewa¿
prawda i wolnoæ albo istniej¹ razem, albo tez razem marnie gin¹36.
Bóg, obdarzaj¹c cz³owieka wolnoci¹, pozostawi³ go w rêku rady jego
(por. Syr 15, 14)37. Cz³owiek, spe³niaj¹c czyny moralnie dobre potwierdza,
rozwija i umacnia w sobie podobieñstwo do Boga38. Wszystko to mówi
o wielkoci i godnoci podmiotu ludzkiego, który jest osob¹39. Benedykt XVI
wskazuje, ¿e ka¿de pokolenie powinno wnosiæ wk³ad w ustalenie przekonuj¹cego ³adu wolnoci i dobra, który by³by pomocny dla przysz³ego pokolenia
jako wskazówka, jak w³aciwie korzystaæ z wolnoci ludzkiej, a w ten sposób
da³oby, oczywicie w granicach ludzkich mo¿liwoci, pewna gwarancjê na przysz³oæ40.
Ta wolnoæ, zdolnoæ rozumowa, winna doprowadziæ cz³owieka do najwiêkszego daru, jaki Bóg da³, stwarzaj¹c ludzi na swój obraz i podobieñstwo
(por. Rdz 1, 26-27), musi prowadziæ do mi³oci41. Mi³oæ jest zatem podsta33 Cz³owiek te¿ musi w imiê prawdy o samym sobie przeciwstawiæ siê dwojakiej pokusi:
pokusie uczynienia prawdy o sobie poddan¹ swej wolnoci oraz pokusie uczynienia siebie poddanym
wiatu rzeczy; musi siê oprzeæ zarówno pokusie samoubóstwienia, jak i pokusie samourzeczowienia
(Jan Pawe³ II, Jakie s¹ perspektywy tego pokolenia? Przemówienie w auli Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, Lublin 9.06.1987, nr 5, nr 6 (s. 12)).
34 Jan Pawe³ II, Encyklika Fides et ratio, nr 25.
35 Cz³owiek bowiem jest zdolny wybieraæ pomiêdzy dobrem a z³em, w czym pomaga mu g³os
sumienia, które nak³ania do dobra, a przestrzega przed z³em (Jan Pawe³ II, Wierzê w Boga Ojca
Stworzycielka, s. 271).
36 Jan Pawe³ II, Encyklika Fides et ratio, nr 90.
37 Por. KDK 17; KKK 1730, 1743.
38 Jan Pawe³ II, Encyklika Veritatis splendor, Città del Vaticano 1993, nr 39.
39 Jan Pawe³ II, Encyklika Dominum et Vivificantem, nr 36.
40 Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, Città del Vaticanno 2007, nr 25.
41 Natomiast prawdziwa mi³oæ jednoczy wszystkie wymiary naszej osoby i staje siê nowym wiat³em na drodze prowadz¹cej do ¿ycia wielkiego i pe³nego (Franciszek, Encyklika Lumen fidei, nr 27).
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wowym i wrodzonym powo³aniem ka¿dej istoty ludzkiej42. Mi³oæ wskazuje na
zasadnicze ukierunkowanie ludzkiej wolnoci: ma s³u¿yæ osobie i jej spe³nieniu,
które dokonuje siê przez dar z siebie i otwarcie siê na drugiego cz³owieka43.

3. Antropologia w perspektywie zbawienia człowieka
Prawda Boga, który stworzy³ cz³owieka na swój obraz i podobieñstwo
(por. Rdz 1, 27), ma dopiero swoj¹ pe³niê w Chrystusie (por. 2 Kor 4, 4)44.
Zjednoczeni z Jezusem, szukamy tego, czego On szuka, kochamy to, co On
kocha. Ostatecznie to, czego szukamy, jest chwa³¹ Ojca, ¿yjemy i dzia³amy »ku
chwale majestatu Jego ³aski« (Ef 1,6)45. Dlatego, przywo³uj¹c prawdê Chrystusa, warto sobie uwiadomiæ zw³aszcza ludzk¹ ciemn¹ stronê, prawdê oszpecenia Bo¿ego obrazu, prawdê ulegania pokusom i namiêtnociom46. Nie uznaj¹c
Boga za swego Stwórcê, rozdarty wewnêtrznie cz³owiek chce sam decydowaæ
o tym, co jest dobre, a co z³e47.
W odniesieniu do w³adz duchowych upadek ten  zdaniem Jana Paw³a II
 oznacza przyæmienie zdolnoci rozumu do poznawania prawdy oraz os³abienie wolnej woli, która sta³a siê sk³onniejsza do ulegania zmys³om, a tak¿e
w wiêkszym stopniu nara¿ona na oddzia³ywanie fa³szywych obrazów dobra,
wypracowanych przez rozum pozostaj¹cy pod wp³ywem namiêtnoci48.
Grzech jako niepos³uszeñstwo Bogu jest zafa³szowaniem podstawowej prawdy
o cz³owieku powo³anym do przymierza z Bogiem. Nastêpuje swoista alienacja
cz³owieka49 i ma ona potrójny wymiar: wobec samego siebie, wobec Boga
i wobec wspólnoty.
42
43
44

Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, Città del Vaticano 1981, nr 11.
Jan Pawe³ II, Encyklika Evangelium vitae, nr 19.
W Chrystusie, »obrazie Boga niewidzialnego« (Kol 1,15), cz³owiek zosta³ stworzony »na
obraz i podobieñstwo« Stwórcy. W Chrystusie, Odkupicielu i Zbawicielu, obraz Bo¿y, zniekszta³cony
w cz³owieku przez grzech pierwszy, zosta³ odnowiony w swoim pierwotnym piêknie i uszlachetniony
³ask¹ Bo¿¹ (KKK 1701).
45 Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, nr 267. Por. P. Adnes, Sequela
e imitazione di Cristo nella Scrittura e nella Tradizione, Roma 1994, s. 101122; C. Reynier, LEpitre
aux Ephesiens, Paris 2004, s. 4766.
46 [ ] przez grzech [ ] cz³owiek nie tylko oszpeca obraz Bo¿y w samym sobie, ale doznaje
pokusy, aby zniekszta³ciæ go tak¿e w innych [ ]. Kto nie uznaje Boga jako Boga, sprzeniewierza siê
g³êbokiemu pojêciu cz³owieka i narusza komuniê miêdzy ludmi (Jan Pawe³ II, Encyklika Evangelium
vitae, nr 36).
47 Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Veritatis splendor, nr 102.
48 Jan Pawe³ II, Wierzê w Jezusa Chrystusa Odkupiciela, Città del Vaticano 1989, s. 48.
49 Grzech odbiera cz³owiekowi  na ró¿ne sposoby  to, co stanowi o jego ludzkiej godnoci:
o w³aciwej mu godnoci obrazu i podobieñstwa Bo¿ego (Jan Pawe³ II, Wierzê w Jezusa Chrystusa
Odkupiciela, s. 69).
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Dziêki Chrystusowi obraz Bo¿y mo¿e na nowo zajanieæ w ¿yciu cz³owieka. St¹d antropologia zbawienia ods³ania siê w Chrystusie i przez Chrystusa.
Dlatego Sobór Watykañski II powie: W istocie misterium cz³owieka wyjania
siê prawdziwie jedynie w misterium S³owa Wcielonego. [ ] Ten, który jest
»obrazem Boga niewidzialnego« (Kol 1,15), jest zarazem doskona³ym cz³owiekiem, który przywróci³ synom Adama podobieñstwo Bo¿e, zniekszta³cone
przez grzech pierworodny. [ ] On sam bowiem, Syn Bo¿y, poprzez wcielenie
zjednoczy³ siê w pewien sposób z ka¿dym cz³owiekiem50.
Cz³owiek i jego najwy¿sze powo³anie  naucza Jan Pawe³ II  ods³ania siê
w Chrystusie poprzez objawienie tajemnicy Ojca i jego mi³oci, dlatego powinien on otworzyæ siê na Chrystusa, a to nie mo¿e dokonaæ siê inaczej, jak tylko
poprzez coraz dojrzalsze odniesienie do Ojca i Jego mi³oci51. Natomiast papie¿ Franciszek przypomina, ¿e chrzecijanie wyznaj¹ konkretn¹ i potê¿n¹ mi³oæ Boga, który naprawdê dzia³a w historii i decyduje o jej ostatecznym przeznaczeniu. Tê mi³oæ mo¿na spotkaæ, ona objawi³a siê w pe³ni w mêce, mierci
i zmartwychwstaniu Chrystusa52. Dotyczy to ka¿dego cz³owieka, poniewa¿
ka¿dy zosta³ objêty Tajemnic¹ Odkupienia i z ka¿dym Chrystus zjednoczy³ siê
na zawsze poprzez tê tajemnicê53.
Tajemnica Chrystusa ostatecznie pozwala nam spotkaæ nasze niepokoje,
s³aboci i grzechy, ale z nadziej¹ (por. Kol 5, 17). Chrystus nikogo nie potêpia,
Chrystus w ka¿dym widzi perspektywê nadziei i przemiany oraz powrotu do
obrazu Boga w sercu cz³owieka, On bowiem jest obrazem Boga niewidzialnego
(Kol 1, 15). Wydaje siê zatem, ¿e ka¿dy prawdziwy humanizm zawsze najcilej
zwi¹zany jest z Chrystusem i Jego Tajemnic¹ Odkupienia54. Jezus Chrystus jest
Zbawicielem w tym podstawowym znaczeniu: siêga do korzeni z³a w cz³owieku55.
To wyzwolenie od z³a grzechu a¿ do samych korzeni musi byæ wyzwoleniem do prawdy  i przez prawdê. Chrystus objawia te prawdê. On sam »jest
50 KDK 22. Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Veritatis splendor, nr 2. Chrystus-Odkupiciel wiata
jest Tym, który dotkn¹³ w sposób jedyny i niepowtarzalny tajemnicy cz³owieka, który wszed³ w Jego
»serce« (Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptor hominis, Città del Vaticano 1979, nr 8).
51 Jan Pawe³ II, Encyklika Dives in misericordia, Città del Vaticano 1980, nr 1.
52 Franciszek, Encyklika Lumen fidei, nr 17.
53 Jan Pawe³ II, Encyklika Centesimus annus, nr 53.
54 W³anie owo g³êbokie zdumienie wobec wartoci i godnoci cz³owieka nazywa siê Ewangeli¹,
czyli Dobra Nowin¹. [ ] Owo zdumienie, a zarazem przewiadczenie, pewnoæ, która w swym g³êbokim korzeniu jest pewnoci¹ wiary, ale która w sposób ukryty o¿ywia ka¿d¹ postaæ prawdziwego
humanizmu  pozostaj¹ najcilej zwi¹zane z Chrystusem (Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptor hominis, nr 10). Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptor hominis, nr 11, 13, 18; U. Luz, Obraz Bo¿y
w Chrystusie i w cz³owieku wed³ug Nowego Testamentu, Concilum 2 (1969), nr 610, s. 287294;
E. Larsson, Christus als Vorbild. Eine Untersuchung zu den paulinischen Tauf- ubd Eikontexten, Uppsala
1962, s. 111323.
55 Jan Pawe³ II, Wierzê w Jezusa Chrystusa Odkupiciela, s. 452.
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Prawd¹« (por. J 14,6). Ta Prawda niesie w sobie prawdziw¹ wolnoæ. Jest to
wolnoæ od grzechu i k³amstwa56. W Chrystusie relacja miêdzy wolnoci¹
a prawd¹ osi¹ga swój szczyt: poznacie prawdê, a prawda was wyzwoli (J 8,32).
Te s³owa Chrystusa w sposób najbardziej zwiêz³y okrelaj¹ dobro, do którego
cz³owiek zosta³ wyzwolony za spraw¹ Chrystusowej Ewangelii odkupienia. Jest
to wolnoæ w prawdzie57.
Przywo³uj¹c Bo¿e synostwo i dar nowego ¿ycia, w Chrystusie cz³owiek
staje siê nowym stworzeniem (2 Kor 5, 17)58. Nowoæ ¿ycia jest owocem
odkupienia dokonanego przez Chrystusa (por. Kol 3, 9-10; Ef 2, 10; 4, 22-24)59.
Dar nowego ¿ycia oznacza tak¿e nowy pocz¹tek udzielania siê Boga cz³owiekowi w Duchu wiêtym. Takie wewnêtrzne obcowanie z Bogiem w Duchu
wiêtym, wskazuje Jan Pawe³ II, sprawia, ¿e cz³owiek w nowy sposób pojmuje
równie¿ sienie samego, swoje cz³owieczeñstwo. Doznaje pe³nego urzeczywistnienia ów obraz i podobieñstwo Bo¿e, jakim cz³owiek jest od pocz¹tku60.
Chrystus nie tylko wyzwala cz³owieka do nowego ¿ycia. Jest doskona³ym
wzorem nowego cz³owieka. Dlatego wzywa cz³owieka do naladowania Go,
a jednoczenie przez dzie³o zbawienia czyni to mo¿liwym do urzeczywistnienia.
W tym punkcie Chrystus staje siê wzorem nie tylko doskona³ym, ale wzorem
skutecznym61. Ten wzór potwierdza prawdê, ¿e cz³owiek nie mo¿e odnaleæ siê
w pe³ni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego62.
56 Jan Pawe³ II, Wierze w Jezusa Chrystusa Odkupiciela, s. 459. Por. I. de La Potterie, La verita in
s. Giovanni, w: San Giovanni. Atti della XVII Settimana bublica, Brescia 1964, s. 123144; R. Tremblay,
Radicati e fondati nel Figlio. Contributi per una morale di tipo filiale, Roma 1997, s. 141156.
57 Jan Pawe³ II, Wierzê w Jezusa Chrystusa Odkupiciela, s. 457. Por. Jan Pawe³ II, List do M³odych
Parati semper, Città del Vaticano 1985, nr 12; J.M. Casabo Suque, La teologia moral en San Juan,
Madrid 1970, s. 123127; K.H. Schelkle, Teologia Nowego Testamentu, t. 3, Kraków 1984, s. 125128;
P. Piva, Teologia morale generale o delle categorie morali fondamentali, Roma 1981, s. 5154.
58 Por. KKK 1265; R. Penna, Lapostolo Paolo. Studi di esegesi e teologia, Cinisello Balsamo 1991,
s. 658670; F. Neirynck, Chrystus w nas i my w Chrystusie, Concilium 610 (1969), s. 312321;
H.U. von Balthasar, Creator. Saggi teologic, t. 3, Brescia 1972, s. 141147; J. Granados, The First Fruits of
the Flesh and the First Fruits of the Spirit: The Mystery of the Ascension, Communio 38 (2011), s. 638.
59 Odkupienie  to nowe stworzenie w Chrystusie. Jest ono darem Boga, jest ³ask¹, a równoczenie niesie w sobie wezwanie skierowane do cz³owieka. Cz³owiek musi wspó³dzia³aæ w dziele tego
duchowego wyzwolenia, jakie sprawuje w nim Bóg przez Chrystusa. Pe³ny obraz zbawczego wyzwolenia cz³owieka zawiera w sobie [ ] wiadomoæ odpowiedzialnoci za ten dar: wiadomoæ zobowi¹zañ
natury duchowej i moralnej. Dotykamy tutaj zarazem niejako samych korzeni »etosu Odkupienia«
(Jan Pawe³ II, Wierze w Jezusa Chrystusa Odkupiciela, s. 466).
60 Jan Pawe³ II, Encyklika Dominum et Vivificantem, nr 59. Por. Jan Pawe³ II, Encyklika
Dominum et Vivificantem, nr 14, 52.
61 Jan Pawe³ II, Wierzê w Jezusa Chrystusa Odkupiciela, s. 471. Por. Jan Pawe³ II, Wierzê
w Jezusa Chrystusa Odkupiciela, s. 475479.
62 Por. Jan Pawe³ II, List do M³odych Parati semper, nr 14. To mi³oæ w³anie sprawia, ¿e
cz³owiek urzeczywistnia siebie przez bezinteresowny dar z siebie. Mi³oæ bowiem jest dawaniem
i przyjmowaniem (Jan Pawe³ II, List do Rodzin Gratissimam sanae, nr 11).
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Mi³oæ Chrystus, która ostatecznie objawi³a siê w ofierze krzy¿a, jest najwy¿szym wzorem dla ka¿dej prawdziwej ludzkiej mi³oci63. Albowiem, zdaniem
Jana Paw³a II, mi³oæ jest powinnoci¹ ontyczn¹ i etyczn¹ osoby. Osoba powinna byæ mi³owana, bowiem tylko mi³oæ odpowiada temu, kim jest osoba64.

4. Antropologia integralnej wizji człowieka
Cz³owiek, jako stworzony przez Boga i odkupiony przez Chrystusa, staje
w piêknie i bogactwie swojego cz³owieczeñstwa. Chrystus jest wzorem dla
cz³owieka, nie tylko doskona³ym, ale szczególnie skutecznym w pod¹¿aniu ku
upodobnieniu siê do Pana. To ci¹g³e pytanie o realizm praktykowania moralnoci chrzecijañskiej, w której z jednej strony wskazuje siê na podmiotowoæ
cz³owieka i jego wrodzon¹ godnoæ, a z drugiej  na jego powo³anie do wspólnoty z innymi osobami w duchu mi³oci.
 Cz³owiek jest istot¹ duchowo-cielesn¹, a wiêc z³o¿ony z cia³a i duszy65.
Cz³owiek jest dusza ucielenion¹, albo  mówi¹c inaczej  przypomina Jan
Pawe³ II, cia³em obdarzonym niemiertelna dusz¹. Przekazy biblijne uprawniaj¹ do tego, a¿eby ukazywaæ cz³owieka jako osobow¹ jednoæ i równoczenie
jako dwoistoæ duszy i cia³a. W konsekwencji oznacza to, ¿e równie¿ cia³o na
swój sposób uczestniczy w godnoci »obrazu Bo¿ego«, tak jak uczestniczy
w godnoci osoby66. Osoba ludzka, jak wskazuje Benedykt XVI, stanowi
»jednoæ cielesn¹ i duchow¹«, zrodzon¹ ze stwórczej mi³oci Boga i przeznaczon¹ do ¿ycia wiecznego67.
Zatem cz³owiek jako duch ucieleniony, czyli dusza, która siê wyra¿a
poprzez cia³o, i cia³ formowane przez niemiertelnego ducha, powo³any jest do
mi³oci w tej w³anie swojej zjednoczonej ca³oci. Mi³oæ obejmuje równie¿
cia³o ludzkie, a cia³o uczestniczy w mi³oci duchowej68. Wynika z tego, ¿e
p³ciowoæ ludzka nie odnosi siê jedynie do sfery cielesnej, oddzielonej od innych
wymiarów cz³owieczeñstwa. To to¿samy cz³owiek jest mê¿czyzna lub kobieta,
a wiêc p³ciowoæ obejmuje wszystkie wymiary, tak¿e wymiar duchowy69.
63
64
65

Por. Jan Pawe³ II, Wierzê w Jezusa Chrystusa Odkupiciela, s. 480485).
Jan Pawe³ II, List apostolski Mulieris dignitatem, Città del Vaticano 1988, nr 29.
Cz³owiek nie jest zagubionym atomem w przypadkowym wszechwiecie, ale jest stworzeniem
Boga, które zechcia³ On obdarzyæ dusz¹ niemierteln¹ i które umi³owa³ od pocz¹tku (Benedykt XVI,
Encyklika Caritas in veritate, nr 29).
66 Jan Pawe³ II, Wierzê w Boga Ojca Stworzyciela, s. 265.
67 Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, nr 76.
68 Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, nr 11.
69 Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Evangelium vitae, nr 23.
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Cia³o nie jest surowcem, pozbawionym znaczeñ i wartoci moralnych70.
Zatem kiedy cia³o ludzkie, oderwane od ducha i myli, staje siê tworzywem,
podobnie jak inne cia³a zwierz¹t, kiedy dokonuje siê manipulacji na embrionach
i p³odach, trzeba wówczas przyznaæ, ¿e stajemy w obliczu straszliwej klêski
etycznej71. Tym czasem, akcentuje Franciszek, Syn Bo¿y przez swoje wcielenie zachêci³ nas do rewolucji czu³oci72.
 Jednoæ wymiaru naturalnego i nadprzyrodzonego. Cz³owiek to nowe
stworzenie w Chrystusie, który nie przestaje byæ w pe³ni cz³owiekiem (por. Rz
6,4)73. Jednoæ natury i ³aski wynika z faktu, ¿e zarówno stworzenie cz³owiek,
jak i jego zbawienie s¹ czêci¹ jedynego Bo¿ego planu mi³oci. St¹d tylko
w tajemnicy Chrystusowego Odkupienia ukryte s¹ »konkretne« mo¿liwoci
cz³owieka74.
Chrystus nas odkupi³!  podkrela mocno Jan Pawe³ II. Znaczy to, ¿e
obdarzy³ nas mo¿liwoci¹ realizacji ca³ej prawdy naszego istnienia; ¿e wyzwoli³
nasz¹ wolnoæ spod w³adzy po¿¹dania. Skoro wiêc odkupiony cz³owiek wci¹¿
grzeszy, nie wiadczy to o niedoskona³oci Chrystusowego aktu odkupienia, ale
o woli cz³owieka, chc¹cej wymkn¹æ siê ³asce, jaka p³ynie z tego aktu. Przykazanie Boga jest na pewno proporcjonalne do zdolnoci cz³owieka, ale do zdolnoci cz³owieka obdarowanego Duchem wiêtym; cz³owieka, który nawet jeli
zgrzeszy, zawsze mo¿e otrzymaæ przebaczenie i cieszyæ siê obecnoci¹ Ducha
wiêtego75.
 Jednoæ doczesnoci i wiecznoci. Cz³owiek stworzony na obraz Bo¿y
przerasta wiat i ramy doczesnoci76. Z perspektywy wiecznoci cz³owiek odkrywa, ¿e ¿yje in statu viatoris, i ¿e jest zarazem ¿yciem in statu conversionis77.
To ¿ycie w czasie jest bowiem podstawowym warunkiem, pocz¹tkowym etapem i integralna czêci¹ ca³ego i niepodzielnego procesu ludzkiej egzystencji78.
Dziêki temu, ¿e cz³owiek zosta³ w Chrystusie obdarowany ¿yciem Bo¿ym
70 Ca³a osoba, w³¹cznie z cia³em, zostaje powierzona samej sobie i w³anie w jednoci duszy
i cia³a jest podmiotem w³asnych aktów moralnych (Jan Pawe³ II, Encyklika Veritatis splendor, nr 48).
71 Jan Pawe³ II, List do Rodzin Gratissimam sanae, nr 19.
72 Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, nr 88.
73 Por. Franciszek, Encyklika Lumen fidei, nr 41; R. Tremblay, S. Zamboni (red.), Synowie
w Synu. Teologia moralna fundamentalna, Warszawa 2009, s. 347370; H. Schlier, La Lettera ai Romani,
Brescia 1982, s. 301339.
74 Jan Pawe³ II, Encyklika Veritatis splendor, nr 103.
75 Ibidem.
76 Chrzecijañstwo uczy nas rozumienia doczesnoci z perspektywy królestwa Bo¿ego, z perspektywy ¿ycia wiecznego. Bez tej perspektywy doczesnoæ, choæby najbogatsza, choæby najwszechstronniej ukszta³towana, nie przynosi cz³owiekowi na koñcu niczego innego jak tylko: koniecznoæ
mierci (Jan Pawe³ II, List do M³odych Parati semper, nr 5).
77 Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Dives in misericordsia, nr 13.
78 Jan Pawe³ II, Encyklika Evangelium vitae, nr 2.
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i wiecznym, fizyczne i duchowe ¿ycie cz³owieka, tak¿e w swoim stadium
ziemskim, zyskuje pe³n¹ wartoæ i znaczenie: ¿ycie Bo¿e i wieczne jest bowiem
celem, do którego zmierza i jest powo³any cz³owiek ¿yj¹cy w tym wiecie79.
Jak powie Benedykt XVI: S³owo »¿ycie wieczne« usi³uje nadaæ imiê tej nieznanej a znanej rzeczywistoci80.
Jednoæ doczesnoci i wiecznoci wyra¿a prawda, ¿e ¿ycie [ ] zmienia
siê, ale siê nie koñczy, i gdy rozpadnie siê dom doczesnej pielgrzymki, znajd¹
przygotowane w niebie wieczne mieszkanie81. Zatrzymanie siê na doczesnoci
nie tylko niszczy chrzecijañsk¹ nadziejê, ale prowadzi te¿ do zagubienia najg³êbszej perspektywy sensu i celu ¿ycia. Ka¿dy cz³owiek, który przychodzi na
wiat, otwiera siê nie tylko na doczesnoæ, ale tak¿e na wiecznoæ w Bogu82.
Genealogia osoby  przypomina Jan Pawe³ II  jest naprzód zwi¹zana z wiecznoci¹ Boga, a potem dopiero z momentem ludzkiego rodzicielstwa. Ju¿
w samym poczêciu cz³owiek jest powo³any do wiecznoci w Bogu83.
 Jednoæ osoby i wspólnoty. Cz³owiek jest istot¹ relacyjn¹, a relacje te
przynale¿¹ do istoty cz³owieczeñstwa. Z chrzecijañskiej koncepcji osoby wyp³ywa [ ] w sposób konieczny w³aciwa wizja spo³eczeñstwa84. Prawda
o tym, ¿e cz³owiek jest istot¹ spo³eczn¹, prowadzi konsekwentnie do ukazania
nie tylko miêdzyosobowych relacji, ale tak¿e relacji pomiêdzy cz³owiekiem
a spo³ecznoci¹. W tym kontekcie, w relacjach miêdzyludzkich w ramach
spo³ecznoci, nale¿y wskazaæ na odrzucenie kolektywizmu i niebezpieczeñstwa
skrajnego indywidualizmu85.
W personalistycznej koncepcji ¿ycia spo³ecznego szczególne znaczenie ma wolnoæ. Nie mo¿e ona byæ rozumiana jako swoboda czynienia czegokolwiek, albowiem
wolnoæ oznacza nie tylko dar z siebie, ale oznacza te¿ wewnêtrzn¹ dyscyplinê daru.
Jawi¹cy siê w takiej wizji »etos« personalizmu jest altruistyczny. W jego zasiêgu
osoba nie tylko zdolna jest stawaæ siê darem dla drugich, ale co wiêcej  znajduje
w tym radoæ. Jest to ta radoæ, o jakiej mówi Chrystus (por. J 15,11; 16,20.22)86.
79

Jan Pawe³ II, Encyklika Evangelium vitae, nr 30. ¯ycie cielesne w swojej ziemskiej
kondycji bez w¹tpienia nie jest dla wierz¹cego wartoci¹ absolutn¹, tak ¿e mo¿e on zostaæ wezwany, aby
je porzuciæ dla wy¿szego dobra (Jan Pawe³ II, Encyklika Evangelium vitae, nr 47).
80 Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, nr 12.
81 I Prefacja o zmar³ych, w: Msza³ rzymski dla diecezji polskich, Poznañ 2010, s. 103*.
82 Powo³anie za otwiera siê nie tylko na ca³¹ doczesnoæ. Otwiera siê ono na wiecznoæ
w Bogu (Jan Pawe³ II, List do Rodzin Gratissimam sanae, nr 9).
83 Jan Pawe³ II, List do Rodzin Gratissimam sanae, nr 9.
84 Jan Pawe³ II, Encyklika Centesimus annus, nr 13.
85 Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Centesimus annus, nr 13, 15, 35.
86 Jan Pawe³ II, List do Rodzin Gartissimam sanae, nr 14. Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Dominum
et Vivificantem, nr 2; G. Holtik, Die pneumatische Note der Moraltheologie. Ein erganzender Beitrag zu
gegenwartigen Bemuhungen im Rahmen der katholischen Sittlichkeitslehre, Wien 1984, s. 250254;
C. Spicq, Lamour de Dieu revele aux hommes dans les ecrits de Saint Jean, Paris 1978, s. 5360.
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Zdaniem Ojca w. Franciszka, wiara pokazuje, jak trwa³e mog¹ byæ wiêzi miêdzy
ludmi, gdy Bóg jest obecny poród nich87.
Relacje osoba i wspólnota najpiêkniej wyra¿a communio personarum.
Prawdziwa wspólnota buduje siê w mi³oci i to na tej drodze mo¿liwe jest
przezwyciê¿enie wszelkich napiêæ miêdzy osobami a spo³ecznoci¹. Tutaj tak¿e
swoje miejsce ma wiara88. Chodzi tu wrêcz o krzewienie duchowoæ komunii89. Tak¿e istotna dla zrozumienia chrzecijañskiej wizji wspólnoty jest kategoria uczestnictwa w duchu solidarnoci i sprzeciwu, albowiem wyra¿a ona
lepiej personalistyczny charakter zaanga¿owania cz³owieka w ¿ycie spo³eczne90.
W imiê solidarnoci wspó³praca nad rozwojem ca³ego cz³owieka jest obowi¹zkiem wszystkich wobec wszystkich91.
 Jednoci i komplementarnoæ kobiecoci i mêskoci. ¯ycie ludzie, a wiêc
mê¿czyzny i kobiety wskazuje, ¿e osobowa konstytucja obojga oraz osobowa
godnoæ jest »od pocz¹tku« wyznacznikiem dobra wspólnego ludzkoci
w ró¿nych wymiarach i zakresach92. Do tego dobra wspólnego, tak twórczego,
wnosz¹ oboje: mê¿czyzna i kobieta, w³aciwy i niezbywalny sobie wk³ad. Dziêki
temu dobro wspólne ludzi posiada charakter komunijny i komplementarny zarazem. Tak¿e nie znosi tej odmiennoci powo³anie do jednoci, do ma³¿eñskiej
komunii osób93, a zw³aszcza do ¿ycia rodzinnego94.
87
88

Franciszek, Encyklika Lumen fidei, nr 50.
Nie mo¿na wierzyæ samotnie. Wiara nie jest tylko indywidualnym wyborem dokonuj¹cym siê
we wnêtrzu wierz¹cego, nie jest odizolowan¹ relacja miêdzy »ja« wiernego i »Ty« Boga, miedzy autonomicznym podmiotem i Bogiem. Ze swej natury otwiera siê ona na »my«, wydarza siê zawsze we
wspólnocie Kocio³a (Franciszek, Encyklika Lumen fidei, nr 39).
89 Por. Jan Pawe³ II, List apostolski Novo millennio ineunte, Città del Vaticano 2000, nr 43;
Franciszek, Encyklika Lumen fidei, nr 52.
90 Przejawem i owocem tych humanistycznych pr¹dów jest rosn¹ca potrzeba uczestnictwa.
Stanowi ona niew¹tpliwie jedn¹ z charakterystycznych cech wspó³czesnej ludzkoci, prawdziwy »znak
czasu«, który coraz bardziej dochodzi do g³osu w ró¿nych rodowiskach i dziedzinach ¿ycia [ ] tak¿e
kulturalnym, gospodarczym, spo³ecznym i politycznym. Uczestniczenie i tworzenie w jakim stopniu
nowej kultury humanistycznej sta³o siê wymogiem tak powszechnym, jak jednostkowym (Jan Pawe³ II,
Adhortacja apostolska Christifideles laici, nr 5).
91 Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, Città del Vaticano 1987, nr 32.
92 Jan Pawe³ II, List do Rodzin Gratissimam sanae, nr 6. W przekazie biblijny nie ma mowy
o karze; jednak myl, ¿e cz³owiek jest w jaki sposób niekompletny, ¿e ze swej natury d¹¿y do znalezienia
w drugim dope³nienia swej ca³oci; ¿e tylko w zjednoczeniu mê¿czyzny i kobiety cz³owiek mo¿e staæ siê
»kompletny«, ta idea jest bez w¹tpienia obecna. I tak przekaz biblijny zamyka siê proroctwem dotycz¹cym Adama: »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) (Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, nr 11).
Por. C. Westermann, Genesi, Casale Monferrato 1989, s. 2741.
93 Por. Jan Pawe³ II, List apostolski Mulieris dignitatem, nr 16; Jan Pawe³ II, Wierzê w Boga
Ojca Stworzyciela, s. 270; Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, nr 19; Jan Pawe³ II,
List do Rodzin Gratissimam sanae, nr 8.
94 W tej perspektywie zadaniem pañstwa jest prowadzenie polityki, która promuje centralny
charakter i integralnoæ rodziny, opartej na ma³¿eñstwie mê¿czyzny i kobiety, bêd¹cej pierwsz¹ i ¿ywotna
komórk¹ spo³eczeñstwa (Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, nr 44).
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Poszukiwanie przez mê¿czyznê i kobietê to¿samoci i komplementarnoci
prowadzi, zdaniem Jana Paw³a II, poprzez mêskoæ i kobiecoæ jako dwa
»wcielenia« tej samej metafizycznie samotnej wobec Boga i w wiecie istoty
 wzajemnie dope³niaj¹ce siê sposoby »bycia cia³em« i zarazem bycia cz³owiekiem  jako dwa komplementarne wymiary samowiadomoci i samostanowienia, a zarazem dwa komplementarne poczucia sensu cia³a. Przy tym  jak to
ukazuje Rdz 2,23  kobiecoæ niejako odnajduje siebie w obliczu mêskoci,
podczas gdy mêskoæ potwierdza siê przez kobiecoæ95. Zawsze chodzi
o osobê96 i wartoæ jej cz³owieczeñstwa97.
Nadal pilne jest zobowi¹zanie, by bior¹c za podstawê osobow¹ godnoæ
mê¿czyzny i kobiety oraz wzajemny miêdzy nimi stosunek, g³êbiej poznaæ wartoci i talent w³aciwe kobiecoci i mêskoci w kontekcie nie tylko ¿ycia
spo³ecznego, ale tak¿e i przed wszystkim ¿ycia chrzecijañskiego i kocielnego98. Jednoczenie troska kobiety o w³aciwe miejsce w spo³eczeñstwie nie
oznacza rezygnacji kobiety ze swej kobiecoci ani te¿ naladowania roli mê¿czyzny, ale w³anie pe³niê cz³owieczeñstwa kobiecego.99

5. Powołanie do bycia człowiekiem i dzieckiem Bożym
Powo³anie jako kategoria antropologiczna ma swe ród³o w Bogu  Stwórcy i Zbawicielu, jest powo³aniem do bycia cz³owiekiem i dzieckiem Bo¿ym100.
Obejmuje jego cia³o i duszê i ma wymiar doczesny oraz wieczny. Wreszcie
odnosi siê do ¿ycia tak indywidualnego, jak i wspólnotowego oraz jest powo³aniem mê¿czyzny i kobiety. Powo³anie,  przypomina Jan Pawe³ II  w którym
cz³owiek w sposób dog³êbny odkrywa ewangeliczne prawo daru, wpisane we
w³asne cz³owieczeñstwo  samo jest darem! Jest [ ] darem, w którym odzwierciedla siê bosko-ludzki profil Tajemnicy Odkupienia wiata101.
95 Jan Pawe³ II, Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich. Odkupienie cia³a a sakramentalnoæ ma³¿eñstwa, Città del Vaticano 986, s. 42. Por. KKK 371373.
96 Por. Jan Pawe³ II, List apostolski Mulieris dignitatem, nr 6; Jan Pawe³ II, Mê¿czyzna
i niewiast¹ stworzy³ ich, s. 58, 75. Kocha jednak nie sama dusza, ani nie samo cia³o: kocha cz³owiek,
osoba, która kocha jako stworzenie jednostkowe, z³o¿one z cia³a i duszy. Jedynie wówczas, kiedy
obydwa wymiary stapiaj¹ siê naprawdê w jedn¹ ca³oæ, cz³owiek staje siê w pe³ni sob¹. Tylko w ten
sposób mi³oæ  eros  mo¿e dojrzewaæ, osi¹gaj¹c swoj¹ prawdziw¹ wieloæ (Benedykt XVI, Encyklika
Deus caritas est, nr 5).
97 Por. Jan Pawe³ II, Mê¿czyzna i niewiast¹ stworzy³ ich, s. 3638.
98 Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Christifideles laici, nr 50.
99 Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, nr 23.
100 Por. Jan Pawe³ II, List do Rodzin Gratissimam sanae, nr 9.
101 Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Redemptoris donum, Città del Vaticano 1984, nr 6.
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W powo³aniu chrzecijañskim, mówi w innym miejscu Jan Pawe³ II, chodzi o cz³owieka »ka¿dego«  ka¿dy bowiem jest ogarniêty Tajemnic¹ Odkupienia, z ka¿dym Chrystus w tej tajemnicy raz na siê zjednoczy³. Cz³owiekiem
powo³anym przez Boga jest cz³owiek »ka¿dy«, najbardziej »konkretny« i najbardziej »realny«; cz³owiek w ca³ej pe³ni tajemnic, która sta³a siê jego udzia³em
w Jezusie Chrystusie102.
Taki cz³owiek przez ¿ycie pisze swoj¹ osobow¹ biografiê, zawsze poprzez rozliczne wiêzy i kontakty, uk³ady, krêgi spo³eczne, jakie ³¹cz¹ z innymi
ludmi  i to pocz¹wszy ju¿ od pierwszej chwili zaistnienia na ziemi, od chwili
poczêcia i narodzin103.W jego ¿yciu, przypomina Jan Pawe³ II  têtni i pulsuje
to, co jest najg³êbiej ludzkie: poszukiwanie prawdy, nienasycona potrzeba dobra, g³ód wolnoci, têsknota za piêknem, g³ód sumienia104. W ludzk¹ egzystencjê wpisana jest praca105, wiernoæ tradycji106 i bogactwo kultury107.
Cz³owiek powo³any do wype³nienia woli Bo¿ej, jest istot¹ historyczn¹,
która siê formuje dzieñ po dniu, podejmuj¹c liczne i dobrowolne decyzje: dlatego poznaje, mi³uje i czyni dobro moralne, odpowiednio do etapów swego rozwoju108. To bogactwo ¿ycia osobistego, rodzinnego i spo³ecznego oraz ró¿nych sytuacji historycznych, rodowiskowych czy kulturowych. Zdarza siê
jednak  zauwa¿a papie¿ Franciszek  ¿e kultura, w której ka¿dy chce posiadaæ w³asna prawdê subiektywna, utrudnia obywatelom pragnienie uczestnictwa
we wspólnym projekcie, wykraczaj¹cym poza osobiste interesy i pragnienia109.
Chrzecijanin odczytuje te wszystkie znaki czasu w wietle wiary
w Jezusa Chrystusa i moc¹ Ducha wiêtego. Lud Bo¿y jest wiêty [ ] Duch
kieruje nim w prawdzie i prowadzi go do zbawienia110. W takim kontekcie
ka¿de indywidualne wyzwanie odczytywane jest jako osobowe wezwanie
p³yn¹ce od Boga i wpisane w powo³anie przez Niego zadane111. Papie¿ Franci102
103
104
105

Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptor hominis, nr 13.
Ibidem, nr 14.
Ibidem, nr 18.
Koció³ jest przekonany, ¿e praca stanowi podstawowy wymiar bytowania cz³owieka na
ziemi (Jan Pawe³ II, Encyklika Laborem exercens, Città del Vaticano 1981, nr 4).
106 Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Fides et rato, nr 31.
107 Cz³owiek jest jednoczenie dzieckiem i ojcem kultury, w której ¿yje (Jan Pawe³ II, Encyklika Fides et ratio, nr 71). Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Veritatis splendor, nr 53.
108 Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, nr 34.
109 Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, nr 61.
110 Ibidem, nr 119.
111 Cz³owiek wierz¹cy interpretuje sytuacjê historyczn¹ stosuj¹c zasadê poznania oraz kryterium
konkretnych wyborów, które odnajduje [ ] w ewangelicznym rozeznaniu. Interpretacja ta dokonuje siê
w wietle i mocy Ewangelii, ¿ywej i osobowej, któr¹ jest Jezus Chrystus poprzez dar Ducha wiêtego.
W ten sposób ewangeliczne rozeznanie wydobywa z sytuacji historycznej oraz wydarzeñ i okolicznoci
z ni¹ zwi¹zanych nie zwyczajne »dane«, które nale¿y zarejestrowaæ dok³adnie, pozostaj¹c wobec nich
biernym i obojêtnym, ale »zadanie«, a wrêcz wyzwanie skierowane do odpowiedzialnoci i wolnoci
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szek powie: Zachêcaj¹c do zdumienia wobec tajemnicy stworzenia, wiara poszerza horyzonty rozumu, by lepiej owieciæ wiat ods³aniaj¹cy siê przed badaniami naukowymi112.
Zdaniem Jana Paw³a II, godnoæ osoby ludzkiej jawi siê w ca³ym swoim
piêknie wówczas, gdy wemie siê pod uwagê jej pochodzenie i przeznaczenie:
stworzony przez Boga na Jego obraz i podobieñstwo, odkupiony drogocenn¹
krwi¹ Chrystusa, cz³owiek zosta³ wezwany do tego, by byæ »synem w Synu«,
¿yw¹ wi¹tyni¹ Ducha wiêtego, i jest przeznaczony do ¿ycia wiecznego
w uwiêcaj¹cej komunii z Bogiem113. Godnoæ ta stanowi równoczenie podstawê równoci wszystkich ludzi i jest ród³em ich wspó³uczestnictwa i wzajemnej solidarnoci, bowiem dialog i komunia wywodz¹ siê przede wszystkim
z tego, kim ludzie »s¹«, a dopiero wtórnie z tego, co »maj¹«114.
Koció³  przypomina Jan Pawe³ II  wyra¿a swoje zatroskanie o cz³owieka: Koció³ ¿yje t¹ rzeczywistoci¹. ¯yje t¹ prawd¹ o cz³owieku, która pozwala
mu przekraczaæ granice doczesnoci, a równoczenie ze szczególn¹ mi³oci¹
i trosk¹ myleæ o tym wszystkim, co w wymiarach samej tej doczesnoci stanowi o ¿yciu cz³owieka, o ¿yciu ludzkiego ducha [ ] Koció³, staraj¹c siê patrzeæ
na cz³owieka niejako »oczami samego Chrystusa« uwiadamia sobie wci¹¿ na
nowo, i¿ jest on stró¿em wielkiego skarbu, którego nie wolno mu rozproszyæ,
który wci¹¿ musi pomna¿aæ115.
* * *
Prezentowana antropologia ma niejako ze swej natury charakter g³êboko
moralny. Cz³owiek ma nie tylko poznaæ pe³n¹ prawdê o sobie, ale i ni¹ ¿yæ,
zd¹¿aj¹c do tego, do czego zosta³ powo³any. Ta perspektywa etyczna jest
jednoczenie g³êboko teologiczna, nade wszystko chrystologiczna. St¹d te¿ dobrze sta³oby siê, aby antropologia moralna zosta³a przyjêta przez wiat wspó³czesny.
zarówno poszczególnej osoby, jak i wspólnoty (Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Pastores dabo
vobis, Città del Vaticano 1992, nr 10).
112 Franciszek, Encyklika Lumen fidei, nr 34. Przes³anie skierowane do kultury zak³ada tak¿e
przes³anie kierowane do kultur krêgów zawodowych, naukowych i akademickich (Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, nr 132).
113 Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Christifideles laici, nr 37.
114 Ibidem.
115 Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptor hominis, nr 18. Jest to podstawowe zadanie Kocio³a
we wszystkich epokach, a w szczególnoci w epoce naszej, aby skierowywa³ wzrok cz³owieka, aby
skierowywa³ wiadomoæ i dowiadczenie ca³ej ludzkoci w stronê tajemnicy Chrystusa, aby pomaga³
wszystkim ludziom obcowaæ z g³êbi¹ Odkupienia, które jest w Jezusie Chrystusie. Przez to samo
dotykamy równoczenie najwiêkszej g³êbi cz³owieka: ludzkich serc, ludzkich sumieñ, ludzkich spraw
(Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptor hominis, nr 10).
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W podsumowaniu warto jeszcze raz zacytowaæ Jan Paw³a II: Wszystkich
proszê, aby starali siê dostrzec wnêtrze cz³owieka, którego Chrystus zbawi³
przez tajemnicê swojej mi³oci oraz g³êbiê jego nieustannego poszukiwania
prawdy i sensu. Ró¿ne systemy filozoficzne wpoi³y mu z³udne przekonanie, ¿e
jest absolutnym panem samego siebie, ¿e mo¿e samodzielnie decydowaæ
o swoim losie i przysz³oci, polegaj¹c wy³¹cznie na sobie i na w³asnych si³ach.
Wielkoæ cz³owieka nigdy nie urzeczywistni siê w ten sposób. Stanie siê to
mo¿liwe tylko wówczas, gdy cz³owiek postanowi zakorzeniæ siê w prawdzie,
buduj¹c swój dom w cieniu M¹droci i w nim zamieszkuj¹c. Tylko w tym
horyzoncie prawdy bêdzie móg³ w pe³ni zrozumieæ sens swojej wolnoci oraz
swoje powo³anie do mi³owania i poznania Boga jako najdoskonalsze urzeczywistnienie samego siebie116.

CZŁOWIEK JAKO ISTOTA MORALNA
(STRESZCZENIE)

Problematyka moralna jest szczególnie fascynuj¹cym obszarem badañ i nierozerwalnie wi¹¿e
siê z zagadnieniem sensu ¿ycia cz³owieka oraz miêdzyludzkich relacji. Podstawowymi zawsze bêd¹
pytania o antropologiê moraln¹, czyli o dobro, prawdê i mi³oæ. W tym obszarze nakrela siê wiod¹ce
linie i zarazem fundamenty. Naturalnie antropologiê nale¿y najpierw postrzegaæ w perspektywie
zbawienia cz³owieka. W Jezusie Chrystusie spe³nia siê owa przemiana zbawcza. Niemniej zawsze
musi wszystko odnosiæ siê do antropologii obrazu i podobieñstwa do Stwórcy, do owych prapocz¹tków. Ta prawda zawsze towarzyszy cz³owiekowi. Tylko na podstawie tych prawd mo¿na podj¹æ
próbê sformu³owania antropologii, która wskazuje na integraln¹ wizjê cz³owieczeñstwa. Zadaniem
niezbywalnym i twórczym pozostaje powo³anie do bycia cz³owiekiem i dzieckiem Bo¿ym.

MAN AS A MORAL BEING
(SUMMARY)

The question of mans morals is a fascinating meditation as it relates to my existence and the
existence of others. The point of departure is the consideration of goodness, truth and love  questions
asked by moral anthropologists. Fundamental lines are drawn at this preliminary stage. Obviously,
anthropology should be viewed within the perspective of human salvation, which was achieved in
Jesus Christ. Anthropology should always refer to the Creators image and likeness from the very
beginning  this truth is part of the human condition. Considering all this, one should approach
anthropology, with its full and integral vision of humanity, by referring first to the Divine call to be man
and Gods child.

116

Jan Pawe³ II, Encyklika Fides et ratio, nr 107.
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DER MENSCH ALS EIN MORALWESEN
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Beschäftigung mit der Moralproblematik des Menschen bedeutet immer eine faszinierende
Auseinandersetzung mit dem Menschen selbst in seiner Existenz, sowohl mit meiner eigenen Existenz,
als auch mit der anderen Menschen. Fundamental für die moralischen Fragen und Antworten sind
immer die Fragen und die Antworten aus dem Bereich der Moralanthropologie, wie z.B. die Frage
nach dem Gutem, nach der Wahrheit, nach der Liebe. Moralanthropologie bestimmt die Leitgedanken
und die Grundlagen der Moraltheologie. Was die (christliche) Moralanthropologie anbelangt, so ist es
klar, dass diese den Menschen zunächst in einer soteriologischen Perspektive, d.h. als den von Jesus
Christus erlösten Menschen, betrachten sollte. Allerdings diese soteriologische Perspektive muss noch
durch einen kreationistischen Gedanken, dass Gott den Menschen nach seinem Ebenbild erschaffen
hat, ergänzt werden. Erst die beiden Perspektiven zusammen bilden die zureichende Grundlage für die
Formulierung einer Anthropologie, in der der Mensch integral, d.h. sowohl als die Kreatur als auch
das Gottes Kind dargestellt wird.
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Soborowość w rozumieniu prawosławnym
Soborowoæ nie jest terminem jednoznacznym. Znaczenie tego s³owa
ewoluowa³o na przestrzeni lat, jak równie¿ nabiera³o specyficznego wydwiêku
w pogl¹dach rosyjskich mylicieli i prawos³awnych teologów. Zasadniczy rdzeñ
s³owa sobornoæ (sobornost, soborowoæ) wywodzi siê od wyrazu sobór
i oznacza gromadzenie, zbieranie, a w dalszym sensie ekumenicznoæ i katolickoæ.
Soborowoæ jest terminem u¿ywanym w eklezjologii prawos³awnej. Autorem tego pojêcia jest Aleksander Chomiakow, wiecki teolog. W jego myli
sobornost to przede wszystkim jednoæ w wieloci. Zakres znaczeniowy
odpowiada terminowi katolicki, czyli powszechny. Chomiakow zarzuca³ katolikom, ¿e buduj¹ jednoæ w oparciu o wymiar zewnêtrzny, legalistyczny. Prawos³awie zachowa³o jednoæ w oparciu o wolnoæ. Soborowoæ ma polegaæ na
powszechnoci w duchu. Zasad¹ jednocz¹c¹ jest tu wolnoæ, która nie prowadzi do roz³amów (rasko³), ale do urzeczywistnienia siê w prawdzie, któr¹ jest
Adres/Adresse/Anschrift: mgr Marcin Cielecki, Wydzia³ Teologii, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski
w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, mcielecki1@wp.pl.
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sam Chrystus. Sobornost jest zatem ide¹ eklezjologiczn¹, która wyra¿a jednoæ
ontologiczn¹ wspólnoty wierz¹cych. Jest to wolnoæ wewnêtrzna, której nikt nie
mo¿e odebraæ  st¹d te¿ bierze siê brak deklaracji przynale¿noci, podkrelania
cz³onkostwa w Cerkwi. W idei soborowoci jest to zupe³nie zbêdne1.
Naturaln¹ konsekwencj¹ eklezjologicznej idei jednoci w wieloci s¹ ró¿nice w pogl¹dach. Prawos³awie uwa¿a za niezwykle istotne: odmienne postrzeganie pewnych spraw (lecz nie kwestionowanie dogmatów!), nie tylko nie rozbija jednoci, lecz staje siê jej gwarantem. S. Bu³gakow pisa³, ¿e jednoæ
w pogl¹dach tworzy sektê, szko³ê, partiê która mo¿e byæ wspaniale zjednoczona, a mimo wszystko bêdzie tak samo daleka od soborowoci, jak i wojsko
dowodzone przez jedn¹ w³adzê i jedn¹ wolê. Sobornost jest jednoci¹
w mi³oci, a nie jednoci¹ w pogl¹dach2.
Soborowoæ, w rozumieniu P. Evdokimova, zawiera w sobie pojêcie ekumenicznoci oraz katolickoci. Katolickoæ jest w swym zakresie horyzontalna,
skupia w sobie wszystkich wierz¹cych. Jest to wyraz powszechnoci Kocio³a
Chrystusa, który przekracza geograficzne granice. Ekumeniczny wymiar to jednoæ, która kieruje wierz¹cych ku górze, jej zakres jest zatem wertykalny. Ekumenicznoæ  jak dowodzi rosyjski teolog  by³a tylko wtórnym wyrazem,
konsekwencj¹  zgodnie z okolicznociami historycznymi  wynikaj¹c¹ z pionowej, siêgaj¹cej w g³¹b jednoci wiary, kultu, doktryny i dogmatu3. Ekumenizm
jest czasowy, trwa w historii i gdy wszyscy stan¹ siê na powrót jednym, przestanie istnieæ. Katolickoæ Kocio³a jest natomiast czym trwa³ym. Soborowoæ
zawiera w sobie te dwa pojêcia: jednoæ i powszechnoæ.
Dla S. Bu³gakowa soborowoæ jest dusz¹ prawos³awia. Wed³ug niego
wspólne dowiadczenie wiary formowa³o prawdy dogmatyczne przed powstaniem teologii. Przyk³adem tego jest istnienie kultu Bogurodzicy na d³ugo przed
przyjêciem dotycz¹cego jej dogmatu. Prawdy religijne powstaj¹ poprzez wspólne, soborowe dociekanie. Jednoæ w sprawach wiary dokonuje siê zawsze
w spo³ecznoci. Soborowanie polega zatem na wspólnej pracy teologicznej
zak³adaj¹cej nieustann¹ wymianê pogl¹dów, myli oraz intuicji. Soborowoæ jest
d¹¿eniem do jednoci na wzór soborów. Nie ma to jednak nic wspólnego
z demokracj¹. Nie zwyciê¿aj¹ pogl¹dy, które s¹ poparte wiêksz¹ liczb¹ g³osów
ani te, które by³by kompromisem. Sobornost nak³ada obowi¹zek wspólnego
zd¹¿ania do prawdy. Jest to warunkiem zarówno rozwoju nauki dogmatycznej,
1

G. Cimek, wiatowy Rosyjski sobór Narodowy jako instytucja polityczno-religijna, Przegl¹d
Religioznawczy 3 (2011), s. 142143.
2 P. Evdokimov, Prawos³awie, Warszawa 1986, s. 438; T. pidlik, Myl rosyjska. Inna wizja
cz³owieka, Warszawa 1999, s. 150; A. de Lazari, Soborowoæ, w: A. de Lazari (red.), Idee w Rosji.
Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, t. 1, Warszawa 1999, s. 374376.
3 P. Evdokimov, Prawos³awie, s. 200201.
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jak równie¿ jej prawowiernoci. Ka¿dy wierz¹cy w swych poszukiwaniach dogmatycznych jest wolny, co poci¹ga za sob¹ ryzyko b³êdu. Bu³gakow stroni od
okrelenia herezja. B³¹d teologiczny, równoznaczny z odrzuceniem wiary Kocio³a, jest grzechem. Jest to jednak naturalny i dopuszczalny stopieñ b³¹dzenia,
bez którego nie by³oby dalszych dociekañ teologicznych i zarazem dbania
o nieskazitelnoæ przekazywanej wiary. W rozwa¿aniach tych zwraca uwagê
po³o¿enie akcentu soborowoci na jakoæ, czyli realnoæ rzeczywistego szukania Chrystusa w jednoci. Ca³kowicie obcy tym rozwa¿aniom jest aspekt ilociowy, czyli pominiêta zostaje w nich kwestia faktycznej iloci b³¹dz¹cych
i prawowiernych cz³onków Kocio³a4.
Sobornost nie jest pojêciem jasno sprecyzowanym. A. de Lazari nie waha
siê okreliæ je jako zagmatwane5. Mimo ¿e, pocz¹tkowo odniesione wy³¹cznie
do Kocio³a, zawiera w sobie równie¿ dalej id¹ce intuicje teologiczne. Soborowoæ, jak chcia³ tego Chomiakow, nie uznaje ¿adnej w³adzy ani zwierzchnoci
w Kociele, jest zwróceniem siê do ka¿dego cz³owieka, który szczerze poszukuje Boga. Termin odnoszony pocz¹tkowo do rosyjskiej eklezjologii wykracza
poza konfesyjne ramy. Staje siê wyrazem jednoci duchowej wszystkich zmierzaj¹cych do Chrystusa6.

Soborowość jako życie wspólnotowe
Dla Miko³aja Bierdiajewa pojêcie soborowoci odgrywa wa¿n¹ rolê w pojmowaniu cz³owieka. Antropologia nie przekazywa³aby pe³nej prawdy, gdyby nie
uwzglêdnia³a ¿ycia wspólnotowego, relacji miêdzy jednostk¹ a spo³eczeñstwem.
Termin ten w pogl¹dach rosyjskiego filozofa wykracza poza zakres eklezjologii,
a jest odnoszony wprost do spo³eczeñstwa.
Dla rosyjskiej mentalnoci charakterystyczny jest brak indywidualizmu.
Znamienne jest, ¿e spo³eczeñstwo rosyjskie zachowa³o sk³onnoæ do organicznej jednoci. Podkrelanie ¿ycia indywidualnego nie znajduje aprobaty, podczas
gdy ¿ycie wspólnotowe jest wartoci¹ sam¹ w sobie. Teorie narodnickie (od
narod  lud) w XIX-wiecznej Rosji podkrela³y w³anie we wspólnocie ch³opskiej idea³ pañstwowoci. Zwraca uwagê ³atwoæ oraz wewnêtrzne d¹¿enie do
tworzenia kolektywu, rozleg³ej grupy, która staje siê oparciem. Cz³owiek pojedynczy nie jest w stanie prze¿yæ bez wsparcia wsi. Zapewne postawa ta zosta³a
4

S. Bu³gakow, Prawos³awie. Zarys nauki Kocio³a prawos³awnego, Bia³ystokWarszawa 1992,
s. 67102.
5 A. de Lazari, Soborowoæ, s. 372.
6 T. pidlik, Myl rosyjska, s. 154155.
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ukszta³towana zarówno przez dowiadczenia historyczne (najazdy mongolskie,
przed którymi obroniæ siê ³atwiej w grupie, jak i odpowiedzialnoæ zbiorow¹
na³o¿on¹ przez azjatyckich najedców), jak równie¿ przez ukszta³towanie terenu (odleg³oci miêdzy jedn¹ wsi¹ a drug¹ zmusza³y do docenienia grupy, wród
której przysz³o ¿yæ). Poczucie w³asnej to¿samoci, a wraz z ni¹ osobiste plany,
ambicje i prywatne marzenia, rozmywaj¹ siê we wspólnocie (mir, s³owo oznaczaj¹ce tak¿e wiat), która równa wszystkich do sobie w³aciwego, przeciêtnego
poziomu. Chomiakow uj¹³ ten rys mentalnoci rosyjskiej, pisz¹c, ¿e do piek³a
ka¿dy idzie osobno, jednak do nieba idzie siê razem ze wszystkimi7. Charakterystyczne, ¿e radoæ, jak¹ jest przebywanie w domu Ojca, jest o tyle pe³niejsza,
o ile dowiadczana wespó³ z innymi, podczas gdy cierpienie jest prze¿ywane
osobno.
Cz³owiek nie jest osamotnionym indywiduum, zamkniêt¹ monad¹. Stworzony na obraz i podobieñstwo Trójcy wiêtej realizuje siebie w wymiarze
spo³ecznym: ja  ty  on. Bez tych relacji niemo¿liwe jest pe³ne prze¿ywanie
swej osoby. Cz³owiek staje siê Ja o ile jest kto drugi, czyli Ty. W relacjach
miêdzy jednostk¹ a spo³eczeñstwem Bierdiajew podkrela równie¿ niebezpieczeñstwa kolektywizmu i indywidualizmu. Kolektywizm jest w istocie d¹¿eniem
do stworzenia bezkszta³tnej ludzkiej masy. Liczy siê iloæ oraz unifikacja cz³onków. Kolektyw niesie za sob¹ brak tolerancji dla ró¿norodnoci w grupie. O sile
kolektywu wiadczy iloæ a nie jakoæ, przeto stawiane cele i wymagania s¹
systematycznie obni¿ane do takiego stopnia, aby ka¿dy móg³ im sprostaæ. Indywidualizm jest natomiast przeciwieñstwem kolektywizmu. To postawa odciêcia
siê od spo³eczeñstwa i wyniesienia jednostki ponad ogó³. Dobre i godne naladowania s¹ postawy nieliczne, pojedyncze. Mimowolnie indywidualizm zak³ada
pogardê dla jakiejkolwiek grupy. Kres kolektywizmowi i indywidualizmowi k³adzie soborowoæ: jednoæ w wieloci w oparciu o mi³oæ.
W czasach Miko³aja Bierdiajewa problem spo³eczeñstwa poruszany by³ na
nowych p³aszczyznach. Teorie pozytywistyczne i pogl¹dy koñca XIX w. (np.
H. Spencer) przyznawa³y prymat grupy nad jednostk¹. Pocz¹tek XX w. zaznaczy³ siê teoriami (B. Mussolini, A. Hitler, J. Stalin) g³osz¹cymi uwielbienie narodu, w którym znika³ pojedynczy cz³owiek. Problem Ja  Ty  My nie by³
ju¿ triad¹ opart¹ na wartociach.
Na pogl¹dach Bierdiajewa bardzo silnie zawa¿y³a twórczoæ Fiodora Dostojewskiego. Nie sposób zrozumieæ pierwszego bez znajomoci pism drugiego. Dostojewski czêsto wyra¿a³ w swych powieciach intuicje teologiczne, które
by³y wyrazem zarówno jego w³asnych poszukiwañ, jak równie¿ nie do koñca
7

Idem, Ignacy Loyola a duchowoæ Wschodu, Kraków 2001, s. 76; R. Pipes, Rosja carów,
Warszawa 2006, s. 162.
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sprecyzowanych przemyleñ istniej¹cych we wspólnocie wierz¹cych. Charakterystyczna dla Dostojewskiego oraz mistrzów ¿ycia duchowego rosyjskiego prawos³awia jest postawa wspó³odpowiedzialnoci za wszystkich. Jeden z bohaterów Braci Karamazow wypowiada znamienne s³owa: zaprawdê ka¿dy jest
winny za wszystko i wobec wszystkich. Nie wiem, jak ci to wyt³umaczyæ, ale
czujê, ¿e tak jest, do udrêki to czujê8. Odpowiedzialnoæ za wszystkich poci¹ga za sob¹ winê szczêliw¹: mimo ¿e sam nikogo nie zabi³em, to czujê siê winny
tak wobec mordercy, jak i ofiary. Wspó³odpowiedzialnoæ zak³ada pytanie skierowane do jednostki: czy do³o¿y³em wszelkich starañ, aby byæ dobrym chrzecijaninem? Czy obj¹³em wszystkich swoj¹ modlitw¹? Czy pamiêta³em o innych? Postawa taka nie jest roszczeniowa wobec wiata i drugiego cz³owieka,
ale wi¹¿e siê nierozerwalnie z pytaniem o w³asne prze¿ywanie istnienia. Fundamentalne jest wiêc pytanie: na ile by³em dla innych?
Wspó³odpowiedzialnoæ za drugiego cz³owieka, za spo³eczeñstwo i wiat
wyra¿a równie¿ Bierdiajew. Obwiniaæ o wszelkie z³o ¿ydów, masonów, inteligencjê jest tak¹ sam¹ przewrotnoci¹, jak oskar¿aæ o wszystkie zbrodnie bur¿uazjê, szlachtê i dawn¹ w³adzê. Nie, ród³o z³a znajduje siê tak¿e i we mnie
samym i ja powinienem wzi¹æ na siebie czêæ winy i odpowiedzialnoci9.
Z ³atwoci¹ przychodzi sporz¹dzanie listy grzechów, które pope³nili inni  coraz
bardziej mityczni oni, coraz bardziej rozmyci tamci. Przemylenia Bierdiajewa sk³aniaj¹ do g³êbszej refleksji: nie by³oby tego z³a, gdybym i ja po czêci nie
przyczyni³ siê do niego. Wspó³odpowiedzialnoæ za los drugiego cz³owieka,
czy ca³ego spo³eczeñstwa, likwiduje postawê jedynie roszczeniow¹, sk³aniaj¹c
do zastanowienia nad swoim ¿yciem. Odwaga w przyznaniu siê do z³a tkwi¹cego w ka¿dym cz³owieku jest przyczyn¹ zmiany postrzegania relacji Ja  Ty.
Zmiana ta przyczynia siê do kszta³towania postawy wspó³odpowiedzialnoci,
wra¿liwoci na ¿ycie drugiego cz³owieka, a tak¿e wspó³czucia. Na pytanie: Kto
jest winien?, rosyjski myliciel daje prost¹ odpowied: Oczywicie, ¿e ty i ja,
my jestemy g³ównymi winowajcami. Tego typu poszukiwanie winowajcy uwa¿am za najbardziej chrzecijañski10. Wspó³odpowiedzialnoæ za wszystkich
poci¹ga za sob¹ wspó³czucie, empatiê. Cierpienie razem z innymi staje siê wyrazem ³¹cznoci z Jezusem, naladowaniem Go. Syn Bo¿y umar³ za grzeszników.
Pod¹¿aj¹c za Chrystusem, nie sposób pomin¹æ kszta³towania w sobie postawy
bycia dla innych.
8
9
10

F. Dostojewski, Bracia Karamazow, t. 1, Warszawa 1993, s. 323.
M. Bierdiajew, Nowe redniowiecze, Warszawa 1937, s. 155156.
Idem, Chrzecijañstwo i antysemityzm (religijny los ¯ydów), w: G³oszê wolnoæ. Wybór pism,
wybór, wstêp i prze³. H. Paprocki, Warszawa 1999, s. 204.
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Soborowość w wymiarze indywidualnym
W pismach rosyjskiego myliciela pojawiaj¹ siê dwa podobnie brzmi¹ce
s³owa: indywidualizm oraz indywidualnoæ. Na potrzeby naszych rozwa¿añ
nale¿y dokonaæ miêdzy nimi precyzyjnego rozró¿nienia. Indywidualizm jest dla
Bierdiajewa absolutyzacj¹ jednostki ludzkiej, to uporczywe podkrelanie w³asnej odrêbnoci oraz samowystarczalnoci. Indywidualnoæ z kolei to niepowtarzalnoæ ka¿dej osoby. Ka¿dy cz³owiek jest dla Bierdiajewa indywidualny,
niepowtarzalny. Wyj¹tkowoæ pojedynczej osoby uwypukla ¿ycie w spo³eczeñstwie.
Indywidualizm jest w myli antropologicznej rosyjskiego filozofa zaprzeczeniem cz³owieka. Indywiduum nie istnieje. Ka¿dy cz³owiek jest mikrokosmosem, a z tego stwierdzenia Bierdiajew wyci¹ga daleko id¹ce konsekwencje.
W osobie ludzkiej znajduje siê ca³y kosmos. Cz³owiek nie jest czêci¹ wiata,
spo³eczeñstwa, ale to wiat i spo³eczeñstwo s¹ czêci¹ cz³owieka. Inaczej ujmuj¹c: rzeczywistoæ nie jest na zewn¹trz cz³owieka, ale w nim. Pojedyncza osoba
jest jedynie atomem, który sam z siebie niczego nie tworzy. Podkrelaj¹c swoj¹
odrêbnoæ (indywidualizm, obcoæ, samowystarczalnoæ), stawia kategoryczny
sprzeciw wobec ca³ociowego aspektu swej osoby. Indywiduum wyra¿a zgodê
na fragmentaryzacjê w³asnej osoby, na jej wycinkowoæ. Przyjmuj¹c stanowisko
negacji spo³eczeñstwa (nie potrzebujê was, jestem od was lepszy), jednoczenie nie zgadza siê na swój dialogiczny obraz, na ca³ociowoæ swej osoby.
Indywidualizm jest wolnoci¹ starego Adama, psychologi¹ dziecka. To ¿ycie
wed³ug zasady: chcê tego, czego zechcê, a nie wed³ug chcê tego, co zmierza
ku lepszemu. Pierwsza zak³ada wybiórczoæ, potwierdza atomizacjê siebie
i rzeczywistoci, natomiast drugie stanowisko wyra¿a postawê otwarcia na wiat
oraz ludzi. Indywidualista bêdzie postrzega³ wiat jako przemoc na w³asnej
osobie. Skrajny indywidualizm próbuje odrzuciæ kosmos, uto¿samiaj¹c cz³owieka ze wiatem. Bierdiajew nazywa to demonicznym oszustwem i iluzj¹. Indywidualizm poni¿a cz³owieka, poniewa¿ odrzuca jego kosmiczny charakter. Ca³kowite oddzielenie, wyobcowanie ze wiata istot ¿ywych jest wychyleniem siê
w stronê negacji w³asnej osoby, w stronê niebytu11. Nikt nie jest, jak pisa³
Tomasz Merton, samotn¹ wysp¹.

11

Idem, Problem cz³owieka, w: G³oszê wolnoæ, s. 2728; Sens twórczoci. Próba usprawiedliwienia cz³owieka, prze³. H. Paprocki, Kêty 2001, s. 129130.
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Soborowość i kolektywizm
Chrzecijañstwo jest religi¹, w której bardzo wa¿n¹ rolê odgrywa wspólnota. Bóg nie zbawia ludzi w pojedynkê, ale tworzy sobie z nich Lud. Chrzecijañstwo d¹¿y do stworzenia prawdziwej wspólnoty, ale nie mo¿e tego czyniæ przy
pomocy si³y i przymusu, gdy¿ wówczas chrzecijanie siê rozpraszaj¹. Wspólnota, w której nie jest respektowana wolnoæ i godnoæ jednostki, zamienia siê
w kolektyw. W tej formie ¿ycia zbiorowego nie ma ducha jednoci w wieloci
(sobornost). Kolektyw jest wrogi osobowoci, poniewa¿ nie akceptuje indywidualnoci (niepowtarzalnoci) ka¿dego cz³owieka. Kolektyw jest drog¹ na
skróty: jest unifikacj¹ zmierzaj¹c¹ jedynie do jednoci zewnêtrznej. Jeli nie ma
w nim zgody na wolnoæ ka¿dego z cz³onków, staje siê atrap¹ ¿ycia wspólnotowego. Na przestrzeni dziejów ludzkoci duch kolektywizmu czêsto zastêpowa³
ducha soborowoci12. Równie¿ we wspólnocie realizuj¹cej soborowoæ istnieje
ryzyko kolektywizmu. Wyra¿a siê to w postaci przeciêtnoci religijnej. Cz³onek
wspólnoty stara siê osi¹gn¹æ pewien etap ¿ycia duchowego, który uwa¿a za
najczêciej spotykany. Osi¹gn¹wszy ten etap, nie przekracza go, a zadowala siê
z³udnym pokojem p³yn¹cym z faktu, ¿e jego ¿ycie religijne jest takie jak wiêkszoci. Postawa taka w ¿aden sposób nie przyczynia siê do poszukiwania prawdy,
do przybli¿ania siê do Chrystusa13. W tych przemyleniach kolejny raz Bierdiajew udowadnia jak wnikliwym jest obserwatorem. Nawet znaj¹c pobie¿nie ¿ycie
wspólnoty wierz¹cych dostrze¿emy, ¿e najczêciej prezentowan¹ postaw¹, czy
etapem ¿ycia duchowego, jest letnioæ (por. Ap 3, 15-16). Sobornoæ nie jest
i nie mo¿e byæ obni¿aniem swych wymagañ, swoistym równaniem w dó³14.
Wspólnota pozbawiona ducha soborowoci szybko zmienia siê w sektê.
Terminem tym rosyjski myliciel nie tyle okrela grupê uporczywie g³osz¹c¹
fa³szyw¹ naukê, ale postawê psychiczn¹, która odrzuca uniwersalizm. Jest to
stanowisko prezentuj¹ce bezkompromisow¹ antynomiê: my kontra wiat.
W myleniu sekciarskim znika odpowiedzialnoæ za wiat, wspó³cierpienie
z innymi. Sekta pragnie zbawiæ siê sama, nie chce zbawiæ siê ze wiatem.
[...] Sekta nie chce wiedzieæ, ¿e Chrystus jest nie tylko moim Zbawicielem
i mojej ³odzi, ale tak¿e Zbawicielem wiata15. ¯yj¹c na prze³omie wieku XIX
12
13
14

Idem, Problem komunizmu, Warszawa 1937, s. 2122, 139.
Idem, Dwie wizje chrzecijañstwa (spory o stare i nowe chrzecijañstwo), w: G³oszê wolnoæ, s. 101.
Bierdiajew bardzo ceni³ postaæ i przes³anie w. Franciszka z Asy¿u. Rosjanin uwa¿a³, ¿e przez
drogê Biedaczyny, czyli przez jego dowiadczenie mi³oci Boga i cz³owieka, musi przejæ ca³e spo³eczeñstwo. Dla pojedynczego cz³owieka jest to trudne, a Bierdiajew stawia takie wymagania ca³ej wspólnocie
 zob. Sens twórczoci, s. 236.
15 Ibidem, s. 131.
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i XX Bierdiajew z perspektywy swego czasu nie waha³ siê zarzuciæ Kocio³owi
katolickiemu i prawos³awnemu postawy sekciarskiej, która przejawia³a siê
w samowystarczalnoci i braku wzajemnego wspó³czucia.

Antropologiczny wymiar soborowości
Idea soborowoci przybiera w myli Bierdiajewa antropologiczny wymiar:
cz³owiek potrzebuje innych, aby realizowaæ w³asn¹ osobê, a tak¿e, aby zd¹¿aæ
(wspólnie) do prawdy. Dla chrzecijañstwa podstaw¹ jest chrystologiczny dogmat o bogoludzkiej naturze Jezusa Chrystusa i dogmat o Trójcy wiêtej.
W oparciu o te dwie prawdy Rosjanin konsekwentnie rozwija swoj¹ antropologiê. Istnienie dwóch natur (boskiej i ludzkiej) ukazuje powo³anie cz³owieka do
przebóstwienia. Tajemnica Trójcy wskazuje na wspólnotowy wymiar istoty ludzkiej. Bierdiajew pisa³: Wszêdzie tam, gdzie jest ¿ycie, jest tajemnica Trójcy,
rozró¿nienie trzech Hipostaz i ich absolutna jednoæ. Wszêdzie w ¿yciu cz³owieka i wiata odzwierciedlaj¹ siê i s¹ symbolizowane misteria Trójcy. ¯ycie
w istocie swojej jest zró¿nicowaniem, jak i jednoci¹ osób. Pe³ni¹ ¿ycia jest
wspólnota (sobornost), w której osoba znajduje swe ostateczne urzeczywistnienie i spe³nienie. Spotkanie jednej (osoby) z drug¹ znajduje swe rozwi¹zanie
w trzeciej. Jedna i druga dochodz¹ do jednoci nie w parze, lecz w trójcy;
znajduj¹ w trzecim swoj¹ wspóln¹ racjê, swój cel. Bycie by³oby niejasne
i niezró¿nicowane, gdyby by³ tylko jeden. By³oby beznadziejnie rozcz³onowane
i podzielone, gdyby by³o tylko dwóch. Bycie ods³ania swoj¹ treæ (sodier¿anije), pokazuje swoj¹ ró¿norodnoæ, bêd¹c w jednoci, dlatego, ¿e jest trzech.
Taka jest natura bycia, pierwotny fakt jego ¿ycia. ¯ycia cz³owieka i ¿ycie wiata
jest wewnêtrznym momentem misteriów Trójcy16. ¯ycie spo³eczne nabiera znaczenia, gdy zostaje zachowana relacja Ja  Ty  On. Wpisanie cz³owieka
w dogmat trynitarny przekrela ludzki podzia³ na dychotomie: My kontra
Oni; podzia³, który jest bazowaniem na najni¿szych instynktach. My i jacy
Oni zak³ada wrogoæ, poczucie krzywdy, rywalizacjê. Taki podzia³ jest nierealny, poniewa¿, jak pisze Bierdiajew, w trzecim nale¿y znaleæ wspóln¹ racjê,
swój cel. Celem staje siê sama osoba, ten trzeci. Bez wychodzenia do trzeciego
relacje ludzkie ubo¿ej¹ do wymiarów dychotomii. Akceptacja wszystkich osób
(ja  ty  on) przekrela monotoniê i niweluje podzia³y, a w zamian wnosi
ró¿norodnoæ i bogactwo. Jednoæ jest mo¿liwa do urzeczywistnienia tylko
w oparciu o wzajemn¹ mi³oæ. Eklezjologiczna idea soborowoci zostaje przez
16 M. Styczyñski, Umi³owanie przysz³oci albo filozofia spraw ostatecznych. Studia nad filozofi¹
Miko³aja Bierdiajewa, £ód 2001, s. 121.
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Bierdiajewa rozszerzona na ¿ycie wspólnotowe, spo³eczne: jednoæ w wieloci
pozwala osobie znaleæ swe ostateczne urzeczywistnienie i spe³nienie. Cz³owiek jest istot¹ spo³eczn¹, poniewa¿ dziêki relacjom z Ty i On postrzega
siebie pe³niej, wiadomoæ w³asnego Ja zostaje ubogacona przez istnienie
innych osób.
Sensem soborowoci jest wewnêtrzna mi³oæ oraz wolnoæ ducha i sumienia. Jeli jest ich pozbawiona, sobornost nie ma ¿adnego sensu, staje siê autorytatywnym kolektywem17. Soborowoæ jest organicznym rozumieniem wspólnoty, gdzie ka¿dy jest wa¿ny, lub radykalniej, gdzie bez drugiego nie ma mnie. To
idea wewnêtrznej duchowej spo³ecznoci, stoj¹cej za zewnêtrznoci¹ religijn¹.
Wspólnota ta nie zna zewnêtrznego przymusu ani autorytetu zewnêtrznego.
Cz³onkowie s¹ z³¹czenie w mi³oci Chrystusowej, wspólnie zmierzaj¹c do Mistrza. Jednostka nie neguje soborowoci, ale j¹ potwierdza. Pojedynczy cz³owiek nie jest zwolniony ze swoich poszukiwañ, ze swego rozwoju duchowego.
Przeciwnie: rozwijaj¹c siebie przyczynia siê do rozwoju wspólnoty, jest zachowana organiczna wiê. W tak rozumianej spo³ecznoci jednostka ma pe³n¹ wolnoæ we w³asnym rozwoju, a jednoczenie czerpie z bogactwa wspólnoty. Brak
uznania dla autorytetów zewnêtrznych nie jest to¿same z jak¹ anarchizacj¹ ¿ycia
wspólnego. To dodatkowy bodziec, aby jednostka nie zosta³a przyt³oczona
odgórn¹ racj¹, by mia³a odwagê dla w³asnych myli oraz zachowa³a mia³oæ
swych poszukiwañ. Herezja jest wykluczona przez braterskie upomnienie.
Przedstawiaj¹c ¿ycie pojedynczego cz³owieka w Kociele, Bierdiajew podkrela,
¿e dowiadczenie wspólnoty wierz¹cych ma olbrzymie znaczenie, ale tylko wtedy, gdy zostanie przyjête jako w³asne, jako moje. Stanie siê tak, gdy poszukiwania, kontemplacja innych bêd¹ bliskie równie¿ dla mnie. Jeli teologia, to
teologia bardziej na klêczkach ni¿ przy biurku. Jeli teologia, to bardziej aby
pomóc wyt³umaczyæ wiarê, ni¿ sztuka dla sztuki. Na tym polega wzajemne
ubogacania siê we wspólnocie. Osobiste dowiadczenie wiêzi z Chrystusem
w³aciwe dla drugiego cz³owieka (czy nawet w³aciwe dla ca³ej wspólnoty) nie
mo¿e autorytatywnie zmieniæ jednostki. Cz³owiek we wspólnocie zachowuje
w³asne sumienie religijne, pozostaje sob¹. Formacja duchowa nastêpuje we
wspólnocie i zmienia siê równie¿ sama wspólnota. Wszystko to jest mo¿liwe
jedynie wtedy, gdy mamy do czynienia z prawdziw¹ soborowoci¹18.
Bierdiajew zdawa³ sobie sprawê, ¿e soborowoæ jest idealnym obrazem
Cerkwi, dlatego z takim trudem jest ona realizowana. Sobornost polega na
17
18

M. Bierdiajew, Czy w prawos³awiu istnieje wolnoæ myli i sumienia?, w: G³oszê wolnoæ, s. 253.
Idem, Religijny charakter filozofii rosyjskiej, w: L. Kiejzik (red.), Niemarksistowska filozofia
rosyjska. Antologia tekstów filozoficznych XIX i pierwszej po³owy XX wieku. Czêæ pierwsza, £ód
2001, s. 2223; Dwie wizje chrzecijañstwa, s. 102103.
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uwiadomieniu sobie roli prawdziwego Kocio³a oraz kontemplacyjnym wyczekiwaniu nadejcia spo³ecznoci prawdziwie Chrystusowej, czyli Królestwa Bo¿ego. Królestwo Chrystusa staje siê ostatecznym i pe³nym urzeczywistnieniem
ducha soborowoci19.
Poznanie prawdy jest dla chrzecijañstwa zadaniem konstytutywnym (por. J 8,
31-32). Zadanie to dotyczy wszystkich. Ludzkoæ rozpatrywana jako wspólnota
(soborno) odesz³a od Boga, dlatego te¿ wspólnotowo powinna doñ powróciæ.
Prawda jest wiêc wyzwaniem dla ca³ej spo³ecznoci wierz¹cych. Nie mo¿na jej
poznaæ pojedynczo, subiektywnie, ale zawsze we wspólnocie. Prawdê poznaje
siê w Kociele. Bierdiajew postrzega go jako jednoæ mi³oci i wolnoci, odchodz¹c od ujêcia definicyjnego, uwa¿aj¹c je za niemo¿liwe. Wspólnota wierz¹cych
jest bowiem zawsze spo³ecznoci¹ mistyczn¹. Prawdê poznaje siê wy³¹cznie
w dowiadczeniu wspólnoty. Jednostka mo¿e poznaæ prawdê, gdy ³¹czy siê
w mi³oci ze wspólnot¹ kocieln¹, której jednoæ jest zagwarantowana przez
dzia³anie Ducha (por. J 16, 13). Cz³owiek pozostawiony sam sobie nie odkrywa
pe³ni prawdy. Prawda nie jest spraw¹ prywatn¹, indywidualn¹, ale zagadnieniem
ponadindywidualnym, czyli wspólnotowym i eklezjastycznym20. Uniwersalna
prawda  jak pisa³ Bierdiajew  objawia siê tylko uniwersalnej wiadomoci, tzn.
wiadomoci wspólnotowej (sobornoj)21.
Stale podkrelany przez Bierdiajewa wymóg wspólnego dochodzenia do
prawdy interesuj¹co koresponduje z Konstytucj¹ dogmatyczn¹ o Kociele og³oszon¹ na II Soborze Watykañskim. W Lumen gentium (12), opisuj¹cym uczestnictwo Ludu Bo¿ego w proroczej funkcji Chrystusa, czytamy: Ogó³ wiernych,
maj¹cych namaszczenie od wiêtego (por. 1 J 2, 20 i 27) nie mo¿e zb³¹dziæ
w wierze i tê szczególn¹ swoj¹ w³aciwoæ ujawnia przez nadprzyrodzony zmys³
wiary ca³ego ludu, gdy »poczynaj¹c od biskupów a¿ po ostatniego z wiernych
wieckich« ujawnia on sw¹ powszechn¹ zgodnoæ w sprawach wiary i obyczajów. Albowiem dziêki owemu zmys³owo wiary, wzbudzonemu i podtrzymywanemu przez Ducha prawdy, Lud Bo¿y pod przewodem wiêtego urzêdu nauczycielskiego  za którym wiernie id¹c, ju¿ nie ludzkie, lecz prawdziwe Bo¿e
przyjmuje s³owo (por. 1 Tes 2, 13)  niezachwianie trwa przy wierze raz podanej
wiêtym (por. Jd 3), wnika w ni¹ g³êbiej z pomoc¹ s³usznego os¹du i w sposób
pe³niejszy stosuje j¹ w ¿yciu. Przywo³any fragment soborowego dokument jest
bliski myli Bierdiajewa. Lumen gentium wyranie akcentuje rolê nauczycielskie19
20

Idem, Religijny charakter filozofii rosyjskiej, s. 23.
Idem, Filozofia wolnoci, prze³. E. Matuszczyk, Bia³ystok 1995, s. 108; M. Bierdiajew, Rosyjska idea, prze³. J. C.  S. W., Warszawa 1999, s. 173; Dwie wizje chrzecijañstwa, s. 102; A. Walicki,
Rosyjska filozofia i myl spo³eczna od Owiecenia do marksizmu, Warszawa 1973, s. 156.
21 M. Bierdiajew, Filozofia wolnoci, s. 15.
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go urzêdu Kocio³a, ale nie pe³ni on  w wietle cytowanych s³ów  roli autorytetu. W dokumencie podkrelone jest wspólne trwanie w nauce Chrystusa: biskupi i wieccy razem tworz¹ Lud Bo¿y, który jest spo³ecznoci¹ wierz¹cych.
Eklezjalna wspólnota nie mo¿e zb³¹dziæ. To w³anie w Kociele uwidacznia siê
nadprzyrodzony zmys³ wiary, który niemo¿liwym staje siê, gdy spo³ecznoæ
wierz¹cych nie trwa na wspólnej modlitwie i we wzajemnej mi³oci oraz jednoci
(Dz 1, 14).
Cz³owiek w myli Bierdiajewa jest istot¹ spo³eczn¹. Nie jest monad¹, samotn¹ wysp¹, lecz trwa w ³¹cznoci z innymi ludmi. Jest za nich wspó³odpowiedzialny, a w stosunku do nich wspó³czuj¹cy. Drugi cz³owiek staje siê wrêcz
niezbêdny, aby odkryæ pe³niê swej osoby. Zamkniête w sobie indywiduum jest
zaprzeczeniem, poni¿eniem cz³owieka. Antropologia Miko³aja Bierdiajewa jest
konsekwencj¹ dogmatu o Trójcy wiêtej: jednoci¹ w troistoci.

Najwspanialszy sen życia
Na pogl¹dach Bierdiajewa zawa¿y³y dowiadczenia ¿ycia, które zamknê³o
w sobie okrutne dowiadczenie minionego stulecia: dwie wojny wiatowe, rewolucja komunistyczna. Zmuszony do emigracji, jak wiêkszoæ intelektualistów
rosyjskich niewygodnych dla nowych w³adz, autor Nowego redniowiecza
prze¿ywa³ opuszczenie. Pog³êbia³o je niezrozumienie wród rodaków na obczynie, którzy zabrali ze sob¹ wzajemne pretensje, wanie, uprzedzenia. Koció³ prawos³awny, który mia³ byæ ich wewnêtrznym spoiwem, nie zawsze stawa³ na wysokoci zadania. Bierdiajew wytyka³ mu wady, co nie spotyka³o siê ze
zrozumieniem. cis³a konfesyjnoæ nie interesowa³a Rosjanina, zawsze uwa¿a³,
¿e przynale¿y do mistycznego Kocio³a Chrystusa. Pomimo tego, pozosta³
przede wszystkim prawos³awnym mylicielem, o czym powinni pamiêtaæ ci,
którzy próbuj¹ zagarn¹æ go do w³asnej owczarni, jak równie¿ ci, którzy chcieliby go z prawos³awia wykreliæ. Sam Bierdiajew mia³ poczucie owego napiêcia,
które podwiadomie znalaz³o swoje odbicie tak¿e w wiele mówi¹cym nie. Opis
snu przytaczam w pe³ni, ufaj¹c, ¿e zawiera siê w nim przes³anie myliciela.
Uwa¿am siê raczej za cz³owieka, który ma ma³o darów ³aski. Nie ma we mnie
religijnej pewnoci siebie. Czêsto prze¿ywa³em stan opuszczenia przez Boga.
Zdarza³y siê te¿ chwile wielkiego napiêcia religijnego. Pamiêtam pewien sen,
najwspanialszy sen ¿ycia, w którym odbi³o siê co istotnego dla mojej drogi
duchowej. Zawsze mam sny, czêsto mêcz¹ce, bliskie koszmarom. Rzadko mam
sny symboliczne. ni³ mi siê ogromny, nieogarniony plac, zastawiony sto³ami
i ³awami. Na sto³ach pe³no jedzenia. Co w rodzaju soboru powszechnego.
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Chcê zaj¹æ miejsce na jednej z ³aw i wzi¹æ udzia³ w uczcie. Widzê wród
siedz¹cych wielu dobrych znajomych i przyjació³ ze wiata prawos³awnego.
Gdy jednak próbujê zasi¹æ, wszêdzie mi mówi¹, ¿e nie ma ju¿ wolnych miejsc.
Odwracam siê i widzê, ¿e na koñcu tego placu wznosi siê wysoka ska³a bez
¿adnej rolinnoci. Idê do tej ska³y i próbujê siê na ni¹ dostaæ. Jest to bardzo
trudne, ca³e rêce mam we krwi. Z boku spostrzegam wspania³¹ drogê, po której
idzie prosty lud, robotnicy. Ja jednak dalej wspinam siê na ska³ê. W koñcu
osi¹gam szczyt ska³y. Na szczycie widzê obraz ukrzy¿owanego Chrystusa, zalanego krwi¹. Upadam do Jego nóg ca³kowicie wyczerpany, prawie bez ¿ycia.
W tym momencie budzê siê, wstrz¹niêty snem22.
Przyjaciele, wys³uchawszy opowieci przebudzonego, zarzucali mu pychê.
On sam uwa¿a³, ¿e wyjanienie widzenia nocnego le¿y gdzie indziej, jednak nie
przedstawi³ swojej interpretacji. Nie jestem oniromant¹, nie znam siê na psychologii snu. Dostrzegam w nim jedynie przemo¿ne poczucie przynale¿noci do
wspólnoty wierz¹cych, która jednak nie zawsze chcia³a widzieæ Bierdiajewa
poród siebie. Osamotniony, nie zszed³ z drogi, któr¹ obra³. Uderza mnie, ¿e
ilekroæ wczytujê siê w sen rosyjskiego myliciela, brakuje tam z³oci na tych,
którzy go odtr¹cili. W jaki sposób, pomiêdzy wspania³¹ drog¹ prostych ludzi,
jak i drog¹ ju¿ pewnych swego zbawienia wiêtych, jest tak¿e miejsce na skalist¹
drogê samego Bierdiajewa. I zawsze mam poczucie, ¿e wspólnota trwa dalej.

NAJWSPANIALSZY SEN ŻYCIA.
SOBOROWOŚĆ MIKOŁAJA BIERDIAJEWA
(STRESZCZENIE)

Sobornost nie jest terminem jednoznacznym. Znaczenie tego s³owa ewoluowa³o na przestrzeni lat, jak równie¿ nabiera³o specyficznego wymiaru w pogl¹dach rosyjskich mylicieli i prawos³awnych teologów (A. Chomiakow, S. Bu³gakow, P. Evdokimov). Miko³aj Bierdiajew, rosyjski myliciel
religijny XX w., opisywa³ sobornost w antropologicznym wymiarze wspólnoty wierz¹cych. Wed³ug
niego cz³owiek potrzebuje innych, aby realizowaæ w³asn¹ osobê, a tak¿e, aby zd¹¿aæ (wspólnie) do
prawdy. Pe³ni¹ ¿ycia jest wspólnota (sobornost), w której osoba znajduje swe ostateczne urzeczywistnienie i spe³nienie. Poszukiwanie prawdy jest wyzwaniem dla ca³ej spo³ecznoci wierz¹cych. Nie
mo¿na jej poznaæ pojedynczo, subiektywnie, ale zawsze we wspólnocie. Prawdê poznaje siê w Kociele,
który Bierdiajew opisuje jako jednoæ w mi³oci i wolnoci. Dla chrzecijañstwa podstaw¹ jest chrystologiczny dogmat o bogoludzkiej naturze Jezusa Chrystusa i dogmat o Trójcy wiêtej. W oparciu o te dwie
prawdy Rosjanin rozwija swoj¹ antropologiê. Istnienie dwóch natur (boskiej i ludzkiej) ukazuje powo³anie cz³owieka do przebóstwienia, za tajemnica Trójcy wskazuje na wspólnotowy wymiar istoty
ludzkiej.

22

Idem, Autobiografia filozoficzna, prze³. H. Paprocki, Kêty 2002, s. 163164.

Najwspanialszy sen życia. Soborowość Mikołaja Bierdiajewa

149

Studia Warmińskie 52 (2015)

LIFE’S GREATEST DREAM.
CONCILIARISM BY NIKOLAI BERDYAEV
(SUMMARY)

Sobornost is an ambiguous term. Not only has its definition evolved over the years, it also
acquired specific meaning in the views of Russian philosophers and Eastern Orthodox theologists
(A. Chomiakov, S. Bulgakov, P. Evdokimov). Nikolai Berdyaev, twentieth century Russian religious
philosopher, described sobornost in anthropological terms as a community of believers. According to
him, a man needs other fellow creatures to reach self-fulfillment and jointly aim toward the truth. The
community (sobornost), which allows individuals to gain contentment and realization, is the ultimate
happiness. It also enables its members to search for truth which can never be found independently.
Moreover, the truth is to be discovered in the Church, which Berdyaev describes as a unity of love
and freedom. The dogmas of the divine and human nature of Jesus Christ, as well as the one of Holy
Trinity are at the centre of Christianity. Both of them are at the same time the foundation of
Berdyaevs anthropology. The existence of two dimensions (divine and human) proves the calling of
men to transfiguration while the mystery of the Holy Trinity points to the communal character of all
human beings.

DER HERRLICHSTE TRAUM DES LEBENS.
KONZILIARISMUS VON NIKOLAI BERDJAJEW
(ZUSAMMENFASSUNG)

Sobornost ist kein eindeutiger Begriff. Die Bedeutung dieses Wortes entwickelte sich innerhalb von Jahren und bekam eine spezifische Bedeutung durch die Ansichten von russischen Denkern
und orthodoxen Theologen (A. Chomiakow, S. Bu³gakow, P. Evdokimov). Nikolai Berdjajew, der
russische Denker des 20. Jahrhunderts beschrieb sobornost im anthropologischen Ausmaß der
Glaubensgemeinschaft. Seiner Meinung nach braucht der Mensch die anderen, um die eigene Person
zu realisieren und auch (gemeinsam) der Wahrheit nahe zu kommen. Der Gipfel des Lebens ist die
Gemeinschaft (sobornost), in der die Person ihre endgültige Verwirklichung und Erfüllung findet. Die
Suche nach der Wahrheit ist die Herausforderung für die ganze Glaubensgemeinschaft. Man kann sie
einzeln, subjektiv nicht erkennen, sondern immer in der Gemeinschaft. Die Wahrheit erkennt man in
der Kirche, die Berdjajew als die Einheit in der Liebe und in der Freiheit beschreibt. Die Grundlage
für das Christentum ist das Christologische Dogma der Gott  Mensch Natur von Jesus Christus und
das Dogma der heiligsten Dreifaltigkeit. In Anlehnung an diese zwei Wahrheiten entwickelt Berdjajew
seine Anthropologie. Die Existenz zweier Naturen (Gottheit und Menschheit) zeigt die Berufung des
Menschen zur Theosis, das Geheimnis der Dreifaltigkeit weist dagegen auf eine gemeinschaftliche
Dimension des menschlichen Wesens.

TEOLOGIA

STUDIA WARMIŃSKIE 52 (2015)
ISSN 0137-6624

Ks. Adam Bielinowicz
Wydział Teologii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zagadnienie aborcji w założeniach programowych
i wybranych podręcznikach do religii
Słowa kluczowe: aborcja, obrona życia, katecheza, nauczanie, podręczniki.
Keywords:

abortion, defense of life, catechesis, teaching, textbooks.

Schlüsselworte:

Abtreibung, Schutz des Lebens, Katechese, Lehre, Lehrbuch.

Wstęp
Na mocy decyzji prezydenta Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz 21 lipca
2014 r. prof. Bogdan Chazan zosta³ odwo³any ze stanowiska dyrektora Szpitala
im. wiêtej Rodziny w Warszawie. Prof. Chazan w kwietniu 2014 r., powo³uj¹c
siê na klauzulê sumienia, odmówi³ przerwania ci¹¿y i nie wskaza³ innego lekarza,
który podj¹³by siê wykonania aborcji. Sprawa wywo³a³a spore poruszenie w mediach oraz wzbudzi³a skrajne oceny.
Zespó³ ds. Duszpasterstwa S³u¿by Zdrowia i Chorych Konferencji Episkopatu Polski 6 padziernika 2014 r. przekaza³ do sekretariatu Prezydenta Warszawy apel o zweryfikowanie decyzji w sprawie odwo³ania prof. Chazana. W dokumencie czytamy m.in., ¿e niejednokrotnie spotykamy siê z osobami, które nie
mog¹ zaakceptowaæ tej decyzji jako g³êboko niesprawiedliwej, krzywdz¹cej,
merytorycznie bezzasadnej i ³ami¹cej Rezolucjê Rady Europy nr 1763 z 7 padziernika 2010 roku, mówi¹cej, ¿e: »¯adna osoba, szpital ani instytucja nie mo¿e
byæ przymuszona, poci¹gana do odpowiedzialnoci ani w ¿aden sposób dyskryminowana z powodu odmowy przeprowadzenia, udzielenia, asystowania lub
podporz¹dkowania siê wykonaniu aborcji« [ ] Prawo do sprzeciwu sumienia
 zw³aszcza gdy chodzi o tak wa¿ne kwestie, jak ¿ycie i mieræ drugiego cz³oAdres/Adresse/Anschrift: ks. dr Adam Bielinowicz, Katedra Nauk o Rodzinie, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, bielinowicz@gmail.com.
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wieka  powinno byæ zawsze respektowane przez w³adzê publiczn¹ i nale¿ycie
przez ni¹ chronione1.
Temat aborcji od lat budzi ¿ywe dyskusje. Przegl¹daj¹c informacje przekazywane przez popularne media, mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e wiêkszoæ Polaków
to zwolennicy zabijania nienarodzonych dzieci. W sierpniu 2013 r. CBOS opublikowa³ wyniki sonda¿u, wed³ug których 75% Polaków uwa¿a, ¿e aborcja jest
zawsze z³a i nigdy nie mo¿e byæ usprawiedliwiona. To wzrost o 6 punktów
procentowych w porównaniu z 2010 r. Jedynie 7% uwa¿a, ¿e nie ma w tym nic
z³ego i aborcja zawsze mo¿e byæ usprawiedliwiona2.
Mimo ¿e zdecydowana wiêkszoæ Polaków opowiada siê przeciwko aborcji, pewne grupy spo³eczne podejmuj¹ intensywne dzia³ania, aby zmieniæ ten
stan. Prof. Chazan w jednym z wywiadów zauwa¿y³, ¿e problem aborcji jest
tylko pretekstem do rewolucji kulturowej, której celem jest zmiana postaw
i wiadomoci3.
W obliczu niepokoj¹cych zjawisk bombardowania propagand¹ cywilizacji
mierci4, szkolne nauczanie religii jest jedn¹ z dróg dotarcia do m³odych ludzi.
Zadaniem katechezy w tym temacie bêdzie ukazywanie wartoci ¿ycia, które jest
darem Boga Stwórcy, uzasadnienie potrzeby obrony ¿ycia poczêtych i ukazanie
z³a aborcji. Wobec powy¿szego warto przyjrzeæ siê dokumentom programowym nauczania religii i podrêcznikom katechetycznym, aby móc okreliæ, na ile
uwzglêdniaj¹ w swych za³o¿eniach i treciach zagadnienia zwi¹zane z problemem aborcji.

Założenia „Podstawy programowej katechezy
Kościoła katolickiego w Polsce”
W celu przybli¿enia za³o¿eñ programowych nauczania religii odnosz¹cych
siê do problemu aborcji nale¿y dokonaæ szczegó³owej analizy aktualnie obowi¹zuj¹cej Podstawy programowej katechezy Kocio³a katolickiego w Polsce.
1 B. Regmunt, S. Warzeszczak, Apel Zespo³u Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa
S³u¿by Zdrowia i chorych o zweryfikowanie decyzji podjêtej w sprawie prof. Bogdana Chazana, http://
episkopat.pl/informacje_kep/6251.1,Apel_o_zweryfikowanie_decyzji_w_sprawie_prof_Chazana.html
(10.01.2015).
2 Zob. J. Ja³owiczor, Jak zostalimy obroñcami ¿ycia, Rzeczpospolita 2013 (9617), z 20 VIII.
3 A. Petrowa-Wasilewicz, Prof. Chazan w wywiadzie dla KAI: Nadchodzi rewolucja kulturowa!,
http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x80472/prof-chazan-w-wywiadzie-dla-kai-nadchodzi-rewolucja-kulturowa/ (10.01.2015).
4 Termin cywilizacja mierci jest przeciwieñstwem sformu³owanego przez papie¿a Paw³a VI
okrelenia cywilizacja mi³oci. Po raz pierwszy u¿yty zosta³ przez papie¿a Jana Paw³a II. Wyra¿enie to
odzwierciedla stosunek do ¿ycia i obejmuje m.in. problem aborcji.
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Treci zawarte w tym dokumencie wyznaczaj¹ twórcom programów i autorom
podrêczników m.in. cele realizacji tematów zwi¹zanych ze zjawiskiem aborcji.
Obecnie obowi¹zuj¹cy dokument zosta³ zaaprobowany przez Konferencjê Episkopatu Polski w 2010 r. Chocia¿ g³ównymi adresatami dokumentu s¹ twórcy
programów nauczania i podrêczników, jednak¿e jest on adresowany tak¿e do
katechetów, poniewa¿ okrela, jakie wymagania mo¿na i nale¿y stawiaæ uczniom
uczêszczaj¹cym na szkolne lekcje religii i które dzia³ania powinien podejmowaæ
katecheta.
Przes³anki odnosz¹ce siê bezporednio do problemu aborcji odnajdziemy
jedynie na etapie szko³y redniej. Na wczeniejszych etapach zapisano ogólne
zalecenia dotycz¹ce wartoci ¿ycia ludzkiego i potrzeby jego ochrony.
Wród treci programowych  jako wymagania szczegó³owe  zapisano
informacjê, ¿e uczeñ powinien umieæ scharakteryzowaæ zagadnienia etyki ma³¿eñskiej i bioetyki z uwzglêdnieniem problemu aborcji5. W ramach korelacji
nauczania religii z edukacj¹ szkoln¹ w liceum lub technikum w zakresie podstawowym przy przedmiocie wychowanie do ¿ycia w rodzinie zaleca siê realizacjê tematu: Aborcja jako zagro¿enie dla zdrowia psychicznego i fizycznego
 aspekty: prawny, medyczny i etyczny6. W podrozdziale: Korelacja nauczania religii z edukacj¹ szkoln¹ w liceum lub technikum w zakresie rozszerzonym
w ramach wspó³zale¿noci treci z przedmiotem wiedza o spo³eczeñstwie
zwrócono uwagê na wspó³czesne spory wiatopogl¹dowe, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e uczeñ powinien rozwa¿aæ racje poszczególnych stron sporów dotycz¹cych dopuszczalnoci aborcji oraz formu³owaæ swoje stanowisko w tej sprawie7.

Założenia „Programu nauczania religii”
Wydany w 2010 r. Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szko³ach8, przygotowany przez Komisjê Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski, jest w pe³ni zgodny z za³o¿eniami zawartymi
w przedstawionej wy¿ej Podstawie programowej katechezy Kocio³a katolickiego w Polsce z 2010 r. i stanowi ich konkretyzacjê. Adresatami programu s¹
g³ównie autorzy podrêczników, jednoczenie jest to tak¿e pomoc dla katechetów praktyków zamierzaj¹cych adaptowaæ go na potrzeby w³asnej placówki
5 Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kocio³a katolickiego w Polsce, Kraków 2010, s. 35.
6 Ibidem, s. 41.
7 Ibidem, s. 45.
8 Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Program nauczania religii
rzymskokatolickiej w przedszkolach i szko³ach, Kraków 2010.
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owiatowo-wychowawczej. Dokument podzielony jest zgodnie ze szkolnymi
etapami edukacyjnymi oraz okresami rozwoju ucznia. Ka¿da z czêci sk³ada siê
z wprowadzenia prezentuj¹cego zamierzenia, materia³u podzielonego na poszczególne klasy oraz omówienia wspó³pracy parafii i rodziny9.
Chocia¿ w podstawie programowej nie znalaz³y siê treci bezporednio
zwi¹zane z zagadnieniem aborcji na etapie szko³y gimnazjalnej, to jednak twórcy
programu nawi¹zuj¹ do omawianego problemu w trzeciej klasie. W ramach
drugiego bloku tematycznego zatytu³owanego ¯yjê, aby kochaæ wród treci,
które nale¿y zrealizowaæ wymieniono problem zabijania nienarodzonych10.
Natomiast wród wymaganiach zapisano, ¿e uczeñ dokonuje moralnej oceny
aborcji i eutanazji, referuj¹c stanowisko Kocio³a11.
Na etapie liceum zagadnienie aborcji omawiane jest jedynie w drugiej klasie, gdzie w bloku zatytu³owanym Tak Bóg umi³owa³ wiat wród treci wymieniono szereg zagadnieñ bioetycznych z uwzglêdnieniem aborcji12. W tym
samym bloku w ramach korelacji z edukacjê szkoln¹ (przedmiot wychowanie
do ¿ycia w rodzinie) zalecono omówienie zagadnienia: Aborcja  zagro¿enia
dla zdrowia fizycznego i psychicznego; wymiar medyczny, psychiczny i moralny13. W wymaganiach podano, ¿e uczeñ powinien umieæ charakteryzowaæ zagadnienia etyki ma³¿eñskiej i bioetyki z uwzglêdnieniem m.in. problemu
aborcji14.
W technikach autorzy programu przewidzieli realizacjê zagadnieñ zwi¹zanych z aborcj¹ w drugiej i trzeciej klasie. W bloku tematycznym dla drugoklasistów zatytu³owanym Bêdziesz mi³owa³ bliniego swego za³o¿ono, ¿e uczeñ
bêdzie potrafi³ charakteryzowaæ zagadnienia etyki ma³¿eñskiej i bioetyki
z uwzglêdnieniem m.in. aborcji15. W ramach korelacji z wychowaniem do ¿ycia
w rodzinie znalaz³ siê taki sam zapis, jak w liceum. W trzeciej klasie technikum
w bloku Tak Bóg umi³owa³ wiat wród treci wymieniono wiele zagadnieñ
bioetycznych z uwzglêdnieniem aborcji. W korelacji powtórzono taki sam zapis,
jak w klasie drugiej liceum i technikum.
W szko³ach zawodowych przewidziano temat zwi¹zany z aborcj¹ w klasie
pierwszej. W bloku tematycznym zatytu³owanym Oto ja jestem z wami wród
treci w punkcie Cz³owiek wobec ¿ycia i w³asnego powo³ania wymieniono
9

Program dla klas zawiera nastêpuj¹ce elementy: tytu³, wstêp, bloki tematyczne (cele katechetyczne, treci, wymagania, korelacja z edukacj¹ szkoln¹), wskazania do realizacji. Zob. ibidem, s. 910.
10 Ibidem, s. 129.
11 Ibidem, s. 130.
12 Ibidem, s. 153.
13 Ibidem, s. 154.
14 Ibidem, s. 156.
15 Ibidem, s. 187.
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ró¿ne zagadnienia etyczne z uwzglêdnieniem na pierwszym miejscu aborcji16.
W ramach zagadnieñ koreluj¹cych z wychowaniem do ¿ycia w rodzinie znalaz³ siê zapis: Aborcja  zagro¿enia dla zdrowia fizycznego i psychicznego17.

Problem aborcji w podręcznikach WAM
Dla gimnazjów Wydawnictwo WAM wyda³o dwie serie podrêczników
zgodne z now¹ podstaw¹ programow¹. Pierwsza zatytu³owana jest W drodze
do Emaus i zosta³a opracowana przez zespó³ autorów pod kierownictwem
ks. prof. Zbigniewa Marka SJ. Druga seria nosi tytu³ Ods³oniæ twarz Chrystusa i przygotowa³a j¹ grupa osób pod kierownictwem ks. prof. W³adys³awa
Kubika SJ. W obu seriach podrêczniki dla klas pierwszej i drugiej nie odnosz¹
siê do problemu aborcji, natomiast w podrêczniku dla ostatniej klasy gimnazjalnej zamieszczono w ka¿dej z serii po jednej jednostce lekcyjnej na ten temat.
W serii zredagowanej przez ks. Marka do zagadnienia aborcji odniesiono
siê w lekcji nr 29 zatytu³owanej Dowiadczaæ odpowiedzialnoci. W celach
operacyjnych za³o¿ono, ¿e uczeñ bêdzie potrafi³ uzasadniæ, ¿e aborcja jest wyrazem nieodpowiedzialnoci rodzicielskiej18. Uczniowie dowiaduj¹ siê z podrêcznika, ¿e ma³¿onkowie maj¹ prawo decydowaæ o czasie narodzin swoich
dzieci. Ich decyzje powinny jednak respektowaæ prawa natury rz¹dz¹ce ludzk¹
p³odnoci¹ [ ] Koció³ katolicki sprzeciwia siê aborcji. Uwa¿a j¹ za z³o moralne, gdy¿ ka¿dy cz³owiek ma prawo do ¿ycia od chwili poczêcia do naturalnej
mierci. Naucza, ¿e ¿ycie ludzkie od chwili poczêcia powinno byæ szanowane
i chronione w sposób absolutny19. W podsumowaniu lekcji katecheta przekazuje, ¿e brak rodzicielskiej odpowiedzialnoci przejawia siê w takich dzia³aniach, jak aborcja, in vitro, antykoncepcja. Brak odpowiedzialnoci rodzicielskiej Koció³ uwa¿a za z³o moralne, gdy¿ ka¿dy cz³owiek ma prawo do
godnego ¿ycia od chwili poczêcia do naturalnej mierci20.
W serii wydanej pod redakcj¹ ks. Kubika kwestiê aborcji poruszono
w katechezie nr 8 zatytu³owanej Pokochaj drugiego. Na pocz¹tku lekcji nauczyciel prosi uczniów o przedstawienie zjawisk znanych z historii, mediów lub
w³asnych dowiadczeñ, które s¹ dowodem naruszenia wartoci i godnoci ¿ycia
16
17
18

Ibidem, s. 212.
Ibidem, s. 213.
Z. Marek (red.), W drodze do Emaus. Jezus prowadzi i zbawia. Podrêcznik metodyczny do
religii dla III klasy gimnazjum, Kraków 2014, s. 91.
19 Ibidem, s. 135.
20 Z. Marek (red.), W drodze do Emaus, s. 91.
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cz³owieka. Przyk³ady te zostaj¹ zapisane na tablicy21. Nastêpnie uczniowie odczytuj¹ z podrêcznika fragment tekstu Konstytucji duszpasterskiej o Kociele
w wiecie wspó³czesnym, mówi¹cy o tym, ¿e spêdzenie p³odu jest czynem
haniebnym, godzi w ¿ycie cz³owieka i jest sprzeczne z czci¹ nale¿n¹ Stwórcy22.
W dalszej czêci lekcji uczniowie zapoznaj¹ siê z histori¹ ¿ycia lekarki,
matki czwórki dzieci, w. Joanny Beretty Molli, u której, gdy by³a w ci¹¿y
z czwartym dzieckiem, wykryto w macicy w³ókniaka. Lekarze sugerowali usuniêcie p³odu, aby ratowaæ jej ¿ycie. Wówczas wiadomie wypowiedzia³a siê:
Jeli trzeba bêdzie wybieraæ miêdzy mn¹ a dzieckiem  ¿adnych wahañ. ¯¹dam, abycie wybrali dziecko. Dziecko urodzi³o siê zdrowe, kobieta siedem
dni po porodzie zmar³a na zapalenie otrzewnej. M¹¿ po jej mierci powiedzia³:
Aby zrozumieæ jej decyzjê, trzeba pamiêtaæ o jej g³êbokim przewiadczeniu
 jako matki i jako lekarza  ¿e dziecko, które w sobie nosi³a, by³o istot¹, która
mia³a takie same prawa, jak pozosta³e dzieci, chocia¿ od jego poczêcia up³ynê³y
zaledwie dwa miesi¹ce23. Nastêpnie uczniowie, korzystaj¹c z zamieszczonych
w podrêczniku fragmentów Pisma wiêtego (Pwt 30, 19b; Hi 12, 10; J 10, 10),
oceniaj¹ decyzjê kobiety. Zadaniem katechety jest umo¿liwienie wypowiedzi
wszystkim uczestnikom lekcji. Nastêpnie nauczyciel t³umaczy, ¿e S³owo Bo¿e
wyranie mówi, i¿ Pan Bóg jest Panem wszystkiego, co ¿yje, wiêc ludzie nie
powinni decydowaæ o mierci innych, a odnosi siê to równie¿ do ¿ycia osób
nienarodzonych24. W dalszej czêci lekcji nauczyciel, analizuj¹c fragment encykliki Jana Paw³a II Evangelium vitae wyjania katechizowanym, ¿e nawet cz³owiek niewierz¹cy, ale szczerze otwarty na prawdê i dobro, mo¿e dziêki w³asnemu rozumowaniu rozpoznaæ wiêtoæ ludzkiego ¿ycia od poczêcia a¿ do kresu
oraz dojæ do przekonania, ¿e ka¿da ludzka istota ma prawo oczekiwaæ poszanowania tego swojego podstawowego dobra. Czyli równie¿ ateista ma zdolnoæ
do podjêcia takiej decyzji, jak¹ podjê³a w. Gianna Beretta Molla25. Na zakoñczenie lekcji ca³a klasa odmawia modlitwê w intencji poczêtych dzieci, które
znajduj¹ siê w niebezpieczeñstwie mierci wskutek aborcji oraz za ich rodziców
o mi³oæ i odwagê, aby pozostawili przy ¿yciu dziecko, które da³ im Bóg26.
W podrêczniku do pierwszej klasy szko³y ponadgimnazjalnej nie odnajdziemy treci bezporednio nawi¹zuj¹cych do problemu aborcji. W klasach
21 W. Kubik (red.), Ods³oniæ twarz Chrystusa. Chodmy razem. Poradnik metodyczny do nauki
religii dla klasy III gimnazjum, Kraków 2013, s. 41.
22 Sobór Watykañski II, Gaudium et Spes. Konstytucja duszpasterska o Kociele w wiecie wspó³czesnym, 27.
23 W. Kubik (red.), Ods³oniæ twarz Chrystusa, s. 25.
24 Ibidem, s. 42.
25 Ibidem.
26 Ibidem, s. 43.
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drugiej liceum oraz drugiej i trzeciej technikum jedna jednostka lekcyjna zosta³a
powiêcona omawianemu zagadnieniu. Zatytu³owano j¹ Przekazywanie ¿ycia.
Autorzy podrêcznika za cel g³ówny lekcji postawili ukazanie odpowiedzialnoci
cz³owieka za przekazywanie ¿ycia, natomiast w celach operacyjnych za³o¿ono,
¿e uczeñ bêdzie potrafi³: wymieniæ argumenty Kocio³a przemawiaj¹ce za obron¹ ¿ycia od chwili poczêcia oraz uzasadniæ, dlaczego aborcja poci¹ga za sob¹
ekskomunikê27.
Na pocz¹tku lekcji katecheta wyjania, ¿e problematyka aborcji jest wspó³czenie przedmiotem spo³ecznych dyskusji oraz stawia problem katechezy,
ukazuj¹c, ¿e cz³owiek jest wspó³pracownikiem Boga w przekazywaniu ¿ycia28.
Nastêpnie uczniowie ogl¹daj¹ film przedstawiaj¹cy problematykê aborcji i eksperymentów dokonywanych na embrionach ludzkich. Po obejrzeniu filmu, korzystaj¹c z Notesu ucznia, zapoznaj¹ siê z odpowiedziami na trzy kluczowe
pytania:
1. Dlaczego cz³owiek ma szanowaæ ¿ycie od poczêcia? Odpowiedzi¹ na
to pytanie jest fragment z Ksiêgi Rodzaju 22, 12.
2. Co to znaczy, ¿e jestem wspó³pracownikiem Boga Stwórcy? Pan Bóg
wyznaczy³ cz³owiekowi szczególne miejsce w stworzonym wiecie, czyni¹c go
jego zarz¹dc¹. Jest to wyraz okazanego mu zaufania i szacunku, co w sposób
szczególny wyra¿a siê w zaproszeniu do przekazywania ¿ycia.
3. Jakie jest stanowisko Kocio³a w kwestiach przekazywania ¿ycia? Koció³ naucza jednoznacznie, ¿e ludzkie ¿ycie zaczyna siê od chwili poczêcia
i powinno byæ szanowane oraz chronione w sposób absolutny. ¯ycie ludzkie
jest wiête, poniewa¿ od samego pocz¹tku domaga siê stwórczego dzia³ania
Boga29.
W wersji elektronicznej podrêcznika do religii, zamieszczonej na p³ycie DVD,
do³¹czonej do Notesu ucznia, zamieszczono obszerny tekst uzasadniaj¹cy
nauczanie Kocio³a w kwestii aborcji i in vitro. Oto jego fragmenty: ¿ycie
zaczyna siê od chwili poczêcia i powinno bycì szanowane oraz chronione
w sposób absolutny, nie mo¿e bycì niszczone na ¿adnym etapie jego rozwoju.
¯ycie ludzkie jest wiête, poniewa¿ od samego pocza¹tku domaga siê stwórczego dzia³ania Boga i pozostaje na zawsze w specjalnym odniesieniu do Stwórcy,
jedynego swego celu. Dlatego Koció³ sprzeciwia siê zarówno praktykom aborcji, jak i metodom sztucznego zap³odnienia, tzw. in vitro. [ ] Embrion powinien
byæ uwa¿any za osobê od chwili poczêcia, powinno siê broniæ jego integralno27

W wiecie. Podrêcznik metodyczny do religii dla II klas liceum oraz II i III technikum, Kraków
2013, s. 59.
28 Ibidem.
29 W wiecie. Notes ucznia dla II klasy liceum oraz II i III technikum, Kraków 2013, s. 38.
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ci, troszczyæ siê o niego i leczyæ go, jak ka¿da¹ inn¹ istotê ludzk¹. Niezbywalne prawo do ¿ycia ka¿dej istoty ludzkiej stanowi konieczny element ka¿dego
cywilnego spo³eczenìstwa i jego prawodawstwa, poniewa¿ owe prawa nie
zale¿¹ od poszczególnych jednostek, ani od rodziców, ani nie s¹ przywilejem
pochodza¹cym od spo³eczeñstwa lub pañstwa. Tkwi¹ one w naturze ludzkiej
i s¹ cile zwi¹zane z osob¹ na mocy aktu stwórczego, od którego osoba bierze
swój pocz¹tek [ ]. Uznanie cz³owieka za osobê istniej¹c¹ od chwili poczêcia
poci¹ga za sob¹ konsekwencje moralne. Przerywanie ci¹¿y stanowi przestêpstwo obci¹¿aj¹ce nie tylko matkê, ale tak¿e tych wszystkich, którzy w tych
procedurach uczestnicz¹. Dokonywanie aborcji sprowadza na wierz¹cych na³o¿enie kary ekskomuniki, czyli wy³¹czenia ze wspólnoty Kocio³a. Nie znaczy to
jednak, aby Koció³ próbowa³ ograniczaæ mi³osierdzie Bo¿e. Przeciwnie, troszczy siê, by wszystkim, którzy dopucili siê takich czynów, pomóc w zrozumieniu czynionego z³a i zerwania z nim. Zapewnia przy tym, ¿e mi³osierdzie Bo¿e
jest wiêksze ni¿ ludzki grzech30. Nastêpnie z Notesu ucznia katechizowani
dowiaduj¹ siê o konsekwencjach aborcji i czym jest kara ekskomuniki31.
W dalszej czêci lekcji uczniowie pisz¹ petycjê w sprawie obrony ¿ycia
w oparciu o argumentacjê wynikaj¹c¹ z nauczania Kocio³a. W podsumowaniu
katechezy nauczyciel krótko przypomina najwa¿niejsze informacje dotycz¹ce
problemu aborcji i in vitro oraz inicjuje dyskusjê stawiaj¹c pytanie: Dlaczego
Kosió³ przywo³uje argumenty natury biologicznej i spo³ecznej w kwestiach
troski o godnoæ cz³owieka?32.
W klasach trzeciej liceum i czwartej technikum nie odnajdziemy jednostki
lekcyjnej, podczas której powiêcono a¿ tyle uwagi zagadnieniu aborcji, jak to
mia³o miejsce na poprzednio omawianych przyk³adach. Nawi¹zano do aborcji
przy okazji omawiania innych tematów w katechezach nr 10 i 17. Pierwsza
z nich zatytu³owana zosta³a Katolicka etyka ma³¿eñska, jako jej cel operacyjny
postawiono uzasadnienie tezy: Dlaczego Koció³ sprzeciwia siê aborcji?. Jednak w treci lekcji nie odnajdziemy argumentów ani racji broni¹cych stanowiska
Kocio³a, jedynie samo stwierdzenie, ¿e Koció³ uznaje za nieetyczne ograniczanie dzietnoci poprzez antykoncepcjê i aborcjê33. Celem g³ównym katechezy nr 17 jest zapoznanie uczniów z nauczaniem Kocio³a dotycz¹cym zagro¿eñ
¿ycia rodzinnego34. Do tematu aborcji nawi¹zano jedynie w podrêczniku elek30 Drogi wiadków Chrystusa. W wiecie. Podrêcznik do religii dla II klasy liceum oraz II i III
technikum  wersja elektroniczna, Kraków 2013.
31 W wiecie. Notes ucznia , s. 38.
32 Drogi wiadków Chrystusa. W wiecie. Podrêcznik metodyczny , s. 60.
33 Drogi wiadków Chrystusa. W rodzinie. Podrêcznik metodyczny do religii dla III klasy liceum
oraz IV technikum, Kraków 2014, s. 33.
34 Ibidem, s. 5355.
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tronicznym w tekcie zatytu³owanym Nieporozumienia wokó³ ma³¿eñstwa i rodziny, gdzie czytamy: niezrozumienie istoty ma³¿eñstwa i rodziny ukazuj¹
zwi¹zki homoseksualne oraz postawy wobec przekazywania ¿ycia i zwi¹zanego
z nim rodzicielstwa, takie jak aborcja, sterylizacja, antykoncepcja, pozama³¿eñskie kontakty seksualne, pornografia. Sprzeciwiaj¹ siê one godnoci osoby
i Bo¿ym zamiarom wzglêdem kobiety i mê¿czyzny. Mog¹ wywo³ywaæ problemy
z w³asn¹ to¿samoci¹ i osobowoci¹35.
Dla szko³y zawodowej podrêczników WAM zgodnych z now¹ podstaw¹
programow¹ jeszcze nie wydano.

Próba oceny i wskazania dla katechetów
Zarówno Podstawa programowa katechezy, jak i Program nauczania
religii odnosz¹ siê porednio do wartoci i godnoci ¿ycia na wszystkich
etapach edukacyjnych. Niestety, bezporednio do problemu aborcji odwo³uj¹
siê doæ rzadko. Podstawa programowa omawia treci jedynie w zakresie szko³y ponadgimnazjalnej, natomiast Program nauczania uwzglêdnia je zarówno na
etapie gimnazjum (trzecia klasa), jak i szkó³ ponadgimnazjalnych. Bior¹c pod
uwagê wa¿noæ kwestii obrony ¿ycia osób nienarodzonych, wydaje siê, ¿e
treci te s¹ zbyt rzadko podejmowane. Nale¿a³oby temu zagadnieniu powiêciæ
wiêcej uwagi, niekoniecznie powiêcaj¹c na ten temat ca³e jednostki lekcyjne, ale
przynajmniej dodaj¹c przy okazji innych zagadnieñ religijno-spo³ecznych.
Nale¿y stwierdziæ, ¿e wskazania programowe dotycz¹ce zarówno wartoci
i godnoci ¿ycia, jak i bezporednio problemu aborcji zosta³y uwzglêdnione
przez autorów i s¹ obecne w podrêcznikach. Warto podkreliæ, ¿e prezentowane podrêczniki zawieraj¹ istotne elementy wiedzy na temat zagadnienia aborcji.
Uwzglêdniaj¹ one prawdê objawion¹ zawart¹ w Pimie wiêtym oraz w nauczaniu Kocio³a. Ponadto, odnosz¹ siê do wiedzy z zakresu medycyny i przyk³adów z ¿ycia. Mo¿na nawet stwierdziæ, ¿e rzetelnoæ informacji zawartych
w podrêcznikach jest ich bardzo mocn¹ stron¹. Niestety, bior¹c pod uwagê
wa¿noæ poruszanego problemu, nale¿y podkreliæ, ¿e zbyt ma³o miejsca powiêca siê tematowi aborcji. I tak, w podrêcznikach do szko³y podstawowej nie
odnajdziemy materia³ów odnosz¹cych siê wprost do potrzeby obrony ¿ycia
dzieci nienarodzonych. W klasie pierwszej i drugiej obie serie podrêczników
przewidzianych dla gimnazjów równie¿ nie odnosz¹ siê bezporednio do pro35 Drogi wiadków Chrystusa. W rodzinie. Podrêcznik metodyczny do religii dla II klasy liceum
oraz II i III technikum  wersja elektroniczna, Kraków 2013.
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blemu aborcji. Bior¹c pod uwagê, ¿e wspó³czenie m³odzi ludzie, zw³aszcza
poprzez dostêp do informacji w Internecie, dorastaj¹ w bardzo szybkim tempie, nale¿a³oby, niejako uprzedzaj¹c rodz¹ce siê w¹tpliwoci, zaproponowaæ
tematy zwi¹zane z obron¹ nienarodzonych ju¿ pod koniec szko³y podstawowej,
a przynajmniej w pierwszej i drugiej klasie gimnazjum. W trzeciej klasie gimnazjum przewidziano tylko po jednej jednostce lekcyjnej w ka¿dej serii, gdzie
wprost mówi siê o aborcji i k³adzie siê wyrany nacisk na moraln¹ formacjê
uczniów. W szko³ach ponadgimnazjalnych interesuj¹cy nas temat nie jest wprost
podejmowany w klasie pierwszej. W klasie drugiej liceum oraz drugiej i trzeciej
technikum powiêcono zagadnieniu tylko jedn¹ jednostkê lekcyjn¹. W klasie
trzeciej liceum i czwartej technikum zagadnienie aborcji zaprezentowano przy
okazji omawiania dwóch innych tematów.
Warto jednak pamiêtaæ, ¿e podrêcznik nie mo¿e zast¹piæ wychowawczego
oddzia³ywania katechety, dlatego ma byæ pewn¹ propozycj¹, z której mo¿e
korzystaæ nauczyciel religii. To z pomoc¹ podrêcznika, ws³uchuj¹c siê w potrzeby uczniów, nale¿y nie tylko przekazaæ im same treci, ale przede wszystkim
uwra¿liwiæ na koniecznoæ obrony ¿ycia nienarodzonych dzieci. Katecheta powinien mieæ wiadomoæ, ¿e ani program, ani podrêcznik nie ograniczaj¹ jego
wychowawczej inicjatywy  s¹ tylko materia³ami pomocniczymi.
W zwi¹zku z powy¿szym, w podrêcznikach metodycznych powinno znaleæ siê wiêcej materia³ów, zw³aszcza odnosz¹cych siê do opinii zwolenników
pe³nej legalizacji aborcji, z których katecheta móg³by korzystaæ. Propozycje te
powinny pochodziæ zarówno z literatury, jak i wspó³czesnych wypowiedzi medialnych oraz z ¿ycia. Warto by³oby zamieciæ w kolejnych wydaniach podrêczników wiêcej relacji o stosunku wspó³czesnego cz³owieka do religii i nauczania
Kocio³a, zw³aszcza w kwestiach moralnych. Mog³oby to staæ siê punktem
wyjcia do wspólnego szukania odpowiedzi. M³odzi ludzie, zw³aszcza w okresie
dojrzewania, formu³uj¹ ostre pytania i niepokorne opinie  warto wiêc by³oby
uprzedziæ ich wypowiedzi w formie przygotowanych argumentów, broni¹cych
wprost ¿ycia nienarodzonych.
Powszechne za³o¿enie, ¿e katechizowani w polskich szko³ach s¹ w wiêkszoci ludmi wierz¹cymi, wydaje siê byæ s³uszne. Nale¿y jednak zwracaæ wiêksz¹ uwagê na pog³êbiaj¹ce siê procesy laicyzacji i coraz wiêkszy problem indyferentyzmu moralnego zarówno rodziców, jak i dzieci. Procesy te zmuszaj¹ do
uwypuklenia kwestii obrony ¿ycia nienarodzonych istot ludzkich. Dlatego wysi³ki zmierzaj¹ce do o¿ywienia katechezy parafialnej prowadzonej dla dzieci i doros³ych s¹ s³uszne, a nawet konieczne. Takie próby podejmowane s¹ ju¿ w wielu
parafiach. Szkoda tylko, ¿e za³o¿enia programowe odnone do katechezy parafialnej nie uwzglêdniaj¹ zagadnieñ z zakresu omawianego tematu.
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Podsumowuj¹c, nale¿y zaznaczyæ, ¿e w badanym problemie przekazywania wiedzy o aborcji mamy do czynienia z rzetelnymi informacjami i odpowiedzialnym podejciem do tak wa¿nego tematu. Zasugerowane tezy mog¹ staæ siê
propozycj¹ zmian na przysz³oæ dla autorów dokumentów programowych
i podrêczników. Wnioski z analizy mog¹ tak¿e okazaæ siê przydatne dla katechetów korzystaj¹cych z prezentowanych podrêczników.
ZAGADNIENIE ABORCJI W ZAŁOŻENIACH PROGRAMOWYCH
I PODRĘCZNIKACH DO RELIGII
(STRESZCZENIE)

Przedmiotem niniejszego artyku³u jest analiza najnowszej Podstawy programowej katechezy
Kocio³a katolickiego w Polsce oraz Programu nauczania religii w celu odpowiedzi na pytanie,
w jaki sposób dokumenty te uwzglêdniaj¹ w swej treci kwestie zwi¹zane z zagadnieniem obrony
¿ycia nienarodzonych. Autor przedstawia krótk¹ charakterystykê podrêczników oraz analizuje je
w aspekcie zagadnieñ z zakresu aborcji. Analizie poddano podrêczniki metodyczne nauczania religii
dla nauczyciela i dla uczniów, opublikowane przez Wydawnictwo WAM. S¹ to podrêczniki, które
ciesz¹ siê popularnoci¹ i bardzo czêsto siêgaj¹ po nie katecheci. W zakoñczeniu podjêto próbê oceny
prezentowanych dokumentów i podrêczników oraz zaproponowano katalog wskazañ dla autorów
kolejnych edycji oraz praktyczne propozycje dla katechetów.

THE ISSUE OF ABORTION IN THE PROGRAM ASSUMPTIONS
AND TEXTBOOKS ON RELIGION
(SUMMARY)

The objective of this article is to analyze the following documents: The Basics of Catholic Church
Education in Poland and School Program of Teaching Religious Education in the context of protecting
human life from the very beginning. The author presents a brief summary of schoolbooks published by
the publishing house WAM and analyzes them in the aspect of abortion. The materials are very popular
among Religious Education teachers. The summary attempts to evaluate the discussed documents and
books and suggests useful tips for the teachers and the authors of the next editions.

DIE FRAGE NACH DER ABTREIBUNG IN DEN PROGRAMMANNAHMEN
UND LEHRBÜCHER ZUR RELIGION
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Artikel beinhaltet eine Analyse der neuesten Grundordnung für Katechese der Katholischen Kirche in Polen sowie des Lehrplans für Religion in Berücksichtigung der Fragestellung, wie
in diesen Dokumenten die Thematik des Schutzes des ungeborenen Lebens behandelt wird. Dafür
wurden die Fachbücher für Religionsunterricht für Lehrer und Schüler des WAM-Verlages einer
Analyse unterzogen. Es handelt sich dabei um beliebte Lehrbücher, die sehr oft von den Katecheten
verwendet werden. Der Schlussteil versucht, die genannten Dokumente und Lehrbücher zu beurteilen
und gibt Hinweise für die Autoren weiterer Buchausgaben und praktische Hinweise für Katecheten.
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Wstęp
Zjawisko oddzia³ywania Z³a osobowego na ludzi, szczególnie w XXI w.
uleg³o nasileniu, ale i rozpoznaniu. Co prawda, Koció³ od zawsze wierzy³
w istnienie Szatana (diab³a) i jego anio³ów (demonów), to jednak z czasem
pos³uga uwalniania od jego wp³ywu by³a coraz bardziej ograniczana. Mia³y na to
wp³yw ró¿ne czynniki, wród których nale¿y wskazaæ le pojmowan¹ w wielu
krêgach reformê Soboru Watykañskiego II oraz sceptycyzm wielu teologów,
którzy w skrajnych wypadkach negowali istnienie Szatana i demonów jako realnie istniej¹cych bytów osobowych b¹d podwa¿ali biblijne wiadectwa o Jezusie wypêdzaj¹cym z³e duchy z ludzi, sprowadzaj¹c opêtania do chorób psychicznych1.
Koció³ poznaj¹cy samego siebie, jak trafnie to uj¹³ papie¿ Pawe³ VI
w encyklice Ecclesiam suam, a wyczerpuj¹co dopowiedzia³ ostatni sobór poAdres/Adresse/Anschrift: ks. dr hab. Tomasz Sza³anda, Wydzia³ Teologii, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 10-041 Olsztyn, tsz2000@poczta.fm.
1 Na gruncie polskim, przekonania o Jezusie lecz¹cym z szaleñstwa a nie egzorcyzmuj¹cym,
m.in. w perykopach: o opêtanym z synagogi w Kafarnaum (Mk 1,23-28 i par.); o opêtanym z terenu
Dekapolis (Mk 5,1-20 i par.); o opêtanej córce poganki (Mk 7,24-30 i par.) oraz o opêtanym epileptyku
(Mk 9,14-29; Mt 17,14-20; £k 9,37-43a), reprezentuje M. Wojciechowski  Cuda Jezusa, Czêstochowa
2010.
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wszechny, mówi¹c o badaniu znaków czasu, dostrzeg³ potrzebê powrotu do
walki ze Z³em poprzez praktyczne przywrócenie pos³ugi egzorcystatu. Co prawda, istnia³a ona od pocz¹tku Kocio³a, jednak¿e z czasem straci³a nale¿yte jej
miejsce, by na prze³omie XX i XXI w. prze¿ywaæ swój renesans. O trwa³oci
praktykowania egzorcyzmów wiadcz¹ m.in. obrzêdy zawarte w Rytuale rzymskim. I chocia¿ by³y modyfikowane w nieznacznej mierze, to obowi¹zywa³y od
1614 do 1998 r.2, a wiêc do publikacji nowego, znacznie przepracowanego
rytua³u egzorcyzmów3 .
Czy owe ksiêgi liturgiczne, a precyzyjniej mówi¹c, czy teksty w nich zawarte, mog¹ stanowiæ ród³o oraz inspiracjê do przepowiadania w XXI w.,
a jeli tak, to w jakim zakresie, bêdzie przedmiotem niniejszego przed³o¿enia.
Nale¿y równie¿ wyjaniæ, ¿e w poni¿szej analizie pomija siê teksty egzorcyzmów
przedmiotów i miejsc, wymagaj¹cych odrêbnego opracowania.

1. Egzorcyzmy i egzorcysta w świetle posoborowych
dokumentów Kościoła
Egzorcyzm wiêkszy jest jednym z sakramentaliów, podczas którego Koció³ publicznie i na mocy swojej w³adzy prosi w imiê Jezusa Chrystusa, by
jaka osoba lub przedmiot by³y strze¿one od napaci Z³ego i wolne od jego
panowania4. Jego celem jest wypêdzenie z³ych duchów lub uwolnienie od ich
demonicznego wp³ywu, moc¹ duchowej w³adzy, jak¹ Jezus powierzy³ Kocio³owi5. Egzorcyzmy s¹ czynnoci¹ liturgiczn¹ Kocio³a, a zarazem modlitw¹
o charakterze b³agania czy ¿¹dania6. O ile w prostej formie maj¹ miejsce ka¿dorazowo podczas udzielania chrztu, to w formie uroczystej (egzorcyzm wiêkszy),
co jest przedmiotem niniejszego opracowania, stanowi¹ odrêbny obrzêd7.
2 Rituale Romanum Pauli V Pontificis Maximi. Jussu editum aliorumque pontificium cura recognitum atque auctoritate SSMI D.N. PII Papae XI ad normam Codis Juris Canonici accommodatum.
Editio juxta typicam Vaticanam MCMXXV. De exorcizandis obsessis a daemonio (dalej cyt.: Rituale
Romanum. De exorcizandis obsessis a daemonio z podaniem numeru i strony). Ze wzglêdu na ograniczon¹ numeracjê poszczególnych punktów w tym Rytuale, poza skrótem: Rituale Romanum. De exorcizandis obsessis a daemonio, bêdzie podany numer i strona.
3 Rytua³ rzymski odnowiony zgodnie z postanowieniem wiêtego Soboru Powszechnego Watykañskiego II wydany z upowa¿nienia papie¿a Jana Paw³a II. Egzorcyzmy i inne modlitwy b³agalne (Katowice
2002)  dalej skrót EIMB. Podawanie numeru strony nie jest konieczne, ze wzglêdu na czêst¹ numeracjê
poszczególnych etapów sprawowania egzorcyzmów.
4 KKK 1673; EIMB 11.
5 Ibidem; EIMB 11.
6 Por. EIMB 11.
7 Por. KKK 1673.
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W zwi¹zku z tym, ¿e materia, której dotyka Koció³ w tej pos³udze jest
bardzo delikatna, specyficzna i trudna, egzorcyzmy uroczyste (wielkie), mo¿e
sprawowaæ jedynie prezbiter specjalnie do tej pos³ugi delegowany przez biskupa, bêd¹cego pierwszym w diecezji egzorcyst¹, któremu przys³uguje w najwy¿szym stopniu prawo egzorcyzmowania8.
Wyrany zakaz odprawiania egzorcyzmów uroczystych dotyczy osób
wieckich, nawet tych, które skupiaj¹ siê w grupach charyzmatycznych9. Mog¹
jednak one w nich uczestniczyæ, jednak w tym tylko celu, aby usilnie modlili siê
za drêczonego brata10. Nie mog¹ wypowiadaæ formu³ zastrze¿onych egzorcycie i s¹ zobowi¹zani s¹ do zachowania tajemnicy11. Obecnie zaleca siê, by
egzorcyci stale wspó³pracowali z grupami modlitewnymi, które stanowi¹ dla
nich nieocenion¹ pomoc i wsparcie. Natomiast stary Rytua³, we Wprowadzeniu, nie mówi wprost o obecnoci innych osób podczas egzorcyzmu. Jedynie
o takiej obecnoci wspomina raz: Przy egzorcyzmowaniu kobiety zawsze powinna byæ obecna jaka zaufana osoba, która mocno trzyma opêtan¹, gdy rzuca
ni¹ z³y duch. Jeli jest to mo¿liwe, ta osoba powinna pochodziæ z rodziny
opêtanej. Ponadto egzorcysta, kieruj¹c siê delikatnoci¹ powinien uwa¿aæ, aby
nie powiedzieæ lub uczyniæ czegokolwiek, co mog³oby byæ okazj¹ do z³ych
myli u niego lub u innych12. Wydaje siê, ¿e niejako wyró¿nienie egzorcyzmowanej kobiety jest zwi¹zane z mo¿liwoci¹ obscenicznego zachowania (np.
zdzierania z siebie ubrania), które wywo³uje diabe³ maj¹cy nad ni¹ kontrolê.
Obecnoæ zaufanej osoby, mocno trzymaj¹cej opêtan¹, ma w miarê mo¿liwoci zapobiegaæ tego typu zachowaniom.
Wyj¹tkowoæ pos³ugi egzorcysty obwarowana jest tak¿e przepisami dotycz¹cymi prezbitera, który j¹ wykonuje. Winien siê cechowaæ pobo¿noci¹, wiedz¹, roztropnoci¹ i nieskazitelnoci¹ ¿ycia oraz zostaæ do tej funkcji specjalnie
8 KPK 1172 § 1; KKK 1673; EIMB 13: ilekroæ w tej ksiêdze jest mowa o «egzorcycie» zawsze
trzeba mieæ na uwadze «kap³ana egzorcystê». Warto równie¿ zwróciæ uwagê, ¿e Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r., mówi¹c o egzorcycie mia³ na myli kap³ana, który ma specjalne i wyrane
zezwolenie biskupa: Nemo, potestate exorcizandi praeditus, exorcismos in obsessos proferre legitime
potest, nisi ab Ordinario peculiarem et expressam licentiam obtinueri. CIC can. 1151 p. 1. Podobne
stanowisko wyra¿a³ poprzedni Rytua³, mówi¹c o delegowanym do tej pos³ugi kapanie. Por. Rituale
Romanum. De exorcizandis obsessis a daemonio 1, s. 269.
9 Wyranie na to zwraca uwagê Kongregacja Nauki Wiary w licie z 25 wrzenia 1985 r. do
ordynariuszy miejsca. Zob. Congregatio pro Doctrina Fidei, Inde ab aliquot annis, Epistula Ordinariis
locorum missa: in mentem normae vigentes de exorcismis revocantur, AAS 77 (1985), s. 11691170.
10 EIMB 35.
11 Por. EIMB 19.35.
12 Rituale Romanum. De exorcizandis obsessis a daemonio 19, s. 270. Równie¿ wskazuj¹c na
miejsce odprawiania egzorcyzmów, którym mo¿e byæ dom opêtanego, niejako zak³ada siê obecnoæ
rodziny czy bliskich. Zob. Rituale Romanum. De exorcizandis obsessis a daemonio 11, s. 270.
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przygotowany13. Natomiast we Wprowadzeniu do obrzêdu egzorcyzmów
umieszczonym w Rytuale rzymskim z 1925 r., zosta³y równie¿ dodane inne
jeszcze cechy delegowanego kap³ana: zaufanie mocy Bo¿ej a nie w³asnej, w³aciwy dystans do dóbr materialnych, dojrza³y wiek i powszechny szacunek
u innych14. Te przymioty kap³ana egzorcysty pozwol¹ mu skutecznie pe³niæ
powierzone mu przez Koció³ zadanie i nie pozwol¹ zwieæ podstêpnymi
sztuczkami, jakimi pos³uguje siê diabe³, który pragnie oszukaæ cz³owieka i odci¹æ go od zamiaru poddania siê egzorcyzmowi15.
Miejscem sprawowania egzorcyzmów winna byæ kaplica lub inne odpowiednie miejsce z umieszczonym w dobrze widocznym miejscu wizerunkiem
Ukrzy¿owanego i obrazu Najwiêtszej Maryi Panny16. Niezwykle istotne jest, by
dzia³o siê to z dala od t³umów17. Nie wolno bowiem dopuæ, by odprawiane
egzorcyzmy sta³y siê dla obecnych widowiskiem18. Poprzedni Rytua³ by³
bardziej precyzyjny w powy¿szych kwestiach: Opêtani powinni byæ egzorcyzmowani, jeli istnieje taka mo¿liwoæ, w kociele albo w innym odpowiednim
miejscu o charakterze religijnym i stosownym, z dala od t³umu, lecz jeli opêtany
jest chory albo te¿ z innego, s³usznego powodu, mo¿na dokonaæ egzorcyzmu
tak¿e w domu19. Z praktyki wspó³czesnych egzorcystów wynika, ¿e sprawuje
siê je zazwyczaj w przeznaczonym do tego pokoju, w którym znajduje siê
masywny fotel pozwalaj¹cy, gdy zachodzi taka koniecznoæ, na unieruchomienie
osoby egzorcyzmowanej.
Poniewa¿ wykonywanie egzorcyzmów jest czynnoci¹ liturgiczn¹, w czasie
ich sprawowania kap³an powinien byæ ubrany w stój duchowny: sutannê, albê lub
kom¿ê oraz fioletow¹ stu³ê20. Poprzedni Rytua³, w czêci dotycz¹cej bezporednio sprawowania obrzêdu, zwraca³ równie¿ uwagê, ¿e przed ich rozpo-czêciem,
kap³an powinien wyspowiadaæ siê albo przynajmniej wzbudziæ akt ¿alu oczyszczaj¹cy serce, odprawiæ Mszê wiêt¹, modliæ siê, prosz¹c o Bo¿¹ pomoc21. Jego
13 Por. KPK 1172 § 2; EIMB 13. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r. wskazuje na pobo¿noæ,
nieskazitelnoæ ¿ycia i roztropnoæ, która pozwoli odró¿niæ opêtanie od np. choroby: Haec licentia ab
Ordinario concedatur tantummodo sacerdoti pietate, prudentia ac vitae integritate praedito; qui ad exorcismos ne procedat, nisi postquam diligenti prudentique investigatione compererit exorcizandum esse
revera a daemone obsessum. CIC can. 1151 p. 2.
14 Rituale Romanum. De exorcizandis obsessis a daemonio 19, s. 270.
15 EIMB 14; Rituale Romanum. De exorcizandis obsessis a daemonio 5, s. 269.
16 Por. EIMB 33. Poprzedni Rytua³ równie¿ wspomina o krzy¿u, dodaje jeszcze relikwie, pomija
natomiast obrazy Maryjne. Rituale Romanum. De exorcizandis obsessis a daemonio 13, s. 270.
17 Por. EIMB 33.
18 EIMB 19.
19 Rituale Romanum. De exorcizandis obsessis a daemonio 11.
20 Por. EIMB 40.
21 Por. Rituale Romanum. De exorcizandis obsessis a daemonio 1, s. 271.
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strojem ma byæ kom¿a i fioletowa stu³a22. W ich trakcie oprócz tekstów
biblijnych i modlitw przewidzianych w Rytuale, u¿ywa siê krzy¿a i wody wiêconej. Natomiast w poprzednim rycie we Wstêpie wskazywano dodatkowo na pos³ugiwanie siê relikwiami, które k³adzie siê na piersi lub g³owie opêtanego23.

2. Teksty rytuałów egzorcyzmów
w przepowiadaniu homilijnym
W posoborowej koncepcji homilii i póniejszym nauczaniu Kocio³a, wielk¹ wagê przywi¹zuje siê do róde³ przepowiadania. Pierwsze miejsce zajmuj¹
Biblia, teksty mszalne oraz inne teksty liturgiczne24. Do tych ostatnich zalicza siê
równie¿ teksty sprawowanych sakramentaliów, a jednym z nich s¹ egzorcyzmy.
Ponadto, przepowiadanie homilijne winno zawieraæ treci dogmatyczne i prawdy wiary oraz teksty wynikaj¹ce z Tradycji Kocio³a25. Choæby te powy¿ej
przedstawione racje uzasadniaj¹ w sposób wystarczaj¹cy, by w przepowiadaniu
homilijnym siêgn¹æ do tekstów rytua³ów egzorcyzmów  zarówno starego, jak
i obecnie obowi¹zuj¹cego.
Materia³ kaznodziejski, którego dostarczaj¹ nam Rytua³y, jest bardzo bogaty w zarówno w treci dogmatyczne, jak i prawdy wiary, dotycz¹ce: Trójcy,
anio³ów dobrych i upad³ych, Maryi i wiêtych, a tak¿e Kocio³a26.
a) treci trynitarne
Wiara w Trójcê wiêt¹ jest pierwszym i podstawowym wyznaniem zarówno egzorcysty, jak i pozosta³ych osób uczestnicz¹cych w tym obrzêdzie litur22
23
24

Por. ibidem.
Por. Rituale Romanum. De exorcizandis obsessis a daemonio 13, s. 270.
KL 35.2: Treæ swoj¹ powinny one czerpaæ przede wszystkim ze róde³ Pisma wiêtego
i liturgii, jako zwiastowanie przedziwnych dzie³ Bo¿ych w dziejach zbawienia, czyli w misterium Chrystusowym, które zawsze jest w nas obecne i dzia³a, zw³aszcza w obrzêdach liturgicznych.
25 KL 52: Zaleca siê bardzo, by homilia, w której w ci¹gu roku liturgicznego przedstawia siê na
podstawie wiêtego tekstu tajemnice wiary; Zob. tak¿e: KO 10; VD 18; M. Rusecki. J. Mastej, Teologia
fundamentalna w formacji herolda S³owa Bo¿ego, w: W. Broñski (red.), Integralne kszta³cenie kaznodziei, Lublin 2006, s. 185. H. Simon, Kaznodzieja jako teolog, w: W. Przyczyna (red.), S³uga S³owa,
Kraków 1997, s. 143.
26 Tak jak zaznaczono we Wstêpie, w poni¿szym opracowaniu pomija siê teksty psalmów, ewangelii, Credo, Symbolu Atanazjañskiego, odnowienia przyrzeczeñ chrzcielnych, hymnów Magnificat
i Benedictus, litanii do wiêtych oraz modlitwy Ojcze nasz. Jako powszechnie dostêpne i znane nie
wymagaj¹ szczególnego omówienia, w przeciwieñstwie do pozosta³ych modlitw Rytua³ów. Nadto, pomija
siê tu egzorcyzmy przedmiotów i miejsc, które wymagaj¹ odrêbnego opracowania i nie mieszcz¹ siê
w ramach tematu niniejszej pracy.
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gicznym. Uobecnia to znak krzy¿a czyniony w Imiê Ojca, Syna i Ducha wiêtego, a wiêc w Imiê Trójcy. W czasie egzorcyzmu jest on czyniony wiele razy:
rozpoczêcie obrzêdu i zakoñczenie27, b³ogos³awienie wody i soli28, zakoñczenie
Formu³y rozkazuj¹cej z trzykrotnie czynionym znakiem Krzy¿a29, b³ogos³awienie Nim osoby opêtanej30, wyznanie wiary w Trójjedynego31, odnowienie
przyrzeczeñ chrzcielnych32, przywo³anie Trzech osób Boskich w Formu³ach
b³agalnych i w modlitwie na zakoñczenie Dziêkczynienia33. W poprzednim
Rytuale, znaków Krzy¿a by³o jeszcze wiêcej.
W tekstach omawianych Rytua³ów zawarte s¹ treci o charakterze trynitarnym, które s¹ bogatym materia³em do wykorzystania przez kaznodziejów.
Bóg Ojciec jest przede wszystkim Stwórc¹ wszystkiego: istot zarówno
widzialnych, jak i niewidzialnych. Wród nich szczególne jednak miejsce zajmuje
cz³owiek wraz z dusz¹ i cia³em, których On w³anie jest ród³em i pocz¹tkiem34.
Jego mi³oæ do cz³owieka przejawia siê nie tylko w stworzeniu go na swój obraz
i podobieñstwo z prochu ziemi czy w przyozdobieniu obfitymi darami35, ale
tak¿e w tym, ¿e uwalnia go od wiêzów diabelskiej potêgi i przywraca pe³n¹
wolnoæ przybranego dziecka36. Jest wiêc obroñc¹ ludzkoci37 i mi³onikiem ludzkiego zbawienia38. On wrêcz walczy o cz³owieka39. Rytua³y akcentuj¹
tak¿e Jego dobroæ i mi³osierdzie40.
Z ambony winna wybrzmiewaæ ta niepojêta w swoim ogromie mi³oæ Ojca
do cz³owieka, który by³ ukoronowaniem stwórczego dzie³a. Szczególnie wyraziste wydaj¹ siê motywy Boga walcz¹cego z mocami ciemnoci, które atakuj¹
ludzi, oraz ofiarowaniu mêki Syna przez Krzy¿.
Rytua³y bardzo mocno uwydatni¹ Bóstwo Jezusa Chrystusa, na co
wskazuj¹ przyporz¹dkowane Mu prerogatywy: Syna Bo¿ego, Pana, S³owa
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Por. EIMB 40, 65.
Por. EIMB 41, 42, 43.
Por. EIMB 84.
Por. EIMB 58.
Por. EIMB 55.
Por. EIMB 56.
Por. EIMB 61, 62, 64, 81, 82, 83, 84.
Por. EIMB 42, 61, 83.
EIMB 62; Romanum. De exorcizandis obsessis a daemonio 1, s. 272; 4, s. 275276.
EIMB 47, 48, 57, 61, 62, 64, 73.
Por. Rituale Romanum. De exorcizandis obsessis a daemonio 4, s. 274; EIMB 61.
EIMB 61.
Ust¹p Bogu [ ] poniewa¿ ch³osta ciê Boskimi razami. Rituale Romanum. De exorcizandis
obsessis a daemonio 4, s. 276; Wylij, Panie, Twoj¹ pomoc, ze wiêtego miejsca. I z Syjonu przylij mu
obronê. Romanum. De exorcizandis obsessis a daemonio 1, s. 271; Bo¿e [ ] pochwyæ tarczê i puklerz
i powstañ na pomoc swojemu s³udze [ ] Wyrwij go z wrogich zasadzek i sw¹ potêg¹ uderz na jego
napastników. EIMB 72. Tak¿e EIMB 74, 75.
40 Por. EIMB 42, 43, 45, 53, 61, 62, 71.
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i M¹droæ Boga Ojca, Boga wszelkiego stworzenia, wiêtego, Wszechmocnego
i Potê¿nego41.
Bóstwo Syna potwierdza równie¿ Jego skuteczna walka ze Z³em. O ile
jednak pokonanie Szatana przez str¹cenie go z nieba, na pustyni, na krzy¿u czy
przez zmartwychwstanie, jest stale przywo³ywanym faktem, to zwyciê¿enie go
w Ogrodzie Oliwnym  ju¿ nie i stanowi pewne novum, nad którym warto siê
zastanowiæ i przywo³aæ w kaznodziejskiej praktyce42. Tak¿e interesuj¹cy motyw
zawiera stary Rytua³, który przypomina, ¿e podczas zst¹pienia do otch³ani po
swojej mêce i mierci wyprowadzi³ dusze do wiat³a43.
Podobne wiadectwo Bóstwa odnajdujemy w motywach eschatologicznych: Syn Bo¿y Sêdzi¹ ¿ywych i umar³ych, który oczyci wiat w ogniu44. Na
koñcu dziejów str¹ci Szatana i jego anio³ów na samo dno piek³a45.
Natomiast motyw cz³owieczeñstwa, poza faktem Wcielenia, mêki i mierci,
ukazuje, ¿e Jezus Chrystus cz³owieka uczyni³ swoim bratem46. Ten aspekt jest
istotny w kaznodziejstwie. S³uchacz s³owa winien wiêc us³yszeæ, ¿e braterstwo
Chrystusa przybli¿a ludziom Boga, ale jednoczenie wymaga, by traktowaæ je
powa¿nie, dojrzale i odpowiedzialnie. Ono nie polega nawet na za¿y³ej znajomoci, ale na przyjani, wiernoci, a przede wszystkim mi³oci, bo opiera siê na
przelanej Krwi Zbawiciela.
Trzecia Osoba Boska  Duch wiêty daje ¿ycie i odnawia oblicze ziemi47,
pomaga modliæ siê, wstawia siê i za ludmi u Ojca48, czyni z cia³a cz³owieka
swoj¹ wi¹tyniê49. On jest Duchem wiêtoci, przywracaj¹cy wewnêtrzn¹ pogodê i radoæ50, oraz Duchem ³aski, prawdy, dobroci i pokoju51. Rytua³y
zwracaj¹ uwagê na pewne prawdy, które w przepowiadaniu homilijnym s¹ pomijane. Mianowicie: Bo¿a moc Ducha wiêtego, podobnie jak Ojca i Syna, strze¿e
od z³a i umacnia w walce z nim, a ponadto jest skuteczn¹ broni¹ wobec
diabelskiego dzia³ania52. Przyk³ady tego podaje stary Rytua³: Pozwól wejæ
41

82, 84.

Por. Rituale Romanum. De exorcizandis obsessis a daemonio 3, s. 273; EIMB 39, 57, 62,

42 Por. Rituale Romanum. De exorcizandis obsessis a daemonio 3, s. 273; 4, s. 275; EIMB 39, 61,
62, 81, 84.
43 Rituale Romanum. De exorcizandis obsessis a daemonio 4, s. 275.
44 Por. Rituale Romanum. De exorcizandis obsessis a daemonio 4, s. 275; EIMB 39, 44, 61.
45 Por. Rituale Romanum. De exorcizandis obsessis a daemonio 4, s. 276.
46 EIMB 62.
47 Por. EIMB 53.
48 Por. EIMB 57.
49 Por. EIMB 61, 62.
50 EIMB 61.
51 Por. EIMB 62, 64, 81.
52 Por. EIMB 43, 61, 62, 64, 81, 83.

170

Ks. Tomasz Szałanda
Teologia

Duchowi+wiêtemu, który przez swojego b³ogos³awionego aposto³a Piotra pokona³ ciê wyranie w osobie Szymona maga; który potêpi³ twoje k³amstwa
w ma³¿onkach Ananiaszu i Safirze; który ciê zabi³ w osobie króla Heroda,
odmawiaj¹cego oddania czci Bogu; który ciebie wyrzuci³ na zatracenie, za porednictwem swojego apostola Paw³a, czyni¹c lepym maga Elimasa; za porednictwem tego samego aposto³a kaza³ ci wyjæ z Pitonessy, rozkazuj¹c ci swoim
s³owem53.
Homilici winni wiêc w zmaganiu siê ludzi z mocami ciemnoci przypomnieæ o potê¿nej mocy Ducha wiêtego i zachêciæ do wzywania Go szczególnie w chwilach pokus i udrêczeñ. On bowiem skutecznie strze¿e Swojej wi¹tyni
 ludzkiego cia³a, a jako Duch Prawdy jest najw³aciwsz¹ obron¹ wobec ojca
k³amstwa.
b) treci angelologiczne
Wród istot niewidzialnych s³u¿¹ Bogu archanio³owie, Cherubini, Serafini
oraz zwykli anio³owie. Oni modl¹ siê wraz uczestnikami egzorcyzmu o wyzwolenie z diabelskich udrêk54. Ich dzia³anie ma wiêc charakter wstawienniczy.
S¹ jednak potê¿nymi orêdownikami u Boga, o których wspó³czesne kaznodziejstwo i Koció³ zdaje siê zapominaæ.
Zauwa¿a siê jednak stopniowy powrót do kultu anio³ów choæby przez
literaturê dotycz¹c¹ egzorcyzmów, pobo¿nociowe wydawnictwa o anio³ach
oraz dzia³alnoæ duszpastersk¹ Ksiê¿y Michalitów  peregrynacja figury wiêtego Micha³a Archanio³a. Wa¿ne jest jednak, by kaznodzieje zgodnie z nauk¹
Kocio³a, podkrelali ich skuteczne wstawiennictwo modlitewne, ich s³u¿ebne
dzia³anie wobec Boga i ludzi, których skutecznie chroni¹ od Z³a. Wyranie
o tym mówi Katechizm Kocio³a Katolickiego: oni s¹ s³ugami i wys³annikami
Boga, kontempluj¹ Jego Oblicze, wykonuj¹ Jego rozkazy55; s³u¿¹ Synowi
w wype³nianiu Jego zbawczej misji wobec ludzi56; s¹ ewangelizatorami, g³osz¹c Dobr¹ Nowinê Wcielenia i Zmartwychwstania Chrystusa57. Pomagaj¹ ludziom i opiekuj¹ siê nimi, i ka¿dy z nich ma swojego anio³a stró¿a58.
c) treci demonologiczne
Szczególne miejsce w Rytua³ach zajmuje osoba Szatana (diab³a) i jego
anio³ów (demonów). S¹ oni, podobnie jak dobrzy anio³owie, duchami niebieskimi,
53
54
55
56
57
58

Rituale Romanum. De exorcizandis obsessis a daemonio 4, s. 276.
Por. Rituale Romanum. De exorcizandis obsessis a daemonio 4, s. 275; EIMB 61, 81, 83, 84.
Por. KKK 329.
KKK 330, 332.
KKK 333.
Por. KKK 336, 352.
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które jednak sprzeciwi³y siê Bogu niepos³uszeñstwem, pych¹ i nienawici¹, i dlatego Stwórca ich ukara³59.
Osoba Szatana ma szczególnie du¿o okreleñ, które charakteryzuj¹ zarówno jego naturê, jak te¿ i dzia³anie. On jest diab³em60, starodawnym wê¿em61,
lwem62, rycz¹c¹ istot¹63, smokiem przeklêtym64, buntownikiem65, besti¹ siej¹c¹
zniszczenie w winnicy Pana66, oskar¿ycielem67, ojcem k³amstwa68, synem nikczemnoci69 i w³adc¹ tego wiata70. Jako najwiêkszy nieprzyjaciel  staro¿ytny
wróg cnót, ludzi, ich zbawienia i wiary, atakuje ich, kusi, zwodzi, drêczy, wiêzi,
nienawidzi i przeladuje71. Ten str¹cony z nieba anio³, za pomoc¹ side³, kajdan,
zasadzek, przemocy i podstêpu, takich, jak: zazdroæ, sk¹pstwo, niezgoda,
zbrodnia, kazirodztwo, wiêtokradztwo, herezja, nieprzyzwoitoæ, k³amstwo72,
pragnie doprowadziæ cz³owieka do piek³a. On jest równie¿ sprawc¹ mierci,
z³odziejem ¿ycia, korzeniem z³a i zarzewiem cierpieñ73. Jego w³adza nie jest
wieczna. Ju¿ raz, ten tyran i odstêpca, przez Mêkê i Zmartwychwstanie zosta³
pokonany przez Chrystusa, str¹cony z nieba i skazany na wieczn¹ gehennê,
a jego ostateczny kres nastanie na koñcu wiata74.
Podleg³e Szatanowi demony to duchy: z³e, piekielne, nieczyste, podstêpne
i pe³ne nieprawoci, to nienawistne zastêpy, legiony, wciek³e wojsko75. Te
odwiecznie wrogie cz³owiekowi moce, drêcz¹ Bo¿e stworzenie, przeladuj¹ s³owem i okrutn¹ przemoc¹, drêcz¹, wzbudzaj¹ straszny lêk i terror76. Podobnie
jak Szatan s¹ wrogami wiary77.
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Por. Rituale Romanum. De exorcizandis obsessis a daemonio 4, s. 275; EIMB 62, 82, 84.
Por. EIMB 61, 67, 74, 75, 81, 83.
Por. Rituale Romanum. De exorcizandis obsessis a daemonio 4, s. 275276; EIMB 61.
Por. Rituale Romanum. De exorcizandis obsessis a daemonio 4, s. 275. EIMB 70.
Por. Romanum. De exorcizandis obsessis a daemonio 1, s. 272.
Por. Rituale Romanum. De exorcizandis obsessis a daemonio 1, s. 272; 4, s. 275; EIMB 84.
Por. Rituale Romanum. De exorcizandis obsessis a daemonio 4, s. 275.
Por. Rituale Romanum. De exorcizandis obsessis a daemonio 1, s. 272.
Por. EIMB 81.
Por. EIMB 61, 82, 84; Por. Rituale Romanum. De exorcizandis obsessis a daemonio 4, s. 275.
Por. Rituale Romanum. De exorcizandis obsessis a daemonio 1, s. 271.
Por. EIMB 62.
Por. Rituale Romanum. De exorcizandis obsessis a daemonio 1, s. 271; 2, s. 272; 4, s. 274275;
EIMB 39, 41, 42, 43, 53, 58, 62, 69, 71, 73, 74, 75, 81, 82, 83, 84.
72 Por. EIMB 39, 50, 61, 62, 68, 71, 72, 81, 83; Por. Rituale Romanum. De exorcizandis obsessis
a daemonio 4, s. 274276.
73 Por. EIMB 84; Rituale Romanum. De exorcizandis obsessis a daemonio 4, s. 274.
74 Por. Rituale Romanum. De exorcizandis obsessis a daemonio 1, s. 272; 4, s. 274, 276; EIMB 62.
75 Por. Rituale Romanum. De exorcizandis obsessis a daemonio 2, s. 272; 4, s. 274275; EIMB
39, 41, 48, 53, 59, 61, 64, 68, 81, 82, 84.
76 Por. EIMB 39, 50, 61, 82; Rituale Romanum. De exorcizandis obsessis a daemonio 4, s. 274.
77 Por. EIMB 84.
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Wspó³czesne kaznodziejstwo winno wróciæ w przepowiadaniu do demonologii. Oczywicie, ¿e ma ono mieæ swoje  w³aciwe miejsce. Nie diabe³
bowiem i jego anio³owie, ale zwyciêski Trójjedyny Bóg ma pierwszeñstwo
w przepowiadaniu. Jednak o obecnoci Z³a osobowego w ¿yciu ludzi powinno
siê mówiæ. Zanik poczucia grzechu, którego ród³em s¹ Szatan i jego anio³owie,
dla wierz¹cych s¹ faktem. O pierwszym mówi siê wiele, a drugi, od wielu lat jest
coraz mniej zauwa¿alny w homiliach (podobnie jest z prawd¹ o istnieniu piek³a).
A przecie¿ o tym wszystkim jest mowa w Biblii.
Rytua³y bardzo wyrazicie krel¹ zarówno Z³ego, jak i sposób jego dzia³ania. Dlatego dla wspó³czesnych kaznodziejów s¹ to wrêcz gotowe materia³y
do wykorzystania w homiliach78. Warto równie¿ odwo³ywaæ siê do dawnej
pobo¿noci ludowej, w której woda wiêcona odgrywa³a bardzo wa¿ne miejsce,
a ma³e kropielniczki wisia³y przy drzwiach wejciowych. Przy wychodzeniu
z domu czyniono ni¹ znak krzy¿a. Ten sam znak stosuj¹ egzorcyci jako skuteczne narzêdzie w walce z Szatanem i jego anio³ami podczas modlitwy egzorcyzmów. Równie¿ pos³uguj¹ siê pob³ogos³awion¹ wod¹, która je odpêdza79.
d) treci mariologiczne i o wiêtych
Rytua³y wielk¹ moc wstawiennicz¹ w walce z mocami ciemnoci przypisuj¹ Maryi. Ona bowiem jako Przeczysta Dziewica da³a wiatu Zbawiciela80 , modli siê wraz z Kocio³em dokonuj¹cym egzorcyzmów81 , a w Magnificat uwielbia z nim Boga pokonuj¹cego Z³o 82 . Podobnie traktuj¹ modlitewne
wstawiennictwo wiêtych, co wyra¿a to nie tylko litania, ale równie¿ dodatkowe
wezwania83 . Poprzednio u¿ywano tak¿e relikwii wiêtych, które k³adziono na
piersi albo g³owie opêtanego, przy czym zwracano uwagê, aby zachowaæ
ostro¿noæ, aby przedmioty wiête nie by³y traktowane w sposób niegodny i nie
zosta³y zniszczone przez z³ego ducha84 .
Kaznodzieje zatem, choæby w³anie na podstawie tekstów Rytua³ów, mog¹
uczyæ i siebie, i innych w³aciwego kultu Maryi oraz wiêtych, który polega na
78 Por. T. Sza³anda, Jezus Egzorcysta w polskim przepowiadaniu posoborowym. Studium homiletyczno-biblijne, Olsztyn 2012, zw³aszcza strony 315321.
79 Por. EIMB 41.
80 Por. Rituale Romanum. De exorcizandis obsessis a daemonio 4, s. 275; EIMB 82.
81 Por. EIMB 61.
82 Por. EIMB 63.
83 Por. EIMB 45, 46, 61, 81. Poprzedni Rytua³ bardzo mocno akcentuje potêgê wiêtych Piotra
i Paw³a oraz innych wiêtych. Podczas egzorcyzmu, kap³an wypowiada s³owa: Rozkazuje ci wiara
wiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a i wszystkich wiêtych. Rozkazuje ci krew Mêczenników. Rozkazuje
ci czystoæ serc Wyznawców. Rozkazuje ci pobo¿ne wstawiennictwo wszystkich wiêtych mê¿czyzn
i kobiet. Rituale Romanum. De exorcizandis obsessis a daemonio 4, s. 275.
84 Rituale Romanum. De exorcizandis obsessis a daemonio 13, s. 270.
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naladowaniu ich wiernoci Bogu, modlitwie i innych praktykach duchowych.
Nadto, ich modlitewne wstawiennictwo to niejako czysta postaæ Communio
Santorum (wiêtych obcowanie  jak mówi Credo), braterstwo nieba i ziemi.
Godny uwagi jest fakt, ¿e zarówno stary, jak i nowy Rytua³ nie powiêcaj¹
wiele miejsca Maryi. Z pewnoci¹ jest to pewien mankament obu Rytua³ów,
o czym wielokrotnie dyskutowali egzorcyci. Natomiast i z tego faktu wysuwa
siê refleksja, by g³ówne przepowiadanie zwyciêstwa nad Z³em opieraæ przede
wszystkim na mocy Trójcy wiêtej.
e) treci eklezjologiczne
Warto równie¿ zwróciæ uwagê, ¿e Rytua³y wyró¿niaj¹ Koció³. To on
zgromadzony na egzorcyzmach prosi Boga o pomoc dla opêtanego85, i on ma
wiadomoæ potêgi modlitwy wspólnoty86. Wed³ug poprzedniego Rytua³u kap³an, czyni¹c podczas egzorcyzmu znak krzy¿a na czo³ach uczestników tego
obrzêdu, rozkazuje Z³u odejcie równie¿ z Kocio³a Bo¿ego87. W ten sposób
bardzo wyranie zostaje przekazana prawda, ¿e nawet tak niewielka wspólnota,
chocia¿ mocno udrêczona, zgromadzona w imiê Trójjedynego Boga, jest Kocio³em.
Kryzys wiary, kryzys praktyk religijnych, swoje najwiêksze ród³o ma
w zaniedbaniu g³oszenia treci eklezjologicznych. Koció³ bowiem coraz czêciej jawi siê jako instytucja, a nie wspólnota S³owa, Cia³a i s³u¿by. Dla wielu
(mo¿e i wiêkszoci) przynale¿noæ do Kocio³a przesta³a byæ jakimkolwiek
zaszczytem, wyró¿nieniem, dum¹ czy szczêciem, a sta³a siê czym oczywistym
i powszednim. Dlatego doæ powszechne jest traktowanie go w kategorii masowej organizacji religijnej, a nie wspólnoty wiary. Bezrefleksyjna obecnoæ
w Kociele, w wielu zabija sens jego istnienia i przynale¿noci do niego.
Przed kaznodziejami wiêc stoi ogromne zadanie: wlaæ w Koció³  w wierz¹cych, którzy go tworz¹, nowego ducha  ducha wiadomoci z wyj¹tkowoci
chrzecijañskiego powo³ania; ducha dumy z wyj¹tkowoci wspólnoty Boga, na
czele której stoi powo³any pasterz; ducha mocy wspólnoty modl¹cej siê, korzystaj¹cej wiadomie z mocy przyjmowanych sakramentów, i s³u¿¹cej nie tylko
tym, którzy do niej nale¿¹ ale i tym, którzy s¹ poza ni¹.
85 Pokornie b³agajmy wszechmocnego i mi³osiernego Boga, aby za wstawiennictwem wszystkich wiêtych wys³ucha³ modlitw swojego Kocio³a za naszego brata drêczonego wielkimi trudnociami. EIMB 45; Ojcze wiêty, us³ysz wo³anie b³agaj¹cego Ciê Kocio³a. EIMB 61; Prosimy Ciê,
w swoim mi³osierdziu wys³uchaj b³agania Kocio³a za Twojego udrêczonego s³ugê. EIMB 83.
86 Nakazujê tobie [ ] aby wyszed³ natychmiast [ ] z tego s³ugi Bo¿ego, który odwo³a³ siê do
Kocio³a. Rituale Romanum. De exorcizandis obsessis a daemonio 4, s. 275; Odejd pod wp³ywem
wiary i modlitwy Kocio³a. EIMB 62; Odst¹p pod wp³ywem wiary i modlitwy Kocio³a. EIMB 82.
87 Por. Rituale Romanum. De exorcizandis obsessis a daemonio 4, s. 275.
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* * *
Bogactwo treci tekstów obrzêdu egzorcyzmów  zarówno starego, jak
i obecnie obowi¹zuj¹cego  jest obfitym ród³em, z którego winni czerpaæ
kaznodzieje. P³aszczyzna ich wykorzystywania jest bardzo szeroka i nie ogranicza siê jedynie do perykop mówi¹cych o wypêdzaniu Szatana i demonów przez
Jezusa czy aposto³ów. Treci trynitarne, angelologiczne, demonologiczne, maryjne, o wiêtych czy eklezjologiczne, s¹ przedmiotem przepowiadania w ci¹gu
ca³ego roku liturgicznego. Kaznodzieja, który pochyli siê na tekstami obu Rytua³ów, bêdzie niczym ojciec, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe
i stare (Mt 13,52).

OBRZĘD EGZORCYZMU WIĘKSZEGO ŹRÓDŁEM PRZEPOWIADANIA
(STRESZCZENIE)

Pos³uga egzorcysty istnia³a w Kociele od jego pocz¹tku. Jednak¿e w wiekach nowo¿ytnych
uleg³a widocznej degradacji. Dopiero na prze³omie XX i XXI w. prze¿ywa swój renesans. Pomimo ¿e
prawie po 400 latach, w 1998 r. wydano nowy Rytua³ (poprzedni obowi¹zywa³ od 1614 r.), to obecnie,
na mocy specjalnego pozwolenia Stolicy Apostolskiej, mo¿na przeprowadzaæ egzorcyzmy tak¿e wed³ug starego. Obie wiêc ksiêgi liturgiczne równolegle funkcjonuj¹ w Kociele. Dla wspó³czesnego
kaznodziejstwa s¹ one wa¿nym ród³em, którego nie powinno siê zaniedbywaæ. Z nich bowiem
wyp³ywa m¹droæ Kocio³a, który w Trójjedynym Bogu znajduje pomoc i obronê w walce z Szatanem
i demonami.

THE RITE OF MAJOR EXORCISM AS A SOURCE OF PREACHING
(SUMMARY)

The ministry of an exorcist has existed in the Church from the beginning, but went into visible
decline in the early modern centuries. It is only now, at the turn of the 20th and 21st centuries, that
this ministry is having a renaissance. Although the new Rite was published in 1998, after nearly 400
years (the previous one had been in force since 1614), exorcisms can still be performed according to
the old rite under special permission from the Holy See. Thus, both liturgical books function in the
Church. For contemporary preaching, both of them are an important source that should not be
neglected. After all, it is them that contain the wisdom of the Church, which finds help and protection
in the Triune God in its struggle against Satan and demons.
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DER RITUS DES HÖHEREN EXORZISMUS ALS QUELLE DER PREDIGT
(ZUSAMMENFASSUNG)

Das Mysterium des Exorzismus war von Anfang an Teil Kirche. Doch in der modernen Zeit
gab es eine sichtbare Verschlechterung. Erst um die Wende vom 20. zum 21. Jahrhundert erlebt er
eine Renaissance. Obwohl fast 400 Jahre alt, wurde im Jahr 1998 ein neues Ritual veröffentlicht (das
vorherige Ritual war seit 1614 gültig). Heute ist es möglich, dass unter Sondergenehmigung des
Heiligen Stuhls Exorzismen nach dem alten Ritual durchgeführt werden. Also funktionieren die
beiden liturgischen Bücher in der Kirche. Für eine moderne Predigt sind sie wichtige Quellen, die
nicht vernachlässigt werden sollten. Mit ihnen kommt die Weisheit der Kirche, in der sich der
Dreieinige Gott, die Hilfe und die Verteidigung im Kampf gegen den Satan und Dämonen findet.
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Wstęp
Przedmiotem niniejszego opracowania jest ukazanie roli modlitwy o pokój
w kszta³towaniu ³adu miêdzynarodowego. Pokój we wspó³czesnym wiecie nie
jest oczywisty, gdy¿ tocz¹ce siê konflikty, dzia³ania terrorystyczne i nieustanne
³amanie podstawowych praw cz³owieka burzy ten  chcia³oby siê powiedzieæ
 utrwalony na sta³e porz¹dek. Coraz czêciej pogl¹dy rodowisk rz¹dz¹cych,
dyplomatycznych czy opiniotwórczych mo¿na sprowadziæ do ³aciñskiego przys³owia: Si vis pacem, para bellum (Jeli chcesz pokoju, przygotuj siê do wojny). S³owa te rodz¹ niepokój poród wielu osób i sk³aniaj¹ do refleksji nad
poszukiwaniem rozwi¹zañ o charakterze niemilitarnym. Refleksja ta jest konieczna szczególnie w sytuacji, w której podejmowane inicjatywy i dzia³ania dyplomatyczne w kwestii pokoju nie przynosz¹ oczekiwanych rezultatów. Fundamentem
tej refleksji powinno byæ bogate nauczanie Jana Paw³a II, które ukazuje drogê
rozwi¹zywania wielu kwestii zwi¹zanych z pokojem.
Wnikliwa refleksja na temat modlitwy o pokój pozwala dostrzec, ¿e jest
ona sposobem na jego osi¹gniêcie i utrwalanie. Wspólnota miêdzynarodowa
wielokrotnie dostrzega³a, ¿e Jan Pawe³ II cieszy³ siê szczególnym charyzmatem,
Adres/Adresse/Anschrift: mgr Pawe³ A. Makowski, Wydzia³ Teologiczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wie¿owa 2/4, 61-111 Poznañ, moraldiplomacy@gmail.com.
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jakim by³a modlitwa. Tak jak cz³owiek odczuwa g³ód po¿ywienia, tak Papie¿
odczuwa³ g³ód obecnoci i bliskoci z Bogiem. W pamiêci wielu ludzi zapad³
obraz Jana Paw³a II odmawiaj¹cego brewiarz w bazylice Narodzenia Pana Jezusa w Betlejem czy w katedrze na Wawelu, staj¹c siê przyk³adem autentycznej
modlitwy. Dziêki niej potrafi³ ukazywaæ drogi prowadz¹ce do rozwi¹zywania
wielu problemów, które opiera³y siê na wzajemnym przebaczeniu, pojednaniu
i porozumieniu, a nie na sile i przemocy.
Niniejszy artyku³ stanowi przekrój najwa¿niejszych kwestii poruszaj¹cych
temat modlitwy o pokój w nauczaniu Jana Paw³a II. Pierwszorzêdnym ród³em
publikacji jest przemówienie do korpusu dyplomatycznego z 10 stycznia 1987 r.
Pokój przekracza ludzkie si³y.

1. Istota modlitwy o pokój w życiu człowieka
Dla Jana Paw³a II modlitwa jest otwarciem siê ludzkiego serca na moc
samego Boga. Jest darem ³aski, który pobudza pragnienie pokoju wszêdzie tam,
gdzie go nie ma lub istniej¹ przeszkody do jego ustanowienia. Poprzez modlitwê
Bóg umacnia i pog³êbia solidarnoæ miêdzy ludmi pomimo ich ró¿norodnoci
kulturowej czy wiatopogl¹dowej. Modlitwa jest osobistym prawem cz³owieka
wynikaj¹cym z wolnoci religijnej, która powinna przys³ugiwaæ ka¿demu bez
wyj¹tku. Zak³ada ona jednoczenie troskê o sprawiedliwoæ, za pomoc¹ której
mo¿na utrwalaæ sprawiedliwy porz¹dek w wymiarze pañstwowym oraz miêdzynarodowym1.
Papie¿ zawsze podkrela³, ¿e modlitwa powinna poprzedzaæ czysto ludzkie dzia³ania, gdy¿ nape³nia odwag¹ i jest wsparciem dla tych, którzy respektuj¹
pokój i d¹¿¹ do jego utrwalania. Modlitwa jako spotkanie cz³owieka z Bogiem
i drugim cz³owiekiem uczy nawi¹zywania relacji opartych na wzajemnym poszanowaniu, zrozumieniu, powa¿aniu i mi³oci. Jednocz¹c cz³owieka z Bogiem
i cz³owieka z cz³owiekiem tworzy wspólnotê ludzi, dla których nierównoæ, niezrozumienie, urazy i wzajemna wrogoæ przestaj¹ istnieæ2 . Jan Pawe³ II podkrela³, ¿e modlitwa, bêd¹ca autentycznym wyrazem prawid³owej relacji z Bogiem
i blinimi, ju¿ przez to samo jest pozytywnym wk³adem w budowanie pokoju3.
1 Por. Jan Pawe³ II, Nie ma pokoju bez sprawiedliwoci, nie ma sprawiedliwoci bez przebaczenia,
Orêdzie na XXXV wiatowy Dzieñ Pokoju (1 stycznia 2002 r.), w: Dzie³a zebrane Jana Paw³a II, t. IV,
Kraków 2007, s. 839.
2 Por. Jan Pawe³ II, Wierz¹cy Zjednoczeni w budowaniu pokoju, Orêdzie na XXV wiatowy
Dzieñ Pokoju (1 stycznia 1992 r.), w: Dzie³a zebrane , t. IV, s. 767768.
3 Por. ibidem.
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Wnikliw¹ refleksjê na temat modlitwy Papie¿ rozwin¹³ w encyklice Dominum et Vivificantem. Dostrzega³, ¿e modlitwa jest g³osem tych wszystkich,
którzy pozornie nie maj¹ g³osu oraz bezporedniego wp³ywu na podejmowane
dzia³ania w zakresie pokoju. W dalszej kolejnoci Papie¿ podkreli³, ¿e modlitwa
jest objawieniem g³êbi cz³owieka, która pochodzi od Boga i tylko On mo¿e j¹
wype³niæ dziêki dzia³aniu Ducha wiêtego: Jeli wiêc wy, choæ li jestecie,
umiecie dawaæ dobre dary swoim dzieciom, to o ile¿ bardziej Ojciec z nieba
udzieli Ducha wiêtego tym, którzy Go prosz¹ (£k 11,13). Duch wiêty jako
dar Boga przychodzi do serca ka¿dego cz³owieka wraz z modlitw¹ i pomaga
ludzkiej s³aboci. wiêty Pawe³ rozwija tê myl w Licie do Rzymian: Gdy
bowiem nie umiemy siê modliæ tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia siê za
nami w b³aganiach, których nie mo¿na wyraziæ s³owami (Rz 8,26). Duch
wiêty nie tylko sprawia, ¿e cz³owiek potrafi siê modliæ, ale przeprowadza go
przez modlitwê i uzupe³nia jej wszelkie braki. Duch wiêty przydaje modlitwie
boskiego wymiaru4.

2. Główne źródło modlitwy o pokój
Z analizy papieskiego nauczania wynika, ¿e g³ównym ród³em modlitwy
o pokój jest Ewangelia. Ukazuje ona, ¿e pokój jest darem Boga, który wzywa
cz³owieka do jego zabezpieczenia i uczynienia z niego owocu sprawiedliwoci.
Z pokoju jako daru Boga wyp³ywa tak¿e zobowi¹zanie cz³owieka do jego
sta³ego poszukiwania zarówno w wymiarze osobistym, jak i wspólnotowym.
Cz³owiek w ten sposób odnajduje w³aciw¹ drogê do przezwyciê¿ania niesprawiedliwoci, przemocy i kieruje siê w stronê prawdziwego i powszechnego
braterstwa5.
Braterstwo to ukazuje Ewangelia, która jest Ewangeli¹ pokoju. Jezus Chrystus ju¿ na Górze B³ogos³awieñstw naucza³: B³ogos³awieni, którzy wprowadzaj¹ pokój, albowiem oni bêd¹ nazwani synami Bo¿ymi (Mt 5,9). Podobnie
uczyni³ to tu¿ po Zmartwychwstaniu, zwracaj¹c siê do Aposto³ów: Pokój wam!
(J 20,21). Tymi s³owami Jezus ponownie wniós³ pokój do serc Aposto³ów,
którzy pozostawali jeszcze w stanie silnego wzruszenia po dowiadczeniu Wielkiego Pi¹tku6.
4 Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Dominum et Vivificantem Ojca wiêtego Jana Paw³a II. O duchu
wiêtym w ¿yciu Kocio³a i wiata, Rzym 1986, w: Dzie³a zebrane , t. I, Kraków 2006, n. 65.
5 Por. Jan Pawe³ II, Pokój  dar Boga powierzony ludziom, Orêdzie na XV wiatowy Dzieñ
Pokoju (1 stycznia 1982 r.), w: Dzie³a zebrane , t. IV, Kraków 2007, s. 693.
6 Por. G. Polak, Wojna i pokój. Teksty Karola Wojty³y  Jana Paw³a II, Kraków 2008, s. 9.
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Z ewangelicznego nauczania wynika, ¿e si³¹ pokoju jest prawda. Jezus,
ukazuj¹c cz³owiekowi pe³niê prawdy, objawia i urzeczywistnia jednoæ cz³owieka z Bogiem, z sob¹ samym oraz z innymi. Prawda zawiera w sobie to wszystko, co utrwala i kszta³tuje pokój. Dotyczy to szczególnie takich kwestii, jak:
przebaczenie i pojednanie, które we wspó³czesnym wiecie s¹ fundamentem
d¹¿enia do pokoju7. Jan Pawe³ II, przemawiaj¹c do korpusu dyplomatycznego
w 1987 r. zwróci³ uwagê, ¿e cz³owiek przyjmuj¹c chrzecijañskie Objawienie
powinien mieæ wiadomoæ, ¿e to Chrystus jednoczy siê z ka¿dym cz³owiekiem. Jezus odkupi³ cz³owieka, sta³ siê jego bratem i jednoczy wszystkich wokó³
siebie. Poprzez modlitwê cz³owiek powinien odczuwaæ zjednoczenie z wszystkimi, którzy w wierze poszukuj¹ odpowiedzi na trudne i z³o¿one pytania. Modlitwa ukazuje ludzkie uprzedzenia, braki i b³êdy oraz skutki egoizmu, zazdroci,
agresywnoæ, które stoj¹ na drodze do osi¹gniêcia sprawiedliwego pokoju8.

3. Wymiary modlitwy o pokój
Jan Pawe³ II, poddaj¹c analizie dany problem, stawia³ konkretne pytania
i udziela³ wyczerpuj¹cej odpowiedzi. Uczyni³ to równie¿ w kwestii modlitwy
o pokój, stawiaj¹c pytanie: Czy modlitwa przyczynia siê do postêpu w sprawie
pokoju? Papie¿, udzielaj¹c odpowiedzi na postawione pytanie, przedstawi³ najwa¿niejsze wymiary modlitwy o pokój. Zalicza³ do nich: transcendentny, ludzki
i historyczny wymiar modlitwy.
Wymiar transcendentny jest pierwsz¹ miar¹ modlitwy o pokój. Jan Pawe³ II
zwróci³ uwagê, ¿e modlitwa o pokój musi byæ zawsze skierowana do Boga,
który go ustanowi³. Pokój jest darem Stwórcy dla ca³ej ludzkoci. Ustanawiaj¹c
go i powierzaj¹c cz³owiekowi ca³e stworzenie pod opiekê, chce, aby nim zarz¹dza³ i udoskonala³ respektuj¹c, ca³y porz¹dek stworzenia. W ten sposób Bóg
wpisa³ w ludzkie sumienia prawa, które zobowi¹zuj¹ go do poszanowania ludzkiego ¿ycia i drugiego cz³owieka. Prawa te zobowi¹zuj¹ tak¿e cz³owieka do
egzystencji w zgodzie z innymi na zasadzie wzajemnego poszanowania, sprawiedliwoci i solidarnoci9.
Wymiar ludzki jest drug¹ miar¹ modlitwy o pokój. Papie¿ podkrela³, ¿e
pokój w rozumieniu cz³owieka powinien oznaczaæ dobro porz¹dku ludzkiego,
dobro natury rozumnej i moralnej. Pokój jest owocem wolnej woli cz³owieka
7
8

Por. Jan Pawe³ II, Pokój  dar Boga powierzony ludziom, w: Dzie³a zebrane , t. IV, s. 693.
Por Jan Pawe³ II, Pokój przekracza ludzkie si³y, Przemówienie do korpusu dyplomatycznego
(10 stycznia 1987 r.), w: Dzie³a zebrane , t. V, Kraków 2007, s. 508.
9 Por. ibidem, s. 507.
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kierowanej przez rozum ku osi¹gniêciu dobra wspólnego. W tym znaczeniu jest
on dobrem le¿¹cym w zasiêgu ludzkich mo¿liwoci, które cz³owiek mo¿e realizowaæ dziêki prawdzie, sprawiedliwoci, mi³oci i solidarnoci. Wartoci te wskazuj¹ na ród³o pokoju, jakim jest Stwórca. Od Niego pochodzi ca³e stworzenie
i jemu nale¿y podporz¹dkowaæ wszelkie dzia³ania zmierzaj¹ce do pokoju10.
Wymiar historyczny jest trzeci¹ miar¹ modlitwy o pokój. Zdaniem Jana
Paw³a II dzieje historii ukazuj¹, ¿e cz³owiek pozostawiony sam sobie przejawia
sk³onnoæ do kierowania siê nierozumnym i egoistycznym instynktem. Kieruj¹c
siê namiêtnociami dowiadcza, ¿e utrzymanie pokoju przekracza jego ludzkie
si³y. Dlatego uwolnienie siê od tych namiêtnoci u³atwia dzia³ania na rzecz pokoju. W tym kontekcie historia spe³nia istotne zadanie, gdy¿ ukazuje, ¿e tylko na
zasadzie solidarnego wspó³dzia³ania mo¿na pokonywaæ wszelkie trudnoci
i d¹¿yæ do dobra, jakim jest pokój11.
Jan Pawe³ II naucza³, ¿e modlitwa jest fundamentem dla pokojowego dialogu miêdzy ró¿nymi cywilizacjami i religiami. Dialog kszta³tuje sposób mylenia
cz³owieka i uczy go akceptacji innych kultur i religii, co wp³ywa na kwestiê
d¹¿enia do pokoju. Prowadzenie dialogu pozwala tak¿e unikn¹æ sytuacji,
w których odrzuca siê drugiego cz³owieka lub zabija go w imiê Boga. Dialog jest
pierwszym krokiem na drodze do osi¹gania i utrwalania pokoju12. Papie¿ by³
przekonany, ¿e dziêki modlitwie ka¿dy cz³owiek jest zdolny budowaæ pokój.
Jednak warunkiem jest wiara, ¿e cz³owiek otrzyma³ od Stwórcy wyj¹tkow¹ godnoæ. Dziêki niej staje siê podmiotem niezbywalnych praw i wolnoci, za s³u¿¹c
bliniemu wzrasta w cz³owieczeñstwie. Cz³owiek, który pod¹¿a za s³owami
Chrystusa: Po tym wszyscy poznaj¹, ¿ecie uczniami moimi, jeli bêdziecie siê
wzajemnie mi³owali (J 13,35), powinien dostrzegaæ, ¿e wspólnoty ludzi wierz¹cych maj¹ wp³yw na proces budowy pokoju13.
Modlitwa o pokój jest pierwszym etapem na drodze do jego osi¹gania
i utrwalania. Pojawiaj¹ce siê zagro¿enia pokoju czêsto s¹ wynikiem dzia³alnoci
cz³owieka, który ze wzglêdu na ludzk¹ naturê pope³nia b³êdy i ulega z³u. Konsekwencj¹ tego s¹ problemy wynikaj¹ce z pozorów prawdy, fa³szywego pojêcia
dobra, a tak¿e egoistycznych zapêdów maj¹cych na celu zaspokojenie w³asnego
interesu. Uniemo¿liwia to osi¹gniêcie dobra, jakim jest pokój, dlatego Jan Pawe³ II
nawo³uje do otwarcia siê na transcendencjê14.
10
11
12

Por. ibidem.
Por. ibidem.
Por. Jan Pawe³ II, Wszyscy jestemy odpowiedzialni za wszystkich, Przemówienie do korpusu
dyplomatycznego (10 stycznia 2000 r.), w: Dzie³a zebrane , t. V, s. 599.
13 Por. Jan Pawe³ II, W trosce o lepsz¹ przysz³oæ rodziny ludzkiej, Przemówienie do korpusu
dyplomatycznego (12 stycznia 2004 r.), w: Dzie³a zebrane , t. V, s. 619.
14 Por. Jan Pawe³ II, Pokój  dar Boga powierzony ludziom, w: Dzie³a zebrane , t. IV, s. 693.
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4. Wartość modlitwy o pokój
Jan Pawe³ II, przemawiaj¹c do korpusu dyplomatycznego w 1987 r., zwróci³ uwagê, ¿e autentyczna modlitwa przemienia ludzkie serce15. Przemiana ta
mo¿liwa jest wtedy, gdy cz³owiek zwraca siê do Boga w szczerej modlitwie,
kontempluj¹c stworzon¹ przez niego harmoniê16. Wtedy modlitwa staje siê drog¹
wiod¹c¹ do pokoju. Jednak d¹¿enie do pokoju bez uprzedniego przebaczenia
i pojednania  nie jest mo¿liwe. Nadaj¹ one now¹ jakoæ relacji miêdzy ludmi
i narodami, przerywaj¹ spiralê nienawici i zemsty, prowadz¹c do przemiany ludzkiego serca. Warunkiem przebaczenia jest zawsze prawda i sprawiedliwoæ. Bez
nich nie mo¿na usun¹æ przeszkód stoj¹cych na drodze do pojednania17. Przebaczenie i pojednanie bez uznania prawdy i sprawiedliwoci jest trudne do osi¹gniêcia. Dotyczy to szczególnie sytuacji, w której cz³owiek, grupy osób i narody
nie uznaj¹ w³asnej winy. Papie¿ podkrela³, ¿e pojednanie cz³owieka z cz³owiekiem, narodu z narodem wymaga spe³nienia takich samych warunków, jak przy
pojednaniu grzesznika z Bogiem. Nale¿¹ do nich: uznanie w³asnej winy, skrucha,
postanowienie poprawy, przyznanie siê do winy oraz wolê zadoæuczynienia18.
We wspó³czesnym wiecie wspólnotê miêdzynarodow¹ dotyka wiele tocz¹cych siê konfliktów, dlatego Jan Pawe³ II zwraca³ uwagê, ¿e dzisiejszy wiat
jest coraz bardziej wiadomy, ¿e rozwi¹zanie powa¿nych problemów narodowych i miêdzynarodowych nie jest tylko kwesti¹ produkcji gospodarczej czy
organizacji prawnej albo spo³ecznej, ale wymaga odwo³ania siê do okrelonych
wartoci etyczno-religijnych, a tak¿e przemiany mentalnoci postêpowania ludzi19. Papie¿ by³ przekonany, ¿e fundamentem ³adu miêdzynarodowego s¹
obiektywne i trwa³e wartoci moralne, a nie zmiennoæ i tymczasowoæ. Wartoci te wyra¿aj¹ rzeczywist¹ troskê o losy cz³owieka i wiata. Jednak musz¹ byæ
zakorzenione w prawdzie o cz³owieku, która wyp³ywa z modlitwy. W chrzecijañskiej nauce cz³owiek zajmuje fundamentalne miejsce w kszta³towaniu porz¹dku moralnego  jest punktem centralnym. Uznanie porz¹dku moralnego jest
jednym z najwa¿niejszych nakazów dobra wspólnego20. Jego osi¹ganie i utrwa15
16
17

Por Jan Pawe³ II, Pokój przekracza ludzkie si³y, w: Dzie³a zebrane , t. V, s. 508.
Por. ibidem.
Por. Jan Pawe³ II, Zapewnijmy dzieciom przysz³oæ w pokoju, Orêdzie na XXIX wiatowy
Dzieñ Pokoju (1 stycznia 1996 r.), w: Dzie³a zebrane , t. IV, s. 795.
18 Por. ibidem.
19 Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Centesimus annus Ojca wiêtego Jana Paw³a II. Do czcigodnych
braci w episkopacie, do kap³anów i rodzin zakonnych, do wiernych Kocio³a katolickiego i wszystkich
ludzi dobrej woli w setn¹ rocznicê encykliki Rerum Novarum, Rzym 1991, w: Dzie³a zebrane , t. I,
Kraków 2006, n. 60.
20 Por. £ad moralny  porz¹dek moralny, w: J. Nagórny, K. Je¿yna (red.), Encyklopedia nauczania moralnego Jana Paw³a II, Radom 2005, s. 294.

Modlitwa o pokój troską o ład międzynarodowy w nauczaniu Jana Pawła II

183

Studia Warmińskie 52 (2015)

lanie nie zale¿y tylko od struktur i mechanizmów spo³ecznych, lecz od wspó³¿ycia miêdzy ludmi, a tak¿e od woli prawdziwego przebaczenia oraz szczerego pojednania. To jedyna droga do pokoju, która jest godna cz³owieka. Dotyczy ona szczególnie sytuacji naznaczonych g³êbok¹ nienawici¹. Wtedy
przebaczenie i pojednanie powinno byæ postrzegane jako akt heroicznoci, gdy¿
nie jest dla cz³owieka postaw¹ spontaniczn¹ i naturaln¹. Urzeczywistnianie przebaczenia i pojednania w ¿yciu miêdzynarodowym jest zgodne z obiektywnym
porz¹dkiem moralnym oraz stanowi probierz w budowie trwa³ego ³adu miêdzynarodowego.

5. Papieskie zaangażowanie w modlitwę o pokój
Aktywnoæ Jana Paw³a II w kszta³towaniu pokoju na wiecie by³o i w dalszym ci¹gu jest doceniane przez wielu ludzi i wiele rodowisk spo³ecznych.
Jednym z najbardziej donios³ych wydarzeñ zwi¹zanych z modlitw¹ o pokój
w okresie pontyfikatu Jana Paw³a II by³o wydarzenie asyskie21. Dziêki niemu
uda³o siê ukazaæ, ¿e religia i pokój id¹ ze sob¹ w parze. Papie¿, organizuj¹c
spotkanie ró¿nych religii i wyznañ, podkrela³, ¿e ludzkoæ w ca³ym jej zró¿nicowaniu, anga¿uj¹c siê w wielk¹ sprawê pokoju, winna siêgaæ do swych najg³êbszych i najbardziej ¿yciodajnych róde³ tam, gdzie kszta³tuje siê wiadomoæ i znajduje oparcie moralne dzia³anie ludzi22. Spotkanie ekumeniczne
w Asy¿u utrwali³o przekonanie, ¿e pokój przekracza miarê ludzkich mo¿liwoci
i si³. Pokój powinien byæ odnaleziony w modlitwie, która wykracza poza rzeczywistoæ ludzk¹. Jednak wymaga to otwarcia siê na transcendencjê i poddania siê
woli Boga, który najlepiej zna ludzkie serca. Pokój jest wartoci¹, który wymaga
prawdziwej solidarnoci oraz jednoci ca³ej rodziny ludzkiej23.
Pewnego rodzaju syntez¹ papieskiego nauczania na temat modlitwy o pokój s¹ jego s³owa z Orêdzia Urbi et Orbi na Wielkanoc 2003 r. Jan Pawe³ II,
przemawiaj¹c do zgromadzonych na placu w. Piotra, apelowa³, aby zosta³
przerwany ³añcuch nienawici, który zagra¿a harmonijnemu rozwojowi rodziny
ludzkiej i trwa³oci pokoju na wiecie. Niech Bóg nas wyzwoli od niebezpieczeñstwa dramatycznego konfliktu pomiêdzy kulturami i religiami. Wiara i mi³oæ do Boga niech sprawi¹, ¿e wierz¹cy wszystkich religii stan¹ siê odwa¿nymi
21 27 padziernika 1986 r. Jan Pawe³ II zorganizowa³ pierwszy wiatowy Dzieñ Modlitw o Pokój.
Natomiast 27 padziernika 1997 r. w Asy¿u po raz pierwszy spotkali siê przedstawiciele wszystkich
religii na modlitwie o pokój. Por. S. Dziwisz, wiadectwo, Warszawa 2007, s. 188.
22 Por. Jan Pawe³ II, Pokój przekracza ludzkie si³y, w: Dzie³a zebrane , t. V, s. 509.
23 Por. ibidem.
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wiadkami wzajemnego zrozumienia i przebaczenia, cierpliwymi budowniczymi
dialogu miêdzy religijnego, który da pocz¹tek nowej erze sprawiedliwoci
i pokoju24.

Zakończenie
Koñcz¹c refleksjê na temat modlitwy o pokój nale¿y stwierdziæ, ¿e wk³ad
Jana Paw³a II w kwestiê pokoju by³ bezcenny. Oprócz wskazañ praktycznych,
które mo¿emy odnaleæ w jego bogatym nauczaniu, podj¹³ równie¿ wnikliw¹
refleksjê na temat roli modlitwy w d¹¿eniu do pokoju. Z papieskiego nauczania
wyp³ywa wniosek, ¿e modlitwa o pokój jest pierwszym etapem na drodze do
jego uznania i osi¹gania. Wielki wp³yw na papiesk¹ wra¿liwoæ w zakresie pokoju mia³o jego osobiste dowiadczenie wojny. Podobnie jak ka¿dy, kto tê wojnê
prze¿y³  nie móg³ o niej zapomnieæ. Dlatego w swoim nauczaniu wiele uwagi
powiêci³ kwestii pokoju.
W przesz³oci droga do pokoju poprzez religiê by³a bardzo daleka. Jednak
dziêki papieskiemu nauczaniu sta³a siê krótsza. Jan Pawe³ II niestrudzenie wskazywa³, ¿e modlitwa o pokój by³a, jest i pozostanie wk³adem cz³owieka na rzecz
jego budowy. Pielgrzymuj¹c po wiecie i spotykaj¹c siê z wieloma ludmi zachêca³ do modlitwy o pokój. Papie¿ by³ przekonany, ¿e wiat potrzebuje pokoju, za jego zagro¿enia wynikaj¹ z ludzkich s³aboci. Z modlitwy o pokój wyp³ywa przes³anie, które zachêca ka¿dego cz³owieka dobrej woli do tego, aby sta³
siê jego orêdownikiem i stra¿nikiem. Cz³owiek mo¿e byæ twórc¹ nowej wizji
pokoju, która powinna byæ oparta na solidarnym wspó³dzia³aniu i braterskiej
jednoci. Osi¹gniêcie tego mo¿e nast¹piæ dziêki modlitwie o pokój, która jest
wyrazem troski o ³ad miêdzynarodowy.

MODLITWA O POKÓJ TROSKĄ O ŁAD MIĘDZYNARODOWY
W NAUCZANIU JANA PAWŁA II
(STRESZCZENIE)

Pokój we wspó³czesnym wiecie nie jest oczywisty, gdy¿ stale ulega ró¿norakim zagro¿eniom
spowodowanym tocz¹cymi siê konfliktami, dzia³aniami terrorystycznymi i nieustannym ³amaniem podstawowych praw cz³owieka. Wielu rz¹dz¹cych, a tak¿e rodowiska dyplomatyczne i opiniotwórcze
coraz czêciej odwo³uj¹ siê do przys³owia: Jeli chcesz pokoju, przygotuj siê do wojny. S³owa te
24 Por. Jan Pawe³ II, Zmartwychwsta³ Pan, który dla nas zawis³ na krzy¿u, Orêdzie Urbi et Orbi
na Wielkanoc (20 kwietnia 2003 r.), w: Dzie³a zebrane , t. V, s. 67.
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rodz¹ niepokój wród wielu osób i pobudzaj¹ do refleksji nad poszukiwaniem rozwi¹zañ o charakterze
niemilitarnym. Z pomoc¹ przychodzi nauczanie Jana Paw³a II, które pomaga w poszukiwaniach
odpowiednich rozwi¹zañ. Jednym z nich jest modlitwa o pokój, która stanowi pierwszy etap na drodze
do jego uznania i osi¹gniêcia. Dziêki modlitwie cz³owiek przyczynia siê do budowy nowej wizji pokoju
opartej na solidarnym wspó³dzia³aniu i braterskiej jednoci.

PRAYING FOR PEACE AS AN EXPRESSION OF CARING
FOR GLOBAL HARMONY IN THE TEACHINGS OF JOHN PAUL II
(SUMMARY)

Peace is not an obvious thing in a modern world. It is permanently at risk from conflict,
terrorism and constant breaking of the basic human rights. Many of those in power, diplomats and
leaders are heard quoting, with increasing frequency, the Latin proverb: Si vis pacem, para bellum
(If you want peace, prepare for war). These words bring disquiet to many and stimulate reflection on
seeking non-military solutions. Teaching of John Paul II helps in this search for possible solutions.
Praying for peace is the first step on the road to accept and achieve peace. Prayer helps people
contribute to the creation of a new vision of peace, based on acting together and brotherly unity of
human beings.

GEBET FÜR FRIEDEN UND SORGEN ZUR WELTORDNUNGSPOLITIK
IN DER LEHRE VON JOHANNES PAUL II
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Frieden in der modernen Welt ist nicht offensichtlich, weil es ständig vielfältige Bedrohungen durch laufende Konflikte, terroristische Aktivitäten und Verletzung der Grundrechte des Menschen ausgesetzt ist. Aus dem Mund von vielen Herrschern in diplomatischen Kreisen und Meinungsmachern fällt zunehmend das lateinisches Sprichwort Wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg
vor. Diese Worte führen dazu, dass bei vielen Menschen Angst und Reflexionen auf der Suche nach
einer nicht militärische Lösung stimuliert werden. Mit der Lehre von Johannes Paul II kommt Hilfe
bei der Suche nach geeigneten Lösungen. Eine davon ist das Gebet für den Frieden. Es ist der erste
Schritt auf dem Weg zur Anerkennung und Erfolge des Friedens. Dank dem Gebet trägt man zum
Aufbau einer neuen Vision des Friedens auf der Grundlage von sich gegenseitig unterstützenden
Individuen und brüderlicher Einheit.

NAUKI O RODZINIE
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Wnikliwa obserwacja wiata, a tak¿e rodziny, która jest jedn¹ z najbardziej
rozpoznawalnych podmiotów tego¿, pozwala zauwa¿yæ, ¿e rodzina jako wspólnota rozpatrywana jest przez ró¿ne gremia  naukowe, spo³eczne, religijne.
Ponadto, problematyka zwi¹zana z rodzin¹ nale¿y do jednych z najwa¿niejszych
kwestii podejmowanych na kanwie listów wielkopostnych biskupów polskich
w latach 19792005. Warto te¿ zaznaczyæ, co wielokrotnie biskupi podkrelali,
¿e listy wielkopostne by³y najwa¿niejszymi sporód tych, które zosta³y skierowane do wiernych w ci¹gu roku liturgicznego. Wielki Post jest szczególnym
czasem ³aski, wierni uczestnicz¹ w rekolekcjach, przystêpuj¹ do sakramentu
pokuty, niektórzy ponownie po latach wracaj¹ na ³ono Kocio³a. Nie ma chyba
bardziej uprzywilejowanego czasu na prze¿ywanie swojego nawrócenia jak w³anie okres przygotowuj¹cy chrzecijan na prze¿ywanie Triduum Paschalnego
oraz wiêtowanie zwyciêstwa Chrystusa nad grzechem i mierci¹. St¹d te¿ listy
biskupów odczytywane by³y w³anie w tym okresie liturgicznym i zazwyczaj
biskupi skupiali siê nad szeroko pojêtymi zagadnieniami dotycz¹cymi rodziny.
Rok 1994 by³ Miêdzynarodowym Rokiem Rodziny. Koció³ w³¹czy³ siê
w obchody Roku Rodziny, a Ojciec wiêty skierowa³ wtedy List do Rodzin i List
do dzieci, wyg³aszaj¹c tak¿e katechezy rodowe, liczne homilie i inne przemówienia o tematyce rodzinnej1. Papie¿ w swoich wyst¹pieniach nawi¹zywa³
Adres/Adresse/Anschrift: ks. dr Marcin Niesporek, Katedra Pedagogiki Ogólnej, Papieski Wydzia³ Teologiczny we Wroc³awiu, ul. Katedralna 9, 50-328 Wroc³aw, marcin.niesporek@archidiecezja.katowice.pl.
1 Zob. Cz. Murawski, Ewangelizacja rodziny w nauczaniu Jana Paw³a II, w: Komisja Duszpasterska Episkopatu Polski, Nowa ewangelizacja u progu Trzeciego tysi¹clecia. Program duszpasterski
na rok 2000/2001, Katowice 2000, s. 231253.
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przede wszystkim do istotnych zadañ, jakie spoczywaj¹ na rodzinie i które
nakreli³ w og³oszonej w 1981 r. adhortacji apostolskiej o zadaniach rodziny
w wiecie wspó³czesnym Familiaris consortio: tworzenie wspólnoty osób (zob.
FC 18-27); s³u¿ba ¿yciu (zob. FC 28-41); uczestnictwo w rozwoju spo³eczeñstwa (zob. FC 42-48); uczestnictwo w ¿yciu i misji Kocio³a (zob. FC 49-64).
Program wyznaczony we wspomnianej adhortacji apostolskiej Jana Paw³a II
zosta³ g³êboko przeanalizowany przez biskupów polskich. Owocem tej analizy
i przemyleñ s¹ listy wielkopostne (19792005). Biskupi staraj¹ siê treci programowe Familiaris consortio odnieæ do polskich warunków, akcentuj¹c przy
tym szczegó³owe problemy rodzin.

1. Sakramentalny charakter małżeństwa i rodziny
Biskupi polscy, ukazuj¹c ród³o istnienia ma³¿eñstwa i rodziny, odwo³uj¹ siê
do Pisma wiêtego i s³ów wypowiedzianych przez samego Chrystusa: Bóg stworzy³ ludzi jako mê¿czyznê i kobietê i dlatego opuci cz³owiek ojca swego i matkê
i z³¹czy siê ze swoj¹ ¿on¹, i bêd¹ oboje jednym cia³em (Mk 10,6-8). Zatem
ma³¿eñstwo nie jest tylko zwyczajn¹ umow¹ pomiêdzy mê¿czyzn¹ i kobiet¹, jest
zamys³em samego Boga, który jest jego Twórc¹2, sam Bóg jest jego Prawzorem3.
Takie zakotwiczenie ma³¿eñstwa w samym zamyle Stwórcy sprawia, ¿e
nie mo¿na w ¿aden sposób ingerowaæ w tê instytucjê, narzucaj¹c jak¹ inn¹
formê, bowiem ma³¿eñstwo stanowi wewnêtrzny wymóg przymierza4. W imiê
tak pojêtego przymierza cz³owiek jest zdolny do ofiar i wyrzeczeñ. Z tak pojêtym przymierzem ³¹czy siê jednoæ i nierozerwalnoæ ma³¿eñstwa5.
Nie tylko Stary Testament potwierdza nierozerwalnoæ i jedynoæ wiêzi
ma³¿eñskiej, ale prawda ta zosta³a przypieczêtowana w nauczaniu Ewangelii.
Przyk³adem mo¿e byæ wesele w Kanie Galilejskiej, w czasie którego swoj¹
obecnoæ potwierdzi³ sam Jezus. Obraz ten jest zapowiedzi¹ Jego obecnoci
w ka¿dym sakramentalnym zwi¹zku ma³¿eñskim. Obecnoæ Jezusa zostaje przemieniona w mi³oæ nadprzyrodzon¹. Jasno i klarownie Biblia wiêc ukazuje, ¿e
wiadoma i dobrowolna decyzja zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego, wyra¿ona
2

Zob. D. Zimoñ, List pasterski Biskupa Katowickiego na Wielki Post 1990 roku  Ewangelizacja
rodziny i przez rodzinê, WA 58 (1990), s. 76.
3 Zob. S. Bare³a, List Wielkopostny Biskupa Czêstochowskiego w r. 1979 N.T. Przygotowanie
naszych rodzin na nawiedzenie, CzWD 53 (1979), s. 130.
4 Zob. D. Zimoñ, G³osiæ z now¹ moc¹ prawdê o ma³¿eñstwie i rodzinie. List pasterski na Wielki
Post, WA 73 (2005), s. 102106.
5 Zob. J. Wieczorek, S³owo Pasterskie na Wielki Post w Miêdzynarodowym Roku Rodziny Rodzina w Bo¿ym Przymierzu, WDG 3 (1994), s. 164165.
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w formie sakramentalnej, zostaje potwierdzona przez Boga. Ma³¿onkowie za
zostaj¹ w³¹czeni w przymierze samego Boga z ludzkoci¹6. Nic wiêc dziwnego,
¿e ma³¿eñstwo zosta³o nazwane w nauczaniu wielkopostnym biskupów sakramentem wielkim7. S³owo sakrament czêsto u¿ywane jest w listach wielkopostnych w odniesieniu do ma³¿eñstwa. W najbardziej prostej definicji, katechizmowej, sakrament oznacza skuteczny, widzialny znak niewidzialnej ³aski8.
Wraz z modlitw¹ sakrament przybiera charakter liturgii. Polega ona na tym, ¿e
ludzie zwracaj¹ siê do Boga, a Bóg przychodzi do nich. Tak¹ modlitw¹ s¹ s³owa
konsekracji wypowiadane podczas Eucharystii, a tak¿e s³owa przysiêgi ma³¿eñskiej,
ale moc sakramentu dzia³a w codziennym ¿yciu, gdy ma³¿onkowie prosz¹ o mi³oæ,
zdolnoæ do dialogu, rozwi¹zywanie problemów ich po¿ycia ma³¿eñskiego.
Modlitwie towarzyszy konkretny znak, w przypadku chrztu  polanie g³ow¹, znak sakramentalny w przypadku ma³¿eñstwa kojarzy siê z obr¹czkami,
stu³¹ kap³ana, s¹ to jednak symbole, które pomagaj¹ prze¿yæ sakrament ma³¿eñstwa, tak samo jest w przypadku Eucharystii, bia³y obrus, wiece, strój kap³ana,
to jest potrzebne, by w odwiêtny sposób prze¿ywaæ Eucharystiê, ale nie w tym
le¿y istota sakramentu Eucharystii9.
Zmys³owo rozpoznawalny znak sakramentu ma³¿eñstwa to s¹ ich cia³a
i sami ma³¿onkowie. Cielesna bliskoæ ma³¿eñstwa stanowi o widzialnym znaku
ich wspólnoty, mi³oci, wiêzi, relacji. Ma³¿onkowie tworz¹ znak obecnoci Boga,
gdy s¹ cielenie razem, ¿yj¹c razem pod jednym dachem (nie s¹ rozdzieleni na
emigracji), razem siê modl¹ (nie tylko osobno), gdy rozmawiaj¹ ze sob¹ (pij¹c
kawê), pomagaj¹ sobie w codziennym ¿yciu (sprz¹taj¹ mieszkanie), wspieraj¹ siê,
pocieszaj¹, gdy obdarzaj¹ siê czu³oci¹, pieszcz¹ siê, wspó³¿yj¹ seksualnie.
Poprzez cielesnoæ mê¿a, Bóg przychodzi do ¿ony, oraz odwrotnie, za
porednictwem ¿ony, m¹¿ otrzymuje ³askê samego Chrystusa. Ma³¿onkowie
jako szafarze ³aski sakramentalnej maj¹ realny wp³yw na to czy Chrystus bêdzie
realnie obecny w ich wiêzi, jak¹ tworz¹ ze sob¹10.
6
7

Zob. D. Zimoñ, G³osiæ z now¹ moc¹ prawdê o ma³¿eñstwie i rodzinie , s. 104.
Zob. K. Majdañski, Pojednanie i pokuta. List Pasterski Biskupa Szczeciñsko-Kamieñskiego
odczytany czasie wszystkich Mszy w. w I niedzielê Wielkiego Postu, 24 II 1985, Prezb 13 (1985), s. 191.
8 Sakramenty te¿ nazywane s¹ misteriami, czyli tajemnicami. Termin ten wywodzi siê od ³aciñskiego z³o¿enia sacra-mentum, który w kontekcie religijnym oznacza: uwiêcenie, rodek uwiêcaj¹cy, znak wiêty, wiêty obrzêd. Termin ten ma swoj¹ tradycjê wieck¹, oznaczaj¹c¹ kwotê
pieniê¿n¹; przysiêgê wojskow¹; uroczyste zobowi¹zanie; zak³ad; porêczenie finansowe. Termin
sakramentum jest ³aciñskim t³umaczeniem greckiego s³owa mysterion, u¿ywanego w Biblii oraz przez
greckich Ojców Kocio³a. Termin mysteriom oznacza: tajemnicê, naukê tajemn¹, obrzêd liturgiczny; tajemne celebracje kultyczne. Zob. K. Poros³o, Liturgia Jezusa Chrystusa. O uwielbieniu Boga
i uwiêceniu cz³owieka, Kraków 2015, s. 5152.
9 Zob. K. Knotz, Seks jakiego nie znacie. Dla ma³¿onków kochaj¹cych Boga, Czêstochowa
2009, s. 2425.
10 Zob. ibidem, s. 2527.
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Biskupi w swoim nauczaniu id¹ jeszcze dalej. Podkrelaj¹ bowiem, ¿e nie
tylko ma³¿onkowie czy ma³¿eñstwo, ale rodzina równie¿ zostaje obdarowana
sakramentalnoci¹ wiêzi ma³¿eñskiej poprzez Ducha wiêtego, który w³¹cza
ma³¿onków w komuniê Chrystusa i Kocio³a. Dziêki temu Duch wiêty jest
pieczêci¹ stawian¹ na przymierzu ma³¿eñskim. Takie ujêcie sakramentalnoci,
której fundamentem jest Duch wiêty, znajduje swoje odzwierciedlenie w pokonywaniu s³aboci w ¿yciu ma³¿onków. Dziêki Duchowi wiêtemu wiê sakramentalna jest ci¹gle umacniana w przezwyciê¿aniu trudnoci11.
Sakramentalnoæ ta zapewnia trwa³oæ rodzinie, jej nierozerwalnoæ, i staje
siê mocnym fundamentem szczêcia rodziny i wychowania dzieci12. Si³a rodziny
i realizacja zadañ powierzonych jej przez Boga wynika cile z przymierza
i zachêca do budowania na przymierzu13. Przymierze to jest gwarantem uwiêcenia, które tak¿e dokonuje siê poprzez prawid³owe odniesienie i ukszta³towanie
w rodzinie ról ojcostwa i macierzyñstwa14.

2. Służba życiu – zadaniem rodziny
W nauczaniu biskupów podnoszona jest jedna z najbardziej istotnych,
elementarnych kwestii ma³¿eñskich  powo³anie do przekazywania ¿ycia. Biskupi odwo³uj¹ siê do ród³a, a zatem do nauczania biblijnego: Nie jest dobrze
cz³owiekowi byæ samemu (por. Rdz 2,18). S³owa te s¹ konsekwencj¹ wczeniejszych: B¹dcie p³odni i rozmna¿ajcie siê (Rdz 1,28). Od samego pocz¹tku
pierwsze wersy Ksiêgi Rodzaju przemawiaj¹ za tym, ¿e ma³¿onkowie w przekazywaniu ¿ycia i wychowaniu potomstwa s¹ wspó³pracownikami Boga. Wspó³praca ma³¿onków jest zadaniem, które powinno byæ odczytane w ich ¿yciu
w wietle w³asnego sumienia, prawa Bo¿ego i nauczania Kocio³a15. Chodzi
bowiem o jeden z konstytutywnych celów ma³¿eñstwa16.
Biskupi poruszaj¹ problem iloci posiadanych dzieci przez ma³¿onków. Do
dowiadczenia prawdziwej mi³oci w rodzinach przyczynia siê posiadanie nie
11 Zob. S. Stefanek, List pasterski Biskupa £om¿yñskiego na Wielki Post roku 1998, Roku Ducha
wiêtego, £WD 60 (1998), s. 103104.
12 Zob. S. Bare³a, List Wielkopostny Biskupa Czêstochowskiego w r. 1979 N.T. Przygotowanie
naszych rodzin na nawiedzenie , s. 130.
13 Zob. J. Wieczorek, S³owo Pasterskie na Wielki Post w Miêdzynarodowym Roku Rodziny
Rodzina w Bo¿ym Przymierzu, WDG 3 (1994), s. 165.
14 Zob. M. Go³êbiewski, List pasterski biskupa koszaliñsko-ko³obrzeskiego na Wielki Post 1999 r.,
KKWD 26 (1999), s. 4748.
15 Zob. D. Zimoñ, List pasterski Biskupa Katowickiego na Wielki Post 1990 roku  Ewangelizacja rodziny i przez rodzinê , s. 77.
16 Zob. J. Vernay, B. Draillard, Stwierdzenie niewa¿noci ma³¿eñstwa. Praktyczny przewodnik,
Poznañ 2014, s. 8990.
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tylko jednego dziecka, ale wiêkszej iloci potomstwa. Tak postawion¹ tezê biskupi potwierdzaj¹ wiedz¹ psychologiczn¹, bowiem nie tylko rodzice wychowuj¹ dzieci, ale na ów proces ma tak¿e wp³yw grupa rówienicza. Jej znaczenie
mierzy siê intensywnoci¹ w niej przebywania. Poród ró¿nych grup rówieniczych szczególne miejsce zajmuje rodzeñstwo. To ono najd³u¿ej oddzia³uje na
siebie. Rodzeñstwo, dobrze uformowane osobistym przyk³adem rodziców i odnoszeniem modelu wychowania do religijnoci, przynosi wspania³e owoce wspólnego przebywania17.
Ma³¿onkowie poprzez przekazywanie ¿ycia staj¹ siê wspó³pracownikami
Boga, udzielaj¹c ¿ycia nowej osobie ludzkiej. Dar ten wi¹¿e siê z now¹ odpowiedzialnoci¹. Mi³oæ ma³¿onków staje siê dla dzieci widzialnym znakiem mi³oci Boga: od której bierze nazwê wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi
(Ef 3,15). Na kanwie mi³oci ma³¿eñskiej z mocy Boga  w akcie prokreacji
 dawanie pocz¹tku nowemu ¿yciu jest zakotwiczone we wspó³pracy z Bogiem,
nawet w tak intymnej sferze. Z takiego usytuowania mi³oci ma³¿eñskiej wynika
prosty wniosek, ¿e sakramentalny zwi¹zek rodziny jako wspólnoty osób
z Chrystusem czyni z niej szczególn¹ wspólnotê ¿ycia18.
S³usznie zauwa¿a abp Jerzy Stroba, ¿e o ile ma³¿onkowie, myl¹c o potomstwie, maj¹ na uwadze obowi¹zki wobec rodziny, wobec siebie i wobec
spo³eczeñstwa, to czêsto pomijane s¹ ich obowi¹zki wobec Boga.
W zakresie tych obowi¹zków le¿y odpowiedzialne rodzicielstwo. Podkrelaj¹c nauczanie papie¿a Paw³a VI, metropolita poznañski przypomina, ¿e moralnie dopuszczalna jest tylko naturalna regulacja poczêæ, korzystaj¹ca we
wspó³¿yciu ma³¿eñskim z okresów naturalnej niep³odnoci. Z tak¹ metod¹ ³¹czy
siê obowi¹zek okresowej wstrzemiêliwoci. Niemoralne s¹ natomiast sztuczne
regulacje poczêæ19. Takie prze¿ywanie mi³oci  zaznaczaj¹ biskupi polscy
 staje siê mo¿liwe, dziêki dobrze zachowanej w rodzinach cnocie czystoci.
Drog¹ do ukszta³towania takiej postawy jest okres narzeczeñstwa. Zadaniem tego czasu jest przygotowanie m³odych ludzi do praktykowania prawdziwej mi³oci. Jej gwarantem jest cnota czystoci20. Czystoæ jest pewn¹ form¹
dyscypliny, umiejêtnoci kontroli i kierowania swoimi pragnieniami i d¹¿eniami,
pozwala jednoczenie cz³owiekowi zachowaæ wolnoæ w tym, co w dziedzinie
cia³a wydaje siê byæ kategoryczne21.
17
18

Zob. A. Dyczkowski, List Pasterski na Wielki Post, GWK 1-4 (1994), s. 111.
Zob. A. Nossol, List Pasterski Biskupa Opolskiego na Wielki Post 1994 Rodzina szko³¹
mi³oci, solidarnoci i pokoju, WUDO 6 (1994), s. 228229.
19 Zob. J. Stroba, Wielkopostny List Pasterski Arcybiskupa Metropolity Poznañskiego o rodzinie,
MkAP 4 (1979), s. 7374.
20 Zob. D. Zimoñ, List pasterski Biskupa Katowickiego na Wielki Post 1990 roku  Ewangelizacja rodziny i przez rodzinê , s. 77.
21 Zob. A. migielski, List Biskupa Sosnowieckiego na Wielki Post 1997 r., SWD 1-3 (1997), s. 6263.
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Czystoæ ta jest tym bardziej aktualna w obliczu pokusy powszechnego
ulegania erotyzmowi, degraduj¹cego cnotê mi³oci, sprowadzaj¹cego j¹ jedynie
do ulotnego zmys³u. Takie patrzenie na mi³oæ, zdaniem bp. Damiana Zimonia,
jest dzie³em szatana. Mi³oæ zmys³owa nie mo¿e byæ ród³em trwa³ego zwi¹zku
na d³ugie lata22. Warunkiem dojrzewania w mi³oci, zachowania piêkna cnoty
czystoci jest rodzina23. To w³anie ona powinna uczyæ, ¿e czystoæ przedma³¿eñska i ma³¿eñska jest udzia³em w krzy¿u Jezusa, bez którego cz³owiek nie jest
w stanie zbudowaæ wspólnoty mi³oci24. Zatem, tylko rodzina powinna byæ
miejscem promocji naturalnej metody regulacji poczêæ uznawanej przez Koció³.
Nauka o czystoci w rodzinie powinna zawieraæ ostrze¿enie przed rodkami
antykoncepcyjnymi, z których wiêkszoæ niszczy poczête ¿ycie ludzkie25.

3. Rodzina w życiu i misji Kościoła
Rodzina powinna odczytaæ swoje pos³annictwo tak¿e w odniesieniu do
Kocio³a26. Zadanie to staje siê mo¿liwe, gdy rodzina jest Kocio³em domowym27. Tak zarysowane zadanie dotyczy ró¿nych jej elementów: formacji narzeczonych, ¿ycia sakramentalnego rodziny oraz zadañ duszpasterstwa ogólnego28,
szczególnie takich jak katecheza rodzinna, która rozwijaj¹c siê przez wieki wypracowa³a szereg jej form aktualnych do czasów wspó³czesnych: rekolekcje
stanowe, katechezê doros³ych, sta³e i okresowe pogadanki, uniwersytety dla
rodziców, systematyczne spotkania z Bibli¹, g³one czytanie lektur, intronizacje
Pisma wiêtego, wspólne modlitwy czy krêgi rodzin29. Te ostatnie maj¹ szczególne znaczenie, tworz¹c zgodnie z zamys³em Franciszka Blachnickiego Ruch
Domowego Kocio³a, urzeczywistniaj¹ soborow¹ wizjê ma³¿eñstwa i rodziny
chrzecijañskiej (zob. KDK 48)30. Czyni¹c to poprzez pracê formacyjn¹
22

Zob. D. Zimoñ, List pasterski Biskupa Katowickiego na Wielki Post 1990 roku  Ewangelizacja rodziny i przez rodzinê , s. 77.
23 Zob. A. migielski, List Biskupa Sosnowieckiego na Wielki Post 1997 r. , s. 6263.
24 Zob. W. wierzawski, List Pasterski Biskupa Sandomierskiego na Wielki Post i Wielkanoc
1995, KDS 1-3 (1995), s. 19.
25 Zob. ibidem.
26 Zob. J. Mazur, List Biskupa Siedleckiego na Wielki Post, WDP 4-5 (1984), s. 142.
27 Zob. D. Zimoñ, List pasterski Biskupa Katowickiego na Wielki Post 1990 roku  Ewangelizacja rodziny i przez rodzinê , s. 78.
28 Zob. P. Pacholak, Ku duszpasterstwu kocio³a domowego, StPast 5 (2009), s. 51.
29 Zob. I. Celary, Domowy Koció³ fundamentalnym obszarem katechezy rodzinnej, StPast 5
(2009), s. 54.
30 Zob. B. Biela, Rodzina jako komunia ¿ycia i mi³oci w Domowym Kociele Ruchu wiat³o-¯ycie, StPast 5 (2009), s. 70.
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w krêgach przy obecnoci kap³ana, dni wspólnoty dla krêgów rodzin, rekolekcje
wakacyjne, staj¹ siê szczególnym polem ewangelizacji, realizuj¹c element formacyjny w prorockiej misji Chrystusa31.
Biskupi zwracaj¹ uwagê na rodziców jako kap³anów domowego ogniska.
W rodzinie, gdzie wp³yw na kszta³towanie postaw ¿yciowych maj¹ rodzice,
mo¿na mówiæ o rodzinie jako Kociele domowym32. Taka atmosfera rodziny
sprawia, ¿e efektywnie dociera do dzieci prawda o Bogu i cz³owieku, o duszy
niemiertelnej, o dobru i z³u, o wartociach ¿ycia na ziemi i czekaj¹cej ka¿dego
cz³owieka wiecznoci33. Rodzina wiêc jako wspólnota ¿ycia i mi³oci jest szko³¹
fundamentalnych wartoci ludzkich, w której dokonuje siê nieustanna ewangelizacja i formacja chrzecijañska34. Sakramentalnoæ ma³¿eñstwa zapewnia szczególne warunki rozwoju ¿ycia religijnego rodziny, która z kolei staje siê najlepsz¹
szko³¹ ofiarnej mi³oci spo³ecznej35.
Rodzina jest zatem miniatur¹ Kocio³a. Jeli do Kocio³a nale¿y obowi¹zek
pouczania, ewangelizacji, nauczania religii i katechizacji  zadania te staj¹ siê te¿
obowi¹zkami rodziny36. Jednym z zadañ rodziców wobec dzieci jest katechizacja. Zdaniem abp. J. Stroby, wa¿nym postulatem w prowadzeniu efektywnej
katechizacji jest wspó³praca rodziny w katechezie przedszkolaków i dzieci przygotowuj¹cych siê do pierwszej komunii wiêtej37.
Katechizacja polega jednak nie tylko na nauczaniu religii, ale równie¿ na
wychowaniu w duchu chrzecijañskiej pobo¿noci i mi³oci. Nie mo¿e dokonywaæ siê ono w oparciu o traktowanie dzieci jako najemników, poddanych, ale
dom rodzinny powinien stawaæ siê kuni¹ wiadomych, inteligentnych i ¿yj¹cych wiar¹ chrzecijan38.
Niedopuszczalna jest zatem postawa rodziców, którzy np. nie dostrzegaj¹
potrzeby rekolekcji szkolnych w okresie Wielkiego Postu, jeszcze gorsza, kiedy
31
32

Zob. W. Rachwalik, Domowy Koció³, Communio 6 (1986), s. 110114.
Biskup Ignacy Je¿ w stawianej tezie odwo³uje siê do osobistego dowiadczenia przebywania
w obozie w Dachau, gdzie spotka³ cz³owieka, który chcia³ pope³niæ samobójstwo, lecz nie uczyni³ tego ze
wzglêdu na autorytet rodziców. Zob. I. Je¿, List Pasterski Biskupa Koszaliñsko-Ko³obrzeskiego na Wielki
Post 1979 r. o rodzinie jako domowym kociele, KKWD 4 (1979), s. 112113.
33 Zob. H. Gulbinowicz, Wielkopostny List Pasterski Metropolity Wroc³awskiego do duchowieñstwa i wiernych Archidiecezji Wroc³awskiej, WWK 3 (1990), s. 188.
34 Zob. T. Goc³owski, Wielki Post  czasem chrzecijañskiego odrodzenia przez rodzinê. Orêdzie Wielkopostne Metropolity Gdañskiego, MDG 4-6 (1994), s. 9798.
35 Zob. S. Bare³a, List Wielkopostny Biskupa Czêstochowskiego w roku 1979 N.T. Przygotowanie
naszych rodzin na nawiedzenie, CzWD 6 (1979), s. 130.
36 Zob. L. Kaczmarek, Wielkopostny List Pasterski, MDG 24 (1980), s. 65.
37 Zob. J. Stroba, Wielkopostny List Pasterski Arcybiskupa Metropolity Poznañskiego o wychowaniu w rodzinie , s. 3132.
38 Zob. L. Kaczmarek, Wielkopostny List Pasterski (1980), s. 6566.
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rodzice zg³aszaj¹ zastrze¿enia wobec w³adz szkolnych, gdy te przewiduj¹
w planie szkolnym, zgodnie z prawem, czas rekolekcji wielkopostnych39.
Szczególnym zadaniem wpisuj¹cym siê w wychowanie dzieci jest nauka
modlitwy. Staje siê ono owocne dziêki osobistemu zaanga¿owaniu rodziców,
ich osobistej modlitwy, która jest najlepszym wiadectwem. Szczególna troska
o wychowanie do modlitwy spoczywa na matkach, które powinny uczyæ dzieci
modlitwy, razem z duszpasterzami przygotowywaæ je do sakramentów, a poród nich do pierwszej komunii wiêtej40.
Szczególne umiejêtnoci wychowawcze spoczywaj¹ na rodzicach dorastaj¹cej m³odzie¿y. Takiemu wychowaniu powinien towarzyszyæ nie przymus, ale
dialog i rozmowa, postawa wyrozumia³oci, a nie wychowanie oparte na karalnoci czy despotycznych rozkazach41.
Prze¿ywaj¹ca trudnoci m³odzie¿ dostrzega najlepszy przyk³ad w wiadectwie swoich rodziców42.
Do obowi¹zków rodziców nale¿y tak¿e formowanie sumienia w³asnych
dzieci, które powinno siê dokonywaæ zgodnie z wartociami moralnoci chrzecijañskiej43. Innym postulatem na drodze wychowania, oprócz modlitwy
i przygotowania do sakramentów, jest roztropne uczenie dzieci korzystania ze
rodków audiowizualnych. W wychowaniu tym nie tylko chodzi o ostrzeganie,
ale i o rozmowê z dzieæmi, która zape³nia im pustkê, czêsto wype³nian¹ niepotrzebnymi audycjami44. Celem ca³ego procesu wychowania powinno byæ uformowanie dzieci w kierunku prze¿ywania swojego ostatecznego celu45. Powy¿sze zadania jednak nie s¹ mo¿liwe do spe³nienia, gdy w rodzinie nie ma wiary.
Rodzina jest wiêc powo³ana do jej rozwoju i jednoczesnego wzrostu46.

4. Misja rodziny wobec społeczeństwa
Rodzina ma tak¿e swój bardzo wa¿ny udzia³ w kszta³towaniu spo³eczeñstwa. Zadaniem rodziny w odniesieniu do ¿ycia spo³ecznego jest czynny udzia³
39 Zob. T. Goc³owski, Moja wiadomoæ przynale¿noci do Chrystusowego Kocio³a (Orêdzie
Biskupa Gdañskiego na Wielki Post R.P. 1992), MDG 1-3 (1992), s. 24.
40 Zob. D. Zimoñ, List pasterski Biskupa Katowickiego na Wielki Post 1990 roku  Ewangelizacja rodziny i przez rodzinê , s. 78.
41 Zob. L. Kaczmarek, Wielkopostny List Pasterski , s. 66.
42 Ibidem.
43 Zob. T. Rybak, Wielkopostny List Pasterski Biskupa Legnickiego , s. 35.
44 Zob. D. Zimoñ, List pasterski Biskupa Katowickiego na Wielki Post 1990 roku  Ewangelizacja rodziny i przez rodzinê , s. 78.
45 Zob. L. Kaczmarek, Wielkopostny List Pasterski, MDG 1-2 (1980), s. 67.
46 Zob. J. Stala, Charyzmat rodziny i realizowana przez ni¹ edukacja religijna, StPast 5 (2009), s. 120.
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w podejmowaniu i kszta³towaniu zmian zachodz¹cych w spo³eczeñstwie. To
rodzina jest szko³¹ buduj¹c¹ dobrych i uczciwych obywateli, którzy czerpi¹
swoje nienaganne zachowanie z cnót spo³ecznych, ukszta³towanych przez rodziców. ¯ycie wed³ug cnót spo³ecznych staje siê ród³em mi³oci wobec ubogich,
g³odnych, biednych, starszych, narkomanów czy osób pozbawionych rodziny47. Tylko dziêki zdrowej rodzinie mo¿e dokonaæ siê odrodzenie ¿ycia spo³ecznego48.
W tym te¿ kontekcie jednym z zadañ rodziny jest uczenie dzieci poszanowania godnoci osoby ludzkiej i wartoci pokoju. Sposób przekazywania wartoci nie ma polegaæ na pouczaniu, ale na wiadczeniu. Wa¿nym etapem na
drodze wiadczenia jest pog³êbianie cnót rodzinnych, wyró¿niaj¹cych siê
w konkretnych sytuacjach przez wyrozumia³oæ, cierpliwoæ, moralne wsparcie
i wzajemne przebaczenie  pozwalaj¹ one rodzinie prze¿yæ dowiadczenie pokoju. Wy¿ej wymienione wartoci przyczyniaj¹ siê równoczenie do wypracowywania pokoju dla ca³ej ludzkoci49.
Jednym z wa¿niejszych zadañ rodziny wobec spo³eczeñstwa jest przezwyciê¿anie laickiego stylu ¿ycia, promowanego w ¿yciu spo³ecznym. Staje siê to
mo¿liwe dziêki promowaniu piêknych i zdrowych tradycji, w których Bóg i Jego
prawo nie zak³ócaj¹ klimatu radoci i wolnoci we wspólnocie rodziny. Dotyczy
to szczególnie modlitwy, dziêki której rodzina staje siê miejscem wspólnej pamiêci. Traktowanie rodziny jako wspólnoty pokoleñ pomaga w pamiêci modlitewnej o zmar³ych z rodziny, a wiêc tych, którzy odeszli. Modlitwa wspomaga tak¿e poszczególnych cz³onków rodziny w wype³nianiu zadañ, które zosta³y
im wyznaczone do spe³nienia.
Wype³niaj¹c bezcenne zadanie wyjcia naprzeciw trudnociom gospodarczym, rodzina czyni to szczególnie w odniesieniu do bezrobocia. To ona staje
siê ród³em solidarnego dzia³ania50. Bezrobotny ojciec powinien w takim przypadku powiêciæ wiêcej wolnego czasu dzieciom i ich wychowaniu, szczególnie wtedy, gdy ¿ona pracuje zawodowo poza domem. Ogromne zadanie spoczywa równie¿ na ¿onie, która w takich sytuacjach powinna okazaæ swojemu
mê¿owi zrozumienie i cierpliwoæ. Powinna tak¿e przekonaæ, ¿e najtrwalszym
fundamentem ich zwi¹zku jest mi³oæ. Istotne zadanie maj¹ tak¿e dzieci, które
47

Zob. D. Zimoñ, List pasterski Biskupa Katowickiego na Wielki Post 1990 roku  Ewangelizacja rodziny i przez rodzinê , s. 77.
48 Zob. W. Ziemba, List Pasterski Biskupa E³ckiego na Wielki Post 1994, KUDE 1/5 (1994),
s. 28.
49 Zob. A. Nossol, List Pasterski Biskupa Opolskiego na Wielki Post 1994 Rodzina szko³¹
mi³oci, solidarnoci i pokoju, WUDO 6 (1994), s. 231.
50 Zob. T. Goc³owski, Wielki Post  czasem chrzecijañskiego odrodzenia przez rodzinê. Orêdzie Wielkopostne Metropolity Gdañskiego, MDG 4-6 (1994), s. 100101.
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powinny nauczyæ siê kontrolowaæ w³asne potrzeby, podj¹æ ró¿ne wyrzeczenia
i ofiary51.
Istotnym zadaniem rodziny jest wychowanie do trzewoci52. Ponadto,
nauka mowy ojczystej swoich rodziców, a tak¿e mi³oci do ojczystego kraju53.
Rodzina mo¿e siê staæ aposto³em swojego otoczenia, a poprzez dobry przyk³ad
powinna staæ siê probierzem sumienia dla innych rodzin, daj¹c im wzór do
naladowania54.
Rodzina powinna anga¿owaæ siê w ró¿nych wspólnotach czy ruchach
katolickich w parafii. Przyk³adem mog¹ byæ ko³a rodzin, w ramach których
cz³onkowie rodzin mogê wymieniaæ siê dowiadczeniami, ale tak¿e s³u¿yæ pomoc¹ innym rodzinom. Oprócz tego warto uczestniczyæ w pielgrzymkach parafialnych, diecezjalnych, by w tym obszarze d¹¿yæ do stworzenia grup m³odych
ma³¿eñstw55.
Jednym z zadañ rodziny w ¿yciu i misji Kocio³a jest stawanie siê kolebk¹
powo³añ tak, by dzieci zdolne by³y odpowiedzieæ na g³os powo³ania. Odpowiedzialnoæ rodziców przejawia siê tak¿e w niewzbranianiu wstêpowania swoich
dzieci w lady Jezusa Chrystusa, a tak¿e zauwa¿enia iskry powo³ania do s³u¿by
Bo¿ej czy jej troskliwy rozwój. Ma to siê dokonaæ w duchu mi³oci, wolnoci
i odpowiedzialnoci56.
Powy¿sze analizy ukazuj¹, ¿e biskupi wyznaczaj¹ ogromne zadania rodzinie w prorockiej misji Chrystusa. Wynikaj¹ one nie tylko z przyjêtych ju¿ wczeniej sakramentów chrztu i bierzmowania, ale z podjêtego w sakramentalnym
zwi¹zku ma³¿eñskim zobowi¹zania do ¿ycia ma³¿onków w mi³oci i tworzenia
wspólnoty osób. Zadania rodziny polegaj¹ nie tylko na  jak bymy dzisiaj
powiedzieli  spektakularnych akcjach przekazywania orêdzia zbawczego Jezusa
Chrystusa, ale przede wszystkim na codziennym wzrastaniu w obecnoci Boga
dziêki modlitwie, prze¿ywanym sakramentom. Formacja chrzecijañska w odniesieniu do prorockiej misji Chrystusa nie jest wyidealizowanym zadaniem, ale
51 Zob. B. Mierzwiñski, Zjawisko bezrobocia i jego skutki w ¿yciu rodzinnym, w: Komisja Duszpasterska Episkopatu Polski, Nowa ewangelizacja u progu Trzeciego tysi¹clecia. Program duszpasterski na rok 2000/2001, Katowice 2000, s. 296297.
52 Zob. H. Muszyñski, Wielkopostny list pasterski Arcybiskupa Metropolity Gnienieñskiego Wychowanie do trzewoci  zadaniem rodziny, WAG 2 (1994), s. 96.
53 Zob. H. Gulbinowicz, Wielkopostny List Pasterski Metropolity Wroc³awskiego do duchowieñstwa i wiernych Archidiecezji Wroc³awskiej, WWK 3 (1990), s. 188.
54 Zob. I. Je¿, List Pasterski Biskupa Koszaliñsko-Ko³obrzeskiego na Wielki Post R.P. 1981,
KKWD 3 (1981), s. 74.
55 Zob. J. Wieczorek, S³owo Pasterskie na Wielki Post w Miêdzynarodowym Roku Rodziny
Rodzina w Bo¿ym Przymierzu, WDG 2 (1994), s. 166167.
56 Zob. Z. Kamiñski, List Pasterski na Wielki Post o misji kap³ana we wspó³czesnym wiecie (do
doczytania w III lub IV niedzielê Wielkiego Postu), Prezb 3-4 (2004), s. 111.
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jest g³êboko osadzona w realiach ¿ycia ma³¿eñskiego i rodzinnego. G³ówne wiêc
zadanie prorockie rodziny polega na byciu siln¹ Bogiem. Tylko wtedy rodzina
staje siê zaczynem przemiany wiata i spe³nia odpowiednie miejsce w misji
Kocio³a.

5. Zagrożenia życia małżeńskiego i rodzinnego
Analizuj¹c listy wielkopostne biskupów polskich, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e
ogromna czêæ listów jest powiêcona apologetyce ze wspó³czesn¹ kultur¹,
która desakralizuje charakter ma³¿eñstwa i rodziny. Biskupi wprost ostrzegaj¹
wiernych, pisz¹c, ¿e nie sposób nie dostrzec czynników, które sp³ycaj¹ ma³¿eñstwo57. Dotyczy to szczególnie lekkomylnoci przy jego zawieraniu, czêsto
pod wp³ywem zmys³owo rozbudzonego uczucia, bez ogl¹dania siê na konsekwencje aktu, wchodz¹cego w sferê Boga, dawcy ¿ycia58.
Pomniejszanie wielkoci sakramentu ma³¿eñstwa nie tylko dotyczy ludzi
niewierz¹cych, ale tak¿e tych, którzy zadeklarowali swoj¹ wiarê. Tacy wierz¹cy
prze¿ywaj¹ wiarê tylko i wy³¹cznie w kategoriach kulturowo-folklorystycznych59, stawiaj¹c na pierwszym miejscu oprawê zewnêtrzn¹ ni¿ np. rzetelne
prze¿ycie i przygotowanie siê do podjêcia zadañ ma³¿eñskich i rodzinnych.
Dlatego prawda o ma³¿eñstwie nie tylko powinna byæ fundamentem ¿ycia osobistego cz³owieka60, ale tak¿e ¿ycia rodzinnego i ma³¿eñskiego61. Dotyczy to
szczególnie nierozerwalnoci zwi¹zku ma³¿eñskiego, która w dzisiejszych czasach nierzadko jest kwestionowana. Trzeba zatem nieustannie podkrelaæ, ¿e
ma³¿eñstwo i rodzina to uczestniczenie w tajemnicy ofiarowania siebie i dar dla
drugiej osoby na wzór Jezusa Chrystusa, który sam siebie ofiarowa³ z mi³oci
do ka¿dego cz³owieka. Ponadto, prawdziwie szczêliwe ¿ycie to ¿ycie dla kogo, kogo siê kocha. Zakres tego powiêcania obejmuje ma³¿onka, ma³¿onkê,
dzieci; przedmiotem powiêcenia mog¹ byæ w³asne aspiracje, marzenia czy plany ¿yciowe. Pomoc¹ w tak realizowanym myleniu oddawania czego z siebie
jest wszystko to, co dokona³o siê na Krzy¿u.
57 Zob. J. Mazur, List Pasterski Biskupa Siedleckiego na Wielki Post. Wemij to dzieciê
i wychowaj mi, ja tobie dam tw¹ zap³atê (Wj 2,9), WDS 63 (1994), s. 119.
58 Zob. J. Szlaga, List pasterski biskupa pelpliñskiego na Wielki Post Roku Pañskiego 1994,
MDP 3 (1994), s. 23.
59 Zob. J. Mazur, List Pasterski Biskupa Siedleckiego na Wielki Post. Wemij to dzieciê
i wychowaj mi, ja tobie dam tw¹ zap³atê (Wj 2,9), WDS 63 (1994), s. 119.
60 Zob. T. Goc³owski, List Pasterski Biskupa Gdañskiego na Wielki Post Nawracajcie siê
i wierzcie w Ewangeliê (Mk 1,15), MDG 29 (1985), s. 82.
61 Zob. Z. Kamiñski, List Pasterski na Wielki Post Roku Jubileuszowego 2000, Prezb 28 (2000),
s. 27.
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Biskupi, omawiaj¹c zagro¿enia ¿ycia ma³¿eñskiego i rodzinnego, wskazuj¹
m.in. na grzech cudzo³óstwa. Cudzo³óstwo obecne jest w mediach, w sztuce,
staje sie niekiedy kulturalnym i niekwestionowanym wzorcem62. W ten sposób
przenika w ¿ycie wielu ma³¿eñstw. Ma³¿eñstwo i rodzina dotkniête grzechem
cudzo³óstwa zatracaj¹ swój pierwotny charakter, rolê i przeznaczenie. Czêsto
zrodzenie i wychowanie potomstwa, a tak¿e ca³e dobro wspó³ma³¿onków zostaje zagro¿one. Ma³¿eñstwo przestaje odgrywaæ rolê prawdziwej wspólnoty osób.
Nienaruszalne prawa mi³oci, wiernoci i uczciwoci ma³¿eñskiej zostaj¹ zag³uszane coraz czêciej propozycj¹ partnerstwa i kompromisu. Wspólnota ¿ycia
i mi³oci, jak¹ tworzy ma³¿eñstwo, zostaje zastêpowana przez mieszkanie i bycie
obok siebie, do czasu63, np. a¿ do momentu otrzymania mieszkania. Grzeszna
staje siê coraz czêstsza praktyka ¿ycia w konkubinacie dla celów finansowych.
Grzech ten nie dotyczy tylko podejmuj¹cych ¿ycie grzeszne, ale tak¿e rodziców,
akceptuj¹cych i pochwalaj¹cych takie zachowanie64.
O wiele gorszym zjawiskiem, bêd¹cym konsekwencj¹ rozpadu wartoci
w ¿yciu ludzi, jest próba rozumienia ma³¿eñstwa i rodziny w kategoriach wieckich65. W myl takiej koncepcji ma³¿eñstwo nie ma nic wspólnego z rzeczywistoci¹ Bo¿¹, jest tylko zwyczajnym kontraktem pomiêdzy ludmi, niekoniecznie
nawet pomiêdzy mê¿czyzn¹ i kobiet¹. Postawienie tezy, jakoby ma³¿eñstwo by³o
tylko wieck¹ umow¹, poci¹ga za sob¹ stwierdzenie, ¿e mo¿na siê z niej wycofaæ. Taki sposób patrzenia jest nie tylko zabiegiem podwa¿aj¹cym ma³¿eñstwo
i rodzinê, ale jednoczenie jest zagro¿eniem trwa³oci ca³ych spo³eczeñstw66.
Co wa¿ne zatem, obce chrzecijañstwu, co zaznaczaj¹ biskupi, s¹ formu³owane deklaracje miêdzynarodowe, legalizuj¹ce zwi¹zki homoseksualistów oraz
zezwalaj¹ce na adopcjê dzieci przez nie. Zdaniem bp. Zygmunta Kamiñskiego,
decyzje te s¹ sprzeczne z prawem Bo¿ym i konstrukcj¹ ludzkiej natury, która ze
swej istoty jest dwup³ciowa i komplementarna. Bowiem tylko mê¿czyzna i kobieta s¹ zdolni do zrodzenia i wychowania potomstwa jako bezinteresownego
daru z siebie67.
62

Zob. S. Wyszyñski, S³owo Prymasa Polski do duszpasterzy i wiernych na czas odnowy wielkopostnej (1981), WAW 71 (1981), s. 101.
63 Zob. Z. Kamiñski, List Pasterski na Wielki Post Roku Jubileuszowego 2000, Prezb 28 (2000),
s. 27.
64 Zob. I. Je¿, List Biskupa Koszaliñsko-Ko³obrzeskiego na Wielki Post R.P. 1986 o utracie
poczucia grzechu, KKWD 14 (1986), s. 80.
65 Z. Kamiñski, List Pasterski na Wielki Post Roku Jubileuszowego 2000, Prezb 28 (2000), s. 27.
66 Zob. ten¿e, List do kap³anów, sióstr zakonnych, katechetów oraz cz³onków ruchów i stowarzyszeñ katolickich na Wielki Post 2002 R., Prezb 30 (2002), s. 42.
67 Zob. ten¿e, List Pasterski na Wielki Post 1994. Nawracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê
(Mk 1,15), MPP 79 (1994), s. 135.
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PRZEMIANY CYWILIZACYJNE RODZINY W NAUCZANIU
WIELKOPOSTNYM BISKUPÓW POLSKICH (1979–2005)
(STRESZCZENIE)

Ma³¿eñstwo i rodzina to wa¿na kwestia w nauczaniu biskupów w listach wielkopostnych.
Kanwa czasowa (19792005) osadza je g³êboko na nauczaniu Jana Paw³a II, szczególnie na bardzo
wa¿nej programowo adhortacji apostolskiej Familiaris consortio. Nauczanie podkrela potrzebê istnienia ma³¿eñstwa i rodziny w dzisiejszym wiecie. Ma³¿eñstwo to przymierze kobiety i mê¿czyzny
uwiêcone sakramentem. Za widzialnym znakiem sakramentu kryje siê niewidzialna ³aska, której
udziela sam Bóg. W tej ³asce sakramentu ma³¿eñstwa uczestniczy tak¿e rodzina, która jest obdarowana wiêzi¹ sakramentaln¹. A takie praktyki jak modlitwa, wspólne rozmowy, czystoæ serca, Eucharystia, przyczyniaj¹ siê do dowiadczenia tej ³aski bardzo konkretnie w codziennym ¿yciu. Biskupi nie
tylko formu³uj¹ pozytywne przes³anie o ma³¿eñstwie i rodzinie, ale i ukazuj¹ zagro¿enia niesione przez
ró¿ne trendy kultury wspó³czesnej. To wp³yw wiata wspó³czesnego zawê¿a prawdziwe rozumienie
ma³¿eñstwa i rodziny do zwi¹zków wy³¹cznie wieckich, takich jak: konkubinaty, mieszkanie przed
lubem mê¿czyzny i kobiety razem, czy nawet tworzenie nowych kategorii ma³¿eñstw, przeciwstawnych nauczaniu biblijnemu, jak zwi¹zków jednop³ciowych (kobiety z kobiet¹ czy mê¿czyzny z mê¿czyzn¹). Analiza listów wielkopostnych i wy³uskanie z nich treci dotycz¹cych ma³¿eñstwa i rodziny
pokazuje, ¿e przes³anie to jest ci¹gle aktualne i mimo up³ywaj¹cych lat, nic nie straci³o na wartoci.

CIVILIZATIONAL TRANSFORMATIONS OF A FAMILY
IN LENT TEACHING OF POLISH BISHOPS (1979–2005)
(SUMMARY)

A marriage and a family are a significant aspect of bishops teaching contained in their Lent
letters. Their time character (19792005) deeply sets them in the teaching of John Paul II, especially
in a very important apostolic exhortation: Familiaris consortio. This teaching strongly stresses the
need for a marriage and a family to exist in todays world. A marriage is presented as a covenant
between a woman and a man sanctified by the sacramental matrimony. Behind the visible sign of the
sacrament there is an unseen grace which is provided by God. A family, which is also given the
sacramental bond, shares in this grace of the sacrament of marriage. Prayer, conversations, purity of
heart and the Eucharist make them experience this grace specifically in their everyday life. Bishops
not only express a positive message about a marriage and a family but they also reveal threats
brought by different trends of the contemporary culture. This culture tries to narrow the real understanding of a marriage and a family to relationships exclusively secular, such as: a common-law
marriage, a man and a woman living together before getting married or even creating new categories
of marriages opposing Biblical teaching, e.g. same-sex relationships. Analyzing Lent letters and
discerning some statements concerning a marriage and a family indicate that this message is still
relevant and despite the years passing it has not lost its value.
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ZIVILISATIONSWANDLUNG DER FAMILIE IN DER FASTENLEHRE
DER POLNISCHEN BISCHÖFE (1979–2005)
(ZUSAMMENFASSUNG)

Ehe und Familie stellen einen wichtigen Aspekt der Lehre der Bischöfe in ihren Fastenbriefen
dar. Zeitlich gesehen (19792005) basieren diese Briefe stark auf der Lehre von Johannes Paul II und
insbesondere auf dem programmatisch sehr wichtigen Apostolischen Schreiben Familiaris Consortio. Diese Lehre unterstreicht sehr das Bedürfnis für das Bestehen von Ehe und Familie in der
heutigen Welt. Sie zeigt eine Ehe als ein Bündnis zwischen Frau und Mann, das mit dem Sakrament
der Ehe geheiligt wird. Das Sakrament der Ehe ist ein sichtbares Zeichen für die verborgene Gnade,
die von Gott selbst gespendet wird. Das Sakrament der Ehe lässt auch die ganzen Familie an dieser
Gnade teilhaben, die mit einer sakramentalen Verbindung beschenkt wird. Praktiken wie Gebete,
gemeinsame Gespräche, Reinheit des Herzens oder die Eucharistie tragen dazu bei, dass diese Gnade
im täglichen Leben sehr konkret empfunden wird. Die Bischöfe formulieren nicht nur eine positive
Botschaft über Ehe und Familie, sondern zeigen auch verschiedene Trends der modernen Kultur.
Diese Kultur versucht, das wahre Verständnis von Ehe und Familie auf ausschließlich nichteheliche
Lebensgemeinschaften wie Konkubinate, Zusammenleben von Frau und Mann in der gemeinsamen
Wohnung vor der Ehe sowie sogar auf Bildung neuer Kategorien der Ehen zu beschränken, die der
biblischen Lehre widersprechen, z.B. gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften. Die Analyse der
Fastenbriefe und das Aufzeigen der Inhalte, die sich auf Ehe und Familie beziehen, zeigen, dass diese
Botschaft nach wie vor aktuell ist und dass sie im Laufe der Jahre ihren Wert nicht verloren hat.
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Aktywnoæ zawodowa oraz zwi¹zane z ni¹ podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie kompetencji zawsze by³o uznawane za istotny element samorealizacji.
Wspó³czenie wymienione formy dzia³ania nabieraj¹ szczególnego znaczenia.
Badacze podkrelaj¹ znacz¹c¹ rolê autoedukacji zwi¹zanej z prac¹ zawodow¹.
Wyra¿aj¹ opiniê, ¿e w obecnym okresie rozwoju cywilizacyjnego ka¿da aktywnoæ zawodowa wymaga permanentnego doskonalenia w obszarze wiedzy
i umiejêtnoci. W sposób szczególny powinnoæ ta odnosi siê do nauczycieli.
Ich praca zawodowa wi¹¿e siê wprost z d¹¿eniem do podnoszenia efektywnoci
nauczania i wychowania oraz z wdra¿aniem uczniów do kszta³cenia ustawicznego. Rzetelne wykonanie obowi¹zków zawodowych wynikaj¹cych z bycia nauczycielem i wychowawc¹ wymaga bowiem aktywnego zaanga¿owania we w³asny profesjonalny rozwój poprzez ró¿nego rodzaju dzia³ania edukacyjne.
W pracy zostanie podjêta próba ukazania autoedukacji, jak¹ nauczyciel
wychowania do ¿ycia w rodzinie jest zobowi¹zany podejmowaæ w zwi¹zku
z wykonywan¹ prac¹ zawodow¹. Realizacja tej powinnoci wymaga uwzglêdnieAdres/Adresse/Anschrift: prof. dr hab. Anna Zellma, Katedra Teologii Pastoralnej i Katechetyki, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, anna.zellma@uwm.edu.pl.
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nia wyzwañ kszta³tuj¹cego siê w Polsce spo³eczeñstwa wiedzy. Pozwoli to na
wieloaspektow¹ analizê problematyki okrelonej w tytule opracowania. Punktem
wyjcia bêdzie syntetyczne wyjanienie pojêcia autoedukacja w ujêciu pedagogicznym oraz krótki opis zjawisk charakterystycznych dla spo³eczeñstwa wiedzy. W tym kontekcie zwróci siê uwagê na te elementy autoedukacji, które
decyduj¹ o tym, ¿e jest ona kapita³em nauczyciela wychowania do ¿ycia
w rodzinie i jako taka w znacznym stopniu warunkuje jakoæ aktywnoci zawodowej w spo³eczeñstwie wiedzy.

Autoedukacja w ujęciu pedagogicznym
We wspó³czesnej literaturze powiêconej problematyce autoedukacji brakuje jednoznacznej definicji tego pojêcia. Badacze zwracaj¹ bowiem uwagê na
ró¿ne jego aspekty. Co wiêcej, rozpatruj¹ autoedukacjê z ró¿nej perspektywy.
Najczêciej jednak w literaturze przedmiotu wystêpuje ujêcie pedagogiczne, psychologiczne i socjologiczne autoedukacji. Z uwagi na problematykê okrelon¹
w tytule niniejszego opracowania istotna wydaje siê definicja autoedukacji
zaproponowana przez pedagogów.
Analizuj¹c literaturê pedagogiczn¹, mo¿na odnaleæ ró¿ne propozycje
okrelania autoedukacji. Zwykle pojêcie to jest uto¿samiane z samokszta³ceniem. Na przyk³ad Czes³aw Kupisiewicz i Ma³gorzata Kupisiewicz stwierdzaj¹,
¿e autoedukacja to inaczej samokszta³cenie rozumiane jako proces uczenia siê,
podejmowany i prowadzony przez jednostkê wiadomie, samodzielnie, planowo
i systematycznie, zmierzaj¹cy do wzbogacenia posiadanej przez ni¹ wiedzy
i umiejêtnoci o charakterze ogólnym i specjalistycznym1. Podobne stanowisko
zajmuje Józef Pó³turzycki. Zdaniem tego autora autoedukacja polega na samokszta³ceniu obejmuj¹cym proces uczenia siê, prowadzony wiadomie, z mo¿liwoci¹ wykorzystania ró¿nych form pomocy innych osób lub instytucji. Jest to
proces samodzielnie prowadzonego uczenia siê, którego cele, treæ, formy,
ród³a i metody dobiera i ustala osoba ucz¹ca siê2. W tym kontekcie
J. Pó³turzycki zauwa¿a, ¿e najbardziej widocznym celem samokszta³cenia jest
zdobywanie wiedzy w zakresie wyranie okrelonym. Zadanie to mo¿e siê rozwijaæ i dynamizowaæ, a jego rezultaty mog¹ doprowadziæ tak¿e do zmian
w osobowoci [...]3. Niemal identyczny sposób okrelania autoedukacji proponuje Wincenty Okoñ, stwierdzaj¹c, ¿e idea tego rodzaju kszta³cenia wi¹¿e siê
1
2
3

Cz. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, S³ownik pedagogiczny, Warszawa 2009, s. 15, 159.
J. Pó³turzycki, Dydaktyka dla nauczycieli, Toruñ 1999, s. 158.
Ibidem, s. 158159.

Autoedukacja nauczyciela wychowania do życia w rodzinie...

203

Studia Warmińskie 52 (2015)

z procesem ca³kowicie samodzielnego uczenia siê, zale¿nym od osoby je podejmuj¹cej. [...] [Jej  A.Z.] cele, treci, warunki i rodki zale¿¹ od samego
podmiotu. [...] Wymaga [...] nie tylko postawienia sobie celu, lecz zarazem
pracy i wytrwa³oci w jego realizacji4. Co wiêcej, zdaniem W. Okonia w³anie
dziêki procesom samokszta³cenia jednostka pozyskuje now¹ wiedzê oraz nowe
umiejêtnoci i kompetencje zwi¹zane z codziennym ¿yciem i prac¹ zawodow¹5.
Podobne stanowisko zajmuje Franciszek Berenicki6. Powo³uj¹c siê na wy¿ej
wymienionych autorów, podkrela znaczenie samodzielnoci i dobrowolnoci
w procesie dzia³alnoci edukacyjnej, któr¹ osoba podejmuje w celu zdobycia
nowej wiedzy i nowych umiejêtnoci7. Najwiêcej miejsca autoedukacji powiêca Dzier¿ymir Jankowski, który to pojêcie wprowadzi³ do polskiej literatury pod
koniec XX w. Jego pogl¹dy bazuj¹ na wynikach badañ pedagogicznych prowadzonych przez ró¿nych (tak¿e wy¿ej wymienionych) autorów. Dz. Jankowski
s³usznie poszerza zakres znaczeniowy pojêcia autoedukacja, akcentuj¹c autonomiê ka¿dego cz³owieka i wiadome zaanga¿owanie zwi¹zane z poszerzaniem
wiedzy i kszta³towaniem umiejêtnoci oraz osobowociowotwórczy charakter
samodzielnego uczenia siê. Jego zdaniem autoedukacja oznacza w³asn¹ pracê
jednostki nad urzeczywistnianiem siebie wed³ug jakiego idea³u lub wzoru osobowego. Ten idea³, jego wyobra¿enie lub przyjêty wzór z otoczenia spo³ecznego
czy przekazu kultury, odnosiæ siê mo¿e do jakich pojedynczych zakresów
antycypowanej w³asnej indywidualnoci, co jest czêciej spotykane (np. do
okrelonego zasobu wiedzy, umiejêtnoci, sprawnoci, systemu wartoci), lub,
co wystêpuje rzadziej, jedynie w jakim zrêbie, zarysie  do jej ca³oci8. Takie
rozumienie autoedukacji coraz czêciej wystêpuje w opracowaniach wspó³czesnych pedagogów9. W definicji zaproponowanej przez Dz. Jankowskiego zawarte s¹ istotne komponenty autoedukacji. Co wa¿ne, zwraca siê uwagê na
proces, który cz³owiek podejmuje wiadomie i autonomicznie w celu kierowania
w³asnym integralnym rozwojem. Podmiot zaanga¿owany w autoedukacjê samodzielnie realizuje wizjê samego siebie poprzez podejmowanie ró¿nych form aktywnoci ukierunkowanych na osi¹gniêcie postawionych sobie celów. Sam te¿,
niezale¿nie od presji czynników zewnêtrznych (np. innych osób), okrela stan4
5
6
7
8

W. Okoñ, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1998, s. 155156.
Ibidem.
F. Berenicki, Dydaktyka kszta³cenia ogólnego, Kraków 2001, s. 223225.
Ibidem.
Dz. Jankowski, Autoedukacja, w: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 1,
Warszawa 2003, s. 232233; por. idem, Autoedukacja wyzwaniem wspó³czesnoci, Toruñ 1999.
9 Zob. np. I. Jab³oñska, Studenci wobec wyzwañ wspó³czesnej rzeczywistoci a proces autoedukacji, Edukacja 2007, nr 4, s. 8085; E.M. Skibiñska, Autoedukacja studentów, Rocznik Andragogiczny
2006, s. 7379; W. Wróblewska, Autoedukacja studentów na uniwersytecie, Bia³ystok 2008.
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dardy w³asnego rozwoju i autokontroli oraz przyjmuje odpowiedzialnoæ za
rezultaty autoedukacji. Ponadto, zale¿nie od potrzeb osobistych i zawodowych,
mo¿e korzystaæ lub rezygnowaæ z zewnêtrznego wsparcia (np. osób lub instytucji
odpowiedzialnych za kszta³cenie ustawiczne, prasy, Internetu, telewizji, ksi¹¿ek)10.
We wszystkich wy¿ej przywo³anych definicjach zwraca siê uwagê na samodzielne zdobywanie nowej wiedzy i kszta³towanie nowych umiejêtnoci. Niew¹tpliwie s¹ to wa¿ne komponenty autoedukacji. Nie wyczerpuj¹ jednak istoty
tego rodzaju dzia³alnoci edukacyjnej. W procesie autoedukacji istotn¹ rolê spe³nia bowiem samodzielny, celowy i autonomiczny wk³ad jednostki we w³asny
rozwój. Tego rodzaju dzia³ania pozwalaj¹ cz³owiekowi budowaæ swoj¹ to¿samoæ, formowaæ dojrza³¹ i bogat¹ osobowoæ, dystansowaæ siê wobec ró¿nych wp³ywów spo³ecznych oraz propagowanych w spo³eczeñstwie sposobów
mylenia i dzia³ania, a tak¿e rozwijaæ kreatywnoæ. St¹d te¿ w analizach podjêtych w niniejszym opracowaniu za istotne uznaje siê rozumienie autoedukacji
zaproponowane przez Dz. Jankowskiego.

Społeczeństwo wiedzy – kluczowe tendencje
Poród ró¿nych pojêæ, które czêsto s¹ stosowane w odniesieniu do przemian cywilizacyjnych mo¿na znaleæ okrelenie spo³eczeñstwo wiedzy11. Termin ten ma charakter umowny12. Od lat 90. XX w. powszechnie stosuje siê go
na okrelenie procesów i zjawisk zachodz¹cych obecnie w spo³eczeñstwie,
a wprost zwi¹zanych z upowszechnianiem siê wiedzy. Niekiedy te¿ badacze
pos³uguj¹ siê pojêciem spo³eczeñstwo oparte na wiedzy13. Niezale¿nie od
10
11

Ibidem.
Warto zauwa¿yæ, ¿e tego rodzaju okrelenie czêsto b³êdnie uto¿samiane jest ze spo³eczeñstwem
informacyjnym, czyli spo³eczeñstwem technologicznym, w którym kluczow¹ rolê odgrywaj¹ technologie
informacyjne zwi¹zane z rozwojem nowych mediów, a zw³aszcza Internetu, daj¹cego ³atwy oraz szybki
dostêp do ró¿nych informacji, us³ug, szkoleñ i nowych form komunikowania siê osób. Zob. szerzej o tym
np. w: W. Chmielarz, Spo³eczeñstwo informacyjne w Polsce  wybrane aspekty, Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny 11 (2007), s. 1136; P. Grabowiec, Spo³eczeñstwo informacyjne  zakres
i pojêcie, Przegl¹d Historyczno-Politologiczny 1 (2008), nr 1, s. 2332.
12 Po raz pierwszy termin spo³eczeñstwo wiedzy zosta³ u¿yty w 1947 r. przez Norberta
Wienera w publikacji na temat relacji miêdzy cybernetyk¹ i spo³eczeñstwem. Szczegó³owe analizy na
temat procesu powstania tego rodzaju spo³eczeñstwa po raz pierwszy podj¹³ Peter F. Drucker. Zob. o tym
np. w: P.F. Drucker, Myli przewodnie Druckera, Warszawa 2002; idem, Zarz¹dzanie w czasach burzliwych. Nowe wyzwania  nowe horyzonty, Kraków 1995.
13 Zob. np. J. Czarkowski, Spo³eczeñstwo oparte na wiedzy  nowe obszary zagro¿enia wykluczeniem, Edukacja Doros³ych 2 (2009), s. 3954; J. Koch. Spo³eczeñstwo oparte na wiedzy  wyzwania
dla Polski, http://www.wctt.pl/site_media/upload/downloads/aHRydC0yMDA/htrt-2009-iv_.pdf
(10.02.2015), s. 12; K. l¹czka (red.), Spo³eczeñstwo oparte na wiedzy w dobie globalizacji. Wybrane
zagadnienia, Katowice 2003.
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przyjêtej terminologii zawsze odwo³uj¹ siê do kapita³u ludzkiego, a zw³aszcza do
wiedzy jako indywidualnej w³asnoci, któr¹ cz³owiek sam buduje na podstawie
informacji zdobywanych z ró¿nych róde³14. W tym zaanga¿owaniu szczególne
miejsce zajmuje aktywnoæ intelektualna jednostki15.
Cech¹ charakterystyczn¹ spo³eczeñstwa wiedzy jest otwartoæ i odwaga
intelektualna oraz przekonanie o du¿ych mo¿liwociach cz³owieka w zakresie
zdobywania i wykorzystywania wiedzy16. W zwi¹zku z powy¿szym wytwarzanie
i przetwarzanie wiedzy zajmuje centralne miejsce. Zachodz¹ przy tym wyrane
zmiany w gospodarce. Dobrem najbardziej po¿¹danym  jak trafnie zauwa¿a
Aleksander Lipski  sta³a siê wiedza, kojarzona w tym kontekcie z takimi
pokrewnymi terminami jak: kapita³ intelektualny, kapita³ ludzki, zasoby niematerialne (intangibles)17. Gwa³towny rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz gospodarki opartej na wiedzy zastêpuje tradycyjn¹ produkcjê
fabryczn¹18. W spo³eczeñstwie wiedzy ka¿dy pracownik wnosi do firmy swój
w³asny wk³ad. Jest nim wiedza, która stanowi istotny element warsztatu pracy.
Jednoczenie ta wiedza i umiejêtnoci wszystkich pracowników danej firmy s¹
traktowane jako zasoby, którymi nale¿y zarz¹dzaæ w celu podnoszenia efektywnoci organizacji19. Wiod¹c¹ pozycjê zajmuj¹ tu eksperci, czyli zró¿nicowana
grupa ludzi, których ³¹czy stosowanie najnowoczeniejszych technologii informatycznych do identyfikacji, analizy i rozwi¹zywania problemów20. Dziêki ich
aktywnoci zawodowej zachodz¹ zmiany w wykszta³ceniu pracowników oraz
w rozwoju organizacji jako zespo³u ludzi wiedzy21. Aktywnoæ zawodowa
ekspertów zostaje uzupe³niona o pracê menad¿erów, czyli osób zarz¹dzaj¹cych
organizacj¹ m.in. poprzez stawianie okrelonych celów i zadañ, koordynowanie
14

Zob. np. ibidem; M. Gruchola, Spo³eczeñstwo wiedzy, Roczniki Wy¿szej Szko³y Biznesu i Administracji w £ukowie 3 (2007), s. 143163; J. Tomaszczyk, Spo³eczeñstwo informacji i wiedzy, Praktyka
i teoria Informacji Naukowej i Technicznej 18 (2010), nr 2, s. 2030; M. Zem³o, Spo³eczeñstwo wiedzy
 kwestia bliskiej czy odleg³ej przysz³oci?, Przegl¹d Socjologiczny 57 (2008), z. 3, s. 5977.
15 Ibidem.
16 Ibidem.
17 A. Lipski, Co wiemy o spo³eczeñstwie wiedzy?, http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/11_
A.Lipski__Co_wiemy_o_spoleczenstwie_wiedzy.pdf (10.02.2015), s. 1.
18 Szerzej na ten temat pisze np. K. Beyer, Od epoki agrarnej po gospodarkê opart¹ na wiedzy,
http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip30-2012/SiP-30-11.pdf (12.02.2015), s. 112; L. Craig, L. Moore,
Intellectual Capital in Enterprise Success: Strategy Revisited, Hoboken-New Jersey 2008; E. Skrzypek,
Jakociowy wymiar zarz¹dzania wiedz¹  teoria i praktyka, http://jmf.wzr.pl/pim/2012_3_1_38.pdf
(12.02.2015), s. 115.
19 Ibidem.
20 J. Rifkin, Koniec pracy. Schy³ek si³y roboczej na wiecie i pocz¹tek ery postronkowej, Wroc³aw
2001, s. 225.
21 Zob. o tym np. w: J. Banasiak, Najwa¿niejsza jest skutecznoæ. Praktyczne zarz¹dzanie wiedz¹
w zespole, http://csjet.pl/zarzadzanie_wiedza.pdf (14.02.2015), s. 111.
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potencja³em wiedzy pracowników22. W takiej rzeczywistoci miejsce pracy traktowane jest jako organizacja, w której niemal ka¿de zadanie wype³niane jest
przez pracowników w zespo³ach. Zwykle odpowiedzialnoæ za jakoæ dzia³añ
ponosz¹ wszyscy cz³onkowie okrelonej grupy roboczej. Oni te¿ s¹ zobowi¹zani do uczestnictwa w poprawie efektywnoci pracy organizacji23. Co wiêcej, od
pracowników oczekuje siê mobilnoci, czyli zdolnoci do podejmowania nowych wyzwañ, elastycznego czasu pracy oraz pozyskiwania, modyfikowania,
rozwijania, sprzeda¿y wiedzy w formie nowych produktów, us³ug i technologii
przy jednoczesnym posiadaniu w³asnych aspiracji24.
W zwi¹zku z powy¿szym w spo³eczeñstwie wiedzy istotne miejsce zajmuj¹
ró¿nego rodzaju dzia³ania, które umo¿liwiaj¹ pracownikom podnoszenie kwalifikacji i podejmowanie nowych zadañ25. Wspó³czenie cz³owiek ma wiele mo¿liwoci pozyskiwania informacji i przetwarzania ich, a przez to wzbogacania
wiedzy osobistej. St¹d te¿ za istotn¹ cechê spo³eczeñstwa wiedzy uznaje siê
permanentn¹ edukacjê w ró¿nej formie (w tym tak¿e autoedukacjê) oraz zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce26. Z tym wi¹¿e siê nowa rola nauki, bez
której nie ma rzetelnej edukacji i nowatorskich rozwi¹zañ technologicznych istotnych dla przemys³u i gospodarki27. Takie tendencje prowadz¹ do powiêkszenia
siê sektora us³ug w edukacji oraz wzrostu poziomu wykszta³cenia i rozwoju
informatyki. Wp³ywaj¹ te¿ na promocjê ró¿nego rodzaju form kszta³cenia, dziêki
którym jednostka aktywnie uczestniczy w procesie pozyskiwania nowej wiedzy
i podejmuje innowacyjne dzia³ania zwi¹zane z wykorzystaniem zdobytej wiedzy
w praktyce (np. w pracy zawodowej, w ¿yciu codziennym)28. Dziêki zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy w nowych sytuacjach szybko nastêpuje przyrost
informacji. Powstaj¹ te¿ coraz bardziej nowoczesne, a zarazem precyzyjne urz¹dzenia, z których cz³owiek mo¿e korzystaæ w ró¿nych sferach ¿ycia, w tym
tak¿e w edukacji. D¹¿y siê przy tym do wprowadzania zintegrowanego systemu
komputerowego wspomagaj¹cego zarz¹dzanie organizacj¹ ucz¹c¹ siê29.
Konsekwencj¹ wy¿ej wymienionych procesów zachodz¹cych w spo³eczeñstwie wiedzy jest promocja nowoczesnej (co nie znaczy, ¿e jakociowo
lepszej), a zarazem ustawicznej edukacji cz³owieka oraz zapewnienie znacznie
22
23
24
25

J. Rifkin, Koniec pracy. Schy³ek si³y roboczej na wiecie i pocz¹tek ery postronkowej, s. 224225.
Ibidem.
A. Lipski, Co wiemy o spo³eczeñstwie wiedzy?, s. 3.
Zob. wiêcej o tym np. w: A. Wiktorska-wiêcka, Kompetencje kluczowe jednostki jako element kapita³u ludzkiego w zmieniaj¹cym siê globalnym spo³eczeñstwie wiedzy, w: D. Moroñ (red.),
Kapita³ ludzki i spo³eczny. Wybrane problemy teorii i praktyki, Wroc³aw, s. 92100.
26 J. Szempruch, Nauczyciel w warunkach zmiany spo³ecznej i edukacyjnej, Kraków 2012, s. 6377.
27 Ibidem.
28 Ibidem.
29 Ibidem.
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szerszego dostêpu do niej30. Wzrasta przy tym liczba szkó³ i ró¿nych szkoleñ,
kursów, warsztatów oraz osób z wy¿szym wykszta³ceniem. Wprowadza siê
standaryzacjê wiedzy zdobywanej zarówno w szkole, jak i na studiach wy¿szych. Dominuj¹ algorytmy, skale, punktacje, ankiety, mierzenie wk³adu pracy
uczestników zajêæ oraz ilociowe rankingi osi¹gniêæ uczniów, studentów, nauczycieli, co prowadzi do instrumentalizacji systemu edukacji i podporz¹dkowania go koniunkturalnym wymogom ekonomicznym. Tendencja ta  jak s³usznie
twierdzi A. Lipski  dotyka [...] nie tylko [...] absolwentów, ale tak¿e samych
wytwórców, czyli nauczycieli, którzy poddani s¹ regularnym ocenom ich pracy
przy pomocy narzêdzi pomiarowych coraz bardziej wymylnych, a jednoczenie coraz bardziej deformuj¹cych obraz specyfiki ich pracy31. W³anie szkolnictwo wy¿sze zamieniono w placówkê us³ugow¹, dostosowuj¹c oferty programu i profile kszta³cenia do wyzwañ gospodarki rynkowej32. Dyplom szko³y
wy¿szej traktuje siê jako towar, a uniwersytety staj¹ siê inkubatorami przedsiêbiorczoci33. Edukacja uniwersytecka zmierza do uzawodowienia34. Od studenta wymaga siê przede wszystkim umiejêtnoci sprawnego wyszukiwania wiadomoci i dokonywania ich selekcji z zastosowaniem nowych technologii
informacyjno-komunikacyjnych (np. komputera, Internetu)35. Zanika przy tym
kultura uczenia siê i studiowania36, czego wyrazem jest rezygnacja z samodzielnego mylenia i pog³êbionej refleksji na rzecz kszta³towania praktycznych,
zawodowych umiejêtnoci, sprowadzonych do poziomu know-how w zakresie
obs³ugi multimediów i skutecznej autoprezentacji marketingowej37, okrelonych
w mierzalnych efektach kszta³cenia i weryfikowanych przez ró¿ne zespo³y ekspertów wewnêtrznych i zewnêtrznych. Typowe dla spo³eczeñstwa wiedzy s¹ te¿
us³ugi edukacyjne w formie kursów, szkoleñ, warsztatów, prowadzone przez
trenerów, mentorów, coachów, których organizatorzy zapewniaj¹ ³atwe i szybkie
efekty w postaci umiejêtnoci interpersonalnych i zdolnoci bycia kreatywnym
w pracy zawodowej38. Marginalizuje siê przekaz wiedzy uniwersalnej oraz kultywowanie sprawnoci i kultury intelektualnej niezbêdnej w krytycznym i twórczym odbiorze informacji pochodz¹cych z ró¿nych róde³39. St¹d te¿ cz³owiek
30
31
32
33
34
35
36

A. Lipski, Co wiemy o spo³eczeñstwie wiedzy?, s. 6.
Ibidem.
Ibidem, s. 67.
Ibidem, s. 6.
Ibidem, s. 78.
Ibidem, s. 79.
L. Witkowski, Koniec kultury uczenia siê?, w: M. Jaworska-Witkowska (red.), Jaka kultura?
Sfera publiczna a spory o edukacjê, pedagogikê i zarz¹dzanie, Szczecin 2008, s. 237.
37 A. Lipski, Co wiemy o spo³eczeñstwie wiedzy?, s. 8.
38 Ibidem.
39 L. Witkowski, Koniec kultury uczenia siê?, w: M. Jaworska-Witkowska (red.), Jaka kultura?,
s. 237.
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staje siê podatny na manipulacje np. w kwestii wiatopogl¹dowej, konsumenckiej, politycznej40. W tej sytuacji konieczne s¹ zdecydowanie bardziej rzetelne
i miarodajne formy kszta³cenia ustawicznego anga¿uj¹ce osobê do samodzielnego, pog³êbionego, refleksyjnego rozszerzania i aktualizowania zdobytej wiedzy
oraz doskonalenia umiejêtnoci i kompetencji zawodowych.

Autoedukacja kapitałem w pracy nauczyciela
wychowania do życia w rodzinie
Tendencje zachodz¹ce w spo³eczeñstwie wiedzy w mniejszym lub wiêkszym stopniu oddzia³uj¹ na nauczyciela wychowania do ¿ycia w rodzinie. Jego
rola w przekazie informacji maleje na rzecz pozaszkolnych róde³ wiedzy.
Uczniowie czêsto czerpi¹ informacje na tematy zwi¹zane z ma³¿eñstwem i rodzin¹ oraz ¿yciem z mediów, a przede wszystkim z Internetu41. Nauczyciel wychowania do ¿ycia w rodzinie staje przed koniecznoci¹ dobrej znajomoci nie tylko
za³o¿eñ programowych przedmiotu, ale równie¿ aktualnych zagadnieñ (w tym
tak¿e zagro¿eñ) obecnych w mediach oraz znajomoci mentalnoci uczniów, ich
wiedzy osobistej i dowiadczeñ. To z kolei wymaga permanentnego zaanga¿owania we w³asny holistyczny rozwój oraz doskonalenia kompetencji merytorycznych i metodycznych. Istotn¹ rolê odgrywa tu autoedukacja, w której
uwzglêdnia siê wymogi stawiane przez spo³eczeñstwo wiedzy. S¹ to m.in. wyzwania zwi¹zane z byciem specjalist¹ w problematyce ma³¿eñsko-rodzinnej oraz
innowacyjnoci¹ w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Oprócz tego istotna jest
równie¿ otwartoæ, zdolnoæ do dialogu i umiejêtnoæ wspó³dzia³ania w zespole
pedagogicznym. W³aciwie przygotowany do pracy edukacyjnej nauczyciel wychowania do ¿ycia w rodzinie stwarza uczniom odpowiednie warunki do porz¹dkowania wiedzy, pobudza do samodzielnego i krytycznego mylenia, sprzyja uzupe³nianiu wiadomoci i pomaga w kszta³towaniu wiatopogl¹du w oparciu
o uniwersalne wartoci. Sam te¿ poszerza wiedzê merytoryczn¹ i metodyczn¹42.
Podstaw¹ autoedukacji nauczyciela wychowania do ¿ycia w rodzinie jest
nauka i jej wk³ad w nowatorskie rozwi¹zania edukacyjne, które mo¿na wykorzystaæ w holistycznym kszta³ceniu uczniów. W tej perspektywie g³ówna aktyw40
41

A. Lipski, Co wiemy o spo³eczeñstwie wiedzy?, s. 8.
Zob. np. A. Gmiterek-Zab³ocka, Dotarlimy do badañ zleconych przez MEN - jest trend:
uczniowie i rodzice chc¹ edukacji seksualnej w szkole, http://www.tokfm.pl/Tokfm/
1,103085,16618345,Dotarlismy_do_badan_zleconych_przez_MEN___jest_trend_.html (23.02.2015); Jak
wygl¹da wychowanie do ¿ycia w rodzinie?, http://ekai.pl/wydarzenia/polska/x82107/jak-wyglada-wychowanie-do-zycia-w-rodzinie/ (23.02.2015).
42 Dz. Jankowski, Autoedukacja, w: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna..., s. 234237.
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noæ autoedukacyjna nauczyciela to rzetelne, permanentne, krytyczne zg³êbianie
wiedzy i tworzenie nowych, innowacyjnych, wielostronnie aktywizuj¹cych sposobów przekazywania tej wiedzy uczestnikom zajêæ wychowanie do ¿ycia
w rodzinie oraz kszta³cenie i doskonalenie w sobie nowych kompetencji43. Autoedukacja ma zatem sprzyjaæ zarówno gromadzeniu i przetwarzaniu nowej wiedzy, jak te¿ skutecznemu i twórczemu wykorzystaniu jej w doskonaleniu zawodowym oraz w pracy dydaktyczno-wychowawczej44.
W autoedukacji nauczyciela wychowania do ¿ycia w rodzinie szczególne
miejsce zajmuje wysoki poziom zaanga¿owania w proces edukacyjny, zdolnoæ
do wykorzystania wieloci potencjalnych czynników i rodków s³u¿¹cych rozwojowi osobistemu i zawodowemu, wiadomoæ potrzeby ci¹g³ej ewaluacji aktywnoci zawodowej oraz umiejêtnoæ twórczego wspó³dzia³ania w gronie pedagogicznym. Niemniej istotne s¹ równie¿ osobiste aspiracje i ambicje oraz
zdolnoæ do samodzielnego i krytycznego mylenia45. Stymuluj¹ one nauczyciela wychowania do ¿ycia w rodzinie do podejmowania ró¿nych form aktywnoci
autoedukacyjnej. U³atwiaj¹ te¿ dokonywanie wyborów dotycz¹cych lektury publikacji naukowych i pomocy dydaktycznych oraz udzia³u w zorganizowanych
szkoleniach, kursach, warsztatach. Dziêki umiejêtnoci twórczego mylenia nauczyciel wychowania do ¿ycia w rodzinie potrafi samodzielnie wybieraæ wród
docieraj¹cych do niego informacji o ró¿nej treci i jakoci oraz przekszta³caæ te
informacje w wiedzê istotn¹ w jego pracy edukacyjnej46. Aktywnoæ w³asna
w procesie autoedukacji przyczynia siê te¿ do kszta³towania kompetencji krytycznego selekcjonowania informacji i przetwarzania ich w wiedzê oraz ich zrozumienia i wykorzystania w pracy dydaktyczno-wychowawczej47. Co wiêcej,
wiedza rzetelnie i krytycznie pozyskiwana w procesie autoedukacji u³atwia nauczycielowi wychowania do ¿ycia w rodzinie rozumienie wiata i uczniów. Pomaga te¿ skutecznie broniæ siê przed manipulacj¹ stosowan¹ w mediach i przed
konsumpcyjnym, p³ytkim, uproszczonym korzystaniem z ró¿nych form doskonalenia zawodowego (np. kursów, szkoleñ, warsztatów), w których propaguje
siê ideologiê gender i style ¿ycia niszcz¹ce rodzinê48.
Autoedukacja nauczyciela wychowania do ¿ycia w rodzinie jest czynnikiem
wspomagaj¹cym doskonalenie jakoci pracy poprzez integrowanie wiedzy
i dzia³ania edukacyjnego. Minimalizuje negatywne skutki oddzielania teorii od
43
44
45
46
47
48

Ibidem; J. Szempruch, Nauczyciel w warunkach zmiany spo³ecznej i edukacyjnej, s. 6881.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
A. Ponikiewska, Wychowanie w czasach gender, http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/83149-wychowanie-w-czasach-gender (23.02.2015).
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praktyki. Nauczyciel wychowania do ¿ycia w rodzinie bezporednio dostrzega
aktualne problemy wychowawcze i wyzwania metodyczne, które próbuje rozwi¹zywaæ. Interakcje edukacyjne motywuj¹ go do poszukiwania innowacyjnych
rozwi¹zañ w celu zainteresowania uczniów tematyk¹ zajêæ oraz motywowania
do aktywnego udzia³u w odkrywaniu wiedzy na temat ma³¿eñstwa i rodziny.
Znajduje to wyraz m.in. w popularyzacji zagadnieñ za pomoc¹ multimedialnych
rodków dydaktycznych. Przyk³adowo, nauczyciel wychowania do ¿ycia w rodzinie w czasie zajêæ mo¿e skorzystaæ z audiowizualnej prezentacji komputerowej, filmów edukacyjnych, tablicy interaktywnej. W ten sposób nie tylko zostan¹ uzupe³nione tradycyjne metody i techniki nauczania, ale tak¿e bêdzie
udoskonalona dzia³alnoæ edukacyjna. Co wa¿ne, umiejêtnoæ zastosowania
technik informacyjnych wiadczy o kompetencjach informacyjnych nauczyciela
wychowania do ¿ycia w rodzinie49.
Zawsze jednak g³ównym czynnikiem warunkuj¹cym uczniom dostêp do
rzetelnej wiedzy i kompleksowego wsparcia w integralnym rozwoju pozostaje
osobowoæ nauczyciela wychowania do ¿ycia w rodzinie. St¹d te¿ w autoedukacji znacz¹ca rolê zajmuje aktywnoæ zwi¹zana z rozwojem osobowym50. To,
kim jest nauczyciel wychowania do ¿ycia w rodzinie jako osoba, warunkuje
skutecznoæ jego pracy edukacyjnej. Uznawany system wartoci, otwartoæ,
cierpliwoæ, wytrwa³oæ, twórczoæ, samodzielnoæ w myleniu i dzia³aniu,
podmiotowe traktowanie uczniów, poczucie humoru, empatia, umiejêtnoci prowadzenia dialogu i odczytywania komunikatów niewerbalnych, wysoki poziom
samokontroli i samowiedzy, postawa nonkonformistyczna, stabilnoæ emocjonalna, umi³owanie ucznia, autentycznoæ, wiadome, rozumne i refleksyjne bycie
z uczniami oraz towarzyszenie im w odkrywaniu autentycznych wartoci odgrywa istotn¹ rolê w jakoci dzia³añ podejmowanych przez nauczyciela podczas
zajêæ. Nie mo¿na zatem pomijaæ kszta³towania tych cech i sprawnoci w autoedukacji. Przeciwnie, aktywnoæ zwi¹zana z kszta³towaniem dojrza³ej osobowoci wzbogaca samodzielne zdobywanie wiedzy i poszerzanie umiejêtnoci51.
Wynika wprost z istoty w³aciwie rozumianej autoedukacji. Decyduje nie tylko o
jej integralnym ujêciu, ale tak¿e o istotnym znaczeniu dla efektywnej pracy edukacyjnej nauczyciela wychowania do ¿ycia w rodzinie.

49 Zob. szerzej o tym np. w: B. Kêdzierska, Kompetencje informacyjne w kszta³ceniu ustawicznym, Warszawa 2007.
50 T. Prymak, Autoedukacja szans¹ wspó³czesnego cz³owieka, w: A. Karpiñska, W. Wróblewska
(red.), Kierunki rozwoju dydaktyki w dialogu i perspektywie, Warszawa 2011, s. 236, 242243.
51 Ibidem.
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Zakończenie
Autoedukacja wpisana jest w dynamikê rozwoju zawodowego nauczyciela
wychowania do ¿ycia w rodzinie. Zas³uguje ona na uwagê tak¿e w kontekcie
wspó³czesnych zmian spo³ecznych i kulturowych. Pojawienie siê tendencji typowych dla spo³eczeñstwa wiedzy rodzi potrzebê dowartociowania wiedzy merytorycznej i metodycznej, któr¹ nauczyciel wychowania do ¿ycia w rodzinie
zdobywa samodzielnie, z ró¿nych róde³, wykazuj¹c refleksyjnoæ i krytycyzm.
Integralnie z tym zwi¹zana jest umiejêtnoæ wykorzystywania tej wiedzy w praktyce, wzbogacona o zastosowanie nowych technologii informacyjnych. Odpowiednie przygotowanie do zajêæ wymaga nie tylko wiedzy teoretycznej, ale tak¿e
twórczego wykorzystania w pracy edukacyjnej. W ten sposób mo¿na przezwyciê¿aæ dualizm teorii i praktyki oraz wielostronnie aktywizowaæ uczniów.
Dobrze prowadzona i skuteczna autoedukacja wymaga równie¿ zaanga¿owania nauczyciela wychowania do ¿ycia w rodzinie w nieustanny rozwój samego siebie wed³ug przyjêtych wartoci52 . Wraz z doskonaleniem cech osobowych nastêpuje zmiana w myleniu i dzia³aniu. Nauczyciel wychowania do ¿ycia
w rodzinie, uczestnicz¹c w autoedukacji d¹¿y do krytycznego i refleksyjnego
pozyskania zarówno nowej wiedzy, jak te¿ do wzbogacenia osobistego dowiadczenia. Korzysta przy tym z nowoczesnych form doskonalenia zawodowego (np. zasobów internetowych, zasobów cyfrowych bibliotek), dokonuj¹c
selekcji i starannej weryfikacji ró¿nych treci dostêpnych w Internecie. Za istotne uznaje te¿ wspó³dzia³anie z gronem pedagogicznym szko³y, w której pracuje.
Ma bowiem wiadomoæ, ¿e wszyscy nauczyciele, stale rozszerzaj¹c oraz aktualizuj¹c zdobyt¹ wiedzê, umiejêtnoci i kompetencje, wnosz¹ znacz¹cy wk³ad
w kapita³ intelektualny szko³y.
Niew¹tpliwie spo³eczeñstwo wiedzy umo¿liwia nauczycielowi wychowania
do ¿ycia w rodzinie aktywnoæ autoedukacyjn¹. wiadome, krytyczne i twórcze
zaanga¿owanie w rozszerzanie oraz aktualizowanie zdobytej wiedzy i doskonalenie umiejêtnoci nie wystarczy jednak. Konieczne jest zaanga¿owanie w rozwój
w³asnej osobowoci. Tylko dziêki kompleksowym dzia³aniom autoedukacyjnym
mo¿liwe staje siê podmiotowe i odpowiedzialne funkcjonowanie nauczyciela
wychowania do ¿ycia w rodzinie w spo³eczeñstwie wiedzy.
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AUTOEDUKACJA NAUCZYCIELA WYCHOWANIA DO ŻYCIA
W RODZINIE WOBEC WYZWAŃ SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY
(STRESZCZENIE)

W spo³eczeñstwie wiedzy kluczow¹ rolê spe³nia owiata i nauka. Wzrasta te¿ rola wiedzy
teoretycznej w przygotowaniu specjalistów w ró¿nych zawodach. Za istotn¹ uznaje siê autoedukacjê
zwi¹zan¹ z prac¹ zawodow¹. Ta aktywnoæ edukacyjna odnosi siê tak¿e do nauczycieli wychowania
do ¿ycia w rodzinie. S¹ oni zobowi¹zani do poszerzania wiedzy merytorycznej i doskonalenia umiejêtnoci. Praca zawodowa nauczycieli wychowania do ¿ycia w rodzinie wi¹¿e siê wprost z d¹¿eniem do
podnoszenia efektywnoci nauczania i wychowania oraz z wdra¿aniem uczniów do kszta³cenia ustawicznego. Rzetelne wykonanie obowi¹zków zawodowych wynikaj¹cych z bycia nauczycielem i wychowawc¹ wymaga aktywnego zaanga¿owania we w³asny profesjonalny rozwój poprzez autoedukacjê.
Autoedukacja nauczyciela wychowania do ¿ycia w rodzinie dotyczy g³ównie kwestii merytorycznych
i metodycznych. Wynika nie tylko z wymagañ programowych oraz oczekiwañ podmiotów odpowiedzialnych za edukacjê (np. dyrekcji szko³y, kuratorium, ministerstwa edukacji narodowej) i spo³eczeñstwa, ale tak¿e z uznawanego sytemu wartoci, w³asnych zainteresowañ i dowiadczeñ zawodowych.
W praktyce nauczyciel wychowania do ¿ycia w rodzinie sam decyduje o wyborze treci, metod
i rodków autoedukacji. Szko³a jako miejsce pracy wspomaga go w dokonywaniu wyboru poprzez
motywacjê do twórczej aktywnoci i stawianie zobowi¹zañ zwi¹zanych z doskonaleniem zawodowym.

SELF-EDUCATION OF A PREPARATION FOR FAMILY LIFE TEACHER
IN THE FACE OF CHALLENGES POSEDBY THE KNOWLEDGE-BASED
SOCIETY
(SUMMARY)

In the knowledge-based society, education and science play a key role. Also, the significance
of theoretical knowledge in training specialists in various professions is increasing. Self-education in
professional life is considered important. Such educational activity also applies to Preparation for
Family Life teachers who are under the obligation to expand their knowledge and to develop their
skills. Professional career of Preparation for Family Life teachers is directly linked to the need of
increasing the efficiency of teaching and educating, as well as introducing pupils to lifelong learning.
Diligent fulfilment of professional duties, which result from being a teacher and educator, requires an
active commitment to ones professional development through self-education. Self-education of
a Preparation for Family Life teacher concerns mainly knowledge-related and methodological issues.
It results not only from curricular requirements and expectations of institutions responsible for education (e.g. headmasters, education office, Ministry of Education) and the society, but also from the
established system of values, teachers own interests and professional experience. In practice, Preparation for Family Life teachers decide themselves on the issues, methods and means of self-education. The school as their workplace supports them in making the choices by motivating them to
creative activity and by setting requirements for professional development.
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SELBSTBILDUNG DES LEHRERS FÜR DAS FACH ERZIEHUNG
ZUM LEBEN IN DER FAMILIE ANGESICHTS
DER HERAUSFORDERUNGEN DER WISSENSGESELLSCHAFT
(ZUSAMMENFASSUNG)

In der Wissensgesellschaft spielt die Bildung und Wissenschaft eine Schlüsselrolle. Die Bedeutung der theoretischen Bildung für die Vorbereitung der Fachkräfte in verschiedenen Berufen wächst
ständig. Die Weiterbildung im Bereich des eigenen Berufes wird für wichtig gehalten. Dies bezieht
sich auch auf die Lehrer für das Fach Erziehung zum Leben in der Familie. Sie sind verpflichtet, ihr
Fachwissen zu erweitern und Fertigkeiten zu verbessern. Die berufliche Tätigkeit der Lehrer für das
Fach Erziehung zum Leben in der Familie ist direkt mit der Erhöhung der Lehr- und Erziehungseffekte
verbunden sowie mit der Einübung der Schüller in die ständige Selbstbildung. Eine solide Erfüllung der
Berufspflichten, die aus dem Lehrer- und Erzieherberuf resultieren, verlangt nach einem aktiven
Engagement für die eigene professionelle Entfaltung durch die Selbstbildung. Die Selbstbildung des
Lehrers für das Fach Erziehung zum Leben in der Familie bezieht sich hauptsächlich auf Sachfragen
sowie methodische Dinge. Dies ergibt sich nicht nur aus den Erfordernissen der Programmgrundlage
sowie aus den Erwartungen der Verantwortlichen für die Erziehung und Bildung (Schuldirektion,
Kuratorium, Bildungsministerium) und der Gesellschaft, sondern auch aus dem Wertesystem, eigenen
Interessen und der Berufserfahrungen. Praktisch entscheidet der Lehrer für das Fach Erziehung zum
Leben in der Familie selbst über die Auswahl der Inhalte, der Methoden und Mittel der Selbstbildung.
Die Schule als sein Arbeitsort unterstützt ihn in dieser Entscheidung durch die Motivierung zur
kreativen Aktivität sowie durch Forderungen, die mit der Berufsweiterbildung verbunden sind.
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Na bazie dowiadczenia pracy duszpasterskiej i psychologicznej wród
ma³¿onków, a tak¿e na podstawie wyników badañ przeprowadzonych wród
narzeczonych mo¿na stwierdziæ, ¿e przes³anki, na podstawie których m³odzi ludzie decyduj¹ siê na zawarcie ma³¿eñstwa s¹ niedojrza³e. Okazuje siê, ¿e nierzadko
jedynym lub g³ównym motywem dla takiej decyzji jest atrakcyjnoæ seksualna,
presja otoczenia, bli¿ej nieokrelone uczucie zakochania1. Czêsto decyzje o zawarciu sakramentalnego ma³¿eñstwa podejmuj¹ osoby, które nie rozumiej¹ jego
istoty, kwestionuj¹ jego nierozerwalnoæ, akceptuj¹ ró¿ny stopieñ rozwi¹z³oci,
wykluczaj¹ posiadanie potomstwa2. Zdarza siê, ¿e podstaw¹ zawarcia ma³¿eñstwa jest obyczaj, presja rodziny i rodowiska3. Z pewnoci¹ w³anie w obszarze motywacji nale¿y upatrywaæ przyczyn coraz wiêkszej liczby rozwodów
i ma³¿eñstw w kryzysie. Dostrzega siê, ¿e przyczyna wielu nieszczêliwych ma³¿eñstw le¿y w wielkim popiechu i lekkomylnoci przy ich zawieraniu, niedojAdres/Adresse/Anschrift: ks. dr Wojs³aw Czupryñski, Katedra Teologii Pastoralnej i Katechetyki, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, czuwoj@wp.pl.
1 J. Goleñ, Motywy zawarcia ma³¿eñstwa sakramentalnego. Studium z duszpasterstwa rodzin
w wietle badañ narzeczonych, Lublin 2013, s. 1516.
2 T. Jakubowicz, Dojrza³oæ do ma³¿eñstwa  wybór wspó³ma³¿onka, Katecheta 3 (2000), s. 2228.
3 M. Dziewiecki, Rodzina domem mi³oci i ¿ycia, Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2011,
s. 7879.

216

Ks. Wojsław Czupryński
Nauki o rodzinie

rza³oæ decyzji, tolerowanie obecnej w spo³eczeñstwie mentalnoci rozwodowej, ukrywane przed lubem anomalie psychiczne, na³ogi i zakorzenione wady4.
Do powy¿szych konstatacji dodaæ jeszcze trzeba, ¿e przygotowanie do
ma³¿eñstwa w ramach poszczególnych parafii znamionuje ró¿norodnoæ wymagañ, zasad oraz rozumienia etapów przygotowania do ma³¿eñstwa, o których
mówi siê w Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin. Wymowne w tym wzglêdzie
s¹ wypowiedzi narzeczonych, jakie mo¿na odnaleæ na forach internetowych5.
Coraz wiêksza liczba rozbitych ma³¿eñstw jest wyzwaniem dla duszpasterzy. Nale¿y  jak zachêca Benedykt XVI  do³o¿yæ maksymalnej troski duszpasterskiej w przygotowanie nowo¿eñców i uprzednie zweryfikowanie ich przekonañ odnonie do niepodwa¿alnych zobowi¹zañ wp³ywaj¹cych na wa¿noæ
sakramentu ma³¿eñstwa6. Papie¿ poleci³ Papieskiej Radzie do spraw Rodziny
opracowanie Vademecum, dotycz¹cego przygotowania do sakramentu ma³¿eñstwa, jednoczenie podkrelaj¹c, ¿e wród wielu jej dzia³añ jest to zadanie priorytetowe7. W opracowanym dokumencie zwraca siê uwagê na rolê i zadania
formatorów narzeczonych, zarówno kap³ana, jak i dojrza³ych par ma³¿eñskich8.
Zadanie pog³êbionej refleksji nad praktyk¹ przygotowania do sakramentalnego ma³¿eñstwa i odwaga postawienia diagnozy co do kondycji tego obszaru
duszpasterstwa staj¹ siê pilniejsze zw³aszcza w kontekcie bardzo dynamicznie
postêpuj¹cej sekularyzacji i dechrystianizacji9. Do przyjêcia takiej postawy zachêca nas papie¿ Franciszek w ostatniej adhortacji, gdy¿ wyra¿a nadziejê na
podjêcie odpowiednich kroków, aby pod¹¿aæ drog¹ duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia, które nie mo¿e pozostawiæ rzeczy w takim stanie, w jakim s¹10.
4 Trzecia instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia ma³¿eñstwa w Kociele
katolickim (13.12.1989), w: Cz. Krakowiak, L. Adamowicz (red.), Dokumenty duszpastersko-liturgiczne
Episkopatu Polski (19661993), Lublin 1994, p. 32.
5 W cytacie utrzymano pisowniê oryginaln¹: Niektóre kocio³y toleruj¹ zawiadczenie z liceum
(mój akurat nie), ale to rzadkoæ. W wiêkszoci i tak trzeba iæ na nauki, które muszê przyznaæ w wielu
miejscach maj¹ ró¿ny czas trwania  http://forum.e-wesele.pl/index.php/topic,3343.0.html
(15.02.2105). Ojciec prowadz¹cy jest spoko, mamy za jednym zamachem nauki, poradniê i skupienie
przedlubne (zdziwi³ siê jak mu o tym powiedzia³am i stwierdzi³ skupicie siê tutaj a ja wam podpiszê
http://www.forum.wyjdzzamnie.pl/nastepny-vt392.html?postdays=0&postorder=asc&start=195&sid=
0212bffa664cbf4c9a71d31fd8468080 (15.02.2015).
6 Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska Sacramentum caritatis (22.02.2007),
Kraków 2007, p. 29.
7 Papieska Rada do spraw Rodziny, Vademecum dotycz¹ce przygotowania do ma³¿eñstwa. Propositio. (2010), p. 10.
8 Ibidem, p. 3244.
9 K. Misiaszek, Programy duszpasterskie: pomoc czy przeszkoda, Ateneum Kap³añskie 85 (1993),
z. 1, s. 7677.
10 Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium. O g³oszeniu Ewangelii w dzisiejszym
wiecie (24 listopada 2013), Kraków 2013, p. 25.
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1. Cywilizacyjne źródła niepokoju
Uwarunkowania obecnego czasu, naznaczonego kryzysem wartoci, ideowym pluralizmem, permisywizmem moralnym i intensywnie postêpuj¹cym procesem kontestacji wszelkich norm stanowi¹ powa¿ne wyzwanie dla ukazania
w³aciwego wzorca ma³¿eñstwa. Ma³¿eñstwo i rodzina s¹ zawsze lustrem zjawisk dokonuj¹cych siê w spo³eczeñstwie11. Dysfunkcje w tych obszarach s¹
cile powi¹zane z takimi zjawiskami spo³ecznymi, jak kszta³towanie siê nowych
modeli kulturowych, swoboda obyczajowa, mediatyzacja kultury, prywatyzacja wiary i marginalizacja kocielnoci.
A. Nowe modele kulturowe
W procesie powszechnego zastêpowania rodziny tzw. uk³adem partnerskim zmianie ulegaj¹ normy spo³eczne odnosz¹ce siê do instytucji ma³¿eñstwa.
Zwi¹zki partnerskie, jeszcze niedawno piêtnowane, nie s¹ ju¿ nazywane konkubinatem, ale zyskuj¹ spo³eczn¹ akceptacjê. Fakt wzrastaj¹cej liczby wolnych
zwi¹zków odbija siê negatywnie na sferze religijnej i moralnej. Zamazuje siê sens
instytucji ma³¿eñstwa, wypacza siê pojêcie rodziny12. Coraz czêstszym zjawiskiem s¹ rodziny, w sk³ad których wchodz¹ dzieci z poprzedniego ma³¿eñstwa.
Tym samym zagadnienie trwa³oci, wiernoci i nierozerwalnoci ma³¿eñskiej
staje siê tematem wstydliwym, w najlepszym wypadku teoretycznym, który nie
wytrzymuje konfrontacji z ¿yciem13.
Znamiona wspó³czesnego kryzysu instytucji ma³¿eñstwa w Europie i w Polsce to ogromny wzrost liczby niewa¿nie zawartych ma³¿eñstw sakramentalnych
oraz rozpad wiêzi ma³¿eñskich i rodzinnych. Jednoczenie dostrzega siê dynamicznie narastaj¹ce oddzia³ywanie wzorców laickich oraz modeli ¿ycia ma³¿eñsko-rodzinnego, sprzecznych z zamys³em Bo¿ym o ma³¿eñstwie i rodzinie. Jeszcze zanim kulturowe oddzia³ywanie Zachodu sta³o siê komponentem ¿ycia po
zmianach ustrojowych 1989 r., wiêkszoæ narzeczonych nie dostrzega³a w czystoci przedma³¿eñskiej wartoci, o któr¹ warto zabiegaæ14. Dzi ta tendencja siê
utrwali³a, staj¹c siê norm¹ kulturow¹.
11 W. Piwowarski, Wartoci ¿ycia codziennego, w: W. Zdaniewicz (red.), Religijnoæ Polaków
19911998, Warszawa 2001, s. 5861.
12 S. Dziekoñski, Korelacja wychowania w rodzinie, parafii, szkole  potrzeba i mo¿liwoci, w: P. Tomasik (red.), Rodzina  Szko³a  Koció³. Korelacja i dialog, Warszawa 2003, s. 43.
13 A. Offmañski, Rodzina jako rodowisko wychowawcze  czy szansa wykorzystana? w: A. Rynio
(red.), Wychowanie chrzecijañskie. Miêdzy tradycj¹ a wspó³czesnoci¹, Lublin 2007, s. 753.
14 J. Laskowski, Opinie m³odzie¿y o czystoci przedma³¿eñskiej, Chrzecijanin w wiecie 17 (1986),
nr 163, s. 32.
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W badaniach ankietowych przeprowadzanych systematycznie przez Orodek Formacji Ma³¿eñskiej w Olsztynie uwidaczniaj¹ siê przeobra¿enia w moralnej ocenie tego typu zachowañ. Blisko 85% sporód przebadanych uczestników
katechezy przedma³¿eñskiej deklaruje wspólne zamieszkanie z narzeczonym/narzeczon¹. Coraz czêciej sami rodzice zabiegaj¹ o w³asne mieszkania dla swoich
doros³ych córek i synów, w którym mogliby bez przeszkód zamieszkiwaæ ze
swoim przyjacielem lub przyjació³k¹15. Osoby o nastawieniu radykalnym okrelaj¹ postulat czystoci przedma³¿eñskiej jako anachronizm, inne za  o nastawieniu liberalno-hedonistycznym  traktuj¹ wspó³¿ycie seksualne jako naturalne,
niczym nieskrêpowane ród³o przyjemnego spêdzania wolnego czasu z ukochan¹ osob¹. Zaledwie oko³o 40% ankietowanych w mniejszym lub wiêkszym
stopniu zwraca uwagê na normy moralne i nauczanie Kocio³a odnosz¹ce siê do
sfery ¿ycia seksualnego16. Dynamicznie postêpuj¹ca seksualizacja kultury kszta³tuje nowy sposób postrzegania cz³owieka  jego wartoæ jest zale¿na od atrakcyjnoci seksualnej, a osoba jest postrzegana wy³¹cznie jako obiekt seksualny.
Dotychczasowe normy, respektowane od pokoleñ, takie jak: wiernoæ ma³¿eñska, abstynencja seksualna do czasu zawarcia ma³¿eñstwa przesta³y byæ wyznacznikiem postêpowania ogromnej czêci spo³eczeñstwa.
Socjologowie zauwa¿aj¹ równie¿ coraz szersz¹ kontestacjê niektórych
norm moralnych dotycz¹cych rodziny i ma³¿eñstwa. Badania nad postawami
wobec norm zabraniaj¹cych stosowania rodków antykoncepcyjnych i przerywania ci¹¿y wskazuj¹ na znaczne upowszechnienie siê mentalnoci, bêd¹cej
przejawem laickiego sposobu wartociowania17. To wszystko potwierdza
s³usznoæ tezy, ¿e samorealizacja, odniesienie sukcesu i czerpanie przyjemnoci
(z prawem do swobodnej ekspresji seksualnej w³¹cznie) staj¹ siê w polskim
spo³eczeñstwie coraz czêciej akceptowanym stylem postêpowania.
B. Mediatyzacja kultury
Znacz¹c¹ rolê w zarysowanym powy¿ej procesie odgrywaj¹ media, wydatnie przyczyniaj¹c siê do mentalnej rewolucji ca³ych spo³eczeñstw18. Obraz rodzi
emocje, stwarza mo¿liwoæ prze¿ycia piêkna, broni przed niebezpieczeñstwem
15

S. Mazur, Wartoæ czystoci przedma³¿eñskiej i wiernoci ma³¿eñskiej, Teologia i Moralnoæ 80
(2008), s. 80.
16 Orodek Formacji Ma³¿eñskiej w Olsztynie dzia³a w ramach Stowarzyszenia Persona Humana w oparciu o statut zatwierdzony przez abp. Wojciecha Ziembê Metropolitê Warmiñskiego. Zasadniczym celem jego dzia³alnoci jest wspieranie ma³¿eñstw i rodzin w pokonywaniu kryzysów oraz organizowanie konferencji dla narzeczonych. Zob. http://personahumana.pl/index.php?-b-osrodek-formacji-malzenskiej-b-,31 (15.02.2015).
17 J. Mariañski, Kryzys moralny czy transformacja wartoci? Studium socjologiczne, Lublin 2001,
s. 430.
18 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, Kraków 2002, s. 13.
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werbalizmu. Jednak¿e obraz medialny, anga¿uj¹c przede wszystkim sferê zmys³ow¹, neutralizuje intelektualne w³adze cz³owieka. Widzieæ nie zawsze oznacza zrozumieæ. S³owo jako nonik sensu stanowi fundament mylenia. Szybkoæ i intensywnoæ telewizyjnego przekazu utrudnia lub zupe³nie uniemo¿liwia
refleksjê. Zauwa¿a siê, ¿e osoby, które zerwa³y z cywilizacj¹ s³owa, staj¹ siê
zak³adnikiem opinii innych, trac¹c swoj¹ indywidualnoæ i osobowociow¹ suwerennoæ.
Jak zauwa¿aj¹ psychologowie, si³a oddzia³ywania rzeczywistoci wirtualnej
jest du¿o wiêksza od tego, co przeciêtny odbiorca mediów jest w stanie dostrzec. Wp³yw mediów na ludzk¹ psychikê dokonuje siê bowiem poprzez oddzia³ywanie wielorakich czynników z wykorzystaniem bardzo skomplikowanych
psychologicznych mechanizmów, które pozostaj¹ poza wiadomoci¹ cz³owieka. Wród najwa¿niejszych nale¿y wymieniæ modelowanie i desensytyzacjê (zobojêtnienie) oraz ró¿norodne bodce dzia³aj¹ce na podwiadomoæ19. Wielokrotne eksponowanie scen agresji i przemocy powoduje, ¿e one normalniej¹,
maleje dyskomfort odczuwany przy wczeniejszym ich ogl¹daniu i s³abnie wra¿liwoæ.
Negatywne skutki oddzia³ywania mediów da siê sklasyfikowaæ. Wymienia
siê nastêpuj¹ce:
 w funkcji przekazu treci  wywo³ywanie dezorientacji, stwarzanie pozorów doinformowania i uczenia; zaburzenie funkcji poznawczych (zw³aszcza
percepcji, uwagi i logicznego mylenia);
 w funkcji ludycznej  pog³êbienie tendencji do bezmylnego spêdzania
wolnego czasu, ja³owej rozrywki, os³abienie aktywnoci kulturalnej i zdolnoci
w³aciwego prze¿ywania autentycznych wydarzeñ oraz odci¹ganie od innych
form uczestnictwa w kulturze;
 w funkcji stymuluj¹cej  obni¿enie smaku estetycznego, wyrabianie fa³szywego przekonania o ³atwoci tworzenia, a tak¿e os³abianie i zabijanie aktywnoci;
 w funkcji wzorcotwórczej  obni¿anie standardów postêpowania i zachowania, gloryfikacja konsumpcyjnego i konformistycznego modelu ¿ycia;
 w funkcji interpersonalnej  pog³êbianie izolacji cz³owieka i jego osamotnienie; zagubienie siê w wiecie rzeczy; kszta³towanie postaw egoistycznych20.
Dzia³a tu tak¿e opisany przez psychologiê spo³eczn¹ mechanizm spo³ecznej s³usznoci, który polega na tym, ¿e powszechnoæ wystêpowania danego
19
20

M. Braun-Ga³kowska, Media a odbiorca, Wychowawca 11 (2001), s. 68.
J.A. K³ys, Komputer i wychowanie, Szczecin 1995, s. 1723; S. Juszczyk, Komunikacja
cz³owieka z mediami, WarszawaKatowice 1998, s. 93; J. Gajda, Massmedia i hipermedia zagro¿eniem
i szans¹ w edukacji dziecka, w: J. Wilk (red.), W s³u¿bie dziecku, t. 3, Lublin 2003, s. 599602.
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zjawiska, stylu bycia, sposobu zachowania (przecie¿ wszyscy tak robi¹, nie
ja pierwszy i nie ostatni), czyni je z za³o¿enia usprawiedliwionym. Bezrefleksyjny odbiorca mediów w sposób bezkrytyczny przyjmuje lansowane twierdzenia,
które szybko staj¹ siê dla niego punktem odniesienia bez ¿adnej moralnej oceny.
C. Prywatyzacja wiary i marginalizacja kocielnoci
Równolegle z procesem sekularyzacji i spychania religii na margines
w przestrzeni publicznej, postêpuje marginalizacja wiary w rodzinie. Wyrazem
tego zjawiska s¹: zaniedbanie wspólnej modlitwy ma³¿eñskiej i rodzinnej, zgoda
na brak modlitwy dzieci, spadek uczestnictwa w niedzielnej i wi¹tecznej Eucharystii, odrzucanie autorytetu Kocio³a i jego hierarchii, przyzwolenie na postawy
moralne sprzeciwiaj¹ce siê chrzecijañskiej etyce (np. tzw. zwi¹zki partnerskie).
Religijnoæ i odniesienie do Boga staj¹ siê tematem tabu. Coraz wiêcej rodzinnych wspólnot ulega swoistej modzie niemówienia g³ono o tych sprawach21.
Religijne wydarzenia czêsto prze¿ywane s¹ w konwencji wieckiej, pozbawionej
jakichkolwiek religijnych odniesieñ. Coraz wiêksza liczba rozwodów i emocjonalnie rozbitych rodzin bardzo powa¿nie ogranicza lub wrêcz niweczy formacjê
religijn¹, dla której wiadectwo mi³oci najbli¿szych cz³onków rodziny jest fundamentalne. Spo³eczeñstwo staje siê coraz bardziej pluralistyczne, a niema³a
czêæ jego pogl¹dów niesie w sobie treci nastawione niechêtnie lub wrogo do
rodziny22.
Dynamika zmian wymusza koniecznoæ dialogu i podejmowania nieustannie kolejnych decyzji w zmieniaj¹cym siê rodowisku ¿yciowym. Zak³ada to tym
samym nieustann¹ potrzebê religijnej socjalizacji na wszystkich etapach ¿ycia23.
Dynamicznie dokonuj¹ce siê procesy uprzemys³owienia i urbanizacji determinuj¹
zmiany spo³eczno-kulturowe. Szybko postêpuj¹ce procesy specjalizacji i emancypacji sprawiaj¹, ¿e Koció³ traci wiele podmiotów religijnej socjalizacji. Na nowo zatem pojawia siê problem przekazu wiary i religijnej kultury. Trzeba szukaæ
odpowiedzi na pytanie, jakie instytucje, rodowiska mog¹ skutecznie zatroszczyæ siê o przekaz wiary i kszta³towanie dojrza³ej osobowoci religijnej. Stwierdziæ trzeba tak¿e, ¿e socjalizacja religijna dzieci i m³odzie¿y w dzisiejszym pluralistycznym i zsekularyzowanym spo³eczeñstwie jest niewystarczaj¹ca24.
21 R. Cha³upniak, Potrzeba i uzasadnienie wychowania religijnego w podstawowych rodowiskach
wychowawczych (rodzina, parafia, szko³a, media), w: A. Rynio (red.), Wychowanie chrzecijañskie ,
s. 719.
22 R. Bieleñ, Duszpasterstwo rodzin we wspó³czesnej Polsce, Lublin 2001, s. 440.
23 W. Piwowarski, Socjologia religii, Lublin 1996, s. 104.
24 J. Mariañski, Szanse i zagro¿enia wychowania chrzecijañskiego w niestabilnym wiecie,
w: A. Rynio (red.), Wychowanie chrzecijañskie , s. 535.
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2. Postulaty związane z wychowawczą praktyką
przygotowania do małżeństwa
Przedstawione powy¿ej socjokulturowe przeobra¿enia wskazuj¹ na potrzebê poszukiwania pozytywnej odpowiedzi i wyprowadzenia wniosków o charakterze postulatów do duszpasterskiej praktyki w obszarze przygotowania do
ma³¿eñstwa. Dotycz¹ one ró¿nych obszarów: psychologii, komunikacji interpersonalnej, chrzecijañskiej formacji, jednolitoci wymagañ i zasad.
A. Przygotowanie psychologiczne
Kandydaci do ma³¿eñstwa potrzebuj¹ lepszego ni¿ obecnie przygotowania
psychologicznego. Przydatne dla nich mog³yby okazaæ siê zajêcia warsztatowe,
pozwalaj¹ce na lepsze poznanie siebie i partnera oraz uzdalniaj¹ce do tworzenia
konstruktywnych wiêzi interpersonalnych. Szczególne cenne by³oby zwracanie
uwagi na inne, oprócz uczuciowego, wymiary wzajemnej wiêzi, jak: wspó³rozumienie, zaufanie, zdolnoæ wspó³dzia³ania. Maria Ry wymienia nastêpuj¹ce obszary
osi¹gania dojrza³oci: fizyczna (³¹czy siê z dojrza³oci¹ biologiczn¹ i prawn¹);
psychiczna (rozwój umys³owy, rozwój uczuciowy  równowaga emocjonalna,
wolnoæ wewnêtrzna, rozwój osobowociowy  autonomia wewnêtrzna, okrelony system wartoci) oraz spo³eczna (gotowoæ do odpowiedzialnego pe³nienia ról ma³¿eñskich i rodzinnych, zdolnoæ podjêcia pracy i utrzymania rodziny)25. Takie wieloaspektowe ujêcie relacji pomiêdzy kochaj¹cymi siê kobiet¹
i mê¿czyzn¹ przyczynia siê do prawdziwego rozumienia mi³oci, któr¹ dzi doæ
powszechnie uto¿samia siê z uniesieniem uczuciowym, po³¹czonym z zauroczeniem i pragnieniem seksualnym26.
B. Kszta³towanie umiejêtnoci komunikacyjnych
Kolejnym bardzo wa¿nym elementem przygotowania narzeczonych do lubu jest kszta³towanie umiejêtnoci komunikacyjnych. Aby ma³¿eñstwo by³o
szczêliwie, musi byæ zachowana jednoæ na poziomie myli i uczuæ, a tak¿e
dialog wewnêtrzny z samym sob¹ w sumieniu27. Okazuje siê, ¿e ród³em konfliktu s¹ nie tylko rozbie¿ne opinie, ale równie¿, a nawet przede wszystkim
sposób, w jaki je wyra¿amy28. Konflikt i brak poczucia satysfakcji z rozmowy
25
26

M. Ry, Psychologia ma³¿eñstwa. Zarys problematyki, Otwock 1997, s. 27.
S. Mazur, Wartoæ czystoci przedma³¿eñskiej i wiernoci ma³¿eñskiej, Teologia i Moralnoæ 3
(2008), s. 77.
27 A. Derdziuk, Komunikacja w s³u¿bie komunii, Roczniki Teologii Moralnej 58 (2011), z. 3,
s. 199210.
28 B. A. Temkin, Mi³oæ nie wystarczy. Jak rozwi¹zywaæ nieporozumienia i konflikty ma³¿eñstw,
Poznañ 1996, s. 115.
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powoduje dyskomfort, a w konsekwencji mo¿e prowadziæ do ca³kowitego wycofania siê z kontaktu29.
Udzia³ par narzeczonych w zajêciach psychologicznych móg³by stanowiæ
zarówno cenne wparcie w budowaniu wzajemnej wiêzi, jak równie¿ ujawniæ
bariery komunikacyjne i osobowociowe, które mog¹ utrudniaæ przysz³e ¿ycie
ma³¿eñskie. W przygotowaniu narzeczonych nale¿a³oby zwróciæ uwagê na rozwijanie u mê¿czyzn umiejêtnoci dzielenia siê w³asnymi prze¿yciami, natomiast
pomagaæ kobietom w rozwijaniu innych, ni¿ emocjonalny i wspieraj¹cy, wymiarów wiêzi miêdzyosobowej.
Wydaje siê, ¿e zadowalaj¹c¹ realizacj¹ przedstawionych powy¿ej postulatów jest program przygotowania do sakramentu ma³¿eñstwa autorstwa ks. Stanis³awa Pucha³y oraz Teresy i Eugeniusza Malickich, który powsta³ na podstawie
spotkañ dla narzeczonych organizowanych przez ruch rekolekcyjny Spotkania
ma³¿eñskie30. Wa¿nym walorem proponowanego programu, oprócz przekazywanych treci, jest praktyczne uczenie siê i rozwijanie dialogu, zwrócenie uwagi
na jego znaczenie oraz kszta³towanie postawy dialogu. Jak podkrelaj¹ autorzy
programu: Spotkania z narzeczonymi s¹ specyficznym rodzajem dynamiki grupy. [ ] Podstawowym narzêdziem w czasie spotkañ jest dialog, który odbywa
siê wy³¹cznie w obrêbie diady narzeczeñskiej, choæ na tle i w atmosferze
grupy31.
C. Przygotowanie religijne
W ramach przygotowañ do ma³¿eñstwa nale¿y ukazywaæ wagê doboru
wspó³ma³¿onków pod wzglêdem religijnym. Na tym polu mog¹ rodziæ siê nieporozumienia i konflikty ma³¿eñskie. Wa¿ne jest, aby rozpoznaæ rozbie¿noci
i osi¹gn¹æ porozumienie. Jest to zarazem ostatni moment, aby zrezygnowaæ
z ma³¿eñstwa.
Bardzo pomocn¹ form¹ s¹ rekolekcje i dni skupienia dla narzeczonych,
którzy nie doceniaj¹ wiêzi religijnej32. Katecheza przedma³¿eñska powinna byæ
czasem intensywnej ewangelizacji, drog¹ do wiary, do katechumenatu33. Jednoczenie wa¿n¹ funkcj¹ tej katechezy jest pomoc w przyjêciu chrzecijañskiego
modelu ma³¿eñstwa i rodziny, zw³aszcza tym parom, które prosz¹ o lub
29
30

L. Grzesiuk, E. Trzebiñska, Jak ludzie porozumiewaj¹ siê?, Warszawa 1978, s. 163.
S. Pucha³a, T.E. Maliccy, Narzeczeni, czyli dziewiêciospotkaniowe bezporednie przygotowanie
do ma³¿eñstwa prowadzone metod¹ dialogow¹, Katowice 2004.
31 Ibidem, s. 6.
32 Powo³anie do ¿ycia w ma³¿eñstwie i rodzinie, w: Drugi Polski Synod Plenarny 19911999,
PoznañWarszawa 2001, p. 41.
33 Papieska Rada do spraw Rodziny, Przygotowanie do sakramentu ma³¿eñstwa (13.05.1996), p. 2;
Konferencja Episkopatu Polski, S³u¿yæ prawdzie o ma³¿eñstwie i rodzinie (19.06.2009), p. 98.
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w Kociele jedyne ze wzglêdu na tradycjê34. Ks. Robert Pisula s³usznie konstatuje, ¿e przyst¹pienie do sakramentów nie musi wcale wynikaæ ze wiadomego
odniesienia cz³owieka do Boga, który objawia siê w Kociele i Chrystusie. Mo¿e
ono byæ tak¿e owocem naturalnej religijnoci, która jest w³aciwa ka¿demu
cz³owiekowi, bo wpisana jest w jego stworzon¹ naturê35.
Ta obserwacja pozwala sformu³owaæ postulat szukania jeszcze skuteczniejszej katechezy przedma³¿eñskiej. Wydaje siê, ¿e nieocenion¹ rolê w tym
wzglêdzie mogliby odegraæ chrzecijañscy ma³¿onkowie zwi¹zani z ró¿nymi
wspólnotami i ruchami religijnymi. Przekazywane w ramach katechezy przedma³¿eñskiej treci mogliby potwierdziæ w³asnym wiadectwem36. Poszerzenie nauk
przedma³¿eñskich o wiadectwo ma³¿onków, którzy dziel¹ siê dowiadczeniem
¿ycia w sakramentalnym ma³¿eñstwie sprawia, ¿e nauczanie Kocio³a dotycz¹ce
ma³¿eñstwa i rodziny staje siê ¿ywe, autentycznie, niedaj¹ce siê zepchn¹æ
w sferê teorii.
D. Jednolitoæ wymagañ i zasad
W Dyrektorium duszpasterstwa rodzin wyranie wskazuje siê, ¿e katecheza przedma³¿eñska powinna byæ prowadzona w parafiach, trwaæ przez ca³y rok
i obejmowaæ 25 spotkañ, a w szczególnych okolicznociach 10 spotkañ. Powinien j¹ prowadziæ specjalnie powo³any zespó³ duszpasterski. W celu pog³êbienia
poznanych zagadnieñ dodatkowo nale¿y organizowaæ odpowiednie rekolekcje37. Stwarza to okazjê sprawowania Eucharystii, Sakramentu Pokuty, adoracji
eucharystycznej, g³oszenia S³owa Bo¿ego oraz modlitwy. W formacji religijnej
narzeczonych niezbêdna jest obecnoæ ma³¿onków jako ¿ywych wiadków wiary prze¿ywanych w ma³¿eñstwie i rodzinie38. Cenne jest zatem, aby osoby
prowadz¹ce spotkania z ma³¿onkami by³y specjalistami oraz przedstawicielami
ruchów, stowarzyszeñ rodzin, a tak¿e umieli siê dzieliæ w³asnymi dowiadczeniami oraz byli przyk³adem ¿ycia w ma³¿eñstwie chrzecijañskim.
34 Powo³anie do ¿ycia w ma³¿eñstwie i rodzinie, w: Drugi Polski Synod Plenarny 19911999,
PoznañWarszawa 2001, p. 42.
35 R. Pisula, Potrzeba inicjacji chrzecijañskiej w Kociele polskim. Ku katechezie katechumenalnej, Katecheta 43 (1999), nr 1, s. 10.
36 Przyk³adem takiego zaanga¿owania mo¿e byæ istniej¹cy od 2008 r. w Olsztynie Orodek
Formacji Ma³¿eñskiej. Orodek wspó³tworz¹ kap³ani, psychologowie, pedagodzy i ma³¿onkowie zwi¹zani
z Ruchem Domowego Kocio³a, Odnowy w Duchu wiêtym i Szko³y Nowej Ewangelizacji. Zasadniczym
celem jego dzia³alnoci jest wspieranie ma³¿eñstw i rodzin w pokonywaniu kryzysów oraz przygotowanie
narzeczonych do ma³¿eñstwa. Zob. www.personahumana.pl (12.02.2015).
37 Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium duszpasterstwa rodzin (11.05.2003), Warszawa
2003, p. 2526.
38 Papieska Rada do spraw Rodziny, Przygotowanie do sakramentu ma³¿eñstwa (13.05.1996),
p. 37.
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W wietle powy¿szych konstatacji zasadne wydaj¹ siê pytania stawiane
przez ks. Jacka Golenia: Na ile diecezjalne Wydzia³y Duszpasterstwa Rodzin
wdra¿aj¹ zawarte w dokumentach Kocio³a powszechnego oraz Episkopatu
Polski wskazania dotycz¹ce przygotowania do ma³¿eñstwa, na ile korzystaj¹
z dobrych wzorców i praktyk, a co najwa¿niejsze, na ile troszcz¹ siê o przygotowanie duchownych i wieckich pracowników duszpasterstwa rodzin i anga¿uj¹ w przygotowanie do ma³¿eñstwa »swoje najlepsze si³y«?39. Warto by³oby
z pewnoci¹ przeprowadziæ gruntowane badania, które umo¿liwi³yby uzyskanie
odpowiedzi na zadane przez ks. J. Golenia pytania.
PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA
W OBLICZU WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ KULTUROWYCH
(STRESZCZENIE)

Znamiona wspó³czesnego kryzysu instytucji ma³¿eñstwa w Europie i w Polsce to ogromny
wzrost liczby niewa¿nie zawartych ma³¿eñstw sakramentalnych oraz rozpad wiêzi ma³¿eñskich
i rodzinnych. Zadanie pog³êbionej refleksji nad sytuacj¹ spo³eczno-kulturow¹ i praktyk¹ przygotowania
do sakramentalnego ma³¿eñstwa oraz odwaga postawienia diagnozy, co do kondycji tego obszaru
duszpasterstwa staj¹ siê dzi konieczne. Trwa³oæ ma³¿eñstwa i rodziny jest cile powi¹zana z takimi
zjawiskami spo³ecznymi, jak: kszta³towanie siê nowych modeli kulturowych, swoboda obyczajowa,
mediatyzacja kultury, prywatyzacja wiary i marginalizacja kocielnoci. Socjokulturowe przeobra¿enia wskazuj¹ na potrzebê poszukiwania pozytywnej odpowiedzi i wyprowadzenia wniosków o charakterze postulatów dla duszpasterskiej praktyki w obszarze przygotowania do ma³¿eñstwa. Dotycz¹ one
ró¿nych obszarów: psychologii, komunikacji interpersonalnej, chrzecijañskiej formacji, jednolitoci
wymagañ i zasad.

MARRIAGE PREPARATION
IN REGARD TO MODERN CULTURAL DEMANDS
(SUMMARY)

The signs of contemporary crisis of marriage in Europe and in Poland are visible in the
increasing number of invalid marriages and the dissolution of both marriage and family bonds. The
deep reflection upon sociocultural situation, the practice of the sacrament of marriage preparation and
making a diagnosis of this field of priesthood are crucial. The durability of marriage and family is
strictly connected with such social phenomena as: the development of new cultural models, the ease
of customs, media impact on culture, restricting faith to private sphere and marginalization of the
significance of the Church. Sociocultural changes lead to the need of formulating a positive answer
and implementing conclusions in the practice of preparation for the sacrament of marriage. Such
postulates emerge from different fields: psychology, interpersonal communication, Christian formation,
homogeneity of requirements and rules.
39

J. Goleñ, Motywy zawarcia ma³¿eñstwa sakramentalnego , s. 351352.
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EHEVORBEREITUNG ANGESICHTS DER GEGENWÄRTIGEN
KULTURELLEN HERAUSFORDERUNGEN
(ZUSAMMENFASSUNG)

Zu den Symptomen der gegenwärtigen Krise der Eheinstitution in Europe und in Polen gehört
die rapide steigende Zahl sowohl der ungültig geschlossenen Ehen, als auch der zerfallenen Ehen und
Familien. Eine vertiefte Reflexion über die sozio-kulturelle Situation und die Praxis der Vorbereitung
auf die Schließung der sakramentalen Ehe, sowie die Formulierung einer mutigen Diagnose über den
Zustand dieses Bereiches der Seelsorge, scheinen heute unumgänglich. Die Krise der Ehe und
Familie ist eng mit solchen sozialen Prozessen verbunden, wie: Entstehung neuer Kulturphänomene,
Sittenfreiheit, Mediatisierung der Kultur, Privatisierung des Glaubens sowie Marginalisierung der
Kirchenzugehörigkeit und -präsenz. Die soziokulturellen Veränderungen verweisen auf die Notwendigkeit der Suche nach einer positiven Antwort sowie der Formulierung von Schlussfolgerungen in
Gestalt von Postulaten für die seelsorgliche Praxis im Bereich der Ehevorbereitung. Sie beziehen sich
auf verschiedene Gebiete: Psychologie, interpersonale Kommunikation, christlicher Bildung und Vereinheitlichung der Bedingungen und Kriterien der vorehelichen Katechese.
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Wstęp
S³owo mobbing pochodzi od angielskiego czasownika to mob, oznaczaj¹cego napadanie na kogo, zaczepianie, nagabywanie czy atakowanie. Pocz¹tkowo pojêciem tym okrelano zachowania dzikich zwierz¹t, polegaj¹ce na
atakowaniu pojedynczego osobnika przez grupê1. Po raz pierwszy okrelenia
tego w kontekcie relacji pracowniczych u¿y³ w 1984 r. pracuj¹cy w Szwecji
niemiecki psychiatra Heinz Leymann2. Na temat mobbingu swoje stanowisko
przedstawi³a równie¿ Miêdzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), wed³ug której
mobbing  to obraliwe zachowanie przez mciwe, okrutne, z³oliwe lub
upokarzaj¹ce usi³owania zaszkodzenia jednostce lub grupie pracowników [ ]
którzy staj¹ siê przedmiotem psychicznego drêczenia. Mobbing zak³ada sta³e
negatywne uwagi, krytykê, izolowanie osoby od kontaktów spo³ecznych, plotkowanie lub rozprzestrzenianie fa³szywych informacji3. Dla R. Talik4  mobAdres/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.
1 D. Dörre-Nowak, Ochrona godnoci i innych dóbr osobistych pracownika, Warszawa 2005, s. 236.
2 J. Marciniak, Przeciwdzia³anie mobbingowi w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawcy, Warszawa 2008, s. 15.
3 M. Zych, Mobbing w polskim prawie pracy, Warszawa 2007, s. 4; zob. When working be-comes
hazardous, World of Work, International Labour Organization (ILO), 1998, s. 2.
4 R. Talik, Mobbing  terror psychiczny w miejscu pracy, Portowiec 14 (2002), s. 11.
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bing to nieetyczne, wrogie, systematyczne powtarzaj¹ce siê zachowanie wobec
jednej lub kilku osób. S¹ to dzia³ania polegaj¹ce na stwarzaniu wrogiej atmosfery
w pracy, terroryzowaniu i dyskredytowaniu dzia³añ osób lub osoby, które
w jaki sposób nie pasuj¹ do zespo³u.
Sprawcami mobbingu wobec pracownika mog¹ byæ cz³onkowie organów
zarz¹dzaj¹cych, osoby wykonuj¹ce czynnoci w sprawach z zakresu prawa
pracy za pracodawcê, prze³o¿eni i inni pracownicy. Zdarzaj¹ siê tak¿e przypadki
poddawania dzia³aniom mobbingowym prze³o¿onego przez podw³adnych. Jest
to stosunkowo niewielki procent przypadków mobbingu, niemniej jednak równie
dotkliwy w skutkach dla ofiary, a zatem warto o tym pamiêtaæ, chocia¿by na
etapie tworzenia wewn¹trzzak³adowych przepisów antymobbingowych5. Przepis
art. 943 § 1 Kodeksu pracy nak³ada na pracodawcê obowi¹zek przeciwdzia³ania
mobbingowi w miejscu pracy, który zosta³ dodany przez ustawê z 14 listopada
2003 r. o zmianie ustawy  Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw6.
Pomimo tego, ¿e wczeniej nie istnia³ owy obowi¹zek w takim zapisie, mo¿na by³o
go wyinterpretowaæ z jego ogólniejszych obowi¹zków, a w szczególnoci z obowi¹zku szanowania godnoci innych dóbr osobistych pracownika (art. 111 k.p.).
Wynikaj¹cy z art. 943 § 1 Kodeksu pracy obowi¹zek przeciwdzia³ania mobbingowi ma charakter z³o¿ony; sk³adaj¹ siê nañ trzy powi¹zane ze sob¹ elementy: po
pierwsze  skierowany do pracodawcy zakaz mobbingu, po drugie  obowi¹zek eliminacji praktyk o takim charakterze podejmowanych przez osoby trzecie
wzglêdem pracownika, po trzecie  obowi¹zek zapobiegania powstawaniu mobbingu w rodowisku pracy (prewencja antymobbingowa)7.
Mobbing jest zjawiskiem negatywnym, który niestety wystêpuje w rodowisku pracy i ma destrukcyjny wp³yw na proces pracy, rodowisko pracy czy
wykonywanie obowi¹zków przez pracowników. Sta³e zagro¿enie utrat¹ pracy
powoduje u pracowników uczucie niepewnoci zatrudnienia. Zw³aszcza wiadczenie pracy oparte na nietypowych formach zatrudnienia, takie jak: terminowe
umowy o pracê, telepraca, praca tymczasowa itp., nie daje pracownikom poczucia stabilizacji zatrudnienia i bezpieczeñstwa socjalnego8. Nale¿y podkreliæ,
¿e nie tylko pracodawca mo¿e byæ mobberem, ale równie¿ wspó³pracownik,
kolega/kole¿anka pracuj¹ca w tym samym pomieszczeniu. Czym jest to zjawisko, w jaki sposób nale¿y mu zapobiegaæ? Czy Kodeks pracy wskazuje na
5 D. Dörre-Kolasa, w: A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2014, www.legalis.pl (31.08.2014).
6 Dz.U. Nr 213, poz. 2081.
7 W. Cieslak, Definicja mobbingu oraz obowi¹zek pracodawcy przeciwdzia³ania temu zjawisku,
Pañstwo i Prawo 12 (2004), s. 64.
8 H. Szewczyk, Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, Warszawa 2007, s. 455.
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rozwi¹zanie powsta³ego konfliktu? Jakie dzia³ania prawne mo¿e przedsiêwzi¹æ
pracownik, które bêd¹ chroni³y przed naruszeniem jego dóbr osobistych oraz
sfery godnoci?

Mobbing – definicja oraz przesłanki
Polski Kodeks pracy wskazuje na ustawow¹ definicjê mobbingu w art. 943
§ 2. W myl art. 943 § 2 k.p.: mobbing oznacza dzia³ania lub zachowania
dotycz¹ce pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegaj¹ce na
uporczywym i d³ugotrwa³ym nêkaniu lub zastraszaniu pracownika, wywo³uj¹ce
u niego zani¿on¹ ocenê przydatnoci zawodowej, powoduj¹ce lub maj¹ce na
celu poni¿enie lub omieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie
z zespo³u wspó³pracowników. Aby dosz³o do stwierdzenia, ¿e mamy do czynienia ze zjawiskiem mobbingu w miejscu pracy, powinny wyst¹piæ ³¹cznie
nastêpuj¹ce przes³anki:
1) w stosunku do pracownika wyst¹piæ musz¹ dzia³ania lub zachowania
skierowane przeciwko niemu polegaj¹ce na nêkaniu lub zastraszaniu go;
2) dzia³ania te musz¹ byæ uporczywe i d³ugotrwa³e;
3) dzia³ania te maj¹ wywo³ywaæ u pracownika zani¿on¹ ocenê przydatnoci zawodowej, powodowaæ lub mieæ na celu jego omieszenie lub poni¿enie,
izolowanie lub wyeliminowanie z zespo³u wspó³pracowników.
Zwrot nêkanie w rozumieniu art. 943 § 2 k.p. oznacza ustawiczne drêczenie, niepokojenie czy te¿ dokuczanie pracownikowi (zob. wyrok SN
z 10.10.2012 r., II PK 68/12, OSNP 2013, Nr 1718, poz. 204).
Wed³ug D. Dörre-Kolasa9, dzia³ania bêd¹ce mobbingiem mog¹ polegaæ na
korzystaniu z przewidzianych w Kodeksie pracy narzêdzi prawnych, np. wypowiedzenia zmieniaj¹cego czy czasowego przesuniêcia do innych zajêæ, jeli s¹
one pretekstem do szykanowania pracownika (zob. wyrok SA w Warszawie
z 17.5.2007 r., III APa 50/2007). Wed³ug M. Zych10 przez dzia³anie rozumie siê
niekiedy tak¿e i zaniechanie, a wiêc powstrzymanie siê od dzia³ania. Wed³ug
pogl¹du uznaj¹cego ten podzia³ za w³aciwy, dalej wród dzia³añ wyró¿nia siê
czynnoci zmierzaj¹ce do wywo³ania skutków prawnych i inne czyny.
Podobnie jak w przypadku naruszenia dóbr osobistych, decyduj¹c¹ dla
przyjêcia zaistnienia zjawiska mobbingu jest obiektywizacja oceny zachowañ
9 D. Dörre-Kolasa, w: A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2014, www.legalis.pl (31.08.2014).
10 M. Zych, Negatywna definicja mobbingu, Monitor Prawa Pracy 4 (2006), www.legalis.pl
(1.08.2015).
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kwalifikowanych jako mobbing. Badanie i ocena subiektywnych odczuæ osoby
mobbingowanej nie mo¿e stanowiæ podstawy do ustalania odpowiedzialnoci
mobbingowej. Uznanie okrelonego zachowania za mobbing art. 943 § 2 k.p. nie
wymaga ani stwierdzenia po stronie przeladowcy dzia³ania ukierunkowanego na
osi¹gniêcie celu (zamiaru), ani wyst¹pienia skutku. Wystarczy, ¿e pracownik by³
obiektem oddzia³ywania, które wed³ug obiektywnej miary mo¿e byæ ocenione za
wywo³uj¹ce jeden ze skutków okrelonych w art. 943 § 2 k.p. Przy ocenie tej
przes³anki niezbêdne jest stworzenie obiektywnego wzorca ofiary rozs¹dnej,
co z zakresu mobbingu pozwoli wyeliminowaæ przypadki wynikaj¹ce z nadmiernej wra¿liwoci pracownika b¹d braku takiej wra¿liwoci (zob. wyrok SN
z 7.5.2009 r., III PK 2/09, OSNP 2011, Nr 12, poz. 5).
Wed³ug orzeczenia S¹du Najwy¿szego  izolacja pracownika w grupie
wspó³pracowników nie stanowi autonomicznej cechy mobbingu. Tylko izolacja
w grupie pracowniczej, bêd¹ca nastêpstwem dzia³añ polegaj¹cych na negatywnych zachowaniach objêtych dyspozycj¹ normy art. 183a k.p. (nêkanie, zastraszanie, poni¿anie, omieszanie), uzasadnia przyjêcie zaistnienia mobbingu. Jeli
natomiast jest ona reakcj¹ na naganne zachowania pracownika w stosunku do
swoich wspó³pracowników, to nie ma podstaw, aby dzia³aniom polegaj¹cym na
unikaniu kontaktów z takim pracownikiem przypisywaæ znamiona mobbingu
(zob. wyrok SN z 14.11.2008 r., II PK 88/08, OSNP 1010, Nr 910, poz. 114).
Wed³ug G. Jêdrejek11, mobbinguj¹cym mo¿e byæ sam pracodawca, jeli jest
osob¹ fizyczn¹, osoby wykonuj¹ce za niego czynnoci z zakresu prawa pracy,
prze³o¿eni, inni wspó³pracownicy, a tak¿e osoby trzecie, np. klienci firmy.
Jak twierdzi B. Bury12  uporczywoæ i d³ugotrwa³oæ s¹ to zwroty niedookrelone i nieostre, spotykane w innych ga³êziach prawa. Ustalenie ich znaczenia niejednokrotnie sprawia trudnoci w praktyce stosowania prawa. Brakuje
w tej mierze ukszta³towanego orzecznictwa s¹dowego. Wed³ug definicji S³ownika jêzyka polskiego PWN  d³ugotrwa³y oznacza trwaj¹cy przez d³ugi czas,
przewlek³y, za uporczywy  trudny do usuniêcia, zlikwidowania, utrzymuj¹cy siê d³ugo, uci¹¿liwy13. Choæ nawet jednorazowe naganne zachowanie
w stosunku do pracownika mo¿e wywo³aæ u niego z³e samopoczucie, to jednak
o skutkach w postaci d³ugotrwa³ego wp³ywu na psychikê mo¿e byæ mowa
dopiero przy zwielokrotnieniu takich dzia³añ. Dzia³ania mobbingowe musz¹
byæ przy tym na tyle intensywne i naganne, ¿e przyczyni¹ siê do powstania
u pracownika bardzo silnego odczucia zastraszenia i beznadziejnoci sytuacji
11
12

G. Jêdrejek, Cywilnoprawna odpowiedzialnoæ za stosowanie mobbingu, Warszawa 2010, s. 37.
B. Bury, Uporczywoæ i d³ugotrwa³oæ zachowania jako elementy sk³adowe prawnej definicji
mobbingu, Monitor Prawa Pracy 2 (2007), www.legalis.pl (1.08.2015).
13 http://sjp.pwn.pl (1.08.2015).
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(zob. wyrok SA w Gdañsku z 5.7.2013 r., III APA 10/13). Nie jest mo¿liwe
sztywne wskazanie minimalnego okresu niezbêdnego do zaistnienia mobbingu,
tym bardziej ¿e d³ugotrwa³oæ oznacza d³ugi, lecz bli¿ej nieokrelony czas. D³ugotrwa³oæ nêkania lub zastraszania pracownika musi byæ rozpatrywana w sposób zindywidualizowany i uwzglêdniaæ okolicznoci konkretnego przypadku. Z art.
943 § 2 i 3 k.p. wynika jednak, ¿e dla oceny d³ugotrwa³oci istotny jest moment
wyst¹pienia wskazanych w tych przepisach skutków nêkania lub zastraszania
pracownika oraz uporczywoæ i stopieñ nasilenia tego rodzaju dzia³añ. W szczególnoci s¹d, oceniaj¹c czy okres nêkania lub zastraszania jest d³ugotrwa³y,
powinien rozwa¿yæ, czy by³ on na tyle d³ugi, aby móg³ spowodowaæ u pracownika skutki w postaci zani¿onej oceny przydatnoci zawodowej, poni¿enia lub
omieszenia pracownika, izolacji lub wyeliminowania go z zespo³u wspó³pracowników. Za uznaniem d³ugotrwa³oci takiego oddzia³ywania na pracownika
przemawia tak¿e ustalenie, ¿e spowodowa³o ono rozstrój zdrowia, o którym
stanowi art. 943 § 3 k.p. (por. wyrok SN z 17.1.2007 r., I PK 176/06, OSNP 2008,
Nr 56, poz. 58). D³ugotrwa³oæ zachowania mobbingowego nale¿y rozpatrywaæ równoczenie z jego uporczywoci¹. Wymagane jest zatem ³¹czne wyst¹pienie tych dwóch cech14.
Wed³ug tej samej autorki15 (D. Dörre-Kolasa)  dzia³aniami niebêd¹cymi
mobbingiem s¹:
1) konflikty z prze³o¿onym i niektórymi kolegami, które wynika³y raczej
z przewra¿liwienia na punkcie BHP (zob. wyrok SA w Warszawie z 17.5.2007 r.,
III APa 50/07);
2) towarzysz¹ca zapowiedzianym zwolnieniom z pracy atmosfera napiêcia
psychicznego wród za³ogi zak³adu pracy. W takim przypadku, dla oceny, czy
dosz³o do uporczywego i d³ugotrwa³ego nêkania lub zastraszania pracownika
w celu wyeliminowania go z zespo³u pracowników (art. 943 § 2 k.p.) maj¹
znaczenie takie okolicznoci, jak akcja informuj¹ca pracodawcy o zamierzonych zwolnieniach, o mo¿liwociach przejcia na wczeniejsz¹ emeryturê lub
uzyskania wiadczenia przedemerytalnego i wprowadzenie specjalnych wiadczeñ dla pracowników, którzy w okrelonym terminie zdecyduj¹ siê na odejcie
z pracy (zob. wyrok SN z 20.3.2007 r., II PK 221/06, OSNP 2008, Nr 910,
poz. 122);
14 Szerzej na temat: H. Szewczyk, Pojêcie mobbingu w wietle art. 943 Kodeksu pracy,
w: A.M. wi¹tkowski (red.), Ochrona praw cz³owieka w wietle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia
spo³ecznego, Warszawa 2009, s. 119 i n.; B. Bury, Uporczywoæ i d³ugotrwa³oæ zachowania jako elementy
sk³adowe prawnej definicji mobbingu, Monitor Prawa Pracy 2 (2007), s. 71; B. Cudowski, Mobbing
w orzecznictwie Sady Najwy¿szego, Monitor Prawa Pracy 10 (2008), s. 509.
15 Ibidem, www.legalis.pl (31.08.2014).
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3) wykonywanie czynnoci kontrolnych wobec pracownika, które co
prawda mo¿e naturalnie ³¹czyæ siê dlañ ze stresem, nie oznacza jednak od razu
szykanowania go (por. wyrok SN z 26.1.2005 r., II PK 198/04).
4) egzekwowanie wykonywania zgodnych z prawem poleceñ dotycz¹cych
pracy nie jest mobbingiem, o ile jest dzia³aniem w granicach prawa i nie narusza
godnoci pracowników. Je¿eli jednak te polecenia cechuj¹ siê uporczywoci¹
i d³ugotrwa³oci¹ oraz zmierzaj¹ ku nêkaniu i zastraszaniu pracownika, wówczas
mog¹ zostaæ uznane za mobbing (zob. wyrok SN z 8.12.2005 r., I PKN 103/05,
niepubl.). W ocenie S¹du Najwy¿szego w konkretnych okolicznociach stosowanie przez pracodawcê mobbingu mo¿e polegaæ tak¿e na podejmowaniu dzia³añ w granicach jego ustawowych uprawnieñ (wydawanie poleceñ) oraz mo¿e
dotyczyæ wszystkich pracowników.
Niemiecki psychiatra Heinz Leymann, pracuj¹cy w Szwecji, wyró¿ni³ 45
charakterystycznych cech16 stosowanych przez mobberów w podziale na piêæ
grup, tj.:
Oddzia³ywania zaburzaj¹ce mo¿liwoci komunikowania siê:
1) ograniczanie przez prze³o¿onego mo¿liwoci wypowiadania siê,
2) sta³e przerywanie wypowiedzi,
3) ograniczanie przez kolegów mo¿liwoci wypowiadania siê,
4) reagowanie na uwagi krzykiem lub g³onym wymylaniem i pomstowaniem,
5) ci¹g³e krytykowanie wykonywanej pracy,
6) ci¹g³e krytykowanie ¿ycia prywatnego,
7) napastowanie przez telefon,
8) ustne groby i pogró¿ki,
9) groby na pimie,
10) ograniczanie kontaktu przez poni¿aj¹ce, upokarzaj¹ce gesty lub spojrzenia (np. nienawistne spojrzenie),
11) wyra¿anie siê w sposób aluzyjny, bez formu³owania myli wprost.
Oddzia³ywania zaburzaj¹ce stosunki spo³eczne:
1) unikanie rozmów z ofiar¹ (np. przez ci¹g³e wymawianie siê brakiem
czasu),
2) niedawanie mo¿liwoci odezwania siê (np. ucinanie rozmów),
3) izolowanie/odseparowanie od wspó³pracowników (np. umieszczenie
w osobnym pokoju),
4) zabranianie rozmów z ofiar¹,
16 The Mobbing Encyclopaedia, www.leymann.se, www.mobbing-polska.republika.pl
(31.08.2014).

Zjawisko mobbingu w zakładzie pracy

233

Studia Warmińskie 52 (2015)

5) nieodzywanie siê, ignorowanie, traktowanie jak powietrze, a¿ do
nieodpowiadania nawet na dzieñ dobry.
Dzia³ania maj¹ce na celu zaburzenie spo³ecznego odbioru ofiary:
1) mówienie le za plecami danej osoby,
2) rozsiewanie plotek,
3) podejmowanie prób omieszenia (np. publiczne upokarzanie),
4) sugerowanie choroby psychicznej,
5) kierowanie na badania psychiatryczne,
6) wymiewanie niepe³nosprawnoci czy kalectwa,
7) parodiowanie sposobu chodzenia, mówienia, gestów w celu omieszenia osoby,
8) nacieranie na polityczne lub religijne przekonania,
9) ¿arty i wymiewanie ¿ycia prywatnego,
10) wymiewanie narodowoci,
11) zmuszanie do wykonywania prac naruszaj¹cych godnoæ osobist¹,
12) fa³szywe ocenianie zaanga¿owania w pracê,
13) kwestionowanie zasadnoci i celowoci podejmowanych dzia³añ lub
decyzji,
14) nadawanie obraliwych pseudonimów i przezwisk,
15) zaloty lub s³owne propozycje seksualne.
Dzia³ania wp³ywaj¹ce na sytuacjê ¿yciow¹ i zawodow¹:
1) odbieranie pracy (np. niedawanie ¿adnego zajêcia lub przydzielanie tak
szerokich i ogólnie sformu³owanych zadañ, ¿e w efekcie pracownik sam musi
wyszukiwaæ sobie zajêcie),
2) odbieranie prac zadanych wczeniej do wykonania,
3) zlecanie wykonania prac bezsensownych lub bezu¿ytecznych,
4) przydzielanie zadañ poni¿ej umiejêtnoci pracownika lub deprecjonowanie pracy (np. przez przydzielanie ma³o znacz¹cych zadañ lub umniejszanie
efektów pracy),
5) zarzucanie wci¹¿ nowymi zadaniami,
6) polecenie wykonywania obraliwych dla ofiary zadañ, naruszaj¹cych
godnoæ osoby,
7) przydzielanie zadañ przerastaj¹cych mo¿liwoci i kompetencje ofiary
w celu jej zdyskredytowania.
Dzia³ania maj¹ce szkodliwy wp³yw na zdrowie ofiary:
1) zmuszanie do wykonywania prac niebezpiecznych lub szkodliwych dla
zdrowia,
2) gro¿enie przemoc¹ fizyczn¹,
3) stosowanie niewielkiej przemocy fizycznej,
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4) znêcanie siê fizyczne,
5) przyczynianie siê do ponoszenia kosztów w celu zaszkodzenia poszkodowanemu,
6) wyrz¹dzanie szkód psychicznych w miejscu zamieszkania lub miejscu
pracy ofiary,
7) dzia³ania o pod³o¿u seksualnym.

Zjawisko mobbingu w orzecznictwie
polskich sądów powszechnych
Z definicji legalnej wynika, ¿e mobbing to zachowania: 1) dotycz¹ce pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, 2) polegaj¹ce na uporczywym i d³ugotrwa³ym nêkaniu lub zastraszaniu pracownika, 3) wywo³uj¹ce
u niego zani¿on¹ ocenê przydatnoci zawodowej, 4) powoduj¹ce lub maj¹ce na
celu poni¿enie lub omieszenie pracownika, 5) powoduj¹ce izolowanie go lub
wyeliminowanie z zespo³u wspó³pracowników. Treæ definicji legalnej mobbingu
wskazuje, ¿e okrelone w niej ustawowe cechy mobbingu musz¹ byæ spe³nione
³¹cznie17. Wyznaczenie sztywnych ram czasowych trwania mobbingu wydaje siê
byæ sztucznym kryterium. Pogl¹d ten podzieli³ S¹d Najwy¿szy w wyroku
z 17.01.2007 r. (I PK 176/06, OSNP 2008, Nr 56, poz. 58), w którym uzna³, ¿e
d³ugotrwa³oæ nêkania lub zastraszania pracownika musz¹ byæ rozpatrywane
w sposób zindywidualizowany oraz uwzglêdniaæ okolicznoci konkretnego
przypadku (podobnie SA w Katowicach w wyroku z 15.12.2006 r., III APA
170/05, OSA w Katowicach 2007, Nr 3, poz. 4). Nie jest zatem mo¿liwe sztywne wskazanie minimalnego okresu niezbêdnego do zaistnienia mobbingu. Dla
oceny d³ugotrwa³oci istotny jest moment wyst¹pienia skutków nêkania lub zastraszania pracownika w postaci wywo³ania u niego zani¿onej oceny przydatnoci zawodowej, poni¿enia lub omieszenia, izolowania lub wyeliminowania
z zespo³u wspó³pracowników, a tak¿e uporczywoæ i stopieñ nasilenia tego
rodzaju dzia³añ. Du¿a intensywnoæ i uporczywoæ tych zachowañ mo¿e sk³aniaæ do uznania za d³ugotrwa³y okres krótszy ni¿ w przypadku mniejszego ich
nasilenia18. Nie ma ¿adnych przeszkód, by za mobbing mog³y zostaæ uznane
zachowania, do których dochodzi w trakcie umowy zawartej na okres próbny
czy umowy na czas okrelony krótszy ni¿ 6 miesiêcy19. Nêkanie w rozumieniu
17
18

Wyrok S¹du Najwy¿szego z 8.12.2005 r., I PK 103/05, OSNP 2006, nr 2122, poz. 321.
£. Praso³ek, w: K. Walczak (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2014, www.legalis.pl
(31.08.2014).
19 A. Wolak-Danecka, Mobbing  terroryzm psychiczny i molestowanie moralne w pracy, Praca
i Zabezpieczenie Spo³eczne 4 (2011), s. 816.
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art. 943 § 2 k.p. oznacza ustawiczne drêczenie, niepokojenie, czy te¿ dokuczanie
pracownikowi. Okrelone w art. 943 § 3 k.p. zadoæuczynienie pieniê¿ne przys³uguje pracownikowi z tytu³u rozstroju zdrowia wywo³anego przez mobbing,
a nie z tytu³u rozstroju zdrowia jedynie zwi¹zanego z prac¹20.
Warto jednoczenie zwróciæ uwagê na wyrok S¹du Najwy¿szego
z 14.11.2008 r. (II PK 88/08, OSNP 2010, Nr 910, poz. 114), w którym
stwierdzono, ¿e sama izolacja pracownika w grupie wspó³pracowników nie stanowi autonomicznej cechy mobbingu (por. tak¿e wyrok SA w Poznaniu
z 19.4.2012 r., III APA 3/12, niepubl. oraz wyrok SA w Poznaniu z 19.7.2012 r.,
III APA 11/12, niepubl.). Jedynie izolacja w grupie pracowniczej, bêd¹ca nastêpstwem dzia³añ polegaj¹cych na negatywnych zachowaniach objêtych dyspozycj¹ normy zawartej w art. 943 § 2 k.p. (nêkanie, zastraszanie, poni¿anie, omieszanie) uzasadnia przyjêcie zaistnienia mobbingu. Jeli natomiast izolacja jest
reakcj¹ na naganne zachowania pracownika w stosunku do swoich wspó³pracowników, to zdaniem S¹du Najwy¿szego, nie ma podstaw, aby dzia³aniom
polegaj¹cym na unikaniu kontaktów z takim pracownikiem (czyli na izolowaniu
go) przypisaæ znamiona mobbingu.
Wyrok S¹du Apelacyjnego z 8.3.2012 r.21 dookrela cechy mobbingu:
okrelone dzia³ania lub zachowania »mobbera«, aby mog³y byæ zakwalifikowane jako mobbing, musz¹ powodowaæ u pracownika zani¿on¹ ocenê przydatnoci zawodowej albo maj¹ na celu jego poni¿enie, czy te¿ omieszenie. Dzia³ania
i zachowania cechuj¹ce mobbing z natury rzeczy mog¹ byæ bardzo ró¿norodne.
Jednoczenie jednak o mobbingu mo¿na mówiæ dopiero wówczas, gdy podobne sytuacje powtarzaj¹ siê wielokrotnie, systematycznie, przez d³u¿szy czas.
Dodaæ przy tym wypada, ¿e nawet niesprawiedliwa, lecz incydentalna krytyka
pracownika, nie mo¿e byæ kwalifikowana jako mobbing. Nadto ustawowe przes³anki mobbingu musz¹ byæ spe³nione ³¹cznie, które zgodnie ogólnymi regu³ami
dowodowymi z art. 6 k.c., winny zostaæ wykazane przez pracownika, który
z tego faktu wywodzi skutki prawne. Gdy pojawia siê sytuacja dotycz¹ca
nieporozumieñ miêdzy pracownikiem a pracodawc¹ w zak³adzie pracy nale¿y
dokonaæ rozró¿nienia konfliktu od mobbingu. Nale¿a³oby dokonaæ analizy:
czy ju¿ dosz³o do mobbingu (okreliæ przes³anki prawne) lub zwyczajnego
wewnêtrznego konfliktu w miejscu pracy. S¹d Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z 19.7.2012 r.22 stwierdzi³, ¿e: tym co odró¿nia konflikt od mobbingu jest
traktowanie stron jak »równorzêdnych« partnerów, którzy wzajemnie wyra¿aj¹
20

str. 742.

21
22

Wyrok S¹du Najwy¿szego z 10.10.2012 r., II PK 68/12, OSNAPiUS 2013, nr 1718, poz. 204,
Wyrok S¹du Apelacyjnego z 8.03.2012 r., III APa 33/11 (4.09.2014).
Wyrok S¹du Apelacyjnego z 19.07.2012 r., III APa 11/12 (4.09.2014).
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swoje racje. Z kolei mobbing jest stosowany przez mobbera wobec bezbronnej
ofiary, co wyklucza jednoczenie, aby ofiara mog³a byæ aktywn¹ stron¹ konfliktu. Dalej we wspomnianym orzeczeniu S¹d Apelacyjny dokonuje interpretacji
oraz rozró¿nienia tych dwóch wyra¿eñ, wykazuj¹c, ¿e mobbing  to rodzaj
nêkania psychicznego stosowanego przez jedn¹ lub kilka osób przewa¿nie przeciwko jednej osobie. Istot¹ mobbingu jest jego trwa³oæ. Mobbing powtarza siê
systematycznie miesi¹cami czy latami, a jego cech¹ jest bezbronnoæ ofiary
wobec mobbera. Natomiast konflikt w miejscu pracy  w przeciwieñstwie do
mobbingu  przejawia siê w istnieniu równorzêdnych, aktywnych stron, które
prezentuj¹ sprzeczne pogl¹dy i zachowania, przy czym ¿adnej ze stron konfliktu
nie mo¿na przypisaæ cech bezbronnej ofiary. W miejscu pracy czêsto dochodzi
do konfliktów miêdzy pracownikami, jak i z prze³o¿onymi, a konflikty te mog¹
mieæ ró¿ny charakter i przyczyny. Oczywiste jest, ¿e skutkiem konfliktu mo¿e
byæ odczuwanie przez jego strony dyskomfortu w miejscu pracy, czy nawet
poczucia izolacji w okrelonej grupie pracowników.

Przeciwdziałanie mobbingowi
w zakładzie pracy
W zwi¹zku z dyspozycj¹ art. 943 § 1 k.p. ustawodawca nak³ada na pracodawcê obowi¹zek przeciwdzia³ania mobbingowi w miejscu pracy. Oznacza to,
¿e on sam i osoby go reprezentuj¹ce nie powinny dopuszczaæ siê mobbingu, ale
ponadto musz¹ one zapobiegaæ uprawianiu mobbingu przez pracowników
w stosunku do innych pracowników, zw³aszcza, a tak¿e przez klientów wobec
pracowników23. Wed³ug H. Szewczyk  obowi¹zek ten nakazuje pracodawcy
nie tylko powstrzymanie siê od nêkania i zastraszania pracowników, ale tak¿e
zapewnienie warunków, w których pracownicy nie bêd¹ nara¿eni na mobbing24.
Podniesienie obowi¹zku do rangi ustawowej powoduje, ¿e przeciwdzia³anie
mobbingowi nale¿y uznaæ za obowi¹zek podstawowy25. Kodeks pracy nie pozostawia w¹tpliwoci, jak w stosunku do mobbingu powinien zachowaæ siê
pracodawca. Przepisy nak³adaj¹ na pracodawcê obowi¹zek przeciwdzia³ania
mobbingowi26. Warto wspomnieæ, ¿e ród³em obowi¹zku dotycz¹cego prze23
24
25

s. 526.

26

T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2011, s. 255256.
H. Szewczyk, Prawna ochrona przed mobbingiem, Kwartalnik Prawa Publicznego 2 (2006), s. 253.
A. Sobczyk, D. Dörre-Nowak, Przeciwdzia³anie mobbingowi, Monitor Prawa Pracy 20 (2006),

P. Ciszek, M. Chakowski, Jak zapobiegaæ mobbingowi, Gazeta Prawna 22 (2005), dodatek:
Firma i Klient, s. 10.
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ciwdzia³ania mobbingowi s¹ przepisy odnosz¹ce siê do ochrony ludzkiej godnoci. Przede wszystkim nale¿y odnieæ siê do art. 30 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (poszanowanie i ochrona godnoci cz³owieka), do art. 111 k.p.
(obowi¹zek szanowania godnoci i innych dóbr pracownika), do art. 15 k.p.
(obowi¹zek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy), do art. 94 pkt 10 k.p. (obowi¹zek pracodawcy do wp³ywania na kszta³towanie w zak³adzie pracy zasad wspó³¿ycia spo³ecznego) oraz art. 207 § 1 k.p.
(odpowiedzialnoæ pracodawcy za stan bezpieczeñstwa i higieny w zak³adzie
pracy. Jeli pracodawca nie bêdzie podejmowa³ odpowiednich dzia³añ w celu
zapewnienia w miejscu pracy takich warunków, aby pracownicy nie byli nara¿eni
na mobbing  nie bêdzie wype³nia³ tym samym swojego obowi¹zku z art. 943 k.p.
Pracodawca ponosi odpowiedzialnoæ za sam brak przeciwdzia³ania mobbingowi, a wiêc za istnienie takich warunków i atmosfery w pracy, w których mobbing bêdzie stosowany27.
Obowi¹zek pracodawcy stworzenia rodowiska pracy wolnego od mobbingu (§1) oraz zapewnienie przestrzegania zasad wspó³¿ycia spo³ecznego sprawia, ¿e bêdzie on odpowiedzialny tak¿e wtedy, gdy mobberem oka¿e siê osoba
zatrudniona na innej podstawie ni¿ stosunek pracy28. To pracodawca zosta³
zobligowany przez ustawodawcê, aby zak³ad pracy by³ wolny od wszelkich
dzia³añ mobbingowych stosowanych wobec zatrudnionych pracowników, stworzy³ wewnêtrzny program profilaktyczny, który by³by aktywnie propagowany
oraz wype³niany przez upowa¿nione osoby. Tolerowanie przez pracodawcê
mobbingu na terenie jego zak³adu pracy mo¿e niekiedy byæ uznane za wspó³sprawstwo z wszelkimi wynikaj¹cymi st¹d konsekwencjami29. Pracownicy szykanowani przez swoich kolegów z pracy powinni zwróciæ siê o stosown¹ pomoc do bezporedniego prze³o¿onego. O ka¿dym przypadku mobbingu nale¿y
zawiadomiæ pracodawcê, który na wniosek pracownika powinien przenieæ go,
w miarê mo¿liwoci, na inne stanowisko pracy30. Pracodawcy mog¹ wprowadziæ do zak³adów pracy tzw. Wewnêtrzn¹ Procedurê Antymobbingow¹ w celu
przeciwdzia³ania mobbingowi, przeprowadzaniu szkoleñ w tej materii, a tak¿e
powo³ania specjalnej Komisji Antymobbingowej31.
27 H. Szewczyk, Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, Warszawa 2007, s. 480481; M.T. Romer,
Mobbing i jego konsekwencje, Prawo Pracy 12 (2005), s. 3 i n.
28 M. Tomaszewska, w: K.W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2012, s. 637.
29 W. Cielak, J. Stelina, Mobbing (przeladowanie)  próba definicji i wybrane zagadnienia
prawne, Palestra 910 (2003), s. 80.
30 H. Szewczyk, Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, Warszawa 2007, s. 482.
31 Komisja Antymobbingowa zosta³a powo³ana w Komendzie G³ównej Policji poprzez Zarz¹dzenie
nr 17 Komendanta G³ównego Policji w sprawie wprowadzenia w Komendzie G³ównej Policji wewnêtrznej procedury antymobbingowej z 6.06.2013 r. (D. Urz. KGP z 2013, poz. 43).
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Nale¿y zgodziæ siê z A. Sobczykiem32, ¿e wartoæ dodana regulacji kodeksowej w przedmiocie przeciwdzia³ania mobbingowi ujawnia siê przede
wszystkim wtedy, gdy mobbing pochodzi od innego podmiotu ni¿ pracodawca
lub od innej osoby ni¿ ta, za dzia³ania której pracodawca ponosi odpowiedzialnoæ (art. 430 k.c.). Dotyczy to tak¿e sytuacji, w której wystêpuje mobber
zbiorowy. Z mobberem zbiorowym mamy do czynienia wtedy, gdy indywidualne dzia³ania poszczególnych osób nie stanowi¹ mobbingu (choæ stanowi¹ naruszenie dóbr osobistych). Jednak suma dzia³añ indywidualnych, w tym nawet
dzia³añ od siebie niezale¿nych, wype³nia kryteria mobbingu.
Je¿eli pracownik poniós³ negatywne konsekwencje mobbingu, ma prawo
dochodziæ przewidzianego prawem stosownego odszkodowania. Nale¿y przypomnieæ, ¿e konsekwencj¹ mobbingu s¹ negatywne skutki, rozpatrywane
w skali organizacji, w skali spo³ecznej i w skali indywidualnej33.

Podsumowanie
Zjawisko mobbingu jest sytuacj¹ negatywn¹ dla zatrudnionego pracownika, co wiêcej, wewnêtrznie trudn¹ do ujawnienia przez osobê mobbingowan¹.
wiadomoæ pracowników w tej materii ronie, gdy¿ pojawia siê coraz wiêcej
zg³aszanych naruszeñ do s¹du powszechnego. Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego
w tym zakresie tematycznym jest ju¿ bogate, jednak¿e interpretacja art. 943 k.p.
nastrêcza pewnych trudnoci, za orzecznictwo s¹dowe nie jest jednolite
w interpretacji przepisu. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e sytuacja na rynku pracy,
w szczególnoci stosunkowo wysokie bezrobocie, strach przed zwolnieniem
powoduje biernoæ pracowników mobbingowanych. Zatem warto edukowaæ
pracowników w tym zakresie, tworzyæ grupy wsparcia, stowarzyszenia czy
miejsca, w których mo¿na uzyskaæ bezp³atn¹ poradê prawn¹. Mobbing jest
zjawiskiem patologicznym w zak³adzie pracy, tote¿ pracodawcy powinno zale¿eæ na zapobieganiu wystêpuj¹cym negatywnym sytuacjom wród pracowników. Poprzez nie do koñca przemylane sformu³owanie przepisów antymobbingowych w Polsce, pracodawcy i pracownicy zostali pozostawieni sami sobie,
ale to na pracodawcach spoczywa obowi¹zek walki z t¹ patologi¹34. Ju¿
A. Sza³kowski napisa³, ¿e wprowadzenie prawnej regulacji mobbingu odpowia32 A. Sobczyk, Mobbing a przeciwdzia³anie lobbingowi. Dyskryminacja a przeciwdzia³anie dyskryminacji, Monitor Prawa Pracy 4 (2015), s. 175.
33 M. Chakowski, Mobbing. Aspekty prawne, Bydgoszcz 2005, s. 15.
34 J. Marciniak, Mobbing, dyskryminacja, molestowanie  zasady przeciwdzia³ania, Warszawa 2011,
s. 12.
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da obecnym potrzebom spo³eczno-gospodarczym, poniewa¿ uwa¿a siê, ¿e zjawisko to nasila siê w okresie os³abionej koniunktury gospodarczej i wysokiego
bezrobocia, gdy¿ jest oczywiste, ¿e pracownik bêdzie stara³ siê utrzymaæ swoje
stanowisko pracy niemal za ka¿d¹ cenê. W wiêkszoci przypadków zamiarem
sprawcy jest bowiem doprowadzenie do sytuacji, kiedy sam pracownik, pragn¹c uwolniæ siê od szykan, wypowie umowê o pracê albo zaproponuje jej
rozwi¹zanie na mocy porozumienia stron35. Nale¿y zatem zgodziæ siê z M. Chakowskim, ¿e mobbing powoduje utratê motywacji i chêci do pracy oraz mo¿e
mieæ wp³yw na wyniki ca³ego zak³adu pracy36.

ZJAWISKO MOBBINGU W ZAKŁADZIE PRACY
(STRESZCZENIE)

Mobbing narusza godnoæ i inne dobra osobiste cz³owieka. Jest zaprzeczeniem bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy oraz zasad wspó³¿ycia spo³ecznego, stanowi zagro¿enie dla zdrowia
i ¿ycia cz³owieka. Autorka przedstawia definicjê mobbingu oraz wszystkie przes³anki zwi¹zane z t¹
instytucj¹ prawn¹. Polska przystêpuj¹c do Unii Europejskiej zobowi¹za³a siê implementowaæ przepisy
m.in. dotycz¹ce mobbingu. Pomimo ¿e takie przepisy funkcjonuj¹ od wielu lat w zak³adach pracy,
znajomoæ tych zagadnieñ budzi jeszcze wiele w¹tpliwoci prawych oraz interpretacyjnych. Ustawodawca na³o¿y³ na pracodawcê obowi¹zek zapobiegania wszelkim formom dyskryminacji w miejscu
pracy. Dzia³ania te powinny byæ prowadzone w kierunku tzw. profilaktyki antymobbingowej oraz dzia³ania nastêpczego. Mobbing stanowi szczególn¹ formê ciê¿kiego naruszenia podstawowych obowi¹zków
pracodawcy wobec pracownika. Z powodu doæ nieprecyzyjnej definicji mobbingu, s¹dy maj¹ k³opoty
w rozstrzyganiu tego typu spraw, co ukazane zosta³o poprzez przybli¿enie wyroków S¹du Najwy¿szego.

THE MOBBING PHENOMENON IN THE WORKPLACE
(SUMMARY)

Mobbing injured dignity and other personal items of mankind. It contradicts the safe and
hygienic working conditions as well as the principles of social life, endangers the health and life of
humans. The author defines bullying as well as all the conditions that are associated with this legal
institution. In the EU accession, Poland has undertaken all the rules, including those relating to
mobbing to implement. Although for many years, these rules were valid in working farms, attracting
the knowledge of these problems brought on legal and interpretative doubt. The legislature undertook
the employer to avoid all forms of discrimination in the workplace. Such measures should be directed
to the anti-bullying prophylaxis and subsequent action. Mobbing is a special form of serious violations
of fundamental obligations of the employer to the employee. Due to imprecise definition of harassment, courts have problems with decisions on such matters, which was demonstrated by the example
of the judgments of the Supreme Court.
35 A. Sza³kowski, Problem mobbingu w stosunkach pracy, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 9
(2002), s. 8.
36 M. Chakowski, Prawne aspekty mobbingu, www.legalis.pl (1.08.2015).
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DAS MOBBING-PHÄNOMEN AM ARBEITSPLATZ
(ZUSAMMENFASSUNG)

Mobbing verletzt die Würde und andere persönliche Güter des Menschen. Es widerspricht den
sicheren und guten Arbeitsbedingungen sowie den Grundsätzen des gesellschaftlichen Zusammenlebens und gefährdet die Gesundheit und das Leben des Menschen. Die Autorin definiert Mobbing
sowie alle Voraussetzungen, die mit diesem juristischen Begriff verbunden sind. Beim EU-Beitritt hat
sich Polen verpflichtet alle Regeln, u.a. diejenige, die das Mobbing betreffen, zu implementieren.
Obwohl diese Regeln seit Jahren in den Betrieben gültig sind, erregen diese Probleme viele rechtliche
und interpretatorische Zweifel. Der Gesetzgeber verpflichtete den Arbeitgeber zur Verhinderung
jeglicher Formen der Diskriminierung am Arbeitsplatz. Solche Maßnahmen sollten auf die MobbingVerhinderung und auch auf nachträgliche Handlung gerichtet werden. Mobbing ist eine besonders
schwere Form der Verletzung der Grundverpflichtung des Arbeitgebers dem Arbeitnehmer gegenüber. Aufgrund einer unpräzisen Mobbing-Definition haben die Gerichte Probleme mit Entscheidungen über Mobbing, was am Beispiel der Urteile des Obersten Gerichts aufgezeigt wird.
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Za³o¿eniem systemu prawa jest jego spójnoæ. Osi¹gniêcie tego stanu
w sytuacji inflacji przepisów prawnych, jest trudnym, ale koniecznym i donios³ym zadaniem pañstwa. Brak koherencji pomiêdzy ró¿nymi ga³êziami prawa
mo¿e bowiem oddzia³ywaæ negatywnie na sytuacjê prawn¹ jednostki i stanowiæ
swoist¹ pu³apkê dla jej interesów maj¹tkowych i osobistych. W takiej w³anie
pu³apce znaleli siê rolnicy pozostaj¹cy w separacji i korzystaj¹cy z tzw. dop³at
bezporednich. Celem artyku³u jest przedstawienie problemu niespójnoci pomiêdzy regulacjami obowi¹zuj¹cymi w prawie rodzinnym i w prawie rolnym, jej
skutków dla sytuacji maj¹tkowej rolników oraz sposobu rozwi¹zania tego problemu przez Trybuna³ Konstytucyjny oraz parlament. Artyku³ w za³o¿eniu ma
charakter diagnostyczny i stanowi stadium jednego przypadku.
I. Problem prawny, który jest przedmiotem niniejszego artyku³u, powsta³
w nastêpuj¹cym stanie faktycznym i prawnym1. Wnioskodawca, bêd¹cy rolniAdres/Adresse/Anschrift: dr hab. Dorota Lis-Staranowicz, Katedra Prawa Konstytucyjnego, Uniwersytet
Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn, staran@uwm.edu.pl.
1 W artykule zawarto obszerne odniesienia do stanowiska Sejmu z 7 marca 2013 r. wyra¿one
w sprawie zawis³ej przed Trybuna³em Konstytucyjnym, sygn. akt P 40/12 [online], http://db.trybunal.gov.pl/sprawa/sprawa_pobierz_plik200.asp?plik=F-1113125615/P_40_12_sjm_2013_03_07_ADO.pdf
&syg=P%2040/12 (9.03.2015); (dalej: Stanowisko Sejmu). W sprawie zawis³ej przed TK przedmiot
sporu dotyczy³ ma³¿onków pozostaj¹cych w rozdzielnoci maj¹tkowej.
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kiem, z³o¿y³ wniosek do Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej: ARiMR) o wpis do ewidencji producentów
rolnych oraz o nadanie numeru identyfikacyjnego (dalej: numer ewidencyjny)2.
Do wniosku za³¹czy³ orzeczenie S¹du Okrêgowego o separacji. W chwili sk³adania wniosku ma³¿onkowie, pozostaj¹cy w separacji, byli wspó³w³acicielami
gospodarstwa rolnego, w sk³ad którego wchodzi³y nieruchomoci rolne o powierzchni 6,45 ha. Wnioskodawca by³ natomiast jedynym w³acicielem nieruchomoci rolnych o ³¹cznej powierzchni 3,6654, posiada³ udzia³ we wspólnocie
gruntowej oraz by³ dzier¿awc¹ nieruchomoci rolnych o ³¹cznej powierzchni
1,37 ha. Ma³¿onka wnioskodawcy by³a, przed orzeczeniem separacji, ujêta ju¿
w ewidencji producentów rolnych za pisemn¹ zgod¹ ma³¿onka. Tym samym
posiada³a numer ewidencyjny.
Organ administracji nie ujawni³ rolnika w ewidencji producentów rolnych.
Odmówi³ dokonania wnioskowanej czynnoci na tej podstawie, ¿e separowani
ma³¿onkowie s¹ nadal wspó³w³acicielami i wspó³posiadaczami gospodarstwa
rolnego. Ponadto, organ przyj¹³, ¿e mimo orzeczonej separacji, wci¹¿ s¹ ma³¿eñstwem (art. 614 § 2 ustawy z 25 lutego 1964 r.  Kodeks rodzinny i opiekuñczy3; dalej: k.r.o.). Tak wiêc mia³ do nich zastosowanie art. 12 ust. 4 ustawy
z 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p³atnoci4 (dalej:
ustawa o ewidencji). Zgodnie z tym przepisem numer identyfikacyjny mo¿na
przyznaæ tylko jednemu ma³¿onkowi.
Rolnik pozostaj¹cy w separacji wniós³ odwo³anie do dyrektora Oddzia³u
Regionalnego ARiMR, który utrzyma³ w mocy decyzjê organu I instancji. Nastêpnie zaskar¿y³ wy¿ej wymienion¹ decyzjê do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego. W wyniku rozpoznania skargi S¹d I instancji uchyli³ zaskar¿on¹
decyzjê. Przyj¹³, ¿e chocia¿ sama separacja nie powoduje ustania ma³¿eñstwa, to
stosownie do przepisu art. 614 § 1 k.r.o. orzeczenie o separacji ma skutki jak
rozwi¹zanie ma³¿eñstwa przez rozwód, chyba ¿e ustawa stanowi inaczej. Na tej
podstawie S¹d uzna³, ¿e skoro z art. 12 ust. 4. ustawy o ewidencji wynika, ¿e
ograniczenia wpisu do ewidencji rolników i nadania numeru identyfikacyjnego
nie stosuje siê do ma³¿onków po rozwodzie, to ten sam przepis, czytany przez
pryzmat zasady wynikaj¹cej z art. 614 § 1 k.r.o., nakazuje przyj¹æ to¿same
rozwi¹zanie dla ma³¿onków pozostaj¹cych w separacji. Skargê kasacyjn¹ od
powy¿szego wyroku z³o¿y³ dyrektor Oddzia³u Regionalnego ARiMR.
2 Stan faktyczny zosta³ opisany na podstawie uzasadnienia wyroku Naczelnego S¹du Administracyjnego z 3 lipca 2012 r., sygn. akt II GSK 886/11.
3 Tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.
4 Tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 86.
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Naczelny S¹d Administracyjny uchyli³ wyrok S¹du I instancji5. Wed³ug
NSA, istota sporu sprowadza³a siê do odpowiedzi na pytanie, czy je¿eli s¹d
orzek³ separacjê, a jeden z ma³¿onków posiada³ wpis do ewidencji producentów
rolnych i legitymowa³ siê w zwi¹zku z tym numerem identyfikacyjnym, to czy
drugi ma³¿onek móg³ uzyskaæ taki numer? S¹d udzieli³ na tak postawiony problem nastêpuj¹cej odpowiedzi:
Po pierwsze, w myl art. 12 ust. 4 ustawy o ewidencji: W przypadku
ma³¿onków oraz podmiotów bêd¹cych wspó³posiadaczami gospodarstwa rolnego nadaje siê jeden numer identyfikacyjny; numer identyfikacyjny nadaje siê
temu z ma³¿onków lub wspó³posiadaczy, co do którego wspó³ma³¿onek lub
wspó³posiadacz wyrazili pisemn¹ zgodê. Wyk³adnia jêzykowa art. 12 ust. 4
ustawy o ewidencji nie budzi ¿adnych w¹tpliwoci i nakazuje nadanie numeru
identyfikacyjnego wy³¹cznie jednemu ma³¿onkowi.
Po drugie, separacja nie powoduje ustania ma³¿eñstwa. Obliczona jest, jak
zauwa¿y³ NSA, na prawne uregulowanie stanu kryzysu pomiêdzy ma³¿onkami,
który mo¿e przecie¿ zostaæ przezwyciê¿ony, czego wyrazem jest zakaz zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego (art. 614 § 2 k.r.o.) i mo¿liwoæ zniesienia separacji (art. 616
§ 1 k.r.o.). Jest stanem przejciowym  mo¿e, lecz nie musi, zakoñczyæ siê
rozwodem, a mo¿e te¿ zostaæ zniesiona na zgodne ¿¹danie ma³¿onków. Je¿eli
zatem po separacji adresaci tego orzeczenia  ma³¿onkowie w separacji
 w dalszym ci¹gu pozostaj¹ w zwi¹zku ma³¿eñskim, przepisu art. 12 ust. 4
ustawy o ewidencji, adresowanego m.in. do ma³¿onków, nie mo¿na interpretowaæ inaczej ni¿, ¿e sytuacja prawna ma³¿onków odnonie do posiadania numeru
identyfikacyjnego nie ulega zmianie. W dalszym ci¹gu posiadanie tego numeru
przez jednego z ma³¿onków uniemo¿liwia przyznanie takiego numeru drugiemu
ma³¿onkowi.
Po trzecie, Jedno wprowadzone do systemu ewidencji gospodarstwo
rolne przyporz¹dkowane jest do zewidencjonowanego jednego producenta, niezale¿nie od tego czy by³aby nim osoba fizyczna, grupa osób fizycznych (tak¿e
ma³¿onkowie), osoba prawna czy grupa takich osób, a obu tym ewidencjom
przyporz¹dkowana jest ewidencja wniosków o przyznanie p³atnoci. Wspó³posiadanie jednego zewidencjonowanego gospodarstwa rolnego przez ma³¿onków,
z których jeden nadany ma numer identyfikacyjny oznacza, ¿e p³atnoci bêd¹
przyznawane na wniosek o p³atnoci kierowany przez uprawnionego do tego
rolnika dla celów tego jednego gospodarstwa.

5

Wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego z 3 lipca 2012 r., sygn. akt II GSK 886/11.
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II. Problem, przed którym stan¹³ NSA, polega³ na ustaleniu, czy separowany ma³¿onek, bêd¹cy jedynym w³acicielem i posiadaczem nieruchomoci
rolnych, mo¿e zostaæ ujawniony w ewidencji producentów rolnych w sytuacji
uprzedniego nabycia numeru ewidencyjnego przez drugiego ma³¿onka?
Kluczowe znaczenie dla prawid³owego wyjanienia sprawy powinny mieæ
prawne skutki orzeczenia o separacji, czego nie dostrzeg³ NSA, oraz maj¹tkowy
ustrój ma³¿eñstwa.
Powszechny jest pogl¹d o charakterze ma³¿eñstwa jako indywidualnym,
trwa³ym, naturalnym oraz duchowo-cielesnym zwi¹zku spo³ecznym miêdzy
mê¿czyzn¹ i kobiet¹6. Dodatkowo zwi¹zek ten jest uprzywilejowany i sankcjonowany przez prawo. Na instytucjê ma³¿eñstwa sk³adaj¹ siê stosunki prawne
zarówno o charakterze prawnoma³¿eñskim, jak i prawnorodzinnym7. Zawarcie
ma³¿eñstwa wywo³uje skutki w sferze stanu cywilnego, stwarzaj¹c nowy stan
cywilny  ¿onaty (m¹¿) i zamê¿na (¿ona). Ze stanem cywilnym mê¿a lub ¿ony
zwi¹zane s¹ okrelone ustawowo obowi¹zki. Przede wszystkim ma³¿onkowie
maj¹ równe prawa i obowi¹zki w ma³¿eñstwie. Ponadto, zobowi¹zani s¹ do
wspólnego po¿ycia, do wzajemnej pomocy i wiernoci oraz do wspó³dzia³ania
dla dobra rodziny. Równie¿ ma³¿onkowie decyduj¹ wspólnie o istotnych sprawach rodziny, a w przypadku braku porozumienia miêdzy nimi, ka¿de mo¿e
zwróciæ siê o rozstrzygniêcie do s¹du (art. 23 k.r.o.). Poza tym ma³¿onkowie s¹
zobowi¹zani, ka¿dy wed³ug si³ oraz mo¿liwoci zarobkowych i maj¹tkowych,
przyczyniaæ siê do zaspokojenia potrzeb rodziny, któr¹ tworz¹ jako ma³¿eñstwo. Zadoæuczynienie temu obowi¹zkowi mo¿e polegaæ tak¿e, w ca³oci lub
czêci, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i pracy we wspólnym
gospodarstwie domowym (art. 27 k.r.o.)8. Oboje ma³¿onkowie s¹ te¿ odpowiedzialni solidarnie za zobowi¹zania zaci¹gniête przez jednego z nich w sprawach
wynikaj¹cych z zaspokojenia zwyk³ych potrzeb rodziny (art. 30 § 1 k.r.o.).
Separacja nie rozwi¹zuje ma³¿eñstwa, ale jest instytucj¹ modyfikuj¹c¹
treæ stosunku ma³¿eñstwa9. Separacja stanowi usankcjonowane przez s¹d zawieszenia wspólnoty ma³¿eñskiej. Zalet¹ separacji jest to, ¿e nie prowadzi do
6 Zob. K. Piasecki, Kodeks rodzinny i opiekuñczy. Komentarz, Warszawa 2011, s. 17; T. Smyczyñski, Prawo rodzinne i opiekuñcze, Warszawa 1999, s. 22.
7 Na temat istoty prawnej ma³¿eñstwa zob. szerzej: K. Piasecki, op. cit., s. 17; J. Ignatowicz,
M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2012, s. 103; A. Dziêga, Prawny wymiar ma³¿eñskiej wspólnoty
osób, w: A. Dziêga, M. Greszata, P. Telusiewicz (red.), Kocielne prawo procesowe. Prawo rodzinne.
Materia³y i studia, t. 4., Lublin 2007, s. 26.
8 Zob. J. Winiarz, Kodeks rodzinny i opiekuñczy. Komentarz, Warszawa 2012; dostêp: Legalis.
9 Zob. A. Sylwestrzak, Skutki prawne separacji ma³¿onków, Warszawa 2007, s. 51. Zob. te¿
M. Seroka, Separacja w prawie kanonicznym i w polskim prawie cywilnym, w: B. Sitek, T. Jasudowicz,
M. Seroka (red.), Fides et bellum. Ksiêga powiêcona Pamiêci Ksiêdza Biskupa, Profesora, Genera³a
p. Tadeusza P³oskiego, t. II, Olsztyn 2012, s. 324.
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ustania ma³¿eñstwa, które nadal trwa [ ]10. Przede wszystkim poci¹ga za sob¹
skutki odpowiednie dla instytucji rozwi¹zania ma³¿eñstwa przez rozwód, chyba
¿e ustawa stanowi inaczej. Z drugiej strony, separacja zachowuje pewne elementy ma³¿eñstwa i s¹ nimi niemo¿noæ zawarcia drugiego ma³¿eñstwa, nastêpnie
nakaz zachowania wiernoci, a tak¿e niemo¿noæ zmiany nazwiska11. Kolejnym
skutkiem separacji jest mo¿liwoæ podzia³u maj¹tku wspólnego oraz powstanie
przymusowej rozdzielnoci maj¹tkowej (art. 54 § 1 k.r.o.). Nale¿y podkreliæ, ¿e
orzeczenie o separacji powoduje istotne zmiany w ustroju maj¹tkowym. Tworz¹
siê trzy masy maj¹tkowe: Z chwil¹ uprawomocnienia siê wyroku orzekaj¹cego
separacjê dotychczasowy maj¹tek wspólny ma³¿onków przekszta³ca siê w maj¹tek, do którego znajduj¹ odpowiednie zastosowanie przepisy o wspó³w³asnoci
w czêciach u³amkowych (art. 46 k.r.o. w zw. z art. 1035 k.c.). Udzia³y ma³¿onków, co do zasady równe (art. 43 § 1 k.r.o.), w maj¹tku objêtym wczeniej
wspólnoci¹ wchodz¹ do maj¹tków osobistych ka¿dego ma³¿onka. Od chwili
powstania rozdzielnoci maj¹tkowej istniej¹ jedynie dwa maj¹tki: osobisty ¿ony
i osobisty mê¿a12.
Przenosz¹c te ustalenia na grunt analizowanego stanu faktycznego nale¿a³o stwierdziæ, i¿ skutkiem orzeczenia o separacji by³o powstanie doæ skomplikowanej sytuacji prawnej i faktycznej. Przede wszystkim nast¹pi³o przekszta³cenie
wspólnoci gospodarstwa rolnego we wspó³w³asnoæ w czêciach u³amkowych13. Powsta³ tak¿e maj¹tek odrêbny separowanych ma³¿onków (mê¿a
i ¿ony). Maj¹tek odrêbny wnioskodawcy obejmowa³ nieruchomoci rolne
o ³¹cznej powierzchni 3,6654 ha oraz udzia³ we wspólnocie gruntowej, a tak¿e
dzier¿awa nieruchomoci rolnych o ³¹cznej powierzchni 1,37 ha. Najwa¿niejsze
dla analizowanej sytuacji prawnej by³o powstanie rozdzielnoci maj¹tkowej, pozwalaj¹cej ka¿demu z ma³¿onków zarz¹dzaæ samodzielnie swoim maj¹tkiem odrêbnym (art. 511 k.r.o.).
Wa¿n¹ dla realizacji praw maj¹tkowych wnioskodawcy jest okolicznoæ,
¿e spe³nia³ on ustawowe kryteria producenta rolnego, a to uprawnia³o go do
ujêcia w ewidencji. Krajowy system ewidencji rolnej sk³ada siê z: ewidencji
producentów rolnych i ewidencji gospodarstw rolnych. Zgodnie z art. 3 pkt 1
10 A. Stêpieñ-Sporek, Skutki separacji zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, w:
Dzia³alnoæ gospodarcza z udzia³em ma³¿onków [online], Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2009
(http://sip.lex.pl/#/monografia, 28.08.2015).
11 Zob. J. Ignaczewski, Rozwód i separacja, Warszawa 2010, s. 157.
12 E. Skowroñska-Bocian, Ma³¿eñskie ustroje maj¹tkowe [online], Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2010 (http://sip.lex.pl/#/monografia/369217562/34, 28.08.2015). Zob. tak¿e P. Kasprzyk, Separacja prawna ma³¿onków, Lublin 2003, s. 239.
13 Szerzej zob. H. Ciep³a, Podzia³ maj¹tku wspólnego ma³¿onków po ustaniu wspólnoci
ustawowej w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego 821
(2014), s. 91 i n.
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ustawy o ewidencji przez gospodarstwo rolne rozumie siê wszystkie nieruchomoci rolne bêd¹ce w posiadaniu tego samego podmiotu. Przez producenta
rolnego uwa¿a siê osobê fizyczn¹, osobê prawn¹ lub jednostkê organizacyjn¹
nieposiadaj¹c¹ osobowoci prawnej, bêd¹c¹: a) uchylona b) rolnikiem w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a rozporz¹dzenia nr 1307/2013, lub c) posiadaczem
zwierzêcia (art. 3 pkt 3 ustawy o systemie ewidencji)14. Z powy¿szego wynika,
¿e za producenta rolnego móg³ byæ uznany ka¿dy posiadacz nieruchomoci
rolnych. Takim posiadaczem by³ wnioskodawca, który sprawowa³ w³adztwo
faktyczne nad gruntami rolnymi. Wobec tego mienia posiada³ samodzielnoæ
w zarz¹dzaniu. Co najwa¿niejsze, nie znajdowa³y siê one w posiadaniu separowanej ma³¿onki. NSA odmówi³ jednak ujêcia wnioskodawcy w ewidencji, choæ
spe³nia³ ustawowe kryteria producenta rolnego, bowiem sprzeciwia³o siê temu
brzmienie art. 12 ust. 4 ustawy o ewidencji. W konsekwencji, separowany rolnik
nie móg³ nabyæ skutecznie numeru identyfikacyjnego i ubiegaæ siê o p³atnoæ
bezporedni¹15.
W tym miejscu pojawia siê w¹tpliwoæ, czy art. 12 ust. 4 ustawy o ewidencji, który stanowi³ podstawê normatywn¹ wyroku NSA, uniemo¿liwia³ ujawnienie w ewidencji producentów rolnych separowanego ma³¿onka i nadania mu
numeru identyfikacyjnego16?
Z brzmienia art. 12 ust. 4 ustawy o ewidencji wynika³o wyranie, ¿e
w przypadku ma³¿onków oraz podmiotów bêd¹cych wspó³posiadaczami gospodarstwa rolnego nadaje siê jeden numer identyfikacyjny; numer identyfikacyjny nadaje siê temu z ma³¿onków lub wspó³posiadaczy, co do którego wspó³ma³¿onek lub wspó³posiadacz wyrazili pisemn¹ zgodê. Z jednej strony, z treci
art. 12 ust. 4 ustawy o ewidencji nie wynika³o expresiss verbis, ¿e nadanie
14 Szerzej na temat pojêcia procent rolny zob. Z. Trojanowski, Glosa do uchwa³y Naczelnego
S¹du Administracyjnego z 30 maja 2012 r., II GPS 2/12, Przegl¹d prawa rolnego 1 (2012), s. 287.
15 Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z 5 lutego 2015 r. o p³atnociach w ramach systemu
wspierania bezporedniego (Dz.U., poz. 308) warunkiem nabycia tzw. dop³at bezporednich jest posiadanie numeru identyfikacyjnego.
16 Wojewódzkie S¹dy Administracyjne reprezentowa³y inne stanowisko ni¿ Naczelny S¹d Administracyjny i uchyla³y decyzje odmawiaj¹ce wpisu do ewidencji ka¿dego ma³¿onka z osobna, jeli pozostawali w separacji lub rozdzielnoci maj¹tkowej. Zob. wyrok WSA w £odzi z 25 maja 2007 r., sygn. akt 11
SA/£d 1011/06; wyrok WSA w Lublinie z 8 padziernika 2008 r., sygn. akt l SA/Lu 250/08. Nale¿y
podkreliæ, i¿ przepis art. 12 ust. 4 ustawy, funkcjonuje w ramach wiêkszej usystematyzowanej grupy
przepisów, jak¹ jest sama ustawa i szerzej ca³y system prawa. Nale¿a³o zatem zastosowaæ wyk³adniê
funkcjonaln¹ i systemow¹ omawianego przepisu, uwzglêdniaj¹c tak¿e regulacjê dotycz¹c¹ pozostawania
ma³¿onków w separacji, stosownie do treci przepisów k.r.i.o. Skoro z przepisu art. 12 ust.4 ustawy
wynika, ¿e ma³¿onek po uzyskaniu rozwodu mo¿e siê ubiegaæ o wpis do ewidencji producentów rolnych
i o nadanie numeru identyfikacyjnego, to w wietle unormowania art. 61 § 1 k.r.io., takie samo uprawnienie przys³ugiwaæ bêdzie ma³¿onkowi po orzeczeniu separacji (zob. wyrok WSA w £odzi z 9 lutego 2011 r.,
sygn. akt 11 SA/£d 1418/10). Z. Trojanowski ocenia odmowê ujawnienia wspó³ma³¿onka w ewidencji
producentów rolnych jako nieprawid³ow¹ praktykê. Zob. Z. Trojanowski, op. cit., s. 290.
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jednego numeru dotyczy³o wy³¹cznie tych ma³¿onków, którzy razem prowadzili
gospodarstwo rolne. Z drugiej za strony, by³ on skierowany do ma³¿onków
i wspó³posiadaczy. Wobec tych dwóch podmiotów, prawodawca unormowa³
problematykê nabycia numeru identyfikacyjnego w ten sam sposób17. A mianowicie przyzna³ im jeden numer, zastrzegaj¹c koniecznoæ uzyskania zgody. Taki
zabieg jest ze wszech miar zasadny i racjonalny. Odwo³uj¹c siê dalej do racjonalnoci ustawodawcy, nale¿a³oby przyj¹æ, ¿e ma³¿onkowie i wspó³posiadacze
byli podmiotami podobnymi, skoro poddani zostali jednakowym regu³om.
Sprawowali bowiem ³¹cznie w³adztwo faktyczne nad nieruchomociami rolnymi.
Art. 12 ust. 4 ustawy o ewidencji pe³ni³, zdaniem Sejmu, funkcjê porz¹dkuj¹c¹18, gdy¿ rozstrzyga³ kwestiê przyznania numeru identyfikacyjnego w sytuacji
zbiegu podstaw do ujawnienia podmiotów w ewidencji. Taki wniosek wyp³ywa³
z analizy jego otoczenia normatywnego. I tak art. 12 ust. 3 stanowi³, ¿e Wnioskodawcy podlegaj¹cemu wpisowi do ewidencji producentów na podstawie
kilku tytu³ów nadaje siê jeden numer identyfikacyjny. Z kolei art. 12 ust. 5
przewidywa³, ¿e: W przypadku producentów rolnych, przetwórców, podmiotów prowadz¹cych zak³ady utylizacyjne lub potencjalnych beneficjentów, dzia³aj¹cych w formie spó³ki cywilnej, nadaje siê jeden numer identyfikacyjny. Numer
identyfikacyjny nadaje siê temu wspólnikowi, co do którego pozostali wspólnicy wyrazili pisemn¹ zgodê. Natomiast art. 12 ust. 6 ustala³, ¿e W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, do wniosku o wpis do ewidencji producentów do³¹cza siê pisemn¹ zgodê odpowiednio wspó³ma³¿onka, wspó³posiadacza
gospodarstwa rolnego albo wspólników. Z przytoczonych poszczególnych
ustêpów art. 12 wynika³o, i¿ normowa³ on, w opinii Sejmu, kwestiê kolizji
tytu³ów do umieszczenia w ewidencji producentów rolnych, a wiêc tak¿e do
numerów identyfikacyjnych19. Taki charakter mia³ sporny art. 12 ust. 4 ustawy
o ewidencji, który odnosi³ siê tylko do ma³¿onków-wspó³posiadaczy gospodarstwa rolnego. Odnosz¹c to na grunt analizowanej sprawy nale¿a³o stwierdziæ, ¿e
wpis ma³¿onki do ewidencji producentów rolnych by³ skuteczny tylko wobec
tych gruntów rolnych, które po orzeczeniu separacji przekszta³ci³y siê z wspólnoci ma³¿eñskiej we wspó³w³asnoæ i nadal pozostawa³y we wspólnym w³adaniu przez ma³¿onków. Nie sta³ on natomiast na przeszkodzie umieszczenia wnioskodawcy w ewidencji i przyznania mu numeru identyfikacyjnego w zakresie
tych nieruchomoci rolnych, które wchodzi³y w sk³ad odrêbnego maj¹tku separowanego ma³¿onka i niepozostaj¹cych we wspólnym w³adaniu20.
17
18
19
20

Zob. Stanowisko Sejmu, s. 11 i n.
Ibidem.
Ibidem, s. 12 i n.
Ibidem, s. 1216.
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W analizowanym przypadku wyk³adnia jêzykowa art. 12 ust. 4 ustawy
o ewidencji sta³a w sprzecznoci z rozwi¹zaniami k.r.o., prowadz¹c do irracjonalnych konsekwencji21. A zatem, czy istnia³y wa¿ne racje przemawiaj¹ce na
rzecz odejcia od jêzykowego znaczenia normy zawartej w art. 12 ust. 4 ustawa
o ewidencji22?
W komentowanej sprawie, grunty rolne wchodzi³y w sk³ad maj¹tku odrêbnego separowanego ma³¿onka-rolnika i nie znajdowa³y siê w posiadaniu separowanej ¿ony. W wietle postanowieñ k.r.o. separowany ma³¿onek-rolnik zarz¹dza³ w sposób wy³¹czny i samodzielny swoim maj¹tkiem (art. 511 k.r.o.).
W konsekwencji, do dokonania czynnoci zarz¹du niepotrzebna by³a zgoda
wspó³ma³¿onka, ani te¿ wspó³ma³¿onek nie móg³ sprzeciwiæ siê dokonaniu takich czynnoci. Innymi s³owy, separowana ma³¿onka nie by³a uprawniona do
wyra¿ania zgody na dokonanie czynnoci prawnych, których przedmiot obejmowa³ powy¿sze mienie ma³¿onka. A jej wpis do ewidencji producentów rolnych by³, zgodnie k.r.o., irrelewantny dla ujawnienia w ewidencji separowanego
ma³¿onka jako producenta rolnego w zakresie nieruchomoci rolnych nieobjêtych wspó³w³asnoci¹.
Wymaga odnotowania, ¿e posiadanie numeru identyfikacyjnego by³o i jest
warunkiem nabycia jednolitej p³atnoci obszarowej. Z punktu widzenia ekonomicznego: Dop³aty bezporednie s¹ transferami rodków publicznych, których
celem, z za³o¿enia jest zwiêkszanie dochodów rolników i aby p³atnoci te mog³y
uzyskaæ spo³eczno-polityczn¹ legitymizacjê, konieczna jest ich wysoka efektywnoæ23. Z kolei Naczelny S¹d Administracyjny wskazuje na ich charakter wyrównawczy: [...] system dop³at bezporednich zosta³ ustanowiony dla wyrównania dochodowoci gospodarstw rolnych, poprawy warunków ¿ycia, pracy
i produkcji w rolnictwie24. Z punktu widzenia prawnego s¹ one [ ] uprawnieniem, którego ród³em jest decyzja administracyjna, a normatywn¹ podstaw¹ ich
przyznania  przepisy administracyjne. Stosunek ³¹cz¹cy Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz rolnika nie charakteryzuje siê równorzêdnoci¹ podmiotów, gdy¿ to Agencja w drodze decyzji administracyjnej w³adczo
kszta³tuje sytuacjê prawn¹ rolnika, rozstrzygaj¹c o przyznaniu p³atnoci lub odmowie jej przyznania25. Z powy¿szego wynika, ¿e p³atnoæ jest dochodem, jaki
21
22

Na tê okolicznoæ zawraca³ uwagê Sejm. Zob. ibidem, s. 10 i n.
O mo¿liwoæ wyk³adni systemowej i odejcia od literalnego brzmienia art. 12 ust. 4 ustawy
o ewidencji postulowa³ Sejm. Ibidem, s. 10 i n.
23 R. Marks-Bielska, K. Babuchowska, Wsparcie dochodów rolników w formie dop³at bezporednich, Ekonomika i Organizacja Gospodarki ¯ywnociowej 75 (2009), s. 137.
24 Wyrok NSA z 14 stycznia 2010 r., sygn. akt II GSK 317/09.
25 Zob. D. £obos-Kotowska, M. Stañko, P³atnoci bezporednie a zrównowa¿ony rozwój obszarów wiejskich, Pañstwo i Prawo 10 (2011), s. 92.
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przynosi posiadanie nieruchomoci rolnych przez rolnika. Nieprzyznanie wnioskodawcy numeru rejestracyjnego uniemo¿liwia³o, w wietle wyroku NSA, samodzielne ubieganie siê o dop³aty z tytu³u posiadania przez niego nieruchomoci
rolnych. Z praktyki wynika³o, ¿e taki separowany ma³¿onek móg³ wyst¹piæ o to
wiadczenie, ale tylko za porednictwem swojego wspó³ma³¿onka26. Taki stan
powodowa³, ¿e nie zarz¹dza³ on samodzielnie swoim odrêbnym maj¹tkiem i nie
mia³ prawa do samodzielnego pobierania po¿ytków. W tym zakresie prawo
rolne wymaga³o nadal, w obliczu orzeczonej separacji i ustawowej rozdzielnoci
maj¹tkowej, wspó³dzia³ania ma³¿onków27. Maj¹c na uwadze fakt, ¿e separacja
jest efektem rozpadu ma³¿eñstwa, to powy¿ej opisane wspó³dzia³anie ma³¿onków mog³o stanowiæ powa¿n¹ przeszkodê, trudn¹ do przezwyciê¿enia. Z tej
w³anie przyczyny numer rejestracyjny powinien by³ przys³ugiwaæ ka¿demu ze
separowanych ma³¿onków, aby ka¿dy z nich móg³ osi¹gaæ dochody z nieruchomoci rolnych wchodz¹cych w sk³ad maj¹tku odrêbnego28.
Jeli przyj¹æ, ¿e art. 12 ust. 4 ustawy o ewidencji mia³ zastosowanie do
separowanych ma³¿onków, to pojawia³ siê jeszcze jeden problem, który w okrelonych sytuacjach móg³ stanowiæ powa¿n¹ przeszkodê. Art. 12 ust. 4 móg³
stanowiæ: W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, do wniosku o wpis
do ewidencji producentów do³¹cza siê pisemn¹ zgodê odpowiednio wspó³ma³¿onka [ ]. Nietrudno by³o sobie wyobraziæ sytuacjê, w której ¿adne z separowanych ma³¿onków nie by³o ujawnione w spisie producentów i nie mia³o numeru identyfikacyjnego. Po orzeczeniu separacji, jeden z ma³¿onków jako
producent rolny wyst¹pi³ z wnioskiem o wpis do ewidencji i o nabycie numeru
identyfikacyjnego. W takiej sytuacji organ powinien równie¿ za¿¹daæ pisemnej
zgody separowanego ma³¿onka, bowiem wymaga³ tego art. 12 ust. 4 w zwi¹zku
z art. 12 ust. 6 ustawy o ewidencji. Skutecznoæ powy¿szej czynnoci prawnej
separowanego ma³¿onka-rolnika uzale¿niona by³a od zgody drugiego separowanego ma³¿onka. Dopóki takiej zgody rolnik nie otrzyma³, dopóty nie móg³ nabyæ
statusu producenta rolnego29.
26

Minister rolnictwa wskazywa³, ¿e rozwi¹zanie prawne zawarte w ustawie o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie
p³atnoci nie ogranicza prawa w³asnoci wspó³ma³¿onka osoby wpisanej do krajowego systemu ewidencji producentów. Nadawanie jednego numeru identyfikacyjnego ma³¿onkom jest efektywnym narzêdziem,
które skutecznie umo¿liwia zapobieganie sztucznemu podzia³owi gospodarstwa w celu uzyskania p³atnoci. Zob. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich 1 (2012), s. 29.
27 Problem rozliczeñ pomiêdzy separowanymi ma³¿onkami pozostawa³ poza sfer¹ ustawy o ewidencji oraz ustawy o p³atnociach i nie by³ te¿ rozstrzygany w decyzji przyznaj¹cej p³atnoæ. Zob.
uchwa³a NSA z 30 maja 2012 r., sygn. akt II GPS 2/12. Zob. tak¿e Stanowisko Sejmu, s. 22.
28 Na ten problem zwraca³ uwagê Sejm. Zob. Stanowisko Sejmu, s. 15.
29 Na ten problem zwraca³ uwagê senator A. Matusiewicz: Mo¿na zadaæ sobie pytanie, co
bêdzie, je¿eli wspó³ma³¿onek nie wyrazi pisemnej zgody na nadanie jednego numeru. Wówczas  tu nie
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III. Konstytucyjny problem wp³ywu maj¹tkowego ustroju ma³¿eñskiego
na uprawnienia rolników, jakie wynika³y z ustawy o ewidencji, dostrzeg³ inny
sk³ad orzekaj¹cy NSA, który z³o¿y³ pytanie prawne do Trybuna³u Konstytucyjnego (dalej: s¹d pytaj¹cy)30. Zdaniem s¹du pytaj¹cego art. 12 ust. 4 ustawy z 18
grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p³atnoci by³ niezgodny
z art. 32 Konstytucji. Narusza³ zakaz dyskryminacji, wprowadzaj¹c stan cywilny
jako kryterium zró¿nicowania rolników (posiadaczy gospodarstwa), co nie znajdowa³o ¿adnego uzasadnienia aksjologicznego. Przepis ten pogarsza³ sytuacjê
prawn¹ rolników, którzy pozostawali w zwi¹zku ma³¿eñskim, lecz prowadzili
dwa odrêbne gospodarstwa na zasadzie odrêbnoci maj¹tkowej ma³¿eñskiej.
NSA dostrzeg³ równie¿, ¿e zaskar¿ony przepis narusza³ zasadê zaufania
obywatela do pañstwa i stanowionego przez nie prawa oraz zasadê poprawnej
legislacji, wywodzone z art. 2 Konstytucji. Niezgodnoæ z zasad¹ zaufania do
pañstwa i prawa wynika³a, zdaniem NSA, z braku spójnoci pomiêdzy art. 12
ust. 4 ustawy o ewidencji a k.r.o. Uniemo¿liwia³ on bowiem prowadzenie przez
oboje ma³¿onków samodzielnych gospodarstw rolnych, choæ przepisy k.r.o.
pozwala³y ma³¿onkom posiadaæ odrêbne gospodarstwa rolne. Z kolei naruszenie zasady poprawnej legislacji wynika³o z braku celu, który uzasadnia³by zakaz
przyznania osobnych numerów identyfikacyjnych ma³¿onkom posiadaj¹cym odrêbne gospodarstwa rolne.
Trybuna³ Konstytucyjny wyda³ 3 grudnia 2013 r. wyrok w sprawie zainicjowanej pytaniem prawnym (sygn. akt P 40/12). Orzek³, ¿e: Art. 12 ust. 4 ustawy
z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p³atnoci
(Dz.U. z 2012 r. poz. 86) w zakresie, w jakim nie przewiduje dopuszczalnoci
nadania osobnych numerów identyfikacyjnych ka¿demu z ma³¿onków, w sytuacji gdy istnieje miêdzy nimi rozdzielnoæ maj¹tkowa i posiadaj¹ odrêbne gospodarstwa rolne: a) nie jest niezgodny z wynikaj¹cymi z art. 2 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej zasadami zaufania do pañstwa i stanowionego przez
ma odpowiedniego odes³ania, ale to jest oczywiste  w grê wchodz¹ przepisy kodeksu rodzinnego. Tam
jest taki przepis, zgodnie z którym o istotnych sprawach rodziny mo¿e rozstrzygaæ s¹d rodzinny. I je¿eli
w omawianej tu sytuacji z jakiego wzglêdu nie bêdzie zgody drugiego ze wspó³ma³¿onków, to ten spór
miêdzy ma³¿onkami, czy te¿ miêdzy posiadaczami gospodarstwa rolnego na innych zasadach, mo¿e
zostaæ rozstrzygniêty przez s¹d. Zob. zapis stenograficzny wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi (103.) oraz Komisji Ustawodawczej (266.) 24 kwietnia 2014 [online], http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Zf04EVJ0F5YJ:www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatkomisjeposiedzenia/4951/stenogram/103rrww_egz_4.pdf+&cd=10&hl=pl&ct=clnk&gl=pl (12.08.2015).
30 Zob. pytanie prawne NSA z 26 lipca 2012 r. [online], http://db.trybunal.gov.pl/sprawa/sprawa_pobierz_plik200.asp?plik=F365888492/P_40_12_sp_2012_07_26_ADO.pdf&syg=P%2040/12
(9.03.2015).
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nie prawa oraz poprawnej legislacji, b) jest niezgodny z art. 32 ust. 1 w zwi¹zku
z art. 18 Konstytucji31.
Tezy tego wyroku rysuj¹ siê nastêpuj¹co. Przede wszystkim [ ] rozwi¹zanie zastosowane przez ustawodawcê w zaskar¿onym przepisie opiera siê na
za³o¿eniu, ¿e ma³¿onkowie zawsze prowadz¹ wspólnie gospodarstwo rolne. To
za³o¿enie nie jest w³aciwe. Wspólne prowadzenie gospodarstwa rolnego przez
oboje ma³¿onków wystêpuje czêsto w polskich warunkach i mo¿e byæ uznane
za typowe. W takich sytuacjach jeden wpis do ewidencji producentów rolnych
i nadanie jednego numeru identyfikacyjnego znajduj¹ uzasadnienie.
Ponadto, mog¹ wyst¹piæ i w praktyce wystêpuj¹ sytuacje, gdy ma³¿onkowie prowadz¹ odrêbne gospodarstwa rolne. Wówczas ka¿de z ma³¿onków spe³nia wymagania przewidziane zarówno w prawie unijnym, jak i w prawie polskim,
do uznania go za rolnika [ ]. Dopuszczalnoæ wpisu do ewidencji tylko jednego z ma³¿onków i nadanie mu numeru identyfikacyjnego jest wówczas niekorzystne dla drugiego z ma³¿onków. Mo¿e siê bowiem okazaæ, ¿e nie jest w stanie
korzystaæ ze rodków pomocy, albo korzystanie z nich jest uzale¿nione od
dobrej woli ma³¿onka wpisanego do ewidencji.
Nadto [ ] wspólne albo oddzielne prowadzenie gospodarstw rolnych
przez ma³¿onków jest niezale¿ne od stosunków maj¹tkowych, jakie miêdzy nimi
wystêpuj¹. We wspó³czesnych warunkach polskich w sk³ad gospodarstwa rolnego znajduj¹cego siê w posiadaniu obojga ma³¿onków i przez nich prowadzonego mog¹ wchodziæ nieruchomoci o ró¿nym charakterze: zarówno nale¿¹ce
do maj¹tku wspólnego ma³¿onków, jak i do maj¹tków odrêbnych, np. nieruchomoci nabyte przed powstaniem wspólnoci ustawowej. W zwi¹zku z tym,
Nale¿y wiêc oddzieliæ kwestiê posiadania i prowadzenia gospodarstwa rolnego
przez oboje ma³¿onków od ustroju maj¹tkowego miêdzy nimi (wspólnoæ albo
roz³¹cznoæ maj¹tkowa). Tak wiêc roz³¹cznoæ maj¹tkowa miêdzy ma³¿onkami
dotycz¹ca wszystkich lub niektórych nieruchomoci wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego nie wyklucza tego, ¿e gospodarstwo znajduje siê w posiadaniu obojga ma³¿onków. Z kolei Odwrotnie, ustrój wspólnoci maj¹tkowej
miêdzy ma³¿onkami nie wyklucza oddzielnego posiadania i prowadzenia gospodarstw rolnych przez ma³¿onków.
Trybuna³ dostrzeg³, ¿e zaskar¿ona regulacja prowadzi do wy³¹czenia pewnej grupy podmiotów z systemów wsparcia przewidzianych dla rolników. Trybuna³ nie dostrzeg³ równie¿ wartoci konstytucyjnej, której mia³oby s³u¿yæ zró¿nicowanie wprowadzone przez kwestionowany przepis, a nawet przeciwnie, jest
on niezgodny z wartociami wyra¿onymi w art. 18 Konstytucji. W zwi¹zku
31

Sentencja zosta³a og³oszona 13 grudnia 2013 r. w Dz.U. poz. 1537.
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z tym, uzna³, ¿e zró¿nicowanie podmiotów podobnych w wyniku obowi¹zywania kwestionowanego przepisu nie jest usprawiedliwione.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e TK odroczy³ termin utraty mocy obowi¹zuj¹cej o 18
miesiêcy na podstawie art. 190 ust. 3 Konstytucji. Zastrzegaj¹c jednoczenie, ¿e
w nowelizuj¹cej ustawie niezbêdne jest zamieszczenie przepisów, które bêd¹
przeciwdzia³aæ nadu¿yciom, ukierunkowanych na uzyskanie wy¿szych p³atnoci. W konsekwencji, prawodawca musi przyznaæ Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa kompetencje kontrolne na etapie dokonywania wpisu
do ewidencji i nadawania numeru identyfikacyjnego. Na ma³¿onkach za spoczywa ciê¿ar wykazania, ¿e posiadaj¹ i prowadz¹ odrêbne gospodarstwa rolne.
Konieczne jest jednak ustawowe okrelenie przes³anek ustalenia, ¿e taka sytuacja
rzeczywicie wystêpuje.
IV. Powy¿szy wyrok TK zosta³ wykonany ustaw¹ z 23 padziernika 2014 r.
o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p³atnoci (Dz.U.
2014, poz. 1872). Ustalono, ¿e wpisu producenta do ewidencji producentów
dokonuje siê, w drodze decyzji administracyjnej, na jego wniosek z³o¿ony do
kierownika biura powiatowego Agencji w³aciwego miejscowo, na formularzu
opracowanym i udostêpnionym przez Agencjê. Ustawodawca nada³ równie¿
nowe brzmienie art. 12 ustawy o ewidencji32. Zgodnie z art. 12 ust. 1 tej¿e
ustawy33 W decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 1, producentowi nadaje siê
numer identyfikacyjny (ust. 1). W przypadku ma³¿onków oraz podmiotów
bêd¹cych wspó³posiadaczami gospodarstwa rolnego nadaje siê: 1) jeden numer
32 Art. 12 ustawy o ewidencji w brzmieniu obowi¹zuj¹cym od 1 stycznia 2015 r.: 1. W decyzji,
o której mowa w art. 11 ust. 1, producentowi nadaje siê numer identyfikacyjny. 2. Numer identyfikacyjny, o którym mowa w ust. 1, jest niepowtarzalny i nie przechodzi na nastêpcê prawnego. 3. Wnioskodawcy podlegaj¹cemu wpisowi do ewidencji producentów na podstawie kilku tytu³ów nadaje siê jeden
numer identyfikacyjny. 4. W przypadku ma³¿onków oraz podmiotów bêd¹cych wspó³posiadaczami gospodarstwa rolnego nadaje siê: 1) jeden numer identyfikacyjny temu z ma³¿onków lub wspó³posiadaczy,
co do którego wspó³ma³¿onek lub wspó³posiadacz wyrazili pisemn¹ zgodê; 2) odrêbny numer identyfikacyjny od numeru, o którym mowa w pkt 1, je¿eli wnioskodawca prowadzi samodzielnie odrêbne
gospodarstwo rolne stanowi¹ce zorganizowan¹ ca³oæ gospodarcz¹. 4a. Wnioskodawcê, o którym mowa
w ust. 4 pkt 2, wpisuje siê do ewidencji producentów i nadaje mu siê odrêbny numer identyfikacyjny.
5. W przypadku producentów rolnych, przetwórców, podmiotów prowadz¹cych zak³ady utylizacyjne lub
potencjalnych beneficjentów, dzia³aj¹cych w formie spó³ki cywilnej, nadaje siê jeden numer identyfikacyjny. Numer identyfikacyjny nadaje siê temu wspólnikowi, co do którego pozostali wspólnicy wyrazili
pisemn¹ zgodê. 6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, do wniosku o wpis do ewidencji
producentów do³¹cza siê pisemn¹ zgodê odpowiednio wspó³ma³¿onka, wspó³posiadacza gospodarstwa
rolnego albo wspólników.
33 Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p³atnoci (tekst jednolity: Dz.U. 2014 r.,
poz. 1872).
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identyfikacyjny temu z ma³¿onków lub wspó³posiadaczy, co do którego wspó³ma³¿onek lub wspó³posiadacz wyrazili pisemn¹ zgodê; 2) odrêbny numer identyfikacyjny od numeru, o którym mowa w pkt 1, je¿eli wnioskodawca prowadzi
samodzielnie odrêbne gospodarstwo rolne stanowi¹ce zorganizowan¹ ca³oæ
gospodarcz¹. Z kolei art. 12 ust. 4a ustawy o ewidencji przewiduje, ¿e Wnioskodawcê, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, wpisuje siê do ewidencji producentów i nadaje mu siê odrêbny numer identyfikacyjny. Powy¿sza zmiana wesz³a
w ¿ycie 1 stycznia 2015 r., a wraz z ni¹ rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z 24 grudnia 2014 r. w sprawie szczegó³owych wymagañ, jakie
powinien spe³niaæ wniosek o wpis do ewidencji producentów (Dz.U. 2014,
poz. 1964). Zgodnie z tym rozporz¹dzeniem ma³¿onek wystêpuj¹cy o nadanie
odrêbnego numeru identyfikacyjnego, musi do³¹czyæ informacjê o tym, ¿e samodzielnie prowadzi odrêbne gospodarstwo rolnego stanowi¹ce zorganizowan¹
ca³oæ gospodarcz¹ oraz wskazaæ dowody potwierdzaj¹ce tê okolicznoæ.

Wnioski
Powy¿ej opisany przypadek potwierdza tezê, ¿e niespójnoæ systemu
prawnego przek³ada siê bezporednio na brak bezpieczeñstwa prawnego obywateli. W analizowanej sprawie separacja nie wywiera³a skutków prawnych
w sferze publicznego prawa rolnego, uzale¿niaj¹c dokonanie wpisu do ewidencji
producentów rolnych od zgody separowanego ma³¿onka lub wymagaj¹c wspó³dzia³ania separowanych ma³¿onków w zakresie realizacji praw maj¹tkowych
wchodz¹cych w zakres ich odrêbnego maj¹tku. Niedoci¹gniêcia ustawodawcy
Wojewódzkie S¹dy Administracyjne ³agodzi³y wyk³adni¹ celowoci¹ i wyra¿a³y
zgodê na ujawnienie w ewidencji ka¿dego z ma³¿onków, jeli pozostawali
w separacji lub w rozdzielnoci maj¹tkowej. Inne stanowisko w tej sprawie zaj¹³
Naczelny S¹d Administracyjny, który stosuj¹c wyk³adniê literaln¹ ustawy, nie
uwzglêdnia³ okolicznoci separacji dla prowadzenia i posiadania gospodarstwa.
Wskutek pytania prawnego, zainicjowanego przez NSA, w sprawê wpisów
do ewidencji producentów rolnych i numerów ewidencji w³¹czy³ siê Trybuna³
Konstytucyjny. Wyrok TK w sposób autorytatywny przeci¹³ spór prawny
w zakresie ujawniania ma³¿onków w ewidencji producentów rolnych i przyznawania im numeru identyfikacyjnego oraz przywróci³ spójnoæ rozwi¹zañ prawnych. Przyj¹³, ¿e Konstytucja wymaga, aby ma³¿onkowie, pozostaj¹cy w rozdzielnoci maj¹tkowej i prowadz¹cy dwa odrêbne gospodarstwa, mieli
zagwarantowan¹ mo¿liwoæ ujawnienia tej dzia³alnoci w ewidencji i ubiegania
siê, ka¿dy z osobna, o dop³aty. Trybuna³ Konstytucyjny poszed³ dalej w ocenie
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istniej¹cej regulacji, uznaj¹c, ¿e uprawnienie ujawniania w ewidencji producentów rolnych i do numeru identyfikacyjnego przys³uguje ka¿demu z ma³¿onków,
niezale¿nie od ³¹cz¹cego ich ustroju maj¹tkowego, jeli samodzielnie prowadz¹
gospodarstwo rolne, rozumiane jako zorganizowana ca³oæ. Powy¿sze rozstrzygniêcie, które rozwi¹zuje powa¿ne problemy rolników, znalaz³o swoje odzwierciedlenie w aktualnym stanie prawnym, obowi¹zuj¹cym od 1 grudnia 2015 r. Do
tego czasu, pozostaj¹cy w separacji rolnicy, ale prowadz¹cy dwa odrêbne gospodarstwa, nie mogli ubiegaæ siê osobno o dop³aty, co ogranicza³o ich
samodzielnoæ ekonomiczn¹.
POSIADANIE GOSPODARSTWA PRZEZ MAŁŻONKÓW
A WPIS DO EWIDENCJI PRODUCENTÓW ROLNYCH.
STUDIUM JEDNEGO PRZYPADKU
(STRESZCZENIE)

Na podstawie art. 12 ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p³atnoci rolnicy, pozostaj¹cy w zwi¹zkach
ma³¿eñskich, ale prowadz¹cy dwa odrêbne gospodarstwa (np. rozdzielnoæ maj¹tkowa), nie mogli
ubiegaæ siê osobno o dop³aty, co ogranicza³o ich samodzielnoæ ekonomiczn¹. Problem ten nabiera³
szczególnego znaczenia w sytuacji pozostawania przez ma³¿onków-rolników w separacji. Mimo sygnalizowanych problemów, ustawodawca nie dokona³ nowelizacji ustawy o systemie ewidencji producentów rolnych. Dopiero wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 3 grudnia 2013 r. (sygn. akt P 40/12)
otworzy³ drogê rolnikom-ma³¿onkom do odrêbnego umieszczenia ich w ewidencji producentów rolnych i samodzielnego ubiegania siê o dop³aty.

THE POSSESSION OF FARM BY THE SPOUSES AND THE ENTRY
IN THE REGISTER OF AGRICULTURAL PRODUCERS.
A SINGLE CASE STUDY
(SUMMARY)

On the basis of Act of the national register of producers, the record of farms and records of
claims for payment, farmers, being in the matrimony and running farms on your own account
(eg. separate property) were not able to autonomously apply for the area payment. Such situation
limited their economic independence. This problem took on special meaning when spouses-farmers
were on the legal separation. Despite the identified problems, the legislature did not introduced
amendments in the Act. It was not until the Constitutional Courts judgment of 3 December 2013.
(Ref. P 40/12 P) gave farmers-spouses all the clear to place them separately in the register of
agricultural producers and independently apply for area payments.
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DER BESITZ DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE DURCH
EHEGATTEN UND DIE EINTRAGUNG IN DAS REGISTER
DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN ERZEUGER.
EINZELFALLSTUDIE
(ZUSAMMENFASSUNG)

Auf der Grundlage des Art. 12 des Gesetzes über das nationale Anmeldesystem der Hersteller,
das Register landwirtschaftlicher Betriebe und über das Register der Zahlungsanträge, Landwirte, die
verheiratet bleiben aber gleichzeitig zwei separate Bauernhöfe führen (z. B. separates Eigentum),
könnten bis vor kurzem, separat leider keine Subventionen beantragen. Dadurch wurde auch ihre
ökonomische Unabhängigkeit stark begrenzt. Trotz der festgestellten Probleme, hat der Gesetzgeber
keine Änderungen im Gesetz über das Register der landwirtschaftlichen Produzenten eingeführt. Erst
das Urteil des Verfassungsgerichtes vom 3. Dezember 2013 (AZ P 40/12) hat dazu geführt, dass
Landwirte-Ehepartner, können getrennt in das Register der landwirtschaftlichen Produzenten eingetragen werden und auch unabhängige Beantragung für Subventionen machen.
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Wstęp
W powiecie i³awskim le¿y malownicze miasto Susz, któremu ju¿ przed
II wojn¹ wiatow¹ powiêcono cenn¹ monografiê w jêzyku niemieckim1, natomiast w 2006 r. zredagowano dzieje miasta w jêzyku polskim2. Sporód mozaiki
zagadnieñ poruszanych w tych opracowaniach skrótowo potraktowano historiê
katolickiej placówki duszpasterskiej. Zarówno w XIX, jak i w pierwszej po³owie
XX w. ludnoæ tego wyznania mieszkaj¹ca w Suszu i okolicach nale¿a³a do
diaspory, gdzie dominuj¹c¹ konfesj¹ by³ luteranizm. Mog³oby siê zatem wydawaæ, ¿e funkcjonowanie gminy wyznaniowej, zaliczanej do mniejszoci konfesyjnej, nie odbija³o siê wiêkszym echem w dziejach lokalnych spo³ecznoci.
Zamieszczone na ³amach Studiów Warmiñskich opracowanie dotycz¹ce genezy i powstania katolickiej placówki duszpasterskiej w Suszu przeczy tej tezie3.
Adres/Adresse/Anschrift: ks. dr Marek Jodkowski, Katedra Teologii Moralnej i Etyki, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, ksmarekj@wp.pl.
1 K.J. Kaufmann, Geschichte der Stadt Rosenberg in Westpreußen, Rosenberg 1937.
2 J. Cygañski (red.), Susz. Z dziejów miasta i okolic, Olsztyn 2006.
3 M. Jodkowski, Geneza i powstanie katolickiej placówki duszpasterskiej w Suszu, Studia Warmiñskie 50 (2013), s. 251262.
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Ludnoæ tej konfesji musia³a siê bowiem zmierzyæ z reperkusjami decyzji politycznych podejmowanych na szczeblu pañstwowym, a jednoczenie kreowa³a
obraz Kocio³a zaanga¿owanego m.in. w sprawy spo³eczne, religijne oraz edukacyjne.
Celem niniejszego artyku³u jest zaprezentowanie historii kuracji suskiej,
stanowi¹cej chronologiczn¹ kontynuacjê cytowanego powy¿ej opracowania na
temat erygowania wspomnianej placówki a¿ do zakoñczenia pracy ks. Franza
Alberta Loepera w Suszu, czyli od 1879 r. do 1884 r.4 Zostan¹ zatem scharakteryzowane zagadnienia odnosz¹ce siê do ludnoci katolickiej kuracji suskiej, troski o jej stan materialny, ¿ycia religijnego, szkolnictwa katolickiego, duszpasterstwa wojskowego i wiêziennego, a tak¿e jej finansów. Poczesn¹ rolê w dziejach
suskiej placówki duszpasterskiej odegra³a katolicka stacja misyjna w Zalewie.
Przedstawiciele diecezji che³miñskiej umownie traktowali j¹ jako czêæ opisywanej kuracji, co znalaz³o odzwierciedlenie zw³aszcza w statystykach demograficznych5. Nale¿y zatem przybli¿yæ funkcjonowanie zalewskiej stacji misyjnej stanowi¹cej dojazdowy punkt duszpasterski suskiego kuratusa. W celu nakrelenia
wielostronnego ujêcia dziejów kuracji w Suszu warto poddaæ analizie przede
wszystkim materia³y zgromadzone w Archiwum Zarz¹du Generalnego Stowarzyszenia w. Bonifacego, które mieci siê w Bonifatiuswerk w Paderborn.
Cenne wydaj¹ siê tak¿e dziewiêtnastowieczne artyku³y i notatki prasowe, zw³aszcza autorstwa kuratusa suskiego ks. Franza Alberta Loepera.

Ludność katolicka Susza i okolic
W latach 18701883, pomimo obserwowanej emigracji ludnoci, liczba
katolików w Suszu i okolicach wzros³a z 327 do 412. W 1883 r., we wspomnianym miecie mieszka³y 92 osoby tego wyznania (urzêdnicy, rzemielnicy i s³u¿¹cy). Poza tym odnotowano 46 katolickich ¿o³nierzy oraz 22 wiêniów tej konfesji. W okolicznych maj¹tkach i wsiach wiarê katolick¹ deklarowa³y 154 osoby,
wywodz¹ce siê w wiêkszoci z rodzin robotniczych. Do miejscowej wspólnoty
katolickiej nale¿a³ jedynie jeden w³aciciel ziemski, ¿yj¹cy zreszt¹ w ma³¿eñstwie
mieszanym wyznaniowo. W Zalewie, oddalonym 4 mile, oraz jego okolicach
mieszka³o 98 katolików. Warto nadmieniæ, ¿e suska wspólnota obejmowa³a ludnoæ rozproszon¹ w 163 miasteczkach, wsiach, osadach i przysió³kach. Liczbê
4

Por. H. Mross, S³ownik biograficzny kap³anów diecezji che³miñskiej wywiêconych w latach
18211920, Pelplin 1995, s. 176177.
5 Zob. Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz BerlinDahlem (dalej: GStA PK), XX. HA
Hist. StA Königsberg, Rep. 2 Oberpräsident der Provinz Ostpreußen II, Nr. 2331, k. 78.
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protestantów na tych terenach szacowano na oko³o 30 0006. Zawierano najczêciej
mieszane wyznaniowo zwi¹zki ma³¿eñskie. Zgodnie z informacjami przytaczanymi
w ówczesnej prasie, dzieci wywodz¹ce siê z takich rodzin chrzczono niemal bez
wyj¹tku w wi¹tyniach protestanckich. Usprawiedliwiano siê przy tym od dawna
praktykowanym zwyczajem oraz spor¹ odleg³oci¹ do oratorium katolickiego
w Suszu. Pracê podejmowano najczêciej u protestantów, co przyczynia³o siê do
obojêtnoci religijnej ludnoci katolickiej oraz zaniedbywania przez ni¹ czynnoci
religijnych. Na dodatek, wiêkszoæ dzieci pobiera³a w tamtym czasie naukê
w wiejskich szko³ach ewangelickich. Jedynie w trzech obwodach szkolnych,
w których uczy³o siê ³¹cznie 14 dzieci katolickich, wprowadzono katechezê, finansowan¹ najprawdopodobniej przez Stowarzyszenie w. Bonifacego i Wojciecha
w Pelplinie. Odbywa³a siê ona w jednej ze szkó³ wiejskich, w rodowe popo³udnia7.

Troska o stan materialny kuracji suskiej
Budowê kocio³a katolickiego w Suszu zamierzano przeprowadziæ ju¿
w 1872 r. Wsparcie finansowe zadeklarowa³ wówczas biskup che³miñski Jan
Nepomucen Marwicz. Niestety, nieoczekiwane trudnoci pojawi³y siê w trakcie
wyboru odpowiedniej parceli pod przysz³¹ wi¹tyniê. Ponadto nieprzychylna
polityka w³adz pañstwowych wzglêdem Kocio³a katolickiego w czasie kulturkampfu uniemo¿liwi³a rozpoczêcie inwestycji8. W 1880 r. zdecydowano siê na
powiêkszenie powierzchni gruntów kocielnych. Dotychczasowa bowiem nieruchomoæ o wielkoci 4 arów i 10 m2 by³a po³o¿ona doæ niekorzystnie. Wskutek znajduj¹cego siê za budynkiem kocielnym wzniesienia, padaj¹cy deszcz
oraz topniej¹cy lód gromadzi³y siê tu¿ przy ogrodzeniu, powoduj¹c jego postêpuj¹c¹ degradacjê. 8 grudnia tego¿ roku zawarto umowê dotycz¹c¹ kupna
wspomnianego wzniesienia o powierzchni 1 ara i 30 m2 za 115 marek, aby
przenieæ na nie wspomniane ogrodzenie9. Decyzja jednak wymaga³a aprobaty
w³adz pañstwowych, któr¹ otrzymano 24 czerwca 1881 r.10
6 Archiwum Zarz¹du Generalnego Stowarzyszenia w. Bonifacego w Paderborn (dalej: Arch.
Paderborn), Teczka: Rosenberg (15 II 1884); F. Loeper, Mission Rosenberg, Westpreußen, Diöcese Culm,
Bonifatiusblatt 1884, nr 4, s. 58. Liczba katolików nale¿¹cych do stacji misyjnej w Suszu wynosi³a
w 1879 r.  341, w 1880 r.  348, w 1881 r.  335, a w 1882 r.  436; zob. F. Loeper, Mission Rosenberg,
Westpreußen, Diöcese Culm (Schluâ), Bonifatiusblatt 1884, nr 5, s. 71; S. Szczepañski, Spo³eczeñstwo
Susza na przestrzeni dziejów, w: Susz. Z dziejów miasta i okolic, s. 133.
7 F. Loeper, Mission Rosenberg, Westpreußen, Diöcese Culm, s. 5859.
8 Ibidem, s. 58; por. M. Jodkowski, Geneza i powstanie katolickiej placówki duszpasterskiej
w Suszu, s. 255.
9 GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg. Rep. 2 Oberpräsident der Provinz Ostpreußen II.
Nr. 2331, k. 5.
10 Ibidem, k. 89v, 30.
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Zbiórkê pieniêdzy na now¹ wi¹tyniê zainicjowano w 1871 r. Po czterech
latach fundusz budowlany wynosi³ 13 000 marek. Na skutek kulturkampfu
i zwi¹zanego z nim zawieszenia wyp³at dotacji pañstwowych przys³uguj¹cych
Kocio³owi katolickiemu, ciê¿ar utrzymania duchowieñstwa spad³ na barki poszczególnych placówek duszpasterskich. Odst¹piono wówczas od gromadzenia
rodków finansowych na fundusz budowlany. W 1884 r. jego wartoæ dziêki
odsetkom opiewa³a na 15 000 marek11. Na kupno odpowiedniej parceli pod
przysz³y koció³ oraz cmentarz brakowa³o zatem przynajmniej 45 000 marek12.
Zreszt¹ w³adze pañstwowe nie wyra¿a³y zgody na wytyczenie katolickiego miejsca pochówków w Suszu. Pogrzeby odbywa³y siê zatem na cmentarzu ewangelickim13.

Życie religijne w Suszu
Skrupulatnie prowadzone zestawienia statystyczne pozwalaj¹ na analizê ¿ycia religijnego, w tym równie¿ sakramentalnego, prowadzonego przez spo³ecznoæ katolick¹ skupion¹ wokó³ suskiej kuracji w latach 18791883.
Sakramenty, sakramentalia, konwersje i apostazje odnotowane w suskiej kuracji
w latach 18791883 (dane liczbowe)
Pierwsza
Komunia Zapowiedzi
wiêta

luby

Zgony Konwersje Apostazje

Tabela 1

Wielkanocna Komunia w.
komunia w. w ci¹gu roku

Rok

Chrzty

1879

7

4

1

1

8

1

3

150

203

1880

6

2

1

0

4

0

0

147

227

1881

5

5

4

2

3

1

0

176

267

1882

11

3

4

1

8

0

2

208

282

1883

15

6

4

3

12

0

0

210

325

ród³o: F. Loeper, Mission Rosenberg, Westpreußen, Diöcese Culm (Schluâ), Bonifatiusblatt 1884, nr 5, s. 71.

Z powy¿szej tabeli wynika, ¿e najmniej chrztów (5) zg³oszono w 1881 r.,
natomiast najwiêcej (15)  w 1883 r. Do Pierwszej Komunii wiêtej rokrocznie
dopuszczano od 2 (w 1880 r.) do 6 dzieci (w 1883 r.). Po cztery zapowiedzi
wyg³oszono w latach 18811883. W 1880 r. nie odnotowano ¿adnego lubu,
natomiast ich najwiêksz¹ liczbê (3) zaobserwowano w 1883 r. W 1881 r. stwierdzono jedynie trzy zgony cz³onków miejscowej wspólnoty katolickiej, a 8 w latach
11
12
13

F. Loeper, Mission Rosenberg, Westpreußen, Diöcese Culm, Bonifatiusblatt 1884, nr 4, s. 58.
Ibidem, s. 60.
Ibidem.
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1879 i 1882, najwiêcej  12  w 1883 r. W analizowanym okresie jedynie dwie
osoby przyjê³y wiarê katolick¹ (w 1879 i 1881 r.), natomiast a¿ piêæ dokona³o
apostazji (3 w 1879 r. i 2 w 1882 r.). Najmniej wiernych przyst¹pi³o do komunii
w. wielkanocnej w 1880 r.  jedynie 147, za najwiêcej w 1883 r.  210.
W ci¹gu roku liczba udzielonych komunii w. stopniowo wzrasta³a od 203
w 1879 r. do 325 w 1883 r. Warto zauwa¿yæ, ¿e w 1879 r. liczba zgonów
przewy¿sza³a liczbê chrztów. W kolejnych latach obserwowano tendencjê odwrotn¹. Niewielka przewaga liczbowa chrztów nad zgonami w tym okresie
uprawnia do wyci¹gniêcia wniosku, ¿e kuracja suska nie nale¿a³a do dynamicznie rozwijaj¹cych siê wspólnot katolickich w ówczesnej diecezji che³miñskiej.
Z adnotacji ks. Loepera wynika, ¿e mimo trudnoci, z którymi boryka³a siê
opisywana placówka, jej obecnoæ coraz mocniej zaznacza³a siê w wiadomoci
mieszkañców Susza i jego rozleg³ych okolic14.
Na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych XIX w. we mszach w. w ci¹gu tygodnia
uczestniczy³o niewiele osób. W semestrze letnim 1883 r., poza dzieæmi objêtymi
obowi¹zkiem nauczania, niemal nikt nie bra³ udzia³u w celebracjach eucharystycznych w dni powszednie. Od chwili erygowania kuracji do pocz¹tku lat
osiemdziesi¹tych XIX w., niedzielna frekwencja wiernych zwiêkszy³a siê z 1015
osób doros³ych do 3040, natomiast podczas uroczystoci z 3040 do 6070.
W wybrane dni uczestniczy³o równie¿ 2030 ¿o³nierzy. W latach 18701881
miejscowa kaplica zape³ni³a siê wiernymi dwukrotnie. W 1882 r. zdarzy³o siê to
ju¿ trzy razy. Na Wielkanoc tego¿ roku wierni brali udzia³ we mszy w. nie tylko
we wnêtrzu oratorium, ale równie¿ na korytarzu. Nale¿y przy tym zaznaczyæ, ¿e
w miejscowej kaplicy mieci³o siê oko³o 120 wiernych15. W latach osiemdziesi¹tych XIX w. duszpasterz suski odwiedza³ kilkakrotnie w ci¹gu roku powiatowy
lazaret, aby udzielaæ duchowego wsparcia chorym. W Wielki Czwartek przynoszono im komuniê w.16

Szkolnictwo katolickie
Prywatn¹ szko³ê katolick¹ w Suszu erygowano w 1871 r. Przyjmowano do
niej niejednokrotnie zaniedbane dzieci, pochodz¹ce czêsto z rodzin mieszanych
wyznaniowo. Po 12 latach liczba uczniów uleg³a zmniejszeniu. W latach 18801883
uczêszcza³o na zajêcia jedynie 23 dzieci wywodz¹cych siê z rodzin mieszanych
14
15
16

Por. F. Loeper, Mission Rosenberg, Westpreußen, Diöcese Culm (Schluß), s. 71.
Idem, Mission Rosenberg, Westpreußen, Diöcese Culm, s. 59.
Idem, Mission Rosenberg, Westpreußen, Diöcese Culm (Schluß), s. 71.
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wyznaniowo, które okrelano jako urzêdnicze i rzemielnicze. Pozostali uczniowie
pochodzili z rodzin katolickich. Od za³o¿enia opisywanej szko³y do 1883 r.
odnotowano w sumie 42 ch³opców i tyle¿ dziewczynek, którzy uczestniczyli
w jej zajêciach. Nadal znajdowa³a siê ona na plebanii. Niewielkie pomieszczenie
przeznaczone na cele edukacyjne mieci³o niewiele wiêcej ni¿ 20 dzieci. Noszono siê zatem z zamiarem kupna budynku, który mia³by byæ zaadaptowany na
szko³ê i mieszkanie dla nauczyciela. Miesiêcznie pobierano czesne w wysokoci
2550 fenigów za dziecko, z czego op³acano ogrzewanie, sprz¹tanie oraz sprzêt
szkolny17.
W latach 18711884 w prywatnej szkole katolickiej w Suszu pracowa³o
szeciu nauczycieli. Najczêciej o tê posadê zabiegali absolwenci seminariów
nauczycielskich, którzy po trzech latach zdawali nastêpny egzamin i aplikowali
o pracê w szko³ach publicznych. Zreszt¹ czasu spêdzonego w szko³ach misyjnych w³adze pañstwowe nie zalicza³y do sta¿u nauczycielskiego18. Warto nadmieniæ, ¿e 1 kwietnia 1882 r. zatrudniono na tym stanowisku Stephana Jasinskiego19. W czasie wizytacji oraz publicznych egzaminów rocznych szko³a
wypada³a dobrze20.
Od 13 lutego 1884 r. katolickiemu nauczycielowi powierzono prowadzenie
lekcji religii w jednej ze szkó³ wiejskich, prawdopodobnie w Ba³oszycach, jedynie raz w tygodniu, w rody. Z uwagi na niewielk¹ liczbê uczniów opisywanej
konfesji w tamtejszym obwodzie szkolnym (5+5+4), wyp³ata rekompensaty nie
le¿a³a w gestii w³adz szkolnych. Ze wzglêdu na znaczn¹ odleg³oæ od Susza
przekazywano nauczycielowi ka¿dorazowo 2,50 marki, a zatem 90100 marek
rocznie. Jedn¹ trzeci¹ tej sumy ofiarowywa³a miejscowa wspólnota katolicka.
O pozosta³¹ kwotê zabiegano u dobroczyñców, m.in. poprzez proby umieszczane w prasie i czasopismach katolickich21.

Duszpasterstwo wojskowe
Duszpasterstwo wojskowe zosta³o wprowadzone w Suszu w 1832 r. na
skutek porozumienia zawartego pomiêdzy biskupem Józefem Hohenzollernem
17 Idem, Mission Rosenberg, Westpreußen, Diöcese Culm, s. 61; por. M. Jodkowski, Geneza
i powstanie katolickiej placówki duszpasterskiej w Suszu, s. 255.
18 F. Loeper, Mission Rosenberg, Westpreußen, Diöcese Culm, s. 61.
19 Arch. Paderborn, Teczka: Rosenberg (15 II 1884).
20 F. Loeper, Mission Rosenberg, Westpreußen, Diöcese Culm (Schluß), s. 69.
21 Arch. Paderborn, Teczka: Rosenberg (15 II 1884); F. Loeper, Mission Rosenberg, Westpreußen,
Diöcese Culm (Schluß), s. 70. O zbiórkach pieniê¿nych na potrzeby szko³y katolickiej w Suszu zob.
Amtliches Kirchenblatt für die Diözese Culm 1880, nr 6, s. 35; 1883, nr 4, s. 32; 1885, nr 1, s. 6.
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a ówczesnym nadprezydentem prowincji pruskiej Heinrichem Theodorem von
Schön. Msze w. odprawiano dwukrotnie w ci¹gu roku w kociele ewangelickim. Od 1865 r. katolickie nabo¿eñstwa celebrowano ju¿ czterokrotnie w ci¹gu
roku: dwukrotnie we wspomnianym kociele i dwukrotnie w miejscowej gospodzie. Wybór tego ostatniego miejsca by³ podyktowany brakiem akceptacji konsystorza królewieckiego na czêstsze sprawowanie mszy w. w wi¹tyni ewangelickiej. Groba likwidacji duszpasterstwa w suskim garnizonie pojawi³a siê na
pocz¹tku kulturkampfu. W 1873 r., a zatem po usuniêciu z urzêdu biskupa
polowego Franza Adolfa Namszanowskiego, w wielu garnizonach, w tym równie¿ w Suszu, ¿¹dano deklaracji nie tylko od duchowieñstwa, ale i od odbywaj¹cych s³u¿bê ¿o³nierzy, czy s¹ nowokatolikami czy starokatolikami. Kiedy
pytanie spotka³o siê z niezrozumieniem ze strony ¿o³nierzy, stawiano kolejne,
dotycz¹ce stosunku do papie¿a. Poniewa¿ ¿o³nierze aprobowali jego urz¹d,
duszpasterstwo garnizonu suskiego pozostawiono ksiê¿om katolickim. Nieznacznie zmieni³y siê jednak zwyczaje. Do pocz¹tków kulturkampfu doprowadzano ¿o³nierzy katolickich w dni wi¹teczne do oratorium, natomiast póniej
mogli uczestniczyæ w nabo¿eñstwach wed³ug w³asnego uznania. Skutkowa³o to
zwiêkszaj¹c¹ siê ich absencj¹ na mszach w. Rzadko który bowiem ¿o³nierz mia³
odwagê zameldowaæ chêæ wziêcia udzia³u w liturgii, nara¿aj¹c siê przy okazji na
dokuczliwe uwagi ze strony kolegów. Ostatecznie na ¿yczenie ¿o³nierzy stacjonuj¹cych w Suszu, przywrócono wczeniej praktykowany zwyczaj animowanego odgórnie, wspólnotowego uczestnictwa we mszy w.22

Duszpasterstwo więzienne
Od pocz¹tku funkcjonowania suskiej kuracji, za pozwoleniem ówczesnego
dyrektora miejscowego wiêzienia, osadzeni s³uchali nauk g³oszonych przez
duszpasterza, a tak¿e uczestniczyli w kilkakrotnych nabo¿eñstwach sprawowanych w oratorium wiêziennym oraz mieli mo¿liwoæ przyjmowania sakramentów
wiêtych. Od padziernika 1879 r. uleg³a zmianie liczba katolickich wiêniów.
Zgodnie bowiem z now¹ rejonizacj¹ wiêziennictwa, w Suszu zaczêli odbywaæ
karê skazani mieszkaj¹cy w powiecie sztumskim, w którym dominowa³a ludnoæ
katolicka. Z powodu przepe³nienia do opisywanego wiêzienia kierowano równie¿ osadzonych z Elbl¹ga, którzy odbywali karê pozbawienia wolnoci poni¿ej
12 miesiêcy. Zgodnie z miesiêcznymi wykazami, w 1880 r. przebywa³o w suskim
wiêzieniu przewa¿nie 2030 katolików. Warto nadmieniæ, ¿e przed wspomnian¹
22
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deregulacj¹ by³o ich jedynie piêciu23. Na podstawie regulaminu z 16 marca 1881 r.,
wdro¿onego przez wymiar sprawiedliwoci, a dotycz¹cego funkcjonowania wiêzieñ, we wszystkich tego rodzaju placówkach, gdzie liczba osadzonych danej
konfesji chrzecijañskiej stanowi³a oko³o 10%, gwarantowano mo¿liwoæ opieki
duszpasterskiej oraz uczestniczenia w nabo¿eñstwach. W przypadku przynajmniej 10 wiêniów danej konfesji, nabo¿eñstwa mia³y siê odbywaæ raz na miesi¹c. Gdy liczba osób odbywaj¹cych karê wynosi³a 50, duchowny móg³ celebrowaæ nabo¿eñstwa dwa razy w miesi¹cu24. Pojawi³y siê przy okazji postulaty
unormowania spraw finansowych dotycz¹cych rekompensaty za pracê duszpasterza suskiego w wiêzieniu. Wbrew oczekiwaniom w³adze pañstwowe odrzuci³y roszczenia suskiego kuratusa. Dopiero bezporednie pismo adresowane do
Królewskiej Prokuratury Naczelnej (Königliche Oberstaatsanwaltschaft) przynios³o spodziewany skutek. Zgodnie z podjêtym rozporz¹dzeniem, od 1882 r.,
w ka¿d¹ trzeci¹ niedzielê miesi¹ca, po mszy w. celebrowanej dla cz³onków
miejscowej stacji misyjnej, mia³a odbywaæ siê msza w. (binatio) wraz z kazaniem w wiêzieniu. W ka¿d¹ za ostatni¹ niedzielê miesi¹ca, po po³udniu, duszpasterz by³ zobligowany do odwiedzin wiêniów w ich celach. W³adze pañstwowe
w ramach rekompensaty za pos³ugê oraz wydatki poniesione z tytu³u celebracji
liturgicznych wyp³aca³y kuratusowi 150 marek25. Do niego nale¿a³a równie¿
troska o niezbêdne paramenty i utensylia liturgiczne. Z tego powodu ks. Loeper
zwraca³ siê w 1882 r. z prob¹ do zarz¹du generalnego Stowarzyszenia w.
Bonifacego w Paderborn o ufundowanie kielicha i pateny26.

Finanse placówki duszpasterskiej
W 1879 r. Stowarzyszenie w. Bonifacego i Wojciecha w Pelplinie przekaza³o na rzecz utrzymania placówki misyjnej oraz szko³y katolickiej w Suszu 2220
marek27. Wskutek problemów zwi¹zanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia
w. Bonifacego w Dorsten, które przed kulturkampfem przeznacza³o na rzecz
duszpasterza suskiego 900 marek rocznie, zmniejszono w 1880 r. dotacjê do
23

Ibidem; zob. tak¿e M. Jodkowski, Geneza i powstanie katolickiej placówki duszpasterskiej
w Suszu, s. 254.
24 F. Loeper, Mission Rosenberg, Westpreußen, Diöcese Culm (Schluß), s. 7071.
25 Ibidem, s. 71; Pielgrzym 1882, nr 3, z 10.01.
26 Arch. Paderborn, Teczka: Rosenberg, Der Missionspriester Loeper bittet um einen Kelch nebst
Patene (Rosenberg Wpr., den 20. Januar 1882).
27 Nachweise über Einnahme und Ausgabe des Bonifacius-Vereins für das Jahr 1879, Bonifatiusblatt 1880, nr 8, s. 113.
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333 marek. Cztery lata póniej zapomog³a mia³a wynieæ jedynie 165 marek28.
W tym czasie kapita³ fundacji kocielnych stanowi³ 1297,91 marek (dwie fundacje), za proboszczowskich (tzw. fundusz dotacji suskiego duszpasterza oraz
fundacje mszalne)  11 250 marek29.
Wa¿nym ród³em dochodów suskiego kuratusa by³y fundacje mszalne.
W latach 18701874 otrzymano siedem tego rodzaju fundacji od cz³onków
Stowarzyszenia w. Bonifacego w Dorsten oraz jedn¹, doæ pokan¹, od anonimowego fundatora z Raesfeld na 52 msze w. sprawowane w ka¿dy pi¹tek.
W okresie kulturkampfu nie odnotowano takich inicjatyw. Dopiero w 1883 r.
ofiarowano suskiej placówce misyjnej trzy fundacje. Kapita³ jednej z nich,
o wartoci 150 marek, przekaza³ za porednictwem zarz¹du generalnego Stowarzyszenia w. Bonifacego w Paderborn ks. Peus z Kronburga. W sumie odprawiano 72 msze w. w ramach ustanowionych fundacji. Warto nadmieniæ, ¿e
w po³owie lat osiemdziesi¹tych XIX w. najmniejszy kapita³ potrzebny do erygowania fundacji wynosi³ 100 marek. Odsetki pochodz¹ce z takiego kapita³u przeznaczano, w zale¿noci od treci zaaprobowanego aktu fundacyjnego, na rzecz
kasy kocielnej, duszpasterza oraz pracowników kocielnych30.
W roku fiskalnym 1883 r. pensja ks. Loepera sk³ada³a siê z nastêpuj¹cych
donacji: z fundacji mszalnych i tzw. funduszu dotacji suskiego duszpasterza
 350 marek, z iura stole oraz kartek do spowiedzi w. wielkanocnej  oko³o
50 marek, z kasy pañstwowej za pos³ugê duszpastersk¹ w wiêzieniu  120 marek,
z diecezjalnego komitetu Stowarzyszenia w. Bonifacego i Wojciecha w Pelplinie
³¹cznie z zapomog¹ przekazywan¹ ze Stowarzyszenia w. Bonifacego w Dorsten
 1200 marek, a tak¿e z kasy biskupiej w ramach prowizji od ulokowanego
funduszu budowy kocio³a  300 marek. W sumie roczne dochody suskiego
duszpasterza opiewa³y na 2020 marek31. Katolicki nauczyciel, który pe³ni³ jednoczenie funkcjê organisty i zakrystiana, pobiera³ niemal ca³e wynagrodzenie ze
Stowarzyszenia w. Bonifacego. W roku 1883 r. sk³ada³o siê na nie m.in.:
300 marek z kasy diecezjalnej tego¿ stowarzyszenia w Kolonii, 225 marek
 z kasy diecezjalnej stowarzyszenia w Münster, a tak¿e 390 marek na mieszkanie i opa³ z diecezjalnego komitetu stowarzyszenia w Pelplinie. Poza tym móg³
on liczyæ na dobrowoln¹ zapomogê od duchowieñstwa dekanatu lubawskiego,
do którego nale¿a³a misyjna placówka w Suszu32. W sumie jego roczna pensja
28
29
30

F. Loeper, Mission Rosenberg, Westpreußen, Diöcese Culm, s. 60.
Arch. Paderborn, Teczka: Rosenberg (15 II 1884).
Arch. Paderborn, Teczka: Rosenberg, Kuria Biskupia w Pelplinie do zarz¹du generalnego Stowarzyszenia w. Bonifacego w Paderborn (27 XII 1883); F. Loeper, Mission Rosenberg, Westpreußen,
Diöcese Culm, s. 6061.
31 Arch. Paderborn, Teczka: Rosenberg (15 II 1884).
32 F. Loeper, Mission Rosenberg, Westpreußen, Diöcese Culm (Schluß), s. 69.
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wynosi³a wówczas 974,25 marki33. Nale¿y tak¿e dodaæ, ¿e ewentualn¹ nadwy¿kê finansow¹ kapitalizowano z myl¹ o dop³atach do pensji nauczycielskiej.
Wartoæ tych funduszy w 1884 r. stanowi³a 5017,52 marki34.

Dojazdowa stacja misyjna w Zalewie
W Zalewie, po³o¿onym w powiecie mor¹skim o dominuj¹cej liczbie ludnoci ewangelickiej, oddalonym 3,5 mili od Susza, ju¿ od 1832 r. odprawiano dla
¿o³nierzy katolickich miejscowego garnizonu pocz¹tkowo dwie, a nastêpnie
cztery msze w. w kociele ewangelickim. Niestety, w 1858 r. dosz³o do niewyjanionego zdarzenia, po którym uniemo¿liwiono katolikom celebrowanie liturgii
we wspomnianej wi¹tyni. Otó¿ po jednej z mszy w. zauwa¿ono, ¿e obrazy
ukazuj¹ce Marcina Lutra i Filipa Melanchtona, znajduj¹ce siê w zakrystii, powieszono przodem do ciany. Podejrzenia kapitana garnizonu nie obci¹¿a³y jednak
ani katolickiego duchownego, ani jego kocielnego. Chocia¿ pad³y klarowne
zapewnienia ze strony katolików, zarz¹d miejscowego kocio³a ewangelickiego,
za pozwoleniem konsystorza, cofn¹³ im wczeniejsz¹ zgodê na korzystanie
z kocio³a35. Magistrat w Zalewie umo¿liwi³ sprawowanie liturgii katolickiej
w budynku szkolnym. Kiedy jednak dwukrotnie skorzystano z sali szkolnej,
pojawi³y siê sugestie ze strony w³adz miejskich, aby msze w. celebrowaæ
w ferie b¹d w dni targowe, poniewa¿ zak³óca³y one przebieg lekcji. Katolicy
odrzucili tê alternatywê. Wkrótce przeniesiono tak¿e ¿o³nierzy do innego garnizonu. Po opuszczeniu Zalewa przez wspomniany szwadron, katolicy zostali
pozbawieni opieki duszpasterskiej. Najbli¿szy koció³ tej¿e konfesji znajdowa³
siê w oddalonym 3,5 mili Dzierzgoniu. Ze wzglêdu jednak na z³y stan dróg
rzadko podró¿owano do tego miasta36.
Ostatecznie zalewski szklarz zaproponowa³, ¿e udostêpni swoje mieszkanie
na celebracjê mszy w. W konsekwencji biskup che³miñski poleci³ w 1864 r.
dziekanowi dzierzgoñskiemu, aby sprawowaæ cztery razy w roku nabo¿eñstwa
w Zalewie oraz otoczyæ opiek¹ duszpastersk¹ tamtejszych katolików. Rekompensatê za tê pos³ugê mia³a wyp³acaæ diecezjalna kasa Stowarzyszenia w. Bonifacego i Wojciecha w Pelplinie37. Od 1872 r. pieczê nad opisywan¹ wspólnot¹
33
34

Arch. Paderborn, Teczka: Rosenberg (15 II 1884).
Arch. Paderborn, Teczka: Rosenberg (15 II 1884); F. Loeper, Mission Rosenberg, Westpreußen,
Diöcese Culm (Schluß), s. 70.
35 F. Loeper, Die Nothstätte Saalfeld (Ostpr., Diözese Culm), Bonifatiusblatt 1884, nr 5, s. 7172.
36 Ibidem, s. 72.
37 Ibidem; M. Jodkowski, Dzieje katolickiej placówki duszpasterskiej w Mor¹gu w XIX wieku,
Studia Elbl¹skie 14 (2013), s. 86.
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katolick¹ powierzono duszpasterzowi suskiemu. Stan techniczny niewielkiego
domu szklarza pozostawia³ wówczas wiele do ¿yczenia. Wydawa³ siê zreszt¹
bardzo niski, a na dodatek znajdowa³ siê na rogu doæ ruchliwej ulicy, wskutek
czego pojawia³y siê zak³ócenia w przebiegu nabo¿eñstwa. Warto nadmieniæ, ¿e
dziekan dzierzgoñski od pocz¹tku bra³ pod uwagê ewentualnoæ kupna odpowiedniego budynku na cele kultu. Ponadto, nale¿a³o ¿ywiæ nadziejê, ¿e liczba
nabo¿eñstw wzronie z 4 do 12 w ci¹gu roku, a ostatecznie Zalewo otrzyma
w³asnego duszpasterza. Dziekan prezentowa³ w³adzom diecezjalnym wiele ofert
kupna domów w Zalewie, jednak z powodu niewielkiej liczby miejscowych
katolików, jak równie¿ brakuj¹cych rodków finansowych, wstrzymano siê
z realizacj¹ powy¿szych planów. Kiedy w 1880 r. skierowano podobn¹ probê,
uzyskano po raz kolejny odpowied odmown¹38. Szczególnym wydarzeniem
w ¿yciu katolików z Susza i Zalewa by³a procesja do Jerzwa³du z okazji jubileuszu 50. rocznicy sakry biskupiej papie¿a Piusa IX39.
W 1883 r. ¿ona jednego z urzêdników zalewskich, ¿yj¹ca w ma³¿eñstwie
mieszanym wyznaniowo, u¿yczy³a nieodp³atnie pomieszczenia na cele kultu katolickiego (za wynajem dotychczasowego lokalu p³acono od 1872 r. 30 marek
rocznie)40. Ka¿dorazowo równie¿ goci³a duszpasterza i organistê z Susza41.
Nale¿y wspomnieæ, ¿e w tym oratorium znajdowa³a siê fisharmonia podarowana
przez jednego z ksiê¿y diecezji che³miñskiej42.
W 1884 r. nadal sprawowano w Zalewie jedynie cztery msze w. w ci¹gu
roku. Podobnie zreszt¹ by³o w Mor¹gu, do którego doje¿d¿a³ kuratus z Mi³akowa. W³adze kocielne nosi³y siê z zamiarem ustanowienia duszpasterza, któremu
mo¿na by³oby powierzyæ jednoczenie troskê o Mor¹g i Zalewo. Mia³by zamieszkaæ w Mor¹gu i stamt¹d przyje¿d¿aæ przynajmniej raz w miesi¹cu do
Zalewa, gdzie w wynajêtym lokalu sprawowa³by msze w. Ks. Loeper uwa¿a³,
¿e stoj¹ce na przeszkodzie kwestie uposa¿enia mor¹skiego duszpasterza, które
uniemo¿liwia³y realizacjê powy¿szych planów, nie stanowi³y w rzeczywistoci
wiêkszego problemu. Toczy³y siê bowiem negocjacje z duchowieñstwem dekanatu Brühl w archidiecezji koloñskiej dotycz¹ce przekazywania zapomogi po
900 marek rocznie na powy¿szy cel. Zreszt¹ posiadano ju¿ gwarancjê rokrocz38 F. Loeper, Die Nothstätte Saalfeld (Ostpr., Diözese Culm), s. 72; por. M. Jodkowski, Dzieje
katolickiej placówki duszpasterskiej w Mor¹gu w XIX wieku, s. 8687; M. Jodkowski, Geneza i powstanie katolickiej placówki duszpasterskiej w Suszu, s. 254.
39 M. Jodkowski, Geneza i powstanie katolickiej placówki duszpasterskiej w Suszu, s. 254.
40 F. Loeper, Die Nothstätte Saalfeld (Ostpr., Diözese Culm), s. 73; M. Jodkowski, Dzieje
katolickiej placówki duszpasterskiej w Mor¹gu w XIX wieku, s. 87; zob. tak¿e M. Jodkowski, Geneza
i powstanie katolickiej placówki duszpasterskiej w Suszu, s. 254.
41 F. Loeper, Die Nothstätte Saalfeld (Ostpr., Diözese Culm), s. 73.
42 Ibidem.
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nej dotacji o wartoci 300 marek na rzecz wynagrodzenia mor¹skiego duszpasterza43.
W 1884 r. podano informacjê, ¿e w Zalewie od wielu lat na Wielkanoc
uczestniczy³o w nabo¿eñstwach od 40 do 50 wiernych, w pozosta³e dni  od 20
do 25 (w tym od 10 do 15 osób z tego¿ miasta). Na wiêta Wielkanocne
przystêpowa³o do komunii w. przewa¿nie 30 osób, za w ci¹gu roku  od 5 do
10. Rocznie chrzczono jedno dziecko, rzadziej 23. Zazwyczaj do Pierwszej
Komunii wiêtej dopuszczano równie¿ jedn¹ osobê. Wynika³o to przede
wszystkim z du¿ego udzia³u ma³¿eñstw mieszanych w lokalnej wspólnocie katolickiej. Dzieci pochodz¹ce z takich rodzin chrzczono najczêciej w wi¹tyni
ewangelickiej. W konsekwencji, wyznaj¹c tê wiarê, przystêpowa³y tak¿e do konfirmacji. Kandydaci do Pierwszej Komunii wiêtej i zapewne bierzmowania (Katechumenen) przebywali od wi¹t Wielkanocnych do Zielonych wi¹tek w Suszu. Mieszkaj¹c u tamtejszych rodzin uczestniczyli w codziennej katechezie.
Treci, które bez jakiejkolwiek wczeniejszej wiedzy, przyswoili w tym siedmiotygodniowym okresie, mia³y, zdaniem suskiego kuratusa, wystarczyæ na ca³e ¿ycie. Poniewa¿ wywodzili siê oni najczêciej z ubogich rodzin, ich utrzymanie
w tym czasie le¿a³o w gestii ks. Loepera. Na szczêcie pewien dobroczyñca
z Gdañska, który ostatecznie w Ameryce wst¹pi³ do zakonu benedyktynów, przekaza³ w 1883 r. ze swojego maj¹tku 500 marek na cele tej¿e zalewskiej m³odzie¿y44.
Duszpasterz suski odnotowa³ w 1884 r., ¿e ma³¿eñstwa zawierane w Zalewie od 1869 r. by³y mieszane wyznaniowo. Dopiero w 1883 r. katolicki lub
zawar³y dwie pary, ¿yj¹ce od wielu lat w zwi¹zkach cywilnych. Odwiedziny
osób chorych nale¿a³y do rzadkoci. Wymaga³y od ks. Loepera przede wszystkim ca³odziennej podró¿y. Wiêksza czêæ zgonów nastêpowa³a bez uprzedniego
zaopatrzenia w sakramenty wiête. Duszpasterz mieszka³ zbyt daleko, a protestanccy cz³onkowie rodzin nie znali wystarczaj¹co dobrze zasad wiary katolickiej, aby informowaæ ksiêdza o potrzebie udzielania wiatyku umieraj¹cym. Zmar³ych chowano zazwyczaj na protestanckim cmentarzu bez liturgicznej oprawy45.

Zakończenie
Dzieje suskiej placówki duszpasterskiej w latach 18791884 stanowi¹ przyk³ad funkcjonowania wspólnoty katolickiej na obszarach diaspory. Niewielka
liczba wiernych nie mog³a zagwarantowaæ wystarczaj¹cego finansowania kuracji,
43
44
45

Ibidem, s. 72.
Ibidem, s. 73.
Ibidem.
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st¹d wspierali j¹ katolicy nie tylko z macierzystej diecezji, ale równie¿ z zachodnich czêci Niemiec. Nieocenion¹ rolê odegra³o w tym wzglêdzie Stowarzyszenie w. Bonifacego, za porednictwem którego przekazywano rokrocznie dotacjê
na rzecz opisywanej placówki. Determinacja i kreatywnoæ miejscowego kuratusa,
ks. Franza Alberta Loepera, przyczyni³y siê do zdynamizowania dzia³añ duszpasterskich, skierowanych nie tylko do miejscowej ludnoci, ale tak¿e do ¿o³nierzy
czy te¿ wiêniów. Pomimo dowiadczanych przez lokaln¹ wspólnotê katolick¹
skutków kulturkampfu, nie zrezygnowano z planów budowy kocio³a, dziêki któremu kuracja suska mog³a zostaæ przekszta³cona w pe³noprawn¹ parafiê.

KATOLICKA PLACÓWKA DUSZPASTERSKA W SUSZU
W LATACH 1879–1884
(STRESZCZENIE)

Katolicka kuracja w Suszu boryka³a siê z wieloma trudnociami, wynikaj¹cymi m.in. z usytuowania na obszarach diaspory. Niewielka liczba wiernych nale¿¹cych do tej placówki nieustannie
wzrasta³a, chocia¿ w 1879 r. liczba zgonów przewy¿sza³a liczbê chrztów. W 1883 r. odnotowano ju¿
412 osób tej konfesji skupionych wokó³ Susza i okolic. Szczególn¹ opiek¹ otaczano m³odsze pokolenia,
zapewniaj¹c im mo¿liwoæ edukacji w prywatnej szkole katolickiej w Suszu. Kontynuowano pos³ugê
duszpastersk¹ wród miejscowych ¿o³nierzy oraz podjêto szereg inicjatyw zmierzaj¹cych do intensyfikacji opieki pastoralnej nad wiêniami. Kuratus suski ks. Franz Albert Loeper doje¿d¿a³ do Zalewa,
aby sprawowaæ cztery razy w roku msze w. dla tamtejszych katolików. Funkcjonowanie placówki
duszpasterskiej by³o uzale¿nione od wsparcia katolików nie tylko z diecezji che³miñskiej, ale równie¿
spoza granic lokalnego Kocio³a. Szczególn¹ rolê w tym wzglêdzie odegra³o Stowarzyszenia w. Bonifacego, które dotowa³o m.in. wynagrodzenie duszpasterza oraz nauczyciela katolickiego w Suszu.

CATHOLIC PASTORAL INSTITUTION IN SUSZ
IN THE YEARS 1879–1884
(SUMMARY)

The Catholic pastoral institution in Susz struggled with numerous difficulties, resulting from,
among others, the location in the areas of diaspora. However, the small number of worshipers
belonging to this institution increased consistently, although in 1879, deaths outnumbered baptisms. In
1883, already 412 people of this creed were noted in Susz and the surrounding areas. Younger
generations were the subject of special care  they had the possibility to be educated in a private
Catholic school in Susz. Pastoral services were continued among local soldiers and a number of
initiatives leading to the intensification of pastoral care of prisoners were undertaken. The priest of
Susz, Franz Albert Loeper, travelled to Zalewo four times a year in order to celebrate Mass for the
local Catholics. The function of the pastoral institution depended on the support of Catholics not only
from the Bishopric of Culm, but also from outside the local Church community. The St. Boniface
Association played a special role in this respect. It subsidized, among others, the remuneration of the
priest and of the Catholic teacher in Susz.
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DIE KATHOLISCHE SEELSORGESTELLE IN ROSENBERG/SUSZ
IN DEN JAHREN 1879 BIS 1884
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die katholische Kuratie in Rosenberg/Susz kämpfte mit vielfältigen Problemen, die u. a. daher
rührten, dass sie sich in der Diaspora befand. Die zunächst kleine Anzahl der Gläubigen, die zu dieser
Einrichtung gehörten, stieg jedoch kontinuierlich an, wobei man allerdings noch für das Jahr 1879
feststellen musste, dass die Zahl der Todesfälle die Zahl der Taufen überstieg. Im Jahre 1883 notierte
man bereits 412 Personen katholischer Konfession in Rosenberg/Susz und Umgebung. Eine besondere Betreuung erfuhren Kinder und Jugendliche, indem man ihnen die Möglichkeit zum Schulbesuch in
der katholischen Privatschule in Rosenberg/Susz bot. Mit dem seelsorgerischen Dienst an den vor Ort
stationierten Soldaten fuhr man fort und rief ebenso eine Reihe von Initiativen ins Leben mit dem Ziel,
die geistliche Betreuung von Gefängnisinsassen zu intensivieren. Der Kuratus von Rosenberg/Susz,
Pfr. Franz Albert Loeper fuhr nach Saalfeld/Zalewo, um dort viermal im Jahr die Heilige Messe mit
den dortigen Katholiken zu feiern. Die Existenz der Seelsorgestelle war abhängig von der
Unterstützung durch Katholiken nicht nur aus dem Bistum Kulm, sondern auch von der Unterstützung
von weiter her. Eine besondere Rolle spielte hierbei der Bonifatiusverein, der u. a. die Vergütungen
für den Geistlichen sowie den katholischen Lehrer in Rosenberg/Susz sicher stellte.
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Wydaje siê, ¿e w dzisiejszych czasach kar¹, która najbardziej ogranicza
prawa cz³owieka, jest kara pozbawienia lub ograniczenia wolnoci1. Myl, aby
uwiêziæ cz³owieka i wyrzuciæ klucz do pomieszczenia, w którym zosta³ on
zamkniêty swoimi korzeniami siêga pocz¹tków dziejów ludzkoci2. Historia nie
zna przyk³adu epoki, systemu rz¹dów czy pañstwa, które mog³oby obejæ siê
bez wiêzieñ. Badania historyczne dowodz¹, ¿e s¹ one jedn¹ z najstarszych
instytucji, jaka zosta³a stworzona przez spo³eczeñstwo3, za prace archeologiczne prowadzone niemal¿e w ka¿dej szerokoci geograficznej potwierdzaj¹, ¿e
pomieszczenia swoim wygl¹dem przypominaj¹ce komorê lub celê, w których
dokonywano np. egzekucji lub przetrzymywano jeñców wojennych istnia³y od
zarania dziejów.
Niestety, wiedza na temat pochodzenia i charakteru pierwszych wiêzieñ
w historii ludzkoci jest szcz¹tkowa, bowiem wiarygodnych materia³ów ród³owych, na temat samych pocz¹tków wiêziennictwa jest niewiele. Wiemy, ¿e by³y
Adres/Adresse/Anschrift: dr Maria Piechocka-K³os, Katedra Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej,
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, mayphi@wp.pl.
1 S. Wronkowska, M. Zmierczak (red.), Kompedium wiedzy o spo³eczeñstwie, pañstwie i prawie,
WarszawaPoznañ 1995, s. 249.
2 S. Christianson, Wiêzienia wiata, t³um. B. Gutowska-Nowak, Warszawa 2004, s. 12.
3 H. Machel, Wstêp, w: Wiêzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdañsk 2003, s. 9.
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znane ju¿ ponad 4500 lat temu4. Istnia³y w staro¿ytnych Chinach, Japonii, Egipcie5 oraz Rzymie. Ka¿dy z nas potrafi szybko przywo³aæ w pamiêci przyk³ady
imion historycznych lub mitycznych staro¿ytnych wiêniów6. Nale¿¹ do nich
chocia¿by Minotaur7, Sokrates8, Józef Egipski9 czy w. Pawe³10.
Za najstarszy, znany dot¹d badaczom symbol oznaczaj¹cy wiêzienie uwa¿a
siê znak pochodz¹cy ze staro¿ytnego egipskiego pisma, który pochodzi z po³¹czenia symboli ciemnoæ i dom11. W jêzyku ³aciñskim terminy okrelaj¹ce
wiêzienie to s³owo carcer, custodia oraz vincula12.
Wiarygodnych informacji na temat historii wiêzieñ dostarczaj¹ nam przede
wszystkim antyczne inskrypcje i reliefy przedstawiaj¹ce okrutne sceny z udzia³em wiêniów oraz ród³a literackie i prawne, traktuj¹ce to zagadnienie. Najczêciej pojawiaj¹cym siê w¹tkiem w owych ród³ach odnonie do pocz¹tków,
charakteru i rozwoju pierwszych wiêzieñ jest ich prawdopodobny cis³y zwi¹zek
z wojn¹13 oraz niewolnictwem14. Wizerunki zwi¹zanych jeñców, sposoby ich
4
5

S. Christianson, Wiêzienia wiata, s. 12.
W badaniach nad histori¹ wiêzieñ w staro¿ytnoci ciekawy w¹tek stanowi ich zwi¹zek
z egipskimi piramidami. Na przyk³ad we wnêtrzu piramidy Cheopsa (2560 p.n.e.), w najni¿ej mieszcz¹cym
siê pod ziemi¹ punkcie, znajduje siê pomieszczenie, które okrelane jest mianem wiêzienia zb³¹kanych.
Z kolei piramidê w Sakkarze, wybudowan¹ w czasie panowania faraona Tetiego, za³o¿yciela VI dynastii,
Egipcjanie nazywaj¹ piramid¹ wiêzienn¹. Mianem wiêzienia Józefa nazywana jest tak¿e przez miejscowych, pozbawiona wierzcho³ka, piramida zlokalizowana na wschód od zespo³u grobowego faraona
Tetiego. Jednak pochodzenie i znaczenie tych nazw jest dot¹d nieznane. Ibidem, s. 13.
6 Niektóre podane dalej przyk³ady za: ibidem, s. 8.
7 Minotaur (gr. Ìéíþôáõñïò; ³ac. Minotaurus), grecka postaæ mityczna; pó³ cz³owiek, pó³ byk;
zrodzony ze zwi¹zku ¿ony króla Krety Minosa-Pazyfae i byka, którego zes³a³ jako obiekt mi³oci królowej
Posejdon; zosta³ zamkniêty przez Minosa, w mieszcz¹cym siê pod pa³acem w Knossos, labiryncie,
zaprojektowanym przez Dedala.
8 Sokrates (gr. ÓùêñÜôçò)  grecki filozof (ur. ok. 470 p.n.e.  zm. w 399 p.n.e.).
9 Józef Egipski  biblijny patriarcha, syn Jakuba i Racheli, znienawidzony przez swoich braci
zosta³ sprzedany w niewolê Izmaelitom, trafi³ do Egiptu, gdzie zosta³ niewolnikiem Potifara, fa³szywie
oskar¿ony przez jego ¿onê o gwa³t zosta³ wtr¹cony do wiêzienia. Relacja uwiêzienia Józefa, zamieszczona
w Ksiêdze Rodzaju stanowi jeden z najs³ynniejszych opisów historii wiêziennej. Zob. Ksiêga Rodzaju
(39:20-23; 40; 41; 42).
10 Pawe³ z Tarsu (ur. ok. 510  zm. 6467).
11 Niestety, wygl¹d i charakter takiego miejsca pozostaje nieznany. S. Christianson, Wiêzienia
wiata, s. 13.
12 K. Kumaniecki (red.), S³ownik ³aciñsko-polski, Warszawa 1996, s. 77, 138, 538.
13 W staro¿ytnoci wiêzienie by³o miejscem przetrzymywania np. jeñców wojennych, którzy traktowani byli jako czêæ ³upów. Cz³onków podbitych plemion zwyciêzcy aresztowali, aby wkrótce sprzedaæ
jako niewolników lub z³o¿yæ w ofierze bóstwom. Czêsto jeñcy pochodz¹cy z najni¿szych warstw spo³ecznych przebywali w zamkniêciu bardzo krótko, gdy¿ czeka³a ich szybka egzekucja lub okrutne tortury. Zob.
L. Schumacher, Niewolnictwo antyczne, przek³. B. Mrozewicz, Poznañ 2005, s. 261 i ni¿ej.
14 Szerzej na temat niewolnictwa w staro¿ytnoci: ibidem, s. 2788. Na temat niewolników
rekrutuj¹cych siê z jeñców wojennych pisze m.in. Arystoteles (384322 p.n.e.), którego zdaniem niewolnik stanowi o¿ywion¹ w³asnoæ jego w³aciciela. Filozof przyzna³, ¿e niektórzy sporód niewolników
s¹ ofiarami okolicznoci i obyczajów, którzy zostali pojmani podczas nieprzyjacielskiej wojny lub uwiêzieni i zniewoleni w inny nielegalny sposób. Por. Arystoteles, Pol. 1, 5 [1254 B].
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torturowania oraz hieroglificzny zapis ich imion widniej¹ m.in. na p³askorzebach odkrytych na budowlach znajduj¹cych siê na wschodnim i zachodnim
brzegu Nilu w rejonie staro¿ytnych Teb (dzisiejszy Luksor i Karnak). Jako
przyk³ad mog¹ tu pos³u¿yæ, chocia¿by reliefy zdobi¹ce mury monumentalnej
wi¹tyni Medinet Habu, wzniesionej na czeæ Ramzesa III, przedstawiaj¹ce
zwi¹zanych jeñców, z których jednych ustawiono w szeregu i z³o¿ono w ofierze
bogom, za innych poprowadzono do Egiptu jako ¿ywy dowód triumfu i potêgi
faraona15. Na temat pozbawienia wolnoci pisa³ tak¿e m.in. Platon (ur. 427
p.n.e.  zm. 347 p.n.e.). Ten grecki filozof, w dziele pt. Obrona Sokratesa,
przedstawi³ szczególn¹ relacjê opisu mierci Sokratesa16. Wydaje siê, ¿e to
w³anie ten przekaz uwa¿any jest za najs³ynniejszy opis prawdziwej historii wiêziennej, jak¹ zna literatura z czasów staro¿ytnych. W oparciu o wykopaliska
archeologiczne, wiemy, ¿e Sokrates wypi³ cykutê w celi wiêziennej na ateñskiej
Agorze, a dziêki temu odkryciu mo¿emy sobie wyobraziæ, jak mog³o wygl¹daæ
staro¿ytne wiêzienie i jak¹ pe³ni³o wówczas rolê17.
Funkcjonowanie wiêzieñ tak¿e w staro¿ytnym Rzymie nie budzi w¹tpliwoci18. Oskar¿eni, za wszelkiego rodzaju przestêpstwa i wykroczenia, trafiali jednak nie tylko do wiêzieñ publicznych, nad którymi w³adzê i kontrolê sprawowa³o pañstwo lub bezporednio w³adca, ale i prywatnych. Istnienie w³anie tych
ostatnich jest ciekawym w¹tkiem w historii staro¿ytnej. Wydaje siê jednak, ¿e na
terenie Imperium Romanum ani z logicznego, ani z prawnego punktu widzenia
prywatne wiêzienia w epoce pónego cesarstwa, nie by³y u¿ywane jako rodki
w celu legalnego wymierzania kary za przestêpstwa19.
Przy rozwa¿aniu na temat prywatnych wiêzieñ, istniej¹cych na terenie cesarstwa rzymskiego, jednoczenie pojawiaj¹ siê liczne pytania. Kto by³ ich w³a15 Na temat Ramzesa III: P. Iwaszkiewicz, W. £o, M. Stêpieñ (red.), W³adcy i wodzowie
w staro¿ytnoci, Warszawa 1998, s. 327329.
16 Szerzej na temat: Platon, Obrona Sokratesa, przek³. W. Witwicki, Kraków 2007, s. 68.
17 Wiadomo, ¿e budynek wiêzienny, w którym przebywa³ Sokrates sk³ada³ siê prawdopodobnie
z omiu cel, czterech pomieszczeñ dla stra¿ników, pomieszczenia k¹pielowego, dziedziñca i tylko jednego
wejcia. Uwa¿a siê, ¿e ów budynek pe³ni³ funkcjê celi mierci, w której uwiêzieni ludzie oczekiwali na
wykonanie egzekucji. Hipotezê tê potwierdzaj¹ m.in. odnalezione w tym miejscu liczne flakoniki przeznaczone na lekarstwa. Wydaje siê, ¿e najbardziej zabezpieczon¹ cel¹, odkryt¹ w tych ruinach, stanowi
w³anie pomieszczenie, gdzie prawdopodobnie przeprowadzano egzekucje. S. Christianson, Wiêzienia
wiata, s. 18.
18 Mimo wszystko okresem najintensywniejszego rozwoju ciê¿kiego wiêziennictwa nie jest staro¿ytnoæ, lecz redniowiecze. Wtedy to zaczêto budowaæ kamienne zamki i wiêzienne wie¿e. Wród
uczonych nie brakuje tak¿e g³osów, ¿e rozwój wiêzieñ o szczególnie trudnych warunkach bytowych dla
osadzonych mo¿e mieæ zwi¹zek z wyprawami krzy¿owymi oraz dzia³alnoci¹ Inkwizycji. Por. ibidem, s. 8.
Zob. tak¿e: L. Rabinowicz, Podstawy nauki o wiêziennictwie, Warszawa 1933, s. 3; M. Czerwiec,
Wiêziennictwo, Warszawa 1958, s. 89.
19 O. Robinson, Private prisons, Revue Internationale des Droits de lAntiquite 15 (1968), s. 391.
Zob. tak¿e: C. J. 9, 18, 9 (389).
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cicielem? Kto sprawowa³ nad nimi kontrolê? Kogo w nich mo¿na by³o osadziæ? A wreszcie, czy istnienie prywatnych wiêzieñ by³o zjawiskiem lokalnym,
czy powszechnie wystêpuj¹cym w granicach Imperium Romanum? Celem niniejszego artyku³u jest próba znalezienia odpowiedzi na niektóre ze stawianych
powy¿ej pytañ w oparciu o wybrany materia³ ród³owy pochodz¹cy g³ównie
z analizy rzymskich aktów prawnych og³oszonych w IVVI w. i zamieszczonych w Kodeksie Teodozjañskim i Kodeksie Justyniañskim. Zagadnienie privatus carcer na ju¿ swoje miejsce w literaturze wiatowej20, jednak w wyznaczonych tytu³em niniejszego opracowania ramach czasowych, nie doczeka³o siê
jeszcze znacz¹cego opracowania w jêzyku polskim.
Istnienie prywatnych wiêzieñ z ca³¹ pewnoci¹ potwierdzaj¹ rozporz¹dzenia cesarskie, og³oszone w latach 388, 486 i 529. W treci tych ustaw wyranie
spotykamy siê z wyra¿eniem privatus carcer. W ustawie z 388 r. wydanej
przez Walentyniana II, Teodozjusza I i Arkadiusza czytamy: Si quis posthac
reum privato carceri destinarit, reus maiestatis habeatur21. Rozporz¹dzenie
o podobnej treci, w którym tak¿e u¿yto okrelenia privatus carcer zosta³o
powtórzone niemal wiek póniej przez wschodniorzymskiego cesarza Zenona
(474491)22. Tym terminem pos³u¿y³ siê tak¿e Justynian w ustawie og³oszonej
w 529 r.23 Zatem cech¹ wspóln¹ wszystkich przywo³anych powy¿ej rozporz¹dzeñ jest u¿ycie dos³ownego sformu³owania privatus carcer.
W treci ¿adnej z trzech powy¿ej przytoczonych ustaw, nie mamy jednak
jasnego imiennego odniesienia, komu nie wolno by³o tego robiæ. Wiemy, ¿e
w staro¿ytnym Rzymie na przestrzeni wieków bezporedni lub poredni zwi¹zek
z umieszczaniem ludzi w wiêzieniach lub posiadaniem prywatnych wiêzieñ,
oprócz w³adcy, mogli mieæ tak¿e i potentes. Czasami mogli to byæ nawet
zarz¹dzaj¹cy wi¹tyniami sacerdotes, w których pradawnym zwyczajem przestêpcy szukali azylu.
Ciekawym materia³em uzupe³niaj¹cym badane zagadnienie s¹ z pewnoci¹
ustawy zakazuj¹ce umieszczania w wiêzieniach ludzi, og³oszone przeciw kon20 Na temat antycznych wiêzieñ: J.U. Kraus, Gefängnisse im römischen Reich, Stuttgarf 1996;
T. Mommsen, Römisches Strafrecht, Berlin 1899; O. Robinson, Private prisons, s. 389398.
21 C. Th. 9, 11, 1 (388).
22 C. J. 9, 5, 1 (486): ,,Iubemus nemini penitus licere per alexandrinam splendidissimam civitatem
vel aegyptiacam dioecesin aut quibuslibet imperii nostri provinciis vel in agris suis aut ubicumque domi
privati carceris exercere custodiam, viro spectabili pro tempore praefecto augustali, et viris clarissimis
omnium provinciarum rectoribus daturis operam semperque futuris in speculis, ut saepe dicta nefandissimorum hominum adrogantia modis omnibus opprimatur.
23 C. J. 9, 5, 2 (529): ,,Privatos carceres omnino in civitatibus vel in vicis constituere vetamus.
Constitutio iubet ptivatos carceros non constiui, eos autem qui hoc faciunt et poenae subiacere et in
public carcere tot dies peragere, quot in carcere ab ipsis constituto aliquis inclusus fuerit, cuiuscumque
condicionis vel dignitatis sint, litem etiam eos perdere quae eis contra inclusos competat, cura episcopi et
magistratus. Quod si magistratus hoc negleget, periculum tam bonorum quam salutis subit.
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kretnym grupom ludzi. Otó¿ z analizy innych aktów prawnych24, zamieszczonych w wybranych do badañ Kodeksach, wiemy, ¿e na terenie cesarstwa rzymskiego w badanym okresie nie wolno by³o zniewalaæ ludzi np. osobom, które
ogólnie mo¿na okreliæ mianem exactores25. Odpowiedzi¹ dla odwo³uj¹cych
siê w tej sprawie jest m.in. ustawa og³oszona przez Konstantyna w 314 r.26
Podobne w treci rozporz¹dzenie, choæ sformu³owane w bardziej ogólny sposób cesarz wyda³ w 320 r.27 Rozkaz zosta³ powtórzony tak¿e przez jego nastêpców  Konstancjusza II i Konstansa I, w akcie prawnym z 353 r. (346?)28.
Nastêpnie zakaz zniewalania ludzi odnosi³ siê równie¿ do innych grup ludzi29.
Zagadnienie to zosta³o poruszone m.in. w rozporz¹dzeniu og³oszonym przez
Konstantyna w 315 r.30 Podobne w treci ustawy wydali tak¿e kolejno w 355 r.
Konstancjusz II31, w 395 r. Arkadiusz i Honoriusz32 oraz w 409 r. Honoriusz
i Teodozjusz II33. Akty prawne jednoznacznie zabrania³y osadzania ludzi
w wiêzieniach, jednak w³adcy w treci owych ustaw nie precyzowali czy zakaz
odnosi³ siê do wiêzieñ okrelanych mianem privatus czy publicus.
Nale¿y tak¿e pamiêtaæ, ¿e w staro¿ytnych realiach rodzaj, wysokoæ
i sposób wymierzenia kary za przestêpstwa znajdowa³y cis³e odzwierciedlenie
24
25
26

Zob. np.: C. J. 7, 71, 1 (223).
Por. O. Robinson, Private prisons, s. 391392.
C. J. 7, 62, 12 (314): ,,Minime fas est, ut in civili negotio libellis appellatoriis oblatis aut
carceris cruciatus aut cuiuslibet iniuriae genus seu tormenta vel etiam contumelias perferat appellator,
absque his criminalibus causis, in quibus, etiamsi possunt provocare, eum tamen statum debent obtinere,
ut post provocationem in custodia, si fideiussoris idonei copiam non habeant, perseverant.
27 C. J. 10, 19, 2 (320): ,,Nemo carcerem plumbatarumque verbera aut pondera aliaque ab
insolentia iudicium reperta supplicia in debitorum solutionibus vel a perversis vel ab iratis iudicibus
expavescat. carcer poenalium, carcer hominum noxiorum est: officialium et cum denotatione eorum
iudicum, quorum de officio coercitiores esse debebunt, qui contra hanc legem admiserint.
28 C. Th. 11, 7, 7 (353 [346?]): ,,Provinciales pro debitis plumbi verbera vel custodiam carceris
minime sustinere oportet, cum hos cruciatus non insontibus, sed noxiis constitutos esse noscatur, satis
vero sit debitorem ad solvendi necessitatem capione pignorum conveniri.
29 Szerzej na temat: O. Robinson, Private prisons, s. 392.
30 C. J. 12, 57, 1 (315): Omnes stationarii neque superexactionem audeant neque carcerem
habeant, neve quis personam licet pro manifesto crimine apud se habeat in custodia, sciens quod, si quid
tale fuerit commissum, capite puniendus est.
31 C. J. 12, 22, 1 (355): ,,Curiosi et stationarii, vel quicumque funguntur hoc munere, crimina
iudicibus nuntianda meminerint et sibi necessitatem probationis incumbere, non citra periculum sui, si
insontibus eos calumnias nexuisse constiterit. cesset ergo prava consuetudo, per quam carceri aliquos
immittebant.
32 C. J. 12, 22, 4 (395): ,,Agentes in rebus singulos per singulas provincias mittendos esse
censemus, quibus tamen inspiciendarum evectionum tantum debeat cura mandari, ut nihil prorsus commune aut cum iudicibus aut cum provincialibus habeant.
33 C. Th. 9, 2, 5 (409): ,,Defensores civitatum, curatores, magistratus et ordines oblatos sibi reos
in carcerem non mittant, sed in ipso latrocinio vel congressu violentiae aut perpetrato homicidio, stupro
vel raptu vel adulterio deprehensos et actis municipalibus sibi traditos expresso crimine prosecutionibus
arguentium cum his, a quibus fuerint accusati, mox sub idonea prosecutione ad iudicium dirigant.
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w strukturze klasowej spo³eczeñstwa34. Na jej przeciwleg³ych krañcach z jednej
strony znajdowali siê potentes, z drugiej servi. Ustawodawstwo poruszaj¹ce
kwestiê privatus carcer w naturalny sposób odnosi³o siê zatem tak¿e do
potêgi imperium, jak¹ wówczas stanowili potentes, których dzia³ania mog³y
stanowiæ zagro¿enie dla porz¹dku publicznego35. Ponadto egzekwowanie prawa, a wiêc i sprawiedliwoci nie by³o ³atwe nie tylko wród biednych. Wiele
problemów w tej kwestii przysparzali równie¿ bogaci i wp³ywowi obywatele.
Zjawisko to stanowi³o jeden z wiêkszych problemów okresu pónego cesarstwa. Wydaje siê, ¿e stanie ponad prawem przede wszystkim potentes, nierzadko korupcja oraz dbanie o osobiste korzyci, by³o zjawiskiem doæ powszechnym. Faktem jest równie¿, ¿e obywatele w zale¿noci od prowincji, jak¹
zamieszkiwali, mogli byæ traktowali doæ swobodnie wed³ug ró¿nych standardów36. Zatem unikanie kary by³y mo¿liwe chocia¿by z powodu ró¿nych decyzji
lokalnych urzêdników. Nale¿y tak¿e pamiêtaæ, ¿e praworz¹dnoæ w cesarstwie
w du¿ej mierze zale¿a³a od egzekwowania prawa przede wszystkim tak¿e przez
zarz¹dców prowincji, którzy najczêciej wywodzili siê z wy¿szej klasy spo³ecznej. Zatem ich interesy czêsto pokrywa³y siê z interesami potentes, nad którymi ci pierwsi, przypuszczalnie, mieli sprawowaæ kontrolê w imieniu pañstwa.
W spo³eczeñstwie rzymskim od wieków podzielonym na klasy, potentes, posiadali prywatne wiêzienia, w których umieszczali swoich niewolników.
Nierzadko zdarza³y siê tak¿e sytuacje, kiedy to do tych wanie prywatnych
wiêzieñ trafiali ubodzy mieszkañcy cesarstwa. Za doæ prawdopodobn¹ nale¿y
wiêc uznaæ sytuacjê, kiedy to prawodawstwo przeciwko posiadaniu privatus
carcer by³o orzekane, aby przeciwdzia³aæ takim sytuacjom. Jednym z powodów, z jakich zgodnie z prawem rzymskim od czasów wprowadzenia prawodawstwa zapisanego w Lex duodecim tabularum, mo¿na by³o trafiæ do wiêzienia by³ d³ug37. Jego ci¹gniêcie od najdawniejszych czasów le¿a³o w gestii
34 Bez w¹tpienia wolni obywatele byli karani zupe³nie inaczej ni¿ niewolnicy. Na obywatela mog³a byæ
na³o¿ona m.in. kara grzywny lub wygnania. Kary cielesne mo¿na by³o orzekaæ tylko w stosunku do niewolników. Zas¹dzon¹ karê cielesn¹ w stosunku do niewolników bardzo czêsto wykonywali ich w³aciciele. Szerzej
na temat: L. Lyons, Historia kar cielesnych, t³um. M. Kittel, Warszawa 2010, s. 7285; M. Kaser, Zur
Kriminalgerichtsbarkeit gegen Sklaven, Studia et Documenta Historiae et Iuris 6 (1940), s. 359 i ni¿ej.
35 O. Robinson, Private prisons, s. 393.
36 Ibidem.
37 Szerzej na temat ,,actio iudicati: M. Kury³owicz, A. Wiliñski, Rzymskie prawo prywatne,
Warszawa 2013, s. 7576. Zob. tak¿e J. Gaudemet, Institutiones de lAntiquité, Paris 1967, s. 649. We
wspó³czesnym prawie polskim egzekucja osobista w³aciwie nie istnieje (art. 10411059 k.p.c.), rodkiem wymuszenia jest grzywna, która w przypadku nieci¹galnoci mo¿e byæ zamieniona na areszt
(art. 1053 k.p.c.). Zob. na ten temat: E. Wêglarczyk, S¹dowe postêpowanie egzekucyjne w sprawach
cywilnych, Warszawa 1970, s. 1213; W. Broniewicz, Postêpowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1995,
s. 381382; A.R Jurewicz, Organizacja wymiaru sprawiedliwoci, w: A. Jurewicz, R. Sajkowski,
B. Sitek, J. Szczerbowski, A. wiêtoñ (red.), Rzymskie prawo publiczne, Olsztyn 2011, s. 378382.
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samego wierzyciela38. Zatem u¿ycie w³adzy zarówno publicznej, jak i prywatnej
w ramach pomocy w ci¹ganiu nale¿noci stanowi³o du¿¹ pokusê. D³u¿nik
czêsto trafia³ do privatus carcer, gdzie pozostawa³ do czasu sp³acenia nale¿noci. Potrzebne wiêc by³y uregulowania prawne, które broni³yby wszystkich,
których przyt³acza³ ciê¿ar podatków. Cesarze rzymscy, zakazuj¹c posiadania
prywatnych wiêzieñ, mogli przyczyniæ siê tak¿e do ich obrony.
Jednak istnia³y sytuacje, kiedy to oddawanie w³adzy w prywatne rêce mog³o byæ usprawiedliwione. Cesarze tolerowali prywatne wiêzienia, w czasie kiedy
Imperium Romanum walczy³o z najazdami barbarzyñców, zmaga³o siê z wojnami
domowymi w granicach cesarstwa lub porz¹dkowi pañstwa zagra¿a³y, np. pustosz¹ce tereny, g³ównie Galii, bandy zbuntowanych wieniaków, tj. bacaudae39.
W obliczu tych zagro¿eñ na uwagê mo¿e zas³ugiwaæ, przywo³ana ju¿
wczeniej, wydana w 391 r. przez Walentyniana II, Teodozjusza I i Arkadiusza
ustawa pozwalaj¹ca na u¿ycie si³y w obronie przed atakami skierowanymi nie
tylko w stosunku do ludzi, ale tak¿e ich w³asnoci. Moc¹ tej ustawy mo¿na by³o
równie¿ u¿yæ si³y w stosunku do ¿o³nierzy, jeli ci zachowywaliby siê jak z³odzieje40. Stawienie czo³a owym zagro¿eniom musia³o siê zatem tak¿e wi¹zaæ
z posiadaniem przez szczególnie wp³ywowych obywateli, zbrojnych formacji na
kszta³t prywatnej armii, poniewa¿ w owych realach posiadanie wyszkolonej wity by³o niemal konieczne41. Jednak brak jasnych zasad w stosunku do warunków i zasad posiadania takich prywatnych armii z pewnoci¹ stwarza³y sytuacje,
kiedy ich w³aciciele mogli stawaæ ponad prawem. Ustawa z 468 r. wydana
przez cesarzy Leona (457 r.  474 r.) i Antemiusza (467 r.  472 r.) zakazywa³a
posiadania prywatnej armii42. Obie ustawy, jedna zezwalaj¹c na u¿ycie si³y,
druga ograniczaj¹c posiadanie prywatnych armii, porednio dowodz¹ tak¿e ist38
39
40

Na temat executio tak¿e: P. wiêcicka, Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 2011, s. 429430.
O. Robinson, Private prisons, s. 395.
C. Th. 9. 14, 2: ,,Liberam resistendi cunctis tribuimus facultatem, ut quicumque militum vel
privatorum ad agros nocturnus populator intraverit, aut itinera frequentata insidiis aggressionis obsederit,
permissa cuicumque licentia, dignus illico supplicio subiugetur, ac mortem, quam minabatur, excipiat, et
id, quod intendebat, incurrat. Melius est enim occurrere in tempore, quam post exitum vindicari. Vestram
igitur vobis permittimus ultionem, et, quod serum est punire iudicio, subiugamus edicto. Nullus parcat
militi, cui obviari telo oporteat ut latroni.
41 O. Robinson, Private prisons, s. 395.
42 C. J. 9, 12, 10 (468): ,,Omnibus per civitates et agros habendi bucellarios vel isauros armatosque servos licentiam volumus esse praeclusam. 1.Quod si quis praeter haec, quae nostra mansuetudo
salubriter ordinavit, armata mancipia seu bucellarios aut isauros in suis praediis aut iuxta se habere
temptaverit, post exactam centum librarum auri condemnationem vindictam in eos severissimam proferri
sancimus. 2 Viri quoque clarissimi provinciarum rectores in speculis esse debebunt, ne quis audeat statuta
nostrae mansuetudinis in aliquo violare, scientes, quod ex dissimulatione dignitatis et administrationis
cingulo privabuntur et post centum librarum auri multam salutis vitaeque suae periculum sustinebunt:
primatibus videlicet apparitionis suae personis praeter amissionem fortunarum suarum capitali quoque
supplicio feriendis.
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nienia prywatnych wiêzieñ, gdzie na rozkaz ich w³acicieli przetrzymywani byli
nie tylko zdezerterowani niewolnicy, ale i ujêci w wyniku walk barbarzyñcy
i rozbójnicy.
Przyk³ady powy¿ej przywo³anych ustaw potwierdzaj¹ zatem, ¿e w okresie
pónego cesarstwa posiadanie prywatnych wiêzieñ, pomimo p³yn¹cych niekiedy
z ich posiadania korzyci dla samego pañstwa, by³o nielegalne. Cesarze zdecydowali siê zakazaæ ich funkcjonowania, poniewa¿ bez w¹tpienia narusza³y autorytet pañstwa w okresie, kiedy to w³adcy odczuwali siln¹ potrzebê jednej i silnej
w³adzy43. W tej perspektywie posiadanie privatus carcer mog³o byæ traktowane jak zdrada. Mimo to, ogólnie prawodawcy za pope³nienie tego przestêpstwa
nie nak³adali dotkliwych kar. Choæ w ustawie podpisanej w 389 r. przez cesarza
Zenona w kontekcie posiadania takich w³anie miejsc pojawia siê zapowied
bardzo surowej kary44, w rzeczywistoci nak³adane sankcje karne za to przestêpstwo rysuj¹ siê raczej ³agodnie45.
Reasumuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e posiadanie privatus carcer w epoce
pónego cesarstwa sta³o siê przestêpstwem. Natomiast posiadanie prywatnych
wiêzieñ przez osoby z grona np. potentes, w mniemaniu cesarzy zagra¿a³o
wiarygodnoci urzêdu centralnego. Ponadto, ustawy poruszaj¹ce badan¹ kwestiê przez kolejnych cesarzy og³aszane by³y w du¿ym odstêpstwie czasu, co
mo¿e wiadczyæ, ¿e choæ ich istnienie by³o przestêpstwem, nie by³ to problem
wymagaj¹cy zdecydowanej i szybkiej reakcji ze strony prawodawcy46. Trudno
tak¿e jednoznacznie stwierdziæ czy og³oszone ustawy wyeliminowa³y instytucjê
privatus carcer z terenu cesarstwa rzymskiego. Zakaz ich posiadania by³ powtarzany przez kolejne wieki, co mo¿e wiadczyæ o k³opotach z egzekwowaniem prawa w tamtym czasie. Problem istnienia prywatnych wiêzieñ by³ z pewnoci¹ du¿y, jednak z punktu widzenia pañstwa zdawa³ siê byæ nieznaczny,
zw³aszcza w porównaniu z innymi zagro¿eniami. W prawie rzymskim nie by³y
43
44

O. Robinson, Private prisons, s. 396.
C. J. 9, 5, 1 (486): ,,Iubemus nemini penitus licere per Alexandrinam splendidissimam civitatem vel Aegyptiacam dioecesin aut quibuslibet imperii nostri provinciis vel in agris suis aut ubicumque
domi privati carceris exercere custodiam, viro spectabili pro tempore praefecto augustali, et viris clarissimis omnium provinciarum rectoribus daturis operam semperque futuris in speculis, ut saepe dicta
nefandissimorum hominum adrogantia modis omnibus opprimatur. 1. Nam post hanc saluberrimam
constitutionem et vir spectabilis pro tempore Augustalis et quicumque provinciae moderator maiestatis
crimen procul dubio incursurus est, qui cognito huiusmodi scelere laesam non vindicaverit maiestatem:
primatibus insuper officiorum eiusdem criminis laqueis constringendis, qui, simulatque noverint memoratum interdictum facinus in quocumque loco committi, proprios iudices de opprimendo nefandissimo
scelere non protinus curaverint, instruendos. 2. Nam illud perspicuum est eos qui hoc criminum genus
commiserint pro veterum etiam legum et constitutionum tenore tamquam ipsius maiestatis violatores
ultimo subiugandos esse supplicio.
45 O. Robinson, Private prisons, s. 396397.
46 Ibidem, s. 398.
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jednak wiêzienia miejscem odbywania kary w pojêciu, jakim rozumiemy to
wspó³czenie, ale by³y przestrzeni¹, w której tylko przetrzymywano oskar¿onych do czasu procesu lub skazanych do momentu wykonania wyroku47. D³ugotrwa³e osadzenie w wiêzieniu za dokonanie powa¿nego przestêpstwa z kodeksu prawa karnego, jako wystarczaj¹c¹ karê, zaczêto stosowaæ znacznie póniej.
„PRIVATUS CARCER” W USTAWODAWSTWIE
CESARZY RZYMSKICH (IV–VI W.)
(STRESZCZENIE)

W dzisiejszych czasach kara, która najbardziej ogranicza prawa cz³owieka, to kara pozbawienia
lub ograniczenia wolnoci. Jednak myl, aby uwiêziæ cz³owieka swoimi korzeniami siêga pocz¹tków
dziejów ludzkoci. Badania historyczne dowodz¹, ¿e wiêzienia s¹ jedn¹ z najstarszych instytucji, jaka
zosta³a stworzona przez spo³eczeñstwo. W staro¿ytnym Rzymie oskar¿eni, za wszelkiego rodzaju
przestêpstwa i wykroczenia, trafiali nie tylko do wiêzieñ publicznych, nad którymi w³adzê i kontrolê
sprawowa³o pañstwo lub bezporednio w³adca, ale i prywatnych. Istnienie w³anie tych ostatnich
stanowi ciekawy w¹tek w historii staro¿ytnej. W badaniach nad zagadnieniem privatus carcer
wykorzystano materia³ ród³owy pochodz¹cy g³ównie z analiz rzymskich aktów prawnych, og³oszonych w IVVI w. i zamieszczonych w Kodeksie Teodozjañskim i Kodeksie Justyniañskim.

“PRIVATUS CARCER” IN THE LEGISLATION
OF THE ROMAN EMPERORS (IV–VI)
(SUMMARY)

Nowadays punishment that most restricts human rights is the deprivation or restriction of
liberty. However, idea to imprison a man is dating back to the beginning of human history. Historical
research shows that prisons are one of the oldest institution, which were created by the society. In
ancient Rome, the accused for all kinds of offenses was sent not only to the public prison, where the
authority and control were exercised by the State or directly by sovereign, but also to the private one.
The existence of the latter one is an interesting topic in ancient history. In a study on the issue of
privatus carcer source material has been used, mainly from the studies on Roman legislation,
announced in the IVVI century and contained in the Code of Theodosius and the Code of Justin.

„PRIVATUS CARCER“ IN DER GESETZGEBUNG
DES RÖMISCHEN KAISER (IV–VI)
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Strafe, die heute meistens die Menschenrechte beschränkt, ist der Entzug oder die Einschränkung der Freiheit. Doch die Idee der Inhaftierung des Mannes hat seine Wurzeln in den
Anfängen der Menschheitsgeschichte. Die historische Forschung zeigt, dass die Gefängnisse eine der
47

W. Litewski, Rzymski proces karny, Kraków 2003, s. 89.
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ältesten Institution sind, die von der Gesellschaft erstellt wurde. Der Angeklagte für alle Arten von
Straftaten wurde im alten Rom nicht nur zum öffentlichen Gefängnis unter der Kontrolle des Staates
oder direkt des Herrschers geschickt, sondern auch zum privaten Kerker. Die Existenz des privaten
Gefängnisses ist ein interessantes Thema in der alten Geschichte. In der Frage nach dem privaten
Gefängnis (privatus carcer) wurden hauptsächlich die Quellen verwendet, besonders die Gesetzgebung in den IVVI Jahrhunderten angekündigt und im Kodex von Justyn und im Kodex von Theodosius enthalten.
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Polityka Związku Radzieckiego względem
Kościoła greckokatolickiego
Lata 19391941 charakteryzuj¹ siê wstêpn¹ faz¹ likwidacji Kocio³a greckokatolickiego1 oraz licznymi formami przeladowañ. Wskutek porozumienia
zawartego we wrzeniu 1939 roku pomiêdzy III Rzesz¹ a Zwi¹zkiem Radzieckim, zachodnio-ukraiñskie ziemie, jak równie¿ UGCC znalaz³y siê pod wp³ywem
radzieckim. By³ to pocz¹tek przeladowañ duchowieñstwa i wiernych nale¿¹cych do UGCC, przez co od tej pory musieli oni dzia³aæ w ukryciu. W³adze
radzieckie przejê³y dodatkowo oficjalny patronat nad UGCC. Z tamtego okresu
zachowa³o siê wiele listów adresowanych do Stolicy Apostolskiej, których autorami by³y osoby duchowne. Metropolita Andrzej Szeptycki pisa³ m.in., ¿e:
wszelkie rozporz¹dzenia, które przychodz¹ od w³adz sowieckich s¹ celowo
ukierunkowane wy³¹cznie na to, aby nas upokorzyæ, przygnieæ oraz zniszczyæ.
Przyjechali do nas z Kijowa i Moskwy ca³a horda urzêdników, prawników
i upowa¿nionych, którzy sami nie wiedz¹ co maj¹ robiæ i mieszaj¹ siê do
wszystkiego [ ] gro¿¹c kar¹ mierci. Wygl¹da na to, ¿e urzêdnicy bolszewiccy
Adres/Adresse/Anschrift: mgr Roman Kordonski, Wydzia³ Teologii, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski
w Olsztynie, ul Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, r.kordonski@gmail.com.
1 Koció³ greckokatolicki obrz¹dku bizantyjsko-ukraiñskiego (ukr. Óêðà¿íñüêà Ãðåêî-Êàòîëèöüêà
Öåðêâà  ÓÃÊÖ). Dalej: UGCC.
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maj¹ w³adzê zabijaæ ludzi, bez poci¹gania ich do odpowiedzialnoci2. W licie
do Stolicy Apostolskiej metropolita prosi³ Ojca wiêtego o apostolskie b³ogos³awieñstwo, ¿eby móc staæ siê wiadkiem wiary w intencji jednoci Kocio³a.
Akcentowa³ równie¿, ¿e jest gotów staæ siê mêczennikiem za wiarê i jednoæ
Kocio³a Chrystusowego. Mo¿na wnioskowaæ, ¿e hierarcha zdawa³ sobie sprawê z powagi zaistnia³ej sytuacji kryzysowej, która niew¹tpliwie prowadzi³a do
zniszczenia UGCC. Pisa³ wobec tego listy do ksiê¿y, zwo³ywa³ zebrania w celu
dania osobistych wskazówek i rad w ich codziennej pracy duszpasterskiej.
Z analizy listu wynika tak¿e, ¿e metropolita zachêca³ duchowieñstwo do podporz¹dkowania siê w³adzom radzieckim wy³¹cznie w przypadkach, gdy dzia³ania te
nie by³y sprzeczne z prawem Bo¿ym.
Jeszcze w sierpniu 1941 r. metropolita w licie do Papie¿a Piusa XII,
analizuj¹c sytuacjê polityczn¹ pisa³: [ ] s¹ próby zastraszania duchowieñstwa
oraz wiernych poprzez wymagania paszportowe, okrelone zezwolenia i nakazy
bezwzglêdnego przestrzegania wszelkich innych rozporz¹dzeñ, jakie tylko
mo¿na sobie wyobraziæ, które ograniczaj¹ prawa obywatelskie [ ]. Nad naszymi g³owami [ ] ca³y czas ci¹¿y zagro¿enie prawdziwego przeladowania
[ ]. Listy pasterskie oraz rozporz¹dzenia s¹ konfiskowane z przyczyn absurdalnych3.
Metropolita A. Szeptycki zaznacza³, ¿e oprócz aresztowañ, duchowieñstwo doznaje i innych form przeladowañ. Przyk³adowo, ukraiñskim katolickim
ksiê¿om kategorycznie zakazano udzielania sakramentów wiêtych hospitalizowanym jeñcom, chrzczenia ¯ydów itd.4
W kolejnym licie z 7 listopada 1941 r. metropolita pisa³, ¿e: okupacja
bolszewicka, która trwa³a prawie 2 lata, spowodowa³a ca³kowit¹ ruinê biednego
narodu ukraiñskiego. Liczba wiernych, których wywieziono, uwiêziono czy zabito jest nie do zliczenia. Tylko w mojej Lwowskiej Archidiecezji ich liczba siêga
dwustu tysiêcy. W mojej diecezji by³o zabitych albo umar³o w wiêzieniu
12 ksiê¿y, a w przemyskiej oko³o 20. Na Syberiê wywieziono 33 ksiê¿y. Nawet
proci mieszkañcy wsi, których ominê³o wywiezienie czy uwiêzienie, mocno
ucierpieli poprzez przymusow¹ pracê, konfiskacjê maj¹tku, nadmierny podatek
2 Ìèòðîïîëèò Àíäðåé Øåïòèöüêèé: Æèòòÿ ³ ä³ÿëüí³ñòü: Äîêóìåíòè ³ ìàòåð³àëè 18991944,
Ò. ²², Öåðêâà ³ ñóñï³ëüíå ïèòàííÿ, Êí. 2, Ëèñòóâàííÿ, Ì³ñ³îíåð, Ëüâ³â 1999, s. 15.
3 Ëèñò ìèòðîïîëèòà À. Øåïòèöüêîãî äî ïàïè Ï³ÿ Õ²², 2931 ñåðïíÿ 1942, Actes et Documents du Saint Siege relatifs à la seconde Guerre Mondiale, Citta del Vaticano, 1967, Ò. 3, Le Saint Siege
et la situation religieuse en Pologne et dans les Pays Baltes, 19391945, s. 627.
4 Por. Ì. Ãðèí÷èøèí, Àðòèêóëè äëÿ ³íôîðìàòèâíîãî ïðîöåñó áåàòèô³êàö³¿ é êàíîí³çàö³¿
Ñëóãè Áîæîãî Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî, Àðõèºïèñêîïà Ëüâ³âñüêîãî Óêðà¿íö³â, Ìèòðîïîëèòà
Ãàëèöüêîãî, ºïèñêîïà Êàìÿíöÿ-Ïîä³ëüñüêîãî, Àðòèêóëè äî çïî÷àòêóâàííÿ ïðîöåñó, Íàêëàäîì
Ïîñòóëÿö³¿ Ì.À., Ðèì 1958, s. 45.
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czy czêste odwiedziny przez milicjê, która na ka¿dym kroku, gdzie tylko mog³a
znêca³a siê na bezbronnym narodzie. W niektórych przypadkach ca³e miejscowoci zosta³y przesiedlone. Za te przeladowania i ofiary Bóg wynagrodzi³
naszemu narodowi wzmocnieniem i odrodzeniem ¿ycia religijnego. Obecnie kocio³y i konfesjona³y s¹ przepe³nione wiernymi, a nawet wród m³odzie¿y zrodzi³a siê chêæ obrony i zachowania swojej wiary. I tak, w wyniku tego trudnego
prze¿ycia my wychodzimy oczyszczeni duchowo oraz umocnieni w wierze. Za
to wszytko niech bêdzie chwa³a Bogu5.
Ponadto, w materia³ach ród³owych odnotowano przypadki rozwi¹zañ
licznych klasztorów przynale¿¹cych do UGCC, maj¹tek których zosta³ skonfiskowany. Co wiêcej, masowo likwidowano szko³y oraz sierociñce, które by³y
prowadzone przy kocio³ach unickich, jak równie¿ instytucje i organizacje religijne, wraz z ich maj¹tkiem. Powszechnie brakowa³o sêdziów, adwokatów oraz
instytucji prawnych, które mog³yby broniæ praw obywatelskich. W urzêdach
panowa³o z jednej strony bezprawie, z drugiej za ca³kowite zamieszanie, co
doprowadzi³o do braku odpowiedzialnoci ze strony w³adz lokalnych. Ze wspomnieñ starszego pokolenia wy³ania siê opinia, ¿e bolszewicy na ka¿dym kroku
byli z³oliwi, przepe³nieni nienawici¹ do osób religijnych oraz ksiê¿y, szczególnie wobec mieszkañców zachodniej Ukrainy6.
Za jedn¹ z przeszkód na drodze sowietyzacji zachodnio-ukraiñskich ziem,
w³adze partyjne uzna³y istnienie UGCC, który by³ nosicielem ukraiñskiej idei
narodowej, mia³ znacz¹cy wp³yw na wiadomoæ mieszkañców zw³aszcza zachodniej Ukrainy, jak równie¿ odgrywa³ istotn¹ rolê nie tylko w ¿yciu religijnym,
ale tak¿e spo³ecznym i politycznym. Powodowa³o to, ¿e komunistyczne w³adze
w Moskwie i Kijowie poczyni³y kroki w kierunku likwidacji UGCC na ca³ym
obszarze ZSRR. Jak odnotowano w odtajnionych materia³ach z archiwów
SBU7, UGCC i jego duchowieñstwo sta³y siê obiektem przeladowañ. W 1940 r.
opracowano plan likwidacji UGCC, który zosta³ zatwierdzony w styczniu 1941 r.
przez Komisarza Ludowego ds. Wewnêtrznych £awrientija Beriê. Wówczas po
raz pierwszy pod kontrol¹ NKWD znalaz³ siê ks. Hawry³o Kostelnyk (ukr.
Ãàâðèëî Êîñòåëüíèê)  teolog, ideolog przy³¹czenia ukraiñskich grekokatolików do Rosyjskiej Cerkwi Prawos³awnej oraz przewodnicz¹cy tzw. grupy ini5 Ëèñò ìèòðîïîëèòà Àíäð³ÿ ç 7 ëèñòîïàäà 1941 ð. äî Àïîñòîëüñüêî¿ ñòîëèö³, Ïèñüìà-ïîñëàííÿ ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî, ×ÑÂÂ ç ÷àñ³â í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿, Éîðêòîí 1969,
×. 2, Á³áë³îòåêà ëîãîñó, Ò. 30, s. 165182; Actes et documentes, ²²², ², s. 491, ¹ 1.
6 Zgodnie z relacj¹ M.T., kobieta, lat 80, W.S., mê¿czyzna, lat 82 (Pa³ahycze, woj. IwanoFrankowskie, dn. 23.07.2014). Kwesti¹ trudn¹ jest podanie okrelonej liczby ofiar wród osób duchownych oraz wiernych. Ponadto, jak wspominaj¹ naoczni wiadkowie tamtych czasów, losy aresztowanych
czêsto by³y nieznane i uznawano ich za osoby zaginione.
7 S³u¿ba Bezpieczeñstwa Ukrainy  ukr. ÑÁÓ.
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cjatywnej8 . Zatwierdzony przez Beriê plan przewidywa³ przede wszystkim zerwanie relacji ukraiñskich grekokatolików z Watykanem. Oczywiste jest, ¿e plan
ten by³ zatwierdzony przez samego Stalina, ale dokumentów, które bezporednio wskazuj¹ na udzia³ przywódcy Kremla w sprawie niszczenia UGCC do tej
pory nie opublikowano9.
Pe³ni¹cy funkcjê przewodnicz¹cego Rady ds. Rosyjskiej Cerkwi Prawos³awnej przy Radzie Komisarzy Ludowych ZSRR, pu³kownik bezpieczeñstwa
narodowego Grigorij Karpow otrzyma³ od Wiaczes³awa Mo³otowa10 polecenie
opracowania wytycznych skierowanych przeciwko katolicyzmowi, w szczególnoci w odniesieniu do UGCC, które wkrótce zosta³y przedstawione Stalinowi,
Mo³otowowi i Berii. By³ to tzw. plan zniszczenia katolicyzmu oraz eksterminacji
Unii Brzeskiej11. Uznanie przez UGCC zwierzchnictwa Biskupa Rzymu uniemo¿liwia³o bowiem jego podporz¹dkowanie w³adzom radzieckim. Z tego powodu polityka Zwi¹zku Radzieckiego oraz Cerkwi Prawos³awnej wzglêdem UGCC
by³a jednoznaczna i uznano, ¿e nie powinien on istnieæ.
Radziecki ideolog A. Arturów w pracy Watykan i jego polityka, która
zosta³a wydana w Moskwie 1947 r., podaje, ¿e Zwi¹zek Radziecki wszelkimi
si³ami musi zwalczaæ Watykan, je¿eli chce zdobyæ wiod¹ca pozycjê w wiecie
wspó³czesnym. Jego zdaniem koegzystencja, a tym bardziej porozumienie miêdzy Kocio³em Katolickim a komunizmem jest niemo¿liwe, gdy¿ wp³yw Kocio³a
8

Grupa inicjatywna na rzecz reunifikacji Kocio³a greckokatolickiego z Cerkwi¹ Prawos³awn¹,
na czele której sta³ ks. Hawry³o Kostelnyk. Grupa inicjatywna zosta³a upowa¿niona do za³atwienia
z rz¹dem wszystkich kwestii prawnych dotycz¹cych administrowania parafiami greckokatolickimi. Grupa
inicjatywna prowadzi³a równie¿ dzia³ania okrelane jako reedukacja polityczna grekokatolików. W sierpniu
1945 r. rozprowadzi³a piêæ tysiêcy egzemplarzy antypapieskiej broszury (autorstwa ks. H. Kostelnyka),
atakuj¹cej uniê brzesk¹ i wzywaj¹c¹ do przyjêcia prawos³awia. W czasie wielu prywatnych spotkañ
z ksiê¿mi H. Kostelnyk twierdzi³, ¿e mimo formalnego przejcia do rosyjskiej Cerkwi Prawos³awnej bêd¹
oni mogli zachowaæ dotychczasow¹ obrzêdowoæ i s³u¿yæ wiernym bez ¿adnych zmian. Sugerowa³, ¿e
tylko takie rozwi¹zanie jest dzia³aniem dla dobra wiernych. Równoczenie przedstawiciele grupy inicjatywnej systematycznie informowali w³adze o opornych kap³anach. Ci ostatni, o ile nie zdecydowali siê
na podpisanie dokumentu powiadczaj¹cego wolê konwersji na prawos³awie  byli automatycznie usuwani ze swoich parafii, a najczêciej aresztowani.
9 Por. Â. Áóðåãà, Ë³êâ³äàö³ÿ ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè: ïîä³áíå òà â³äì³ííå, http://www.religion.in.ua/main/history/4446-likvidaciya-greko-katolickoyi-cerkvi-podibne-ta-vidminne.html (12.02.2015).
10 Od 21 marca 1941 r. do 6 wrzenia 1945 r. by³ cz³onkiem Biura Rady Komisarzy Ludowych
ZSRR, a od 16 sierpnia 1942 r. do 19 marca 1946 r. I zastêpc¹ przewodnicz¹cego Rady Komisarzy
Ludowych ZSRR.
11 Instrukcja nr 58, w której zawarto nastêpuj¹ce postulaty: 1) Metody oderwania parafii Kocio³a greckokatolickiego (unickiego) w ZSRR od Watykanu i w³¹czenie ich do Rosyjskiej Cerkwi
Prawos³awnej Patriarchatu Moskiewskiego; 2) Wykorzystanie wspólnot starokatolickich jako opozycji
wobec Watykanu oraz inne metody walki z katolicyzmem w zachodnich republikach ZSRR; 3) Metody
umocnienia wp³ywu Rosyjskiej Cerkwi Prawos³awnej za granic¹; 4) Uwagi dotycz¹ce zorganizowania
w Moskwie Ogólnowiatowej Konferencji Kocio³ów Chrzecijañskich (niekatolickich) jako przeciwwagi
dla wiod¹cej roli Watykanu w wiecie. Por. J. Stocki, Lwowski sobór 810 marca 1946 r., przygotowania, przebieg i skutki. Rola systemu totalitarnego, Pamiêæ i Sprawiedliwoæ 1 (2009), s. 237.
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Katolickiego na skalê wiatow¹ nie jest spójny z komunistycznym internacjonalizmem12. Ponadto, autor zaznacza, ¿e papie¿, bêd¹c g³ow¹ najbardziej wp³ywowej instytucji kocielnej, za wszelk¹ cenê bêdzie podporz¹dkowaæ sobie
wszystkie Kocio³y chrzecijañskie, w tym i Rosyjsk¹ Cerkiew Prawos³awn¹.
Zwa¿aj¹c na to, ¿e do porozumienia miêdzy Moskw¹ a Watykanem mo¿e dojæ
na tle obrz¹dku, w³adze radzieckie nie mog³y zaakceptowaæ faktu istnienia
UGCC na terytorium ZSRR.
Z powy¿szego wynika, ¿e przeladowania i niszczenie UGCC by³y nie
tylko skutkiem bie¿¹cej polityki radzieckiej, ale i ideologii komunistycznej. Dopóki UGCC uznawa³ zwierzchnictwo papie¿a  nie mog³o dojæ do legalizacji
dzia³alnoci UGCC w ZSRR.
Myl ateistycznego ideologa A. Arturowa popierali hierarchowie rosyjskiej
Cerkwi Prawos³awnej. wiadczy o tym fragment listu arcybiskupa Makarego,
w którym pisze on: U nas dla Unii nie ma miejsca; co wiêcej, ani byæ nie mo¿e13.
W czasopimie Patriarchatu Moskiewskiego z roku 1948 r., ukaza³o siê
szereg artyku³ów, w których krytykowano politykê Watykanu i papie¿a Piusa XII.
Z tego powodu jezuicki historyk A.M. Amann zaznacza, ¿e rosyjska Cerkiew
Prawos³awna pod¹¿a wiernie za polityk¹ re¿imu bolszewickiego14. Cerkiew
Prawos³awna zosta³a wykorzystana jako narzêdzie w³adzy komunistycznej
i imperializmu rosyjskiego. Dlatego tak¿e j¹ nale¿y obci¹¿aæ odpowiedzialnoci¹
za likwidacjê UGCC w roku 194615.

Powrót bolszewików w roku 1944
Tu¿ po mierci metropolity A. Szeptyckiego (1 lipca 1944 r.) rozpoczê³a
siê nowa fala terroru bolszewickiego wzglêdem UGCC. By³a to jawna oraz
celowa destrukcja, która mia³a na celu ca³kowite wyeliminowanie UGCC z terytorium ZSRR. W³adze radzieckie wystosowa³y pismo do wszystkich biskupów
unickich zachodniej Ukrainy i nakaza³y zerwanie wszelkich wiêzi ze Stolic¹ Apostolsk¹ oraz przyjêcie zwierzchnictwa Rosyjskiej Cerkwi Prawos³awnej Patriarchatu Moskiewskiego. Josyf Slipyj16, zostaj¹c nowym metropolit¹ Lwowskim,
12
13

Zob. A. Àðòóðîâ, Âàòèêàí è åãî ïîëèòèêà, Ìîñêâà 1947, s. 23.
Æóðíàë Ìîñêîâñüêî¿ Ïàòð³ÿðõ³¿ 10 (1949), s. 9. Arcybiskup Makary  zwierzchnik Cerkwi
Prawos³awnej na terytorium Galicji. 21 kwietnia 1946 r. za znacz¹cy wk³ad w sprawie likwidacji UGCC
otrzyma³ tytu³ arcybiskupa rosyjskiej Cerkwi Prawos³awnej. Por. Ñâ³òëî ïðàâîñëàâÿ, Âèäàííÿ Ëüâ³âñüêî¿
ºïàðõ³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè 2 (2011), s. 1112.
14 Zob. Ñòîð³ÿ äåëëà Ê³ºçà Ðóññà, Òîð³íî 1948, s. 542544.
15 Por. Ó. Ôëîð³ä³, Ìîñêà å ³ëü Âàò³êàíî, Ì³ëàíî 1976, s. 121123.
16 Ukr. Éîñèô Ñë³ïèé, greckokatolicki arcybiskup metropolita Lwowa, kardyna³ prezbiter od 1965 r.
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1 listopada 1944 r. próbowa³ odnaleæ niæ porozumienia miêdzy UGCC a w³adz¹ radzieck¹. Niemniej wszelkie podjête przez niego dzia³ania zakoñczy³y siê
niepowodzeniem, poniewa¿ w³adze radzieckie mia³y ju¿ gotowy plan dotycz¹cy
likwidacji UGCC.
Pocz¹tek akcji nawrócenia na prawos³awie, która polega³a na resocjalizacji duchowieñstwa, mia³ miejsce na tzw. soborach powiatowych, podczas których nadzór sprawowa³a milicja. W ich trakcie bolszewiccy agenci dyskredytowali uniê brzesk¹ oraz Stolicê Apostolsk¹. Owe zabiegi mia³y na celu zachwianie
ufnoci ksiê¿y do swoich hierarchów oraz Biskupa Rzymu. Równoczenie sowiecka prasa wszczê³a kampaniê masowego ataku przeciwko UGCC. W druku
zaczê³y ukazywaæ siê liczne artyku³y przeciwko unii brzeskiej, Watykanowi oraz
hierarchii kocielnej UGCC. Na przyk³ad bolszewicki publicysta W. Roso³owicz
w artykule Z krzy¿em i mieczem zaatakowa³ nie¿yj¹cego metropolitê, znies³awiaj¹c jego autorytet, a tak¿e wród wiernych wprowadza³ zamêt oraz próbowa³
poró¿niæ ich z hierarchami UGCC. W³adze radzieckie zdawa³y sobie sprawê, ¿e
takie dzia³ania w przysz³oci przynios¹ oczekiwane efekty oraz przyczyni¹ siê
do realizacji planu likwidacji UGCC.
Planowanym dzia³aniem Patriarchy Aleksego I by³o zniesienie metropolii
halickiej oraz przy³¹czenie jej do kijowskiej metropolii rosyjskiej Cerkwi Prawos³awnej. W tym celu do Lwowa zosta³ wys³any biskup Makary, który otrzyma³
godnoæ Biskupa Lwowskiego oraz Tarnopolskiego. Celem biskupa Makarego
by³o zapocz¹tkowanie procesu stopniowego w³¹czania UGCC do Patriarchatu
Moskiewskiego, dlatego przyby³ on do Lwowa jeszcze przed wiêtami Wielkanocnymi w 1945 r. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e biskup Makary uwa¿a³ biskupów katolickich za g³ówn¹ przeszkodê w procesie po³¹czenia dwóch narodów, st¹d nale¿a³o
ich jak najszybciej usun¹æ, aby nie sprawiali problemów. Noc¹ z 10 na 11 kwietnia
1945 r. bolszewicy znienacka zaatakowali, a nastêpnie aresztowali biskupów
UGCC. Tej nocy s³u¿by NKWD wywioz³y ze Lwowa metropolitê Józefa lepego
oraz jego pomocnika biskupa Nikitê Budkê17. Uwiêziono tak¿e apostolskiego
wizytatora na Wo³yniu  biskupa Miko³aja Czarneckiego18, który od czasów niemieckiej okupacji przebywa³ we Lwowie. Ze Stanis³awowa wywieziono biskupów
Grzegorza Homyszyna19 wraz z jego pomocnikiem Iwanem Latyszewskim20.
17

Íèêè́ òà Áó́äêà (ukr.)  od 1928 r. biskup pomocniczy archidiecezji greckokatolickiej we
Lwowie. Wed³ug oficjalnej wersji zmar³ na zawa³ serca w obozie koncentracyjnym w Karagandzie.
18 Ìèêîëàé ×àðíåöüêèé (ukr.)  biskup, b³ogos³awiony Kocio³a katolickiego, redemptorysta,
profesor filozofii i teologii dogmatycznej, biskup tytularny Lebedus.
19 Ãðèãîð³é Õîìèøèí (ukr.)  od 1904 r. greckokatolicki biskup stanis³awowski, b³ogos³awiony
Kocio³a katolickiego, mêczennik. Zmar³ w wiêzieniu ³ukianowskim w Kijowie w grudniu 1945 r.
20 ²âàí Ëàòèøåâñüêèé (ukr.)  greckokatolicki stanis³awowski biskup pomocniczy w latach
19291959.
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W Berlinie aresztowano pra³ata Piotra Werguna21  apostolskiego wizytatora dla ukraiñskich katolików mieszkaj¹cych w Niemczech. Tego samego roku
w Polsce aresztowano i uwiêziono biskupów przemyskich: Jozafata Kocylowskiego22 i jego pomocnika Grzegorza Lakotê23, których wydano w rêce bolszewików.
Nastêpowa³y jedne po drugich masowe aresztowania duchowieñstwa
UGCC, likwidowano archiwa biskupów, zabierano i niszczono rzeczy u¿ytku
religijnego, kleryków za zmuszano do s³u¿by w Armii Czerwonej24. Sprawowaæ pos³ugê duszpastersk¹ mogli jedynie ksiê¿a, którzy by³y oficjalnie zarejestrowani w urzêdach lokalnych. Tak wiêc, przeladowania, areszty hierarchów
oraz ksiê¿y utrudni³y sprawowanie pos³ugi duszpasterskiej wród wiernych na
terenach zachodniej Ukrainy.
W maju 1945 r. biskup Makary zorganizowa³ tzw. grupê inicjatywn¹, której
celem by³o przy³¹czenie UGCC do rosyjskiej Cerkwi Prawos³awnej. Nowo powsta³a grupa zosta³a zaaprobowana przez w³adze radzieckie oraz og³oszono j¹
jedynym administracyjnym organem UGCC na zachodniej Ukrainie. Na czele
grypy stan¹³ ks. Hawry³o Kostelnik, który szybko rozpocz¹³ kampaniê przy³¹czenia unitów do prawos³awia. Pierwsze podjête dzia³ania opiera³y siê na przekonywaniu ksiê¿y UGCC, aby zerwali wiê ze Stolic¹ Apostolsk¹. G³ównymi
narzêdziami grupy inicjatywnej by³y zastraszanie aresztem oraz stosowanie
przymusu. Duchownych, których nie uda³o siê przekonaæ do przejcia na prawos³awie przekazywano organom NKWD. Agenci tajnej policji z grupy inicjatywnej wzywali ksiê¿y na tzw. nocne rozmowy, w trakcie których dawano im
do wyboru: przy³¹czenie siê do prawos³awia albo areszt i zes³anie na Syberiê.
W roku 1945 ponad 5000 ksiê¿y greckokatolickich zosta³o aresztowanych
i osadzonych w wiêzieniu. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e niektórzy ksiê¿a ukrywali siê
w domach wiernych b¹d w lasach. Ponadto, zamykano kocio³y w parafiach,
w których dosz³o do aresztowañ ukrywaj¹cych siê ksiê¿y greckokatolickich.
Niemniej 1 lipca 1945 r. w czasie tych przeladowañ oko³o 300 odwa¿nych
ksiê¿y wys³a³o do Moskwy list, w którym protestowali przeciwko przeladowaniu UGCC oraz negatywnie ocenili dzia³anie grupy inicjatywnej.
21

Ïåòðî ²âàíîâè÷ Âåðãóí (ukr.)  pra³at UGCC, b³ogos³awiony. Skazany na siedem lat ³agru,
konfiskatê mienia i utratê praw publicznych na 3 lata. Zmar³ na zes³aniu, na którym przebywa³ po
zakoñczeniu wyroku.
22 Éîñàôàò Êîöèëîâñüêèé (ukr.)  greckokatolicki biskup przemyski, mêczennik, b³ogos³awiony
Kocio³a katolickiego.
23 Ukr. Ãðèãîð³é Ëàêîòà  biskup pomocniczy greckokatolickiej diecezji przemyskiej, mêczennik,
b³ogos³awiony Kocio³a katolickiego.
24 Szerzej na ten temat: W. Paszczenko, Hreko-Kato³yky w Ukrajini wid 40-ch rokiw XX stolittia
do naszych dniw, Po³tawa 2002; W. Serhijczuk, Neskorena Cerkwa. Podwy¿nyctwo hreko-kato³ykiw
Ukrajiny w borotbi za wiru i der¿awu, Kyjiw 2001.
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W tym samym czasie prawos³awny biskup Makary przy pomocy agentów
NKWD oraz grupy inicjatywnej rozpocz¹³ we Lwowie przygotowywanie tzw.
soboru jednoci25. Jego celem mia³o byæ przyjêcie UGCC do rosyjskiej Cerkwi
Prawos³awnej.

Likwidacja UGCC w Galicji
810 marca 1946 r. we Lwowie odby³ siê tzw. pseudosobór lwowski, na
którym zniesiono postanowienia unii brzeskiej z 1596 r. oraz og³oszono przy³¹czenie UGCC do rosyjskiej Cerkwi Prawos³awnej26. Dokonuj¹c analizy materia³ów ród³owych w odniesieniu do pseudosoboru lwowskiego, trudno przyj¹æ, ¿e mia³ on charakter prawno-kanoniczny, z tego wzglêdu, ¿e:
1) nie bra³ w nim udzia³ ¿aden z ukraiñskich katolickich biskupów, bez
których nie mo¿e odbyæ siê sobór lokalny danego kocio³a;
2) by³ zwo³any przez przewodnicz¹cego grupy inicjatywnej ks. Kocielnickiego, który nie posiada³ pe³nomocnictwa w³adzy kocielnej UGCC;
3) delegaci nie byli kanonicznie wybrani.
Ponadto, materia³y w jêzyku ukraiñskim i rosyjskim potwierdzaj¹, ¿e od
strony rosyjskiej Cerkwi Prawos³awnej wy¿ej wspomniany pseudosobór nie
by³ wa¿ny. Wed³ug kanonów Kocio³ów Wschodnich, jeden Koció³ Wschodni
nie mo¿e ingerowaæ w sprawy innego Kocio³a, tym bardziej ¿e UGCC nie
przynale¿a³ do rosyjskiej Cerkwi Prawos³awnej, lecz stanowi czêæ Kocio³a
katolickiego z zachowaniem obrz¹dku wschodniego. Co wiêcej, pseudosobór
og³osi³ siê jako Sobór UGCC.
Ze strony w³adz radzieckich, które zainicjowa³y przeprowadzenie oraz
wcielenie postanowieñ pseudosoboru lwowskiego, równie¿ nale¿y go uznaæ
za niewa¿ny, poniewa¿ narusza³ paragraf 104 konstytucji sowieckiej Ukrainy,
w której zawarta jest nota dotycz¹ca oddzielenia Kocio³a od pañstwa. Mo¿na
zatem twierdziæ, ¿e by³ to celowy plan przy³¹czenia UGCC do Rosyjskiej Cerkwi Prawos³awnej Patriarchatu Moskiewskiego. Ponadto pseudosobór lwowski by³ organizowany i finansowany przez w³adze pañstwowe.
25

Sobór zosta³ zorganizowany 810.03.1946 r. we Lwowie; uczestnikami byli ksiê¿a, którzy
wyrzekli siê jednoci z Rzymem oraz dwóch biskupów, o których mowa w artykule. Ogó³em sobór liczy³
204 ksiê¿y, 12 wieckich delegatów a ogólna jego liczba stanowi³a 3470 osób. Zob. J. Stocki, Lwowski
sobór 810 marca 1946: przygotowania, przebieg i skutki. Rola systemu totalitarnego, Pamiêæ i sprawiedliwoæ 1 (2009), s. 237268.
26 By³ zaprojektowany i prowadzony przez w³adze radzieckie. Co wiêcej, si³¹ wprowadzano jego
postanowienia w ¿ycie. Szerzej na ten temat: I. Andruchiw, Relihijne ¿yttia na Prykarpatti: 19441990
roky, Istoryko-prawowyj analiz, Iwano-Frankiwk 2004; B. Bociurkiw, Ukrajinka Hreko-Kato³yæka
Cerkwa i Radianka der¿awa (19391950), Lwiw 2005.
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Nale¿y zaznaczyæ, ¿e jeszcze przed rozpoczêciem pseudosoboru lwowskiego przeladowano niepokornych ksiê¿y, osoby konsekrowane oraz osoby wiêckie, które aktywnie anga¿owa³y siê w ¿ycie religijne wspólnot lokalnych. Ju¿ w kwietniu 1945 r. aresztowano wszystkich ukraiñskich katolickich
biskupów, którym przewodniczy³ metropolita Jozef lepy, jak równie¿ kilkuset
aktywnych ksiê¿y. Dramatem dla UGCC by³a przymusowa deportacja hierarchów oraz duchowieñstwa na Syberiê. Tym sposobem w³adza radziecka chcia³a
zastraszyæ wszystkich tych, którzy nie chcieli przejæ do rosyjskiej Cerkwi Prawos³awnej.
Planowe i podstêpne zwo³anie pseudosoboru lwowskiego w marcu 1946 r.
mia³o staæ siê zatem jedynie swego rodzaju przykryciem bezprawnej dzia³alnoci
w³adzy radzieckiej, której celem by³a likwidacja UGCC, ale przeprowadzona
w taki sposób, aby wszyscy s¹dzili, ¿e UGCC sam siebie zlikwidowa³. Analizuj¹c ponadto materia³y odnosz¹ce siê do tematyki likwidacji UGCC na Ukrainie,
nasuwa siê wniosek, ¿e wszelkie przeladowania by³y odgórnie sterowane przez
w³adze radzieckie, kieruj¹ce siê ideologi¹ komunistyczn¹. I wreszcie czasy rz¹dów radzieckich na Ukrainie charakteryzowa³y siê bezwzglêdnym przeladowaniem zw³aszcza Kocio³a katolickiego.
LIKWIDACJA KOŚCIOŁA GRECKOKATOLICKIEGO
W LATACH 1939–1946 NA UKRAINIE
(STRESZCZENIE)

Wiek XX wi¹¿e siê ze szczególnie trudnym okresem dla Kocio³a greckokatolickiego obrz¹dku
bizantyjsko-ukraiñskiego  przeladowaniami duchowieñstwa oraz wiernych. Wroga polityka Zwi¹zku
Radzieckiego spowodowa³a, ¿e zmuszony by³ on do dzia³ania w ukryciu, co przyczyni³o siê do rozwoju
ukraiñskiego patriotyzmu oraz samoidentyfikacji narodowej i religijnej znacznej liczby wiernych,
zw³aszcza zamieszkuj¹cych terytorium Ukrainy Zachodniej.

LIQUIDATION OF THE GREEK CATHOLIC CHURCH
FROM 1939–1946
(SUMMARY)

The twentieth century for the Greek Catholic Church of the Byzantine-Ukrainian rite is associated with a particularly difficult period: the persecution of the clergy and the faithful people. Through
the hostile policy of the Soviet Union the Church was forced to act in secret. That became the basis
for the Ukrainian patriotism, national and religion self-identification for a large number of faithful living
particularly in the territory of Western Ukraine.
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DIE AUFLÖSUNG DER GRIECHISCH-KATHOLISCHEN KIRCHE
IN DEN JAHREN 1939–1946
(ZUSAMMENFASSUNG)

Das zwanzigste Jahrhundert wird mit einer besonders schweren Periode für die griechischkatholische Kirche des byzantinisch-ukrainischen Ritus, d.h. mit der Verfolgung der Geistlichen und
Laien, verbunden. Die feindliche Politik der Sowjetunion hat bewirkt, dass die Kirche zur Untergrundaktivität gezwungen war, was zur Entwicklung des ukrainischen Vaterlandsliebe sowie der nationalen
und religiösen Selbstidentifikation einer ansehnlichen Anzahl von Gläubigen (besonders unter der in
der westlichen Ukraine wohnenden Bevölkerung) beigetragen hat.
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The consideration of the example of Baptist church in Germany in 2030
years of XX century with the aim to analyse the relations between state and
religion requires speculation of the historical context of this process. Baptism
was formed in Germany in the 30th years of XX century. It was pressed and
persecuted by the state and Catholic and Lutheran churches that took the leading
positions at the time; however, it rooted, spread and gained the important place
in the religious life of the society1. The formation of centralised German state,
which occurred in the 70th years of XIX century, resulted in the polarisation of
confession influence. In other words, the profession of Catholic and Protestant
believes in Germany was separated on the basis of its territory under the condition of Protestant domination. On some territories, the number of Protestant
believers amounted to 75%2. Thus evangelical Christianity on this territory influenced various spheres of social and political life.
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The process of German reunification in the 70th years of XIX century and
the transformation of it into the strong and centralised Western European state
favoured its great economic and social development. German Baptists saw
Gods blessing in the fact.
After a period of numerous prohibitions, oppressions and persecutions,
the loyal attitude of German state to Baptism made its followers support Caesars
domestic and foreign policy. Gradually, German has become the strong state
that played an important role in the political life of the universe. That resulted in
the fact that Baptists as well as other Christians became proud of themselves.
Soon afterwards, German Baptists became national. According to Dietmar
Suess, German Christians believed themselves to be national and that is why
they were responsible for the historic events that happened to their nation.
During the World War it was there obligation to become a soldier and to fight
supporting the interests of their state3.
There were two opposite positions in relation to war. On the one hand,
there was a belief that truth is the only duty; on the other hand, there was
a claim to love the enemies. The most popular mottoes sounded like you
dont have to hate, never hate people from the opposing camp who attack if it
is their duty. The reality was awful as Europe was in fire. There were no
reasons for happiness. The question about whether the war comes from God or
Devil was frequently set. The answer was that God allowed it4.
G. Balders says that German Baptists had their own position when the
World War I started. God is with us, who can be against us. Thus they trusted
Caesar and followed him Render therefore unto Caesar the things which are
Caesars (Matthew 22:21). Baptists exhorted young soldiers, Baptist believers,
to have a special mission in the army. The words they used were that the life of
soldiers is a good life if they can do something for their God5.
Some pastors hoped that war would help in converting people to religion.
However, the result was disappointing for Baptist church. Out of 10062 mobilised soldiers who were Baptists, 1451 were killed. The valediction with Caesar
was difficult6.
The historic events of the following years demonstrated how dangerous
the process of nationalisation was for the church. However, at the time, German
Protestants as well as Catholics were much impressed by the defeat of German
nation in the World War I. Later they lost vigilance and substitute national and
material mission for Christian one.
3
4
5
6

Ibidem, p. 132.
G. Balders, Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, WuppertalKassel 1984, p. 72.
Ibidem, p. 73.
Ibidem, p. 75.
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Moreover, the effect of nationalisation in Christianity can be demonstrated
by the historic set of events. The wide analysis of the events of the second part
of XIX century is introduced in the works of well-known English scientist,
Professor Norman Davies, who says that religion was mobilised to sanctify the
national feelings and build the barriers between ethnic groups. Christian, Protestant and even Roman Catholic churches (including the conflict between the
Serbs and Croats) were involved, being driven by the idea to save Lithuanians
from Russification and Polish people from Germanification. Welsh Baptist priests were dressed in the Druids while celebrating national holidays. German Gods
were depicted on the stages and pages of the books published in Imperial
Germany7. In 1916 Oskar Wuttner in his work About Evangelical Free Church
in Germany wrote that Baptist church is not only Evangelical, but German8.
Because of the feelings of national belonging Christians were involved in
politics. The rapprochement between the state and church occurred at the time
of religion and politics interrelation and penetration9. Erwin Lutzer warns that
we must always remember that God is neither Republican nor Democrat.
When the cross is wrapped in the flag of a political party, it is always distorted
or diminished. Even for some who have experienced its power, the cross has
become an addendum to what is thought to be more pressing agendas10. The
assignment of the Church is scrupulously scrutinised by Yaroslaw Lukasik, who
says that the role of the Church is to be the conscience of the nation, society
and government as well. If the nation chooses the good way to go, the church
should encourage it. If the nation is in troubles, the Church should be its
consolation. If the nation does not understand what happens to it, the Church
should explain. If the nation is in sin, the Church should upbraid, because For
the priests lips should keep knowledge, and they should seek the law at his
mouth: for he is the messenger of the LORD of hosts (Mal. 2:7)11.
Having become national, German Baptists were not able to use the knowledge of Bible in their analysis of the activity of the state concerning the set up
of the World War I. Moreover, they could hardly believe the outcome of it.
I believe the union of the church and state is always dangerous for the mission
of the church. Either it will change its function and will serve the aim of the state,
or the political leaders can use the church in their own interests. Anyhow, the
7
8
9
10
11

N. Dawis, Yevropa, istoriya (Europe, history), Kyiv 2008, p. 842.
G. Balders, Ein Herr..., p. 75.
D. Süß, Das dritte Reich, p. 142.
E. Lutzer, Krest Hitlera (Hitlers cross), Kyiv 2005, p. 136.
Y. Lukasik, Svitogliadni osnovy ta naukovi dokazy Rozumnogo Zadumu v genezzi zhyttia ta
vsesvitu (Views and scientific proves of Rozumny Zadum in genesis of life and universe), Bibliynyi standart
vidnosyn tcerkvy ta derzhavy (Biblical standard of the church and state relations) 5 (2014), p. 183.
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purity of the church will become dubious12. This truth is going to be proved in
the history during the World War II, post soviet epoch and even now. No
Christian confession in Russia has criticized the policy of Putin and the invasion. Moreover, the support of the Church makes him believe in his power. The
church is to be the salt [ ] and the light [ ] of the earth (Matthew 5:13-14).
It can function while being separated from the state and independent in its
philosophy.
The revolution of 19181919 in Germany put an end to Kaisers monarchy. The country was proclaimed a republic. The Weimar Republic adopted
a new democratic constitution, which abolished all forms of former dependency
of church from state. However, the Weimar Constitution included no articles as
to radical separation of church from state. It guaranteed the church basic rights
and freedoms, did not interfere in its property issues and recognized its autonomy and independence as a public corporation13. According to the Constitution
articles several German states, namely Bavaria (1924), Prussia (1929) and Baden
(1932) concluded church agreements, or concordats, with corresponding churches, which resulted in establishment of state-church relationships in these states. The Weimar Constitution proclaimed a Catholic principle of religious freedom, as opposed to a Baptist one. This was the reason why gradual separation
of church from state failed to take place. The adoption of the law authorizing the
state to administer church taxes enabled the state to interfere in church affairs or
affiliate with certain denominations14.
Regardless of contradictions and inconsistency of Weimer legislative base,
historical sources used by us do not reveal references to significant oppression
of Protestants rights and freedoms. The Weimar Constitution guaranteed religious freedom to all denominations. It meant that German Baptists could and
had to become light and salt for the society. In that period, The Union of
German Baptist Communities proclaimed themselves an absolutely apolitical
organization15. Conversely, a number of Protestants were suspicious about the
Republic as the state devoid of Gods legitimacy16.
The country was facing a hard period after the defeat in the World War I,
abolition of monarchy and transition to the republican form of government. The
nation was in search of a resolution and required direction. Unfortunately, the
German Baptists overlooked their opportunities and did not use the situation to
12
13
14
15
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Y. Lukasik, Svitogliadni osnovy..., p. 24.
D. Süß, Das dritte Reich, p. 121.
A. Strübind, M. Rothkegel, Baptismus. Geschichte und Gegenwart, Göttingen 2012, p. 225.
G. Balders, Ein Herr..., p. 7576.
M. Rothkegel, 19141933: Das baptistische Milieu vom 1. Weltkrieg zur Weimarer Republik.
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inspire spiritual revival of the nation. Having adopted national and material
perspective, they joined the rest of countrys population in their fight for return
of Germanys lost might and glory. The church failed to show society the true
reasons of its deep spiritual crisis that threw the German nation, as well as most
of European states, into the bloody whirlpool of the world war, which resulted
in the defeat of a flourishing nation, economic collapse and the necessity to face
the humiliation of reparations. Although the causes of crisis were to be found
inside, they were looked for outside, with Jews or Russian Bolsheviks being
proclaimed as enemies.
The crisis did not only spread through the state, but also through church.
As G. Balders states, [ ] in the Protestant states and especially in the big
cities [ ] the church life was marked by growing spiritual decadence. Only 3%
of the population attended the service. Emerging bourgeoisie was in opposition
to the working class, as middle bourgeoisie was increasingly becoming formally
Christian, with people participating in religious practices like christening, confirmation, marriage and funeral17.
When it became apparent that the Weimar Republic was not leading Germany to political and economic power, the German society produced strong
opposition forces, soon joined by the Baptist Church18.
For Evangelical Christians-Baptists, Cherenkov states, relationships
with any ideologeme were negative [ ]. The very connection of faith with
a political system and implementation of faith in public order are unacceptable
for the Baptist Church. Any triad (for example, church-state-people) encroaches
upon freedom of conscience and church independence involving them in the
totality of a political system19. The author further explains that the hopes of
Evangelical Christians-Baptists have to be linked to the legal, and not sacred,
character of the state, to its constitutional obligations instead of dangerous
ambitions to unite political and religious forces in the total single power. The
results of close connections between the official church and state are well-known,
especially regarding non-state, non-historical denominations and religious minorities20.
Balders notes that Baptists armed themselves with a motto A true Christian is a true patriot21. Without thorough consideration, they adopted Hegels
17
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19

G. Balders, Ein Herr..., p. 6364.
E. Lutzer, Krest Hitlera..., p. 134.
M. Chernikov, Baptizm bez kovychek: Ocherki i diskusii o buduchshem evanhelskih tserkvey
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20 Ibidem, p. 228.
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view that Germanys task is to become an instrument in Gods hands in order
to deliver the world judgment against our enemies, because they are the spirit of
the dark which is hostile to the Kingdom of God. Herewith, the favourite lines
of Baptists that divided the community and the nation were those from Ephesians 4:4-6: There is one body and one Spirit, just as you were called to one
hope when you were called22.
Let us acknowledge that in this context the tasks of the state equal those of
church and the enemies of the state thus become the enemies of church. The
existing conviction God with us, i.e. with Germany, and not with its enemies,
was totally in line with Protestant war dogma23. It is therefore clear that in such
a position the notions of nation and Christianity are inseparable.
In spite of crisis in Baptism, there were forces inside the church that were
attempting to return it to the Biblical basis. The conference of the Baptist Union
of Germany, which took place in 1927, was aimed at opposing Christian
outlook to materialism, mammonism, imperialism and militarism24, as well as
enhancing the role of Christian community in the life of society.
Albert Neufs stated in his work Our Borders (1928), We, German Baptists, are only evangelical and church movement. Social issues, capitalism, industrialisation, pacifism, racism and other issues do not overwhelm us. Even if
certain community members are concerned with such issues, they do not impact
Baptism as a whole. Where is our dogma? Where is our ethics? What is our
influence on the state and church?25. In 1930, a Christian politician Paul
Schneider was saying, Our relationships with the state are tense. We are warned against idolizing the state and the cult of people, we are distanced from it.
In 1933, seven evangelists from Hamburg addressed the church with their understanding of their role, We will never fully give away our hearts to the state
and the people. The communitys duty at all times remains preaching the Word
of God and awakening the people for the spiritual revival26.
In 1930, one of the leaders of German Baptism Paul Schmidt presented his
report The Attitude of the Community to the Current State Life at the Federal
Convention, in which he had thoroughly analysed the state of state-church
relationships in the period of deep socio-economic crisis that struck Europe27.
The Baptists considered that the way out of the crisis was not in a political
domain, but rather in missionary activity; therefore they directed their efforts to
22
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the social sphere. They established mutual funds and deaconesses houses that
carried out certain social services. Namely, the house of the sisterhood Martha
was established in Rhine Westphalia as early as 1925. Various activities of assistance in social sphere were carried out. Those were the practical steps of love.
The Baptists were attempting to point to the causes of the crisis in the
German society. In one of the issues of Witnesses of Truth (1930), they wrote,
Our nation is terrifyingly divided, just like the banks of a troubled river. In the
same year, Paul Schmidt stated at the Youth Conference, The world without
God and worship is emerging. The Baptists believed the judgment day was
close and time when they could freely preach the Word of God was coming to
an end. They saw the main threat in anti-Christian bolshevism in Germany,
which was represented by the atheist movement that included around one million
members. However, there were few who could notice national socialists who
were frantically rushing to power28.
After the Nazi party seized power in Germany in 1933, the German Baptism faced the most tragic period in its history. However, the seizure of power
by the Nazi remained virtually unnoticed by the Baptists. They hoped that the
new government would not be interfering in their matters, as the Baptist Church
was attempting to remain apolitical and was not a state church. The Baptist
leaders believed that they would be safe and actively involved in missionary
activity29. The establishment of totalitarianism did not cause alarm.
As Dietmar Suess noted, The clash between Christian churches and National Socialist ideology was unfolding on the background of considerable popular support of foreign policies of the regime. Hitlers revision of the Treaty of
Versailles articles, fight against Bolshevik forces »hostile to God«, and finally
Anschluss of (Catholic) Austria were part of national traditions of both the
Christian churches30.
Lutzer wrote that after Hitler seized power the workers got guaranteed
employment, healthcare service, paid leaves, and if freedom meant starvation,
they would prefer slavery31. Nationality of the German Baptists prevented
them from being cautious and realising the grave danger of the nationalist ideology.
Understanding the significance and influence of the church upon the society, Hitler started manipulating churches from the first days of his rule. Ha laid
the principle of lies in the basis of the church policy and directed the nation
28
29
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towards persecution32. On January 25, 1934 the church leaders were convened
by Hitler only to be accused of not supporting his peace policy. In response,
Himmler explained that he saw welfare of church, state and German people as
his goal. Hitler replied to this, You should only focus on church now whereas
I shall take care of German people33.
These and other negotiations of church leaders with the Nazi state were
regarded by the society as the act of reconciliation and accompanied by church
bells34. Hitler was given a blank check and he went on to act.
It is worthwhile to mention Lutzers words that, a powerful state has
always been a threat to existence and influence of church. Regardless of the
kind of threat  Nazi, communist or humanist  the state, which is hostile
towards religion, will always be attempting to push the church to the forced
uselessness35. Therefore, the first steps of the Nazi regime as to control over
the church aimed at isolating it from the society was establishment of the state
(empire) church. On July 14, 1933 German Evangelical Empire Church was
established with Ludwig Muller as its head. German Christians (deutsche Christen), as they were called by the people, with massive support by the Nazi got
majority everywhere. In September 1933, L. Muller became a Bishop of Empire36. Nevertheless, Hitler failed to unite all Christians, Catholics and Protestants,
under the single lead. Remaining healthy forces, though being minority in both
churches (Catholic and Protestant), began their resistance to the regime as early
as 1934. The church protests found their brightest expression in the encyclical
With Unbearable Care composed together with the Catholic Church, which
stated, He who [ ] deifies race, or people, or state, or a form of state power,
perverts or distorts the order of things [ ] created by God37. There were
some Protestant activists, namely Waldemar Gurian, Fritz Friedrich, Friedrich
Mukkermann, Dietrich Bonheffer, who rose against the Nazi regime. Although
those were solitary voices, they would awaken mind and conscience of many
German Christians who did not obey the Nazi in the years to come. For example, the Protestants who did not accept the views of German Christians
separated from the state church during the first Synod that followed its establishment to found the Confessing Church (Bekennende Kirche), whose activity
was based on the regulations of the German Evangelical Church (die Deutsche
Evangelische Kirche).
32
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After the failed attempt to subdue all Christians in the country through the
established empire church, the Nazi regime resorted to splitting resistant churches. For this purpose, the Brethren Council of Empire was established. It was
comprised of 22 members led by Pres Koch. Additionally, the Reichsminister
of church matters Hans Kehrl organized the Church Commission of the Reich in
1935, which was protested against by the Confessing Church. This opposition
led to the Fourth Confessing Synod in Bad Oyenhausen, in which the split into
Lutheran and Dalem branches took place. From 1937, the Confessing Church
remained in opposition in the church government, since the key positions were
occupied by German Christians. As Dietmar Suess states, The German
Christians strongly insisted on including the paragraph about obligatory holding
of the highest church positions only by Arians into the regulations (constitutions) of the land churches. In 1933, this triggered a heated discussion among
Protestants about true Evangelical faith. In the following two sessions of the
Synod in Barmen (the end of May, 1934) the opposition to German Christians
was formed. The Dalem branch became the basis of the Confessing Church,
which would be severely persecuted by the Nazi38.
The split and division of the Christian churches and denominations, which
began in 1933, took place in other German states taking shape of a contagious
disease39. By means of Alfred Rosenberg Hitler introduces certain ideological
tricks into the Protestant environment (e.g. about brown cult, German faith,
myths of the XX century) that were filled with hatred towards Christians and
Jews. These myths were accepted by the German Christians but strongly
rejected by other Christian churches40. Party and SS functionaries (Goebbels,
Rosenberg, but most of all Bormann, Himmler and Heydrich) put forward the
question of radical separation of church from the state for the purpose of its
complete isolation. It resulted in the division of Protestants into the German
Christians, who supported the regime, Luthers Council, which was loyal to the
power, and the Confessing Church, which was in the opposition. The separated
Christians failed to produce single view on the National Socialism and consequently organize strong resistance to the godless and inhumane ideology. Dietmar
Suess wrote on this account, The official protest remained the matter of few
bishops, primarily those of Catholic minority. It proved impossible for the
Christianity divided by faith to develop efficient inter-denominational positions41. Christian churches did not protest against persecution of the Jews,
38
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namely, the boycott of the Jewish stores in April of 1933, Nurnberg Race Laws
and mass pogroms in November of 193842.
Although in 19341936 Hitler feared the protests of the church and did not
resort to radical measures, but from 1937 he declared war on the resistant
Christians. The Confessing Christians who openly and bravely demonstrated
their position against the deportation of Jews, euthanasia and concentration
camps were persecuted by the government, namely prevented from church
service, prohibited from delivering sermons and speeches, incarcerated by Gestapo and sent to concentration camps. Hitler and the Nazi, in particular Alfred
Rosenberg, who was Fuhrers Commissar for Supervision of Intellectual and
Ideological Education of the NSDAP (19341945), attempted to prevent the
church dangerous for the power from acting by means of threats, intimidation
and denunciation. This policy resulted in the Baptist Church losing a half of 275
churches before the beginning of the war. The east of the country saw the
demolition of all church buildings. The Baptist Theological Seminary in Hamburg lay in ruins. The publishing company and typography in Kassel were
completely destroyed. Thousands of members of the Baptist Church were mobilized to regular army, the most active ones sent to concentration camps.
Having dealt with the church that was not willing to compromise, the world was
unremittingly approaching the World War II.
The question to be posed is why the Christian church and the Baptist Church
in particular did not become salt and light to the German society and failed to
prevent those bloody events that were unfolding on the world scene in 1940s.
It can be inferred from the above written that:
1. Giving preference to material over spiritual, national over commonly
human leaves the church lifeless and incapable of functioning in the society.
2. The fear of the external enemy (Soviet bolshevism) prevented from
seeing the internal enemy (German fascism), which gravely affected the church
from the inside. Paul Schmidt wrote, On the left from the church the front of
open and brutal godlessness is being formed whereas on the right the deification
of state, race and blood is paving the road. If the lefts want to destroy Christianity, the rights want to subdue it. Both of them are dangerous for the church43 .
3. Inner church conflicts, denominational division and withdrawing from
Biblical principles (regarding the attitude towards the state in this case) enable
the state to subdue the weaker ones and destroy the minority of rebellious ones.
Today, the events are unfolding according to the same scenario. Will the
church be capable of fulfilling its mission?
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STOSUNKI POMIĘDZY PAŃSTWEM A RELIGIĄ W NIEMCZECH
W LATACH DWUDZIESTYCH I TRZYDZIESTYCH XX W.:
DOŚWIADCZENIA KOŚCIOŁA CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW
(STRESZCZENIE)

Autor analizuje relacje pomiêdzy pañstwem a religi¹ w Niemczech w latach dwudziestych
i trzydziestych XX w. na przyk³adzie dowiadczeñ Kocio³a Chrzecijan Baptystów. Wskazane zostaj¹
równie¿ przyczyny oraz konsekwencje dostosowywania siê Kocio³a Chrzecijan Baptystów do zasad
obowi¹zuj¹cych w obrêbie dwóch ró¿nych i istniej¹cych po sobie porz¹dków politycznych: Republiki
Weimarskiej i Trzeciej Rzeszy.

THE RELATIONS BETWEEN STATE AND RELIGION IN GERMANY
IN 20–30 YEARS OF XX CENTURY:
THE EXPERIENCE OF BAPTIST SOCIETIES
(SUMMARY)

This article analyses the relations between state and religion in Germany in 2030 years of XX
century using the example of Baptist societies. They also discussed the causes and consequences of
Biblical principle deviation in formation of the relations between two types of states: the Weimar
republic and Nazi regime.

STAATLICH-KIRCHLICHE BEZIEHUNGEN IN DEUTSCHLAND IN DEN
ZWANZIGER UND DREISSIGER JAHREN DES 20. JAHRHUNDERTS:
ERFAHRUNGEN DER BAPTISTISCHEN GEMEINDEN
(ZUSAMMENFASSUNG)

Im Artikel werden staatlich-kirchliche Beziehungen in Deutschland in den zwanziger und
dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts auf Grund der baptistischen Gemeinden analysiert. Es werden
auch die Ursachen und Ergebnisse der Abweichungen von den biblischen Grundsätzen beim Aufbau
dieser Beziehungen mit den zwei Staatstypen der Weimarer Republik und mit dem Nazi-Regime
genannt.
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Çàâåðøåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè â 1935 ã. îçíàìåíîâàëî äëÿ
ÓÍÄÎ íà÷àëî íîâîé ýðû â çàêîíîäàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïàðòèè.
Óêðàèíñêàÿ è ïîëüñêàÿ îáùåñòâåííîñòü ñ íåòåðïåíèåì îæèäàëè ïðàêòè÷åñêèõ ðåçóëüòàòîâ þðèäè÷åñêè íå îôîðìëåííîãî ïîëüñêî-óêðàèíñêîãî
ñáëèæåíèÿ. Íà ïàðëàìåíòñêîé àðåíå íàöèîíàë-äåìîêðàòû, ïðåæäå âñåãî,
îæèäàëè, çíà÷èòåëüíûõ óñòóïîê â íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîé ñôåðå, à òàêæå
ðåàëèçàöèè îñíîâíîãî òðåáîâàíèÿ ïàðòèè  òåððèòîðèàëüíîé àâòîíîìèè
Âîñòî÷íîé Ãàëè÷èíû.
12 îêòÿáðÿ â 1935 ã. ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå ÖÊ ÓÍÄÎ íà êîòîðîì
îêîí÷àòåëüíî îäîáðåí íîâûé ïîëüñêî-óêðàèíñêèé íîðìàëèçàöèîííûé
êóðñ. Ä. Ëåâèöêèé îôèöèàëüíî ñëîæèë ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñåäàòåëÿ
ïàðòèè, à òàêæå ðàñêðèòèêîâàë èçáûòî÷íóþ ïîêëàäèñòîñòü Â. Ìóäðîãî
è Â. Öåëåâè÷à. ÖÊ ïðèíÿë îòñòàâêó Ä. Ëåâèöêîãî, çà ïðîòèâîèçáèðàòåëüíóþ àêöèþ èñêëþ÷èë èç ïàðòèè Ì. Ðóäíèöêó è Î. Ôåäàê-Øåïàðîâè÷åâó, à òàêæå ðÿä ïîâåòîâûõ äåÿòåëåé. Íîâûì ïðåäñåäàòåëåì ÓÍÄÎ
è ÓÏÐ èçáðàíî Â. Ìóäðîãî.
Adres/Adresse/Anschrift: dr Roman Puyda, Katedra Historii i Politologii, Iwano-Frankowski Narodowy
Techniczny Uniwersytet Ropy i Gazu, ul. Karpacka 15, 76-019 Iwano-Frankowsk, Ukraina, puyda@ukr.net.
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6 äåêàáðÿ â 1935 ã. ãîëîâà ÓÏÐ Â. Ìóäðèé âûñòóïèë â ñåéìå ñ íîâîé
ïðîãðàììîé1. Ïðåäñåäàòåëü íàèáîëåå âëèÿòåëüíîé óêðàèíñêîé ïîëèòè÷åñêîé ñèëû çàìåòèë: Â ãëàâå íàøèõ ïîëèòè÷åñêèõ ñîðåâíîâàíèé
â Ïîëüøå âûäâèãàåì ïîñòóëàò òåððèòîðèàëüíîé àâòîíîìèè äëÿ âñåõ
óêðàèíñêèõ çåìåëü â Ïîëüøå, òî åñòü ïîñòóëàò ñîçäàíèÿ îòäåëüíîé
ïðàâíîé àâòîíîìíîé åäèíèöû èç âñåõ ýòíîãðàôè÷åñêèõ óêðàèíñêèõ
òåððèòîðèé â ïðåäåëàõ ïîëüñêîãî ãîñóäàðñòâà2.
Ðåøèòü ïîâñåäíåâíûå ïðîáëåìû óêðàèíöåâ ïðåäñåäàòåëü ÓÏÐ
ïðåäëàãàë ïóòåì: íîðìèðîâàíèÿ ïàðöåëëÿöèè çåìåëü è íåìåäëåííîãî
ïðåêðàùåíèÿ êîëîíèçàöèè âîñòî÷íûõ çåìåëü ïîëÿêàìè; ñîçäàíèå
ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ áåçðàáîòíûõ ïî ñåëàì è áåçðàáîòíîé èíòåëëèãåíöèè;
áîðüáû ñ ãîëîäîì â ãîðíûõ è ïîäãîðíûõ ìåñòíîñòÿõ; âîçîáíîâëåíèå
ãîñóäàðñòâåííûõ øêîë ñ óêðàèíñêèì ÿçûêîì ó÷åáû; ñîçäàíèå îòäåëüíîé
àäìèíèñòðàöèè äëÿ óêðàèíñêîãî øêîëüíèöòâà; îñíîâàíèå óêðàèíñêîãî
óíèâåðñèòåòà; ñàìîé øèðîêîé àìíèñòèè äëÿ ïîëèòè÷åñêèõ óçíèêîâ
è îòìåíû êîíöëàãåðÿ â Áåðåçå Êàðòóçüêèé3.
Ïåðâûìè íîðìàëèçàöèþ ïîëüñêî-óêðàèíñêèõ îòíîøåíèé íà÷àëè
âîïëîùàòü â æèçíü äåïóòàòû ÓÏÐ  ïðîäîëæàëîñü ïîñòåïåííîå
ñáëèæåíèå óêðàèíöåâ ñ ïðàâÿùèìè êðóãàìè Ïîëüøè. Íà îäíîì èç
ïåðâûõ çàñåäàíèé ñåéìà Â. Ìóäðèé îõàðàêòåðèçîâàë âàæíîñòü ñâÿçè
ÓÏÐ ñ äåÿòåëüíîñòüþ äåïóòàòîâ ïðåäûäóùèõ êàäåíöèé â ñôåðå çàùèòû
ïðàâ óêðàèíñêîãî íàðîäà, ñîîáùèë ñîáðàâøèìñÿ î íàìåðåíèÿõ
êîíñòðóêòèâíîãî òðóäà, à òàêæå îòìåòèë íåîáõîäèìîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ Âîñòî÷íîé Ãàëè÷èíå òåððèòîðèàëüíîé àâòîíîìèè, ïîòîìó
÷òî îò ýòîãî ÓÏÐ íå ìîæåò îòñòóïèòü, çàìåòèë, ÷òî ïëîõèå îòíîøåíèÿ
äî íåäàâíåãî âðåìåíè ìåæäó ïîëÿêàìè è óêðàèíöàìè íå ïðèíîñèëè
íè÷åãî õîðîøåãî íè îäíîé èç ñòîðîí4.
Â òî æå âðåìÿ ïðåäñåäàòåëü ÓÏÐ çàÿâèë î ïîääåðæêå ïðàâèòåëüñòâåííîãî áþäæåòà íà 19361937 ãã. 14 ÿíâàðÿ â 1936 ã., âûñòóïàÿ
â áþäæåòíîé êîìèññèè ñåéìà, Â. Öåëåâè÷ ïîääåðæàë óâåëè÷åíèå
âîåííîãî áþäæåòà, ñ÷èòàÿ, ÷òî ó÷èòûâàÿ êîììóíèñòè÷åñêóþ óãðîçó
ñèëüíàÿ ïîëüñêàÿ àðìèÿ åñòü â æèçíåííîì èíòåðåñå óêðàèíñêîãî
1

Öåíòðàëüíèé äåðæàâíèé ³ñòîðè÷íèé àðõ³â Óêðà¿íè, ì. Ëüâ³â, Ô. 344 Óêðà¿íñüêå íàö³îíàëüíîäåìîêðàòè÷íå îáºäíàííÿ (ÓÍÄÎ), ì. Ëüâ³â. 19251939 ðð., îï. 1. Ñïð. 525. Òåêñòè ïðîìîâ ãîëîâè
óêðà¿íñüêî¿ ïàðëàìåíòàðíî¿ ðåïðåçåíòàö³¿ äåïóòàòà Ìóäðîãî Âàñèëÿ, âèãîëîøåí³ ó ñåéì³ â 1936 ð.
ïðè îáãîâîðåíí³ áþäæåòó ³ ïðî íîðìàë³çàö³þ ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêèõ â³äíîñèí, àðê. 12.
2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Z. Zaporowski, Ukrainska Reprezentacja Parlamentarna Wolynia 19311939, Res Histórica, z. 4;
W krêgu polskich dowiadczeñ parlamentarnych, Lublin 1998, s. 90.
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íàðîäà. Ç. Ïåëåíñêèé â ñåéìå è Þ. Ïàâëèêîâñêèé â ñåíàòå ïîääåðæàëè
ïðåäîñòàâëåíèå ïðåçèäåíòó È. Ìîñöèöêîìó ÷ðåçâû÷àéíûõ ïîëíîìî÷èé
â õîçÿéñòâåííûõ è ôèíàíñîâûõ äåëàõ. Â òî æå âðåìÿ Â. Ìóäðîãî èçáðàëè
îäíèì èç ïÿòè âèöå-ìàðøàëîâ ñåéìà, îáúÿâëåíà àìíèñòèÿ óêðàèíñêèì
óçíèêàì ëàãåðÿ Áåðåçà Êàðòóçüêà5.
Îäíàêî, íåâçèðàÿ íà îïòèìèñòè÷íîå íà÷àëî ïîëèòèêè íîðìàëèçàöèè, óêðàèíñêèå äåïóòàòû ïðîäîëæàëè êðèòèêîâàòü âëàñòü. 7 ôåâðàëÿ
â 1936 ã. Ñ. Âèòâèöêèé îáíàðîäîâàë èíòåðïåëëÿöèþ ïî äåëó íàðóøåííÿ
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé àäìèíèñòðàöèè ÿçûêîâûõ ïðàâ, êîòîðûå
ïðèñëóæèâàþò ãðåêî-êàòîëè÷åñêèì äóøïàñòûðÿì â èõ ïðàâèòåëüñòâåííîé êîððåñïîíäåíöèè (ïåðåïèñêå). 17 ôåâðàëÿ òîãî æå ãîäà
Â. Ìóäðèé, âûñòóïàÿ â ñåéìå êîíñòàòèðîâàë, ÷òî â ïîëüñêîé ïîëèòèêå
îòíîñèòåëüíî óêðàèíöåâ âñå êàê áûëî, à â íåêîòîðûõ ó÷àñòêàõ åùå
õóæå... 6. Ïðåäñåäàòåëü ÓÏÐ çàìåòèë, ÷òî â ñëó÷àå ïîñëåäóþùåãî
íàñòóïëåíèÿ íà êóëüòóðíî-îáðàçîâàòåëüíûå è õîçÿéñòâåííûå ïðàâà
óêðàèíöåâ, øàíñ íîðìàëèçàöèè ïîëüñêî-óêðàèíñêèõ îòíîøåíèé ñàìîé
æèçíüþ áóäåò ïåðå÷åðêíóò è âåðîÿòíî íà ëîòåðåå èñòîðèè óæå íèêîãäà
ñ òàêîé ñèëîé è óáåæäåíèåì íå áóäåò îòíîñèòüñÿ ñ óêðàèíñêîé ñòîðîíû7.
Â êîíå÷íîì èòîãå 22 ôåâðàëÿ â 1936 ã. êîìèòåò ïî íàöèîíàëüíûì
äåëàì ïðè ãîëîâå Ñîâåòà ìèíèñòðîâ Ïîëüøè ðàññìîòðåë òðåáîâàíèÿ
ÓÏÐ. ×èíîâíèêè ñî÷ëè âîçìîæíûì óäîâëåòâîðèòü òðåáîâàíèÿ ìàòåðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ èíâàëèäîâ ïðåæíèõ óêðàèíñêèõ àðìèé;
óïîòðåáëåíèå ñðîêà óêðàèíñêèé; äâóÿçû÷íîñòè íàäïèñåé â ïóáëè÷íûõ
ìåñòàõ; ðàñøèðåíèå äîñòóïà óêðàèíöåâ ê àêàäåìè÷åñêèì øêîëàì;
êîíñóëüòàöèé ñ óêðàèíñêèìè ñïåöèàëèñòàìè ïðè ñîñòàâëåíèè øêîëüíûõ
ïðîãðàìì; äîïóñêó óêðàèíöåâ ê òðóäó â êîëëåãèàëüíûõ îðãàíàõ ïðè
îòäåëüíûõ ìèíèñòåðñòâàõ. Ðåøåíî îêàçàòü ïîìîùü îòäåëüíûì óêðàèíñêèì
ôèíàíñîâûì è õîçÿéñòâåííûì èíñòèòóöèÿì8.
Ïîëüñêàÿ âëàñòü ãîòîâà áûëà òàêæå ÷àñòè÷íî óäîâëåòâîðèòü äðóãèå
òðåáîâàíèÿ ÓÏÐ. Â ÷àñòíîñòè, âìåñòî óêðàèíñêîãî óíèâåðñèòåòà ðåøåíî
ñîçäàòü êàôåäðó óêðàèíñêîé ëèòåðàòóðû ïðè Ëüâîâñêîì óíèâåðñèòåòå;
âìåñòî îñíîâàíèÿ óêðàèíñêîé ãèìíàçèè â Òåðíîïîëå è îãîñóäàðñòâëåíèÿ
5 M. Szumi³o, Ukraiñska reprezentacja parlamentarna w Sejmie i Senacie RP (19281939): zarys
problemu, Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze 13/14 (2002), s. 162.
6 Öåíòðàëüíèé äåðæàâíèé ³ñòîðè÷íèé àðõ³â Óêðà¿íè, ì. Ëüâ³â, Ô. 344 Óêðà¿íñüêå íàö³îíàëüíîäåìîêðàòè÷íå îáºäíàííÿ (ÓÍÄÎ), ì. Ëüâ³â. 19251939 ðð., îï. 1. Ñïð. 525. Òåêñòè ïðîìîâ ãîëîâè
óêðà¿íñüêî¿ ïàðëàìåíòàðíî¿ ðåïðåçåíòàö³¿ äåïóòàòà Ìóäðîãî Âàñèëÿ, âèãîëîøåí³ ó ñåéì³ â 1936 ð.
ïðè îáãîâîðåíí³ áþäæåòó ³ ïðî íîðìàë³çàö³þ ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêèõ â³äíîñèí, àðê. 34.
7 Ibidem.
8 I. Âàñþòà, Ïîë³òè÷íà ³ñòîð³ÿ Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè (19181939), Ëüâ³â 2006, ñ. 278.
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óêðàèíñêîé æåíñêîé ãèìíàçèè â Ïåðåìèøëè  ïðèíÿòî îòêðûòü
óêðàèíñêèå êëàññû ïðè ñóùåñòâóþùèõ ïîëüñêèõ ãèìíàçèÿõ. Â òî æå
âðåìÿ êîìèòåò îòáðîñèë òðåáîâàíèÿ îòìåíû ëàãåðÿ â Áåðåçå Êàðòóçñêîé,
èçìåíåíèÿ íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè íà Ëåìêèâùèíè, ïîñòóëàòû â äåëå
ïðàâîñëàâíîé öåðêâè, îòìåíû óòðàêâèçìó, â øêîëüíèöòâå, ïðåïîäàâàíèå
âñåìèðíîé èñòîðèè ðîäíûì ÿçûêîì, ðàñïðîñòðàíåíèå äåÿòåëüíîñòè
îáùåñòâà Ñåëüñêèé õîçÿèí íà Âîëûíü è Ïîëåñüå íî äð. Îñíîâíîå
òðåáîâàíèå ÓÏÐ  òåððèòîðèàëüíîé àâòîíîìèè äëÿ óêðàèíñêèõ çåìåëü
âîîáùå íå ðàññìàòðèâàëîñü9.
24 ôåâðàëÿ â 1936 ã. â äèñêóññèè íàä áþäæåòîì ìèíèñòåðñòâà
âíóòðåííèõ äåë â ñåéìå îïÿòü âûñòóïèë Ñ. Âèòâèöêèé. Ñâîå âûñòóïëåíèå
îí ïîñâÿòèë òðàêòîâêå ïîëüñêî-óêðàèíñêèõ âçàèìîîòíîøåíèé ïîëüñêîé
ñòîðîíîé. Â åãî îñíîâå, ïî ìíåíèþ óêðàèíñêîãî äåïóòàòà, òðàêòîâêè
óêðàèíöåâ êàê êàêîé-òî ìåõàíè÷åñêîé ãðóïïû åäèíèö èëè êàêèõ-òî
ïëåìåííûõ ãðóïï. Óíäèâñêèé äåïóòàò îòðåàãèðîâàë íà ïîäîáíûå âûñêàçûâàíèÿ äîñòàòî÷íî êàòåãîðè÷åñêè: Ìû íå ÿâëÿåìñÿ òîëüêî åäèíèöàìè
ñ íåêîòîðûìè îñîáåííûìè ïñèõè÷åñêèìè ïèòîìåííîñòÿìè, íî ìû
ÿâëÿåìñÿ åäèíîäóøíûì íàðîäîì ñî ñâîèì èñòîðè÷åñêèì ïðîøëûì, ñî
ñâîåé äàâíåé êóëüòóðîé, ñâîåé òðàäèöèåé è ñâîèì îáùèì ñîðåâíîâàíèåì,
ê òîé íàèâûñøåé öåëè, ê êàêîé ñîðåâíóåò êàæäûé íàðîä. Ïðèçíàíèå
óêðàèíñêîé íàöèè êàê åäèíîäóøíîãî îðãàíèçìà áûëî ïðåäïîñûëêîé
äëèòåëüíîãî âçàèìíîãî äîâåðèÿ è íîâîãî óêëàäà ïîëüñêî-óêðàèíñêèõ
âçàèìîîòíîøåíèé10.
Ñ. Âèòâèöêèé âûðàçèë ñîæàëåíèå, ÷òî òó ðåàëüíîñòü íå õîòåëà
ïîíèìàòü ïîëèòè÷åñêàÿ ïîëüñêàÿ ìûñëü â âîçðîæäåííîì Ïîëüñêîì
ãîñóäàðñòâå. Â òî æå âðåìÿ îí íàïîìíèë, ÷òî â äîâîåííîé ïîëüñêîé
ïîëèòè÷åñêîé ìûñëè ýòó êîíöåïöèþ íå òîëüêî ïðèçíàâàëè, íî äàæå åå
ðåàëèçîâàëè  ïîëüñêî-óêðàèíñêèé êîìïðîìèññ â ìàðòå â 1914 ã. íà
ïîïðèùå ïðåæíåãî Ãàëèöêîãî ñåéìà. Òîãäà îáå ñòîðîíû äîáðîâîëüíî
óñòàíîâèëè â ïðåæíåì Ãàëèöêîì ñåéìå äâå íàöèîíàëüíûõ êóðèè:
ïîëüñêóþ è óêðàèíñêóþ. Åùå äàëüøå, ïî ñëîâàì Ñ. Âèòâèöêîãî, ïîøåë
çàêîí îò 22 ìàðòà â 1922 ã. îá àâòîíîìèè Ëüâîâñêîãî, Òåðíîïîëüñêîãî
è Ñòàíèñëàâñêîãî âîåâîäñòâ. Äàííûé çàêîí ñîçäàâàë îðãàí àâòîíîìíîãî
9 W. Mêdrzecki, Ukraiñska reprezentacja parlamentarna w Drugiej Rzeczypospolitej, Krakowskie
zeszyty ukrainoznawcze, T. III, Kraków 1996, s. 232.
10 Êîëåêö³ÿ ì³êðîô³ëüì³â ¹9 ³ç äîêóìåíò³â Àðõ³âó Íàóêîâîãî òîâàðèñòâà ³ì. Øåâ÷åíêà
ó Ëüâîâ³, Îä. çá. 85561, Óêðà¿íñüêà Ïàðëàìåíòàðíà Ðåïðåçåíòàö³ÿ (ÓÏÐ). Íîðìàòèâí³ äîêóìåíòè.
Ðåçîëþö³¿, êîìóí³êàòè, ìåìîð³àëè. Çàñ³äàííÿ, ïëåíóìè, êîíôåðåíö³¿. Äîêóìåíòè ç ä³ÿëüíîñò³
Ñåéìó (19251938), àðê. 75.
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óêëàäà  âîåâîäñêèå ñåéìèêè, êîòîðûå ñîñòîÿëè èç ïîëüñêîé è óêðàèíñêîé
ïàëàò, íàäåëÿëèñü øèðîêèìè ïîëíîìî÷èÿìè11.
Óêðàèíñêèé äåïóòàò ïîääàë ðåçêîé êðèòèêå ïîëèòèêó ðàçäåëåíèÿ
óêðàèíöåâ íà ðàçíûå ïëåìåíà, êîòîðóþ ïðîâîäèëà ãîñóäàðñòâåííàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ. Îí íàçâàë åå ïîëèòèêîé àìïóòàöèè íàøåãî
åäèíîäóøíîãî íàöèîíàëüíîãî îðãàíèçìà, ñîðåâíóþ÷è ê îòðûâó îò íåãî
íàöèîíàëüíûõ ÷àñòåé, êàê ýòî íàïðèìåð äåëàåòñÿ èç Ëåìêèâùèíîé, íà
Ãóöóëüùèíè, íà Âîëûíè, Ïîëåñüþ è Õîëìùèíè12 .
Îòäåëüíûé ðàçäåë ïî ýòîìó äåëó ïðèíàäëåæèò ò. çâ. ñîêàëüñêîé
ãðàíèöå, êîòîðîé ïîñòàâëåí êîëü÷àòûé ïðîâîä ìåæäó îäíîé è âòîðîé
÷àñòüþ óêðàèíñêîãî íàðîäà, ÷òîá ÷åðåç òåõ ïåðåãîðîäè íå ìîãëà ïåðåéòè
ñîâìåñòíàÿ îðãàíèçàöèÿ íàöèîíàëüíîé æèçíè. Ñ. Âèòâèöêèé ñ÷èòàë,
÷òî äåëî ñîçðåëî ê ðåâèçèè âîëûíñêîãî ýêñïåðèìåíòà è åìó ïîäîáíûõ:
Ïîâòîðÿåìî íå îò ñåãîäíÿ, ÷òî íóæíî óñòðàíèòü èñêóññòâåííûå çàïîðû,
êîòîðûå ðàçäåëÿþò ÷àñòè òîãî æå íàðîäà, è îáíÿòü îäíîé ñèñòåìîé
ïðàâëåíèÿ öåëóþ òåððèòîðèþ, çàñåëåííóþ óêðàèíñêèì íàðîäîì, ïîòîìó
÷òî íèêàêàÿ ñèëà íå ñóìååò ðàçîðâàòü îäíó æèâóþ íàöèîíàëüíóþ èäåþ.
Íå äàäèìñà íåêîãäà ðàçäåëèòü íà êàêèå-òî ÷óæèå ñåáå ïëåìåíà, ïîòîìó
÷òî õîòü êàê áîëåçíåííàÿ ñîâðåìåííàÿ äåéñòâèòåëüíîñòü  ÷óâñòâóåì
ñåáÿ âñå, ãäå-íèáóäü æèâåò óêðàèíñêèé íàðîä, îäíîé íåðàçðûâíîé
öåëîñòíîñòüþ13.
Îäèí èç ëèäåðîâ ÓÏÐ ïîä÷åðêíóë, ÷òî â ïëîñêîñòè ïîëüñêîóêðàèíñêèõ âçàèìîîòíîøåíèé óêðàèíñêàÿ ýëèòà ïûòàåòñÿ èñêàòü ìåñòà,
íà êîòîðûõ ïîëüñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ðàöèÿ ïîêðûâàåòñÿ ñ óêðàèíñêîé
íàöèîíàëüíîé ðàöèåé. Íî ïîëüñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ðàöèÿ íå ìîæåò
îïèðàòüñÿ íà ãóöóëîâ, ëåìêèâ, ïîëèùóêîâ, âîëûíöîâ òîëüêî íà åäèíîäóøíîìó óêðàèíñêîìó íàðîäó. Â òî æå âðåìÿ Ñ. Âèòâèöêèé íàçâàë
êîíêðåòíûå ôàêòû çëîóïîòðåáëåíèÿ ïîëüñêîé âëàñòè: ïðèíóæäåíèå
óêðàèíñêèõ ñëóæàùèõ ê èçìåíåíèþ ðåëèãèîçíîãî îáðÿäà; èñïîëüçîâàíèå
øêîëüíèöòâà äëÿ îïîëÿ÷åíèÿ äåòåé; êîëîíèçàöèÿ óêðàèíñêèõ çåìåëü
êðàÿ; çàêðûòèå îáðàçîâàòåëüíûõ, êîîïåðàòèâíûõ, ñïîðòèâíûõ è äðóãèõ
îáùåñòâåííûõ îáùåñòâ14.
Ñ. Âèòâèöêèé òàêæå êîñíóëñÿ ïðîáëåìû äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ
ñàìîóïðàâëåíèÿ â êðàå, à òàêæå íåîáõîäèìîñòè èçìåíåíèÿ çàêîíîäàòåëü11
12

Ibidem, àðê. 70.
Öåíòðàëüíèé äåðæàâíèé ³ñòîðè÷íèé àðõ³â Óêðà¿íè, ì. Ëüâ³â, Ô. 779, Ðåäàêö³ÿ óêðà¿íñüêî¿
ãàçåòè Ä³ëî, ì. Ëüâ³â, îï .1, Ñïð. 33. ²íòåðïåëÿö³¿ ³ òåêñòè ïðîìîâ äåïóòàò³â ó ïîëüñüêîìó ñåéì³
³ ñåíàò³ ïðî ñòàíîâèùå óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ Ãàëè÷èíè (19351939), àðê. 48.
13 Ibidem, àðê. 49.
14 Ibidem, àðê. 4950.
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ñòâà, â ýòîé ñôåðå: Ñëåäñòâèåì çàâåäåíèÿ ñáîðíûõ ãðàæäàí, êîòîðûå
îõâàòûâàþò íåñêîëüêî îáùåñòâ, èíîãäà çíà÷èòåëüíî óäàëåííûõ îò
îñåðåäêà, çàòðóäíåíà íàñåëåíèþ íåïîñðåäñòâåííàÿ ñâÿçü ñ ìåñòíîé
àäìèíèñòðàöèåé, âûñòàâëåí îí íà êàçíü âðåìåíè è çíà÷èòåëüíûå
ñðåäñòâà. Ñîçäàí åùå îäèí êëàññ áþðîêðàòèè, íåçíà÷àÿ íà ïîëîæåíèÿ
â îðãàíàõ ñàìîóïðàâëåíèÿ ëþäåé, êîòîðûå íè÷åì íå ñâÿçàíû ñ îáùåñòâîì. Ýòî îíè ôàêòè÷åñêè ïðàâÿò ñàìîóïðàâëåíèåì, à íàñåëåíèå òîëüêî
íåñåò íåïîìåðíûå ñðåäñòâà èõ óäåðæèâàíèÿ. Íîâûé óêëàä ñàìîóïðàâëåíèÿ îòîäâèíóë óêðàèíñêèé ôàêòîð îò òîé îáëàñòè ïóáëè÷íîé æèçíè.
Óòâåðäèâ, ÷òî â ïîëèòèêå îòíîñèòåëüíî óêðàèíñêîãî íàðîäà íå íàñòóïèëî
èçìåíåíèé, Ñ. Âèòâèöêèé íàçâàë âûñòóïëåíèå ïîëüñêîãî ïðåìüåðà
ëó÷îì ñðåäè òåìíîòû15.
Çàäåêëàðèðîâàííûå ïîëüñêîé âëàñòüþ èçìåíåíèÿ áûëè ñ ýíòóçèàçìîì
âîñïðèíÿòûå óêðàèíñêîé îáùåñòâåííîñòüþ. Îäíàêî íè îäíî èç ðåøåíèé
âûñøèõ îðãàíîâ âëàñòè íà ïðîòÿæåíèè ñëåäóþùèõ ìåñÿöåâ íå
âûïîëíÿëîñü, ÷òî ïîñòàâèëî ïîä ñîìíåíèå ïîñëåäóþùóþ öåëåñîîáðàçíîñòü ïðîäîëæåíèÿ ïîëèòèêè íîðìàëèçàöèè. Óæå â ñåðåäèíå 1936 ã.
íà ñîâìåñòíûõ çàñåäàíèÿõ ÖÊ ÓÍÄÎ è ÓÏÐ ïðèíÿò ðÿä ðåçîëþöèé,
êîòîðûå óòâåðæäàëè íåäîñòàòî÷íûå èòîãè íàðìàëèçàöèéíîé ïîëèòèêè.
Â ÷àñòíîñòè, 6 àïðåëÿ â 1936 ã. âî Ëüâîâå ñîñòîÿëîñü ñîâåùàíèå
ÓÏÐ, íà êîòîðîì ðàññìàòðèâàëèñü âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ òîãäàøíèì
ïîëèòè÷åñêèì ïîëîæåíèåì è îðãàíèçàöèîííûì òðóäîì íà ìåñòàõ.
Íàöèîíàë-äåìîêðàòû ïðèçûâàëè ê áîëåå ðåøèòåëüíîé áîðüáå íà
ïàðëàìåíòñêîé àðåíå çà ðåàëèçàöèþ óêðàèíñêèõ ïîñòóëàòîâ. Îñîáåííî
îñòðóþ êðèòèêó ÷ëåíîâ ÓÏÐ âûçûâàëî äåëî ïàðöåëëÿöèè â Âîñòî÷íîé
Ãàëè÷èíå, êîòîðàÿ ïðîâîäèëàñü ñ âûãîäîé äëÿ êîëîíèñòîâ èç öåíòðàëüíûõ
âîåâîäñòâ Ïîëüøè è ïîëèòèêà ïðàâèòåëüñòâà íà Ëåìêèâùèíè16.
Èç ýòèõ ïðè÷èí, 14 ìàÿ â 1936 ã. â Ñÿíîöè ïî èíèöèàòèâå ìåñòíîãî
ïîâèòîâîãî êîìèòåòà ñîñòîÿëîñü ïîëèòè÷åñêîå ñîâåùàíèå, â êîòîðîì
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè ÓÏÐ,  Â. Öåëåâè÷ è Ñ. Âèòâèöêèé è 184
ïðåäñòàâèòåëÿ Ëåìêèâùèíû. Íà ñîâåùàíèè ïðåäñåäàòåëüñòâîâàë ïðåäñåäàòåëü ïîâèòîâîãî ìåñòíîãî ïîâèòîâîãî êîìèòåòà ÓÍÄÎ Â. Áëàâàöêèé.
Îäíèì èç ïåðâûõ âûñòóïèë Ñ. Âèòâèöêèé, êîòîðûé ïðîèçíåñ ðåôåðàò
î ïîëèòè÷åñêîì ïîëîæåíèè óêðàèíñêîãî íàðîäà â ïðåäåëàõ Ïîëüøè
15
16

Ibidem, àðê. 50.
Öåíòðàëüíèé äåðæàâíèé ³ñòîðè÷íèé àðõ³â Óêðà¿íè, ì. Ëüâ³â, Ô. 779, Ðåäàêö³ÿ óêðà¿íñüêî¿
ãàçåòè Ä³ëî, ì. Ëüâ³â, îï. 1, Ñïð. 34. Ïðîìîâè äåïóòàò³â ïîëüñüêîãî ñåéìó ³ ñåíàòó, îáãîâîðåííÿ
ïðîåêò³â áþäæåòó ïîëüñüêèõ ì³í³ñòåðñòâ íà çàñ³äàííÿõ êîì³ñ³é ïî îáãîâîðåííþ ïðîåêò³â,
àðê. 112.
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è îõàðàêòåðèçîâàë äåÿòåëüíîñòü ÓÏÐ. Â ÷àñòíîñòè, îí ïîçäðàâèë
Ëåìêèâùèíó îò èìåíè ÓÏÐ è çàâåðèë ñîáðàâøèõñÿ, ÷òî óêðàèíñêèå
äåïóòàòû è ñåíàòîðû ïîñòîÿííî èíòåðåñóþòñÿ äåëàìè óêðàèíñêîãî
ãðàæäàíñòâà ýòîãî ðåãèîíà. Äåïóòàò Â. Öåëåâè÷ ñîñðåäîòî÷èë âíèìàíèå
íà íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîé è öåðêîâíî ðåëèãèîçíîé ïîëèòèêå ïîëüñêîé
âëàñòè íà Ëåìêèâùèíå, â ÷àñòíîñòè âûäåëèë ïðîáëåìó âíåäðåíèÿ
ëåìêèâñêîãî áóêâàðÿ, àïîñòîëüñêîé àäìèíèñòðàòóðû íî äð. Â äèñêóññèè
âûñòóïèëè Ñ. Âàí÷èíñêèé (Ñÿíèê), Ñ. Âàðõîëÿê (Âîðîáëèê Êîðîëåâñêèé),
î. Ê. Ñàëå (Ìøàíà), Â. Áðîâàð (Ñÿíèê) íî äð., êîòîðûå âûðàçèëè
ïîæåëàíèå áîëåå ÷àñòûõ ïîñåùåíèé Ëåìêèâùèíû ÷ëåíàìè ÖÊ ÓÍÄÎ
è ÓÏÐ17.
Ïîëèòè÷åñêîå ñîâåùàíèå âî âðåìÿ ðàáîòû ïåðåôîðìàòèðîâàëîñü
â îáùåëåìêèâñêèé ñúåçä. Â ðåçîëþöèÿõ ñúåçäà ïîä÷åðêíóòî, ÷òî
Ëåìêèâùèíà ÷óâñòâóåò ñåáÿ íåðàçðûâíîé ÷àñòüþ îäíîãî óêðàèíñêîãî
íàðîäà è ÷òî òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ íå â ñèëå åå îòîðâàòü; ïðåäñòàâèòåëüíèöåé
Ëåìêèâùèíû ÿâëÿåòñÿ ÓÏÐ, êîòîðàÿ áûëà åäèíî óïîëíîìî÷åíà
ïðåäñòàâëÿòü åå èíòåðåñû. Òàêæå çàÿâëåíî î ëèêâèäàöèè àïîñòîëüñêîé
àäìèíèñòðàöèè äëÿ Ëåìêèâùèíû, ðàñïðîñòðàíåíèå óêðàèíñêîãî ÿçûêà
ó÷åáû, óêðàèíñêèõ ó÷åáíèêîâ è óêðàèíñêîé ó÷èòåëüíèöû, â ëåìêèâñêèõ
øêîëàõ íî äð.18.
12 èþíÿ â 1936 ã. äåëåãàöèÿ ÓÏÐ â ñîñòàâå Â. Öåëåâè÷à, È. Âîëÿíñêîãî
è Ñ. Âèòâèöêîãî áûëà ïðèíÿòà ìèíèñòðîì þñòèöèè Ïîëüøè Â. Ãðàáîâñêèì. Ðåçóëüòàòû ïåðåãîâîðîâ áûëè îáñóæäåíû íà çàñåäàíèè ÓÏÐ
1314 èþëÿ â 1936 ã. Ïðåäñåäàòåëü íà çàñåäàíèè Â. Ìóäðûé, ïîëîæèë
íà÷àëî äëèòåëüíîé äèñêóññèè, êîòîðàÿ äàëà ÓÏÐ ïî÷òåííûé ìàòåðèàë
äëÿ óñòîé÷èâîñòè èòîãîâ ïðåæíåãî ïîëèòè÷åñêîãî òðóäà. Ïðåæäå âñåãî
óòâåðæäåíî, ÷òî ïîëüñêàÿ ïîëèòèêà íà óêðàèíñêèõ çåìëÿõ ëèøåíà âñÿêèõ
ïîëèòè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ îáùåñòâåííîñòè è ïëàíîâîñòè, à íîðìàëèçàöèîííûé êóðñ íå âåçäå ïðîãëÿäûâàëñÿ â ïîïðèùå ïåðåìåíîé ê ëó÷øåìó.
Â êàæäîì âîåâîäñòâå èíòåðïðåòèðóþò äóõà íîðìàëèçàöèè èíà÷å, à íà
ïîïðèùå íåîäèíîêèõ âîåâîäñòâ ïðåäîñòàâëÿþò ñâîþ óäåëüíóþ èíòåðïðåòàöèþ íîðìàëèçàöèè îòäåëüíûå ñòàðîñòû. Òàêèì îáðàçîì â òðàêòîâêå
óêðàèíñêîé íàöèîíàëüíîé æèçíè è åå ïîòðåáíîñòåé ãîñïîäñòâóåò â àäìèíèñòðàöèè íà íàøèõ ïîïðèùàõ ïîëíûé õàîñ19.
17
18

Ïîâ³òîâ³ íàðàäè, Ä³ëî 21 òðàâíÿ 1936, c. 2.
Öåíòðàëüíèé äåðæàâíèé ³ñòîðè÷íèé àðõ³â Óêðà¿íè, ì. Ëüâ³â,Ô. 779, Ðåäàêö³ÿ óêðà¿íñüêî¿
ãàçåòè Ä³ëî, ì. Ëüâ³â, îï. 1, Ñïð. 34, Ïðîìîâè äåïóòàò³â ïîëüñüêîãî ñåéìó ³ ñåíàòó, îáãîâîðåííÿ
ïðîåêò³â áþäæåòó ïîëüñüêèõ ì³í³ñòåðñòâ íà çàñ³äàííÿõ êîì³ñ³é ïî îáãîâîðåííþ ïðîåêò³â,
àðê. 116.
19 Íàðàäà ÓÏÐ, Ä³ëî 16 ëèïíÿ 1936, c. 3.

310

Roman Puyda
Historia

Â òî æå âðåìÿ â êîìóíèêàòîâ ÓÏÐ óòâåðæäåíî, ÷òî ïîëèòèêà
â îáðàçîâàòåëüíîé è õîçÿéñòâåííîé ñôåðå íå èçìåíèëàñü; îãðàíè÷åííî
äåÿòåëüíîñòü óêðàèíñêèõ êóëüòóðíî-îáðàçîâàòåëüíûõ è õîçÿéñòâåííûõ
ó÷ðåæäåíèé â ïîãðàíè÷íûõ óåçäàõ; ìåñòíûìè ôàêòîðàìè âëàñòè äàëüøå
ïîääåðæèâàëîñü ìîñêâîôèëüñòâî. Ýòî ôàêòè÷åñêîå ñîñòîÿíèå îòíîøåíèé,  èäåò ðå÷ü â äîêóìåíòå,  ðåøåíî ïðåäñòàâèòü öåíòðàëüíîé
âëàñòè è äîáèòüñÿ óñòðàíåíèÿ âñåõ òåõ ïðåïÿòñòâèé, êîòîðûå ñòîÿò íà
ïóòè ê íîðìàëèçàöèè îòíîøåíèé, à òàêæå äîáèâàòüñÿ ðåøåíèÿ
îòñòðàíåíèÿ öåëîãî ðÿäà ïðåãðàä, êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ ïîòðåáíîñòåé
íàöèîíàëüíîé óêðàèíñêîé æèçíè20.
26 ñåíòÿáðÿ â 1936 ã. ÖÊ ÓÍÄÎ ïðèíÿë ðåçîëþöèþ, â êîòîðîé
îòìå÷àëîñü: Öåíòðàëüíûé Êîìèòåò óâàæàåò, ÷òî ìàêñèìóì õîðîøåé
âîëè Ïðîâîäà ïàðòèè è ÓÏÐ, îáíàðóæåííîé ïî äåëó íîðìàëèçàöèè
óêðàèíñêî-ïîëüñêèõ îòíîøåíèé, íå äîâåë äî æåëàåìûõ ðåçóëüòàòîâ.
Ïðåäëîæåíèÿ Óêðàèíñêîé Ïàðëàìåíòàðíîé Ðåïðåçåíòàöèåé ñàìûå
ïðèñòàëüíûå ïîñòóëàòû ñîãëàñîâàíî òîëüêî â ìèíèìàëüíîé ÷àñòè, à íà
çåìåëüíîì îòðåçêå ïîâåäåíà ïîëèòèêà, êîòîðàÿ óõóäøèëà è îáîñòðèëà
çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ íà íàøèõ çåìëÿõ [...]21.
Ñîêðóøèòåëüíàÿ êðèòèêà îïïîçèöèè ÓÍÄÎ íîðìàëèçàöèîííîé
ïîëèòèêè âûíóæäàëè Â. Ìóäðîãî ïðèáåãíóòü ê ðÿäó êðèòè÷åñêèõ
âûñòóïëåíèé ïî àäðåñó ïîëüñêîé âëàñòè ñ òðèáóíû âûñøåãî çàêîíîäàòåëüíîãî îðãàíà ñòðàíû. 17 íîÿáðÿ â 1936 ã., âûñòóïàÿ â ñåéìå, Â. Ìóäðèé
çàÿâèë, ÷òî íîðìàëèçàöèÿ ïîëüñêî-óêðàèíñêèõ îòíîøåíèé òðåáóåò
ðåàëüíûõ ïîñòóïêîâ. Îäèí èç ëèäåðîâ ÓÍÄÎ îáâèíèë ïîëüñêóþ ïðåññó
â èíòðèãàõ ñ öåëüþ íàñòðîèòü ïîëüñêîå ãðàæäàíñòâî âðàæäåáíî ê íàøåé
ðàáîòå íàä íîðìàëèçàöèåé22.
2 äåêàáðÿ â 1936 ã., ïðåäñåäàòèëü ÓÏÐ íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè
ñåéìà ïûòàëñÿ ïðîñóììèðîâàòü ïðåäûäóùèå ðåçóëüòàòû íîðìàëèçàöèè:
Áðîñèëè ìû íà âåñû èñòîðè÷åñêèõ ðàçíîâåñ íàø öåëûé àâòîðèòåò,
õîðîøóþ âîëþ, ìàêñèìóì íàïðÿæåíèé è ÷òî ãëàâíîå, òî ñëîæèëè ìû
â îáåèõ Ïàëàòàõ â ýòîé öåëè áîëüøîé ïîëèòè÷åñêèé êàïèòàë â ôîðìå
20
21

Ibidem.
Êîëåêö³ÿ ì³êðîô³ëüì³â ¹ 9 ³ç äîêóìåíò³â Àðõ³âó Íàóêîâîãî òîâàðèñòâà ³ì. Øåâ÷åíêà
ó Ëüâîâ³,Îä. çá. 75616, ÓÍÄÎ. Ïðåçèä³ÿ, Åêçåêóòèâà ³ ÖÊ ÓÍÄÎ. Çàïðîøåííÿ íà çàñ³äàííÿ, ïîðÿäîê
äåííèé çàñ³äàíü, ïðîåêòè ðåçîëþö³é ³ ïðîòîêîëè çàñ³äàíü, ïðèéíÿò³ óõâàëè. Ëèñòóâàííÿ, íîòàòêè,
îá³æíèêè (19301936), àðê. 95.
22 Öåíòðàëüíèé äåðæàâíèé ³ñòîðè÷íèé àðõ³â Óêðà¿íè, ì. Ëüâ³â, Ô. 344 Óêðà¿íñüêå
íàö³îíàëüíî-äåìîêðàòè÷íå îáºäíàííÿ (ÓÍÄÎ), ì. Ëüâ³â. 19251939 ðð., îï. 1. Ñïð. 525. Òåêñòè
ïðîìîâ ãîëîâè óêðà¿íñüêî¿ ïàðëàìåíòàðíî¿ ðåïðåçåíòàö³¿ äåïóòàòà Ìóäðîãî Âàñèëÿ, âèãîëîøåí³
ó ñåéì³ â 1936 ð. ïðè îáãîâîðåíí³ áþäæåòó ³ ïðî íîðìàë³çàö³þ ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêèõ â³äíîñèí,
àðê. 13.
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äåêëàðàöèé, íåèçìåðèìî âàæíûõ äëÿ Ãîñóäàðñòâà. Ìåæäó òåì âèäèì ÷òî
â ïîëüñêîé ïðàêòè÷åñêîé ïîëèòèêå ïðåîáëàäàåò ìûñëü, ÷òî Ðå÷ïîñïîëèòà
ÿâëÿåòñÿ åäèíûì ïîëüñêèì íàöèîíàëüíûì ãîñóäàðñòâîì, è ÷òî ó÷èòûâàÿ
ýòî íå íóæíî ñîçäàâàòü ñåáå ìíîãî òðóäó è ñîðåâíîâàíèé äëÿ ñïðàâåäëèâîé
è ïîçèòèâíîé ðîçâÿçêè íàöèîíàëüíûõ ïðîáëåì, à òî, ÷òî ñäåëàíî,  ýòî
âåùè ïðåèìóùåñòâåííî ìåëêèå, íå ñóùåñòâåííûå23.
Ïðèâîäÿ ôàêòû íåâûïîëíåíèÿ ïîëüñêîé âëàñòüþ äîãîâîðåííîñòåé,
Â. Ìóäðèé ðàñêðèòèêîâàë ïîëüñêóþ àãðàðíóþ ïîëèòèêó îòíîñèòåëüíî
âîçîáíîâëåíèÿ êîëîíèçàöèè âîñòî÷íûõ âîåâîäñòâ è ïðîåêò çàêîíà îá
îãðàíè÷åíèè îáîðîòà íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, êîòîðîå ïîÿâèëîñü èç
ïàðöåëëÿöèè, êîòîðûé ïðåïÿòñòâîâàë óêðàèíñêèì êðåñòüÿíàì âûêóïàòü
çåìëþ ó ïîëüñêèõ êîëîíèñòîâ è äàæå ïðåäóñìàòðèâàë èñêëþ÷åíèå óæå
êóïëåííîé çåìëè24. Ïðîøåäøåå âðåìÿ äëÿ íîðìàëèçàöèè ïîëüñêîóêðàèíñêèõ âçàèìîîòíîøåíèé äàëî î÷åíü ìàëî ñ ïîëüñêîé ñòîðîíû,
 óòâåðæäàë îðàòîð,  ÷òî íå ëèøü â áîëüøîé ìåðå îñëàáèë ïåðâîáûòíóþ
øëÿõåòíóþ èíòåíöèþ íîðìàëèçàöèè, íî êîå-ãäå åå îñêâåðíèë25.
Áåçðåçóëüòàòíîñòü íîðìàëèçàöèè ïîëüñêî-óêðàèíñêèõ îòíîøåíèé
âûçûâàëà øêâàë êðèòèêè øèðîêîé îáùåñòâåííîñòè. Â ÷àñòíîñòè, Äåëî
â ðåäàêöèîííûå ñòàòüè îò 1 äåêàáðÿ â 1936 ã. ïîä÷åðêíóëî ñâîå íåçàâèñèìîå
îò ÓÍÄÎ ïîëîæåíèå, ïðèçíàâàÿ ñåáÿ îðãàíîì íåçàâèñèìîãî óêðàèíñêîãî
ïîëèòè÷åñêîãî ìíåíèÿ îáùåíàöèîíàëüíîãî õàðàêòåðà. Â öèêëå ñòàòåé
ïîä îáùèì íàçâàíèåì Íîðìàëèçàöèÿ â òåîðèè è ïðàêòèêå îäèí èç
ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ óêðàèíñêèõ æóðíàëîâ ðàñêðèòèêîâàë ÓÏÐ çà
èçáûòî÷íóþ ïîêëàäèñòîñòü ïðîïîëüñêîãî áîëüøèíñòâà â ïàðëàìåíòå,
õîòÿ êàòåãîðè÷åñêèå óïðåêè îòíîñèòåëüíî äåÿòåëüíîñòè ÖÊ ÓÍÄÎ
è ÓÏÐ ãàçåòà íå íàçâàëà. Îäíàêî ðåäàêöèîííàÿ ãðóïïà Äåëà âûñòóïèëà
çà ðàçäåëåíèå ôóíêöèé ìåæäó ðóêîâîäñòâîì ÓÍÄÎ è ÓÏÐ, òðåáîâàëà
îñâîáîæäåíèÿ îò äîëæíîñòè ñêîìïðîìåíòèðîâàíîãî íîðìàëèçàöèîííîé
ïîëèòèêîé Â. Ìóäðîãî. Îïïîçèöûÿ ðàññìàòðèâàëà âîçâðàùåíèå íà
äîëæíîñòü ãëàâû ÓÍÄÎ Ä. Ëåâèöêîãî26.
Íàñòóïëåíèå îïïîçèöèîííîé ãðóïïû Äåëà ïîëó÷èë îòçûâ â ïîâåòîâûõ íàðîäíûõ êîìèòåòàõ ÓÍÄÎ, êîòîðûå ïðèíèìàëè êðèòè÷åñêèå
23
24

Ibidem, àðê. 910.
Sprawozdanie stenograficzne Sejmu. Kadencja IV, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 30 posiedzenia w dniach 2 grudnia 1936 r., £. 4344.
25 Öåíòðàëüíèé äåðæàâíèé ³ñòîðè÷íèé àðõ³â Óêðà¿íè, ì. Ëüâ³â, Ô. 344 Óêðà¿íñüêå
íàö³îíàëüíî-äåìîêðàòè÷íå îáºäíàííÿ (ÓÍÄÎ), ì. Ëüâ³â. 19251939 ðð., îï. 1. Ñïð. 525. Òåêñòè
ïðîìîâ ãîëîâè óêðà¿íñüêî¿ ïàðëàìåíòàðíî¿ ðåïðåçåíòàö³¿ äåïóòàòà Ìóäðîãî Âàñèëÿ, âèãîëîøåí³
ó ñåéì³ â 1936 ð. ïðè îáãîâîðåíí³ áþäæåòó ³ ïðî íîðìàë³çàö³þ ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêèõ â³äíîñèí,
àðê. 15.
26 Íîðìàë³çàö³ÿ â òåîð³¿ ³ ïðàêòèö³, Ä³ëî 1 ãðóäíÿ 1936, c. 1.
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ïðèçûâû ê ÓÏÐ. Â. Ìóäðûé è Â. Öåëåâè÷, ïîáàèâàÿñü ïîëíîãî ôèàñêî
íîðìàëèçàöèîííîé ïîëèòèêè, êîòîðîå îçíà÷àëî áû ïîòåðþ äîâåðèÿ
îáùåñòâåííîñòè, ïîðó÷èëè Ç. Ïåëåíñêîìó îðãàíèçîâàòü ãðóïïó
îòäàííûõ äåÿòåëåé íà ñëó÷àé áîðüáû çà âëàñòü â ïàðòèè. Ç. Ïåëåíñêèé
îáúåçæàÿ ïîâåòîâûå îðãàíèçàöèè ÓÍÄÎ íà ïðîòÿæåíèè ãîäà ñóìåë
ñîáðàòü òàêèå ãðóïïû27 .
Íîâûé 1937 ãîä íà÷àëñÿ äëÿ ÓÏÐ òðàäèöèîííî èç ðàññìîòðåíèÿ
áþäæåòà íà 1937  1938 ãã. 12 ÿíâàðÿ â 1937 ã. â äèñêóññèè íàä áþäæåòîì
ìèíèñòåðñòâà ñïðàâåäëèâîñòè íà áþäæåòíîé êîìèññèè ñåéìà âûñòóïèë
Â. Öåëåâè÷. Óêðàèíñêèé äåïóòàò ðàñêðèòèêîâàë ïîëüñêóþ âëàñòü,
êîòîðàÿ ïðîâîäèëà äèñêðèìèíàöèîííóþ îòíîñèòåëüíî óêðàèíñêîãî íàñåëåíèÿ Ãàëè÷èíû ïîëèòèêó â íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîé ñôåðå. Îñîáåííîå âîçìóùåíèå ãëàâíîãî äåÿòåëÿ ÓÍÄÎ âûçûâàëî ïðåíåáðåæèòåëüíîå îòíîøåíèå ê óêðàèíñêîìó ÿçûêó â îðãàíàõ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è ñóäà. Ñðàâíèâàÿ ïîëîæåíèå óêðàèíöåâ â Àâñòðîâåíãåðñêîì è Ïîëüñêîì ãîñóäàðñòâå, äåïóòàò çàìåòèë, ÷òî òåïåðü
çàíèìàþò óêðàèíöû èç ïðàâèëà ïîä÷èíåííûå ïîëîæåíèÿ è íå àâàíñèðóþò
òîëüêî ïîòîìó, ÷òî çàñ÷èòûâàþòñÿ ê óêðàèíñêîé íàöèîíàëüíîñòè28 .
Ñëåäîâàòåëüíî, 14 ÿíâàðÿ â 1937 ã. Ç. Ïåëåíñêèé, âûñòóïàÿ â äèñêóññèè íàä áþäæåòîì ìèíèñòåðñòâà îáùåñòâåííîé îïåêè, òðåáîâàë îò
âëàñòè äîòàöèé äëÿ óêðàèíñêèõ ìàëîçåìåëüíûõ êðåñòüÿí. Âûõîä èç
ñëîæíîé ñèòóàöèè, êîòîðàÿ ñëîæèëàñü íà ñåëå, âûñòóïàþùèé âèäåë
â ïåðåñòðîéêå äîìàøíåãî ïðîìûñëà íà çàïàäíîóêðàèíñêèõ çåìëÿõ, ÷òî
ïðåäîñòàâèëî áû äîïîëíèòåëüíûé çàðàáîòîê äëÿ ñîòíè òûñÿ÷ êðåñòüÿí.
Áîðîòüñÿ ñ âçûñêîì êðåñòüÿí, à òàêæå ñâåðõäîõîäàìè ïîñðåäíèêîâ,
Ç. Ïåëåíñêèé ïðåäëàãàë ïóòåì ñîçäàíèÿ êîîïåðàòèâîâ.
UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELI UKRAIŃSKIEGO ZJEDNOCZENIA
NARODOWO-DEMOKRATYCZNEGO W DZIAŁALNOŚCI
POLSKIEGO SEJMU I SENATU W LATACH 1935–1937
(STRESZCZENIE)

Autor omawia normalizowanie siê w l. 19351937, wczeniej niezwykle napiêtych, stosunków
pomiêdzy Ukraiñcami i Polakami. Zdaniem autora o normalizowaniu siê tych relacji wiadczy stopniowe zbli¿anie siê do siebie ukraiñskich i polskich rodowisk politycznych. Autor porusza równie¿
zagadnienie polityki II Rzeczpospolitej Polskiej wobec Kocio³a grekokatolickiego i Ukraiñców na
przyk³adzie £emkowszczyzny.
27
28

Íà ïåðåëîì³, Ä³ëî 28 ëèñòîïàäà 1937, c. 3.
Ïîë³òèêà ì³í³ñòåðñòâà ñïðàâåäëèâîñòè, Ä³ëî 14 ñ³÷íÿ 1937, c. 5.
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LABOUR OF REPRESENTATIVES OF THE UKRAINIAN NATIONAL
DEMOCRATIC UNION IN A SEJM AND SENATE
OF POLAND 1935–1937
(SUMMARY)

Speech goes in this article about normalization of Polish-Ukrainien relations, gradual rapprochement of Ukrainians, with the rulings circles of Poland. Also, rapt attention on national to church
religious to the policy of Polish power on Lemkivschina.

DIE ARBEIT DER REPRÄSENTANTEN
DER UKRAINISCH-NATIONAL-DEMOKRATISCHEN GRUPPE
IN SEJM UND SENAT VON POLEN (1935–1937)
(ZUSAMMENFASSUNG)

In dieser Abhandlung geht um die Regulierung der polnisch-ukrainischen Beziehungen, um die
allmähliche Befreundung der Ukrainer mit den regierenden Kreisen in Polen. Der Verfasser zeigt die
nationale Politik gegenüber der Kirche und polnischer Gewalt am Beispiel von Lemkivschini.
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Èñòîðè÷åñêàÿ ãåîãðàôèÿ, ïðåæäå ÷åì ñòàòü ñàìîñòîÿòåëüíîé
îòðàñëüþ íàó÷íûõ çíàíèé, ïðîøëà äëèòåëüíûé ïðîöåññ íàêîïëåíèÿ
ôàêòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà, ôîðìèðîâàíèÿ ïðåäñòàâëåíèÿ î ïðåäìåòå,
çàäà÷àõ è ìåòîäàõ èññëåäîâàíèÿ. Ê ñåðåäèíå XIX âåêà â Åâðîïå
ñëîæèëàñü òðàäèöèÿ îáúåäèíÿòü òåðìèíîì èñòîðè÷åñêàÿ ãåîãðàôèÿ
ïðîèçâåäåíèÿ òðåõ ðàçëè÷íûõ æàíðîâ: 1) èñòîðè÷åñêîé ãåîãðàôèè
Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ; 2) èñòîðè÷åñêîé ãåîãðàôèè êëàññè÷åñêèõ
öèâèëèçàöèé; 3) ãåîãðàôè÷åñêîé èñòîðèè. Ïðîèçâåäåíèÿ äâóõ ïåðâûõ
æàíðîâ ïðîäîëæàëè òðàäèöèþ äðåâíåé ãåîãðàôèè ãóìàíèñòè÷åñêîé
íàóêè. ×òî æå êàñàåòñÿ òðåòüåãî æàíðà, òî îí ñòàë ñëåäñòâèåì ðàçâèòèÿ
òåððèòîðèàëüíûõ îáçîðîâ, êîòîðûìè â XVIIXVIII ââ. òðàäèöèîííî
íà÷èíàëèñü èñòîðè÷åñêèå ïðîèçâåäåíèÿ1.
Çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå íà ðàçâèòèå èñòîðè÷åñêîé ãåîãðàôèè
â Åâðîïå â ñåðåäèíå  âòîðîé ïîëîâèíå XIX âåêà èìåëà îêñôîðäñêàÿ
Adres/Adresse/Anschrift: dr Sergiusz Trubczaninow, Katedra Historii Ukrainy, Uniwersytet Kamieniecko-Podolski im. Iwana Ogijenka, ul. Tatarska, 14, 32-301 Kamieniec Podolski, Ukraina, trubtschaninov@gmail.com.
1 R.A. Butlin, Historical Geography: Through the Gates of Space and Time, London 1993, p. 218.
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øêîëà. Èçâåñòíûé áðèòàíñêèé èñòîðèê Òîìàñ Àðíîëüä (17951842)
ñ÷èòàë èñòîðèêî-ãåîãðàôè÷åñêèé ïîäõîä âàæíåéøåé ñîñòàâëÿþùåé
èñòîðè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ. Ñ êíèãîé Ïîëèáèÿ â ðóêàõ îí äàæå
ïðåäïðèíÿë ïåðåõîä ÷åðåç Àëüïû ïî ñëåäàì Ãàííèáàëà2. Ó÷åíèêàìè
Ò. Àðíîëüäà áûëè Ýäâàðä Àóãóñòóñ Ôðèìàí (18231892) è Àðòóð Ïåíðèí
Ñòýíëè (18151881). Ïðîôåññîð íîâîé èñòîðèè â Îêñôîðäå Ý. Ôðèìàí
(èçâåñòåí âûñêàçûâàíèåì Èñòîðèÿ  ýòî ïîëèòèêà ïðîøëîãî, è ïîëèòèêà
 èñòîðèÿ â íàñòîÿùåì), äåòàëüíî èçó÷àë ãåîãðàôè÷åñêóþ ñîñòàâëÿþùóþ
èñòîðè÷åñêîãî ïðîöåññà. Îí ïîäãîòîâèë Èñòîðè÷åñêóþ ãåîãðàôèþ
Åâðîïû (1881)  ñïðàâî÷íèê, àêêóìóëèðîâàâøèé èñòîðèêî-ãåîãðàôè÷åñêèå çíàíèÿ îò àíòè÷íîñòè äî 1870-õ ãîäîâ 3. Âàæíåéøèì òðóäîì
ïðîôåññîðà îêñôîðäñêîé êàôåäðû öåðêîâíîé èñòîðèè À. Ñòýíëè ñòàëà
ðàáîòà ïî áèáëåéñêîé ãåîãðàôèè Ñèíàé è Ïàëåñòèíà â ñâÿçè ñ èõ
èñòîðèåé (1856)4 . Åãî ó÷åíèê Äæîðäæ Àäàì Ñìèò (18561942)  àâòîð
ïîïóëÿðíåéøåãî èñòîðèêî-ãåîãðàôè÷åñêîãî îáîçðåíèÿ Èñòîðè÷åñêàÿ
ãåîãðàôèÿ Ñâÿòîé Çåìëè (1894), êîòîðîå âûäåðæàëî áîëåå 25 èçäàíèé.
Èçâåñòíûé áðèòàíñêèé èñòîðèêî-ãåîãðàô Ã. Ê. Äàðáè, âûñîêî îöåíèâàâøèé
òðóä Äæ. À. Ñìèòà, ïîä÷åðêèâàë, ÷òî àâòîð ñîçäàë òàêèå ãåîãðàôè÷åñêèå
îïèñàíèÿ Ïàëåñòèíû è îêðåñòíûõ òåððèòîðèé, êîòîðûì ìíîãèå
ãåîãðàôû ìîãóò òîëüêî ïîçàâèäîâàòü5.
Ãëóáîêèé èíòåðåñ ê èñòîðè÷åñêîé ãåîãðàôèè ïðîÿâëÿëè ïàòðèîòè÷íî íàñòðîåííûå ïîëüñêèå ó÷åíûå. Ñòîèò íàçâàòü ëèøü îòäåëüíûå
òðóäû: ïðîôåññîðà Âèëåíñêîãî óíèâåðñèòåòà Èîàõèìà Ëåëåâåëÿ (17861861)
ïî èñòîðèè êàðòîãðàôèè, ñïðàâî÷íîå èçäàíèå Äðåâíÿÿ Ïîëüøà Ìèõàëà
Áàëèíüñêîãî è Òèìîòåóøà Ëèïèíüñêîãî, Èñòîðè÷åñêóþ ãåîãðàôèþ
çåìåëü äðåâíåé Ïîëüøè Çèãìóíòà Ãëîãåðà (18451910)6. Ýòè ïðîèçâåäåíèÿ
õîðîøî çíàëè íå òîëüêî â Ïîëüøå, èõ èñïîëüçîâàëè ó÷åíûå, ðàáîòàâøèå
â âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ Ðîññèéñêîé èìïåðèè.
Ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî ñòàíîâëåíèå èñòîðè÷åñêîé ãåîãðàôèè êàê
ñàìîñòîÿòåëüíîé íàóêè è ó÷åáíîé äèñöèïëèíû â âûñøåé øêîëå
ïðîèñõîäèëî âî âçàèìîñâÿçè ñ ðàçâèòèåì àðõåîëîãèè. È ýòî íå ñëó÷àéíî,
2
3

E.J. Worboise, The Life Of Thomas Arnold, D.D., London 1859, p. 216.
D.R. Woolf (ed.), A Global Encyclopedia of Historical Writing, 2 Volumes, New York 1998,
p. 328; E.A. Freeman, The Historical Geography of Europe, 2 vols., London 1881; Ý. Ôðèìàí,
Èñòîðè÷åñêàÿ ãåîãðàôèÿ Åâðîïû, Ïåð. Ì.Â. Ëó÷èöêîé, Ìîñêâà 1892.
4 A.P. Stanley, Sinai and Palestine, in connection with their History, London 1856.
5 H.C. Darby, On the relations of geography and history, Transactions and Papers of Institute of
British Geographers 19 (1954), p. 3.
6 J. Lelewel, Géographie du Moyen-Âge, Bruxelles 18521857; M. Baliñski, T. Lipiñski, Staro¿ytna
Polska pod wzglêdem historycznym, geograficznym i statystycznym opisana, Warszawa 18431846, t. IIII
(w 4 vol.); Z. Gloger, Geografia historyczna ziem dawnej Polski, Kraków 1900.
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ïîòîìó êàê â ïðåäñòàâëåíèè ó÷åíûõ XIX âåêà àðõåîëîãèÿ áûëà
óíèâåðñàëüíîé íàóêîé (ìåòàíàóêîé), âêëþ÷àâøåé â ñâîé ïðåäìåò
ðàçíîîáðàçíûå îòðàñëè çíàíèé, â òîì ÷èñëå è èñòîðè÷åñêóþ ãåîãðàôèþ.
Íàïðèìåð, óæå óïîìÿíóòûé À. Ñòýíëè, ïðåæäå âñåãî, áûë èçâåñòíûì
çíàòîêîì áèáëåéñêîé àðõåîëîãèè.
Â 1869 ãîäà Óñòàâ äóõîâíûõ àêàäåìèé ââåë áèáëåéñêóþ àðõåîëîãèþ
â ñîñòàâ êàôåäð: îíà áûëà ñîåäèíåíà ñ åâðåéñêèì ÿçûêîì è ñòàëà
ñïåöèàëüíûì ïðåäìåòîì áîãîñëîâñêèõ îòäåëåíèé äóõîâíûõ àêàäåìèé7.
Ïðîôåññîðà, çàíÿâøèå êàôåäðû áèáëåéñêîé àðõåîëîãèè, íà÷àëè àêòèâíî
îñâàèâàòü ñîâðåìåííûå îòêðûòèÿ èíîñòðàííûõ ó÷åíûõ, äàííûå ðàñêîïîê,
ïåðåâîäèòü è èçäàâàòü ïîñëåäíèå òðóäû åâðîïåéñêèõ àðõåîëîãîâ, îò÷àñòè
ââîäèòü ðåçóëüòàòû ýòîãî íàó÷íîãî âçðîñëåíèÿ â ó÷åáíûå êóðñû.
Èçâåñòíåéøèì ñïåöèàëèñòîì áèáëåéñêîé àðõåîëîãèè â Ðîññèè áûë
ïðîôåññîð Êèåâñêîé äóõîâíîé àêàäåìèè, óðîæåíåö Âîëûíè, Àêèì
Àëåêñååâè÷ Îëåñíèöêèé (18421907). Âïåðâûå îí áûë êîìàíäèðîâàí
â Ñâÿòóþ çåìëþ â 1873 ã. Çà ðåçóëüòàòàìè ñâîåé ïîåçäêè ýêñòðàîðäèíàðíûé
ïðîôåññîð èç Êèåâà ñîñòàâèë îïèñàíèå çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè äðåâíîñòåé
Ñâÿòîé çåìëè è Èåðóñàëèìà, âêëþ÷åííîå â åãî îò÷åò-ìîíîãðàôèþ8. Çà
ïåðâûé òîì ýòîãî îò÷åòà À. Îëåñíèöêèé â 1877 ã. áûë óäîñòîåí ó÷åíîé
ñòåïåíè äîêòîðà áîãîñëîâèÿ. À. Îëåñíèöêîìó óäàëîñü ïîáûâàòü â Ñâÿòîé
Çåìëå åùå òðèæäû  â 1886, 1889, 1891 ãã., ïðè÷åì êàæäàÿ åãî ïîåçäêà
áûëà ñâÿçàíà ñ ïîëåâûìè èññëåäîâàíèÿìè. Àðõåîëîãè÷åñêîå îáùåñòâî
ñ÷èòàëî ìíåíèå ó÷åíîãî-áèáëåèñòà, îáëàäàþùåãî îáùåïðèçíàííûì àâòîðèòåòîì èìåííî â îáëàñòè äðåâíååâðåéñêîé è, â ÷àñòíîñòè, èåðóñàëèìñêîé
àðõåîëîãèè, ðåøàþùèì9.
Ïîñåùåíèå Ñâÿòîé çåìëè ïðîèçâåëî ïåðåâîðîò â íàó÷íîì ìèðîâîççðåíèè ïðîôåññîðà áèáëåéñêîé àðõåîëîãèè Êàçàíñêîé äóõîâíîé
àêàäåìèè Ñåðãåÿ Àëåêñååâè÷à Òåðíîâñêîãî (18471916). Ïåðâîíà÷àëüíî
7

Óñòàâ è øòàòû ïðàâîñëàâíûõ äóõîâíûõ àêàäåìèé [Âûñî÷àéøå óòâåðæäåííûå 30 ìàÿ
1869 ã.], Ïîëíîå ñîáðàíèå çàêîíîâ Ðîññèéñêîé èìïåðèè (äàëåå  ÏÑÇÐÈ), Ñîáð. 2-å, ò. 44, îòä. 1,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1873, ñ. 552.
8 À.À. Îëåñíèöêèé, Ñâÿòàÿ Çåìëÿ: Îò÷åò î êîìàíäèðîâêå â Ïàëåñòèíó è ïðèëåãàþùèå
ê íåé ñòðàíû, 18731874: ò. 1: Èåðóñàëèì è åãî äðåâíèå ïàìÿòíèêè, Êèåâ 1875; ò. 2: Çàìå÷àòåëüíåéøèå ïî äðåâíèì ïàìÿòíèêàì ìåñòà Èóäåè, Ñàìàðèè, Ãàëèëåè âåðõíåé è íèæíåé,
Ôèíèêèè è Ëèâàíñêîé îáëàñòè, Êèåâ 1878.
9 Ñ. Ãîëîâàùåíêî, Äî ïèòàííÿ ïðî ñòàíîâëåííÿ â Êè¿âñüê³é äóõîâí³é àêàäåì³¿ á³áë³éíî¿
àðõåîëîã³¿ ÿê íàóêè: äîñâ³ä ß.Î. Îëåñíèöüêîãî, Êè¿âñüêà Àêàäåì³ÿ 5 (2008), ñ. 7381; Ð.Ê. Ýëüìóðàòîâ, Íàó÷íûå êîìàíäèðîâêè â Ñâÿòóþ çåìëþ ðîññèéñêèõ ó÷åíûõ-áèáëåèñòîâ (18691917 ãã.),
Âñåðîññèéñêèé æóðíàë íàó÷íûõ ïóáëèêàöèé 6 (2011), ñ. 912; Í.Þ. Ñóõîâà, Ó÷åíûå Ðîññèéñêèõ
äóõîâíûõ àêàäåìèé è Ñâÿòàÿ Çåìëÿ (XIX  íà÷àëî XX â.), Âåñòíèê ïðàâîñëàâíîãî Ñâÿòî-Òèõîíîâñêîãî ãóìàíèòàðíîãî óíèâåðñèòåòà. Ñåðèÿ 2: Èñòîðèÿ. Èñòîðèÿ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé
Öåðêâè 48 (2012), ñ. 2538.
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ïðîôåññîð Ñ. Òåðíîâñêèé âèäåë ñïåöèôèêó áèáëåéñêîé àðõåîëîãèè êàê
íàóêè â îïîðå íà òåêñòû Áèáëèè êàê åäèíñòâåííîãî èñòî÷íèêà. Îäíàêî
â 1893 ã. îí áûë êîìàíäèðîâàí â Èåðóñàëèì äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
â åâðåéñêîì ÿçûêå, óâèäåë ðåàëüíóþ çåìëþ, ñâèäåòåëüñòâóþùóþ
î ñâÿùåííûõ ñîáûòèÿõ, óñòàíîâèë íàó÷íûé êîíòàêò ñ àâòîðîì èçâåñòíîé
ðåêîíñòðóêöèè âåòõîçàâåòíîãî Õðàìà Êîíðàäîì Øèêîì. Ýòî â êîðíå
èçìåíèëî ìåòîäèêó Ñ. Òåðíîâñêîãî, îí ïåðåðàáîòàë êóðñ ñâîèõ ëåêöèé
ïî áèáëåéñêîé àðõåîëîãèè è ñâÿùåííîé ãåîãðàôèè. Ñ îñîáûì
èíòåðåñîì è ëþáîâüþ Ñ. Òåðíîâñêèé çàíèìàëñÿ ñîñòàâëåíèåì î÷åðêîâ
ïî èñòîðèè è òîïîãðàôèè Èåðóñàëèìà10.
Íèêîëàé Èâàíîâè÷ Åëåîíñêèé (18431910) çàíÿë êàôåäðó áîãîñëîâèÿ
â Ìîñêîâñêîì óíèâåðñèòåòå â 1892 ã., âñåãî æå â çâàíèè ïðîôåññîðà
áîãîñëîâèÿ ïðîñëóæèë áîëåå 30-òè ëåò. Áûë àâòîðîì ìíîæåñòâà áîãîñëîâñêèõ òðóäîâ. Ñîâðåìåííèêè îñîáåííî âûäåëÿëè åãî Î÷åðêè ïî
Áèáëåéñêîé Ãåîãðàôèè â äâóõ òîìàõ (ïåðâîíà÷àëüíî Î÷åðêè áîëåå
äåñÿòè ëåò ïå÷àòàëèñü â âèäå îòäåëüíûõ ñòàòåé â Äóøåïîëåçíîì ×òåíèè).
Î÷åðêè, ñîñòàâëåííûå íà îñíîâàíèè ðîññèéñêèõ è çàðóáåæíûõ
èñòî÷íèêîâ, ñîäåðæàëè ôèçè÷åñêóþ ãåîãðàôèþ Ïàëåñòèíû, ïîëèòè÷åñêóþ
ãåîãðàôèþ Ñâÿòîé Çåìëè è ãåîãðàôèþ àñòðîíîìè÷åñêóþ11.
Â ðîññèéñêèõ óíèâåðñèòåòàõ ñóùåñòâîâàëà ñâîÿ òðàäèöèÿ èñòîðèêîãåîãðàôè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, îòëè÷íàÿ îò áîãîñëîâñêèõ àêàäåìèé.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî äëèòåëüíîå âðåìÿ ãåîãðàôèÿ ñ÷èòàëàñü âàæíîé
ñîñòàâëÿþùåé èñòîðè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ. Íàïðèìåð, â àïðåëå 1844 ã.
ñïåöèàëüíûì êîìèòåòîì èç àêàäåìèêîâ è ïðîôåññîðîâ ïîä ðóêîâîäñòâîì òîâàðèùà ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ Ï. Øèðèíñêîãî-Øèõìàòîâà
áûëî ñîñòàâëåíî Ïîëîæåíèå î ïðåäñòàâëåíèè â ó÷åíûå ñòåïåíè, êîòîðå
êàñàëîñü óíèâåðñèòåòîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî, Ìîñêîâñêîãî, Õàðüêîâñêîãî, Êàçàíñêîãî è Ñâÿòîãî Âëàäèìèðà (Êèåâñêîãî). Ñîãëàñíî åìó
îáùèé èñòîðè÷åñêèé ðàçðÿä äåëèëñÿ íà äâà ñàìîñòîÿòåëüíûõ: âñåìèðíîé
è ðîññèéñêîé èñòîðèè. Íîâàÿ Òàáëèöà èñïûòàíèé íà ó÷åíûå ñòåïåíè
äëÿ ñîèñêàòåëÿ ñòåïåíè ìàãèñòðà ðóññêîé èñòîðèè ïðåäóñìàòðèâàëà
ýêçàìåíû ïî ðîññèéñêîé èñòîðèè, äðåâíåé è íîâîé ãåîãðàôèè  êàê
ãëàâíûõ ïðåäìåòîâ; äëÿ ìàãèñòðà âñåìèðíîé èñòîðèè  ñîîòâåòñòâåííî
ýêçàìåíû ïî îáùåé èñòîðèè, äðåâíåé è íîâîé ãåîãðàôèè. Äîêòîðñêàÿ
ñòåïåíü ñîõðàíÿëàñü êàê óíèâåðñàëüíàÿ: èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïîëèòè÷åñêîé
ýêîíîìèè è ñòàòèñòèêè. Ïðè ýòîì ïðåäóñìàòðèâàëèñü äâà ýêçàìåíà:
10
11

Í.Þ. Ñóõîâà, Ó÷åíûå Ðîññèéñêèõ äóõîâíûõ àêàäåìèé , ñ. 3132.
Ïðîò. È. Ñîëîâüåâ, Çàñëóæåííûé ïðîôåññîð áîãîñëîâèÿ â Ìîñêîâñêîì èìïåðàòîðñêîì
óíèâåðñèòåòå ïðîòîèåðåé Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ Åëåîíñêèé, Ñåðãèåâ Ïîñàä 1910, ñ. 1214.
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ïåðâûé  ïî âñåìèðíîé è ðîññèéñêîé èñòîðèè, äðåâíåé è íîâîé
ãåîãðàôèè; âòîðîé  ïîëèòè÷åñêîé ýêîíîìèè è ñòàòèñòèêè12.
Íà çàñåäàíèè Þãî-Çàïàäíîãî îòäåëåíèÿ Èìïåðàòîðñêîãî
Ðîññèéñêîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà 1873 ãîäà, ïîñâÿùåííîãî ïàìÿòè
ó÷åíîãî-ýíöèêëîïåäèñòà, ïåðâîãî ðåêòîðà Êèåâñêîãî óíèâåðñèòåòà
Ìèõàèëà Àëåêñàíäðîâè÷à Ìàêñèìîâè÷à (18041873), Â. Àíòîíîâè÷
îòìåòèë âûäàþùèåñÿ çàñëóãè Ì. Ìàêñèìîâè÷à â àðõåîëîãèè è èñòîðè÷åñêîé ãåîãðàôèè. Îí óòâåðæäàë, ÷òî òîò ñîçäàë èñòîðè÷åñêóþ ãåîãðàôèþ, ïîëîæèâ ñâîåé ìîíîãðàôèåé Î äåñÿòè äðåâíèõ ðóññêèõ ãîðîäàõ
íà÷àëî èññëåäîâàíèÿì ïî èñòîðèè çàñåëåíèÿ êðàÿ è îñîáåííî êîëîíèçàöèè þæíî-ðóññêîé. Òðóäû Ì. Ìàêñèìîâè÷à Â. Àíòîíîâè÷ ñ÷èòàë
àçáóêîé äëÿ ðîññèéñêèõ àðõåîëîãîâ13.
Ðàáîòû Ì. Ìàêñèìîâè÷à èñòîðèêî-ãåîãðàôè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ
ïóáëèêîâàëèñü â 18371871 ãã., â îñíîâàííîì èì ëèòåðàòóðíî-èñòîðè÷åñêîì àëüìàíàõå Êèåâëÿíèí, à òàêæå â Êèåâñêèõ Åïàðõèàëüíûõ
âåäîìîñòÿõ, Êèåâñêîì òåëåãðàôå, Ìîñêâè÷å è ò.ä. Èñòîðèêî-òîïîãðàôè÷åñêèé îòäåë âòîðîãî òîìà, èçäàííîãî ïî èíèöèàòèâå
Â. Àíòîíîâè÷à ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé Ì. Ìàêñèìîâè÷à, íàñ÷èòûâàåò 40 ðàáîò
ó÷åíîãî14.
Ñîâðåìåííèêîì Ì. Ìàêñèìîâè÷à áûë Ôèëèïï ßêîá Áðóóí (1804
1880), óðîæåíåö Ôèíëÿíäèè, âûïóñêíèê Äåðïòñêîãî óíèâåðñèòåòà 1825
ãîäà. Ô. Áðóóí (îáû÷íî åãî íàçûâàëè Ôèëèïïîì Êàðëîâè÷åì Áðóíîì)
ñ 1832 ã. âõîäèë â ïðîôåññîðñêóþ êîðïîðàöèþ Ðèøåëüåâñêîãî ëèöåÿ
â Îäåññå. Èññëåäîâàíèåì ïðîáëåì èñòîðè÷åñêîé ãåîãðàôèè Ñåâåðíîãî
Ïðè÷åðíîìîðüÿ Ô. Áðóóí çàèíòåðåñîâàëñÿ ïîñëå íàõîäêè â 1846 ã. ïëèòû
ñ ðèìñêèì äåêðåòîì 201 ãîäà ó ñ. Êîðîòíå. Îá ýòîé íàõîäêå îí ñîîáùèë
èçâåñòíîìó íåìåöêîìó èñòîðèêó Ò. Ìîììçåíó, à ñîáñòâåííûå ñîîáðàæåíèÿ ïî ýòîé äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè ïîçäíåå èçëîæèë â ðàáîòå ïî
èñòîðèè äðåâíåãðå÷åñêîé êîëîíèè Òèðû. Â 1862 ã. ïî ïîðó÷åíèþ
Îäåññêîãî îáùåñòâà èñòîðèè è äðåâíîñòåé Ô. Áðóóí ñîâåðøèë íàó÷íóþ
ïîåçäêó ê óñòüÿì Þæíîãî Áóãà è Äíåïðà. À ëåòîì 1864 è 1865 ãã. ïî
ïîðó÷åíèþ Ïåòåðáóðãñêîé àðõåîëîãè÷åñêîé êîìèññèè îí îáñëåäîâàë
12 Ñáîðíèê ïîñòàíîâëåíèé ïî Ìèíèñòåðñòâó íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
1864, ò. 2: Öàðñòâîâàíèå èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ I, 18251855, Îòäåëåíèå 2, 18401855, Øòàòû
è Ïðèëîæåíèÿ, ñ. 3033.
13 Â.Á. Àíòîíîâè÷, [Ðå÷ü íà çàñåäàíèè, ïîñâÿùåííîì ïàìÿòè Ì.Ìàêñèìîâè÷à], Çàïèñêè
Þãî-çàïàäíîãî Îòäåëà Èìïåðàòîðñêîãî Ðóññêîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà, Êèåâ 1874, ò. 1:
Çà 1873 ã., ñ. 7879.
14 Ì.À. Ìàêñèìîâè÷, Îòäåë èñòîðèêî-òîïîãðàôè÷åñêèé, Ñîáð. ñî÷.: Â 3-õ ò., ò. II, Êèåâ
1877, ñ. 5404.
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ïîáåðåæüå ×åðíîãî è Àçîâñêîãî ìîðåé, óñòüÿ ðåê Äíåñòðà, Þæíîãî
Áóãà, Äíåïðà è Äîíà. Ñëåäñòâèåì ïîëåâûõ ýêñïåäèöèé è èçó÷åíèÿ
ñâèäåòåëüñòâ àíòè÷íûõ àâòîðîâ ñòàëà ðàáîòà Ô. Áðóóíà î Ñêèôèè. Ïîñëå
òîãî, êàê Ðèøåëüåâñêèé ëèöåé áûë ðåîðãàíèçîâàí â Íîâîðîññèéñêèé
óíèâåðñèòåò, â 1866 ã. Ô. Áðóóí áûë ïðèãëàøåí íà äîëæíîñòü äîöåíòà
êàôåäðû âñåìèðíîé èñòîðèè. Â 1868 ã. Íîâîðîññèéñêèé óíèâåðñèòåò
â çíàê ïðèçíàíèÿ åãî íàó÷íûõ äîñòèæåíèé â îáëàñòè èñòîðèè
è ãåîãðàôèè ïîáåðåæüÿ ×åðíîãî ìîðÿ, îñîáåííî ãåíóýçñêèõ êîëîíèé
ïðèñâîèë Ô. Áðóóíó ñòåïåíü äîêòîðà èñòîðèè. Â ôåâðàëå 1869 ã. Ñîâåò
óíèâåðñèòåòà èçáðàë åãî ýêñòðàîðäèíàðíûì ïðîôåññîðîì. Ô. Áðóóí
÷èòàë â óíèâåðñèòåòå êóðñû èñòîðè÷åñêîé ãåîãðàôèè, èñòîðè÷åñêîãî
çåìëåâåäåíèÿ, ýòíîãðàôèè Ñêèôèè, èñòîðèþ äðåâíåãî Âîñòîêà è èñòîðèè
ñðåäíèõ âåêîâ. Â 1879 ã. äâåíàäöàòü ñòàòåé ïî èñòîðè÷åñêîé ãåîãðàôèè
Ñåâåðíîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ ðàçíûõ ëåò âîøëè â àâòîðñêîå ñîáðàíèå
ñî÷èíåíèé Ô. Áðóóíà ×åðíîìîðüå. Ñáîðíèê èññëåäîâàíèé ïî
èñòîðè÷åñêîé ãåîãðàôèè Þæíîé Ðîññèè (18521877 ãîäû). Ýòà êíèãà
áûëà óäîñòîåíà ïðåñòèæíîé â Ðîññèè Óâàðîâñêîé ïðåìèè. Âòîðàÿ ÷àñòü
ýòîãî ñáîðíèêà óâèäåëà ñâåò óæå ïîñëå ñìåðòè Ô. Áðóóíà15.
Íà III Àðõåîëîãè÷åñêîì ñúåçäå (Êèåâ, 1874 ã.), àêòèâíûì ó÷àñòíèêîì
êîòîðîãî êñòàòè áûë Ô. Áðóóí, äëÿ îñâåùåíèÿ âîïðîñîâ èñòîðè÷åñêîé
ãåîãðàôèè áûëî ñîçäàíî îñîáîå îòäåëåíèå Èñòîðèêî-ãåîãðàôè÷åñêèõ
è ýòíîãðàôè÷åñêèõ äðåâíîñòåé. Åãî çàäà÷è ïîçæå òàê áûëè ñôîðìóëèðîâàíû ïðîôåññîðîì Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà Ä. Àíó÷èíèì: çàíèìàòüñÿ ðåøåíèåì ãëàâíûõ âîïðîñîâ àðõåîëîãèè, âîïðîñîâ ïî òåì
íàðîäíîñòÿõ, ê êîòîðûì îòíîñÿòñÿ ïàìÿòíèêè, ðàçâèòèåì èõ êóëüòóðû16.
Êàê ðàç íàêàíóíå Êèåâñêîãî àðõåîëîãè÷åñêîãî ñúåçäà âûøåë â ñâåò
Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ äëÿ èñòîðè÷åñêîé òîïîãðàôèè Êèåâà è åãî
îêðåñòíîñòåé, êîòîðûé ïîäãîòîâèëè ïî ïîðó÷åíèþ Àðõåîãðàôè÷åñêîé
êîìèññèè Â. Àíòîíîâè÷ è ïðåïîäàâàòåëü Êèåâñêîé äóõîâíîé àêàäåìèè
Ô. Òåðíîâñêèé (áðàò Ñ. Òåðíîâñêîãî). Ýòà ïóáëèêàöèÿ ñòàâèëà öåëüþ
15 Ñ.Â. Òðóá÷àí³íîâ, Ïåðøèé ³ñòîðèêî-ãåîãðàô Ï³âäåííî¿ Ðîñ³¿ (Ô³ë³ï Áðóóí), Íàóêîâ³
ïðàö³ Êàìÿíåöü-Ïîä³ëüñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Îã³ºíêà, ÊàìÿíåöüÏîä³ëüñüêèé 2013, ò. 23: Íà ïîøàíó ïðîôåñîðà Ñ.À.Êîïèëîâà, ñ. 344359; Ô.Ê. Áðóí,
Î ìåñòîïîëîæåíèè Òèðàñà, Çàïèñêè Îäåññêîãî îáùåñòâà èñòîðèè è äðåâíîñòåé, 1853, ò. 3, ñ. 47
66; Ô.Ê. Áðóí, Ñëåäû äðåâíåãî ðå÷íîãî ïóòè èç Äíåïðà â Àçîâñêîå ìîðå, Îäåññà 1862; Ô.Ê. Áðóí,
Î ðàçíûõ íàçâàíèÿõ Êèåâà â ïðåæíåå âðåìÿ, Òðóäû Òðåòüåãî àðõåîëîãè÷åñêîãî ñúåçäà â Ðîññèè,
áûâøåãî â Êèåâå â àâãóñòå 1874 ãîäà, Êèåâ 1878, òîì I, ñ. 289296; Ô.Ê. Áðóí, ×åðíîìîðüå:
ñáîðíèê èññëåäîâàíèé ïî èñòîðè÷åñêîé ãåîãðàôèè Þæíîé Ðîññèè (18521877 ãã.), Îäåññà 1880,
÷. 2, 418 ñ.
16 Ïðîòîêîëû ñúåçäà, Òðóäû VII Àðõåîëîãè÷åñêîãî ñúåçäà â ßðîñëàâëå â 1887 ã., Ìîñêâà
1892, ò. 3, ñ. 44.
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äîïîëíåíèå èñòîðèêî-ãåîãðàôè÷åñêèì ìàòåðèàëîì ñîäåðæàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ òîìîâ Àðõèâà Þãî-Çàïàäíîé Ðîññèè17.
Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî Òðóäû àðõåîëîãè÷åñêèõ ñúåçäîâ ÿâëÿþòñÿ
âàæíûì èñòî÷íèêîì êàê äëÿ èçó÷åíèÿ âíóòðåííåé ñòðóêòóðû ïðåäìåòà
èñòîðè÷åñêîé ãåîãðàôèè è åå ýâîëþöèè, òàê è äëÿ ðàññìîòðåíèÿ
òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèõ àñïåêòîâ ïðåäìåòà èñòîðè÷åñêîé ãåîãðàôèè.
Äåëåãàòàìè ñúåçäîâ äëÿ îáñóæäåíèÿ ïîäíèìàëèñü ñëåäóþùèå ïðîáëåìû:
ãåîãðàôèÿ íàñåëåíèÿ, êîëîíèçàöèÿ, èñòîðèÿ ôîðìèðîâàíèÿ ãðàíèö
â ïðîøëîì, ëîêàëèçàöèÿ íà êàðòå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è ìåñò áîåâ,
èñòîðè÷åñêèå ïóòè è ò.ä. Íàèáîëüøåå ÷èñëî âîïðîñîâ, ïîäíÿòûõ äåëåãàòàìè ñúåçäîâ, îòíîñèëèñü ê òåìàòèêå Ãåîãðàôèÿ íàñåëåíèÿ. Êîëîíèçàöèÿ18.
Ñðåäè âûäàþùèõñÿ ó÷åíûõ, íàñëåäèå êîòîðûõ çàñëóæèâàåò îñîáîãî
âíèìàíèÿ,  Âëàäèìèð Áîíèôàòüåâè÷ Àíòîíîâè÷ (18341908), îñíîâàòåëü
Êèåâñêîé èñòîðè÷åñêîé øêîëû. Çíà÷èòåëüíûì âêëàäîì Â. Àíòîíîâè÷à â ðàçâèòèå èñòîðè÷åñêîé ãåîãðàôèè ÿâëÿåòñÿ åãî ó÷àñòèå
â Äðåâíîñòÿõ Óêðàèíû, êîòîðûå èçäàâàëèñü Ìîñêîâñêèì àðõåîëîãè÷åñêèì îáùåñòâîì. Â.Á.Àíòîíîâè÷ ñîñòàâèë ê èõ ïåðâîìó âûïóñêó
îñíîâàòåëüíûå èñòîðèêî-ãåîãðàôè÷åñêèå êîììåíòàðèè. Ïðàêòè÷åñêè íè
îäíà ðàáîòà â îáëàñòè èñòîðè÷åñêîé ãåîãðàôèè íå ïðîõîäèëà ìèìî
âíèìàíèÿ Â. Àíòîíîâè÷à, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò åãî ðåöåíçèè íà
ñòðàíèöàõ Êèåâñêîé ñòàðèíû, ×òåíèé îáùåñòâà èñòîðèè Íåñòîðà
ëåòîïèñöà è äðóãèõ ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé. ×àñòî ðÿäîì ñ êðèòè÷åñêèìè çàìå÷àíèÿìè îíè ñîäåðæàò è èçëîæåíèå èñòîðèêî-ãåîãðàôè÷åñêèõ âçãëÿäîâ Â. Àíòîíîâè÷à19.
Â ñâîèõ ëåêöèîííûõ êóðñàõ Â. Àíòîíîâè÷ ðàñêðûâàë ñâîå ïîíèìàíèå ðîëè ãåîãðàôè÷åñêîãî ôàêòîðà â èñòîðè÷åñêîì ïðîöåññå.
Ðàññóæäàÿ î ïðè÷èíàõ, êîòîðûå îáóñëîâèëè óêðàèíñêóþ èäåíòè÷íîñòü,
Â. Àíòîíîâè÷ âñåãäà íà ïåðâîå ìåñòî ñðåäè íèõ ñòàâèë ãåîãðàôè÷åñêîå
èçìåðåíèå. Îäíàêî, îòäàâàÿ äîëæíîå ðîëè ïðèðîäíîé ñðåäû â èñòîðè÷åñêîé æèçíè íàðîäà, Â. Àíòîíîâè÷ íèêîãäà íå âïàäàë â êðàéíîñòè è íå
ñêàòûâàëñÿ íà ïîçèöèè ãåîãðàôè÷åñêîãî äåòåðìèíèçìà. Èìåííî ïîýòîìó
17

Â.Á.Àíòîíîâè÷, Ô.À.Òåðíîâñêèé, Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ äëÿ èñòîðè÷åñêîé òîïîãðàôèè
Êèåâà è åãî îêðåñòíîñòåé, Êèåâ 1874.
18 Î.Ñ. Ïåòðîâà, Ðàçâèòèå èñòîðè÷åñêîé ãåîãðàôèè â Ðîññèè âî âòîðîé ïîëîâèíå XIX
 íà÷àëå ÕÕ â. (ïî ìàòåðèàëàì Âñåðîññèéñêèõ àðõåîëîãè÷åñêèõ ñúåçäîâ), Èñòîðè÷åñêàÿ ãåîãðàôèÿ,
ò. 1, Ìîñêâà 2012, ñ. 196205.
19 Î. Ê³ÿí, ²ñòîðè÷íà ãåîãðàô³ÿ â íàóêîâ³é ñïàäùèí³ Âîëîäèìèðà Àíòîíîâè÷à, Àêòóàëüí³
ïðîáëåìè â³ò÷èçíÿíî¿ òà âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿. Íàóêîâ³ çàïèñêè Ð³âíåíñüêîãî äåðæàâíîãî ãóìàí³òàðíîãî
óí³âåðñèòåòó: Çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü 12 (2008), ñ. 250.
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îí êðèòèêîâàë èñòîðèêî-ãåîãðàôè÷åñêîå âñòóïëåíèå â Èñòîðèþ Ðîññèè
Ñ. Ñîëîâüåâà, â êîòîðîì ãîâîðèëîñü îá îïðåäåëÿþùåì âëèÿíèè ïðèðîäíîãî ôàêòîðà íà ïîëèòè÷åñêóþ ñóäüáó âîñòî÷íûõ ñëàâÿí20.
Â 1880-õ ãîäàõ Â. Àíòîíîâè÷ ðàçðàáîòàë ëåêöèîííûé êóðñ ïî
èñòîðè÷åñêîé ãåîãðàôèè Óêðàèíû ïîä íàçâàíèåì Èñòîðèêîòîïîãðàôè÷åñêèé î÷åðê Þæíîé Ðóñè. Ýòî áûë êîðîòêèé, ïîïóëÿðíûé
îáçîð Óêðàèíû â ýòíîãðàôè÷åñêèõ ãðàíèöàõ, îò Çàêàðïàòüÿ äî Êóáàíè.
Íå èìåÿ âîçìîæíîñòè ïðåïîäàâàòü ýòîò êóðñ â óíèâåðñèòåòå, Â. Àíòîíîâè÷ ïðåäëîæèë åãî ñëóøàòåëÿì âî âðåìÿ ÷òåíèÿ ÷àñòíûõ ëåêöèé ïî
ãåîãðàôèè è èñòîðèè Óêðàèíû21 . Õîòÿ Èñòîðèêî-òîïîãðàôè÷åñêèé
î÷åðê Þæíîé Ðóñè íèêîãäà íå áûë îïóáëèêîâàí, èìåííî åãî ñîâðåìåííûé èññëåäîâàòåëü òâîð÷åñòâà Â. Àíòîíîâè÷à À. Êèÿí ñ÷èòàåò
ïåðâûì ñèíòåçîì èñòîðè÷åñêîé ãåîãðàôèè Óêðàèíû22.
Îöåíêè Â. Àíòîíîâè÷åì ðîëè ãåîãðàôè÷åñêîãî ôàêòîðà â èñòîðè÷åñêîì ïðîöåññå ðàçäåëÿëè ïðåäñòàâèòåëè Êèåâñêîé èñòîðè÷åñêîé
øêîëû, êîòîðûå âûøëè èç åãî óíèâåðñèòåòñêîãî ñåìèíàðà ðåãèîíàëüíîé
èñòîðèè. Òèïè÷íàÿ ÷åðòà ðàáîò ó÷åíèêîâ Â. Àíòîíîâè÷à çàêëþ÷àëàñü â òðàêòîâêå èñòîðè÷åñêîãî ïðîøëîãî íå â îáùåèìïåðñêîì
ìàñøòàáå, à â èñòîðèêî-îáëàñòíîì àñïåêòå23.
Ïî èíèöèàòèâå Â. Àíòîíîâè÷à áûë íàïèñàí öèêë êîíêóðñíûõ
ñòóäåí÷åñêèõ ðàáîò ïî èñòîðèè îòäåëüíûõ ðåãèîíîâ, îòìå÷åííûõ
çîëîòûìè ìåäàëÿìè è âïîñëåäñòâèè èçäàííûõ çà ñ÷åò Êèåâñêîãî
óíèâåðñèòåòà. Èñòîðèêî-ãåîãðàôè÷åñêàÿ ïðîáëåìàòèêà îòðàæåíà è â äèññåðòàöèÿõ ó÷åíèêîâ Â. Àíòîíîâè÷à. Ñðåäè íèõ â îáëàñòè èñòîðè÷åñêîé
ãåîãðàôèè íàèáîëüøóþ èçâåñòíîñòü ïîëó÷èëè ðàáîòû Äìèòðèÿ
Èâàíîâè÷à Áàãàëèÿ (18571932). Â Õàðüêîâñêîì óíèâåðñèòåòå îí ÷èòàë
ëåêöèîííûé êóðñ ïî èñòîðèè óêðàèíñêèõ çåìåëü, âõîäèâøèõ â ñîñòàâ
Ðîññèéñêîé èìïåðèè, à òàêæå ó÷åáíûå êóðñû ïî ðóññêîé èñòîðèîãðàôèè, èñòîðè÷åñêîé ãåîãðàôèè, ìåòîäèêå èñòîðèè24. Îí ñòàë îäíèì
èç ïðèçíàííûõ ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè èñòîðè÷åñêîé ãåîãðàôèè
â Ðîññèéñêîé èìïåðèè, àâòîðîì ðÿäà ôóíäàìåíòàëüíûõ ðàáîò25.
20

Â. Àíòîíîâè÷, Èñòîðèÿ Ðóñè äî ìîíãîëîâ [ëåêöèè, ïðî÷èòàííûå â Êèåâñêîì óíèâåðñèòåòå
18791880 ãã.], Íàóêîâà á³áë³îòåêà Óêðà¿íè ³ì. Â.Âåðíàäñüêîãî, ²íñòèòóò ðóêîïèñó, ô. ², ñïð. 8104,
àðê. 6.
21 Ë. Äîáðîâîëüñüêèé, Ïðàö³ Â.Á.Àíòîíîâè÷à íà íèâ³ ³ñòîðè÷íî¿ ãåîãðàô³¿, Çàïèñêè
²ñòîðè÷íî-ô³ëîëîã³÷íîãî â³ää³ëó ÂÓÀÍ, Êè¿â 1926, êí. ²Õ (1926), ñ. 206.
22 Î. Ê³ÿí, ²ñòîðè÷íà ãåîãðàô³ÿ , ñ. 252.
23 Ë. Äîáðîâîëüñüêèé, Ïðàö³ Â.Á.Àíòîíîâè÷à , ñ. 202.
24 Ä.². Áàãàë³é, Àâòîá³îãðàô³ÿ. 50 ë³ò íà ñòîðîí³ óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè, Õàðê³â 2002, ñ. 7576.
25 Ä. Áàãàëåé, ×òî æåëàòåëüíî äëÿ ðóññêîé èñòîðè÷åñêîé ãåîãðàôèè?, Òðóäû VII
àðõåîëîãè÷åñêîãî ñúåçäà â ßðîñëàâëå, 1887, ò. ², Ìîñêâà 1890, ñ. 7379; Ä. Áàãàëåé, Ìàòåðèàëû
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Êîãäà â êîíöå XIX  íà÷àëå XX âåêà â ðîññèéñêèõ èìïåðàòîðñêèõ
óíèâåðñèòåòàõ ñòàëè ââîäèòüñÿ êóðñû èñòîðè÷åñêîé ãåîãðàôèè, â Êèåâñêîì
óíèâåðñèòåòå äàííûé êóðñ ñòàë ÷èòàòü åùå îäèí ó÷åíèê Â. Àíòîíîâè÷à
 ïðèâàò-äîöåíò Â. Äàíèëåâè÷26.
Íà çàêàòå ñâîåé íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè Â. Àíòîíîâè÷ ñòðåìèëñÿ
ñèñòåìàòèçèðîâàòü ïðîâåäåííûå èì ðàíåå èññëåäîâàíèÿ. Òàê ïîÿâëÿþòñÿ
åãî Àðõåîëîãè÷åñêèå êàðòû Êèåâñêîé è Âîëûíñêîé ãóáåðíèé,
îïóáëèêîâàííûå ñîîòâåòñòâåííî â 1895 è 1899 ãîäàõ. Ýòèì áûë ïîêàçàí
ïðèìåð äëÿ ñîçäàíèÿ àíàëîãè÷íûõ ðàáîò ïî Ïîäîëüþ, Õàðüêîâùèíå,
×åðíèãîâùèíå. Çàâåðøèòü íàó÷íóþ ðàáîòó â îáëàñòè èñòîðè÷åñêîé
ãåîãðàôèè Â. Àíòîíîâè÷ ïëàíèðîâàë ãðàíäèîçíûì èñòîðèêî-ãåîãðàôè÷åñêèì ñëîâàðåì Óêðàèíû. Ê ðàáîòå ïî åãî ñîñòàâëåíèþ îí ïðèâëåê
ìíîãèõ ñâîèõ ó÷åíèêîâ. Îäíàêî, ýòîò ïðîåêò Â. Àíòîíîâè÷ó íå óäàëîñü
ðåàëèçîâàòü, õîòÿ èì áûëî ñèñòåìàòèçèðîâàíî îãðîìíîå êîëè÷åñòâî
ñîáðàííîãî ìàòåðèàëà27.
Â 1877 ã. ïî èíèöèàòèâå èçâåñòíîãî èñòîðèêà ïðàâà, àðõåîãðàôà
Ì. Êàëà÷åâà âîçíèê Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé (ñ 1914 ã.  Ïåòðîãðàäñêèé)
Àðõåîëîãè÷åñêèé èíñòèòóò (äàëåå  ÏÀÈ). Âíà÷àëå èíñòèòóò íå ÿâëÿëñÿ
ó÷åáíûì çàâåäåíèåì â ïîëíîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà, à áûë ïðèçâàí äàòü
ñâîèì ñëóøàòåëÿì äîïîëíèòåëüíóþ ïîäãîòîâêó ïî àðõåîëîãèè è àðõèâîâåäåíèþ28. Â îôèöèàëüíî óòâåðæäåííûõ ïîëîæåíèÿõ îá ýòîì çàâåäåíèè 1877 è 1880 ãîäîâ ñðåäè äèñöèïëèí, íàìå÷åííûõ äëÿ ïðåïîäàâàíèÿ, áûëà óêàçàíà äðåâíÿÿ ãåîãðàôèÿ âîîáùå, è îñîáåííî Ðîññèè
äî XVIII âåêà âêëþ÷èòåëüíî29. Â 1899 ã. èíñòèòóò ñòàë ãîñóäàðñòâåííûì
ó÷åáíûì çàâåäåíèåì â ñòðóêòóðå Ìèíèñòåðñòâà íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ.
äëÿ èñòîðèè êîëîíèçàöèè è áûòà ñòåïíîé îêðàèíû Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâà (Õàðüêîâñêîé
è îò÷àñòè Êóðñêîé è Âîðîíåæñêîé ãóáåðíèé) â XVIXVIII ñòîëåòèè, Õàðüêîâ 1886; Ä. Áàãàëåé,
Î÷åðêè ïî èñòîðèè êîëîíèçàöèè è áûòà ñòåïíîé îêðàèíû Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâà, Ìîñêâà
1887; Ä. Áàãàëåé, Êîëîíèçàöèÿ Íîâîðîññèéñêîãî êðàÿ è ïåðâûå øàãè åãî ïî ïóòè êóëüòóðû:
Èñòîðè÷åñêèé ýòþä, Êèåâ 1889; Ä. Áàãàëåé, Ìàòåðèàëû äëÿ èñòîðèè êîëîíèçàöèè è áûòà
Õàðüêîâñêîé è îò÷àñòè Êóðñêîé è Âîðîíåæñêîé ãóáåðíèé, Õàðüêîâ 1890.
26 À.Î. Ãîìîëÿêî, Íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íà ä³ÿëüí³ñòü Â.Þ.Äàíèëåâè÷à â Êè¿âñüêîìó
óí³âåðñèòåò³, Ë³òåðàòóðà òà êóëüòóðà Ïîë³ññÿ: Çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü 56, Í³æèí 2009, ñ. 306313.
27 Ê. Ìåëüíèê-Àíòîíîâè÷, Äî âèäàííÿ ² òîìó òâîð³â Â. Àíòîíîâè÷à, w: Â. Àíòîíîâè÷,
Òâîðè, ò. 1, Êè¿â 1932, ñ. VIIIIX.
28 À.Ì. Ïàøêîâ, Èñòîðè÷åñêàÿ ãåîãðàôèÿ â îòå÷åñòâåííîì àðõèâíîì îáðàçîâàíèè êîíöà
XIX  íà÷àëà ÕÕ ââ., w: Èñòîðè÷åñêàÿ ãåîãðàôèÿ: ïðîñòðàíñòâî ÷åëîâåêà vs ÷åëîâåê â ïðîñòðàíñòâå. Ìàòåðèàëû XXIII ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè. Ìîñêâà, 2729 ÿíâàðÿ 2011 ã.,
Ìîñêâà 2011, ñ. 472.
29 Ïîëîæåíèå î Àðõåîëîãè÷åñêîì èíñòèòóòå [óòâåðäæåíî 23 èþëÿ 1877 ã.], ÏÑÇÐÈ, Ñîáð. 2-å,
ò. 52, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1879, ñ. 46; Ïîëîæåíèå î Àðõåîëîãè÷åñêîì èíñòèòóòå [óòâåðäæåíî 11 ÿíâàðÿ
1880 ã.], ÏÑÇÐÈ, Ñîáð. 2-å, ò. 54, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1881, ñ. 362.
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Ïî íîâîìó ïîëîæåíèþ î ÏÀÈ (èþíü 1899 ã.) ïëàíèðîâàëîñü ïðåïîäàâàíèå èñòîðè÷åñêîé ãåîãðàôèè è ýòíîãðàôèè Ðîññèè30.
Â àâãóñòå 1877 ã. ïðåïîäàâàòåëåì ÏÀÈ ïî êóðñó ðóññêàÿ èñòîðè÷åñêàÿ
ãåîãðàôèÿ áûë íàçíà÷åí óðîæåíåö Áåëîðóññèè Åãîð Åãîðîâè÷
Çàìûñëîâñêèé (18411896), âïîñëåäñòâèè ïîëó÷èâøèé èçâåñòíîñòü
ñâîèìè òðóäàìè ïî èñòîðè÷åñêîé ãåîãðàôèè31. Îäíàêî åãî ïðåïîäàâàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü â ÏÀÈ áûëà íåäîëãîé, ïîñêîëüêó óæå â êîíöå
1878 ã. îí ïîêèíóë èíñòèòóò. Â 18891890 ãã. ìàãèñòðàíò Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî óíèâåðñèòåòà À. Ëàïïî-Äàíèëåâñêèé ïðî÷èòàë â ÏÀÈ
íåñêîëüêî ëåêöèé íà òåìó: Àðõåîëîãèÿ Âîñòî÷íîåâðîïåéñêîé ðàâíèíû.
Â äîêóìåíòàõ ó÷ðåæäåíèÿ îíè áûëè íàçâàíû ëåêöèÿìè ïî èñòîðè÷åñêîé
ãåîãðàôèè. Ñ íîÿáðÿ 1892 ã. êóðñ äðåâíåé ãåîãðàôèè âîîáùå,
è îñîáåííî Ðîññèè äî XVIII âåêà âêëþ÷èòåëüíî â ÏÀÈ íà÷àë ÷èòàòü
Ñ. Ñåðåäîíèí. Ìàòåðèàëû åãî ëåêöèé íåîäíîêðàòíî èçäàâàëèñü. Ïîñëå
ñìåðòè Ñ. Ñåðåäîíèíà (èþëü 1914 ã.) êóðñ èñòîðè÷åñêîé ãåîãðàôèè
â ÏÀÈ ÷èòàë âûäàþùèéñÿ àðõåîëîã À. Ñïèöèí. Â 1917 ã. åãî ëåêöèè
òàêæå áûëè èçäàíû32.
Ñ. Ñåðåäîíèí ñ÷èòàë, ÷òî çàäà÷åé èñòîðè÷åñêîé ãåîãðàôèè ÿâëÿåòñÿ
èçó÷åíèå ïðîáëåì âçàèìîîòíîøåíèÿ ÷åëîâåêà è ïðèðîäû â ïðîøëûå
èñòîðè÷åñêèå ïåðèîäû. Îäíàêî â ñâîåì êóðñå îí îïèðàëñÿ íà áîëåå
óçêîå îïðåäåëåíèå çàäà÷ ýòîé íàóêè, êîòîðàÿ èçó÷àåò ïðåæäå âñåãî,
ðàñïðîñòðàíåíèå ñëàâÿíñêèõ ïëåìåí ïî Âîñòî÷íîåâðîïåéñêîé ðàâíèíå,
çàòåì îáðàçîâàíèå ðóññêîãî íàðîäà, äàëüíåéøåå êîëîíèçàöèîííîå
äâèæåíèå åãî, ðàñïàä íà îòäåëüíûå âåòâè33 .
Ñ 1885 ã. íà èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêîì ôàêóëüòåòå Ìîñêîâñêîãî
óíèâåðñèòåòà íà÷àë ÷èòàòü êóðñ ïî èñòîðèè çåìëåâåäåíèÿ, ñ 1886 ã.
 êóðñ Äðåâíåé ãåîãðàôèè, à ñ 1887 ã.  êóðñ ãåîãðàôèè Ðîññèè,
èçâåñòíûé àíòðîïîëîã, ýòíîãðàô, ãåîãðàô, àðõåîëîã Ä. Àíó÷èí. Îí
îñîáî ïîä÷åðêèâàë òîò ôàêò, ÷òî ãåîãðàôèÿ íà èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêîì
ôàêóëüòåòå ïîñòàâëåíà ðÿäîì ñ èñòîðèåé, ïðèóðî÷åíà ê îáøèðíîìó
öèêëó íàóê, ðàçúÿñíÿþùèõ ðàçâèòèå ÷åëîâå÷åñêîé êóëüòóðû. Ä. Àíó÷èí
ñ÷èòàë, ÷òî ãåîãðàôèÿ çíàêîìèò ñ àðåíîé èñòîðè÷åñêèõ ÿâëåíèé34.
30 Ïîëîæåíèå î Ñ.-Ïåòåðáóðãñêîì Àðõåîëîãè÷åñêîì èíñòèòóòå, ÏÑÇÐÈ, Ñîáð. 3-å, ò. 19,
îòä. 1, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1902, ñ. 591.
31 Å.Ô. Çäàíîâè÷, Ê âîïðîñó îá èñòîðè÷åñêîé ãåîãðàôèè â ðàáîòàõ Å.Å. Çàìûñëîâñêîãî,
Âåñíiê Ãðîäçåíñêàãî äçÿðæà¢íàãà ¢íiâåðñiòýòà iìÿ ßíêi Êóïàëû. Ñåðûÿ 1. Ã³ñòîðûÿ ³ àðõåîëîã³ÿ.
Ô³ëàñîô³ÿ. Ïàë³òàëîã³ÿ 174, 2014, ñ. 6979.
32 À.Ì. Ïàøêîâ, Èñòîðè÷åñêàÿ ãåîãðàôèÿ , ñ. 473476.
33 Ñ.Ì. Ñåðåäîíèí, Èñòîðè÷åñêàÿ ãåîãðàôèÿ, Ïåòðîãðàä 1916, ñ. 12.
34 Ä.Í. Àíó÷èí, Êóðñ ëåêöèé ïî èñòîðèè çåìëåâåäåíèÿ, Ìîñêâà 1998, ñ. 19.
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Â ñåíòÿáðå 1907 ã. â Ìîñêâå îòêðûëñÿ Ìîñêîâñêèé àðõåîëîãè÷åñêèé
èíñòèòóò (äàëåå  ÌÀÈ). Â ïîëîæåíèè î ÌÀÈ ñðåäè äèñöèïëèí,
íàìå÷åííûõ äëÿ ïðåïîäàâàíèÿ, áûëà íàçâàíà è èñòîðè÷åñêàÿ ãåîãðàôèÿ35.
Ëåêöèè ïî èñòîðè÷åñêîé ãåîãðàôèè â ÌÀÈ ÷èòàë èçâåñòíûé ýòíîãðàô
è àðõåîëîã Ñòåôàí Êèðîâè÷ Êóçíåöîâ (18541913). Îí èçó÷àë èñòîðèþ,
àðõåîëîãèþ è ýòíîãðàôèþ ôèííî-óãîðñêèõ íàðîäîâ: ìàðèéöåâ (÷åðåìèñîâ),
óäìóðòîâ (âîòÿêîâ), ìîðäâû, îñóùåñòâëÿë ýòíîãðàôè÷åñêèå ïîåçäêè,
ïðîâîäèë ðàñêîïêè â ðàçëè÷íûõ ðàéîíàõ Ïîâîëæüÿ è Çàïàäíîé Ñèáèðè.
Ïî ìíåíèþ Ñ. Êóçíåöîâà, áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ ýòíîãðàôèè è àðõåîëîãèè
ïðåäìåò èñòîðè÷åñêîé ãåîãðàôèè äîëæåí áûòü øèðå. Èì áûëî
ïðåäëîæåíî èñïîëüçîâàòü àíòðîïîãåîãðàôè÷åñêèå èñòî÷íèêè, ñðåäè
êîòîðûõ äàííûå î êëèìàòå, ïî÷âå, ôëîðå è ôàóíå. Êðîìå ôèçèêîãåîãðàôè÷åñêèõ äàííûõ èñòîðè÷åñêàÿ ãåîãðàôèÿ äîëæíà áûëà òàêæå
èñïîëüçîâàòü èñòî÷íèêè äðóãèõ ñïåöèàëüíûõ äèñöèïëèí, íàïðèìåð,
òîïîíèìèêè, íóìèçìàòèêè, àíòðîïîëîãèè36.
Òàêèì îáðàçîì, â ñåðåäèíå XIX  âòîðîé ïîëîâèíå XIX â. îïðåäåëèëñÿ ïðåäìåò èñòîðè÷åñêîé ãåîãðàôèè êàê íàóêè. Íà ðóáåæå XIXÕÕ ââ.
îíà ïîëó÷èëà ñòàòóñ ó÷åáíîé äèñöèïëèíû â âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ
Ðîññèéñêîé èìïåðèè. Íà ñòàíîâëåíèå èñòîðè÷åñêîé ãåîãðàôèè
âàæíåéøåå âëèÿíèå èìåëà àðõåîëîãèÿ. Â Óêðàèíå íà÷àëî èñòîðèêîãåîãðàôè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ñâÿçàíî ñ äåÿòåëüíîñòüþ Ì. Ìàêñèìîâè÷à
è Ô. Áðóóíà, èçâåñòíûõ òàêæå ñâîèìè àðõåîëîãè÷åñêèìè èçûñêàíèÿìè.
Â ïîñëåäíåé ÷åòâåðòè XIX  íà÷àëå XX â. îñîáîå ìåñòî â ðàçâèòèè èñòîðè÷åñêîé ãåîãðàôèè ïðèíàäëåæàëî ïðîôåññîðó Êèåâñêîãî óíèâåðñèòåòà
Ñâÿòîãî Âëàäèìèðà Â. Àíòîíîâè÷ó, ñîçäàâøåìó ñîáñòâåííóþ èññëåäîâàòåëüñêóþ øêîëó. Åãî ó÷åíèêàìè áûëè ìíîãèå èçâåñòíûå âïîñëåäñòâèè
èñòîðèêè.
WPŁYW ARCHEOLOGII NA ROZWÓJ GEOGRAFII HISTORYCZNEJ
JAKO DYSCYPLINY NAUKOWEJ I PRZEDMIOTU STUDIÓW
W POŁOWIE XIX W. – NA POCZĄTKU XX W.
(STRESZCZENIE)

Autor artyku³u prezentuje interdyscyplinarny charakter geografii historycznej jako dyscypliny
naukowej i przedmiotu studiów. Prezentacja ma na celu okrelenie jej specyfiki oraz zarysowanie
35 Ïîëîæåíèå î Ìîñêîâñêîì Àðõåîëîãè÷åñêîì èíñòèòóòå [óòâåðäæåíî 31 ÿíâàðÿ 1907 ã.],
ÏÑÇÐÈ, Ñîáð. 3-å, ò. 27, îòä. 1, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1910, ñ. 52.
36 Ñ.Ê. Êóçíåöîâ, Ðóññêàÿ èñòîðè÷åñêàÿ ãåîãðàôèÿ, Ìîñêâà 1910, âûï. 1 (ìåðÿ, ìåùåðà,
ìóðîìà, âåñü), ñ. 4, 10.
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historii jej powstania i rozwoju. Ponadto, przedstawiono interesuj¹ce powi¹zania pomiêdzy archeologi¹
i geografi¹ historyczn¹, jakie daje siê zauwa¿yæ na prze³omie XIX i XX stulecia. Ówczesna archeologia ukazana zosta³a jako dyscyplina naukowa, która istotnie wp³ynê³a na rozwój geografii historycznej.
Autor zarysowuje tak¿e, w jaki sposób wyk³adano geografiê historyczn¹ na uniwersytetach w Imperium Rosyjskim.

THE INFLUENCE OF ARCHAEOLOGY ON THE DEVELOPMENT
OF HISTORICAL GEOGRAPHY AS A SCIENCE AND ACADEMIC
DISCIPLINE IN THE MIDDLE OF THE XIX – EARLY XX CENTURIES
(SUMMARY)

This article examines the interdisciplinary nature of historical geography as a science and
educational discipline to determine the features of its formation and development. The article shows
the relationship of archaeology and historical geography in the middle of the XIX to early XX
centuries. In particular, the article shows the influence of archaeology on the development of the
historical and geographical research and teaching of historical geography in higher education institutions of the Russian Empire.

DER EINFLUSS DER ARCHÄOLOGIE AUF DIE ENTWICKLUNG
DER HISTORISCHEN GEOGRAPHIE WIE DER WISSENSCHAFT
UND DER STUDIENDISZIPLIN IN DER MITTE XIX – ANFANG XX JH.
(ZUSAMMENFASSUNG)

Dieser Artikel untersucht die Interdisziplinarität historischer Geographie als Wissenschaft und
pädagogische Disziplin, um die Eigenschaften seiner Entstehung und Entwicklung zu bestimmen. Der
Artikel zeigt die Beziehung der Archäologie und historischer Geographie in der Mitte des XIX.
Jahrhunderts bis Anfang XX. Jahrhunderts. Insbesondere der Artikel zeigt den Einfluss der Archäologie an der Entwicklung des historischen und geographischen Forschung. Der Verfasser bespricht auch
die Lehre der historischen Geographie in den Hochschulen des russischen Reiches.
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Ðàçâèòèå íîâåéøèõ èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ è èõ âíåäðåíèå âî
âñå ñôåðû æèçíè îáùåñòâà ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî ñîâðåìåííûé ÷åëîâåê
óæå íå ïðåäñòàâëÿåò ñâîåé æèçíè áåç íèõ. Ìóçåè òàêæå íå îòñòàþò îò
îáùåñòâåííûõ íîâîââåäåíèé è ïðåâðàùàþòñÿ èç ïðîñòûõ ó÷ðåæäåíèé ïî
ñîõðàíåíèþ è èçó÷åíèþ ïàìÿòíèêîâ ïðèðîäû è êóëüòóðû â ìîùíûå
èíôîðìàöèîííûå öåíòðû, êîòîðûå ôóíêöèîíèðóþò â âèðòóàëüíîé ñåòè
Èíòåðíåò. Ýòà ýâîëþöèÿ ìóçåéíûõ ó÷ðåæäåíèé îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî
ñîâðåìåííûé ÷åëîâåê âñå áîëüøå îòäàåò ïðåäïî÷òåíèå âèðòóàëüíîìó
ïîñåùåíèþ ðàçëè÷íûõ ó÷ðåæäåíèé íàä ðåàëüíûì è ïðîñìîòðó ýëåêòðîííûõ ðåñóðñîâ íàä òðàäèöèîííûìè. Ïîýòîìó ïåðåä ñîâðåìåííûìè
ìóçåÿìè ñòîèò çàäà÷à ñîçäàòü èíôîðìàöèîííóþ ñðåäó, îòâå÷àþùóþ âñåì
òðåáîâàíèÿì, êîòîðûå ñòàâÿò íà ñåãîäíÿøíåå âðåìÿ ïîëüçîâàòåëè.
Ñîäåðæàíèå (êîíòåíò) è ñòðóêòóðà ÿâëÿåòñÿ çàëîãîì óñïåõà è äîëãîëåòèÿ
ìóçåéíîãî ñàéòà, òàêèì îáðàçîì ëîãè÷åñêîå è ãðàìîòíîå ïîñòðîåíèå åãî
ðàçäåëîâ è èíôîðìàöèîííîå íàïîëíåíèå ÿâëÿåòñÿ àêòóàëüíûì âîïðîñîì
äëÿ èññëåäîâàíèÿ, ïîñêîëüêó Èíòåðíåò ñòàíîâèòñÿ îñíîâíûì èñòî÷íèêîì äëÿ ïîëó÷åíèÿ äàííûõ. Äëÿ ïîñòðîåíèÿ ýôôåêòèâíîãî èíôîðìàöèîííî-åìêîñòíîãî ñàéòà ìóçåÿ âàæíî èçó÷åíèå ïðîãðåññèâíîãî îïûòà
Adres/Adresse/Anschrift: mgr Sergiusz Kutsenko, Katedra Historii wiatowej, Humañski Pañstwowy
Pedagogiczny Uniwersytet im. Paw³a Tyczyny, ul. Sadowa 2, 20-300 Humañ, Ukraina, kutsenko.sergij@yandex.ua.
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äðóãèõ ó÷ðåæäåíèé ïî ýòîìó âîïðîñó. Èññëåäîâàíèå, íàïðèìåð, ñ ïîìîùüþ àíêåòèðîâàíèÿ è ò.ä., ïîçâîëèò ó÷åñòü èíôîðìàöèîííûå âêóñû
ïîëüçîâàòåëåé è â äàëüíåéøåì íà ñàéòå áóäåò ðàçìåùàòüñÿ èíôîðìàöèÿ,
êîòîðàÿ áóäåò àêòóàëüíîé.
Ïðîáëåìîé êðèòåðèåâ îòáîðà èñòî÷íèêîâ, ëîãèêîé ïîñòðîåíèÿ
ãëàâíîé ñòðàíèöû, ñòðóêòóðîé ðàçìåùåíèÿ ðàçäåëîâ è ïîäðàçäåëîâ íà
ñàéòàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîâðåìåííûìè ïîòðåáíîñòÿìè ïîëüçîâàòåëåé
è îïèñàíèåì ïðàâèë ïîäãîòîâêè ê îöèôðîâêå èíôîðìàöèè äëÿ
ïîñëåäóþùåãî åå îïóáëèêîâàíèÿ íà âèðòóàëüíûõ ðåñóðñàõ ðàçëè÷íûõ
òèïîâ ìóçååâ çàíèìàëèñü À.È. Àëäîõèí1, Ë.Ï. Áàðóòêèí2, Þ.Â. Áóõìàí3,
Í.È. Ãåíäèíà4, Å.Â. Êóçüìèíà5, Ì.Â. Ëåãå÷åíêî6, À.Â. Ñàìàêîâñêàÿ7 è äð.
Èññëåäîâàâ íàó÷íûå èñòî÷íèêè ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî â Óêðàèíå
êîìïëåêñíî äàííàÿ ïðîáëåìà íå èçó÷àëàñü.
Â ñåãîäíÿøíåå âðåìÿ ïðîèñõîäèò ñòðåìèòåëüíîå ðàçâèòèå
êîìïüþòåðíûõ òåõíîëîãèé, ðàñòåò âëèÿíèå íîâåéøèõ òåõíîëîãèé íà
æèçíü îáùåñòâà, ñëåäñòâèåì ÷åãî ÿâëÿåòñÿ ïðîöåññ óïðîùåíèÿ
äåÿòåëüíîñòè âî âñåõ ñôåðàõ ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè. Ìóçåè, ïîä âëèÿíèåì
íîâûõ òðåáîâàíèé, êîòîðûå ñòàâèò èì îáùåñòâî, òàêæå âûíóæäåíû
óïðîùàòü ñâîè ìåòîäû ðàáîòû  ýòî êàñàåòñÿ, ïðåæäå âñåãî, èõ äåÿòåëüíîñòè â âèðòóàëüíîì ïðîñòðàíñòâå. Îäíîé èç ãëàâíûõ ïðîáëåì
ïîëíîöåííîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ìóçåéíûõ ñàéòîâ ÿâëÿåòñÿ äîñòóïíîñòü ê èíôîðìàöèîííîé ÷àñòè ðåñóðñà, íàëè÷èå âñåõ åãî ãëàâíûõ
ýëåìåíòîâ (ðàçäåëîâ), ïðàâèëüíîå èõ ðàñïîëîæåíèå è ëîãè÷íî ïðîäó1 Î.È.Àëäîõèíà, Ïîäõîäû ê ôîðìèðîâàíèþ Èíòåðíåò-ðåñóðñîâ ðåãèîíà ïî êóëüòóðå
è èñêóññòâó, Èíôîðìàöèîííûå ðåñóðñû Ðîññèè 4 (2002), c. 1119; Î.È. Àëäîõèíà, Ñàéòû áèáëèîòåê
è ìóçååâ â åäèíîì èíôîðìàöèîííîì ïðîñòðàíñòâå: àíàëèç îòå÷åñòâåííîãî è çàðóáåæíîãî îïûòà
ñòðóêòóðèðîâàíèÿ êîíòåíòà, Áèáëèîòåêè è èíôîðìàöèîííûå ðåñóðñû â ñîâðåìåííîì ìèðå íàóêè,
êóëüòóðû, îáðàçîâàíèÿ è áèçíåñà: ìàòåðèàëû êîíô, Ì.: ÃÏÍÒÁ Ðîññèè 2008, 1 ýëåêòðîí. îïò. äèñê
(CD-ROM).
2 Ë.Ï. Áàðóòêèíà, Ìóëüòèìåäèà â ñîâðåìåííîé ìóçåéíîé ýêcïîçèöèè, Âåñòíèê Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà êóëüòóðû è èñêóññòâ 4 (2011), c. 106109.
3 Þ.Â. Áóõìàí, Ïðåçåíòàöèÿ õóäîæåñòâåííûõ öåííîñòåé â ñåòè Èíòåðíåò, ßðîñëàâñêèé
ïåäàãîãè÷åñêèé âåñòíèê 2 (2007), c. 9698.
4 Í.È. Ãåíäèíà, Ñîçäàíèå ýôôåêòèâíîãî îôèöèàëüíîãî ñàéòà îáüåêòà êóëüòóðû: îò ýìïèðèêà ê ðàçðàáîòêå è ðåàëèçàöèè íàó÷íî îáîñíîâàííîé êîíöåïöèè, Âåñòíèê Êåìåðîâñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà êóëüòóðû è èñêóññòâ 12 (2010), c. 87104.
5 Î.È.Àëäîõèíà, Ïîäõîäû , c. 1119.
6 Ì.Â. Ëåãå÷åíêî, Íåêîòîðûå àñïåêòû ñîçäàíèÿ ìóçåéíîãî âåá-ñàéòà, Ìèð íàóêè,
êóëüòóðû, îáðàçîâàíèÿ 6 (2009), c. 3032; Ì.Â. Ëåãå÷åíêî, Íåêîòîðûå àñïåêòû êóëüòóðû ñîçäàíèÿ
ìóçåéíîãî âåá-ñàéòà, Îìñêèé íàó÷íûé âåñòíèê 95 (2011), c. 209211.
7 Î.Â. Ñàìàêîâñêàÿ, Ìîäåëèðîâàíèå êîíòåíòà ñàéòà ìóçåÿ (íà ïðèìåðå ýòíîãðàôè÷åñêèõ
ìóçååâ è ìóçååâ-çàïîâåäíèêîâ), Âåñòíèê Êåìåðîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà êóëüòóðû
è èñêóññòâ 12 (2010), c. 7686.
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ìàíííîå ãëàâíîå ìåíþ, êîòîðîå äîëæíî îáåñïå÷èâàòü ðàâíîöåííûé
äîñòóï êî âñåì ñòðàíèöàì è ññûëêàì âåá-èñòî÷íèêîâ, è âñå ýòî äîëæíî
ñîîòâåòñòâîâàòü àäåêâàòíûì îáùåñòâåííûì ïîòðåáíîñòÿì.
Öåëüþ èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ àíàëèç îñîáåííîñòåé ïîñòðîåíèÿ
ñòðóêòóðû ñàéòîâ è ìåòîäèêà íàïîëíåíèÿ êîíòåíòîì â èíôîðìàöèîííîé
ñðåäå íà ïðèìåðå ìóçåéíûõ ó÷ðåæäåíèé Óêðàèíû.
Ïîä ïîíÿòèåì ñòðóêòóðà ñàéòà ïîíèìàåòñÿ âíóòðåííåå óñòðîéñòâî
âåá-ðåñóðñà, åãî îñíîâà (ñêåëåò), ðàñïîëîæåíèå ñòðàíèö, ðàçäåëîâ,
ïîäðàçäåëîâ, äîïîëíèòåëüíûõ èñòî÷íèêîâ. Ñòðóêòóðà ñàéòà  ýòî
ëîãè÷íî ïîñòðîåííàÿ ñâÿçêà õàîòè÷åñêîãî ñêîïëåíèÿ èíôîðìàöèè,
ñîåäèíåííàÿ åäèíûì äèçàéíîì, ññûëêàìè è ñòèëåì. Ýòî òàêæå è ñèñòåìàòèçàöèÿ âñåé èíôîðìàöèè ïî ðàçäåëàì ñàéòà ïîä îäèí îáðàçåö,
îáúåäèíÿþùèì ìåõàíèçìîì çäåñü åñòü ãëàâíîå ìåíþ ñàéòà, êîòîðîå
âûñòóïàåò îñíîâíûì íàâèãàöèîííûì ñðåäñòâîì Èíòåðíåò-ðåñóðñà.
Êîíòåíò  ýòî èíôîðìàöèîííîå íàïîëíåíèå ñàéòà (ïðåèìóùåñòâåííî
â òåêñòîâîé ôîðìå) òàêæå ýòî ìîãóò áûòü è ôîòî, êàðòèíêè, àóäèî
è âèäåîìàòåðèàëû. Ãëàâíîé çàêîíîìåðíîñòüþ ðàçìåùåíèÿ êîíòåíòà
ÿâëÿåòñÿ åãî óíèêàëüíîñòü. Ê èíôîðìàöèè, ðàçìåùàåìîé íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ó÷ðåæäåíèÿ, îòíîñèòñÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ,
âûñòàâêàõ, ñåìèíàðàõ, êîíêóðñíûõ ïðîãðàììàõ, ïðîåêòàõ, ñîáûòèÿõ,
ôîòîìàòåðèàëû, âèäåîìàòåðèàëû, îïèñàíèå ôîíäîâ, ãðàôèê ðàáîòû
çàâåäåíèÿ, íîðìàòèâíûå àêòû, ãîñóäàðñòâåííîå çàäàíèå è îò÷åòû î åãî
èñïîëíåíèè, îò÷åòû î äåÿòåëüíîñòè, êîììåíòàðèè ïîñåòèòåëåé ñàéòà
è äð. Ïîäãîòîâêó èíôîðìàöèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ íà ñàéòå ó÷ðåæäåíèÿ
îñóùåñòâëÿþò ñîòðóäíèêè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ìóçåÿ, ïîëüçîâàòåëè ñàéòà. Èíôîðìàöèÿ, ïåðåäàííàÿ ñîòðóäíèêîì ó÷ðåæäåíèÿ,
ïîëüçîâàòåëåì ñàéòà, äëÿ ïóáëèêàöèè, äîëæíà áûòü ïðîâåðåíà
ðóêîâîäèòåëåì ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ó÷ðåæäåíèÿ, àäìèíèñòðàòîðîì ñàéòà è ðóêîâîäèòåëåì ìóçåÿ íà àêòóàëüíîñòü è êà÷åñòâî
ìàòåðèàëà, ñòèëèñòèêó, ñèíòàêñèñ è ãðàììàòè÷åñêóþ ñîñòàâëÿþùóþ.
×òîáû çàèíòåðåñîâàòü ïîëüçîâàòåëåé èíôîðìàöèÿ äîëæíà áûòü
ïðåäñòàâëåíà â óäîáíîì âèäå, áûòü ÿðêîé, ïîíÿòíîé, êîíñòðóêòèâíîé
è ñõåìàòè÷íîé. Ñàìàÿ áîëüøàÿ ïðîáëåìà óêðàèíñêèõ ìóçååâ â ýòîì
ñåãìåíòå çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ñòèëü òåêñòà íå ñîîòâåòñòâóåò ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì ÷èòàòåëÿ  îí î÷åíü ñïåöèôè÷åñêèé, ïîýòîìó àâòîðû
÷àñòî çëîóïîòðåáëÿþò àêàäåìè÷åñêèì ñòèëåì. ×àñòî ñîäåðæàòåëüíàÿ
÷àñòü ñàéòîâ óêðàèíñêèõ ìóçååâ íàïîëíÿåòñÿ öèòàòàìè ñîòðóäíèêîâ
ìóçååâ, èëè ðàáîò ó÷åíûõ, èññëåäîâàâøèõ òåìó, ñ êîòîðîé ñâÿçàíà
äåÿòåëüíîñòü ìóçåÿ. Îíè ðåäêî ïûòàþòñÿ çàèíòåðåñîâàòü ïðåäìåòîì
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èññëåäîâàíèÿ è ðàññêàçàòü åãî èñòîðèþ íà íàó÷íî-ïîïóëÿðíîì óðîâíå.
Âñå íàó÷íûå òåêñòû, òðóäû ñîòðóäíèêîâ ìóçåÿ, ïîñâÿùåííûå åãî
äåÿòåëüíîñòè, äîëæíû ðàçìåùàòüñÿ â îòäåëüíîì ðàçäåëå8.
Âñÿ ïðîâåðåííàÿ è îäîáðåííàÿ èíôîðìàöèÿ ïóáëèêóåòñÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ó÷ðåæäåíèÿ. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü
è ñâîåâðåìåííîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè âîçëàãàåòñÿ íà çàâåäóþùèõ ñåêòîðàìè è îòäåëàìè. Îòêëîíÿåòñÿ îò ïóáëèêàöèè:
 èíôîðìàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ ïðèçíàêè äèñêðèìèíàöèè ïî ïðèçíàêàì
ïîëà, âîçðàñòà, ðàñû, íàöèîíàëüíîñòè, ÿçûêà, ãðàæäàíñòâà, ñîöèàëüíîãî,
èìóùåñòâåííîãî èëè ñåìåéíîãî ïîëîæåíèÿ, ïîëèòè÷åñêèõ èëè
ðåëèãèîçíûõ ïðåäïî÷òåíèé;
 èíôîðìàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ óãðîçó ñîâåðøåíèÿ ïðîòèâîïðàâíûõ
äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ), â îòíîøåíèè êîòîðûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Óêðàèíû óñòàíîâëåíà þðèäè÷åñêàÿ îòâåòñòâåííîñòü;
 ñâåäåíèÿ, ñîñòàâëÿþùèå ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ òàéíó,
îõðàíÿåìóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Óêðàèíû;
 èíôîðìàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ îñêîðáèòåëüíûå âûñêàçûâàíèÿ, êîòîðûå óíèæàþò ÷åñòü, äîñòîèíñòâî ãðàæäàí;
 íåêîððåêòíàÿ èëè íåòî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè ìóçåÿ9.
Èíôîðìàöèþ î âñåõ ìóçåéíûõ êîëëåêöèÿõ ìîæíî íàéòè â ñïðàâî÷íûõ ðåñóðñàõ ñåòè Èíòåðíåò, ãäå ñîâðåìåííûé ïîñåòèòåëü ìîæåò
íàéòè ëþáóþ èíôîðìàöèþ î ìóçåå, êîòîðûé åãî èíòåðåñóåò.
Íà ñåãîäíÿøíåå âðåìÿ áîëüøèíñòâî ðåãèîíàëüíûõ ìóçååâ íå èìåþò
ïîëíîöåííûõ ñàéòîâ, à îãðàíè÷èâàþòñÿ ëèøü ðàçìåùåíèåì îáùåé
èíôîðìàöèè î ñåáå â ñåòè Èíòåðíåò, ýòî îáúÿñíÿåòñÿ ìíîæåñòâîì
îáúåêòèâíûõ è ñóáúåêòèâíûõ ïðè÷èí. Â ñâîþ î÷åðåäü êðóïíûå
öåíòðàëüíûå ìóçåè Óêðàèíû èìåþò ñàéòû, íà êîòîðûõ îïóáëèêîâàíû íå
òîëüêî êîíòàêòíûå äàííûå ìóçåÿ, íî è èíôîðìàöèÿ î êîëëåêöèÿõ
è ýêñïîçèöèè, òàêæå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü çàêàçàòü áèëåòû íå
âûõîäÿ èç äîìà è âèðòóàëüíî ïóòåøåñòâîâàòü ïî çàëàì ìóçåÿ.
Àêòóàëüíîé ïðîáëåìîé ìíîãèõ ìóçååâ Óêðàèíû ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî
îíè èñïîëüçóþò â äåÿòåëüíîñòè è ðåãèñòðèðóþò ñâîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî
â âèðòóàëüíîé ñåòè â âèäå ñàéòîâ-âèçèòîê. Ýòî íå ñîîòâåòñòâóåò ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì, íóæíî ñîçäàâàòü äèíàìè÷åñêèå ðåñóðñû, êîòîðûå
áûëè áû êîíñòðóêòèâíûìè, ýñòåòè÷åñêèìè è ôóíêöèîíàëüíûìè, ïîòîìó
÷òî ïîñåòèòåëü èùåò ïîëíîöåííîãî âèðòóàëüíîãî îáùåíèÿ ñ ìóçåÿìè
ñðåäñòâàìè Èíòåðíåò-òåõíîëîãèé.
8
9

Î.Â. Ñàìàêîâñêàÿ, Ìîäåëèðîâàíèå êîíòåíòà , c. 78.
Æèòîìèðñêèé îáëàñòíîé ëèòåðàòóðíûé ìóçåé, http://litmuseum.zt.ua (5.01.2015).
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Ñîçäàòåëè è èäåîëîãè ôîðìèðóþò çàäà÷è, êîòîðûå ñòàâÿòñÿ ïåðåä
Èíòåðíåò-èñòî÷íèêîì, â òîì ñìûñëå, ÷òîáû ñ ñàéòîì ñîõðàíèëèñü âñå
âîçìîæíîñòè ðåàëüíîãî ìóçåÿ. Èñõîäÿ èç çàäà÷ ñàéòà îïðåäåëÿåòñÿ
îáùåå ñîäåðæàòåëüíîå ÿäðî  èñõîäíûé ìàññèâ èíôîðìàöèè â âèäå
ïåðåðàñ÷åòà àñïåêòîâ ñîäåðæàíèÿ, êîòîðûé â äàëüíåéøåì òðåáóåò
ñòðóêòóðèðîâàíèÿ. Êàæäûé àñïåêò â äàëüíåéøåì ìîæåò ñòàòü îòäåëüíûì
ðàçäåëîì. Îñíîâíûå çàäà÷è, êîòîðûå ìîæíî ïîñòàâèòü ïåðåä ñàéòîì
ìóçåÿ ñëåäóþùèå: îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î ìóçåå, êàê ó÷ðåæäåíèè;
ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ äëÿ ïîòåíöèàëüíûõ ïîñåòèòåëåé; èíôîðìàöèÿ
î ôîíäàõ è êîëëåêöèÿõ ìóçåÿ; èíôîðìàöèÿ îá ýêñïîçèöèè ìóçåÿ;
èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè âûñòàâîê â ìóçåå è çà åãî ïðåäåëàìè;
èíôîðìàöèÿ îá ýêñêóðñèÿõ, êîòîðûå ïðîâîäÿòñÿ â ìóçåå; èíôîðìàöèÿ
î ëåêöèÿõ, ñåìèíàðàõ, çàíÿòèÿÿõ, êîíñóëüòàöèÿõ, ìàñòåð-êëàññàõ,
êîòîðûå ïðîâîäÿòñÿ ñîòðóäíèêàìè ìóçååâ; èíôîðìàöèÿ î ïðàçäíè÷íûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ, êîíöåðòàõ, ôåñòèâàëÿõ, ïðîâîäèìûõ íà òåððèòîðèè ìóçåÿ,
èëè ïîä åãî ïàòðîíàòîì; îðãàíèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíî-èãðîâûõ ïðîãðàìì; ïðåäñòàâëåíèå îáðàçîâàòåëüíî-ïîçíàâàòåëüíûõ ïðîãðàìì áëèçêèõ
ê òåìàòèêå ìóçåÿ; âîçìîæíîñòü îáðàòíîé ñâÿçè; îáåñïå÷åíèå îáìåíà
èíôîðìàöèåé ìåæäó ìóçåéíûìè ñîòðóäíèêàìè; èíôîðìàöèÿ î íàó÷íûõ
ýêñïåäèöèÿõ, ïðîâîäèìûõ íàó÷íûìè ñîòðóäíèêàìè; ïðåäîñòàâëåíèå
äàííûõ, êîòîðûå íîñÿò îïåðàòèâíûé õàðàêòåð; õðàíåíèÿ îöèôðîâàííîãî
ìàòåðèàëà10.
Ãëàâíàÿ ñòðàíèöà  ýòî ëèöî ñàéòà, îíà äîëæíà áûòü ÿðêîé
è êà÷åñòâåííî èëëþñòðèðîâàííîé. Íà ãëàâíîé ñòðàíèöå ëþáîãî ìóçåÿ
äîëæíà ïðèñóòñòâîâàòü ïîëíàÿ íàâèãàöèîííàÿ êàðòà âñåé ñòðóêòóðû
ðåñóðñà, îñíîâíûå ðàçäåëû äîëæíû äåëèòüñÿ íà ïîäðàçäåëû. Äîëæíà
áûòü ñîçäàíà âîçìîæíîñòü ïîèñêà ïî ñàéòó ïî êëþ÷åâûì ñëîâàì. Ýòà
îïöèÿ î÷åíü âàæíà, îíà ïîâûøàåò ðåéòèíã ìóçåéíîãî ñàéòà. Ïîïàâ íà
ãëàâíóþ ñòðàíèöó, ïîëüçîâàòåëü äîëæåí ïîëó÷èòü êðàòêóþ, íî ïîëíóþ
èíôîðìàöèþ î ìóçåå â öåëîì. Öåíòðàëüíûé áëîê äîëæåí áûòü âûïîëíåí
â âèäå ñëàéä-øîó, ÷òî ñîçäàñò âîçìîæíîñòü ìãíîâåííîãî äîñòóïà ê ñòðàíèöàì ñ îïèñàíèÿìè îñíîâíûõ êîëëåêöèé ìóçåÿ. Áëàãîäàðÿ èçìåí÷èâîñòè ýòèõ ðåêëàìíûõ êàðòèíîê ó ìóçåÿ áóäåò âîçìîæíîñòü îñâåùàòü
ñðàçó íåñêîëüêî ãëàâíûõ ñîáûòèé11.
Ëó÷øå âñåãî ýòî ìîæíî ïîñìîòðåòü íà ïðèìåðå Èíòåðíåò-èñòî÷íèêà Íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ èñòîðèè Óêðàèíû, íà ãëàâíîé ñòðàíèöå
êîòîðîãî â âåðõíåé ÷àñòè, «øàïêå», íàõîäèòñÿ ñëàéäåð, êîòîðûé òðàíñ10
11

Î.È.Àëäîõèíà, Ïîäõîäû , c. 12.
Ë.Ï. Áàðóòêèíà, Ìóëüòèìåäèà , c. 107.
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ëèðóåò ôîòî ïðîâåäåííûõ âûñòàâîê, ïðèñóòñòâóåò ññûëêà íà êàðòó ñàéòà,
ãäå ñ ïîìîùüþ ñõåìû ïîêàçàíî âñþ ñòðóêòóðó ðåñóðñà. Ýòî ïîìîãàåò
ïîëüçîâàòåëþ â îðèåíòàöèè, äåëàåò âîçìîæíûì áûñòðûé äîñòóï ê ëþáîìó èñòî÷íèêó. Ðàçðàáîòàíà ýëåêòðîííàÿ êíèãà îòçûâîâ, ãäå êàæäûé
æåëàþùèé ìîæåò íàïèñàòü ñîîáùåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóçåÿ, ðàçìåùåíû
êîíòàêòíûå äàííûå. Â âåðõíåé ïàíåëè ðåñóðñà ìîæíî èçìåíèòü øèôð
òåêñòà äëÿ óäîáñòâà ïðîñìîòðà, à òàêæå, ÷òî íåìàëîâàæíî  ýòî âîçìîæíîñòü ïåðåâîäà òåêñòà íà àíãëèéñêèé è óêðàèíñêèé ÿçûêè áåç ïîòåðè
ñîäåðæàíèÿ12.
Æèòîìèðñêèé îáëàñòíîé ëèòåðàòóðíûé ìóçåé èìååò áîãàòûå ôîíäû
è èíòåðåñíûå ýêñïîçèöèè, íî ñîäåðæàíèå ãëàâíîé ñòðàíèöû íå
ïîçâîëÿåò äîãàäàòüñÿ îá ýòîì ïîòîìó, ÷òî çäåñü ðàçìåùåíà òîëüêî
ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ äëÿ ïîñåòèòåëåé, îòñóòñòâóþò ÿðêèå ôîòî
ýêñïîíàòîâ â «øàïêå» ñàéòà, à èõ íàëè÷èå è ïðåäñòàâëåíèå â äèíàìè÷åñêîì âèäå ïîîùðÿëî á æåëàþùèõ ïîñåòèòü ýòîò ìóçåé13.
Íà ãëàâíîé ñòðàíèöå èçëàãàþòñÿ îñíîâíûå íîâîñòè, ñâÿçàííûå
ñ äåÿòåëüíîñòüþ ìóçåÿ. Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîääåðæèâàòü ñàéò â àêòóàëüíîì
ñîñòîÿíèè, âàæíî îáíîâëÿòü íîâîñòíûå áëîêè íå ìåíåå òðåõ ðàç
â íåäåëþ. Ïîâîäàìè äëÿ ïóáëèêàöèè ìîãóò ñòàòü îòêðûòèå âûñòàâîê,
óâëåêàòåëüíûå ìàñòåð-êëàññû, ñåìèíàðû èëè êîíôåðåíöèè, êîíêóðñû èëè
âèêòîðèíû. Êîãäà íåò î÷åâèäíîãî èíôîðìàöèîííîãî ïîâîäà ê ñîçäàíèþ
êîíòåíòà, ìîæíî ðàçìåñòèòü àíîíñ èëè èíòåðåñíóþ èñòîðèþ îá
îðãàíèçàöèè, à ïîðîé ïðîñòî íàïèñàòü î âàæíîé ïàìÿòíîé äàòå èëè äíÿõ
ðîæäåíèÿ ñîòðóäíèêîâ.
Íîâîñòè âàæíî äîçèðîâàòü: åñëè èõ áóäåò ñëèøêîì ìíîãî,
ïîñåòèòåëü íå áóäåò óñïåâàòü èõ âîñïðèíèìàòü, íî åñëè èõ áóäåò ìàëî, îí
ïîòåðÿåò èíòåðåñ ê ñàéòó. Íåîáõîäèìî âñå âðåìÿ ïîäàâàòü íîâûå è îòíîñèòåëüíî íåáîëüøèå ïîðöèè èíôîðìàöèè14.
×àñòî çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ãëàâíîé ñòðàíèöû îòâîäèòñÿ äëÿ
îáðàùåíèÿ îôèöèàëüíûõ ëèö ìóçåÿ, â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ  äèðåêòîðîâ,
ê ïîñåòèòåëÿì. Òàê, íà ãëàâíîé ñòðàíèöå Íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ èñòîðèè
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 19411945 ãã. âûäåëåííûé îòäåëüíûé
áëîê äëÿ îáðàùåíèÿ äèðåêòîðà È.Ï. Êîâàëü÷óêà ê ïîñåòèòåëÿì ñ ïðèãëàøåíèåì ïîñåòèòü ìóçåé, îïèñàíû ïóòè ðàçâèòèÿ ìóçåÿ â áóäóùåì,
12
13
14

Íàöèîíàëüíûé ìóçåé èñòîðèè Óêðàèíû, http://www.nmiu.com.ua (14.01.2015).
Æèòîìèðñêèé îáëàñòíîé ëèòåðàòóðíûé ìóçåé, http://litmuseum.zt.ua (5.01.2015).
Î.È. Àëäîõèíà, Ñàéòû áèáëèîòåê è ìóçååâ â åäèíîì èíôîðìàöèîííîì ïðîñòðàíñòâå:
àíàëèç îòå÷åñòâåííîãî è çàðóáåæíîãî îïûòà ñòðóêòóðèðîâàíèÿ êîíòåíòà, Áèáëèîòåêè
è èíôîðìàöèîííûå ðåñóðñû â ñîâðåìåííîì ìèðå íàóêè, êóëüòóðû, îáðàçîâàíèÿ è áèçíåñà:
ìàòåðèàëû êîíô, Ì.: ÃÏÍÒÁ Ðîññèè 2008, 1 ýëåêòðîí. îïò. äèñê (CD-ROM).
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ðàññêàçûâàåòñÿ î ñâÿçÿõ ìóçåÿ ñ äðóãèìè åìó ïîäîáíûìè â ßïîíèè,
ÑØÀ, Äàíèè, Ãåðìàíèè, Àâñòðèè, Øîòëàíäèè15.
Íà îñíîâå ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ âûñòðàèâàåòñÿ ñòðóêòóðà áîëüøèíñòâà ìóçåéíûõ ñàéòîâ, êîòîðàÿ äåëèòñÿ íà ñëåäóþùèå ðàçäåëû:
î ìóçåå, ïîñòîÿííàÿ ýêñïîçèöèÿ ìóçåÿ, âûñòàâêè, îáðàçîâàòåëüíûå
ïðîãðàììû, íàøè óñëóãè, äëÿ ïîñåòèòåëåé, äëÿ ñïåöèàëèñòîâ, èçäàíèå
è ïóáëèêàöèè, âèäåî è ôîòîãàëåðåÿ, ìóëüòèìåäèà.
Â ðàçäåëå Î ìóçåå ïðåäñòàâëåíà êðàòêàÿ èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ
ó÷ðåæäåíèÿ, èíôîðìàöèÿ î äðóçüÿõ è ñïîíñîðàõ ìóçåÿ, èõ êîíòàêòû,
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ î êóëüòóðíîé, íàó÷íîé è ïðîñâåòèòåëüñêîé
ðàáîòå ìóçåÿ, ïóáëèêàöèÿõ î ìóçåå, íàëè÷èè ôèëèàëîâ (îñíîâíûå
íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè è ìåñòî íàõîæäåíèÿ), íàãðàäàõ. ×àùå ìóçåè
ïðåäîñòàâëÿþò äàííûå ïî îòäåëàì è ñîòðóäíèêàì ïî èåðàðõè÷åñêîé
ñîñòàâëÿþùåé  îò íà÷àëüíèêà äî ïðîñòîãî ñîòðóäíèêà16. Îáðàçöîì
ìîæåò áûòü Ïåäàãîãè÷åñêèé ìóçåé Óêðàèíû Íàöèîíàëüíîé àêàäåìèè
ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê Óêðàèíû. Ýòîò ìóçåé â ñâÿçè ñ 110-ëåòèåì îôîðìèë
èíôîðìàöèþ â âèäå ñòåíäîâ è ïîäàë â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè èñòîðèþ îò îñíîâàíèÿ äî íàñòîÿùåãî çàâåäåíèÿ. Îòäåëüíûì
ïóíêòîì ðàñêðûòî íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè, çàäà÷è è ìèññèþ
ïåäàãîãè÷åñêîãî ìóçåÿ. Â ñæàòîé ôîðìå ñ ôîòîïîðòðåòàìè ïîäàþòñÿ
áèîãðàôèè âûäàþùèõñÿ ëþäåé, âíåñøèõ çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ðàçâèòèå
ìóçåÿ17.
Â ðàçäåëå Âûñòàâêè âûñòàâëÿþòñÿ íà îáîçðåíèå òåêóùèå è àðõèâíûå âûñòàâêè, àôèøè, îíè ÿâëÿþòñÿ âðåìåííûìè è èçìåíÿþòñÿ ïî
ìåðå íàñòóïëåíèÿ òîãî èëè èíîãî ñîáûòèÿ. Àðõèâ âûñòàâîê ìîæåò áûòü
ïðåäñòàâëåí â âèäå òàáëèöû ñ ðàçäåëåíèåì íà ãîä, íàçâàíèå è ãðàíèöû
ïðîâåäåíèÿ18.
Ðàçäåë Ýêñïîçèöèÿ äîëæåí ñîäåðæàòü íå òîëüêî îáùóþ èñòîðè÷åñêóþ ñïðàâêó î ïàìÿòêå, à òàêæå ñòàòü ïîëíîöåííûì èñòî÷íèêîì äëÿ
îñìîòðà è èññëåäîâàíèÿ. Ïîëüçîâàòåëü, êîòîðûé âõîäèò â ýòîò ðàçäåë
äîëæåí èìåòü óäîáíûé ïîèñêîâûé ìåõàíèçì ðàçðàáîòàííîãî ýëåêòðîííîãî êàòàëîãà ìóçåéíûõ ïðåäìåòîâ, ÷òîáû ìîæíî áûëî íàéòè ýêñïîíàò,
êîòîðûé çàèíòåðåñîâàë ïîñåòèòåëÿ çà îïðåäåëåííûìè îñîáåííîñòÿìè
 ïåðèîäîì, âèäîì, àâòîðàìè. Ýòîò ðàçäåë ñàéòà äîëæåí áûòü äåòàëüíî
15 Íàöèîíàëüíûé ìóçåé èñòîðèè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, http://www.warmuseum.kiev.ua/ukr/history.shtml (1.01.2015).
16 Í.È. Ãåíäèíà, Ñîçäàíèå , c. 88.
17 Ïåäàãîãè÷åñêèé ìóçåé Óêðàèíû Íàöèîíàëüíîé àêàäåìèè ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê Óêðàèíû,
http://pmu.in.ua (2.01.2015).
18 Þ.Â. Áóõìàí, Ïðåçåíòàöèÿ , c. 98.
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ïðîäóìàííûì â ïðîñòîòå èñïîëüçîâàíèÿ åãî ïîëüçîâàòåëÿìè. Íàïðèìåð,
åñëè ìóçåé êâàëèôèöèðóåòñÿ ïî èñêóññòâó, òî ôîòî êàðòèí, ñêóëüïòóð,
èçäåëèé èç ãîí÷àðñòâà è ò.ä. äîëæíû ñîäåðæàòü îïèñàíèå âðåìåíè
ñîçäàíèÿ, àâòîðà èëè àâòîðîâ. Íåîáõîäèìî èìåòü âîçìîæíîñòü
ïðèáëèçèòü èëè ïîâåðíóòü ýêñïîíàòû äëÿ äåòàëüíîãî îñìîòðà. Â ýòîì æå
ðàçäåëå äîëæíî áûòü ïîäðàçäåëåíèå Íîâûå ïîñòóïëåíèÿ, ãäå áóäóò
ïðåäñòàâëåíû ýêñïîíàòû, ïîñòóïèâøèå çà îïðåäåëåííûé ïåðèîä19.
Íàïðèìåð, â Íàöèîíàëüíîì ìóçåå Ìåìîðèàë ïàìÿòè æåðòâ
Ãîëîäîìîðà â Óêðàèíå äàííûé ðàçäåë ðàçáèò íà äâå ÷àñòè. Â ïåðâîì
ñëó÷àå â õðîíîëîãè÷åñêîì ïîðÿäêå ïðèâåäåíû òðè ïåðèîäà ãîëîäîìîðîâ
19211922, 19321933, 19461947, ðàçðåøàåòñÿ çíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè
è ôîòîãðàôèÿìè òåõ âðåìåí. Äîêóìåíòû äâóõ âèäîâ  îôèöèàëüíûå
è ñâèäåòåëüñòâà î÷åâèäöåâ. Îôèöèàëüíûå  ýòî äîêóìåíòû, èçäàííûå
òîãäàøíåé âëàñòüþ, äëÿ óäîáñòâà îíè ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà çàêîíîäàòåëüíûå
äîêóìåíòû, íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû è èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ. Â äðóãîì ïîäðàçäåëåíèè «Êíèãà ïàìÿòè» åñòü
âîçìîæíîñòü ïîðàáîòàòü ñ Íàöèîíàëüíîé êíèãîé ïàìÿòè, â êîòîðîé åñòü
ïåðå÷åíü ïîãèáøèõ â ðàçðåçå îáëàñòåé Óêðàèíû, Íàðîäíîé êíèãîé
ïàìÿòè, â êîòîðîé ñîäåðæàòñÿ âîñïîìèíàíèÿ î÷åâèäöåâ òåõ ñîáûòèé.
Ðàçðàáîòàíà êàðòî÷êà ó÷åòà æåðòâ Ãîëîäîìîðà, ãäå êàæäûé æåëàþùèé,
èìåþùèé äàííûå (ôàìèëèÿ è èìÿ ÷åëîâåêà, ìåñòî ïðîæèâàíèÿ èëè
ñìåðòè) çàïîëíÿåò åå è îòïðàâëÿåò íà àäðåñ, êîòîðûé íèæå óêàçàí,
è ñïåöèàëèñòû â àðõèâàõ âíîñÿò îòñóòñòâóþùåå ëèöî, ïîñòðàäàâøåå îò
Ãîëîäîìîðà è íå ïðåäñòàâëåííîå â Êíèãå ïàìÿòè20.
Â ðàçäåëå Îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû äîëæíà áûòü ïðåäñòàâëåíà èíôîðìàöèÿ îá îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîåêòàõ, êîòîðûå ðàçðàáàòûâàþòñÿ â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ Óêðàèíû äëÿ
óãëóáëåííîãî èçó÷åíèÿ øêîëüíèêàìè è ñòóäåíòàìè ó÷åáíûõ ïðîãðàìì ïî
èñòîðèè, êóëüòóðîëîãèè, ýòíîãðàôèè, óêðàèíñêîé è çàðóáåæíîé ëèòåðàòóðå.
Íà Èíòåðíåò-ðåñóðñå ×åðíèãîâñêîãî èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ èìåíè
Â.Â. Òàðíîâñêîãî â ñîîòâåòñòâóþùåì ðàçäåëå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ñ ðàçðàáîòêàìè òàêèõ ïðîãðàìì ïî èñòîðèè âîåííîãî èñêóññòâà, àäàïòèðîâàííûõ ê îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì âûñøåé øêîëû. Òàêæå áóäåò
èíòåðåñíî è ìàëåíüêèì ïîñåòèòåëÿì  äåòÿì îò 6 ëåò, äëÿ íèõ ðàçðàáîòàíà
ñåðèÿ äåòñêèõ èãðîâûõ ýêñêóðñèé ïî äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿì ìóçåÿ,
êîòîðûå åñòü â ñâîáîäíîì äîñòóïå. Ýòà äåÿòåëüíîñòü íàïðàâëåíà íà òî,
19
20

Í.È. Ãåíäèíà, Ñîçäàíèå , c. 90.
Íàöèîíàëüíûé ìóçåé Ìåìîðèàë ïàìÿòè æåðòâ Ãîëîäîìîðà â Óêðàèíå, http://memorialholodomors.org.ua/ru (3.01.2015).
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÷òîáû â êàæäîì ðåáåíêå ðàñêðûòü òàëàíòû â èññëåäîâàòåëüñêîé ñôåðå,
ïîääåðæàòü èíòåðåñ ê ïîëó÷åíèþ íîâûõ çíàíèé è ðàçâèâàòü êîììóíèêàöèîííûå íàâûêè21.
Â ðàçäåëå Íàøè óñëóãè îñâåùåíî êîììåð÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü
ìóçåÿ. Çäåñü ïóáëèêóåòñÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîäàæå áèëåòîâ îòäåëüíî äëÿ
âçðîñëûõ è äåòåé. Ïðåäîñòàâëÿþòñÿ äàííûå ïî îïëàòå êîíñóëüòàöèîííûõ
óñëóã ïî âîïðîñàì, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ïðîôèëüíûìè äëÿ ó÷ðåæäåíèÿ, ïî
ïðîâåäåíèþ ýêñïåðòèç êóëüòóðíûõ öåííîñòåé è îôîðìëåíèþ ñïðàâîê ïî
çàâåðøåíèè èññëåäîâàíèÿ ýêñïîíàòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ÷àñòíûõ ñîáðàíèÿõ, îðãàíèçàöèè âûåçäíûõ âûñòàâîê è ïðîäàæè ñóâåíèðîâ. Îòäåëüíûì
ïóíêòîì ðàñïèñûâàþòñÿ òàðèôû â ìóçåå íà ðàçðåøåíèå äëÿ êîïèðîâàíèÿ
ðåäêèõ ìàòåðèàëîâ, îïóáëèêîâàííûõ òðóäîâ íàó÷íûõ ñîòðóäíèêîâ,
ïîëüçîâàíèå ëèòåðàòóðîé ïî íàó÷íûì èíòåðåñàì, åñëè òàêîâàÿ èìååòñÿ,
ïåðåäà÷è ìóçåéíûõ ýêñïîíàòîâ äëÿ âûñòàâîê, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ âíå
ïîä÷èíåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Óêðàèíû, îôîðìëåíèå èíòåðüåðîâ,
äèçàéíåðñêîãî îôîðìëåíèÿ âûñòàâî÷íûõ ñòåíäîâ, ôîòîãðàôèðîâàíèå
è âèäåîñúåìêó ýêñïîçèöèè, èñïîëüçîâàíèå äëÿ êèíî-âèäåîñúåìêè ýêñïîíàòîâ èç õðàíèëèù22.
Â ðàçäåëå Äëÿ ïîñåòèòåëåé ñîäåðæàíèå â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ
äóáëèðóåòñÿ ñ ñîäåðæàíèåì ðàçäåëà Íàøè óñëóãè, èëè â ïåðâîì ñëó÷àå
èäåò îáùàÿ èíôîðìàöèÿ, à âî âòîðîì âñå ïîäðîáíî ðàñïèñàíî, îòäåëüíî
òîëüêî ìîæåò áûòü îñâåùåí ðåæèì ðàáîòû, êîíòàêòû, êàðòà ïðîåçäà
ê ìåñòó, ãäå ðàñïîëîæåí ìóçåé. Íàãëÿäíî ýòî ìîæíî íàáëþäàòü íà
ïðèìåðå Èíòåðíåò-ðåñóðñà ìóçåÿ êîñìîíàâòèêè èìåíè Ñåðãåÿ Ïàâëîâè÷à
Êîðîëåâà.
Èíîãäà ìóçåéíûå ðàáîòíèêè âûêëàäûâàþò íà îñìîòð ñìåòó ó÷ðåæäåíèÿ íà âûïîëíåíèå ðàáîò íà òåêóùèé ãîä, ýòà èíôîðìàöèÿ ðàçìåùàåòñÿ
â ðàçäåëå Äëÿ ñïåöèàëèñòîâ.
Ðàçäåë Èçäàíèÿ è ïóáëèêàöèè äîëæåí èìåòü äâà ïîäðàçäåëåíèÿ:
ïå÷àòíûå è ýëåêòðîííûå èçäàíèÿ. Ýòî ìîãóò áûòü èçäàíèÿ è ïóáëèêàöèè
â âèäå êàòàëîãîâ, íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèõ ðàáîò ïî êîëëåêöèÿì, ïî
ïðîôèëüíûì ïðîáëåìàì, êîòîðûå èññëåäóþòñÿ â ìóçåÿõ, ñïðàâî÷íèêè,
ïóòåâîäèòåëè, ññûëêè íà àðõèâû è ïîëåçíûå èñòî÷íèêè. Â âèðòóàëüíûõ
ïîñåòèòåëåé äîëæíà áûòü âîçìîæíîñòü íå òîëüêî ïðîñìàòðèâàòü èíôîðìàöèþ, íî è ñêà÷èâàòü, è äàëüøå ðàáîòàòü ñ íåé23.
21 ×åðíèãîâñêèé èñòîðè÷åñêèé ìóçåé èìåíè Â.Â. Òàðíîâñêîãî, http://www.choim.org
(1.01.2015).
22 Ì.Â. Ëåãå÷åíêî, Íåêîòîðûå àñïåêòû êóëüòóðû , c. 210.
23 Ì.Â. Ëåãå÷åíêî, Íåêîòîðûå àñïåêòû êóëüòóðû , c. 211.
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Ðàçäåë Ôîòî è âèäåîìàòåðèàëû ñîäåðæèò ôîòî è âèäåîîò÷åòû
ñ âûñòàâîê, êîíôåðåíöèé è ïðîâåäåííûõ ìàñòåð-êëàññîâ.
Ðàçäåë Ìóëüòèìåäèà, èëè Âèðòóàëüíàÿ ýêñêóðñèÿ íà ñàéòàõ
óêðàèíñêèõ ìóçååâ òîëüêî íà÷èíàåò âíåäðÿòüñÿ è ïîêà âñå ðàçðàáîòêè
íàõîäÿòñÿ íà íà÷àëüíîì ýòàïå. Ðàçäåë «Ìóëüòèìåäèà» ïî îïðåäåëåíèþ
äîëæåí áûòü ñàìûì èíòåðàêòèâíûì. Ìóëüòèìåäèà  âçàèìîäåéñòâèå
âèçóàëüíûõ è àóäèî ýôôåêòîâ ïîä óïðàâëåíèåì èíòåðàêòèâíîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîâðåìåííûõ òåõíè÷åñêèõ
è ïðîãðàììíûõ ñðåäñòâ, îíè îáúåäèíÿþò òåêñò, çâóê, ãðàôèêó, ôîòî,
âèäåî â îäíîé îöèôðîâàííîé ïîäà÷è. Íîâûå òåõíîëîãèè ïîñòîÿííî
ðàçâèâàþòñÿ è îòêðûâàþò ïðàêòè÷åñêè íåîãðàíè÷åííûå âîçìîæíîñòè
äëÿ ñîçäàíèÿ âèðòóàëüíîãî ïðîñòðàíñòâà24. Ìîæíî ñîçäàâàòü íå òîëüêî
ïàíîðàìû ñ êðóãîâûì îáçîðîì çàëà, êàê, íàïðèìåð, ýòî ñäåëàíî íà ñàéòå
Íàöèîíàëüíîãî èñòîðèêî-àðõåîëîãè÷åñêîãî çàïîâåäíèêà Êàìåííàÿ
Ìîãèëà25, à âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ ïðåäìåòàìè â ýòîì ïðîñòðàíñòâå,
ïîëó÷àòü èñòîðè÷åñêèå ñïðàâêè è ò. ä., êàê ýòî äåéñòâóåò íà èíôîðìàöèîííîì ðåñóðñå Íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ-ìåìîðèàëà æåðòâ îêêóïàöèîííûõ ðåæèìîâ Òþðüìà íà Ëîíöêîãî 26 . Ïîäîáíàÿ ýêñêóðñèÿ
ïðèäàñò ñàéòó íå òîëüêî ïîïóëÿðíîñòè, íî è áóäåò ïîáóæäàòü ïîñåòèòåëåé
ê àêòèâíîìó ðàçâèòèþ èõ âèðòóàëüíîãî ìûøëåíèÿ, ïîäòîëêíåò èõ ê ïîñåùåíèþ ðåàëüíîãî ìóçåÿ.
Èòàê, åäèíûõ òðåáîâàíèé ïî ôîðìèðîâàíèþ èíôîðìàöèîííîãî
êîíòåíòà è ñòðóêòóðû îôèöèàëüíîãî ñàéòà ìóçåéíîãî ó÷ðåæäåíèÿ íå
ñóùåñòâóåò. Âìåñòå ñ òåì, ó÷èòûâàÿ çàäà÷è, êîòîðûå ñòàâÿòñÿ ïåðåä
Èíòåðíåò-èñòî÷íèêîì ó÷åíûìè è îáùåñòâîì ôîðìèðóþòñÿ îïðåäåëåííûå
ðåêîìåíäàöèè, ñâÿçàííûå ñ ðàçðàáîòêîé ñòðóêòóðû è ñîäåðæàíèÿ
èíôîðìàöèîííîãî êîíòåíòà. Îðãàíèçàöèÿ âèðòóàëüíîé ñðåäû äîëæíà
áûòü ïðîäóìàíà äî ìåëî÷åé, êàæäûé äþéì ýêðàíà äîëæåí áûòü
çàïîëíåí èíòåðåñíîé, àêòóàëüíîé, äîñòîâåðíîé èíôîðìàöèåé, ýòî äàñò
âîçìîæíîñòü â ïåðñïåêòèâå âîñïèòûâàòü ó ãðàæäàí êóëüòóðó îáùåíèÿ,
íàó÷èò àíàëèçèðîâàòü è îáäóìûâàòü ðàçëè÷íûå òèïû èñòî÷íèêîâ â ñåòè
Èíòåðíåò. Ïðîàíàëèçèðîâàâ ñàéòû ìóçååâ Óêðàèíû ðàçíûõ ïðîôèëåé
è òèïîâ ìîæíî óêàçàòü íà òî, ÷òî ïîñòåïåííî Èíòåðíåò-èñòî÷íèêè
ïðèâîäÿò ñâîþ ñòðóêòóðó è èíôîðìàöèîííóþ ñðåäó â ñîîòâåòñòâèå
24
25

Ì.Â. Ëåãå÷åíêî, Íåêîòîðûå àñïåêòû ñîçäàíèÿ , c. 31.
Íàöèîíàëüíûé èñòîðèêî-àðõåîëîãè÷åñêèé çàïîâåäíèê Êàìåííàÿ Ìîãèëà, http://ru.stonegrave.org (31.12.2014).
26 Íàöèîíàëüíûé ìóçåé-ìåìîðèàë æåðòâ îêêóïàöèîííûõ ðåæèìîâ Òþðüìà íà
Ëîíöêîãî, http://www.lonckoho.lviv.ua (31.12.2014).
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ñ åäèíûìè åâðîïåéñêèìè ñòàíäàðòàìè. Ïðîâåäåííîå èññëåäîâàíèå
ïîêàçàëî ðÿä äîñòèæåíèé è íåäîñòàòêîâ êîíòåíòà ìóçåéíûõ Èíòåðíåòðåñóðñîâ Óêðàèíû. Ïîëîæèòåëüíûì ñäâèãîì ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ìóçåè
Óêðàèíû íà÷èíàþò óâåðåííîå èíôîðìàöèîííîå íàïîëíåíèå ñàéòîâ,
ñîçäàþò êà÷åñòâåííóþ, ñîäåðæàòåëüíóþ èíôîðìàöèîííóþ ñðåäó ìóçåÿ.
Íåãàòèâíûì îñòàåòñÿ òî, ÷òî ÷àñòî íàðóøàåòñÿ ïðèíöèï ëîãè÷íîñòè
â ñòðóêòóðèðîâàíèè ìàòåðèàëà; èìåþò ìåñòî èçáûòî÷íîñòü èëè, íàîáîðîò,
íåïîëíîòà ïðåäñòàâëåííûõ äàííûõ; ðàçíîðîäíîñòü ïðåäñòàâëåííîé
èíôîðìàöèè; íåñîîòâåòñòâèå ÿçûêà è ñòèëÿ èçëîæåíèÿ èíôîðìàöèè
òèïàì è ðóáðèêàì ñàéòà; íàëè÷èå ñòèëèñòè÷åñêèõ è ðå÷åâûõ îøèáîê;
èçëèøíå ñëîæíîå ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè è îäíîîáðàçèå åå ïîäà÷è;
ïðåîáëàäàíèå òåêñòà íàä èëëþñòðàöèÿìè.
Ñóùåñòâóåò ðÿä ïðîáëåì ñ ðàçâèòèåì ñòðóêòóðû ñàéòîâ, êà÷åñòâîì
èíôîðìàöèîííîãî íàïîëíåíèÿ ðåñóðñà ðåãèîíàëüíûõ ìóçååâ è íåêîòîðûõ
öåíòðàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ýòî â áóäóùåì òðåáóåò äàëüíåéøåãî èññëåäîâàíèÿ äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû.

CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY I TREŚCI
STRON INTERNETOWYCH MUZEÓW
(STRESZCZENIE)

W artykule, na przyk³adzie ukraiñskich instytucji muzealnych, autor omawia strukturê i treci
witryn internetowych muzeów. Autor zwraca przede wszystkim uwagê na problemy zwi¹zane
z selekcjonowaniem i prezentowaniem informacji publikowanych na stronach internetowych wybranych muzeów. Zauwa¿a, ¿e istnieje zale¿noæ pomiêdzy dostêpnoci¹, oryginalnoci¹, trafnoci¹
i rzetelnoci¹ treci udostêpnionych przez muzea na w³asnych stronach internertowych, a iloci¹ osób,
które korzystaj¹ z zasobów danych instytucji muzelanych.

FEATURES OF THE STRUCTURE AND CONTENT
OF THE MUSEUM SITE
(SUMMARY)

This article analyzes the features of the development of site structure and methodology of
filling using museum institutions of Ukraine as examples. Attention is paid to the problem of selection
criteria and rules of the preparation of information to be published on Internet sites. The significance
of accessibility, uniqueness, relevance and reliability of the published content is unveiled in order to
increase the amount of visits to museum resource.
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DIE STRUKTUR UND DER INHALT
DER MUSEUMSWEBSEITEN
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Beitrag untersucht Eigenschaften, Entwicklung, Webseiten-Struktur und Methodik der
Auswahl der Inhalte am Beispiel des Museums der Ukraine. Das Problem der Auswahlkriterien und
die Regeln zur Informationsvorbereitung in den Web-Ressourcen wird besonders besprochen. Der
Verfasser unterstreicht die Bedeutung der Verfügbarkeit, Einzigartigkeit, Relevanz und Zuverlässigkeit
für das Niveau des Museums.
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Áðèòàíñêàÿ èìïåðèÿ îêàçàëà çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå íà ýâîëþöèþ
çíà÷èòåëüíîãî êîëè÷åñòâà ñòðàí ìèðà. Íå èñêëþ÷åíèåì áûëè è òåððèòîðèè îñòðîâíûõ ñòðàí Êàðèáñêîãî áàññåéíà. Ìíîãî÷èñëåííûå
èññëåäîâàòåëè äî íàøåãî âðåìåíè ïîñâÿùàþò ñâîè ðàáîòû ôåíîìåíó
Áðèòàíñêîé èìïåðèè. Èññëåäóÿ ôåíîìåí èìïåðèè, îöåíèâàÿ åå âëèÿíèå
íà Áðèòàíñêóþ Âåñò-Èíäèþ, íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà
âçàèìîäåéñòâèå öåíòðàëüíîé è ìåñòíîé êîëîíèàëüíîé àäìèíèñòðàöèè,
ðàçëè÷íûå àñïåêòû áðèòàíñêîé êîëîíèàëüíîé ïîëèòèêè. Âåäü èìåííî
÷èíîâíèêè èç Ëîíäîíà ñîçäàëè ïîëèòè÷åñêóþ ñèñòåìó Áðèòàíñêîé
ÂåñòÈíäèè, êîòîðàÿ íà îòäåëüíûõ òåððèòîðèÿõ èìåëà ñâîè ñïåöèôè÷åñêèå, îòëè÷íûå îñîáåííîñòè. Ïåðèîä 19301940-x ãã. ÿâëÿåòñÿ êëþ÷åâûì äëÿ ïîíèìàíèÿ ìåõàíèçìà äåêîëîíèçàöèè ñòðàí Êàðèáñêîãî
áàññåéíà è ôîðìèðîâàíèÿ ïîëèòè÷åñêîé êóëüòóðû. ßìàéêà â ýòîì ñëó÷àå
ÿâëÿåòñÿ õðåñòîìàòèéíûì ïðèìåðîì. Öåëüþ äàííîé ñòàòüè ÿâëÿåòñÿ àíàëèç
ïîëèòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ íà ßìàéêå â 19311944 ãã.
Adres/Adresse/Anschrift: mgr Igor Brajlan, Katedra Historii, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa
Szewczenki, ul. Wo³odymyrska 60, 01-601 Kijów, Ukraina, egorchik91@gmail.com.
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Âîïðîñàì ïîëèòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ áðèòàíñêèõ êîëîíèé â Êàðèáñêîì
áàññåéíå è â ÷àñòíîñòè ßìàéêè (19311944 ãã.) ïîñâÿùåíû òðóäû
áðèòàíñêèõ 1, àìåðèêàíñêèõ 2, ñîâåòñêèõ, ñîâðåìåííûõ ðîññèéñêèõ
è óêðàèíñêèõ èñòîðèêîâ. Â îñíîâíîì ýòî îáîáùàþùèå òðóäû. Â ñîâåòñêîé èñòîðèîãðàôèè 3 âîïðîñû êîëîíèàëüíîé ïîëèòèêè
Âåëèêîáðèòàíèè â Êàðèáñêîì ðåãèîíå ðàññìàòðèâàëèñü â êîíòåêñòå
êðèçèñà ìèðîâîãî èìïåðèàëèçìà è ïîä âëèÿíèåì ìàðêñèñòñêîé
èäåîëîãèè. Êàðèáñêèå èñòîðèêè àíàëèçèðîâàëè êîíñòèòóöèîííûå
ïðåîáðàçîâàíèÿ íà ßìàéêå áóäó÷è àêòèâíûìè ó÷àñòíèêàìè
ïîëèòè÷åñêîãî ïðîöåññà èëè îñâåùàÿ ëèøü íåêîòîðûå àñïåêòû
ïîëèòè÷åñêîé æèçíè, íàïðèìåð íàöèîíàëèñòè÷åñêîå äâèæåíèå.
Ñîâðåìåííûå óêðàèíñêèå è ðîññèéñêèå èñòîðèêè èññëåäóþò Áðèòàíñêóþ
èìïåðèþ â öåëîì, åå ýâîëþöèþ â Áðèòàíñêîå Ñîäðóæåñòâî íàöèé4.
Î Âåñòìèíñòåðñêîé ñèñòåìå â öåëîì íàïèñàíî îãðîìíîå êîëè÷åñòâî
ñòàòåé áðèòàíñêèõ è àìåðèêàíñêèõ èñòîðèêîâ. Íî íå äîñòàòî÷íî
ïðîàíàëèçèðîâàíû ðîëü è ìåñòî Êàðèáñêîãî áàññåéíà â Áðèòàíñêîé
èìïåðèè ïîñëå ïðèíÿòèÿ Âåñòìèíñòåðñêîãî ñòàòóòà, îñîáåííîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ Âåñòìèíñòåðñêîé ìîäåëè â ðåãèîíå. Èìåííî â ýòîò ïåðèîä
1 R.V. Sires, Government In The British West Indies: An Historical Outline, Social and Economic
Studies 6 (1957), p. 109132.; S. Francis, The Evolution of Community Development in Jamaica (1937
1962), Caribbean Quarterly 15 (1969), p. 4058.; P. Phillips, Race, class, nationalism: a perspective on
twentieth century social movements in Jamaica, Social and Economic Studies 37 (1988), p. 97124;
J. French, Colonial policy towards women after the 1938 uprising: the case of Jamaica, Caribbean
Quarterly 34 (1988), p. 3861; R. Nettleford, Manley and the politics of Jamaica: towards an analysis of
political change in Jamaica 19381968, Social and Economic Studies 20 (1971), p. 172; N. Patsides,
Marcus Garvey, Race Idealism and his Vision of Jamaican Self-government, Caribbean Quarterly 51
(2005), p. 3752; A. Zeidenfelt, Political and Constitutional Developments in Jamaica, The Journal of
Politics 14 (1952), p. 512540; R.V. Sires, The experience of Jamaica with modified crown colony
government, Social and Economic Studies 4 (1955), p. 150167; J. Brown, W.M. Louis, The Oxford
History of the British Empire, Vol. V, The Twentieth Century, Oxford 1999.
2 M. Ayearst, The British West Indies: The Search for Self  Government, New York 1960, 258 p.
3 Â.Â. Âîëüñêèé, Ñòðàíû Êàðèáñêîãî áàññåéíà: òåíäåíöèè ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, Ìocêâà 1985, 348 ñ.; Í.Ò. Ïîÿðêîâà, Áîðüáà ïðîòèâ êîëîíèàëèçìà
â ñòðàíàõ Êàðèáñêîãî áàññåéíà, Ìocêâà 1983, 103 ñ.; Ë.Â. Ñêðèïíèêîâà, Àíãëèéñêèé êîëîíèàëèçì
â Âåñò-Èíäèè: Êðèòèêà áóðæóàçíûõ êîíöåïöèé èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìîëîäûõ ãîñóäàðñòâ
Êàðèáñêîãî ðåãèîíà, Êèåâ 1981, 166 ñ.; Ë.Â. Ñêðèïíèêîâà, Îò êîëîíèé ê ñóâåðåíèòåòó: èç èñòîðèè
îñâîáîäèòåëüíîé áîðüáû êàðèáñêèõ êîëîíèé Àíãëèè, Ìocêâà 1985, 174 ñ.; Þ.Ñ. Ñòåïàíîâ, ßìàéêà,
Ìocêâà 1980, 167 ñ.
4 Î.À. Îñìîëîâñüêà, Âçàºìîâ³äíîñèíè Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿ ç êðà¿íàìè ñï³âäðóæíîñò³ íàö³é
(ñåðåäèíà 1940  äðóãà ïîëîâèíà 1980-õ ðîê³â), Êè¿â 2005, 198 ñ.; Ñ. Õðèñòþê, Ðåçîëþö³¿
³ìïåðñüêèõ êîíôåðåíö³é 1926, 1930 ðîê³â ÿê îñíîâà Âåñòì³íñòåðñüêîãî ñòàòóòó 1931 ð.,
Óí³âåðñèòåò: ³ñòîðèêî-ô³ëîñîôñüêèé æóðíàë 26 (2008), c. 102108; Ñ.Á. Õðèñòþê, Òðàíñôîðìàö³ÿ
Áðèòàíñüêî¿ ²ìïåð³¿ â ñï³âäðóæí³ñòü íàö³é (19311947 ðð.), Êè¿â 2009, 179 ñ.; Â.Ì. Çàáîëîòíûé,
Èìïåðñêèé êîíñåíñóñ ïåðâîé ïîëîâèíû XX â.: ïîñëåäíÿÿ ïîïûòêà Àíãëèè ïðåäîòâðàòèòü ðàñïàä
Áðèòàíñêîé èìïåðèè, Âåñòí. Ðîñ. óí-òà äðóæáû íàðîäîâ  Âñåîáùàÿ èñòîðèÿ 1 (2012), c. 4149.
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ïðîèçîøëè êëþ÷åâûå ñîáûòèÿ â ïîëèòè÷åñêîé æèçíè ßìàéêè  èíñòèòóöèîíàëèçèðîâàëèñü ïîëèòè÷åñêèå ïàðòèè, êîìïîíåíòàìè ïóáëè÷íîé
ïîëèòèêè êîëîíèè ñòàëè æåíñêîå è ðàáî÷åå äâèæåíèå, áûëà ïðèíÿòà
Êîíñòèòóöèÿ 1944 ã.
Âåñòìèíñòåðñêèé ñòàòóò 1931 ã. (àêò î âñòóïëåíèè â ñèëó íåêîòîðûõ
ðåçîëþöèé, ïðèíÿòûõ èìïåðñêèìè êîíôåðåíöèÿìè 1926 è 1930 ëåò) áûë
ïðèíÿò 11 äåêàáðÿ 1931 ã.5 Â åãî ïðåàìáóëå ÷åòêî çàôèêñèðîâàíî, ÷òî
îñíîâó äàííîãî àêòà ñîñòàâèëè äåêëàðàöèè è ðåçîëþöèè èìïåðñêèõ
êîíôåðåíöèé 1926 è 1930 ãã. Îí ñòàë èòîãîì äëèòåëüíîé áîðüáû
áðèòàíñêèõ äîìèíèîíîâ âî ãëàâå ñ Êàíàäîé çà ñâîþ ïîëèòè÷åñêóþ
íåçàâèñèìîñòü îò Àíãëèè6.
Â ïåðâîì ïóíêòå îïðåäåëåíî, êàêèå èìåííî ãîñóäàðñòâà
â ñîîòâåòñòâèè ñ Âåñòìèíñòåðñêèì ñòàòóòîì ÿâëÿþòñÿ äîìèíèîíàìè, íî
ðå÷ü íå øëà î ïðèçíàêàõ, êîòîðûìè õàðàêòåðèçóåòñÿ äîìèíèîí. Ñòàòóò
â ñòàòüå 11 óñòàíàâëèâàåò òîëüêî ôîðìó ïðàâëåíèÿ äîìèíèîí, à íå
êîëîíèþ. Ýòî îïðåäåëÿåòñÿ òåì, ÷òî ïðàâîâîå ïîëîæåíèå äîìèíèîíîâ
áûëî îïðåäåëåíî åùå â èìïåðñêèõ êîíôåðåíöèÿõ 1926 è 1930 ãã.,
à Âåñòìèíñòåðñêèé ñòàòóò ïðåäîñòàâèë èì ôîðìó çàêîíà7.
Èñõîäÿ èç êîíñòèòóöèîííîãî ñòàòóñà äîìèíèîíîâ Ñîäðóæåñòâî
íàöèé ìîæíî îïðåäåëèòü êàê ýêîíîìè÷åñêèé è ïîëèòè÷åñêèé ñîþç
ãîñóäàðñòâ âòîðîãî ðàíãà, îáðàçîâàííûé èç ïåðåñåëåí÷åñêèõ êîëîíèé
è çàñåëåííûe âûõîäöàìè èç Àíãëèè, ñîþç îáðàçîâàí äëÿ ñîâìåñòíîé
êîíêóðåíòíîé áîðüáû çà èñòî÷íèêè ñûðüÿ, ðûíêè ñáûòà, îáùåãî
ïîäàâëåíèÿ, óãíåòåíèÿ è ýêñïëóàòàöèè íàðîäîâ êîëîíèàëüíûõ è çàâèñèìûõ ñòðàí Áðèòàíñêîé èìïåðèè.
Âåñòìèíñòåðñêàÿ ñèñòåìà ÿâëÿåòñÿ äåìîêðàòè÷åñêîé ïàðëàìåíòñêîé
ñèñòåìîé ïðàâëåíèÿ ïî îáðàçöó ïîëèòèêè Ñîåäèíåííîãî Êîðîëåâñòâà.
Ýòîò òåðìèí ïðîèñõîäèò îò Âåñòìèíñòåðñêîãî äâîðöà, ìåñòà íàõîæäåíèÿ
ïàðëàìåíòà Ñîåäèíåííîãî Êîðîëåâñòâà. Âåñòìèíñòåðñêàÿ ñèñòåìà
ïðàâëåíèÿ ìîæåò âêëþ÷àòü â ñåáÿ íåêîòîðûå èç ñëåäóþùèõ ïðèçíàêîâ:
êîíöåíòðàöèÿ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îäíîé ïàðòèè èëè ïàðòèè
áîëüøèíñòâà â ïàðëàìåíòå, äîìèíèðîâàíèå Êàáèíåòà ìèíèñòðîâ,
äâóõïàðòèéíàÿ ñèñòåìà, ìàæîðèòàðíàÿ è íåïðîïîðöèîíàëüíàÿ ñèñòåìà
âûáîðîâ, ïëþðàëèçì ãðóïïû ïî èíòåðåñàì, óíèòàðíîå è öåíòðàëèçîâàííîå
ïðàâèòåëüñòâî, êîíöåíòðàöèÿ çàêîíîäàòåëüíîé âëàñòè â îäíîïàëàòíîì
çàêîíîäàòåëüíîì îðãàíå, êîíñòèòóöèîííàÿ ãèáêîñòü, îòñóòñòâèå ñóäåáíîãî
5
6
7

Ñ. Õðèñòþê, Ðåçîëþö³¿ ³ìïåðñüêèõ êîíôåðåíö³é 1926, 1930 ðîê³â , c. 103.
Ì.Ï. Ñòåöåíêî, Âåñòìèíñòåðñêèé ñòàòóò 1931 ãîäà: Àâòîðåô, Êèåâ 1971, c. 10.
Ñ.Á. Õðèñòþê, Òðàíñôîðìàö³ÿ , c. 54.
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ðàññìîòðåíèÿ, öåíòðàëüíûé áàíê, êîíòðîëèðóåìûé èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòüþ8.
Óñèëåíèå öåíòðîáåæíûõ òåíäåíöèé â Áðèòàíñêîé èìïåðèè
â óñëîâèÿõ ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà êîíöà 1920  íà÷àëà 1930-õ ãã.
è â ïåðâûå ãîäû ïîñëå íåãî ïîñòàâèëè áðèòàíñêóþ âíåøíþþ ïîëèòèêó
ïåðåä âûáîðîì  ÷åìó îòäàòü ïðåäïî÷òåíèå  åâðîïåéñêîìó êîíòèíåíòó,
èëè íàëàäèòü îòíîøåíèÿ ñ äîìèíèîíàìè è êîëîíèÿìè, ïîñêîëüêó ðîñëî
íàïðÿæåíèå â îòíîøåíèÿõ ñ íèìè9. Â ñåðåäèíå 1930-õ ãîäîâ Àíãëèÿ
îêàçàëàñü áëèæå ê èçîëÿöèîíèçìó, ÷åì êîãäà-ëèáî ñ íà÷àëà ÕÕ â.
Îçàáî÷åíà ñâîèìè âíóòðåííèìè äåëàìè, îòìåíîé çîëîòîãî ñòàíäàðòà,
ââåäåíèåì òàðèôîâ è óñèëèÿìè âîññòàíîâèòü íàðóøåííûå èìïåðñêèå
òîðãîâûå ñâÿçè, Àíãëèÿ â íà÷àëå 1930-õ ãã. ñâîðà÷èâàëà ñâîè ýêîíîìè÷åñêèå îòíîøåíèÿ ñ êîíòèíåíòàëüíûìè ãîñóäàðñòâàìè10.
Â 1930-å ãã. â êàðèáñêèõ êîëîíèÿõ Âåëèêîáðèòàíèè ïðîèñõîäèëè
ñëîæíûå ïîëèòè÷åñêèå, ñîöèîêóëüòóðíûå è äåìîãðàôè÷åñêèå ïðîöåññû.
Ýêîíîìè÷åñêàÿ äåïðåññèÿ, âûñîêèé óðîâåíü ðîæäàåìîñòè, àêòèâíûå
ìèãðàöèîííûå ïðîöåññû âëèÿëè íà ôîðìèðîâàíèå ïîëèòè÷åñêîé íàöèè
ÿìàéöåâ òàê êàê êîëîíèàëüíûå âëàñòè ïðîâîäèëè êîíñåðâàòèâíóþ
ïîëèòèêó è íå áûëè ïîêëîííèêàìè ðåôîðì â èçáèðàòåëüíîé ñèñòåìå.
Â Áðèòàíñêîé Âåñò-Èíäèè ñòðóêòóðà, öåëü è ñóùåñòâåííûå
ïðèçíàêè òåõ íåìíîãèõ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, êîòîðûå ñóùåñòâîâàëè
â 19301940-õ ãã., îòëè÷àëèñü ñóùåñòâåííî îò àíàëîãîâ â àíãëîñàêñîíñêîì
ìèðå. Âûáîðû íå ñîïðîâîæäàëèñü àêòèâíîé ïàðòèéíîïîëèòè÷åñêîé
áîðüáîé è èäåîëîãè÷åñêèì ïðîòèâîñòîÿíèåì11. Òåíäåíöèÿ ê óâåëè÷åíèþ
÷èñëà ïîëèòè÷åñêè àêòèâíûõ ëþäåé êîëîíèé íàáëþäàëàñü âìåñòå
ñ ãîòîâíîñòüþ áðèòàíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà ïðåäîñòàâèòü äàëåêî èäóùèå
êîíñòèòóöèîííûå ðåôîðìû. Íà 1930 ã. íàñåëåíèÿ îñòðîâà ñîñòàâëÿëî 863
òûñ. ÷åë., èç êîòîðûõ ëèøü 77 òûñ. èìåëî ïðàâî ãîëîñà.
Ìàññîâûå áåñïîðÿäêè â Áðèòàíñêîé Âåñò-Èíäèè â 1930-õ îáû÷íî
ðàñöåíèâàþòñÿ êàê ìàðêèðîâêà ïîâîðîòíîãî ïóíêòà â îòíîøåíèÿõ ìåæäó
ìåòðîïîëèåé è îñòðîâíûìè êîëîíèÿìè. Íà ßìàéêå âîññòàíèå 1938 ã.
ïîòðÿñëî îñíîâû êîëîíèàëüíîé ïîëèòè÷åñêîé è ýêîíîìè÷åñêîé
ñèñòåìû, âûçâàâ ìíîãî âàæíûõ ðåôîðì. Ïåðèîä ñ 1938 äî 1944 ãã. áûë
ïîýòîìó ïîëîí ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèé12.
8 Î.À. Îñìîëîâñüêà, Âçàºìîâ³äíîñèíè Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿ , c. 66.
9 Ë.Â. Ñêðèïíèêîâà, Îò êîëîíèé ê ñóâåðåíèòåòó , c. 59.
10 Â.Ì. Çàáîëîòíûé, Èìïåðñêèé êîíñåíñóñ , c. 43.
11 Â.Â. Âîëüñêèé, Ñòðàíû , c. 52.
12 E. Wallace, The British Caribbean. From the decline of colonialism

Toronto 1977, p. 98.

to the end of Federation,
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Íà ßìàéêå, ðóêîâîäñòâî ïîëèòè÷åñêè îðèåíòèðîâàííûõ îðãàíèçàöèé
ñîñòîÿëî â îñíîâíîì èç ìåëêîé àôðîàìåðêàíñêîé áóðæóàçèè, îñîáåííî
ó÷èòåëåé, ñâÿùåííîñëóæèòåëåé, æóðíàëèñòîâ, ãîðîäñêèõ ðåìåñëåííèêîâ
è ñðåäíèõ ôåðìåðîâ13. Ýòè ãðóïïû áûëè ñîñðåäîòî÷åíû íà Êèíãñòîíå
è îëèöåòâîðÿëè ôîðìèðîâàíèå ÿìàéñêîé èäåíòè÷íîñòè, è ïîä÷åðêíóëè
íåîáõîäèìîñòü äåìîêðàòè÷åñêèõ ïåðåìåí, âåäóùèõ ê ñàìîóïðàâëåíèþ.
Ñðåäè ðàííèõ ïîëèòè÷åñêèõ ãðóïï áûëè ßìàéñêàÿ ëèãà (19131922)
è Êëóá ðåôîðì ßìàéêè (19221933), êîòîðûé ïðèíÿë äåâèç ßìàéêà äëÿ
ßìàéêè è âûñòóïàë çà ââåäåíèå âñåîáùåãî èçáèðàòåëüíîãî ïðàâà14.
Íàèáîëüøåå âëèÿíèå íà êîëîíèàëüíûé ñîöèóì áûëî ó Âñåìèðíîé
àññîöèàöèè ïî óëó÷øåíèþ ïîëîæåíèÿ íåãðîâ ïîä ðóêîâîäñòâîì Ì. Ãàðâè,
êîòîðûé ïðîæèâàë íà îñòðîâå â 19281935 ãã. Â êîíöå 1930-õ ãîäîâ áûëè
îñíîâàíû äâå îðãàíèçàöèè ñ íàöèîíàëèñòè÷åñêèì óêëîíîì: Ïðîãðåññèâíàÿ
ëèãà ßìàéêè è Íàöèîíàëüíàÿ àññîöèàöèÿ ðåôîðì15. Ïðîãðåññèâíûå
ïîëèòè÷åñêèå èäåè è íîâûé íàöèîíàëèçì øèðîêî îáñóæäàëèñü
â îáùåñòâåííîì ìíåíèè, â åæåíåäåëüíèêå, êîòîðûé íà÷àë èçäàâàòüñÿ
â 1936 ã. Ïîëèòè÷åñêîå ïðîáóæäåíèå ýòîãî ïåðèîäà íàøëî îòðàæåíèå
â ôîðìèðîâàíèè îáúåäèíåíèé ãðàæäàí, ó÷åáíûõ ãðóïï è ëèòåðàòóðíûõ
îáùåñòâ â ãîðîäàõ è íà äåðåâíå.
Ñëîæíûå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå óñëîâèÿ ïðèâåëè ê âîçðîæäåíèþ íàöèîíàëüíîãî ñàìîñîçíàíèÿ âî âñåé Áðèòàíñêîé Âåñò-Èíäèè16.
Íà ßìàéêå ðåëèãèîçíîå è ïîëèòè÷åñêîå äâèæåíèå, èçâåñòíîå êàê
Ýôèîïèàíèçì ïðèâëåêàëî íàðîäíóþ ïîääåðæêó. Ýòî äâèæåíèå
çàâåðøèëîñü ïîÿâëåíèåì ðåëèãèè Ðàñòàôàðè â 19331934 ãã., ãëàâíûì
ïðèíöèïîì êîòîðîãî áûëî áîæåñòâî èìïåðàòîðà Ýôèîïèè Õàéëå
Ñåëàññèå. Â îêòÿáðå 1935 ã. èòàëüÿíñêîå âòîðæåíèå â Ýôèîïèþ, êîòîðîå
øèðîêî îñâåùàëîñü â ïðåññå, âûçâàëî àíòèêîëîíèàëüíîå äâèæåíèå âî
âñåì ðåãèîíå.
Íà ßìàéêå â ìåæâîåííûå ãîäû ïîÿâèëèñü îðãàíèçàöèè, â êîòîðûõ
æåíùèíû ñðåäíåãî êëàññà ñòàëè àêòèâíûì ó÷àñòíèêîì ñîöèàëüíûõ
è ïîëèòè÷åñêèõ äâèæåíèé17. Ýòè îðãàíèçàöèè íàïðàâèëè ñâîå âíèìàíèå
íà ïðåäîñòàâëåíèè ñîöèàëüíûõ óñëóã äëÿ æåíùèí è äåòåé â êîëîíèè
è â êîíå÷íîì èòîãå âûñòóïàëè çà áîëüøóþ ïîëèòè÷åñêóþ ðîëü äëÿ
13

O.N. Bolland, The Politics of Labour in the British Caribbean: The Social Origins of Authoritarianism and Democracy in the Labour Movement, PrincetonNew Jersey 2001, p. 103.
14 Í.Ò. Ïîÿðêîâà, Áîðüáà , c. 68.
15 Þ.Ñ. Ñòåïàíîâ, ßìàéêà, c. 45.
16 N. Patsides, Marcus Garvey , p. 44.
17 A. Zeidenfelt, Political and Constitutional Developments , p. 524.
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æåíùèí. Â 1936 ã. íà ßìàéêå ãðóïïà ÷åðíîêîæèõ æåíùèí ñðåäíåãî
êëàññà îñíîâàëà Æåíñêèé ëèáåðàëüíûé êëóá, â öåëè êîòîðîãî âõîäèëî
óëó÷øåíèå ïîëîæåíèÿ ÿìàéñêèõ æåíùèí, ôîðìèðóÿ èõ ãðàæäàíñêîå
ñîçíàíèå, è âîâëåêàÿ â ïîëèòèêó18.
Îñíîâíîé ïðè÷èíîé çàáàñòîâîê, áîéêîòîâ è ìàññîâûõ áåñïîðÿäêîâ
áóëî ñîöèàëüíîå áåñïðàâèå è îòñóòñòâèå ýêîíîìè÷åñêèõ ïðàâ. Çàðïëàòà
ðàáî÷èõ íàõîäèëàñü íà êðàéíå íèçêîì óðîâíå, ÷òî îáðåêàëî èõ ñåìüè íà
ïîëóíèùåíñêîå ñóùåñòâîâàíèå. Â 1938 ã. ñåëüñüêîõîçÿéñòâåííûå
ðàáî÷èå, â áîëüøèíñòâå ñâîåì ñåçîííûå, ïîëó÷àëè çà äåíü òðóäà íà
Ñåíò-Âèíñåíòå  28 öåíòîâ, Áàðáàäîñå è Ñåíò-Ëþñèè  30, Òðèíèäàäå
 35, ßìàéêå  4860. Íà ßìàéêå òðóäîâûå ïðîòåñòû âñïûõíóëè â ìàå
1936 ã. íà ñåâåðíîì ïîáåðåæüå îñòðîâà19. Âñêîðå äåìîíñòðàöèè è ñòà÷êè
ïðîèñõîäèëè íà âñåé òåððèòîðèè îñòðîâà. Êîãäà äîêåðû â Êèíãñòîíå
íà÷àëè áîéêîò, îíè èçáðàëè ñâîèì ëèäåðîì À. Áóñòàìàíòå. Áóñòàìàíòå
â 1930-õ áûë âèäíûì äåÿòåëåì ïðîôñîþçíîãî äâèæåíèÿ â Áðèòàíñêîé
Âåñò-Èíäèè. 23 ìàÿ 1936 ã. ïðàêòè÷åñêè âåñü áèçíåñ íà îñòðîâå
îñòàíîâèëñÿ. Ïîñëå ýòèõ ñîáûòèé À. Áóñòàìàíòå áûë àðåñòîâàí. Åãî
ïîñëåäîâàòåëåì áûë Â. Ìýíëè, êîòîðûé ñóìåë îáüåäèíèòü ðàáî÷èõ
òðàíñïîðòà, àãðàðíîãî ñåêòîðà è ïðîìûøëåííîñòè â áîðüáå çà ýêîíîìè÷åñêèå è ýëåêòîðàëüíûå ïðàâà20. Áåñïîðÿäêè 1937 è 1938 ãã. áûëè
áîëüøåé âåëè÷èíû, ÷åì â 19341935 ãã., êîòîðûå áûëè áîëåå ëîêàëèçîâàíû. Â Âåñò-Èíäèè çàáàñòîâêè è áîéêîòû 19371938 ãã. íåïîñðåäñòâåííî ïðèâåëè ê ðàçðàáîòêå íîâîãî ïîäõîäà ê êîëîíèàëüíîé ïîëèòèêå.
Êîëîíèàëüíûå âëàñòè îòðåàãèðîâàëè íà ïîòðÿñåíèÿ 1937 ã. ñî çíàêîìîé
ñìåñüþ ïðèíóæäåíèÿè ðåïðåññèé21. Áûëî îáúÿâëåíî âîåííîå ïîëîæåíèå,
ââåäåíû áðèòàíñêèå âîéñêà äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ïîðÿäêà, è ñîçäàíî
êîìèññèè ïî ðàññëåäîâàíèþ ïðè÷èí áåñïîðÿäêîâ.
1930-å áûëè âðåìåíåì ôîðìèðîâàíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé íà
ßìàéêå. Â 1936 ã. èììèãðàíòàìè ñ ßìàéêè â ÑØÀ îáðàçóåòñÿ Ïðîãðåññèâíàÿ Ëèãà ßìàéêè. Åå îñíîâíîé çàäà÷åé áûëî óâåëè÷åíèå ïîëèòè÷åñêîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè êîëîíèàëüíûõ âëàñòåé îñòðîâà îò ìåòðîïîëèè è ñîçäàíèå äîìèíèîíà. Â 1938 ã. Ìýíëè îñíîâûâàåò Íàðîäíóþ
Íàöèîíàëüíóþ ïàðòèþ (ÍÍÏ).
Áðèòàíñêîå ïðàâèòåëüñòâî íàçíà÷èëî Êîðîëåâñêóþ êîìèññèþ ÂåñòÈíäèè 5 àâãóñòà 1938 ã. äëÿ ðàññëåäîâàíèÿ è âûíåñåíèÿ ðåêîìåíäàöèé
18
19
20
21

J. French, Colonial policy , p. 50.
P. Phillips, Race , p. 109.
S. Francis, The Evolution , p. 49.
J. Brown, M.W. Louis, The Oxford History , p. 327.
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î ñîöèàëüíûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ â ðàçëè÷íûõ òåððèòîðèÿõ
ðåãèîíà. Êîìèññèÿ áûëà âî ãëàâå ñ ëîðäîì Ìîéíîì è ñðåäè åå ÷ëåíîâ
áûë ñýð Âàëüòåð Öèòðèí, ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü Áðèòàíñêîãî êîíãðåññà
òðåä-þíèîíîâ. Ëîðä Ìîéí, òîãäà Ìèíèñòð Êîëîíèé, âíåñ ïåðâûå
îôèöèàëüíûå êîíêðåòíûå ïðåäëîæåíèÿ ïî êîíñòèòóöèîííûì ðåôîðìàì
â äîêóìåíòå îò 7 ìàðòà 1941 ã., êîòîðûé îí ïîñëàë ãóáåðíàòîðó ßìàéêè,
ñýðó Àðòóðó Ô. Ðè÷àðäñó. Áðèòàíñêîå ïðàâèòåëüñòâî, îí çàÿâèë, áûëî
ãîòîâî óâåëè÷èòü ýëåêòîðàò, ïðåäîñòàâèâ óíèâåðñàëüíîå âçðîñëîå èçáèðàòåëüíîå ïðàâî áåç çàäåðæêè22. Îòíîñèòåëüíî îðãàíèçàöèè çàêîíîäàòåëüíîãî îðãàíà îí ïðåäëîæèë ìíîãî ðåôîðì, êîòîðûå ñäåëàþò åãî
áîëåå ïðåäñòàâèòåëüíûì, è ìåíåå ïîäâëàñòíûì ÷èíîâíèêàì23.
Ëîðä Ìîéí ðàçúÿñíèë ñâîè âçãëÿäû íà ïðåäìåò êîíñòèòóöèîííûõ
ðåôîðì äëÿ ßìàéêè â äîêóìåíòå îò 5 ÿíâàðÿ 1942 ã., êîòîðûé îí ïîñëàë
â Çàêîíîäàòåëüíûé ñîâåò24. Ìèíèñòð Êîëîíèé ïîâòîðèë ñâîå óáåæäåíèå,
÷òî ââåäåíèå óíèâåðñàëüíîãî âçðîñëîãî èçáèðàòåëüíîãî ïðàâà áûëî
íåîáõîäèìûì ïðåäøåñòâóþùèì øàãîì ê ëþáûì êîíñòèòóöèîííûì
ðåôîðìàì è óêàçàë, ÷òî, ñëåäóåò óâåëè÷èòü ðàçìåð Çàêîíîäàòåëüíîãî
ñîâåòà äî 40 ÷åëîâåê25.
28 îêòÿáðÿ 1942 ã., 14 èçáðàííûõ ÷ëåíîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîâåòà
è 3 ïðåäñòàâèòåëÿ ÍÍÏ è Ôåäåðàöèè Àññîöèàöèé Ãðàæäàí îïóáëèêîâàëè
ìåìîðàíäóì. Ñîâìåñòíîå çàÿâëåíèå âîçðàçèëî ïðîòèâ ïðåäëîæåíèÿ
ëîðäà Ìîéíà ïî ïîâîäó îäíîïàëàòíîãî çàêîíîäàòåëüíîãî îðãàíà.
Ìåìîðàíäóì âêëþ÷àë ìíîãî îïðåäåëåííûõ ïðåäëîæåíèé, íàöåëåííûõ íà
ñîçäàíèå Èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà îñíîâíûì èíñòðóìåíòîì ïîëèòèêè.
Îíè áûëè ïðåæäå âñåãî óëó÷øåíèÿìè è ìîäèôèêàöèÿìè ïðåäëîæåíèé,
îäîáðåííûõ Ñîâåòîì â 1939 ã.26 Ýòî ðåêîìåíäîâàëî, ÷òîáû Èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò, îáåñïå÷åííûé âëàñòüþ ââåñòè âñå çàêîíû è ïîäãîòîâèòü
ãîäîâîé áþäæåò, áûë ñîñòàâëåí èç 7 ó÷àñòíèêîâ, âûáðàííûõ ïàëàòîé
Àññàìáëåè èç ÷èñëà åãî ó÷àñòíèêîâ è 3 ÷èíîâíèêîâ, íàçíà÷åííûõ
ãóáåðíàòîðîì. Áðèòàíñêîå ïðàâèòåëüñòâî ñîãëàñèëîñü íàçíà÷èòü ÷ëåíîâ
ïàðëàìåíòà Àññàìáëåè, êîòîðûå â òî æå âðåìÿ áóäóò ÷ëåíàìè Èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà ê ïîçèöèÿì íà÷àëüíèêîâ îòäåëîâ27.
22 Jamaica Hansard, Proceedings of the Legislative Councl of Jamaica, Spring Session, February
4, 1941July 23, 1941, Kingston 1941, p. 6869.
23 R.V. Sires, The experience of Jamaica , p. 155.
24 Jamaica Hansard, Proceedings of the Legis-lative Council of Jamaica. Spring Session. February 10, 1942July 28, 1942, Kingston 1942, p. 12.
25 Constitutional Development of the West Indies,19221968: A Selection from the Major Documents, comp. by A. Spackman, St. LawrenceBarbados 1975, p. 134.
26 M. Ayearst, The British West Indies , p. 177.
27 West India Royal Commission Report, 19381939, Cmd. 6607, London 1945, p. 8.
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Êîíñòèòóöèÿ 1944 ã. ôîðìèðîâàëà 4 îðãàíà ïîëèòè÷åñêîé âëàñòè íà
îñòðîâå  íåáîëüøîé Òàéíûé ñîâåò, êîìïåòåíöèåé êîòîðîãî áûëè
âîïðîñû îáîðîíû, äâóõïàëàòíûé Èñïîëíèòåëüíûé ñîâåò, Çàêîíîäàòåëüíûé
ñîâåò, Ïàëàòà Ïðåäñòàâèòåëåé28. Äî 20 íîÿáðÿ 1944 ã., êîãäà ãóáåðíàòîð
À.Ô. Ðè÷àðäñ îáúÿâèë î íîâîé êîíñòèòóöèè äëÿ ßìàéêè, îñòðîâîì
óïðàâëÿëè â ñîîòâåòñòâèè ñ êîíñòèòóöèåé 1884 ã., êîòîðàÿ îãðàíè÷èëà
ó÷àñòèå èçáðàííûõ ÷ëåíîâ çàêîíîäàòåëüíîãî îðãàíà â äåëàõ Êîëîíèè
è íàäåëèëà äîñòàòî÷íóþ âëàñòü ãóáåðíàòîðó29. Çàêîíîäàòåëüíûé ñîâåò
áûë ñîñòàâëåí èç 14 èçáðàííûõ ó÷àñòíèêîâ è 15 ÷èíîâíèêîâ è íàçíà÷åííûõ ó÷àñòíèêîâ, êîòîðûå ãîëîñîâàëè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîæåëàíèÿìè
ãóáåðíàòîðà, êîòîðûé, ñ ðåøàþùèì ãîëîñîì, äåéñòâîâàë êàê ïðåçèäåíò
Ñîâåòà. Êîíñòèòóöèÿ 1944 ã. èìåëà äâà íîâøåñòâà  âñåîáùåå èçáèðàòåëüíåå
ïðàâî è Çàêîíîäàòåëüíûé ñîâåò êàê êëþ÷åâîé îðãàí ïîëèòè÷åñêîé æèçíè
îñòðîâà. Ëþáîé íàëîãîâûé çàêîí èëè áþäæåò íå ìîã áûòü óòâåðæäåí áåç
ðàññìîòðåíèÿ åãî Çàêîíîäàòåëüíûì ñîâåòîì.
Èòàê, c ïðèíÿòèåì Âåñòìèíñòåðñêîãî ñòàòóòà 1931 ã. íà÷àëñÿ íîâûé
ýòàï òðàíñôîðìàöèè Áðèòàíñêîé èìïåðèè â Ñîäðóæåñòâî íàöèé.
Ïðèíÿòèå Âåñòìèíñòåðñêîãî ñòàòóòà 1931 ã. çàëîæèëî îñíîâó ðàçâèòèþ
êà÷åñòâåííî íîâûõ âçàèìîîòíîøåíèé è íåñêîëüêî çàòîðìîçèëî ïîëíûé
ðàñïàä Áðèòàíñêîé èìïåðèè. Ïîëèòè÷åñêàÿ æèçíü ßìàéêè â 19311944 ãã.
áûëà êëþ÷åâûì ýòàïîì ê ôîðìèðîâàíèþ íàöèîíàëüíîãî ñàìîñîçíàíèÿ
è ðåôîðìèðîâàíèþ êîíñòèòóöèîíàëèçìà Áðèòàíñêîé èìïåðèè â ðåãèîíå.
Áûëè îñíîâàíû âåäóùèå â áóäóùåì ïîëèòè÷åñêèå ñèëû  Ïðîãðåññèâíàÿ
Ëèãà ßìàéêè è Íàðîäíàÿ Íàöèîíàëüíàÿ Ïàðòèÿ. Âåäóùèìè ëèäåðàìè
îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ ñòàíîâÿòñÿ À. Áóñòàìàíòå, Â. Ìýíëè. Â 1944 ð.
Àíãëèÿ ïîøëà íà ïðåäîñòàâëåíèå îãðàíè÷åííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ßìàéêå. Ñòðàíà ïîëó÷èëà êîíñòèòóöèþ, ïî êîòîðîé ñîçäàâàëñÿ
ïàðëàìåíò èç äâóõ ïàëàò  íèæíÿÿ âûáèðàëàñü, à âåðõíÿÿ ñîñòîÿëà èç
íàçíà÷àåìûõ ÷ëåíîâ  ñîâåò ìèíèñòðîâ. Îäíàêî âñÿ ïîëíîòà âëàñòè
îñòàâàëàñü â ðóêàõ àíãëèéñêîãî ãóáåðíàòîðà êàê ïðåäñòàâèòåëÿ áðèòàíñêîé
êîðîíû.

28
29

P. Phillips, Race , p. 101.
R. Nettleford, Manley , p. 18.
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MODEL WESTMINSTERSKI JAKO TYPOWY MODEL ROZWOJU
POLITYCZNEGO BRYTYJSKICH KOLONII NA KARAIBACH (1931–1944)
(JAMAJKA)
(STRESZCZENIE)

W artykule autor analizuje ewolucjê polityczn¹ Jamajki w latach 19311944. W omawianym
okresie rozwój polityczny Jamajki pozostaje zdaniem autora pod wp³ywem Statutu Westminsterskiego
z 1931 r. i mo¿e byæ okrelony jako zgodny z westminsterskim modelem ³adu publicznego, który
obowi¹zywa³ w brytyjskich posiad³ociach kolonialnych na Karaibach. Autor bada tak¿e wp³yw poszczególnych partii i ruchów politycznych na kolonialne spo³eczeñstwo Jamajki. Za punkt zwrotny
w historii politycznej Jamajki autor uwa¿a uchwalenie konstytucji tego kraju w 1944 r., która wprowadzi³a powszechne prawo wyborcze. W omawianym okresie Jamajka by³a najbardziej rozwiniêtym pod
wzglêdem gospodarczym i politycznym brytyjskim terytorium na Karaibach.

POLITICAL DEVELOPMENT OF THE BRITISH COLONIES
IN THE CARIBBEAN FOR THE WESTMINSTER MODEL (1931–1944)
(JAMAICA)
(SUMMARY)

This article analyzes the political development of Jamaica from 1931 to 1944. The political
development of Jamaica can be characterized by the Statute of Westminster 1931 and Westminster
model of governance colonies on the example of the British possessions in the Caribbean. The article
further studies political parties and movements in Jamaica and their impact on colonial society. The
turning point in the political history of Jamaica was the adoption of the Constitution of 1944, which
introduced universal suffrage. Jamaica was the most politically and economically powerful colony in
the British Caribbean.

POLITISCHE ENTWICKLUNG DER BRITISCHEN KOLONIEN
IN DER KARIBIK NACH DEM WESTMINSTER-MODELL (1931–1944)
(JAMAIKA)
(ZUSAMMENFASSUNG)

Im Artikel wird die politische Entwicklung von Jamaika analysiert. Beispiele von britischen
Besitzungen in der Karibik werden durch das Statut von Westminster von 1931 und das Westminster-Modell der Kolonialregierung charakterisiert. Die politischen Parteien und Bewegungen in Jamaika
und deren Auswirkungen auf die Kolonialgesellschaft werden studiert. Der Wendepunkt in der politischen Geschichte von Jamaika war die Verabschiedung der Verfassung von 1944, die das allgemeine
Wahlrecht einführte. Jamaika war in diesem Zeitraum das in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht
höchstentwickelte britische Gebiete in der Karibik.

HISTORIA

STUDIA WARMIŃSKIE 52 (2015)
ISSN 0137-6624

Andrzej Petrenko
Wydział Historyczny
Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki

Ïóòè ðåôîðìèðîâàíèÿ öåðêîâíî-ïàðàôèàëüíûõ
øêîë êèåâñêèì ìèòðîïîëèòîì Ïëàòîíîì
(Ãîðîäåöêèì)
Słowa kluczowe:

Kościół prawosławny, metropolita Platon Horodecki, diecezja kijowska, szkoły
parafialne.

Keywords:

Orthodox Church, Metropolitan Platon Gorodetsky, Diocese of Kiev, parochial schools.

Schlüsselworte:

Orthodoxe Kirche, Metropolit Platon Horodecki, Kiewer Diözese, Parochialschulen.

Ïîÿâëåíèå öåðêîâíî-ïàðàôèàëüíûõ øêîë â íà÷àëå XIX âåêà èìåëî
øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå ïî âñåé Ðîññèéñêîé èìïåðèè. Òàêèå
ó÷ðåæäåíèÿ çàòðàãèâàëè íå òîëüêî ýêîíîìè÷åñêèå èëè ñîöèàëüíûå
âîïðîñû, íî è âëèÿëè íà ðåëèãèîçíî-íðàâñòâåííóþ ñòîðîíó îáùåñòâà.
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ñòàòóñ ãîñóäàðñòâåííîñòè äëÿ Ïðàâîñëàâíîé
öåðêâè â Óêðàèíå â ñèíîäàëüíóþ ýïîõó ðåãëàìåíòèðîâàë öåðêîâíóþ
èíñòèòóöèþ êàê ÷àñòü âñåîáùåãî ÷èíîâíè÷åñêîãî àïïàðàòà, ïîëèòèêà
êîòîðîãî ïåðåïëåòàëàñü ñ ïåðåìåí÷èâîé èäåîëîãèåé àâãóñòåéøèõ
èìïåðàòîðîâ. Èñòîðèêè ïîäòâåðæäàþò, ÷òî íà ïðîòÿæåíèè âñåãî XIX
âåêà ïðîèñõîäèëè ïîïûòêè íàéòè ïóòè ðåôîðì è êîíòððåôîðì ïî
îòíîøåíèþ ê öåðêîâíî-ïàðàôèàëüíûì øêîëàì (äàëåå  ÖÏØ).
Âîçðîæäåíèå ÖÏØ â êîíöå XIX âåêà èññëåäîâàòåëè ñâÿçûâàþò
ñ óòâåðæäåíèåì Ïðàâèë äëÿ öåðêîâíî-ïàðàôèàëüíûõ øêîë 1884 ãîäà
(äàëåå  Ïðàâèëà), íî ïðè÷èíó ïîÿâëåíèÿ òàêèõ èíñòèòóöèé ðàññìàòðèAdres/Adresse/Anschrift: mgr Andrzej Petrenko, Katedra Wspó³czesnej Historii Ukrainy, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, ul. Wo³odymyrska 60, 01-601 Kijów, Ukraina, andpetrenko@yandex.ua.
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âàþò ñ ðàçíûõ ñòîðîí. Ê íàèáîëåå èíòåðåñíûì âûâîäàì ïðèõîäèò
Å.Â. Êðóòèöêàÿ: Ãëóáîêîå ïðîíèêíîâåíèå ðåâîëþöèîííûõ èäåé
â îáðàçîâàííóþ ìîëîäåæíóþ ñðåäó, åå êðàéíÿÿ ðàäèêàëèçàöèÿ, ïàäåíèå
àâòîðèòåòà âåðõîâíîé âëàñòè â óêàçàííûé ïåðèîä, áûëè óâÿçàíû
ïðàâèòåëüñòâîì íå ñ ñîáñòâåííîé íåñïîñîáíîñòüþ ãèáêî ðåàãèðîâàòü íà
ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèå èçìåíåíèÿ â Ðîññèè, à ñ óìåíüøåíèåì ðîëè
öåðêâè â íà÷àëüíîì îáðàçîâàíèè íàðîäà 1. Äðóãîé èññëåäîâàòåëü,
Ò.Å. Æèòíåâ, îöåíèâàë ðåôîðìû ÖÏØ â îòíîøåíèè êîíêóðåíöèè ìåæäó
íèìè è ìèíèñòåðñêèìè øêîëàìè íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ. Òàê,
Ò. Æèòíåâ îòìå÷àåò, ÷òî ñîçäàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ïðîõîäèëî áåç
ïîääåðæêè îáùåñòâåííûõ ñèë, áåç îïîðû íà ìàòåðèàëüíóþ áàçó, ïðè
îòñóòñòâèè ó÷èòåëüñêèõ êàäðîâ, ÷òî â äàëüíåéøåì îïðåäåëèëî èõ
íåäîñòàòêè: ôèíàíñîâóþ íåîáåñïå÷åííîñòü è ñëàáîå ïðåïîäàâàíèå.
Ñîçäàíèå ïîä÷èíåííîé Ñèíîäó ñèñòåìû øêîë ðàñêîëîëî çàâåäîâàíèå
íà÷àëüíûì îáðàçîâàíèåì ìåæäó äâóìÿ êðóïíûìè âåäîìñòâàìè2.
Íåîäíîçíà÷íîå îòíîøåíèå èññëåäîâàòåëåé ê âîçðîæäåíèþ ÖÏØ
ïîñëå ïîÿâëåíèÿ Ïðàâèë 1884 ãîäà äàåò íàì ïðàâî çàíîâî ïåðåñìîòðåòü
ýòó ó÷åáíóþ èíñòèòóöèþ ñêâîçü ïðèçìó ðåâíîñòíîãî èíèöèàòîðà
Ïðàâèë êèåâñêîãî ìèòðîïîëèòà Ïëàòîíà (Ãîðîäåöêîãî), ðîëü êîòîðîãî
â äåëå íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ íà òåððèòîðèè ñîâðåìåííîé Óêðàèíû äî
ñåãî âðåìåíè îñòàåòñÿ íåçàñëóæåííî çàáûòîé èëè íå äî êîíöà ðàñêðûòîé
öåðêîâíûìè è ñâåòñêèìè èñòîðèêàìè. Ïîýòîìó öåëüþ ýòîé ñòàòüè
ÿâëÿåòñÿ èçó÷åíèå ñóòè ðåôîðìèðîâàíèÿ ÖÏØ ñ 1884 ãîäà ñêâîçü ïðèçìó
äåÿòåëüíîñòè êèåâñêîãî Àðõèïàñòûðÿ.
Íåîöåíèìûì èñòî÷íèêîì äëÿ íàøåãî èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
îôèöèàëüíàÿ öåðêîâíàÿ ïåðèîäèêà  Êèåâñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè
, à òàêæå ìàòåðèàëû èç ëè÷íîãî ôîíäà êèåâñêîãî ìèòðîïîëèòà Ïëàòîíà
(Ãîðîäåöêîãî), êîòîðûé õðàíèòñÿ â Èíñòèòóòå ðóêîïèñè Íàöèîíàëüíîé
áèáëèîòåêè Óêðàèíû èìåíè Â.È. Âåðíàäñêîãî.
Õðîíîëîãè÷åñêèå ðàìêè èññëåäîâàíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ ïåðèîäîì
ïðåáûâàíèÿ ìèòðîïîëèòà Ïëàòîíà (Ãîðîäåöêîãî) íà Êèåâñêîé êàôåäðå
 ñ 1882 ïî 1891 ãîäû.
Ãåîãðàôè÷åñêèå ðàìêè ðàáîòû îõâàòûâàþò òåððèòîðèþ Êèåâñêîé
ìèòðîïîëèè-åïàðõèè, ñîñòîÿùåé èç 12 ïîâåòîâ: Êèåâñêîãî, Âàñèëüêîâñêîãî,
1 Å.Â. Êðóòèöêàÿ, Öåðêîâíî-ïðèõîäñêèå øêîëû Ðîññèè â êîíöå XIX  íà÷àëå XX ââ., http://
www.dissercat.com/content/tserkovno-prikhodskie-shkoly-rossii-v-kontse-xix-nachale-xx-vv
(24.02.2015).
2 Ò.Å. Æèòåíåâ, Öåðêîâíîïðèõîäñêèå øêîëû â Ðîññèè: 18841918 ãã., http://www.dslib.net/
istoria-otechestva/cerkovnoprihodskie-shkoly-v-rossii.html (24.02.2015).

Ïóòè ðåôîðìèðîâàíèÿ öåðêîâíî-ïàðàôèàëüíûõ øêîë...

351

Studia Warmińskie 52 (2015)

Ðàäîìûøëüñêîãî, ×åðêàññêîãî, ×èãèðèíñêîãî, Áåðäè÷åâñêîãî,
Òàðàùàíñêîãî, Ñêâèðñêîãî, Çâåíèãîðîäñêîãî, Ëèïîâåöêîãî, Óìàíñêîãî, Êàíåâñêîãî. Ïðè ýòîì íà 1885 ãîä Êèåâñêàÿ åïàðõèÿ ñîñòîÿëà èç
254 òûñ. 816 ïðàâîñëàâíûõ æèòåëåé, èìåëà 1335 öåðêâåé è 3014
äóõîâíûõ ëèö3.
Â 1884 ãîäó âñòóïèëè â ñèëó Ïðàâèëà ñ îäîáðåíèåì èõ èìïåðàòîðîì Àëåêñàíäðîì III ñî ñëåäóþùåé ðåçîëþöèåé: Íàäåþñü, ÷òî
ïðèõîäñêîå äóõîâåíñòâî îêàæåòñÿ äîñòîéíûì ñâîåãî âûñîêîãî ïðèçíàíèÿ â ýòîì âàæíîì äåëå 4 . Äàííàÿ ðåìàðêà èìïåðàòîðà ÿâíî
àêöåíòèðîâàëà âíèìàíèå íà ðîëè äóõîâåíñòâà, êîòîðîå ñòàíîâèëîñü
ãëàâíûì ïðåäñòàâèòåëåì â æèçíè ÖÏØ. Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî
óòâåðæäåíèå àâãóñòåéøèì Ïðàâèë óæå ïðåäîñòàâëÿëî ïðàâîâóþ íîðìó
ñâÿùåííèêó, à èìåííî: îòêðûâàòü ïðèõîäñêèå øêîëû (ïóíêò ¹2), îáó÷àòü
(¹10), íàñòàâëÿòü (¹11)5. Â òî æå âðåìÿ ýòîò ïðàâîâîé äîêóìåíò
ïðîïèñûâàë, ÷òî âñþ äàëüíåéøóþ äåÿòåëüíîñòü ÖÏØ äîëæåí
ðåãëàìåíòèðîâàòü è êîíòðîëèðîâàòü åïàðõèàëüíûé àðõèåðåé
ïîñðåäñòâîì Åïàðõèàëüíîãî ó÷èëèùíîãî ñîâåòà. Ñàìè ÖÏØ ïîäëåæàëè
êëàññèôèöèðîâàíèþ íà îäíîêëàññíûå, äâóõêëàññíûå è øêîëû ãðàìîòíîñòè.
Êèåâñêèé ìèòðîïîëèò Ïëàòîí (Ãîðîäåöêèé) ðåøèòåëüíî
ïîääåðæèâàë ñóùåñòâîâàíèå ÖÏØ è âûñòóïàë çà äàëüíåéøåå ðàçâèòèå
òàêèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé â ñâîåé åïàðõèè. Îäíàêî Àðõèïàñòûðü
ñòîëêíóëñÿ ñ ðÿäîì ïðîáëåì, êîòîðûå íå ðàññìàòðèâàëèñü óòâåðæäåííûìè
Ïðàâèëàìè.
Îñíîâíûì íîâøåñòâîì Ïðàâèë 1884 ãîäà áûëî ó÷ðåæäåíèå
Åïàðõèàëüíîãî ó÷èëèùíîãî ñîâåòà, â îáÿçàííîñòè êîòîðîãî âõîäèë
êîíòðîëü çà ÖÏØ íà âûñøåì åïàðõèàëüíîì óðîâíå. Îäíàêî îòñóòñòâèå
íà ìåñòíîì óðîâíå îïðåäåëåííîé ñòðóêòóðèçàöèè âçàèìîîòíîøåíèé
â ñèñòåìå ÖÏØ ñ Åïàðõèàëüíûì ó÷èëèùíûì ñîâåòîì äàâàëî ïîâîä
Ìèíèñòåðñòâó íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ âûñêàçûâàòüñÿ ïðîòèâ
ñóùåñòâîâàíèÿ öåðêîâíûõ øêîë. Àðãóìåíòîì ê êîíôðîíòàöèè ñëóæèëî
áåñêîíòðîëüíîñòü ïðåïîäàâàíèÿ ñâÿùåííèêîâ â øêîëàõ, ÷òî âûçûâàëî
3 Èíñòèòóò ðóêîïèñè Íàöèîíàëüíîé áèáëèîòåêè Óêðàèíû èìåíè Â. È. Âåðíàäñêîãî, Äåëî
3374. Ïëàòîí ìèòðîïîëèò Êèåâñêèé è Ãàëèöêèé  Ïîáåäîíîñöåâó Êîíñòàíòèíó Ïåòðîâè÷ó.
Ïèñüìî, 1 èþíÿ 1885 ã., 2 ëèñò.
4 Êèåâñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè çà 1884 ã. èçäàâàåìûÿ ïðè Êèåâñêîé äóõîâíîé
àêàäåìèè, Ê. Òèïîãðàôèÿ, Ã.Ò. Êîð÷àê-Íîâèöêîãî, Ìèõàéëîâñêàÿ óë. ñîáñòâ. äîì. 1884 ã., c. 794.
5 Ïîëíîå ñîáðàíèå çàêîíîâ Ðîññèéñêîé èìïåðèè çà 1884 ãîä / Ïîëîæåíèå î öåðêîâíîïðèõîäñêèõ øêîëàõ, çàêîí Ðîññèéñêîé èìïåðèè, https://ru.wikipedia.org/wiki/Ôaéë:Ïîëîæåíèå
î öåðêîâíî-ïðèõîäñêèõ_øêîëàõ_1884.djvu (24.02.2015).
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ñîìíåíèå â èõ óñåðäèè, ñïîñîáíîñòÿõ è äàâàëî ïîâîä îáâèíÿòü ÖÏØ
â ðàçâèòèè êëåðèêàëèçìà6. Îáúåêòèâíàÿ ñòîðîíà òàêîãî êîíôëèêòà
îñíîâûâàëàñü áîëüøå íà ôèíàíñîâîì àñïåêòå, íà êîòîðûé óêàçûâàåò
èññëåäîâàòåëü Â. Ïåðåðâà, à èìåííî: íåæåëàíèå äåëèòü êàçåííîå
ôèíàíñèðîâàíèå ìèíèñòåðñêèõ ó÷ðåæäåíèé ñ öåðêîâíûìè èíñòèòóöèÿìè
ïðèâîäèëî ê êðèçèñó ÖÏØ äî ïîÿâëåíèÿ Ïðàâèë 1884 ãîäà7.
Ñíÿòü íàïðÿæåíèå êîíôëèêòà è óñèëèòü êîíòðîëü íàä ÖÏØ
â Êèåâñêîé åïàðõèè ìèòðîïîëèò Ïëàòîí (Ãîðîäåöêèé) ïîïûòàëñÿ
ñ ïîìîùüþ ââåäåíèÿ èç ÷èñëà ñâåòñêèõ ëèö ñïåöèàëüíûõ íàáëþäàòåëåéðåâèçîðîâ, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ ðåãëàìåíòèðîâàëà èíñòðóêöèÿ,
óòâåðæäåííàÿ Àðõèïàñòûðåì îò 28 èþíÿ 1885 ãîäà8.
Â îáÿçàííîñòü èíñïåêòîðîâ âõîäèëî îïðåäåëÿòü øêîëû ïî òèïó,
êîíòðîëèðîâàòü ó÷åáíûé ïðîöåññ è ñîñòàâ ó÷àùèõ è ó÷àùèõñÿ,
íàáëþäàòü çà ñîñòîÿíèåì çäàíèé øêîë, áåñïîêîèòüñÿ îá èõ ìàòåðèàëüíîì
áëàãîïîëó÷èè, ïîäàâàòü åæåãîäíûå îò÷åòû â Åïàðõèàëüíûé ó÷åáíûé
ñîâåò. Ôàêòè÷åñêè èíñïåêòîðû äóáëèðîâàëè êîíòðîëèðóþùèå è ïðåäñòàâèòåëüñêèå ôóíêöèè ñâÿùåííèêîâ. Îäíàêî ñàìà èíñòðóêöèÿ îãîâàðèâàëà,
÷òî èíñïåêòîðû äîëæíû òîëüêî ïîìîãàòü ïîñëåäíèì, à íå çàìåíÿòü èõ.
Êðîìå òîãî, êèåâñêèé ìèòðîïîëèò Ïëàòîí ðåãëàìåíòèðîâàë
âçàèìîîòíîøåíèÿ ïîâåòîâûõ ó÷èëèùíûõ ñîâåòîâ ñ Åïàðõèàëüíûì
ó÷èëèùíûì ñîâåòîì. Îí îòìå÷àë ñëåäóþùåå: [ ] íåäîïóñòèìî ñ òî÷êè
çðåíèÿ åäèíñòâà àäìèíèñòðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ è íà ïðàêòèêå ñîçäàåò
ïîëîæåíèå, ïî êîòîðîìó óåçäíîå îòäåëåíèå íàõîäèòñÿ â ñîâåðøåííîé
íåçàâèñèìîñòè ê Åïàðõèàëüíîìó Ñîâåòó 9. Ãëàâíîé îáÿçàííîñòüþ
Åïàðõèàëüíîãî ó÷èëèùíîãî ñîâåòà áûëà çàáîòà î ìàòåðèàëüíîì áëàãîïîëó÷èè ÖÏØ ïåðåä åïàðõèàëüíûì àðõèåðååì10. Ïðåäñòàâèòåëè ýòîãî
ñîâåòà äîëæíû áûëè íàõîäèòüñÿ â êàæäîé ÖÏØ ïðè áëàãî÷èíèè, à åñëè
áûëè äâå øêîëû íà îäíî áëàãî÷èíèå, êàê, íàïðèìåð, â ãîðîäå Êèåâå,  òî
ïî äâà ïðåäñòàâèòåëÿ íà îäíî áëàãî÷èíèå11.
Â òî æå âðåìÿ áûë ó÷ðåæäåí îñîáûé Ñîâåò ïðè Ñèíîäå, êîòîðûé
çàâåäîâàë ÖÏØ. Îí ñîñòîÿë èç îäíîãî åïèñêîïà, ïîìîùíèêà è 4 ëèö,
6 Êèåâñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè çà 1882 ã. èçäàâàåìûÿ ïðè Êèåâñêîé äóõîâíîé
àêàäåìèè, Ê.: Òèïîãðàôèÿ Ã.Ò. Êîð÷àê-Íîâèöêîãî, Ìèõàéëîâñêàÿ óë. ñîáñòâ. äîì. 1882 ã., c. 411.
7 Â.Ñ. Ïåðåðâà, Öåðêîâí³ øêîëè â Óêðà¿í³ (ê³íåöü XVIII  ïî÷. ÕÕ ñò.), Ò. ²., Á³ëà Öåðêâà
2014, c. 146.
8 Êèåâñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè çà 1885 ã. èçäàâàåìûÿ ïðè Êèåâñêîé äóõîâíîé
àêàäåìèè, Ê.: Òèïîãðàôèÿ Ã.Ò. Êîð÷àê-Íîâèöêîãî, Ìèõàéëîâñêàÿ óë. ñîáñòâ. äîì. 1885 ã., c. 690695.
9 Â.Ñ. Ïåðåðâà, Öåðêîâí³ øêîëè , c. 168.
10 Êèåâñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè çà 1886 ã. èçäàâàåìûÿ ïðè Êèåâñêîé äóõîâíîé
àêàäåìèè, Ê.: Òèïîãðàôèÿ Ã.Ò. Êîð÷àê-Íîâèöêîãî, Ìèõàéëîâñêàÿ óë. ñîáñòâ. äîì. 1886 ã., c. 197.
11 Ibidem, c. 504.

Ïóòè ðåôîðìèðîâàíèÿ öåðêîâíî-ïàðàôèàëüíûõ øêîë...

353

Studia Warmińskie 52 (2015)

çíàêîìûõ ñ íàðîäíûì îáðàçîâàíèåì, äëÿ ñîäåéñòâèÿ ñâÿùåííèêó
â ïðåïîäàâàíèè è îêàçàíèè ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè12.
Óìåëàÿ ïîëèòèêà ìèòðîïîëèòà Ïëàòîíà â îòíîøåíèè
ñòðóêòóðèçàöèè ÖÏØ ïðèâåëà ê òîìó, ÷òî ãîñóäàðñòâî ïðèðàâíÿëî èõ
ê ìèíèñòåðñêèì øêîëàì: Îòíûíå öåðêîâíî-ïàðàôèàëüíûå øêîëû
ïîëó÷àþò, òàê ñêàçàòü, ïðàâà ãðàæäàíñòâà13.
Äèñêóññèîííûì âîïðîñîì îñòàâàëàñü ñèñòåìà ïðåïîäàâàíèÿ
â ÖÏØ, êîòîðàÿ îòëè÷àëàñü îò ìèíèñòåðñêèõ øêîë. Íàïðèìåð, èíñïåêòîðà
ìèíèñòåðñêèõ øêîë ñ÷èòàëè íóæíûì, ÷òîáû ïðåïîäàâàíèå ñîâåðøàëîñü
ïî çâóêîâîìó ìåòîäó, à íå ïî áóêâàðþ. Îäíàêî íîâøåñòâà, íå âñåãäà
íðàâèëèñü äåòÿì14. Òàêèì îáðàçîì, ñèñòåìà ïðåïîäàâàíèÿ îñòàâàëàñü íà
ëè÷íîì ðàññìîòðåíèè ó÷ðåäèòåëÿ ÖÏØ  ñâÿùåííèêà.
Â òî æå âðåìÿ ìèòðîïîëèò Ïëàòîí ïîíèìàë, ÷òî ÖÏØ äëÿ ìíîãèõ
ñòàíåò åäèíñòâåííûì èñòî÷íèêîì îáðàçîâàíèåì, à òàêæå ñïîñîáîì
îïðîâåðãíóòü ñêåïòèöèçì êðåñòüÿí, êîòîðûå óòâåðæäàëè, ÷òî ìíå
ãðàìîòà õëåáà íå äàñò15. Àðõèïàñòûðü ââîäèë íîâûå ïðåäìåòû, êîòîðûå
ïðèíåñëè áû ïîëüçó â äàëüíåéøåì äëÿ ó÷àùèõñÿ. Òàê, â ïðîãðàììå ÖÏØ
ïîÿâëÿëèñü óðîêè ñ òåì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê, ðóêîäåëèÿ, ðåìåñåë,
æèâîïèñè è äð.16
Ñàìî ïðåïîäàâàíèå â ÖÏØ âåëîñü íà ðóññêîì ÿçûêå, íî êèåâñêèé
àðõèïàñòûðü íàñòàèâàë, ÷òîáû íåóäîïîíÿòíûå ìåñòà îáúÿñíÿëèñü
ìàëîðîññèéñêèì íàðå÷èåì17.
Íåìàëîâàæíûìè âîïðîñàìè â äåëå ÖÏØ áûëî åå ôèíàíñèðîâàíèå
è êàäðîâàÿ ïîëèòèêà. Ñâÿòåéøèé Ñèíîä âûäåëÿë äåíüãè íà ñîäåðæàíèå
öåðêîâíûõ øêîë18, íî ñóììà ïîñîáèÿ ó÷èòåëÿì áûëà òàê íè÷òîæíî ìàëà,
÷òî âîçíèêàëè çàòðóäíåíèÿ íàéòè æåëàþùèõ, ñîãëàñíûõ íà äîëæíîñòü
ó÷èòåëåé â ÖÏØ19.
Ïðàâèëà íå óêàçûâàëè ïðåïîäàâàòü â ÖÏØ òîëüêî ñâÿùåííèêó,
õîòÿ îáÿçàííîñòü ñâÿùåííîñëóæèòåëÿ áûòü çàêîíîó÷èòåëåì ïîäðàçóìåâàëà åãî ïàñòûðñêîå ïðåäíàçíà÷åíèå. Èçâåñòíû ñëó÷àè, êîãäà
ñâÿùåííèêè ïðåïîäàâàëè áåñïëàòíî. Â òî æå âðåìÿ îáñóæäàëîñü, ÷òî
12
13

Êèåâñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè çà 1885 ã. , c. 346.
Êèåâñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè çà 1883 ã. èçäàâàåìûÿ ïðè Êèåâñêîé äóõîâíîé
àêàäåìèè, Ê.: Òèïîãðàôèÿ Ã.Ò. Êîð÷àê-Íîâèöêîãî, Ìèõàéëîâñêàÿ óë. ñîáñòâ. äîì. 1883 ã., c. 292293.
14 Êèåâñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè çà 1882 ã. , c. 417.
15 Ibidem, c. 411.
16 Â.Ñ. Ïåðåðâà, Öåðêîâí³ øêîëè , c. 220.
17 Â.Ã. Ìåøà, Êîíôåñ³éíèé òà ñóñï³ëüíèé àñïåêòè ðîçâèòêó ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè â Óêðà¿í³
1875  1990 ðîê³â, Äîíåöüê 2007, c. 31.
18 Êèåâñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè çà 1883 ã. , c. 293294.
19 Êèåâñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè çà 1885 ã. , c. 845.
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øêîëüíûå îáÿçàííîñòè ìîãëè ìåøàòü ïàñòûðþ äóõîâíî îêîðìëÿòü ñâîé
ïðèõîä. Äëÿ ñíÿòèÿ íàïðÿæåíèÿ â îáùåñòâå ïî ýòîìó âîïðîñó êèåâñêèé
ìèòðîïîëèò Ïëàòîí íàñòàèâàë íà òîì, ÷òîáû äîëæíîñòü çàêîíîó÷èòåëÿ
ïðåäîñòàâëÿëè äèàêîíàì èëè ìèðÿíàì, èìåþùèì ïîçíàíèå Çàêîíà
Áîæüåãî ñ ðåêîìåíäàöèè ñâÿùåííèêà20 . Àðãóìåíòèðîâàë êèåâñêèé
Àðõèïàñòûðü ýòî òåì, ÷òî äèàêîíû, íå çàäåéñòâîâàíû ïîñëå öåðêîâíîé
ñëóæáû, îíè ïîëó÷àþò íåáîëüøîå æàëîâàíèå, è äîïîëíèòåëüíîå
âîçíàãðàæäåíèå çà ó÷èòåëüñòâî â øêîëå òîëüêî ñìîæåò ïîïðàâèòü èõ
ìàòåðèàëüíîå áëàãîïîëó÷èå21.
Òàêàÿ òåíäåíöèÿ äàâàëà îñíîâàíèå ðàñøèðèòü âàêàíòíûå ñâÿùåííè÷åñêèå è äüÿêîíñêèå ìåñòà. Â ðåçóëüòàòå â Êèåâñêîé åïàðõèè ïåðåñòàë
äåéñòâîâàòü Óêàç 1869 ãîäà î ñîêðàùåíèè êîëè÷åñòâà øòàòíîãî äóõîâåíñòâà, îáúåäèíåíèÿ ïðèõîäîâ è ñóùåñòâîâàíèÿ ïðèïèñíûõ ïàðàôèé22.
Â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè îáùåå êîëè÷åñòâî ïðàâîñëàâíûõ ïðèõîäîâ
â Êèåâñêîé åïàðõèè ïðè ìèòðîïîëèòå Ïëàòîíå (Ãîðîäåöêîì) óâåëè÷èëîñü
íà 11,6%.
Åñëè ïðèõîä íå èìåë øòàòíîãî äüÿêîíà, òî íà ó÷èòåëüñêóþ ðàáîòó
ìîã áûòü ïîñòàâëåí ìèðÿíèí, ó÷èòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü êîòîðîãî
êîíòðîëèðîâàëàñü ìåñòíûì ñâÿùåííèêîì. Òðåáîâàíèå ê îáðàçîâàíèþ
ìèðÿíèíà çàâèñåëî îò êëàññèôèêàöèè ñàìîé ÖÏØ. Òàê, â øêîëå
ãðàìîòíîñòè ìîã ïðåïîäàâàòü ëþáîé ìèðÿíèí ïðè çíàíèè Çàêîíà
Áîæüåãî, çà÷àñòóþ òàêèìè ñòàíîâèëèñü îòñòàâíûå ñîëäàòû. Â îäíîêëàññíûõ è äâóõêëàññíûõ ÖÏØ äîëæíû áûëè ïðåïîäàâàòü ëèöà,
ïîëó÷èâøèå îáðàçîâàíèå â äóõîâíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ èëè æåíñêèõ
äóõîâíûõ ó÷èëèùàõ. Ïðîáëåìà ñîäåðæàíèÿ ó÷èòåëÿ-ìèðÿíèíà òàêæå
ïðîäîëæàëà ñóùåñòâîâàòü, ïîýòîìó â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè ïðàêòèêîâàëè
ñîâìåñòèòü äîëæíîñòü ïèñàðÿ ñî øêîëüíûì ó÷èòåëåì, à â ãîðîäàõ
ó÷èòåëÿ ìîãëè ïîëó÷àòü äîïîëíèòåëüíóþ îïëàòó ñ ëè÷íûõ ñðåäñòâ
íàñòîÿòåëåé â áîãàòûõ ïðèõîäàõ èëè çàíèìàòüñÿ ìåëêîé ÷èíîâíè÷åñêîé
ðàáîòîé23. Ìèòðîïîëèò Ïëàòîí ïðîòèâèëñÿ ïðàêòèêå ñîåäèíåíèÿ äâóõ
äîëæíîñòåé24. Îí íàñòàèâàë íà òîì, ÷òîáû óëó÷øèòü ìàòåðèàëüíîå
îáåñïå÷åíèå ÖÏØ çà ñ÷åò ìåöåíàòîâ, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé,
ïàðàôèàëüíûõ ïîïå÷èòåëüñòâ.
20
21
22

Êèåâñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè çà 1883 ã. , c. 147.
Êèåâñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè çà 1885 ã. , c. 845.
Êèåâñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè çà 1884 ã. , c. 559; Èíñòèòóò ðóêîïèñè Íàöèîíàëüíîé
áèáëèîòåêè Óêðàèíû èìåíè Â. È. Âåðíàäñêîãî, Äåëî 3365. Ïëàòîí ìèòðîïîëèò Êèåâñêèé è Ãàëèöêèé
 Ïîáåäîíîñöåâó Êîíñòàíòèíó Ïåòðîâè÷ó. Ïèñüìà, òåë. 28 äåêàáðÿ 1879  Èç ( ) â Ïèòåð,
÷åðíîâèêè, 2 ëèñò; Ñ.Ã. Ðóíêåâè÷, Èñòîðèÿ Ðóññêîé Öåðêâè â XIX â., Ðóíêåâè÷ 1901, c. 722723.
23 Êèåâñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè çà 1886 ã. , c. 345.
24 Êèåâñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè çà 1885 ã. , c. 692.
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Ïîýòîìó, êðîìå ðåãóëÿðíûõ âçíîñîâ ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ íà ÖÏØ,
ìèòðîïîëèò Ïëàòîí áûë èíèöèàòîðîì î âçûñêàíèè äîïîëíèòåëüíîãî
íàëîãà ñ ïèòåéíûõ çàâåäåíèé25. Òàêæå îí âûäåëÿë ñóììû ñ ñîáñòâåííûõ
ñðåäñòâ íà ñîäåðæàíèå ÖÏØ26, à äëÿ ïîîùðåíèÿ îòêðûâàòü ñåëüñêèì
æèòåëÿì ÖÏØ âûñòóïàë çà îòìåíó íàëîãà íà äðóãèå øêîëû, â êîòîðûõ íå
áóäóò îáó÷àòüñÿ èõ äåòè27.
Çàñâèäåòåëüñòâîâàí ôàêò, ÷òî êèåâñêèé ìèòðîïîëèò Ïëàòîí äîáèëñÿ
íàïðàâëåíèÿ ïðîöåíòîâ ñ êàïèòàëà ãðàôèíè Ñîôüè Áðàíèöêîé â ðàçìåðå
1 ìëí. ðóáëåé íà íóæäû 42 øêîë Êèåâùèíû, êîòîðûå ïîëó÷àëè åæåãîäíî
ïî 7455 ðóáëåé28.
Â Êèåâå Àðõèïàñòûðü ïîääåðæèâàë îáùåñòâî ãðàìîòíîñòè, öåëüþ
êîòîðîãî áûëî ôèíàíñîâîå âîçíàãðàæäåíèå ó÷èòåëåé, èçäàíèå ó÷åáíîé
ëèòåðàòóðû29.
Êðîìå àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîáëåì, ÖÏØ çàòðàãèâàëè è ðàçëè÷íûå
ðåëèãèîçíûå àñïåêòû. Òàê, íåñìîòðÿ íà ãîñïîäñòâî íàñåëåíèÿ
ïðàâîñëàâíîãî âåðîèñïîâåäàíèÿ, ïîäíèìàëñÿ âîïðîñ îá èõ ñîâìåñòíîì
îáó÷åíèè ñ èíîñëàâíûìè äåòüìè, ÷èñëåííîñòü êîòîðûõ ïîñòåïåííî
ðîñëà. Íàïðèìåð, â Êèåâñêîé åïàðõèè íà íà÷àëî ïðàâëåíèÿ ìèòðîïîëèòà
Ïëàòîíà (Ãîðîäåöêîãî) íàñ÷èòûâàëîñü 5 òûñ. 776 ñòàðîîáðÿäöåâ30, à íà
êîíåö  11212 ÷åë.31, êîëè÷åñòâî øòóíäèñòîâ êîëåáàëîñü â ïðåäåëàõ 1420
÷åë.32. Åñëè òàêóþ ïðîáëåìó íå èñïûòûâàëè çåìñêèå øêîëû, òî õàðàêòåð
ïðåïîäàâàíèÿ â ÖÏØ óæå ïîäðàçóìåâàë îáó÷åíèå â äóõå ïðàâîñëàâíîé
ðåëèãèè è íðàâñòâåííîñòè.
Âàæíî çàìåòèòü, ÷òî âîïðîñ ñîâìåñòíîãî îáó÷åíèÿ äåòåé ðàññìàòðèâàëñÿ íå êàê ðàçúåäèíÿþùèé ôàêòîð, à êàê îñíîâà, áëàãîäàðÿ êîòîðîé
èíîñëàâíûå äåòè ìîãëè áëèæå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïðàâîñëàâíûì
âåðîó÷åíèåì33. Ñàì ìèòðîïîëèò Ïëàòîí (Ãîðîäåöêèé) ðàçðåøàë äåòÿì íå
25
26

Ibidem, c. 361.
Èíñòèòóò ðóêîïèñè Íàöèîíàëüíîé áèáëèîòåêè Óêðàèíû èìåíè Â. È. Âåðíàäñêîãî, Äåëî
1039  1043. Äåëî î ïîæåðòâîâàíèè ìèòðîïîëèòîì Ïëàòîíîì äåíåã íà ïîñòðîéêó öåðêîâíîïðèõîäñêîé øêîëû â ã. Øåðøèíåö Ïîäîëüñêîé ãóáåðíèè, 5 ñåíòÿáðÿ  7 íîÿáðÿ 1886 ã.  5 îä. çá.,
2 ëèñò.
27 Èíñòèòóò ðóêîïèñè Íàöèîíàëüíîé áèáëèîòåêè Óêðàèíû èìåíè Â. È. Âåðíàäñêîãî, Äåëî 823
 824. Ïîñòàíîâëåíèå ñîâåùàíèÿ àðõèåïèñêîïîâ Þãî-Çàïàäíîãî êðàÿ ïî âîïðîñó ïîÿâëåíèÿ
è ðàñïðîñòðàíåíèÿ øòóíäèçìà è ìåðàõ áîðüáû ñ íèì; ïîñëàíèå ó÷àñòíèêîâ ñîâåùàíèÿ
ê ïðàâîñëàâíûì (÷åðíîâèêè), ñåíòÿáðü 1884 ã., ëèñò 16.
28 Â.Ñ. Ïåðåðâà, Öåðêîâí³ øêîëè , c. 209.
29 Êèåâñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè çà 1882 ã. , c. 472.
30 Â.Ã. Ìåøà, Êîíôåñ³éíèé òà ñóñï³ëüíèé , c. 173.
31 Ñ.Ã. Ðóíêåâè÷, Èñòîðèÿ Ðóññêîé Öåðêâè , c. 58.
32 Êèåâñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè çà 1882 ã. , c. 290291.
33 Êèåâñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè çà 1886 ã. , c. 105116.
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ïðàâîñëàâíîãî âåðîèñïîâåäàíèÿ ôàêóëüòàòèâíî ïîñåùàòü çàíÿòèÿ Çàêîíà
Áîæüåãî.
Ïîäâîäÿ èòîãè, ìîæåì ðåçþìèðîâàòü, ÷òî óòâåðæäåíèå Ïðàâèë
1884 ãîäà äàëî íîâûé èìïóëüñ äëÿ ñîçäàíèÿ è ðàçâèòèÿ íà÷àëüíûõ
öåðêîâíûõ øêîë. Ê ðàòèôèöèðîâàíèþ Ïðàâèë àêòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü
ìèòðîïîëèòà Ïëàòîíà (Ãîðîäåöêîãî) â Êèåâñêîé åïàðõèè ïðîäåìîíñòðèðîâàëà óñïåøíîå ðàçðåøåíèå îñíîâíûõ àäìèíèñòðàòèâíî-ñòðóêòóðíûõ, ýêîíîìè÷åñêèõ, êàäðîâûõ è ðåëèãèîçíûõ ïðîáëåì
â ðàçâèòèè ÖÏØ. Ïðè÷åì ìàòåðèàëû Êèåâñêèõ åïàðõèàëüíûõ
âåäîìîñòåé â ïåðèîä ïðàâëåíèÿ ìèòðîïîëèòà Ïëàòîíà óêàçûâàþò íàì íà
äåìîêðàòè÷åñêîå îáñóæäåíèå âîïðîñà îòíîñèòåëüíî æèçíè ÖÏØ.
Ìíîãèå ïðîáëåìû íåîäíîêðàòíî îñâåùàëèñü íà ñòðàíèöàõ ýòîãî
îôèöèàëüíîãî öåðêîâíîãî æóðíàëà, îíè áûëè äîñòóïíû äëÿ øèðîêèõ
ìàññ. Ñëåäñòâèåì ïîëîæèòåëüíîé ïîëèòèêè ìèòðîïîëèòà Ïëàòîíà
(Ãîðîäåöêîãî) â Êèåâñêîé åïàðõèè ìîæåò ñëóæèòü ñòàòèñòèêà îòêðûòèÿ
íîâûõ öåðêîâíûõ øêîë. Íàïðèìåð, òîëüêî â ïåðèîä ñ 1884 ïî 1885 ãîä
íîâûõ ÖÏØ îáðàçîâàëîñü íà 65 áîëüøå34. Ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î äîñòóïíîñòè ÖÏØ äëÿ ïðîñòîãî íàðîäà è äîâåðèè ê ïðåïîäàâàíèþ â äóõå
õðèñòèàíñêîé íðàâñòâåííîñòè.
Òàêèì îáðàçîì, íà îñíîâå àðõèâíûõ èñòî÷íèêîâ íàìè áûëî
ðàññìîòðåíî ñîñòîÿíèå ÖÏØ â Êèåâñêîé åïàðõèè ïîñëå ïðèíÿòèÿ
Ïðàâèë 1884 ãîäà. Äîêàçàíî, ÷òî ëè÷íîå ó÷àñòèå ìèòðîïîëèòà Ïëàòîíà
(Ãîðîäåöêîãî) ñîäåéñòâîâàëî ðàçâèòèþ ÖÏØ.
Îïðåäåëåíî, ÷òî Ïðàâèëà 1884 ãîäà ïðåäîñòàâëÿëè ïðàâîâóþ
íîðìó ê ñóùåñòâîâàíèþ è ðàçâèòèþ ÖÏØ íà óðîâíå îáùåïðèçíàííûõ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé â Ðîññèéñêîé èìïåðèè. Â òî æå âðåìÿ îíè íå ðåøàëè
îòäåëüíûå ïðîáëåìû â ñòðóêòóðíî-àäìèíèñòðàòèâíîé, ôèíàíñîâîé,
êàäðîâîé, ðåëèãèîçíîé ñôåðå. Ìèòðîïîëèò Ïëàòîí ïðåäïðèíèìàë
ïîïûòêè ðàçðåøèòü ìíîãèå çàòðóäíåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ÖÏØ, ïóòåì
àðõèåðåéñêîé âëàñòè è ëè÷íîãî âìåøàòåëüñòâà.
Äîêàçàíî, ÷òî ðàñïîðÿæåíèÿ ìèòðîïîëèòà Ïëàòîíà (Ãîðîäåöêîãî)
â îòíîøåíèè ÖÏØ ñïîñîáñòâîâàëè ê ðàçâèòèþ èíñòèòóöèé â Êèåâñêîé
ìèòðîïîëèè, íàëàæèâàëè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ Ìèíèñòåðñòâîì íàðîäíîãî
ïðîñâåùåíèÿ, óðàâíèâàëè èõ ñòàòóñ ñ çåìñêèìè øêîëàìè.
Ìíîãî÷èñëåííûå ôàêòû äàþò íàì îñíîâàíèå ñ÷èòàòü, ÷òî
ðàçâèòèåì ÖÏØ êèåâñêèé ìèòðîïîëèò Ïëàòîí âíåñ íåîöåíèìûé âêëàä
â ãîñóäàðñòâåííî-öåðêîâíûå îòíîøåíèÿ. Àðõèïàñòûðü çàáîòèëñÿ
34

Ibidem, c. 440.

Ïóòè ðåôîðìèðîâàíèÿ öåðêîâíî-ïàðàôèàëüíûõ øêîë...
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î âîñïèòàíèè îáùåñòâà â äóõå ïðàâîñëàâíîé íðàâñòâåííîñòè, ïîâûñèë
óðîâåíü ïðåïîäàâàíèå â øêîëàõ. Öåðêîâíî-ïàðàôèàëüíûå øêîëû ñòàëè
áîëåå äîñòóïíûìè äëÿ íàðîäíûõ ìàññ â êà÷åñòâå íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ïðè ýòîì Ïëàòîí (Ãîðîäåöêèé) îöåíèâàë íà÷àëüíîå øêîëüíîå
îáðàçîâàíèå êàê ýôôåêòèâíóþ âîçìîæíîñòü áîðüáû ïðîòèâ ðåëèãèîçíûõ, ïîëèòè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ íåñòðîåíèé îáùåñòâà. Òàêàÿ
ðåëèãèîçíî-ïðîñâåòèòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ìèòðîïîëèòà âîçâûøàëà
Êèåâñêóþ åïàðõèþ íà öåðêîâíîì è èñòîðè÷åñêîì óðîâíå.
ODNOWIENIE SZKOLNICTWA PARAFIALNEGO PRZEZ METROPOLITĘ
KIJOWSKIEGO PLATONA (HORODECKIEGO)
(STRESZCZENIE)

W artykule autor przedstawia d¹¿enia prawos³awnego metropolity kijowskiego Platona Horodeckiego maj¹ce na celu odnowienie szkolnictwa parafialnego w diecezji kijowskiej. Znaczenie wysi³ków tego dostojnika Kocio³a prawos³awnego dla kszta³tu wspó³czesnej edukacji publicznej na Ukrainie jest obecnie nieco zapomniane i nie jest czêstym przedmiotem badañ. Na postawie
przeprowadzonych analiz autor dochodzi do przekonania, ¿e Platon Horodecki, reformuj¹c szkolnictwo
parafialne w diecezji kijowskiej, d¹¿y³ przede wszystkim do odnowienia w powierzonej sobie spo³ecznoci wiadomoci przynale¿noci do jednej wspólnoty Kocio³a prawos³awnego. Autor zauwa¿a
ponadto, ¿e podjête przez dostojnika dzia³ania przyczyni³y siê do umocnienia prawos³awia na Ukrainie.

THE WAYS OF REFORMING PAROCHIAL SCHOOLS
BY KIEV METROPOLITAN PLATON (GORODETSKY)
(SUMMARY)

This article studies ways of reforming parochial schools by Kiev Metropolitan Platon (Gorodetsky). Actuality of the theme is caused by the lack of research, where this aspect is studied. Moreover,
many scientists are ambivalent about the revival of parochial schools after the appearance of Rules
in 1884. The author tries to review this educational institution through the prism of Metropolitan Platon
Gorodetsky. Despite the fact that Metropolitan was a zealous proponent of the Rules, his role in
public education of modern Ukraine is undeservedly forgotten. Numerous facts suggest that Metropolitan Platon made a valuable contribution to state and church relations. He solved the problem of
structural, administrative, financial, human, and religious nature in regard to parochial schools. The
Archbishop cared about the education of society in the spirit of orthodox morality. Platon also raised
the level of schooling. Due to his help the parochial schools have become more accessible to the
masses. However, Platon regarded such primary education as an efficient method to fight against the
religious, political and social problems in society. Such religious and educational activity of Metropolitan raised the amount of Kiev Diocese.
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DIE WEGE DER NEUERUNG DER PAROCHIALSCHULE
DURCH DEN KIEWER METROPOLITEN PLATON (HORODECKI)
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Verfasser versucht die Bildungseinrichtung der Parochialschulen durch das Auge des
Kiewer Metropolit Platon Horodecki neu zu sehen, da er der eifrige Urheber dieses Reglementes
war. Seine Rolle in der Sache der Volksbildung auf dem Territorium der heutigen Ukraine ist zur Zeit
unverdientermaßen vergessen oder nicht genug von den kirchlichen und säkularen Historikern erforscht worden. Zahlreiche Gegebenheiten geben uns Grund zu glauben, dass sich der Metropolit Platon
um die Bildung der Gesellschaft im Sinne der orthodoxen Moral bemühte und damit das Niveau des
Unterrichtes in den Schulen erhöht hat. Solche religiösen und pädagogischen Aktivitäten des Kiewer Metropoliten stärkten seine Diözese in der Kirche und auf historische Ebene.
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XVI Dni Interdyscyplinarne Misja teologii w uniwersytecie
(9–10 czerwca 2015 r.)

Na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie
910 czerwca 2015 r. odby³y siê XVI Dni Interdyscyplinarne. Organizatorami
konferencji by³ Wydzia³ Teologii UWM w Olsztynie oraz Wy¿sze Seminarium
Duchowne Metropolii Warmiñskiej Hosianum w Olsztynie. Celem obrad by³o
ustalenie, jak¹ misjê ma do spe³nienia we wspó³czesnym uniwersytecie teologia.
Poszczególne przed³o¿enia zgrupowane zosta³y w trzech sesjach, przy czym
pierwszego dnia odby³y siê dwie, a drugiego tylko jedna sesja.
Uczestników XVI Dni Interdyscyplinarnych w problematykê zwi¹zan¹
z misj¹ teologii w uniwersytecie wprowadzili kolejno w krótkich wyst¹pieniach
abp dr Edmund Piszcz, arcybiskup senior archidiecezji warmiñskiej, dr hab.
Miros³aw Gornowicz, prof. UWM, prorektor ds. ekonomicznych i rozwoju
UWM, ks. dr Pawe³ Rabczyñski, rektor WSD MW Hosianum w Olsztynie,
oraz ks. dr hab. Jacek J. Pawlik, prof. UWM, dziekan Wydzia³u Teologii UWM.
Pierwszy z mówców zwróci³ uwagê na to, ¿e teologia powinna uwra¿liwiaæ
wspó³czesnych naukowców oraz studentów na obecnoæ ¿ywego Boga w wiecie. Drugi prelegent podkreli³ przede wszystkim aktualnoæ przewodniego tematu konferencji. Natomiast trzeci przywo³a³ fakt, ¿e uprawianie refleksji teologicznej na poziomie uniwersyteckim na Warmii i Mazurach siêga czasów
odrodzenia, kiedy to w roku 1565 kard. Stanis³aw Hozjusz powo³a³ do istnienia
pierwsze w ówczesnej Polsce seminarium duchowne. Dziekan Wydzia³u Teologii zarysowa³ obszary badawcze, w których dochodzi do spotkania teologii
z innymi naukami.
Podczas pierwszej sesji wyst¹pi³o z referatami piêciu autorów. Ks. prof.
dr hab. Jan Winiewski (Wydzia³ Teologii UWM) wyg³osi³ referat ¯ycie codzienne
alumnów seminarium duchownego w Braniewie (1565/671811), w którym
zapozna³ s³uchaczy z codziennoci¹ funkcjonowania braniewskiej uczelni oraz
specyfik¹ ¿ycia jej studentów. Ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola (Wydzia³ Teologiczny UO) w wyst¹pieniu Racjonalnoæ w badaniach teologicznych zwróci³
uwagê na racjonalne aspekty teologicznej refleksji, dziêki którym teologia mo¿e
byæ postawiona w jednym szeregu z innymi naukami. Z kolei prof. dr hab. Józef
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Dêbowski (Instytut Filozofii UWM), podkrelaj¹c wyj¹tkow¹ specyfikê badañ
teologicznych, a w szczególnoci ich metody oraz przedmiot zainteresowania,
omówi³ temat Metodologiczny status teologii, czyli o osobliwociach teologii
jako nauki. Nastêpnie ks. prof. dr hab. Jan Perszon (Wydzia³ Teologiczny
UMK) w przed³o¿eniu Wszystko na sprzeda¿. Czy kto ma receptê na kryzys
uniwersytetu? zarysowa³ panoramê najwa¿niejszych wyzwañ, przed jakimi stoj¹
wspó³czesne uniwersytety. I w wieñcz¹cym pierwsz¹ sesjê wyk³adzie Misja
teologii w kontekcie przewrotu kognitywistycznego w naukach spo³ecznych
dr hab. Pawe³ Kawalec, prof. KUL (Wydzia³ Filozofii KUL) nakreli³ wra¿liwoæ
na Boga jako istotny element konstruowania adekwatnej do ludzkiej kondycji
ontycznej teorii spo³ecznej.
Obrady w ramach drugiej sesji rozpoczê³o wyst¹pienie ks. prof. dr. hab.
Edwarda Wiszowatego (Wydzia³ Teologii UWM) Rola teologii w nowoczesnym
uniwersytecie, które zosta³o powiêcone ukazaniu niezbêdnoci uwra¿liwiania
na rzeczywistoæ nadprzyrodzon¹ pracowników oraz s³uchaczy szkó³ wy¿szych. W kolejnym przed³o¿eniu Misja teologii w uniwersytecie. Jakiej teologii? ks. dr hab. Miros³aw Pawliszyn (Wydzia³ Teologii UWM) zwróci³ uwagê na
to, ¿e jeli teologia ma spe³niæ swoje zadanie uwra¿liwiania ludzi nauki na Boga,
to nie mo¿e byæ jedynie teori¹, ale musi byæ po³¹czona z praktyk¹, czyli równolegle z badaniami winny byæ podejmowane okrelone przedsiêwziêcia o charakterze duszpasterskim. Dalej, ks. dr hab. Grzegorz Barth (Wydzia³ Teologii KUL)
w wyk³adzie O specyfice i to¿samoci metodologicznej teologii ukaza³ teologiê
jako dziedzinê graniczn¹, czyli równoczenie powi¹zan¹ z innymi naukami, jak
równie¿ od nich istotnie odrêbn¹. W referacie Teologia jako typ poznania
naukowego. Zarys koncepcji Stanis³awa Kamiñskiego ks. dr Karol Jasiñski
(Wydzia³ Teologii UWM) scharakteryzowa³ teologiê w aspekcie jej przedmiotu,
metody oraz celu, odwo³uj¹c siê do wybranych publikacji S. Kamiñskiego,
jednego z twórców Lubelskiej Szko³y Filozofii Klasycznej. Mgr £ukasz Sad³ocha (Wydzia³ Filozofii KUL) w przed³o¿eniu Diagnostyczna rola teologii zaprezentowa³ wizjê teologii jako nauki rejestruj¹cej oraz odwzorowuj¹cej zmiany
i transformacje, którym podlega wspó³czesny cz³owiek. W kolejnym wyst¹pieniu, Aktualnoæ Kantowskiego projektu uniwersytetu jako sporu fakultetów,
ks. dr Zdzis³aw Kieliszek (Wydzia³ Teologii UWM), odwo³uj¹c siê do przemyleñ Immanuela Kanta, ukaza³ uniwersytet jako obecnie najw³aciwsze miejsce
twórczego cierania siê ze sob¹ ró¿nych wizji rzeczywistoci. I wreszcie
ks. mgr £ukasz B. Michoñ (Wydzia³ Filozofii KUL) na zadane w tytule referatu
pytanie Czy wspó³czesny uniwersytet potrzebuje teologii oderwanej od filozofii
przyrody? odpowiedzia³ przecz¹co, paradoksalnie podkrelaj¹c jednoczenie, ¿e
im bardziej rozwijaj¹ siê nauki przyrodnicze, tym bardziej potrzebuj¹ one teologii,
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ale jej obecnoæ w dialogu z nimi ze wzglêdu na ich specyfikê mo¿e siê wspó³czenie urzeczywistniæ jedynie poprzez filozoficzne interpretacje.
Drugi dzieñ obrad rozpoczê³o wyst¹pienie ks. prof. dr. hab. Romana
Krawczyka (Wydzia³ Teologii UWM) Kulturowy, antropologiczny i teologiczny
wymiar Biblii, w którym prelegent ukaza³ najwa¿niejsze biblijne w¹tki obecne
w kulturze, pocz¹wszy od staro¿ytnoci a¿ po czasy najnowsze, a tak¿e podkreli³ rolê Pisma wiêtego w teologii. Dr hab. Dariusz Barbaszyñski (Instytut
Filozofii UWM) w nastêpnym referacie Teologia jako sk³adnik dowiadczenia
religijnego. Refleksja Mariana Zdziechowskiego zasygnalizowa³, ¿e strukturalnym elementem ka¿dej religii jest mniej b¹d bardziej rozbudowana racjonalna
refleksja nad rzeczywistoci¹ nadprzyrodzon¹. W nastêpnym przed³o¿eniu
Kszta³cenie pedagogiczne studentów teologii na polskich uniwersytetach
prof. dr hab. Anna Zellma (Wydzia³ Teologii UWM) nakreli³a problemy zwi¹zane z przygotowaniem absolwentów studiów teologicznych do podjêcia pracy
wychowawczo-edukacyjnej we wspó³czesnej szkole. Dr Aleksandra Nalewaj
(Wydzia³ Teologii UWM) w wyk³adzie Spotkanie Magdaleny i Zmartwychwsta³ego w Janowej Ewangelii (por. J 20,1-2.11-18) a poszukiwanie Oblubieñca w Pieni nad Pieniami w perspektywie intertekstualnej podkreli³a
niezbêdnoæ korzystania przez teologów w badaniach nad tekstem biblijnym
(w okrelonych przypadkach) z bogatego i wielowymiarowego dorobku przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, w szczególnoci literaturoznawców.
W kolejnym referacie Pozycja spo³eczno-polityczna kobiet w Izraelu na podstawie prezentacji postaci biblijnych ks. dr hab. Jan Klinkowski, prof. PWT
(Papieski Wydzia³ Teologiczny we Wroc³awiu) nakreli³ rolê i wyj¹tkowoæ kobiety w ¿ydowskiej kulturze oraz codziennoci. Nastêpnie ks. dr hab. Stanis³aw
Kozakiewicz (Wydzia³ Teologii UWM), odpowiadaj¹c przecz¹co na tytu³owe
pytanie Czy teologia dogmatyczna jest tylko dla duchownych i katechetów?,
w wyg³oszonym referacie postawi³ postulat nieustannego popularyzowania wiedzy teologicznej wród studentów i naukowców zawodowo niezwi¹zanych
z uprawianiem teologii. W przedostatnim wyk³adzie Chrzecijañska nauka
o cz³owieku w s³u¿bie wychowania ks. dr Wojs³aw Czupryñski (Wydzia³ Teologii UWM) zaprezentowa³ chrzecijañsk¹ antropologiê jako fundament, na bazie
którego mog¹ byæ kszta³towane prawid³owe miêdzyludzkie relacje i w³aciwe
odnoszenie siê cz³owieka do wiata przyrody. Ostatnim referatem by³o wyst¹pienia ks. dr. Cezarego Opalacha (Wydzia³ Teologii UWM) na temat W poszukiwaniu ludzkiego paradygmatu w psychologii, w którym zakrelone zosta³y
próby trafnego psychologicznego ujêcia fenomenu cz³owieka.
XVI Dni Interdyscyplinarne zakoñczy³y siê krótkim podsumowuj¹cym wyst¹pieniem ks. dr. hab. Jacka J. Pawlika, prof. UWM. Dziekan Wydzia³u Teologii
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UWM podziêkowa³ wszystkim prelegentom oraz s³uchaczom za udzia³. Zauwa¿y³ tak¿e, ¿e zorganizowane obrady nie wyczerpa³y problematyki misji teologii
we wspó³czesnym uniwersytecie. Wyrazi³ ponadto nadziejê, ¿e dziêki wskazanym rozwi¹zaniom, postawionym postulatom i przedyskutowanym kwestiom
konferencja przyczyni siê do owocniejszej obecnoci refleksji teologicznej we
wspó³czesnym uniwersytecie.
Ks. Zdzis³aw Kieliszek
Olsztyn
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Katecheza multimedialna – dzieci w wieku 5–9 lat, Young Digital
Planet 2014

Podstawowym zadaniem nauczyciela religii jest wprowadzenie katechizowanych w wiat wartoci ewangelicznych i pomocy w pog³êbieniu relacji do
Chrystusa. Wspó³czenie nie jest ³atwo dotrzeæ do m³odego cz³owieka i przekazaæ mu podstawowe prawdy wiary i postawy moralne. W zwi¹zku z tym zawód
nauczyciela religii, oprócz pog³êbionej wiary i osobistego wiadectwa katechety,
wymaga tak¿e sporej inicjatywy i kreatywnoci, by doskonaliæ i szukaæ wci¹¿
nowych dróg przekazywania orêdzia zbawienia. St¹d ka¿dy katecheta, któremu
zale¿y na dobru i zbawieniu uczniów, szuka ró¿nych rozwi¹zañ, które sprawi¹,
¿e jego pos³uga stanie siê bardziej owocna.
W dzisiejszych czasach urz¹dzenia cyfrowe obecne s¹ w wielu dziedzinach ¿ycia i nie sposób wyobraziæ sobie pracy, komunikacji i rozrywki bez nich.
Dla dzieci i m³odzie¿y sta³y siê naturalnym narzêdziem, którym pos³uguj¹ siê od
najm³odszych lat ¿ycia. Komputery, tablety i inne urz¹dzenia multimedialne
z powodzeniem wesz³y tak¿e do szkó³ i dobrze sprawdzaj¹ siê jako pomoce
dydaktyczne. Coraz wiêcej szkó³ jest wyposa¿onych w urz¹dzenia informatyczne,
z których uczniowie korzystaj¹ podczas zajêæ lekcyjnych z ró¿nych przedmiotów.
Wychodz¹c naprzeciw tym wyzwaniom wspó³czesnoci firma Young Digital Planet opracowa³a i dystrybuuje aplikacjê edukacyjn¹ Katecheza multimedialna. Produkt ten powsta³ we wspó³pracy z Uniwersytetem Kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego w Warszawie. Autorami poszczególnych katechez s¹ osoby
zwi¹zane z uniwersytetem: ks. dr Rafa³ Bednarczyk, ks. dr Dariusz Kurzyd³o,
dr Mateusz Tutak i Dorota Sys. Aplikacja otrzyma³a imprimatur przyznany przez
abp. S³awoja Leszka G³ódzia, metropolitê gdañskiego.
Multimedialna katecheza sk³ada siê z interaktywnych katechez zaprojektowanych z myl¹ o dzieciach w wieku od 5 do 9 lat. Aplikacja zawiera setki
zasobów interaktywnych, na które sk³adaj¹ siê animacje, pokazy zdjêæ, modlitwy i pieni karaoke a tak¿e minigry dla dzieci oraz interaktywne æwiczenia
edukacyjne.
Aplikacja zosta³a opracowana tak, ¿eby mog³a byæ wykorzystywane zarówno przez katechetów w trakcie prowadzenia zajêæ z religii w szko³ach, jak
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równie¿ przez dzieci poprzez instalacjê aplikacji na tabletach. Interaktywne lekcje przygotowywane s¹ zgodnie z now¹ Podstaw¹ programow¹ katechezy
Kocio³a katolickiego w Polsce.
Ca³oæ sk³ada siê z 41 tematów, które zosta³y podzielone na 4 rozdzia³y:
I. Dzie³o stworzenia
1. Bóg mówi  uczeñ dowiaduje siê, ¿e w Pimie w. zapisane s¹ s³owa
Pana Boga, rozumie, ¿e gdy Bóg mówi, cz³owiek powinien staraæ siê s³uchaæ
Go ca³ym sercem.
2. Zerwana przyjañ  uczeñ dostrzega ró¿nicê miêdzy dobrem i z³em,
zostaje uwra¿liwiony na potrzebê pielêgnowania przyjani z drugim cz³owiekiem
i z Panem Bogiem.
3. Co by³o na pocz¹tku?  uczeñ dowiaduje siê, ¿e Bóg stworzy³ wiat,
a cz³owiek jest najpiêkniejszym stworzeniem Boga.
4. S³ucham Ciê  uczeñ zostaje uwra¿liwiony na potrzebê s³uchania innych osób oraz dowiaduje siê, ¿e Pan Bóg czêsto przemawia do cz³owieka
poprzez m¹droæ innych ludzi.
5. Byæ pos³usznym jak Noe  uczeñ poznaje biblijn¹ historiê Noego,
dowiaduje siê, ¿e Noego ocali³a wiara i zaufanie okazane Bogu, doskonali osobist¹ ufnoæ wobec Stwórcy.
6. Byæ wiernym jak Abraham  uczeñ poznaje historiê Abrahama i dowiaduje siê, ¿e Abraham jest ojcem wiary dla ka¿dego cz³owieka, uczy siê ¿yæ
w pos³uszeñstwie i wiernoci Bogu.
7. Byæ jak Moj¿esz  uczeñ zostaje zapoznany z najwa¿niejszymi wydarzeniami z dziejów Moj¿esza, potrafi wymieniæ cechy, jakie ma dobry przyjaciel.
8. Byæ cierpliwym jak Samuel  uczeñ poznaje historiê Samuela, uczy siê
bycia cierpliwym.
9. Jezu ufam Tobie  uczeñ poznaje przypowieæ o zaginionej owcy oraz
historiê ¿ycia i przes³anie objawieñ w. Faustyny.
10. Bo¿e drogowskazy  uczeñ dowiaduje siê co to jest Dekalog, uczy siê
rozumienia i potrzeby przestrzegania przykazañ w ¿yciu chrzecijanina.
11. Rozmawiam z Bogiem  uczeñ poznaje rodzaje modlitwy: proby, przeb³agania, dziêkczynienia, uwielbienia i pog³êbia rozumienie potrzeby modlitwy.
II. Pan Jezus wype³nia obietnicê zbawienia ludzi
12. Czekam na Ciebie  uczeñ dowiaduje siê, ¿e okres adwentu jest czasem oczekiwania na narodziny i przyjcie Jezusa Chrystusa, poznaje wartoæ
oczekiwania, czuwania, zas³uchania, cierpliwoci, rozumie czym s¹: lampion,
kalendarz i wieniec adwentowy.
13. Idê drog¹ krzy¿ow¹  uczeñ poznaje wydarzenia zwi¹zane z mêk¹
i mierci¹ Chrystusa oraz istotê i znaczenie ofiary Jezusa na krzy¿u.
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14. piewa Królowi Hosanna  uczeñ zostaje zapoznany z biblijn¹ histori¹
triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, rozumie potrzebê uznania Jezusa
jako Króla serc wszystkich ludzi.
15. Alleluja, Jezus ¿yje  uczeñ dowiaduje siê, ¿e Jezus zosta³ ukrzy¿owany, z³o¿ony do grobu i trzeciego dnia zmartwychwsta³, poznaje istotê wiêtowania wi¹t Wielkiej Nocy.
16. Bóg mówi kochaj  uczeñ poznaje treæ przykazania mi³oci Boga
i bliniego i pog³êbia rozumienie znaczenie przykazania mi³oci.
17. Znak krzy¿a  uczeñ poznaje istotê Trójcy Przenajwiêtszej i uczy siê
w³aciwego wykonania znaku krzy¿a.
18. Mówiê do Boga Tato  uczeñ poznaje prawdê, ¿e Bóg jest Ojcem
wszystkich ludzi, a przez to wszyscy ludzie stanowi¹ Bo¿¹ rodzinê, uczy siê
modlitwy Ojcze nasz.
19. U Jezusa w domu  uczeñ poznaje relacje, które istnia³y w rodzinie
Jezusa, Maryi i Józefa i wyrabia w sobie potrzebê rzetelnego wype³niania obowi¹zków domowych.
20. Jak prze¿yæ Wielki Post  uczeñ uczy siê rozumienia znaczenie czasu
przygotowania do wi¹t Wielkanocnych i potrzeby wyrzeczenia.
21. £zy w. Piotra  uczeñ dowiaduje siê kim by³ w. Piotr, rozumie na
czym polega³ grzech w. Piotra i poznaje znaczenie mi³osierdzia Bo¿ego.
22. Uczê siê przebaczaæ  uczeñ dowiaduje siê, na czym polega przebaczenie i jak odró¿niæ przebaczenie od zapomnienia.
23. Uczê siê przepraszaæ  uczeñ zostaje uwra¿liwiony na potrzebê przepraszania Boga i ludzi.
24. Uczê siê dziêkowaæ  uczeñ uczy siê rozumienia, ¿e wdziêcznoæ jest
wa¿nym elementem ¿ycia cz³owieka i stara siê okazaæ j¹ Bogu i ludziom.
25. Wieeeeeelkie serce  uczeñ poznaje przypowieæ o mi³osiernym Samarytaninie i wyrabia w sobie postawê mi³oci wobec Boga i ludzi.
III. Koció³ wspólnot¹ zjednoczon¹ mi³oci¹ i sakramentami
26. Jestem dzieckiem Boga  uczeñ dowiaduje siê jakie skutki duchowe
przynosi przyjêcie sakramentu chrztu i uczy siê podejmowania zadañ wynikaj¹cych z przyjêcia tego sakramentu.
27. Rodzina Bo¿a i jej dom  uczeñ rozró¿nia pojêcia: koció³ jako budowla i Koció³ jako Rodzina Bo¿a oraz dowiaduje siê jak nale¿y odpowiednio
zachowaæ siê w kociele.
28. Czy mogê Ci mówiæ: Mamo?  uczeñ poznaje wydarzenia biblijne
zwi¹zane z postaci¹ Maryi i rozumie, ¿e Maryja jest Matk¹ Jezusa i Matk¹
ka¿dego wierz¹cego. Uczy siê na pamiêæ treci modlitw: Zdrowa Maryjo
i Pod Twoj¹ obronê....
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29. Bo¿y ochroniarz  uczeñ poznaje zasady wspó³pracy z Anio³em Stró¿em i uczy modlitwy Aniele Bo¿y.
30. Duch mi³oci  uczeñ zapoznaje siê z fragmentami Pisma wiêtego
zwi¹zanymi z dzia³aniem Ducha wiêtego i uczy siê rozpoznawania symboli, za
pomoc¹ których przedstawiany jest Duch wiêty.
31. ród³a Bo¿ego ¿ycia  uczeñ uczy siê rozumienia, ¿e sakramenty
zosta³y ustanowione przez Jezusa i s³u¿¹ pog³êbieniu wiêzi cz³owieka z Bogiem,
potrafi wymieniæ siedem sakramentów wiêtych.
32. W niedzielê zawsze jest wiêto  uczeñ dowiaduje siê dlaczego niedziela jest wiêtem dla ka¿dego katolika i pog³êbia rozumienie znaczenia prawdziwego wiêtowania Dnia Pañskiego.
33. Dbam o mój Koció³  uczeñ poznaje treæ przykazañ kocielnych,
wyrabia w sobie postawê troski o Koció³.
34. Bóg mi przebacza  uczeñ zostaje zapoznany z biblijn¹ histori¹ powrotu syna marnotrawnego, dowiaduje siê czym jest sumienie i grzech, uczy siê
wyra¿aæ ¿al za grzechy wobec Pana Boga.
35. Piêæ kroków do szczêcia  uczeñ poznaje poszczególne warunki
sakramentu pokuty i uczy siê na pamiêæ tekstu spowiedzi powszechnej.
36. I ty mo¿esz zostaæ wiêtym  uczeñ dowiaduje siê, kim jest wiêty
i b³ogos³awiony, rozumie, w jaki sposób cz³owiek staje siê wiêtym oraz odkrywa w³asn¹ drogê do wiêtoci.
IV. Msza wiêta
37. Na lekcji u Pana Boga  uczeñ pog³êbia w sobie umiejêtnoæ s³uchania
S³owa Bo¿ego i poznaje kolejnoæ czytañ w trakcie Liturgii S³owa.
38. Poznajê ¿ycie Jezusa  uczeñ poznaje znaczenie s³ów: Ewangelia
i ewangelici, dowiaduje siê kim byli redaktorzy poszczególnych Ewangelii, uczy
siê interpretacji s³owa Ewangelii jako S³owo ¯ycia.
39. Symbol wiary  uczeñ zapamiêtuje treæ modlitwy Credo i rozumie
jej sens oraz potrzebê wyznawania wiary.
40. Tajemnica naszej wiary  uczeñ wyrabia w sobie wysi³ek naladowania
Jezusa w ofiarowywaniu siê dla innych oraz uczy siê g³ównych cnót Boskich
i ludzkich.
41. Chleb z nieba  uczeñ poznaje symbolikê i znaczenie chleba, pog³êbia
rozumienie prawdy o obecnoci Jezusa pod postaciami chleba i wina, uczy siê
w³aciwej postawy przyjêcia Jezusa w Komunii wiêtej.
Firma Young Digital Planet zosta³a uhonorowana presti¿ow¹ nagrod¹ Feniks 2014 w kategorii multimedia za stworzenie aplikacji Multimedialna katecheza. Sekretarz kapitu³y nagrody Pawe³ Waszczyk, uzasadniaj¹c przyznanie nagrody powiedzia³, ¿e jest to katechetyczna pomoc na miarê wyzwañ XXI wieku
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umiejêtnie wykorzystuj¹ca najnowsze osi¹gniêcia technologii komunikacyjnych.
Multimedialna publikacja, która w przyjazny dla najm³odszych dzieci sposób na
co dzieñ przybli¿a im nauki Jezusa Chrystusa1.
Nale¿y podkreliæ, ¿e aplikacja Katecheza multimedialna s³u¿y poszerzaniu wiedzy religijnej dzieci i przyczynia siê do wiêkszej aktywizacji uczniów
podczas zajêæ. Jest to nowoczesna i atrakcyjna pomoc dydaktyczna, która
usprawni i urozmaici katechezy. Na szczególne uznanie zas³uguje jej przydatnoæ
zarówno dla katechetów, jak i rodziców, którym zale¿y na religijnym wychowaniu swoich dzieci.
Warto zaznaczyæ, ¿e nauczanie religijne wspomagane prezentowan¹ aplikacj¹, pozwala nie tylko rozwijaæ umiejêtnoci informatyczne uczniów, ale przede
wszystkim stwarza znakomite warunki dla twórczego rozwoju mylenia dzieci
i zainteresowania ich wiatem wartoci i prawdami wiary. Oczywicie ¿aden
program komputerowy nie zast¹pi autentycznej relacji nauczyciela z uczniem
oraz tradycyjnych metod nauczania, mo¿e je jednak uzupe³niaæ i ubogacaæ.
Nale¿y polecaæ aplikacjê Katecheza multimedialna, poniewa¿ bez w¹tpienia
s³u¿y ona lepszemu poznaniu Chrystusa i nawi¹zania relacji z Panem Bogiem.
Ks. Adam Bielinowicz
Olsztyn
Ks. Stanisław Kozakiewicz, Stanisława Hozjusza nauka o zbawieniu w Kościele katolickim. Rozwój wybranych aspektów eklezjologicznych i soteriologicznych myśli Hozjusza w relacji do osiągnięć
teologii współczesnej, Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2013, ss. 306.

Dzieje poszczególnych nauk s¹ fascynuj¹cym dowiadczeniem badawczym. Wnikaj¹c za g³êbiej  szczegó³owe zagadnienia pozwalaj¹ na pasjonuj¹ce
poznawanie przesz³oci. I tak jest te¿ z dziejami teologii, a w tym teologii
katolickiej, w obrêbie której mo¿na odnotowaæ znacz¹ce osi¹gniêcia badawcze,
choæ nadal s¹ jeszcze pola czekaj¹ce na zbadanie czy wrêcz odkrycie.
Kard. Stanis³aw Hozjusz, biskup warmiñski, jest tak¹ postaci¹, na temat której
dysponujemy wieloma opracowaniami, niemniej ka¿dy twórczy g³os jest wart
odnotowania na polu naukowym. Prezentowana praca ukaza³a siê w serii Biblio1 Laureaci Nagrody FENIKS i Ma³y FENIKS, http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x76942/laureaci-nagrody-feniks-i-maly-feniks/?page=2 (20.02.2015).

368

Recenzje

teka Wydzia³u Teologii Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie
(nr 82).
Ks. Stanis³aw Kozakiewicz jest adiunktem na Wydziale Teologicznym
UWM. Wyk³ada tak¿e teologiê dogmatyczn¹ w Wy¿szym Seminarium Duchownym Hosianum w Olsztynie. Jest autorem wielu artyku³ów, szkiców i studiów.
Szczególnie interesuje siê chrystologi¹, soteriologi¹, eklezjologi¹, teologi¹ laikatu
oraz teologi¹ rzeczywistoci ziemskich. Autor tak¿e ju¿ wczeniej opublikowa³
kilka naukowych tekstów powiêconych kard. Hozjuszowi.
Pracê otwiera doæ obszerny wstêp (s. 717). Z kolei ca³oæ materia³ów
podzielono na cztery rozdzia³y, a te na paragrafy. Ju¿ na tym etapie mo¿na wyrobiæ sobie dobry, wstêpny ogl¹d ca³ego dzie³a i podejmowanych w nim badañ.
Pierwszy rozdzia³ opatrzono tytu³em Wprowadzenie w kontekst historyczno-teologiczny (s. 1964). Wskazano na uwarunkowania spo³eczno-polityczne XVI-wiecznej Europy, a tak¿e na sytuacjê Kocio³a. Wa¿nym wydarzeniem by³ sobór trydencki widziany jako odnowa Kocio³a i teologii. Tutaj tak¿e
nakrelono ¿ycie i dzia³alnoæ Stanis³awa Hozjusza.
Fontes salutis. Kocielne ród³a zbawcze (s. 65184) to tytu³ kolejnego
rozdzia³u. mieræ i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa s¹ niewyczerpanym ród³em odkupienia. Natomiast S³owo Bo¿e ma funkcjê zbawiaj¹c¹. Zdaniem
S. Hozjusza, Eucharystia jest nieustannie odnawiaj¹cym siê ród³em zbawienia.
Wskazano tak¿e, ¿e sakramenty s¹ eklezjalnymi misteriami zbawczymi. Zaakcentowano rolê Tradycji Kocio³a w porz¹dku zbawienia.
W trzecim rozdziale autor podj¹³ temat: Instrumenta salutis. Przekaz zbawienia (s. 185244). Ks. S. Kozakiewicz mocno akcentuje zagadnienie tajemnicy Kocio³a jako miejsca zbawienia. Wskazuje na wymiar instytucjonalno-hierarchiczny Kocio³a  jedyny i skuteczny gwarant dóbr soteryjnych. Wa¿ne s¹
 Tradycja apostolska i patrystyczna. Natomiast Kolegium biskupów i urz¹d
Piotrowy s¹ przekazem zbawienia. W kontekcie ówczesnych procesów zwrócono uwagê, ¿e rekatolizacja  powrót do Kocio³a  jest jedyn¹ szans¹ zbawienia.
Udzia³ cz³owieka w procesie zbawczym (s. 245281) to zagadnienie
rozpatrywane w rozdziale ostatnim. Autor podkrela jedn¹ z fundamentalnych
kwestii: Wiara i usprawiedliwienie. Wa¿na jest wiara cz³owieka widziana jako
przyjêcie zbawienia. Nie pominiêto newralgicznego zagadnienia: nawrócenia
i pokuty cz³owieka. Modlitwa za widziana jest jako pomoc w drodze do zbawienia. Wreszcie wskazano na zbawczy sens ludzkiej ofiary i cierpienia.
Ksi¹¿kê zamyka zakoñczenie (s. 283289) oraz streszczenie w jêzyku angielskim (s. 291292). Ponadto, zamieszczono wykaz skrótów (s. 293294)
oraz bibliografiê (s. 295306).
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Nale¿y podkreliæ, ¿e ka¿dy z rozdzia³ów koñczy próba podsumowania
przeprowadzonych rozwa¿añ.
Studium nad dogmatycznymi elementami wystêpuj¹cymi w nauczaniu
kard. Stanis³awa Hozjusza jest istotnym osi¹gniêciem badawczym ks. Stanis³awa
Kozakiewicza. Hozjusz to nie tylko wa¿na postaæ w polskiej teologii, ale tak¿e
wiatowej. Jego nauczanie oddzia³ywa³o szeroko na ówczesne chrzecijañstwo.
By³o to oddzia³ywanie nie tylko teologiczne czy religijne, ale równie¿ spo³eczne
i kulturowe, a w jakim sensie i polityczne.
Podejmuj¹c wskazany temat, ks. Kozakiewicz s³usznie stwierdzi³ w zakoñczeniu: Nauka o zbawieniu nale¿y do istoty religii. Ka¿da religia proponuje cz³owiekowi
zbawienie, czyli uwolnienie od z³a, szczêcie, ocalenie, udane ¿ycie doczesne,
a nade wszystko ¿ycie wieczne. [ ] S³uga Bo¿y, kardyna³ Stanis³aw Hozjusz,
wiat³y cz³owiek renesansu, gorliwy pasterz lokalnego Kocio³a warmiñskiego, m¹dry kardyna³, czyli te¿ senator, zaufany i najbli¿szy wspó³pracownik biskupa Rzymu  w swoim nauczaniu  na pierwszym miejscu stawia³ zbawienie (s. 283).
Jednak, jak s³usznie zauwa¿y³ autor, niniejsze opracowanie nie jest tylko
prezentacj¹ wycinka XVI-wiecznej historii teologii w zakresie soteriologii i eklezjologii katolickiej, ale tak¿e prób¹ ukazania rozwoju tych dyscyplin w perspektywie minionych prawie piêciu wieków (s. 17). Zw³aszcza ten ostatni w¹tek jest
szczególnie interesuj¹cy i zasadniczo powiêcony mu zosta³ ostatni rozdzia³
ksi¹¿ki, choæ pewne w¹tki wybrzmiewaj¹ tak¿e i w innych miejscach.
Z³o¿onoæ i wielorakoæ chrzecijañskiej Europy omawianego okresu jest
trudna. W sensie ideowym wydaje siê jednak, ¿e pewnym kluczem mo¿e byæ
rozró¿nienie takich pojêæ, jak: reformacja, kontrreformacja i katolicka reforma
(por. s. 1920). Autor wyjania swoje stanowisko w tej kwestii przede wszystkim w rozdziale I. Jest on doæ uproszczony i schematyczny. Jakim usprawiedliwieniem mo¿e byæ stwierdzenie: [ ] autor przedk³adanej rozprawy w swoich badaniach postêpowa³ przede wszystkim jako teolog, dokonuj¹cy ujêæ
syntetycznych i rozwojowych (s. 17). W³anie jeszcze teologia, zw³aszcza w jej
badaniach historycznych, w jej rozwoju wymaga wyraniejszego siêgania do jej
Sitz im Leben. To jest jeden z wa¿nym elementów gwarantuj¹cych poprawnoæ
odczytywania przesz³oci.
Pewne w¹tpliwoci budzi u¿ycie terminu uniatyzm w tak szerokim rozumieniu (s. 242). Raczej oznacza on model i metody d¹¿enia do urzeczywistnienia jednoci Kocio³a przez po³¹czenie Kocio³ów wschodnich z Kocio³em
rzymskokatolickim i utworzenie Kocio³a unickiego. Oczywicie, w przesz³oci
jest to siêganie  zw³aszcza do bardzo bliskiego kard. S. Hozjuszowi  okrelenia extra Ecclesiam salus nulla, g³osz¹c obowi¹zek nawrócenia braci od³¹czonych w celu zapewnienia im zbawienia.
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W wykazie skrótów brak konsekwencji w opisach czasopism oraz dzie³
zwartych, np. miejsca czy roku wydania. Wystêpuj¹ b³êdy pisowni ³aciñskich
wyrazów, np. millennio (s. 294). Brak w wykazie skrótów, np. AK (s. 297);
SE (s. 298). Przypisy zosta³y sporz¹dzone ma³o starannie, co powoduje, ¿e
niekiedy trudno je odczytaæ, np. HE 1, XLVI,6-8; M 363 (s. 41). Nie ma
konsekwencji w kolejnym powo³ywaniu siê na tê sam¹ pozycjê bibliograficzn¹,
np. J. Dyl (s. 3034). Dostrzec mo¿na czêste ró¿nice w opisie dzie³ w bibliografii
i przypisach (np. s. 37305; 37300; 254296). Ponadto, brakuje dzie³ z przypisów w bibliografii  zabrak³o zatem starannoci redakcyjnej oraz edytorskiej.
Dzie³o ks. prof. Stanis³awa Kozakiewicza wpisuje siê twórczo w szerokie
badania, jakie podejmowane s¹ na Warmii nad ¿yciem, dzia³alnoci¹ i spucizn¹
pisarsk¹ kard. S. Hozjusza. By³ on tu wszak¿e biskupem diecezjalnym w latach
15511579. Jest to zatem cenne rozeznawanie historii lokalnego Kocio³a,
a w dalszej perspektywie i tych ziem oraz ich mieszkañców.
Ju¿ na pocz¹tku refleksji o doktrynie S. Hozjusza trzeba pamiêtaæ, ¿e nie
studiowa³ systematycznie teologii, by³ raczej humanist¹ i prawnikiem, wykazywa³
jednak szczególne zami³owanie do nauki o Bogu i szybko przyswoi³ sobie
sposób teologicznego mylenia. Mo¿e w³anie dziêki temu, ¿e nie zna³
w sposób pog³êbiony i teoretyczny teologii scholastycznej i ¿e nie wci¹gniêto
go w formalne schematy redniowieczne, umia³ po³¹czyæ formaln¹ erudycjê
humanistyczn¹ z treciami teologicznymi.
Zaprezentowana nauka o zbawieniu ma wiele walorów praktycznych, wynikaj¹cych z zapotrzebowania na przeciwstawienie siê pogl¹dom innowierców.
Wyk³ad koncentrowa³ siê, co s³usznie podejmuje autor rozprawy, na Chrystusie
Zbawicielu, w którego wietle przedstawi³ podstawowe prawdy wiary, z których
wyprowadza³ wnioski dla ¿ycia chrzecijañskiego i pracy duszpasterskiej. Stanis³aw Hozjusz, w swych pismach, odzwierciedla teologiczne zapotrzebowania
Polaków XVI stulecia, a ich poprawne odczytanie wymaga odniesienia do burzliwych dziejów okresu jemu wspó³czesnych przemian w Kociele.
Przywo³ane w ksi¹¿ce w ramach róde³ dzie³a Stanis³awa Hozjusza s¹
wiadectwem jego g³êbokiej wiary i umi³owania Kocio³a. Mocno akcentowa³ on
troskê o zbawienie tych, którzy przeszli na stronê reformacji luterañskiej. Wzywa³ do apostolskiej pracy nad nawróceniem innowierców. Natomiast za konieczne do osi¹gniêcia zbawienia uwa¿a³ wyznawanie nauki o wspó³istotnoci
Syna Bo¿ego z Ojcem. Podkrela³, ¿e odkupienie dokona³o siê przez mêkê
i mieræ Jezusa Chrystusa na krzy¿u. W tej perspektywie wydaje siê, ¿e zbyt
s³abo wi¹za³ fakt zmartwychwstania z ide¹ odkupienia.
Krel¹c szersze perspektywy nauczania kard. Stanis³awa Hozjusza, warmiñski badacz formu³uje nastêpuj¹c¹ opiniê, która ma bardzo wyrany sens ewan-
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gelizacyjny: Jakkolwiek bowiem ¿yj¹c i zg³êbiaj¹c chrzecijañsk¹ prawdê
o swoich Kocio³ach konfesyjnych, nale¿y nieustannie poszukiwaæ dróg chrzecijañskiej jednoci, o któr¹ przecie¿ modli³ siê sam Jezus Chrystus, zanosz¹c
modlitwê do Ojca Niebieskiego za nas i za tych, którzy przyjd¹ po nas (por. J 17)
(s. 289). Jest to bardzo wa¿ny wniosek wyci¹gniêty z nauki o zbawieniu, jaki
prezentuje doktryna kard. Stanis³awa Hozjusza, widziana ju¿ w perspektywie
teologii wspó³czesnej, a zw³aszcza w duchu ekumenicznego przewartociowania
zapocz¹tkowanego w nauczaniu Soboru Watykañskiego II.
Oczywicie przedstawiona nauka o zbawieniu nosi znamiona typowe dla
swego czasu. Jednak nie mo¿na dopatrywaæ siê w niej jakiej stagnacji czy
braku wra¿liwoci. Ówczesny kontekst, a zw³aszcza wieloæ procesów religijnych, wymaga³y wyj¹tkowej starannoci w prezentowaniu nauczania Kocio³a
katolickiego i kard. Stanis³aw Hozjusz okaza³ siê tutaj wrêcz geniuszem. Wydaje
siê, ¿e autorowi ksi¹¿ki uda³o siê to dobrze ukazaæ. Odniesienia za do póniejszego nauczana Kocio³a i teologów jeszcze bardziej potwierdzaj¹ wartoæ dorobku naukowego Warmiñskiego Biskupa, który jest chlub¹ polskiej teologii.
Bp Andrzej F. Dziuba
Warszawa
Zbigniew Zarembski, Troska Kościoła w Polsce o małżeństwo
i rodzinę po Soborze Watykańskim II. Studium teologicznopastoralne, Toruń 2013, ss. 408.

Potrzeba opieki nad wspólnotami rodzinnymi wyznacza zasadnicze pos³annictwo Kocio³a w wiecie. W rodowisku domowym cz³owiek przychodzi
na wiat, a nastêpnie otrzymuje pierwsze wychowanie, w ramach którego przyswaja wartoci i zasady niezbêdne do póniejszego, odpowiedzialnego uczestniczenia w ¿yciu spo³ecznym. Oddzia³ywanie rodziców na dzieci obejmuje nie
tylko kwestiê wymiany dóbr doczesnych, takich jak po¿ywienie, dach na g³ow¹,
odzie¿ itd. W pierwszej kolejnoci rodzice kszta³tuj¹ bowiem osobowoæ m³odego pokolenia, co wyra¿a siê w formowaniu sumienia, a tak¿e to¿samoci
psychofizycznej jednostki. Przyjmuj¹c komplementarn¹ koncepcjê spo³eczeñstwa i jednostki w ramach relacji zachodz¹cych w ma³¿eñstwie i rodzinie, nie
mo¿na pomin¹æ takich instytucji, jak Koció³, który w swojej istocie jest sakramentem otwieraj¹cym cz³owieka na Boga. Rozwój jednostki dotyczy równie¿
kwestii jej relacji z wymiarem nadprzyrodzonym, a cilej ukierunkowania osoby
ludzkiej na Absolut. W³anie we wspólnocie uczniów Chrystusa osoba staje siê
zdolna do nawi¹zania relacji z Bogiem i dowiadcza jednoci z Nim, a w efekcie
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sumiennie wype³nia swoje powo³anie w wiecie1. Konkretne zadania ma³¿onków,
a nastêpnie rodziców, w nastêpuj¹cy sposób przedstawiaj¹ Ojcowie Soborowi
w Konstytucji duszpasterskiej o Kociele w wiecie wspó³czesnym: To sam
Bóg jest twórc¹ ma³¿eñstwa wyposa¿onego w ró¿ne dobra i cele; wszystkie one
maj¹ ogromne znaczenie dla przed³u¿enia rodzaju ludzkiego, rozwoju osobowego i ¿ycia wiecznego poszczególnych cz³onków rodziny oraz dla godnoci,
trwa³oci, pokoju i pomylnoci samej rodziny i ca³ego rodzaju ludzkiego. Instytucja ma³¿eñstwa i mi³oæ ma³¿eñska z natury s¹ ukierunkowane na prokreacjê
i wychowanie potomstwa, a to stanowi jakby ukoronowanie powo³ania ma³¿onków2. Wype³niane powinnoci ¿on i mê¿ów, tak¿e pe³ni¹cych role rodzicielskie, warunkuj¹ trwanie spo³ecznoci zarówno w wymiarze biologicznym, jak
i duchowym. Rodzina stanowi konieczne ogniwo pomiêdzy jednostk¹ a spo³eczeñstwem.
Ks. Zbigniew Zarembski, w pracy zatytu³owanej Troska Kocio³a w Polsce
o ma³¿eñstwo i rodzinê po Soborze Watykañskim II. Studium teologicznopastoralne,wskazuje jednoznacznie, ¿e rodzinne formy ¿ycia s¹ konieczne do prawid³owego rozwoju jednostki i spo³eczeñstwa. Swoistym czynnikiem wyzwalaj¹cym zainteresowanie rodzin¹ ze strony Kocio³a by³ Sobór Watykañski II.
Powy¿sza prawda znajduje odzwierciedlenie w strukturze omawianej pracy. Autor rozpoczyna swoje analizy od charakterystyki dokumentów soborowych
(rozdzia³ I), koncentruj¹c siê zw³aszcza na dokumentach bezporednio dotycz¹cych wspólnoty rodzinnej. Prezentuje tak¿e instytucje posoborowe promuj¹ce
ma³¿eñstwo i rodzinê. Pierwszy rozdzia³ koñczy charakterystyka sytuacji rodzin
w Polsce w okresie po Soborze Watykañskim II. Autor przedstawia opis owej
sytuacji zarówno w jej modelowym wymiarze, jak równie¿ w aspekcie jej konkretnych realizacji. Punktem zwrotnym, którego skutkiem by³o przedefiniowanie
spo³ecznej roli rodziny, jest rok 1989. Genezê zjawisk, jakie mia³y miejsce po
transformacji ustrojowej, autor opisuje w nastêpuj¹cy sposób: Po roku 1989
w Polsce pojawi³ siê pluralizm we wszystkich dziedzinach ¿ycia. Do g³osu
dosz³o upowszechnienie liberalnych pogl¹dów etycznych w odniesieniu do ¿ycia
ma³¿eñsko-rodzinnego, szerzenie postaw antyklerykalnych i antykocielnych,
wskutek czego os³ab³ autorytet religii i duchownych w kszta³towaniu pogl¹dów
na tematy rodzinne, wzros³a natomiast aktywnoæ ugrupowañ politycznych g³osz¹cych, ¿e rodzina jest spraw¹ prywatn¹ (s. 98). Inicjatywy Episkopatu Polski
w okresie po Soborze zosta³y ukazane i omówione w rozdziale II. Zaanga¿owanie biskupów obejmowa³o dwa klasyczne obszary. Po pierwsze, wyra¿a³o siê
w kszta³towaniu bazy teoretycznej, czego efektem by³o opracowywanie instruk1
2

Por. KK 1.
KDK 48.
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cji, programów oraz wydawanie dokumentów i listów. Nale¿y wyró¿niæ tak¿e
inicjatywê powo³ania studiów nad rodzin¹, gdzie w sposób systemowy dokonuje siê analiz funkcjonowania najbli¿szych cz³owiekowi wspólnot naturalnych. Po
drugie, w wymiarze praktycznym kluczowe znaczenie mia³a kwestia zaanga¿owania episkopatu w dialog z w³adzami pañstwowymi. Celem owego dialogu
by³a ochrona religijnego charakteru ¿ycia rodzinnego. Poszanowanie wartoci
chrzecijañskich jest w istocie form¹ obrony cz³owieka, realizowan¹ zarówno
w wymiarze cielesnym, jak i duchowym. W omawianej czêci opracowania
autor zwraca uwagê na ciekaw¹ strategiê dzia³ania Kocio³a w okresie powojennym. Kocielne nauczanie w omawianym okresie by³o przede wszystkim zdominowane przez elementy defensywne, s³u¿¹ce obronie doktryny przed wp³ywem
komunizmu. W dalszej kolejnoci wypracowano soborow¹ koncepcjê ma³¿eñstwa, aplikuj¹c j¹ nastêpnie do konkretnych sytuacji. Ostatnie lata nauczania
biskupów koncentruj¹ siê na promowaniu polityki prorodzinnej jako rozwi¹zania
najpe³niej s³u¿¹cego sprawiedliwoci spo³ecznej. W trzecim rozdziale autor analizuje zagadnienie duszpasterstwa rodzin w Polsce, przedstawiaj¹c historiê jego
powstania i rozwoju. Podnosi zw³aszcza nastêpuj¹ce zadania, przypisane duszpasterstwu rodzin: [ ] dokszta³canie religijne, zawodowo-etyczne pracowników wszystkich stopni lecznictwa oraz przygotowanie do konkretnego dzia³ania
w takich zakresach, jak: poradnictwo rodzinne, wydawanie publikacji i prowadzenie dzia³alnoci naukowej (s. 200). W opinii ks. Zarembskiego owe cele
stanowi¹ wyraz s³u¿by Bogu i cz³owiekowi. W ramach owych zadañ sytuuje siê
równie¿ sposób aplikowania nauczania soborowego do konkretnej sytuacji Kocio³a w Polsce. W czwartym rozdziale autor prezentuje istotne obszary troski
Kocio³a o ma³¿eñstwo i rodzinê. Wspólnota uczniów Chrystusa przygotowuje
wiernych do wiadomego i odpowiedzialnego kszta³towania relacji rodzinnych.
£aska sakramentalna stanowi wsparcie w realizacji misji rodzin w wiecie, dotycz¹cej apostolatu mi³oci. Szczególnym zainteresowaniem ze strony Kocio³a
jest troska o ¿ycie, którego godnoæ autor wyjania w nastêpuj¹cy sposób:
Godnoæ ¿ycia nie wynika tylko z jego ród³a, czyli z faktu, ¿e pochodzi ono
od Boga, ale tak¿e z celu, jakim jest przeznaczenie do komunii z Bogiem.
Koció³ w swoim nauczaniu ujmuje wartoæ ¿ycia w kategoriach wiêtoci
(s. 296). ¯ycie cz³owieka znajduje swoje spe³nienie w Bogu. Dla jednostki oznacza to, ¿e jest ona stworzona do relacji z Absolutem, dziêki której permanentnie
ubogaca swoj¹ naturê. Kwestionowanie elementu Boskiego nale¿y w tym kontekcie interpretowaæ jako kszta³towanie zafa³szowanego obrazu osoby ludzkiej.
Analizuj¹c zagadnienie troski Kocio³a o rodzinê, nie mo¿na pomin¹æ kwestii
pomocy udzielanej w sytuacjach szczególnych. Nawet najdotkliwsze w skutkach
tragedie i kryzysy nie s¹ w stanie odebraæ cz³owiekowi nadziei. Spiesz¹c oby-
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watelom z pomoc¹, Koció³ pozostaje otwarty na wspó³pracê z w³adzami danego kraju. Wa¿ny jest przecie¿ konkretny cz³owiek, bêd¹cy jednoczenie chrzecijaninem i obywatelem danej spo³ecznoci pañstwowej.
Ka¿da publikacja dotycz¹ca rodziny, której autor stawia sobie za cel kompleksow¹ prezentacjê problematyki wiod¹cego zagadnienia, musi mieæ charakter
interdyscyplinarny. Korzystanie z dorobku wielu dziedzin nauki wskazuje równie¿ na zainteresowania badawcze autora recenzowanej pracy. W przypadku
monografii ks. Zarembskiego na pierwszy plan wysuwa siê teologiczny aspekt
opracowania. Takie zagadnienia, jak sakramentalny charakter ma³¿eñstwa czy te¿
eklezjalny wymiar ¿ycia rodzinnego, s¹ zaprezentowane przy zasadniczym odwo³aniu do nauki objawionej. Ks. Zarembski opanowa³ metodê krytycznej analizy tekstu, zachowuj¹c g³ówne przes³anie badanych fragmentów. Omawiana monografia zawiera ponadto liczne odniesienia do nauk spo³ecznych. W pierwszej
kolejnoci autor przywo³uje kluczowe dane, dotycz¹ce zjawisk cechuj¹cych egzystencjê wspó³czesnych rodzin. Problematyka rodziny zosta³a tak¿e ukazana
w kontekcie polityki spo³ecznej. Ks. Zarembski wskazuje zarówno na elementy
pozytywne, jak równie¿ na mankamenty zaanga¿owania pañstwa w promocjê
¿ycia rodzinnego. Kolejnym atutem pracy, potwierdzaj¹cym jej interdyscyplinarny charakter, jest problematyka historyczna. Autor w sposób obiektywny
i ród³owy przedstawia fakty z dziejów powojennej Polski i Kocio³a, rzutuj¹ce
na specyfikê troski wspólnoty Chrystusowej o rodzinê. Ponadto, w omawianej
publikacji s¹ obecne równie¿ odwo³ania do etyki, filozofii oraz ekonomii.
Co cenne, styl wywodu jest zrozumia³y i klarowny. W³aciwe dla siebie
treci znajd¹ w niej zarówno adepci pierwszych lat studiów teologicznych, jak
te¿ doktoranci czy profesorowie. Wrêcz godna podziwu jest logika prezentowanych analiz. Autor wyjania konieczne pojêcia. Odwo³uje siê do w³aciwych
dokumentów Kocio³a, a tak¿e formu³uje wnioski cile dotycz¹ce poruszanego
zagadnienia. Uwzglêdnia równie¿ aktualne uwarunkowania, dotycz¹ce sytuacji
rodzin oraz Kocio³a. Wzorcowy charakter pracy ks. Zarembskiego wyra¿a siê
tak¿e w poprawnym sposobie cytowania materia³ów ród³owych.
Rodzina wspiera cz³owieka na drodze do zbawienia. Analizowanie sytuacji
wspó³czesnych wspólnot rodzinnych stanowi wiêc element refleksji zbawczej,
któr¹ winien podj¹æ ka¿dy cz³owiek wierz¹cy. Publikacja ks. Zarembskiego
w tym¿e aspekcie jest zachêt¹ do promowania obrazu osoby ludzkiej, która
w przychylnym dla siebie rodowisku jest w stanie zdobywaæ coraz wy¿sze cele.
Ks. Janusz Szulist
Toruñ
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Volker Reinhardt, Pius II. Piccolomini. Der Papst, mit dem die Renaissance begann. Eine Biographie, München 2013, SS. 392.

W sierpniu 2014 r. minê³o 550 lat od mierci Eneasza Sylwiusza Piccolominiego, w³oskiego humanisty, poety, dyplomaty i papie¿a, który jako Pius II
zasiada³ na Stolicy Piotrowej w latach 14581464. Papie¿ ten powszechnie
uznawany jest za prekursora w³oskiego, a wiêc tak¿e europejskiego renesansu.
Cesarz Fryderyk III za tê dzia³alnoæ ozdobi³ go laurem. Na trwa³e Piccolomini
wpisa³ siê tak¿e w dzieje Prus, bowiem w 1457 r. zosta³ wybrany na biskupa
warmiñskiego. Wyboru tego w okresie wojny trzynastoletniej dokona³o w G³ogowie kilku kanoników warmiñskich. Eneasz Piccolomini nigdy nie przyby³ na
Warmiê, zreszt¹ dokumenty milcz¹ w tym zakresie, zatem nawet nie wiemy, czy
mia³ taki zamiar. Wkrótce na warmiñskiej stolicy biskupiej zast¹pi³ go Pawe³
Legendorf, a on sam obj¹³ najwy¿szy urz¹d w Kociele. Do dzi sklepienie
katedry fromborskiej, oprócz wielu kapeluszy kardynalskich, zdobi replika tiary
papieskiej, przypominaj¹ca o zwi¹zkach Piusa II z diecezj¹ w Prusach.
W kontekcie jubileuszu mierci Eneasza Piccolominiego ukaza³a siê
w Niemczech w 2013 r. jego biografia, wydana przez monachijskie wydawnictwo C.H. Beck. Autorem ksi¹¿ki jest Volker Reinhardt, zatrudniony od 1992 r.
jako profesor historii powszechnej i Szwajcarii w okresie nowo¿ytnym na Uniwersytecie we Fryburgu. Reinhardt jest uznanym i cenionym fachowcem
w zakresie w³oskiego renesansu. Opublikowa³ kilkanacie ksi¹¿ek powiêconych
tej tematyce. W 2012 r. zosta³ cz³onkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk.
Volker Reinhardt ma zatem wszelkie kompetencje naukowe, by przygotowaæ
biografiê Eneasza Piccolominiego.
Ksi¹¿ka podzielona zosta³a na siedem rozdzia³ów zakoñczonych epilogiem. Wykorzystano w niej przede wszystkim autobiograficzne dzie³o Eneasza
Piccolominiego Commentarii rerum memorabilium que temporibus suis contigerunt, wydane drukiem w 1984 r. przez Bibliotekê Watykañsk¹, przet³umaczone na jêzyk polski w 2005 r. przez bp. prof. Juliana Wojtkowskiego1. Reinhardt
siêgn¹³ tak¿e po inne dzie³a archiwalne, m.in. wydane na pocz¹tku XX w. listy
Piccolominiego, jego wiersze oraz pisma z zakresu historii i geografii. Zamieszczony na koñcu ksi¹¿ki wykaz literatury to uporz¹dkowana ca³a spucizna literacka Piusa II oraz przegl¹d wa¿niejszych opracowañ dotycz¹cych tej postaci.
Czytelnik, zag³êbiaj¹c siê w biografiê Piccolominiego, szybko zauwa¿y, ¿e
Reinhardt oprócz podania wielu faktów historycznych dzieli siê z czytelnikiem
licznymi domys³ami i przypuszczeniami. Zachowano wprawdzie chronologiê
1

Pius II, Pamiêtniki, t³um. J. Wojtkowski, Marki 2005.
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zdarzeñ, narracjê osnuto wokó³ autobiograficznego dzie³a Commentarii, wprowadzono nawet przypisy odsy³aj¹ce do tekstów ród³owych, ale ca³oæ Reinhardt spi¹³ klamr¹ w³asnych dywagacji. Krytycznego czytelnika mog¹ raziæ opisy pochodz¹ce z wyobrani i ogólnej wiedzy historycznej Reinhardta, a nie
pochodz¹ce z archiwaliów, jak choæby ten o przyjani z kuzynem Goro Lolli
(s. 31), o wysokich kosztach pobytu Piccolominiego w Bazylei w 1432 r. (s. 44)
czy o urokach Szkocji (s. 56). Podobna ocena mo¿e dotyczyæ analizy i interpretacji fresków Bernardino di Betto, zwanego Pintoricchio, umieszczonych na cianach biblioteki katedralnej w Sienie (s. 38, 52, 8789, 158). Biografia Eneasza
Sylwiusza Piccolominiego autorstwa Reinhardta to publikacja popularnonaukowa.
Szczególny zawód spotka badaczy zajmuj¹cych siê przesz³oci¹ Prus
i szukaj¹cych w biografii Piccolominiego kulisów jego wyboru na biskupa warmiñskiego. Kwestia ta zupe³nie nie interesowa³a Reinhardta. By³ to dla niego
niewiele znacz¹cy epizod, który podsumowa³ tylko jednym zdaniem: Równie¿
diecezja warmiñska, któr¹ mu papie¿ Kalikst przekaza³ jako komendê, to znaczy
bez zobowi¹zañ duszpasterskich, nie dawa³a presti¿u, nie wspominaj¹c o trudnociach z jej objêciem i zwi¹zanych z ni¹ dochodach (s. 190).
Warto odnotowaæ, ¿e sam Piccolomini w Commentarii powiêci³ temu
wydarzeniu znacznie wiêcej uwagi: W Prusach, które kiedy by³y zwane Vlmerigia, a le¿¹ nad Morzem Ba³tyckim, by³ wspania³y i przebogaty Koció³, który
zw¹ Warmiñskim, potê¿ny wielu zamkami i miastami oraz rozleg³ym dominium.
Lecz gdy wybuch³a za¿arta wojna pomiêdzy Zakonnikami B³ogos³awionej Maryi
Teutonów, którzy panowali nad Prusami a Królem Polski, do którego Prusowie
odpadli, sam Koció³ bardzo podupad³, a poniewa¿ czêæ ci¹gnêli ku sobie
Zakonnicy, a czêæ Polacy i wyrywali sobie wsie oraz miasta. Tymczasem umar³
Franciszek, Biskup tego Kocio³a. Wiêksza czêæ kanoników postulowa³a Eneasza na Biskupa. Reszta podzieli³a siê, jedni wybrali Lutka, radcê Króla Polski,
drudzy innego kap³ana sporód tych, którzy byli z Zakonnikami Teutonami.
Posiadanie Kocio³a od pocz¹tku dane zosta³o Lutkowi, lecz gdy Kalikst, zgadzaj¹c siê na postulacjê kanoników powierzy³ zarz¹d Kocio³em Eneaszowi,
jego przedstawicielowi przekazane zosta³o posiadanie tak¿e tej czêci, któr¹
obj¹³ Lutko, nie maj¹cy odwagi przeciwstawiæ siê kardyna³owi. Eneasz za
dost¹piwszy potem papiestwa, prze³o¿y³ nad tym Kocio³em Paw³a Legendorfa,
który bez przeciwnika kieruje nim a¿ do dnia dzisiejszego2.
Przypuszczalnie Volker Reinhardt w ogóle nie mia³ zamiaru szerzej zajmowaæ siê kwesti¹ powierzenia przysz³emu papie¿owi diecezji warmiñskiej. Marginalnie odnotowa³ zapis autobiograficzny Piccolominiego. Nie dotar³ do ¿adnych
2

Ibidem, s. 67.
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nowych materia³ów ród³owych, bo zapewne nawet ich nie poszukiwa³. Nie
zarysowa³ pruskiej perspektywy tej nominacji. Nie siêgn¹³ nawet do niemieckojêzycznego opracowania Antoniego Eichhorna Geschichte der ermländischen Bischofswahlen3, w którym ju¿ w 1860 r. syntetycznie przedstawiono kulisy wyboru Piccolominiego. Krótko rzecz ujmuj¹c, autor biografii nie wniós³ nic
nowego do dotychczasowego stanu wiedzy. Reinhardta interesuje wy³¹cznie
Eneasz Piccolomini jako polityk, humanista, kardyna³ i papie¿, jako moderator
wielkiej polityki europejskiej. Nie zajmuje siê detalami, a takim w jego ocenie
by³o objêcie pruskiej diecezji.
Jeszcze raz nale¿y podkreliæ du¿y walor popularyzatorski ksi¹¿ki Volkera
Reinhardta i z tego powodu uzasadnione by³oby jej przet³umaczenie na jêzyk
polski. Konieczne jednak by³oby poszerzenie polskiej wersji jêzykowej o omówienie kwestii powierzenia diecezji warmiñskiej Piccolominiemu.
Ks. Wojciech Zawadzki
Elbl¹g

3

Zob. Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands 1 (1860), s. 128140.
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