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PRO MEMORIA

Ks. Janusz Nowiński1 SDB

KS. EUGENIUSZ CESARZ SDB (1925-1988) 
– IN MEMORIAM W 30. ROCZNICĘ ŚMIERCI

Ks. Eugeniusz Cesarz SDB, fotografia z lat 80. XX w.,  
Archiwum Inspektorii Św. Stanisława Kostki w Warszawie

Autorzy wspomnień i  opowieści o  latach spędzonych w  rygorze szkolnych 
obowiązków, a zwłaszcza jeśli było to w czasach, gdy język Cycerona stanowił nie-
usuwalny element programu nauczania każdej szanującej się szkoły, zwykle z  es-
tymą i  szacowną – nawet po latach – bojaźnią (znaną powszechnie jako timor 
reverentialis), przywołują postać nauczyciela łaciny. Postanowiłem w  tym szkicu 

1 Ks. dr hab. Janusz Nowiński SDB – historyk sztuki, wykładowca, kustosz zabytków dawnego 
opactwa w Lądzie, konsultant Towarzystwa Salezjańskiego Inspektorii pw. św. Wojciecha w zakresie 
sztuki sakralnej i konserwacji zabytków, organizator i współautor wystaw sztuki współczesnej, twór-
ca koncepcji i współautor projektów wystroju wnętrz sakralnych. E-mail: nowinski@vp.pl.



12 KS. JANUSZ NOWIŃSKI SDB

dołączyć do opowieści o lekcjach łaciny i jej preceptorach wspomnienie o nauczy-
cielu, któremu wielu salezjanów, rozpoczynających drogę swojego kapłańskiego 
powołania i seminaryjnej edukacji w czerwińskim, a wcześniej w kutnowskim no-
wicjacie, zawdzięcza principia języka łacińskiego – księdzu Eugeniuszu Cesarzu.

Gdy w  sierpniu 1974 r. rozpoczynałem w  Czerwińsku nowicjat, ksiądz 
Eugeniusz Cesarz był już członkiem czerwińskiej wspólnoty salezjanów i  mieli-
śmy wrażenie, że mieszka w Czerwińsku od wielu lat. Nie wiedzieliśmy wówczas, 
że związany jako nauczyciel z  Czerwińskiem od dawna, ksiądz Cesarz dopiero 
w tymże 1974 roku zamieszkał tu na stałe, aby nauczać łaciny nowicjuszy i liczną 
grupę tzw. aspirantów2. Nie wiedzieliśmy także i tego, że nasz preceptor łaciny był 
związany z salezjanami niemal od początku swojego życia3.

Miejscem jego urodzenia w 1925 r. był Jaciążek – niewielka miejscowość na 
Mazowszu, w  połowie drogi między Przasnyszem a  Makowem Mazowieckim, 
gdzie w  1928  r. salezjanie otworzyli szkołę zawodową dla chłopców, a  w  1933  r. 
także Niższe Seminarium Duchowne z gimnazjum. Rodzice Eugeniusza Cesarza, 
Franciszek i  Aleksandra, prowadzili gospodarstwo rolne. Najwidoczniej, widząc 
zdolności syna podczas nauki w szkole powszechnej, postanowili kształcić go dalej 
–  z nadzieją, że w kierunku kapłaństwa. W 1938 r. 13-letni Eugeniusz rozpoczął 
naukę w  I  klasie gimnazjalnej Niższego Seminarium Duchownego Towarzystwa 
Salezjańskiego w Jaciążku. Dalszą edukację przerwała wojna, w czasie której w obo-
zie koncentracyjnym zginął jego ojciec. Czas wojny Eugeniusz spędził w Jaciążku, 
prowadząc z  matką i  siostrą Reginą rodzinne gospodarstwo. Najwyraźniej mło-
dzieńcza myśl o powołaniu kapłańskim i wstąpieniu do Towarzystwa Salezjańskiego 
dojrzała w  nim podczas wojny. We wrześniu 1945 r. 20-letni Eugeniusz Cesarz 
powrócił do salezjańskiego Niższego Seminarium Duchownego w  Jaciążku, aby 
dokończyć naukę w  gimnazjum – w  jeden rok przerobił brakujące dwie klasy. 
W  wieku 21 lat postanowił wstąpić do Towarzystwa Salezjańskiego, w  czerwcu 
1946 r. rozpoczął nowicjat w Czerwińsku. W opinii na koniec nowicjatu magister 
nowicjuszy ks. Hieronim Pixa podkreślił m.in. walory intelektualne Eugeniusza 
Cesarza: „Zdolności dobre, w nauce świetnie sobie radzi, wykazuje wiele systema-
tyczności w pracy lekcyjnej”. 

2  Od 1970 do 1990 r. salezjanie prowadzili w Czerwińsku internat dla chłopców po szkole pod-
stawowej wykazujących oznaki powołania kapłańskiego – nazywano ich aspirantami. Młodzieńcy ci 
mieszkali w Czerwińsku i byli formowani przez salezjanów, a na zajęcia w państwowej szkole średniej 
dojeżdżali do Liceum Ogólnokształcącego w Wyszogrodzie, gdzie kończyli edukację maturą. Wielu 
z nich wstąpiło do Towarzystwa Salezjańskiego i zostało kapłanami. 

3  Informacje biograficzne o ks. Eugeniuszu Cesarzu zaczerpnąłem z materiałów archiwalnych 
na jego temat znajdujących się w  Archiwum Inspektorii św. Stanisława Kostki w  Warszawie, m.in. 
Wspomnienia pośmiertnego autorstwa ks. Jana Bieńkowskiego. Archiwalia te życzliwie udostępnił 
mi ks. dr hab. Jan Pietrzykowski, za co składam mu w  tym miejscu podziękowanie. Korzystałem 
także ze wspomnienia o  ks. Eugeniuszu Cesarzu, jakie po jego śmierci opublikował w  „Biuletynie 
Salezjańskim Nostra” ks. Stanisław Szmidt (Szmidt 1988), za pomoc w  dotarciu do archiwalnego 
egzemplarza tego czasopisma dziękuję ks. dr. Zenonowi Klawikowskiemu. 
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Zaraz po nowicjacie i złożeniu pierwszych ślubów zakonnych, został wysła-
ny do Supraśla jako asystent-wychowawca (1947-1948) w  sierocińcu prowadzo-
nym wówczas przez salezjanów w  dawnym klasztorze bazylianów. Po asystencji, 
w  1949 r., rozpoczął studia filozoficzne w  Wyższym Seminarium Duchownym 
Towarzystwa Salezjańskiego w  Krakowie. Podczas ich trwania, eksternistycznie, 
uzyskał tzw. małą maturę (1949) i dużą maturę (1950). Po filozofii, w latach 1950-
1952, kleryk Eugeniusz Cesarz znalazł się kolejny raz na asystencji. Tym razem tra-
fił do Fromborka, gdzie salezjanie prowadzili duszpasterstwo w katedralnej parafii 
oraz Niższe Seminarium Duchowne. To w  nim Eugeniusz Cesarz był asystentem 
i  tu objawił po raz pierwszy swoje zdolności dydaktyczne – nauczał seminarzy-
stów matematyki, udzielał też korepetycji z  historii i  języka niemieckiego. Pobyt 
na asystencji we Fromborku zapoczątkował wieloletnią fascynację księdza Cesarza 
tym miejscem, a zwłaszcza fromborską katedrą, po której już jako kleryk-asystent 
oprowadzał zwiedzających. 

W 1952 r. przełożony salezjańskiej prowincji pw. św. Stanisława Kostki skie-
rował kleryka Eugeniusza Cesarza do Oświęcimia na studia teologiczne, które od 
1953  r. kontynuował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego. 
W 1954 r. wydział ten został przekształcony w Akademię Teologii Katolickiej i na 
tej uczelni Eugeniusz Cesarz uzyskał w 1959 r. absolutorium z teologii. Kapłanem 
został cztery lata wcześniej – 3 lipca 1955 r. przyjął w bazylice czerwińskiej święce-
nia prezbiteratu z rąk biskupa płockiego Tadeusza Zakrzewskiego. 

Pierwszą placówką duszpasterską, do której trafił po święceniach, była para-
fia w Pogrodziu. Pracował w niej jako wikariusz w latach 1955-1956. Od 1956 r., 
przez kolejnych 10 lat, mieszkał w  Kutnie-Woźniakowie, pełniąc rozliczne obo-
wiązki: asystenta kleryków, nauczyciela matematyki i  łaciny, kapelana sióstr al-
bertynek, katechety młodzieży szkół średnich. Był tu szanowany i  lubiany jako 
ksiądz ujmujący cichością i spokojem, potrafiący systematycznie i z cierpliwością 
nauczać powierzonych sobie przedmiotów. Gdy w  1965 r. przeniesiono nowicjat 
z Czerwińska do Kutna-Woźniakowa, a w Czerwińsku znaleźli się klerycy studiu-
jący filozofię, ksiądz Cesarz przeniósł się wraz z nimi do Czerwińska, ucząc – jak 
zawsze – łaciny i matematyki. W 1967 r. powrócił do Kutna-Woźniakowa jako pre-
ceptor łaciny kolejnych roczników nowicjuszy. Gdy w  1972 r. klerycy studiujący 
filozofię zostali przeniesieni z Czerwińska do Wyższego Seminarium Duchownego 
Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie, nowicjat powrócił do Czerwińska. W 1974 r. 
do Czerwińska powrócił też ks. Eugeniusz Cesarz, we wrześniu rozpoczął z nami 
– nowicjuszami nowego rocznika 1974/1975 – lekcje łaciny.

Na pierwszej lekcji uświadomiłem sobie, że tego księdza, który miał nas 
uczyć języka łacińskiego, spotkałem już wcześniej, jeszcze zanim pojawiłem się 
jako nowicjusz w Czerwińsku. Miejscem naszego spotkania, podczas wakacji po-
przedniego roku, była fromborska katedra, gdzie przyłączyłem się do grupy zwie-
dzających oprowadzanej przez ks. Eugeniusza Cesarza, który – zwyczajem wie-
lu już lat – podczas wakacji był przewodnikiem polskich i  niemieckojęzycznych 
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turystów po katedrze4. Jego osobę i  całe zdarzenie zapamiętałem dzięki historii, 
którą nam opowiedział przy jednym z   bocznych ołtarzy katedry. Był to ołtarz 
św. Augustyna – pierwszy po stronie północnej od organów (nie wiem dlaczego, 
ale tę jedną historię zapamiętałem, chociaż podczas oprowadzania było ich wię-
cej). Snycerski ołtarz powstał około połowy XVII w., a  przed 1664 r. został od-
nowiony przez kanonika warmińskiego Alberta Nowowiejskiego. Zapewne wtedy 
trzony kolumn i ich cokoły zostały pokryte dekoracją w stylu orientalnym, przy-
pominającą chińskie i  japońskie kompozycje ornamentalno-kwiatowe wykonane 
w  technice laki. Nasz przewodnik podkreślił oryginalny charakter tej dekoracji, 
ale uwagę słuchaczy skupił na łacińskiej inskrypcji, umieszczonej na purpurowej 
powierzchni oprawionego w  złoto wazonu z  kunsztownie ułożonym bukietem 
kwiatów, który był namalowany na powierzchni cokołu jednej z kolumn od strony 
bocznej nawy. Gdyby nie wskazówka naszego cicerone, nikt z nas by nie zauważył 
owej złotem pisanej inskrypcji: Ad te de luce vigilo – czuwam/wyglądam ciebie 
od wschodu [słońca]. Wychodząc od tego wersetu Psalmu 62 (według Wulgaty, 
co stwierdziłem dopiero po latach), ksiądz Cesarz roztoczył przed nami roman-
tyczną opowieść o  artyście z  Dalekiego Wschodu, który przed wiekami pojawił 
się we Fromborku i tu stracił głowę dla urody jednej z miejscowych panien. Gdy 
poprosił o  jej rękę, usłyszał, że aby mógł zostać jej mężem musi udowodnić, że 
jest prawdziwym mistrzem i stworzyć dzieło równie piękne jak ta, o której rękę się 
stara. Mistrz ze Wschodu wykonał wówczas dekorację ołtarza św. Augustyna we 
fromborskiej katedrze. Jednak dumna panna stwierdziła, że dzieło, jakie jej zapre-
zentował, jest zbyt skromne, aby mógł mieć ją za żonę. Wówczas mistrz postanowił 
udać się do swojej ojczyzny na Wschodzie i u tamtejszych mistrzów udoskonalić 
swoje umiejętności, po czym wrócić i  stworzyć dzieło godne jej ręki. Wyruszył 
zatem w podróż, z której nigdy miał już nie powrócić. Gdy czas mijał, a mistrz nie 
wracał, dumna panna pożałowała swojej lekkomyślności i pychy. Wówczas, na jed-
nym z wazonów namalowanych w ołtarzu ręką mistrza, miała wypisać owe słowa: 
Ad te de luce vigilo... Słuchając tej opowieści, mimowolnie zaczęliśmy spoglądać 
na wirtuozerię dekoracji ołtarza – jaką miał wykonać wschodni mistrz – pełnym 
tęsknoty spojrzeniem fromborskiej mieszczki.  

Nikt, poza księdzem Eugeniuszem Cesarzem, nie opowiadał tej historii 
o wschodnim mistrzu, dumnej fromborczance i łączącej ich tajemniczej inskryp-
cji. Nigdy też w  późniejszym okresie nie natknąłem się na ślad tej historii – ani 
w przekazie ustnym, ani też w publikacjach na temat zabytków fromborskiej kate-

4  Salezjanie nie prowadzili już we Fromborku Niższego Seminarium Duchownego, ale nadal 
opiekowali się katedrą i duszpasterzowali w przykatedralnej parafii. W latach 70. XX w. proboszczem 
parafii i  dyrektorem wspólnoty był ks. Jan Bednarz – muzyk i  koncertujący organista. W  tym mo-
mencie należy przywołać postać salezjanina ks. Józefa Sianko – on to jesienią 1960 r. rozpoczął suk-
cesywny remont fromborskich organów, które w  efekcie podźwignął do poziomu instrumentu, na 
którym można było wykonywać profesjonalne koncerty organowe i dokonywać nagrań płytowych. 
Swoje prace oraz zarys historii fromborskiego instrumentu ks. Józef Sianko opublikował w artykule 
(Sianko 1970).
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dry. Przywołałem to spotkanie sprzed ponad 40 lat oraz zasłyszaną wówczas opo-
wieść, aby pokazać osobę księdza Cesarza od mało znanej nam, jego uczniom, 
strony. Jako przewodnik oprowadzał turystów ze swadą, dowcipnie i  fantazyjnie 
– o  czym świadczy ta historia, którą (jestem o  tym przekonany) stworzył sam, 
zainspirowany orientalną formą dekoracji ołtarza i obecną w niej intrygującą in-
skrypcją łacińską. 

Z perspektywy tego zdarzenia wiem dziś, że dla nas, podczas lekcji, ks. Cesarz 
występował w  masce obowiązkowej powagi, rzeczowości, dokładności i  bez-
warunkowo obowiązujących zasad. Na zajęcia przychodził zawsze punktualnie. 
Nigdy nie siadał za biurkiem wykładowcy, lecz przez cały czas lekcji spacerował po 
sali pomiędzy naszymi stolikami. Jego zaokrąglone plecy stwarzały wrażenie, że 
jest lekko pochylony. Gdy stawał przy naszych stolikach, aby zadać pytanie które-
muś z uczniów, ten mógł sądzić, że nauczyciel pochyla się nad nim, mówiąc tylko 
do niego: – Powiedz mi, jak to będzie po łacinie...  Podczas lekcji trzymał w  dło-
niach wysoko uniesiony, niemal tuż pod brodą, otwarty podręcznik w oliwkowych 
okładkach z białym napisem Vox latina, w którym znajdowały się teksty łacińskich 
czytanek – dziewiczy dla większości z nas las słów i zawiłych zdań5. 

W gęstwinę tego lasu ksiądz Cesarz wprowadzał nas krok po kroku, z właści-
wą sobie systematycznością, cierpliwością i dydaktycznym mistrzostwem. Zawsze 
rozpoczynał lekcję od sprawdzenia, jak opanowaliśmy zadane uprzednio słówka, 
następnie przepytywał z gramatyki. Jedną z jego ulubionych fraz do odmiany, za-
wierającą przymiotniki i  rzeczownik różnych deklinacji, była magna nobilis res. 
Słówka i gramatyka to był osobliwy „bieg z przeszkodami”, który każdy z nas mu-
siał pokonać – konsekwentny i  sprawiedliwy w  ocenach ksiądz Cesarz sumien-
nie pilnował (sobie tylko znanego) porządku odpytywania. Dla tych, którzy nie 
nauczyli się zadanego materiału, karą była „zdawka” na rekreacji, czyli w  czasie 
wolnym po obiedzie. Cesarz, bo tak od jego nazwiska przezywaliśmy naszego 
preceptora, nienauczonemu polecał spokojnym głosem w tonie bezdyskusyjnym:  
– Przyjdziesz z tym do mnie jutro po obiedzie! 

Jak już wyżej wspomniałem, ksiądz Eugeniusz Cesarz był mistrzem dydak-
tyki i  uosobieniem spokoju. Nie pamiętam, aby podczas lekcji dał się wyprowa-
dzić z  równowagi – zawsze opanowany, z  powściągliwym uśmiechem na ustach, 
stwarzał wrażenie, że każdy gest i  reakcja są w  jego zachowaniu pod kontrolą 
i usystematyzowane – podobnie jak całe jego życie. W nauczaniu łaciny kładł na-
cisk na systematykę i  logikę myślenia. Wykorzystywał też metodę przyswajania 
reguł gramatycznych przy pomocy wierszowanych sentencji lub charakterystycz-
nych skojarzeń, w rodzaju: Drzewa, kraje, wyspy, miasta, są rodzaju jak niewiasta, 
albo: Rodzina z psem i wieszczem to rzeczowniki należące do grupy spółgłoskowej  

5 Był to podręcznik dla I  klasy liceum ogólnokształcącego autorstwa Wiktora Steffena i  Jana 
Horowskiego, składający się z  dwóch części: część 1. zawierała teksty, część 2. słówka i  gramaty-
kę. Podręcznik ten miał wiele wydań nakładem Państwowego Zakładu Wydawnictw Szkolnych 
i Pedagogicznych w Warszawie.
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III deklinacji. Zdanie: Rzym na siedmiu pię-trzy się wzgórzach,  pozwoliło nam za-
pamiętać na zawsze datę założenia Rzymu w 753 r. przed Chr. W drugiej połowie 
roku naszej nauki, po przebrnięciu przez principia gramatyki i opanowaniu pod-
stawowego zasobu słów, ksiądz Cesarz zaczął nas wtajemniczać w alchemię reguł 
składni łacińskich zdań. Wciąż pamiętam, jak podczas rozbioru zdania przerywał 
odpowiadającemu, aby zwrócić jemu – a przez to nam wszystkim – uwagę, że po 
ut rozpoczyna się zdanie celowe z  koniunktiwem, a  po zaimku qui/quae/quod – 
zdanie względne, podrzędne w stosunku do zdania głównego.

Wspominając te zajęcia, mam przed oczami księdza Cesarza, który – jak dy-
rygent nad orkiestrą – panował nad harmonią składni łacińskich zdań, odkrywając 
przed nami sens kolejnych słów i zawiłych fraz. Pod jego przewodnictwem „krąży-
liśmy nad tymi tekstami jak stado zbłąkanych ptaków, wydziobując podmiot, orze-
czenie, a  potem przydawki, dopełnienia i  okoliczniki. Z  gąszczu zdań pobocznych 
wyłuskiwaliśmy zdanie główne, porządkowaliśmy czasy ...” (Herbert 2000, 185).

Pokonując przed laty kolejne zakręty na „łacińskim torze przeszkód”, nie-
którzy z  nas stawiali pytania o  sens zmagań z  martwym – jak mawiano – języ-
kiem Cycerona, Augustyna i  Hieronima. Po reformach zaistniałych w  Kościele 
po Soborze Watykańskim II łacina zniknęła z  liturgii, nie była już też używana 
w  seminaryjnej dydaktyce – pozostała jako lektorat obcego języka, promowany 
przez Watykan w oficjalnym Ratio Studiorum dla seminariów duchownych. Ksiądz 
Eugeniusz Cesarz nie podejmował publicznie dyskusji na temat zasadności na-
uczania alumnów języka łacińskiego. Na pewno łacina nie była jego jedyną pasją. 
Swoje zadanie nauczyciela języka łacińskiego realizował w  duchu posłuszeństwa 
z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem. Ksiądz Stanisław Szmidt, wykładowca 
łaciny w Wyższym Seminarium Duchownym w Lądzie, a wcześniej wychowanek 
księdza Cesarza w Niższym Seminarium we Fromborku, tak scharakteryzował dy-
daktyczne zaangażowanie księdza Eugeniusza Cesarza, i jego osobę jako nauczy-
ciela, we wspomnieniu o  nim: „Był urodzonym nauczycielem, każdą lekcję nie 
tylko starannie przygotowywał, ale naprawdę przeżywał. Udana lekcja sprawiała 
mu niekłamaną satysfakcję. Potknięcia uczniów, nieuwaga, niezrozumienie napa-
wały go prawdziwym bólem. Każda nasza rozmowa rozpoczynała się zawsze od 
nauki i postępu uczniów w nauce, a w łacinie szczególnie. (...) Był też człowiekiem 
pokornym. Od dziewiętnastu lat zapraszał mnie na egzaminy z języka łacińskiego 
najpierw do Woźniakowa, a potem do Czerwińska, aby – jak mawiał – nadać im 
wyższą rangę. Uzgadniał podręczniki, program nauczania, wspólnie jeździliśmy 
na wszelkie zjazdy łacinników, a  przecież byłem jego uczniem i  wychowankiem 
jeszcze z Fromborka. Umiał łączyć życzliwość, szacunek, a równocześnie być sobą” 
(Szmidt 1988, 113-114). 

Poproszony kiedyś przez księdza Cesarza o pomoc w zawieszeniu na ścianie 
jego czerwińskiego pokoju obrazka z  widokiem Wilna, który właśnie otrzymał, 
przypadkowo dowiedziałem się o jego miłości do matematyki, z którą się nie roz-
stawał. Na biurku zauważyłem otwarty zbiór zadań z  algebry oraz zeszyt, w  któ-
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rym rozwiązywał matematyczne zadania. Zapytany przeze mnie, dlaczego to robi, 
odpowiedział, że codziennie, po śniadaniu, stara się rozwiązać porcję zadań z ma-
tematyki, co czyni dla przyjemności oraz dla utrzymania umysłu w dobrej kondy-
cji dla sprawnego myślenia. Wyjawił mi wówczas swoje poglądy na temat korzyści 
dla formacji intelektualnej uczniów, jakie niesie nauczanie ich matematyki i łaciny. 
Uważał, że matematyka i łacina to dyscypliny siostrzane, jeśli chodzi o system ich 
nauczania oraz ich oddziaływanie na umysł młodego człowieka. Obie wymagają 
wysiłku woli w systematycznej pracy, kształtują umiejętność logicznego myślenia 
oraz – co szczególnie podkreślił – rozwijają myślenie abstrakcyjne. Nie dziwi mnie 
dzisiaj, że, sam będąc wzorem systematyczności, jednymi z pierwszych mądrości 
łacińskich, jakie wpajał swoim uczniom, były sentencje: Gutta cavat lapidem non 
vi, sed saepe cadendo – kropla drąży kamień nie siłą, lecz częstym spadaniem, oraz 
Repetitio est mater studiorum – powtarzanie jest matką wiedzy.

Spokojne i nacechowane ładem i harmonią życie księdza Eugeniusza Cesarza 
zakończyło się tragicznie w  1988 r. Od kilku już lat z  entuzjazmem wyruszał 
w  okresie wakacji do Wilna i  na Wileńszczyznę. Taką podróż planował także 
w  tym feralnym roku, dlatego 18 maja udał się wraz z  ks. Zbigniewem Małanem 
i kl. Janem Rymarem samochodem do Płocka, aby złożyć wniosek o wydanie mu 
paszportu. Podczas podróży, pod Wyszogrodem, doszło do tragicznego w  skut-
kach wypadku samochodowego, w którym dwaj towarzysze ks. Cesarza zginęli na 
miejscu, a on, mimo wysiłków lekarzy, zakończył życie w szpitalu w Płocku cztery 
dni później, 22 maja. Na miejscu tego tragicznego zdarzenia (dziś znajduje się tam 
rondo komunikacyjne) współbracia z  Czerwińska ustawili metalowy krzyż osa-
dzony w  głazie, na którym zostały uwiecznione ofiary wypadku – na pierwszym 
miejscu wymieniony jest śp. ks. Eugeniusz Cesarz. Obok jego nazwiska należałoby 
dopisać: verus vir iustus.
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Streszczenie

Niniejsze opracowanie ma przedstawić proces kształtowania się pojęcia ofiary w  protestan-
tyzmie reformowanym. Spór z  katolikami sprawił, że w  odniesieniu do Eucharystii protestanci nie 
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Wstęp

Wywodzące się z  reformacji ewangelickie wyznania tworzą wielką różnorod-
ność. Kształtowały się one w ogniu tak teoretycznej polemiki jak i regularnych wojen 
religijnych. W chrześcijaństwie jedyną i najwyższą ofiarą jest ta, którą z własnego życia, 
z zamiarem odkupienia ludzkości i całego kosmosu, złożył na krzyżu Jezus Chrystus. 
Wokół sposobu rozumienia tego czynu wcielonego Syna Bożego rozgorzała w dobie 
reformacji zażarta polemika, którą najkrócej można sprowadzić do określenia prze-
ciwstawnych sobie stanowisk: O ile katolicy podkreślali aspekt ofiary, o tyle protestan-
ci różnych denominacji na pierwszy plan wysuwali znaczenie uczty. Istotnym punk-
tem odniesienia dla protestantyzmu reformowanego jest postać i dzieło Jana Kalwina 
(1509-1564). Dla współczesnego protestantyzmu reformowanego ciągle aktualna po-
zostaje Deklaracja z Barmen z 1934 roku, a także późniejsze oświadczenie teologicz-
ne z  maja tegoż roku, zawierające cały zestaw tematów, doniosłych dla protestantów 
reformowanych: szacunek dla Starego Testamentu, centralne znaczenie Objawienia 
Boga w  Jezusie Chrystusie, krytyczne podejście do ideologicznej stylizacji świeckich 
doświadczeń i  wydarzeń, troska o  postać życia kościelnego, w  tym zwłaszcza o  eku-
meniczną jedność Kościoła jako rzeczywistości obejmującej cały świat (Freudenberg 
2011, 11-12). Kościół ten stawia sobie za zadanie ustawiczną odnowę: Ecclesia refor-
mata semper reformanda. Bycie reformowanym protestantem to szczególna „sztuka” 
bycia ewangelikiem, co w swoich pismach podkreślał Karl Barth (Barth 1985, 5).

1. Ofiara czy uczta?

Przekaz Nowego Testamentu, dotyczący ostatniej wieczerzy Jezusa z  Jego 
uczniami, koncentruje się na przekazaniu do spożycia Jego Ciała wydawanego za 
nich i Krwi nowego przymierza, która zostanie wylana za wszystkich (Łk 22,19-20). 
Protestanci podkreślają w  tym aspekcie jedyność i  niepowtarzalność krzyżowej 
ofiary Jezusa Chrystusa (Hbr 9,26) i z tej racji z dystansem odnoszą się do trady-
cyjnego pojęcia ofiary (Barth 2008, 645). Widać to choćby na przykładzie nastę-
pującego stwierdzenia: „To, że nakaz powtarzania miałby zawierać w  sobie myśl 
o powtarzaniu ofiary, stanowi z punktu widzenia Nowego Testamentu tezę nie do 
przyjęcia” (Barth 2008, 645). 

Święty Grzegorz Wielki miał być tym teologiem, który swoimi poglądami 
wpłynął jeszcze na kształt średniowiecznej, podzielanej przez prawosławie, nauki 
o „bezkrwawym powtarzaniu” ofiary Jezusa Chrystusa w trakcie celebracji eucha-
rystycznej. Zdecydowany sprzeciw reformatorów miała wywołać teoria i praktyka 
późnego średniowiecza, wedle której kapłan składa ofiarę za żywych i za zmarłych, 
im częściej – tym lepiej. Ponadto sam kapłan bądź Kościół stały się podmiotem 
wydarzenia Wieczerzy Pańskiej. Msze prywatne miały służyć wybawieniu krew-
nych z czyśćca. Dla ludzi pełnych skrupułów miała to być beczka bez dna, zaś dla 
Kościoła – niewyczerpane źródło dochodów.
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W  duchu krytycznym Hans-Martin Barth zauważa, że sprzeciw reformato-
rów wobec rzymskiego rozumienia i  praktykowania ofiary nie został właściwie 
przejęty przez formuły Vaticanum II. Ubolewa on nad tym, że w modlitwach eu-
charystycznych nadal jest obecne pojęcie ofiary, zaś w  odpowiedzi Kongregacji 
Nauki Wiary w kontekście dialogu doktrynalnego anglikańsko-katolickiego poja-
wia się tradycyjna definicja Mszy świętej jako ofiary Jezusa Chrystusa, „składanej 
za żywych i umarłych, także za określoną osobę” (Evangelischer Pressedienst 1992, 
21). W Dokumencie z Limy (1982) (Chrzest, Eucharystia 2012), poświęconym sa-
kramentom chrztu, Eucharystii i  święceń, zostaje wprawdzie podkreślona jedy-
ność ofiary Jezusa Chrystusa złożonej na Golgocie, jednak nie została też pomi-
nięta funkcja Kościoła, który we wspomnieniu Eucharystii zanosi błagania wraz  
z  Jezusem Chrystusem, Najwyższym Kapłanem. Grupa dialogu katolicko-ewan-
gelickiego uważa za przezwyciężony podział między sacrificium a  sacramentum, 
co dla ugrupowań kościelnych wywodzących się z  reformacji oznacza brak ko-
nieczności zasadniczego rozdzielania ofiary krzyżowej od ofiar uwielbienia bądź 
dziękczynienia (Lehrverurteilungen kirchentrennend? 1989, 93). Protestanci, w tym 
protestanci reformowani, w  prowadzonych aktualnie dialogach ekumenicznych 
stale podkreślają jedyność i nieprzewyższalność krzyżowej ofiary Jezusa Chrystusa 
na Golgocie, próbując doszukać się tego elementu w  celebracji Wieczerzy Pań-
skiej, jak również spełnienia obietnicy Jezusa, dotyczącej Jego zbawczej obecności 
w uczcie składającej się z chleba i wina oraz w Jego słowie.

W pismach Jana Kalwina dają się odnaleźć zdecydowane wypowiedzi, świad-
czące o odcięciu się od pozycji katolickich: Ofiara Mszy świętej to nic innego jak 
„obłędna iluzja”, a  „papieska msza” – to zaparcie się jedynej ofiary życia Jezusa 
Chrystusa i przeklęta idolatria; święta Wieczerza Pańska została przez ustanowie-
nie mszy zniesiona, przekreślona i  uczyniona zbędną (Busch 2006, 113). Trzeba 
jednak przyznać, że krytyka rzymskiej mszy w wydaniu genewskiego reformatora 
nie oznaczała bynajmniej pomniejszenia znaczenia Eucharystii. Jego celem było 
przywrócenie pierwotnej czystości jej sensu i  właściwego sposobu jej celebracji. 
Dla Kalwina reformacja Kościoła jest wiarygodna wtedy, kiedy jest on w  stanie 
przedłożyć dowód ducha i  siły Wieczerzy Pańskiej odnowionej w  duchu samego 
Jezusa Chrystusa i  Jego ofiary (Busch 2006, 111). W  pochodzącym z  1554 roku 
wydaniu dzieła Institutio religionis christianae Kalwin odwoływał się do Starego 
Testamentu, w którym z pojęciem ofiary wiązały się pojęcia dziękczynienia i proś-
by. Pojęcia te odniósł on do Eucharystii po to, by stwierdzić, że nie mają tutaj za-
stosowania, jako że jest ona ofiarą wynagradzającą (Mazza 1999, 243). 

2. W obronie jedyności ofiary Jezusa Chrystusa

W  swojej zasadniczej warstwie reformatorzy występują zgodnie co do tego, 
że rzymskiej nauce o  „mszy” należy zdecydowanie przeciwstawić pojęcie usta-
nowionej przez Jezusa Chrystusa „wieczerzy” (Abendmahl). Powtarzanie ofiary 
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krzyżowej sprzeciwia się jednoznacznie pojęciu ofiary poniesionej raz na zawsze, 
na wieki (Hbr 7,29; 9,12; 10,10). Składanie ofiary mszalnej było w oczach wszyst-
kich reformatorów wyrazem pozbawiania krzyżowej ofiary Chrystusa jej zbaw-
czego charakteru – na rzecz sprawiedliwości pochodzącej z uczynków. „Wieczerza 
Pańska jest darem Boga, który powinien być przyjęty z wdzięcznością. Natomiast 
ofiara mszy rzekomo płaci Bogu cenę, którą On potem miałby przyjąć jako zadość-
uczynienie” (Calvin 1559, IV, 18, 7). Jezus Chrystus to obdarzony wiecznym ka-
płaństwem, „wieczny i na zawsze Kapłan (…) jedyny”, który jako taki „nie potrze-
buje żadnych współtowarzyszy”. Z  tej racji nie może On być przez nikogo, przez 
żadnego kapłana, zastępowany.

Różne denominacje protestanckie, w tym i protestanci reformowani, w związ-
ku z ofiarą krzyżową Jezusa Chrystusa podkreślają, że zadaniem Kościoła nie jest 
multiplikacja tej ofiary, lecz raczej zarządzanie nią bądź przekazywanie (admini-
strare, porrigere). Nie może tutaj dojść do podmiany podmiotu działania. Każda 
próba uczynienia Kościoła czy kapłana podmiotem ofiary powinna być pojmo-
wana jako odwrócenie Ewangelii i  uczynienie z  niej jej zaprzeczenia. Reforma-
torzy z  wielkim zapałem wyjaśniali swoje stanowisko (Artykuły Szmalkaldzkie, 
2). Chcieli oni tym samym podkreślić, że to nie człowiek składa Bogu ofiarę, lecz 
to w  Jezusie Chrystusie Bóg ofiaruje się człowiekowi. Jedyną czynnością, na jaką 
może i  powinien zdobyć się człowiek, jest uwielbienie i  ofiara dziękczynna. Pro-
testanci podkreślają konieczność nieinterpretowania tych sformułowań Marcina 
Lutra w duchu katolickim, zwłaszcza w powiązaniu z ofiarą mszalną.

 
3. Spory doktrynalne między luteranami a protestantami reformowanymi 
o Wieczerzę Pańską

3.1. Realna obecność Ciała i Krwi Pańskiej w Wieczerzy Pańskiej
Obok Biblii i chrztu, celebracja Wieczerzy Pańskiej stanowi element religijny 

łączący wszystkich chrześcijan. W  dobie reformacji pojęcie ofiary, nieodłącznie 
związane z  Wieczerza Pańską, stało się istotnym punktem sporów między daw-
nymi i nowymi wierzącymi, ale także wewnątrz obozu ewangelickiego. Od same-
go początku reformatorzy poddali krytyce średniowieczne podejście do Sakra-
mentu Ołtarza. Po pierwsze krytykowali oni pojęcie ofiary mszalnej, twierdząc 
– wbrew średniowiecznej teologii scholastycznej – że podczas Mszy świętej nie 
zostaje powtórzona ofiara śmierci Jezusa Chrystusa. Ponadto odrzucili oni dogmat 
o transsubstancjacji i domagali się prawa świeckich do spożywania Krwi Pańskiej 
(Laienkelch) (Nocke 1992, 288). Ostatnim punktem krytyki reformatorów było 
odrzucenie prywatnych Mszy świętych oraz nauki o  opus operatum. Szczególny 
nacisk kładziono na niewystarczające teologiczne uzasadnienie prywatnych cele-
bracji eucharystycznych: Samo tylko dokonanie rytuału przez kapłana, bez udzia-
łu świeckich, nie mogło podobać się Bogu. Tym samym postawili sobie za zadanie 
powrót do integralnego ujęcia biblijnej uczty Pańskiej, z  czym wiązało się odno-
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wienie charakteru Wieczerzy Pańskiej jako uczty. Nie bez znaczenia jest tu fakt 
rozdzielenia w  średniowiecznej praktyce sakramentu Eucharystii ofiary i  sakra-
mentu. Jan Kalwin uznawał Wieczerzę Pańską jako sakrament, którego sprawo-
wanie jest przypominaniem śmierci Chrystusa. Wynika to ze słów ustanowienia:  
„To czyńcie na moją pamiątkę” (Mazza 1999, 243).

Marcin Luter głosił średniowieczną tezę o  tym, że w  ofierze eucharystycznej 
działa sam Bóg przekazujący zbawienie, zaś Jezus Chrystus jest realnie, rzeczywi-
ście obecny w konsekrowanych przez kapłana postaciach chleba i wina (Nocke 1992, 
289). Kiedy Karlstadt, a po nim Zwingli i Oekolampad zaproponowali symboliczne 
rozumienie ofiary eucharystycznej, sam Luter zmienił swoje poglądy, energicznie 
zwalczając naukę o rzeczywistej obecności Jezusa Chrystusa w eucharystycznych 
darach ofiarnych. 

Dzieła przemiany darów chleba i wina dokonuje Jezus Chrystus mocą swojej 
Boskiej natury, dzięki której jest On obecny w  czasie Wieczerzy Pańskiej. Ponie-
waż w swojej ludzkiej naturze zasiada On po prawicy Ojca, nie może być na ziemi 
przyjmowany na sposób cielesny. Słowa Pisma Świętego „To jest Ciało moje” Zwin-
gli interpretuje w  sensie przenośnym, jako „trop”, podobnie zresztą jak Pawłową 
metaforę: „A ta skała – to był Chrystus” (1Kor 10,4). Podobnie jak Luter, z tej racji 
Zwingli odrzuca doktrynę transsubstancjacji, a  także – w  odróżnieniu od Lutra 
– naukę o  ubiquitas uwielbionego Ciała Zbawiciela. W  przekonaniu Zwingliego 
doktryna ta podważa wiarę w  prawdziwość ludzkiej natury Jezusa Chrystusa.  
Jan Kalwin podjął próbę mediacji między Lutrem a  Zwinglim, nazywając swój 
projekt „duchowym realizmem” (Mazza 1999, 242). Z jednej strony podkreślał on 
obecność Chrystusa w  Wieczerzy Pańskiej oraz prawdziwe i  istotowe uczestnic-
two w  Ciele i  Krwi Pana, z  drugiej zaś, obawiając się pomniejszenia niebiańskiej 
chwały Chrystusa, którą się ponownie usiłuje wtłoczyć w  przemijające przypa-
dłości tego świata, domagał się szacunku dla Jego ludzkiej natury (Calvin 1559, 
IV 17,19). Obecność Jezusa Chrystusa w  Wieczerzy Pańskiej polega jedynie na 
wolności Bożej natury, by być obecną także poza ludzką naturą (Extra Calvini-
sticum). Cielesnej obecności Jezusa Chrystusa w  Wieczerzy Pańskiej Kalwin nie 
łączył z chlebem, lecz celem wyjaśnienia zachodzącego podczas Abendmahl zjed-
noczenia z cielesnym Chrystusem tworzy on model przeciwny: Jezus Chrystus nie 
zstępuje z niebios na ziemię, lecz dzięki działaniu Ducha Świętego prowadzi ludzi 
ku sobie, ku górze (Freudenberg 2011, 295). 

W 1527 roku Zwingli opublikował Amica exegesis (Przyjacielską Deklarację), 
która otworzyła bezpośredni spór z Lutrem. Zdecydowaną odpowiedzią Lutra na 
poglądy Zwingliego było dzieło Bekenntnis vom Abendmahl Christi (1528). Luter 
podkreślał, że w  przypadku sakramentów chodzi o  działanie Boga, nie zaś czło-
wieka, a słowa Jezusa „To jest Ciało moje” należy rozumieć dosłownie. Argumen-
tem była tutaj prawdomówność Biblii. Poza tym nie chciał on nawiązywać do śre-
dniowiecznej nauki o  transsubstancjacji. W  lecie 1529 roku Luter i  Melanchton  
ogłosili Artykuły ze Schwabach, zawierające 17 tez, dyskutowanych podczas  
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odbywających się w Schwabach spotkań przedstawicieli księstw, które przyjęły refor-
mację. W dokumencie tym Luter i Melanchton ostro odcięli się od poglądów Zwin-
gliego. W  artykule 10 można przeczytać: „Eucharystia czy też Sakrament Ołtarza 
pozostaje także w  dwóch częściach, mianowicie w  chlebie i  winie są rzeczywiście 
obecne prawdziwe Ciało i Krew Chrystusa (…) i nie jest to już tylko chleb i wino”. 

W  dniach od 1 do 4 października 1529 roku debatowali w  Marburgu Luter 
i  Melanchton z  jednej strony, zaś Zwingli i  Oekolampad z  drugiej. Choć w  wie-
lu kwestiach teologowie ci doszli do kompromisu, to jednak pozostała kwestia 
rzeczywistej obecności Ciała i  Krwi Pańskiej. W  swoim dziele Loci, napisanym 
w  1521 roku, Melanchton dał wyraz przekonaniu o  rzeczywistej obecności Ciała 
Pańskiego w Wieczerzy Pańskiej. W jego przekonaniu udział w stole Pańskim, to 
znaczy spożywanie Ciała Chrystusa i  picie Jego Krwi, stanowi namacalny znak 
łaski. Przyjmowanie postaci eucharystycznych miało służyć umocnieniu wiary 
w  pokusach i  w  momencie śmierci. W  późniejszym czasie Melanchton nie po-
dzielał radykalnej nauki Lutra o  rzeczywistej, cielesnej obecności Ciała Pańskie-
go w  Wieczerzy Pańskiej (de Greef 2009, 161), mówiąc o  obecności Chrystusa 
„z chlebem” (cum pane), nie zaś „w chlebie” (in pane). 

Kalwin rozwinął inną wersję tej nauki, akcentując duchowy wymiar obecno-
ści Jezusa Chrystusa w  Wieczerzy Pańskiej (Spiritualpräsenz). Chrystus jest rze-
czywiście obecny podczas celebracji Wieczerzy Pańskiej, lecz nie w  swoim Ciele, 
lecz w  swoim Bóstwie, zapośredniczonym przez Ducha Świętego. Ciało Pańskie 
znajduje się bowiem w  niebie. Aby odróżnić się od ujęcia katolickiego, Zwin-
gli i  Oekolampad stanowczo podkreślali cielesną obecność Chrystusa w  niebie.  
Kalwin zachęcał do częstego sprawowania Wieczerzy Pańskiej, uznając to za jeden 
z istotnych czynników rozszerzania protestantyzmu i budowania wspólnoty wier-
nych i postulując, by każde nabożeństwo było sprawowaniem Wieczerzy Pańskiej 
(de Greef 2009, 112). 

Po śmierci Lutra różni teologowie luterańscy zaostrzyli doktrynę reformatora 
na tyle, że wirtemberski teolog Brenz rozwinął naukę o wszechobecności (ubiquitas) 
Ciała Chrystusa. Jego zdaniem połączenie w Jezusie Chrystusie Bóstwa i człowie-
czeństwa spowodowało przenoszenie się boskich właściwości na naturę ludzką, 
dzięki czemu Ciało Chrystusa, w  odróżnieniu od zwyczajnego ciała ludzkiego, 
mogło być rzeczywiście obecne w jednym czasie w wielu miejscach. Nauki tej nie 
podzielał Kalwin. Już w  1536 roku sprzeciwił się on tej tezie, podzielanej zresztą 
przez Lutra (Wendel 1968, 293). Kontrowersje wokół Wieczerzy Pańskiej przez 
wieki dzieliły luteran i protestantów reformowanych. Dopiero po Ugodzie Leuen-
berskiej w 1973 roku udało się zażegnać ten konflikt (Eßer 1991, 357). Zwyciężyła 
formuła cum pane, autorstwa Filipa Melanchtona, ojca wewnątrzprotestanckiej 
ekumenii w wymiarze nauki o Wieczerzy Pańskiej (Jung 2010, 73-77). Znaczenie 
tej Wieczerzy jako spełnienia Bożych obietnic podkreślał w swoich pismach rów-
nież Kalwin. Pozostając w zgodzie z Lutrem, twierdził on bowiem, że obietnice te 
są równoznaczne z Jezusowym słowami ustanowienia. Materialna strona Wiecze-
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rzy Pańskiej jest bez znaczenia tak długo, jak długo byty materialne nie stają się 
punktem odniesienia dla obietnicy. Chleb i  wino stają się dzięki słowom w  Wie-
czerzy Pańskiej darami w wymiarze duchowym (Wendel 1968, 298-299). 

Istotne jest pytanie, co Kalwin rozumie pod pojęciami Ciała i Krwi Chrystu-
sa, które zostają podane do spożycia wiernym podczas Wieczerzy Pańskiej. W jego 
przekonaniu podstawą tej celebracji jest Chrystus ze swoją śmiercią i zmartwych-
wstaniem (Calvin 1559, IV, 17, 11). Istnieje jednak tylko jeden Chrystus i  tylko 
jedno jedyne Ciało Chrystusa, mianowicie to Ciało, które umarło na krzyżu, 
a następnie zostało uwielbione. Właśnie to Ciało wierni przyjmują podczas Wie-
czerzy Pańskiej. Jedynie pośrednictwo Chrystusa, który stał się ciałem grzechu, 
umożliwia człowiekowi wejście w łączność z Bogiem. W Jego Ciele i w Jego Krwi 
człowiek przyjmuje w  siebie życie wieczne. Kalwin podkreśla rzeczywistość tego 
Ciała Chrystusa i jego tożsamość z Ciałem Chrystusa, który stał się człowiekiem 
(Wendel 1968, 301). 

Komentując tekst 1Kor 11,24, podkreśla on z mocą, że nie tylko wiara w to, że 
Zbawiciel poświęcił się dla ludzi, daje uczestnictwo w dobrach Chrystusa, ale i fakt, 
że On w nas zamieszkuje, kiedy jesteśmy członkami Jego Ciała. Człowiek ma moż-
liwość stania się jednym z Jego życiem i Jego substancją. To On daje wierzącym nie 
tylko swoją śmierć i  zmartwychwstanie, lecz także swoje Ciało, w  którym cierpiał 
i zmartwychwstał. W Wieczerzy Pańskiej Ciało zostaje dane realiter, prawdziwie, by 
stać się zbawiennym dla duszy pokarmem (Calvin 1863-1900, 49; 487). Przyjmo-
wanie Ciała Pańskiego w Wieczerzy Pańskiej jest uczestnictwem w Chrystusowym 
dziele pojednania z Bogiem2. 

Pobrzmiewają w  tym tekście echa tez zawartych w  Wyznaniu Augsburskim 
i  w Konkordii Leuenberskiej. Nie można jednak stwierdzić, że w  nauce o  Eucha-
rystii Kalwin podzielał poglądy luteran. Choć nie do końca to sobie uświadamiał, 
szwajcarski reformator obrał własną drogę w  tym względzie. Widać to choćby 
w  odniesieniu do pojęcia substancji, które było różne od tego, jakim posługiwali 
się scholastycy, rozróżniając między substancją a  przypadłościami. Ciało i  Krew 
Chrystusa są owszem skuteczne w człowieku, który je przyjmuje, jednak nie dzieje 
się to na sposób znany ze świata natury. Chodzi tu bowiem o  wszystkie zbawcze 
czyny Jezusa Chrystusa, które daje On do dyspozycji ludzi w  swoim Ciele. Nie 
może być jednak mowy o  przenoszeniu na wiernych substancji Ciała Chrystusa, 
lecz rzecz dotyczy wspólnoty z Chrystusem i Jego zbawczymi dziełami, jaka doko-
nuje się w wierze. 

Luteranie oskarżali jednak Kalwina o  to, że głosi podobnie pustą naukę 
jak Zwingli. Sami twierdzili, że między Ciałem i  Krwią Chrystusa z  jednej strony 
a  chlebem i  winem z  drugiej następuje rzeczywiste zetknięcie, co Kalwin inter-
pretował jako przyjęcie przez wiernego Ciała Chrystusa w  momencie spożywania 

2 „Frage 347. Was erhalten wir nun mit dem Zeichen des Brotes? Der Leib Christi, der einmal 
für uns zur Versöhnung mit Gott geopfert wurde, wird uns jetzt so gegeben, damit wir Gewissheit 
erlangen sollen, dass die Versöhnung zu uns gelangt“ (Calvin-Lesebuch 2008, 126).
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konsekrowanego chleba. Luteranie mówią więc o bezpośrednim związku między 
Chrystusem a  cząsteczkami chleba i  wina, podczas gdy Kalwin rozdziela oba te 
światy w  drodze do zetknięcia z  wierzącym. Spór ten wynikał z  różnej interpre-
tacji Chrystusowych słów ustanowienia i dotyczył możliwości rzeczywistej obec-
ności Ciała i  Krwi Chrystusa w  konsekrowanych postaciach. Luter natomiast 
z  całą mocą podkreślał naukę o  ubiquitas uwielbionego Ciała Jezusa Chrystusa  
(Grass 1940, 50-61). 

Krytycy teologicznej myśli Kalwina mówią o dokonanym przez niego wybo-
rze irracjonalnego, gdyż jedynie potraktowanego jako nadprzyrodzone, sposobu 
uzasadnienia zjednoczenia człowieka z Chrystusem (Wendel 1968, 307). Szwajcar-
ski reformator zwalczał luterańską naukę o ubiquitas jako zupełnie niepotrzebną 
hipotezę (Freudenberg 2011, 294; Wendel 1968, 293). Nie chodzi tu o podważanie 
Bożej wszechmocy, lecz raczej o stwierdzenie tego, czego chciał Bóg. Uwielbienie 
Chrystusowego Ciała nie zmieniło niczego w stosunku do natury ciała ludzkiego. 
Tym samym Kalwin zarzucił Lutrowi to samo, co u  tego ostatniego skrytykował 
Zwingli, mianowicie rozwodnienie absolutnej różnicy między ciałem a  duchem 
(Köhler 1924, 119-120). Na tej podstawie Kalwin odrzucał naukę o niewidzialnej, 
aczkolwiek cielesnej (w sensie rzeczywistej obecności) obecności Jezusa Chrystusa 
w tym świecie. Byłby to zamach na naukę o dwóch naturach Jezusa Chrystusa oraz 
na naukę o zmartwychwstaniu ciała. Luteranie natomiast bronili nauki o ubiquitas, 
powołując się na biblijne słowa: „Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do 
skończenia świata” (Mt 28,20). To właśnie od Lutra już w  latach 20. XVI wieku 
Kalwin przejął naukę, że Wieczerza Pańska nie jest pustym działaniem na zna-
kach materialnych, lecz działaniem w teraźniejszości tej rzeczywistości, którą owe 
znaki oznaczają. Kładzie on jednak nacisk na fakt duchowej obecności Chrystusa 
w Wieczerzy Pańskiej: Owszem, jest On w niej obecny, jednakże obecny duchowo 
(Busch 2006, 118. 127) i zawsze osobowo (Calvin Handbuch 2008, 345).

W nauce o ofierze eucharystycznej Jan Kalwin zaproponował dwie tezy, wza-
jemnie różne i trudne do uzgodnienia. Jedna z nich głosi, że Ciało Chrystusa jest 
obecne w  Wieczerzy Pańskiej, udzielając nam Jezusa Chrystusa w  Jego śmierci 
i  zmartwychwstaniu, to znaczy udzielając nam Jego zasługi. Z  drugiej strony ten 
sam reformator twierdzi, że Ciało Chrystusa nie ma żadnych odniesień miej-
scowych czy przestrzennych w  stosunku do materialnych elementów Wieczerzy 
Pańskiej (Freudenberg 2011, 294). Jezus Chrystus znajduje się bowiem ze swo-
im uwielbionym Ciałem w niebie i dlatego nie może On – nawet w niewidzialny 
sposób – być jednocześnie obecny w wielu miejscach, w których jest sprawowana 
Wieczerza Pańska. 

3.2. Duchowe owoce Wieczerzy Pańskiej
Jesienią 1524 roku Zwingli skierował do pochodzącego z  Reutlingen refor-

matora, Mateusza Albera, ogłoszony później drukiem list, w  którym wyłożył on 
swoją naukę o  ofierze eucharystycznej. Przede wszystkim twierdził on, że Jezus 
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ustanowił Wieczerzę Pańską jako ucztę mającą na celu wspominanie i  tworzenie 
wspólnoty oraz wzór dla wszelkiego typu nabożeństw. Spożywanie Wieczerzy 
Pańskiej nie gładzi grzechów, lecz stanowi o wiele bardziej wyznanie wiary w nisz-
czycielską moc śmierci Jezusa Chrystusa względem grzechu. Kto mocno wierzy 
w takie działanie Chrystusowej śmierci, ten przez uczestnictwo w Wieczerzy Pań-
skiej wyraża wdzięczność za odkupienie z grzechów, jakiego w swojej śmierci do-
konał Zbawiciel. Ulrych Zwingli kładzie nacisk nie na przemianę darów ofiarnych 
chleba i wina, ale o wiele bardziej na duchową przemianę wierzących.

W swoich pismach teologicznych Jan Kalwin obszernie zajmował się tematy-
ką ofiary w powiązaniu z Wieczerzą Pańską (de Greef 2009, 159-161). W zamęcie 
teologicznych dysput prosty lud nie rozumiał istoty Wieczerzy Pańskiej. Ojciec 
szwajcarskiej reformacji wyjaśniał zasady świętej uczty w dziele Petit Traicté de la 
saincte Cene de nostré Seigneur Iesus Christ. Auquel est demonstré la vraye institu-
tion, profit et utilité d-icelle. Ensemble, la cause pourquoy plusieurs des Modernes 
semblent en avoir escrit diversement, wydanym w Genewie w 1541 roku.  Wiecze-
rza Pańska stanowiła wypełnienie ewangelicznych zapowiedzi. Była ona siłą do 
prowadzenia życia prawdziwie chrześcijańskiego, umacniała jedność wierzących 
i ich braterską miłość. Kalwin nie pomijał elementów polemicznych, podkreślając 
znaczenie Wieczerzy Pańskiej jako ofiary i  konsekracji. Nie należy jednak zapo-
minać o  tym, że słowa te kierował on jako krytyczne pod adresem rzymskiego 
rozumienia Eucharystii jako mszy. Mimo wszystko uznawał on, że pełne żywej 
wiary sprawowanie Wieczerzy Pańskiej daje uczestnictwo w  Ciele i  Krwi Chry-
stusa, gdyż jest ono ucztą wspólnoty z Chrystusem i Jego członkami, ucztą przy-
pomnienia i  wyznania wiary (Calvin Handbuch 2008, 345). Sposób tego uczest-
nictwa jest trudny do opisania, zaś teologowie prześcigają się w tym, kto lepiej to 
wyrazi. W żadnym wypadku nie wolno nawet dopuścić myśli o tym, że Chrystus 
może zostać ograniczony do fizycznych elementów chleba i wina. Kalwin nie ma 
trudności z  użyciem pojęcia sakramentu w  odniesieniu do Wieczerzy Pańskiej, 
twierdząc, że dzięki ukrytej i niepojętej mocy Boga w Duchu Świętym człowiek ma 
uczestnictwo w Jezusie Chrystusie. Dlatego też mówił on o „duchowej” obecności 
Jezusa Chrystusa (de Greef 2009, 161). To ona sprawia, że zaproszenie do spoży-
wania Ciała i  Krwi Pańskiej daje udział w  substancji Zbawiciela (Wendel 1968, 
300). Duchowej rzeczywistości Ciała i Krwi Pańskiej nie wolno utożsamiać z ma-
terialnymi elementami chleba i wina. Duchowa obecność Ciała i Krwi Pańskiej jest 
współobecna z  materialnymi elementami chleba i  wina. Nie jest to ani rzymska 
transsubstancjacja, ani też luterańska konsubstancjacja czy zwingliański symbo-
lizm (Wendel 1968, 301). 

Kontrowersje wokół Wieczerzy Pańskiej nie ustawały. We wrześniu 1537 roku 
Kalwin i Farel uczestniczyli w synodzie w Bernie, istotnym dla jedności w łonie pro-
testantyzmu. Podpisanie Konkordii Wittenberskiej było znaczącym zbliżeniem do 
pozycji Lutra. Bucer i  Capito, przedstawiciele Strasburga, podpisali ułożoną przez 
Kalwina Confessio fidei de eucharistia, w której jej autor podkreślił stwarzaną przez 
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Ducha Świętego jedność wierzących z Chrystusem, zarówno w Jego Ciele i Krwi jak 
i  w  Duchu Chrystusa. Kalwin odrzucił jednak obecność Chrystusa w  postaciach 
chleba i wina, jako że Chrystus przebywa w niebie. Mimo to wspólnota z Chrystu-
sem, będąca dziełem Ducha Świętego, jest prawdziwą wspólnotą (de Greef 2009, 
227). Więzią naszego zjednoczenia z Chrystusem może być tylko Duch Święty (Nie-
sel 1935, 92). Byłoby bowiem rzeczą niestosowną, uczy genewski reformator, ko-
jarzyć uwielbione Ciało Chrystusa z  przemijającymi elementami chleba. Ponadto 
między niebem Chrystusa a ziemią ludzi istnieje nieskończony dystans, możliwy do 
pokonania jedynie w mocy Ducha Świętego. To dzięki Trzeciej Osobie Trójcy Świę-
tej w Wieczerzy Pańskiej może zaistnieć niezwykła więź między Jezusem Chrystu-
sem a wiernymi. W mocy Ducha Chrystus zstępuje ku nam w Wieczerzy Pańskiej, 
podnosi nas i jednoczy z sobą – w ciele i w duchu (Wendel 1968, 312). Wspólnoty 
protestantów reformowanych opowiedziały się w praktyce nie za zwingliańską, lecz 
za kalwińską interpretacją Wieczerzy Pańskiej3. 

Jan Kalwin zdecydowanie podkreślił charakter Wieczerzy Pańskiej jako daru, 
poprzez który Duch Święty daruje i  umacnia pewność, że to sam Jezus Chrystus 
zwołuje swoją wspólnotę i  utrzymuje ją razem. Dar Wieczerzy Pańskiej to cały 
Chrystus i Jego zasługi, stanowiące istotę (substantia) tej celebracji. Dar ten nie jest 
jedynie duchowy czy spirytualistyczny, lecz jako pochodzący od Ducha Świętego 
jest on jak najbardziej realny. Komunii nie należy odnosić jedynie do ludzkiego 
ducha lub też jedynie do Ducha Chrystusa (Calvin Handbuch 2008, 345-346). Ge-
newski reformator zalecał celebrację Wieczerzy Pańskiej jako szczególnego daru 
Boga dla wspólnoty wierzących w każdą niedzielę. Spożywanie chleba i wina pod-
czas Wieczerzy Pańskiej jest świętowaniem przedłużenia chrześcijańskiej drogi, 
umocnieniem przekonania o  uczestnictwie w  jedynej ofierze krzyżowej Jezusa 
Chrystusa (Freudenberg 2011, 296-298).

Zakończenie

Choć protestantyzm reformowany wypisuje na swoich sztandarach koniecz-
ność ciągłej odnowy, motywowaną miłością do jedynej Prawdy, niewiele zmie-
nia się w  nauce o  ofierze eucharystycznej. Ciągle pozostaje w  mocy stare, anty-
rzymskie nastawienie: „Klasyczna reformowana nauka o  Wieczerzy Pańskiej jest 
wielopostaciowa, jeśli mieć na myśli formuły dotyczące Wieczerzy Pańskiej w ich 

3 Potwierdza to również taki autorytet protestanckiej teologii reformowanej, jakim był i nadal 
jest Karl Barth: „Es kann angesichts der Abendmahlslehre Calvins und aller maßgebenden refor-
mierten Bekenntnisschriften nicht bezweifelt werden: die Reformierten haben sich nicht auf die ur-
sprüngliche zwinglische Fassung der Abendmahlslehre festgelegt; sie haben vielmehr – man denke 
etwa daran, wie Calvin in den Verhandlungen über den Consensus Tigurinus von 1549 mit Bullinger 
gerungen hat – auf Luther gehört und immer wieder gehört (…). Man kann wohl sagen, daß die 
reformierte Abendmahlslehre, aber auch die reformierte Christologie im 16. und 17. Jahrhundert 
geradezu beherrscht ist von dem Bemühen, das Anliegen des Luthertums zu hören und in der Dar-
legung der eigenen Lehre aufzunehmen“ (Barth 1993, 934).
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odmianach zwingliańskiej i  kalwińskiej, jak również na różne odmiany tych in-
terpretacji. Charakterystycznymi cechami tych formuł doktrynalnych są sprzeciw 
w  stosunku do rzymskiego ujęcia ofiary mszalnej: W  Wieczerzy Pańskiej nie za-
chodzi ani powtórzenie, ani złożenie, ani też uobecnienie jedynej ofiary Jezusa 
Chrystusa przed Bogiem i dla Boga. Tak samo zostaje odrzucona myśl o euchary-
stycznym przeistoczeniu (Konsekration wzgl. Transsubstantiation) ziemskich ele-
mentów chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. W zgodności z luterańską nauką 
o Wieczerzy Pańskiej reformowana nauka o Wieczerzy Pańskiej pozytywnie pod-
kreśla jedyność ofiary Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, aspekt przepo-
wiadania słowa Bożego w wydarzeniu Wieczerzy Pańskiej, relację między słowami 
obietnicy względnie ustanowienia a  przekazaniem chleba i  kielicha, umocnienie 
wiary i myśli o wspólnocie – zależnie od tradycji Komunii przyjmowanej w pozy-
cji siedzącej lub stojącej – przy stole Pana. Tak postrzegana Wieczerza Pańska jest 
dziełem Trójjedynego Boga w stosunku do swojej wspólnoty, nie zaś składającym 
ofiarę działaniem wspólnoty wobec Boga i dla Boga” (Freudenberg 2011, 294). Jed-
nym z  aktualnie dyskutowanych w  ruchu ekumenicznym zagadnień jest pojęcie 
Wieczerzy Pańskiej jako ofiary (Rehm 1993, 195-293). Należy żywić nadzieję, że 
dokona się w tej dziedzinie postęp i nastąpi zbliżenie stanowisk.

Nauka Kalwina o  Wieczerzy Pańskiej jest jego własnym, oryginalnym dzie-
łem (Wendel 1968, 291), powstałym w oparciu o myśl ojców Kościoła i poprzedza-
jących go reformatorów, a  nade wszystko w  sporze z  luteranami i  zwinglianami. 
Doktryna ta nabierała z czasem coraz większego znaczenia dla genewskiego refor-
matora, pisał też coraz więcej dzieł poświęconych tej tematyce (Wendel 1968, 292-
293). Mimo wszystko trudno oprzeć się wrażeniu, że w teologii tej jako wybitnie 
polemicznej dominowała chęć udowodnienia rzymskim katolikom, że to nie oni 
mają rację w nauce o Eucharystii jako ofierze. Choć protestanci, zwłaszcza refor-
mowani, byli szczególnie uwrażliwieni na niebezpieczeństwo jednostronnej racjo-
nalizacji teologii i walczyli z mądrością ludzką jako zagrażającą czystości Bożego 
słowa, to jednak byli oni uwikłani we wszystkie niebezpieczeństwa i pułapki, jakie 
niesie ze sobą teologia spekulatywna, operująca przede wszystkim na poziomie 
pytania o to, jaka jest istota (esse, essentia) danego bytu, by w oparciu o te ustale-
nia wyprowadzić wnioski dotyczące działania (agere sequitur esse). Klasycznym 
przykładem jest tu spór o rzeczywistą obecność Ciała i Krwi uwielbionego Jezusa 
Chrystusa w  ofierze eucharystycznej. Uczestnicy debaty zastanawiają się właści-
wie nad mechanizmem tego procesu, prawie całkowicie zapominając o  pytaniu 
o zbawcze znaczenie tego fenomenu. Historia zbawienia została tu więc odsunięta 
na dalszy plan, a  posługiwanie się Biblią miało charakter traktowania jej raczej 
jako zbioru cytatów użytecznych w  odparciu argumentów przeciwnika niż jako 
odrębnego, całościowo pojętego przesłania, które ma stanowić inspirację, wskazy-
wać kierunek poszukiwań, podsuwać wzorzec myślenia.

Zaprezentowany powyżej materiał z  zakresu historii pojęcia ofiary w  pro-
testantyzmie reformowanym wymaga od czytelnika niemałego wysiłku. Należy 
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bowiem cofnąć się do innego czasu, wejść w ducha tamtych sporów, poczuć napię-
cie i docenić autentyczne zaangażowanie uczestników debaty. Istotną wskazówką 
hermeneutyczną pozwalającą rozumieć i interpretować ten tekst jest stwierdzenie, 
że reformatorzy w  gruncie rzeczy mówią o  ofierze, choć tego pojęcia unikają jak 
ognia, gdyż obowiązują ich pewne reguły, którym chcą pozostać wierni. Być może 
wyposażonym w taką pomoc byłoby warto ponownie przeczytać ten tekst.
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Summary

The article presents the Church’s current problems associated with social communication me-
dia. The Church fulfils its mission in the real world. A sign of the modern times is the emergence of 
the virtual world. Pastoral theology is looking for answers to the question how the Church can fulfil 
its mission of pastoral ministry in the virtual world. The Church’s cooperation with the media should 
be based on the truth. The main task of the Church in the virtual world consists in building the ecc-
lesial community. In turn, Christians should use their faith to revitalize their daily life. 
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Streszczenie 

W  artykule zaprezentowane są aktualne problemy Kościoła związane z  komunikacją medial-
ną. Kościół wypełnia swoją misję w  świecie realnym. Znakiem czasów współczesnych jest powstanie 
świata wirtualnego. Teologia pastoralna poszukuje odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób Kościół może 
wypełniać swoja misję pastoralną w  świecie wirtualnym? Współpraca Kościoła z  mediami powinna 
być oparta na prawdzie. Główne zadanie Kościoła w świecie wirtualnym to budowanie wspólnoty ko-
ścielnej. Natomiast chrześcijanie powinni wykorzystywać swoją wiarę do odnowy życia codziennego. 

Słowa kluczowe: Kościół, duszpasterstwo, media, komunikacja, świat wirtualny, prawda, 
dialog, współpraca 

Wstęp

Czy Kościół może funkcjonować w świecie wirtualnym? Odpowiedzi na to py-
tanie można udzielić w  ramach teologii praktycznej. W  zakresie jej badań jest bo-
wiem komunikacja pastoralna, która dotyczy bezpośrednio człowieka jako osoby 

1 Ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski, kapłan diecezji włocławskiej, profesor zwyczajny. Kierownik 
Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych na UKSW. E-mail: j.przybylowski@uksw.edu.pl.
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otwartej na komunikowanie z  Bogiem2 i  z  drugim człowiekiem, i  zdolnej do two-
rzenia relacji indywidualno-wspólnotowych. Komunikowanie w wymiarze pastoral-
nym ma więc wyraźny charakter osobowy i oznacza nawiązywanie łączności inter-
personalnej, wymianę informacji i współdziałanie (Nęcki 1996, 109).

Teologia pastoralna zajmuje się również kairologią. Sama nazwa wskazuje 
na badanie znaków czasu (por. Mt 16,1-3)3. Przedmiotem badań kairologii są 
przede wszystkim relacje między Kościołem a  światem, które mogą się różnie 
układać4. Kościół może ograniczać te relacje do minimum, by powstrzymywać 
się od związków z  „bezbożnym” społeczeństwem. Może postawić sobie za cel 
publiczne wyszukiwanie, piętnowanie i zwalczanie zła, które się w nim panoszy. 
W  takiej roli Kościół będzie prowadzić „świętą wojnę” ze społeczeństwem. Ist-
nieje druga skrajna możliwość, która polega na zbliżeniu się Kościoła do zeświec-
czonego społeczeństwa aż do tego stopnia, że będzie starał się albo wywierać na 
nie wpływ, albo rządzić nim w  imieniu Boga. Teologia pastoralna wskazuje na 
trzecią możliwość, według której Kościół, zgodnie ze swoją misją zbawczą uzu-
pełnioną działalnością ekstensywną, może nawiązać ze społeczeństwem relacje 
oparte na dialogu. Chodzi w tym wypadku o dialog przystosowany do zdolności 
tych, z  którymi się rozmawia, i  do okoliczności, inaczej bowiem wygląda roz-
mowa z dziećmi, inaczej z dorosłymi; inaczej z wierzącymi w Chrystusa, a ina-
czej z  tymi, którzy w  Niego nie wierzą. Dialog Kościoła ze światem musi jed-
nak uwzględniać najpierw właściwy stosunek miedzy tym, co święte, a  tym, co 
świeckie. Następnie należy wziąć pod uwagę wzmożony, wszechstronny postęp 
(rozwój), który zmienił życie współczesnej społeczności ludzkiej i uwypuklił jej 
pluralizm. I wreszcie, dowartościować trzeba dojrzałość, jaką osiągnął człowiek 
współczesny, który, wierzący czy nie wierzący, pod wpływem cywilizacji, stał się 
zdolny do twórczego myślenia, do prowadzenia rozmowy, do nawiązania poważ-
nego dialogu (Paweł VI 1964, 78)5.

Teologia pastoralna, wychodząc naprzeciw współczesnym wyzwaniom spo-
łeczno-kulturowym, nieustannie doskonali własną eklezjologię, której zadaniem 
jest określenie istoty, celu, zadań i sposobów życia i działania Kościoła w aktualnych 

2 Bóg pierwszy odezwał się do człowieka i nieustannie zaprasza go do dialogu. Dzięki temu on 
staje się kimś innym, a zarazem sobą samym: kimś, kim był od początku (Kowalczyk 2001, 122).

3 „Kościół zawsze ma obowiązek badać znaki czasów i  wyjaśniać je w  świetle Ewangelii, tak 
aby mógł w  sposób dostosowany do mentalności każdego pokolenia odpowiadać ludziom na ich 
odwieczne pytania dotyczące sensu życia obecnego i  przyszłego oraz wzajemnego ich stosunku do 
siebie. Należy zatem poznawać i rozumieć świat, w którym żyjemy, a także jego nieraz dramatyczne 
oczekiwania, dążenia i właściwości” (Sobór Watykański II 1965c, 4).

4 Znaki czasu nie są „przypadkowymi wydarzeniami dziejowymi, lecz wskazaniami woli Bo-
żej, w  których zawarta jest zachęta do postępu ludzkości, ale również ostrzeżenie przed błędami 
i wypaczeniami” (Strzeszewski 1994, 296).

5 Sobór Watykański II w konstytucji duszpasterskiej Gaudium et spes wyraził „głęboki szacu-
nek dla człowieka oraz zaufanie do jego wysiłków, stąd podnosi się metodę dialogu do rangi głów-
nych metod oddziaływania duszpasterskiego” (Majka 1986, 531).
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uwarunkowaniach historii6. W ramach teologii praktycznej funkcjonuje również ko-
ścielna teoria i praktyka mediów (teologia mediów), która należy do szerzej pojętej 
komunikacji pastoralnej. I  to właśnie w  perspektywie komunikacji należy udzielić 
nowej odpowiedzi na podstawowe pytanie: Co dzisiaj jest nadrzędnym celem życia 
i działalności Kościoła, którego członkowie żyją w świecie realnym i wirtualnym? 

Zanim zostanie udzielona odpowiedź na to pytanie, trzeba sięgnąć do skróto-
wego opisu sytuacji człowieka wierzącego w świecie medialnym:

„Życie nasze jest dzisiaj bardzo zajęte wizją świata zewnętrznego. Środki łączności 
tak się rozrosły, stały się tak agresywne, że wciągają nas, że odrywają i  odłączają 
od nas samych, pozbawiając świadomości osobowej. Uważajmy! Możemy przejść 
z pozycji zwykłych obserwatorów na pozycję krytyków, ludzi myślących i sędziów. 
Postawa świadomości myślącej jest dla dzisiejszego człowieka niezmiernie ważna, 
jeśli chce on zostać żywym człowiekiem, a nie zwykłym ekranem, na który padają 
tysiące obrazów. Jeśli my, chrześcijanie, chcemy odkryć znaki czasu, to konieczny 
jest dla nas akt refleksji, ponieważ – jak naucza Sobór w Konstytucji Gaudium et 
spes – wyjaśnianie czasu, to znaczy otaczającej nas i oddziałującej na nas rzeczywi-
stości empiryczno-historycznej, musi być robione w  świetle Ewangelii. Odkrycie 
znaków czasu jest dziełem świadomości chrześcijańskiej. Wynika ono z zestawie-
nia wiary z życiem, ale nie przez sztuczne i powierzchowne nałożenie jakiejś po-
bożnej myśli na nasze przeżycia, lecz raczej na dostrzeżeniu, w jakich punktach te 
nasze przeżycia z powodu ich wewnętrznego dynamizmu, z powodu ich niejasno-
ści, a niekiedy z powodu ich niemoralności, domagają się promienia wiary, słowa 
ewangelicznego, które by je określało i odkupiło. Albo też odkrycie znaków czasu 
zachodzi przez uzmysłowienie sobie, w jakim punkcie i gdzie wychodzą one same 
z siebie na spotkanie planom wyższym, o których wiemy, że są planami chrześci-
jańskimi i Bożymi, jak poszukiwanie jedności, pokoju, sprawiedliwości. W jakim 
punkcie nasze ewentualne działanie miłości albo apostolstwa łączy się z dojrzało-
ścią sprzyjających okoliczności wskazujących, że nadeszła godzina na jednoczesny 
rozwój Królestwa Bożego w królestwie ludzkim?” (Paweł VI 1974, 563).

Jezus powołał Kościół do zbawienia ludzi, co w  praktyce oznacza urzeczy-
wistnianie dzieła zbawczego i  uobecnianie Jego Osoby. Według zamysłu Chry-
stusa, w  Kościele ludzie powinni mieć możliwość realnego dostępu do środków  
zbawienia: ofiary, zbawczego słowa i modlitwy. Zbawcza misja Kościoła polega więc 

6 „Konieczne jest zatem studium określonej dyscypliny teologicznej – teologii pastoralnej, czyli 
praktycznej, będącej naukową refleksją o codziennym wzrastaniu Kościoła, w mocy Ducha Świętego, 
w  kontekście historii” (Jan Paweł II 1992, 57). Jan Paweł II wskazał na człowieka jako podstawową 
drogę Kościoła (Jan Paweł II 1979, 14). Kościół bowiem tworzą ludzie, dlatego Bóg przemawia w hi-
storii i poprzez historię każdego człowieka. Ponieważ członkowie Kościoła wypełniają swoje powoła-
nie chrześcijańskie w  świecie, dlatego każdy człowiek odkrywa również obecność Boga w  głębokich 
przemianach społecznych, gospodarczych, politycznych, kulturalnych, naukowych, technicznych, jak 
również obyczajowych, moralnych i religijnych przeobrażeń pojęć i dążeń, ideałów i stylu życia. Zakres 
i szybkość tych zmian stała się również wyzwaniem dla teologii pastoralnej, w której historia nie jest 
już tylko przestrzenią gotowych rozwiązań, które mogłyby być wynikiem jedynie procesów myślowych. 
Historia jest traktowana jako przestrzeń ciągłego objawiania się Boga (Kerber, Ertl i Hainz 1991, 34).
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na realnym łączeniu ludzi z  Bogiem. Jest to wymiar wertykalny duszpasterskiej  
działalności, którą Kościół wypełnia dzięki funkcji kapłańskiej i prorockiej. 

Kościół składa ofiarę, głosi słowo i modli się, czyli sprawuje liturgię i realizu-
je różne formy pobożności ludowej. Według nauczania Soboru Watykańskiego II 
to Eucharystia jest „źródłem i  zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego” 
(Sobór Watykański II 1964, 11). Eucharystia i inne sakramenty zawierają duchowe 
dobro Kościoła, bo uobecniają Chrystusa (Sobór Watykański II 1965b, 5). Działal-
ność liturgiczna Kościoła jest zatem „wstępowaniem” ludzi do Boga.

W funkcji prorockiej Kościół przekazuje i interpretuje Objawienie, które za-
wiera Prawdę Bożą. Kiedy w  kościele czyta się Pismo Święte, wówczas Chrystus 
sam mówi (Sobór Watykański II 1963, 7). Głoszenie słowa Bożego jest w swej isto-
cie „zstępowaniem” Boga do człowieka. 

Wymiar horyzontalny mają natomiast wszystkie kościelne posługi i  dzieła 
apostolstwa, a także ewangelizacja i różne formy działalności ekstensywnej (uzu-
pełniającej), które są realizowane w ramach funkcji królewskiej: służyć to znaczy 
królować (servire Deo regnare est) (Jan Paweł II 1979, 21)7. Ich celem jest budowanie 
wspólnoty, która polega na łączności między konkretnym człowiekiem a wspólno-
tą i pomiędzy pojedynczymi osobami. Tę działalność można nazwać nową implan-
tatio Ecclesiae (Jan Paweł II 1996, 3), którą Kościół realizuje zgodnie z zasadą: per 
visibilia ad invisibilia (przez rzeczywistość widzialną do niewidzialnej). 

W życiu i działalności Kościoła chodzi więc o dwa rodzaje łączności: 1) mię-
dzy człowiekiem a  Bogiem (łączność wstępująca i  zstępująca) i  2) między ludź-
mi. Pojawiają się zatem dwa podstawowe pytania: 1) jaką rolę mogą spełniać 
media w  działalności Kościoła, której celem jest łączność człowieka z  Bogiem?;   
2) jaką rolę media mogą spełniać w  łączności człowieka z  drugim człowiekiem 
albo ze wspólnotą kościelną? Z  tych pytań wynika konkretny problem: czy łącz-
ność w świecie wirtualnym spełnia kryteria łączności realnej i czy można zrówno-
ważyć te dwa rodzaje łączności? 

1. Dialog Kościoła i społeczeństwa w prawdzie

Dialog miedzy Kościołem a społeczeństwem, w którym żyje i działa, jest drogą 
podążania ku prawdzie i  jej poszukiwania. Aby jednak to zdanie było prawdziwe 
potrzebne jest założenie, że człowiek w sposób naturalny poszukuje prawdy, której 
źródłem jest Bóg, a to otwarcie na Boga uzdalnia go do przyjęcia prawdy głoszonej 
w religii objawionej, biblijnej, Starego i Nowego Przymierza (Balthasar 1985, 17-18). 
Głoszenie prawdy Bożej zaowocowało rozwojem chrześcijaństwa, które opanowało 
całą ludzkość. Jednak pod wpływem przemian zewnętrznych coraz bardziej zagrożo-

7 „Prawdziwym uczniem Chrystusa jest zatem tylko ten, kto «ma udział» w Jego misji, stając 
się tak jak On gorliwym sługą innych, nawet przez ofiarę z samego siebie. Służba bowiem, to znaczy 
troska o potrzeby innych, stanowi istotę wszelkiej władzy właściwie sprawowanej: królować znaczy 
służyć” (Jan Paweł II 1998).
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ne jest miejsce Kościoła we współczesnym społeczeństwie. Główna przyczyna tej no-
wej sytuacji Kościoła tkwi w przemianach społeczno-kulturowych i obyczajowych, 
które prowadzą do ateizacji społeczeństw. Ich członkowie nie potrzebują Boga do 
codziennej pracy i konsumpcji, a hedonistyczny styl życia wręcz skłania do odrzuce-
nia duchowych wartości. Jan Paweł II ten styl życia określił „dążeniem do narzucenia 
antropologii bez Boga i bez Chrystusa”. Stwierdził również, że współczesna kultura 
wielu społeczeństw „sprawia wrażenie «milczącej apostazji» człowieka sytego, który 
żyje tak, jakby Bóg nie istniał” (Jan Paweł II 2003, 7)8. Natomiast Kościół naucza, że 
Boga nie można wyrzucić na margines życia społecznego, a Jego działalności nie na-
leży ograniczać do sfery ludzkiej prywatności, gdyż musi być On uważany za wartość 
najwyższą również w życiu publicznym.

Obok ateizacji, drugim problemem w  relacjach społeczności kościelnej 
i świeckiej jest źle pojęty pluralizm. J. Ratzinger twierdzi, że:

„pluralizm – słuszny i  odpowiadający także strukturze chrześcijaństwa, które 
otwiera przestrzeń wolności rozumu i jego możliwości – ma tendencję do pew-
nej degeneracji ku relatywizmowi. A wówczas chrześcijanie zaczynają myśleć, że 
chrześcijaństwo jest tylko jednym spośród wielu głosów, a zatem i oni nie powin-
ni wprowadzać swoich osobistych przekonań na scenę polityczną. Zjawisko to 
można spotkać dziś zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie Zachod-
niej. Obserwujemy tam tę swoistą schizofrenię polityka katolika, który prywat-
nie chce być wiernym katolikiem, natomiast publicznie jest przekonany, że nie 
powinien przenosić swoich osobistych poglądów do sfery publicznej, tłumacząc 
to koniecznością przestrzegania pluralizmu” (Chrześcijaństwo jest drogą 2004).

Trudności w  dialogu Kościoła ze społeczeństwem można przezwyciężać na 
drodze rzetelnego dialogu, w  którym coraz większą rolę odgrywają media. Trzeba 
więc nieustannie podejmować próby zbliżenia Kościoła i  mediów, realnego świa-
ta zbawienia z wirtualnym światem nowej kultury. Działalność Kościoła oparta jest 
na prawdzie objawienia, która stanowi „przyczynę rzeczy”, a kiedy „poddawana jest 
całościowym badaniom, poszukującym ostatecznej i wyczerpującej odpowiedzi, ro-
zum ludzki dosięga swego szczytu i otwiera się przed religią. Religijność bowiem sta-
nowi najwznioślejszy wyraz osoby ludzkiej, gdyż jest szczytem jego rozumnej natu-
ry. Wypływa ona z głębokiego dążenia człowieka do prawdy i stanowi podstawę swo-
bodnego i osobistego poszukiwania Boskości” (Jan Paweł II 1983, 1-2). Poszukiwa-
nie prawdy na różnych drogach, ale w jednym kierunku wyraża najgłębsze dążenie 
ducha ludzkiego, które objawia się w szukaniu Boga, a zarazem w szukaniu poprzez 
dążenie do Boga pełnego wymiaru człowieczeństwa, pełnego sensu życia ludzkiego. 

8 W  takim myśleniu człowieka uważa się za „absolutne centrum rzeczywistości, każąc mu 
w ten sposób wbrew naturze rzeczy zająć miejsce Boga, zapominając o tym, że to nie człowiek czyni 
Boga, ale Bóg czyni człowieka. Zapomnienie o  Bogu doprowadziło do porzucenia człowieka. (…). 
Nie należy się dziwić, jeśli w tym kontekście otworzyła się rozległa przestrzeń dla swobodnego roz-
woju nihilizmu na polu filozofii, relatywizmu na polu teorii poznania i  moralności, pragmatyzmu 
i nawet cynicznego hedonizmu w strukturze życia codziennego” (Synod Biskupów 1999, 6).
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W Kościele ujawnia się pierwszeństwo wartości duchowych przed materialnymi. Czy 
jest zatem możliwe, aby w świecie wirtualnym prawda była podstawową cechą nowej 
kultury, przez którą będzie mogło wyrażać się wspaniałe dziedzictwo ducha ludzkiego?

Kościół, przez swoją działalność, wchodzi w naturalną potrzebę poznania przez 
człowieka prawdy, a jednocześnie tworzy własną przestrzeń poznawania i interpreto-
wania prawdy objawionej. Jest to konieczne, aby mógł wypełniać swoją misję zbawczą, 
czyli uobecniać Chrystusa w kulcie i głoszeniu słowa i urzeczywistniać Ewangelię w ży-
ciu i działalności pasterskiej. Jawi się tutaj pierwszy obszar współpracy Kościoła z me-
diami, ponieważ w wypełnianiu funkcji kapłańskiej i prorockiej Kościół od początku 
korzystał z  różnych osiągnięć myśli ludzkiej. I  tak w  liturgii w  powszechnym użyciu 
znalazły się księgi (najpierw pisane ręcznie, a potem drukowane), a także techniczne 
środki audiowizualne jako pomoc w  łatwiejszym i  skuteczniejszym proklamowaniu 
słowa Bożego. Użycie nowoczesnych środków komunikacji medialnej nie budziło 
nigdy wątpliwości w  działalności kapłańsko-prorockiej. Powstaje natomiast pytanie: 
jakie są granice używania technicznych narzędzi komunikacji medialnej w spełnianiu 
funkcji liturgicznej i nauczycielskiej? Niektórzy członkowie Kościoła, zwłaszcza ci bar-
dziej związani z tradycyjnymi już sposobami spełniania tych funkcji, mają np. wątpli-
wość co do wykorzystywania tabletów w  liturgii? Prawdopodobnie będzie się rodził 
opór tradycjonalistów, przy jednoczesnym entuzjazmie progresistów kościelnych. 

2. Miejsce człowieka we współpracy Kościoła i mediów

Korzystanie przez Kościół z  mediów domaga się rozstrzygnięcia wątpliwo-
ści: jak daleko technika może wejść w  przestrzeń tajemnicy łączności człowieka 
z  Bogiem? Jawi się jasna odpowiedź: łączność człowieka z  Bogiem oparta jest na 
indywidualności, niepowtarzalności, czyli tożsamości osoby ludzkiej (świeckość) 
i obiektywnej niepoznawalności Osób Trójcy Świętej (świętość). Z racji ontologicz-
nej różnicy między człowiekiem a  Bogiem budowanie komunikacji między nimi 
napotyka na wiele trudności. To, co jest problemem w relacjach między człowie-
kiem a Bogiem, może stać się pomocne w relacjach z innymi ludźmi, gdyż wszyscy 
ludzie posiadają jedną racjonalną naturę (rationalis natura)9. Niezbędnym warun-
kiem komunikacji, owocnego dialogu i nawiązania relacji międzyosobowych jest 
jednak otwarcie na „inność” (individua substantia) drugiego człowieka w Bogu.

„Kto pamięta – pisze G. Miller – że wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego Ojca, 
i kto wierzy, że w Jezusie Bóg stał się naszym bratem, ten w stojących obok niego 
ludziach dojrzy swoich braci i siostry i tak też ich będzie traktować. Zauważmy, 
że bezpieczeństwo i  możność rozwijania siebie jest powszechnym pragnieniem 
ludzi. Kiedy więc wspólnota wierzących spełnia to, do czego jest powołana, wów-
czas może on zacząć przywracać nadzieję ludziom poszukującym wspólnoty, 
wierności i  zaufania, bezpieczeństwa i  solidarności. Spełnienie tych oczekiwań 
możliwe jest tylko wówczas, gdy procesy te będą odbywać się w  nas. Im chrze-

9 Persona est rationalis naturae individua substantia (Boecjusz).
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ścijanie bardziej będą związani z  Bogiem, tym więcej będzie między nimi bra-
terstwa, gdyż miłość Boga jest tym rozstrzygającym kryterium miłości bliźniego 
i  na odwrót. Braterstwo staje się zatem wykładnikiem, czy chrześcijanie biorą 
Boga na serio” (Miller 1991, 137).

Człowiek może wyjść naprzeciw drugiego człowieka, jeżeli będzie szanować 
„inność” drugiej osoby. Taka postawa umożliwi mu pozostanie sobą, czyli człowiek 
zachowa własną niepowtarzalność, co wydaje się być jego pierwszym wezwaniem. 
Każdy człowiek powołany jest do tego, aby być osobą oryginalną (jedyną), co oznacza, 
że nie tylko to, kim jest, ale również to, co przeżywa, co myśli, co mówi i  jak działa 
powinno być niepowtarzalne. Każdy człowiek otrzymuje własne powołanie egzysten-
cjalne i idzie indywidualną drogą zbawienia. Obce każdemu człowiekowi powinno być 
zatem zamykanie go w  sztywnych ramach wzorców działania czy ograniczanie jego 
wolności w poznawaniu prawdy i w poszukiwaniu łączności z Bogiem. W takiej per-
spektywie komunikacja medialna daje człowiekowi nowe możliwości. Można nawet 
przyjąć tezę, że dzięki bogactwu medialnej komunikacji człowiek ma coraz większe 
możliwości stawania się sobą i  poznawania nowych dróg prowadzących do prawdy 
objawionej, a także rozeznawania wartości i zasad życiowych. Konsekwencją tego jest 
jednak konieczność respektowania zasad tej nowej, medialnej komunikacji prawdy. 

3. Zasady medialnej komunikacji prawdy

Na pierwszym miejscu umieścić należy regułę kalejdoskopu w  poszukiwaniu 
prawdy, którą człowiek powinien poznać, zrozumieć i  przyjąć. Prawda w  poznaniu 
medialnym jest wielopostaciowo złożoną całością. Każdy człowiek może więc widzieć 
prawdę na swój sposób. Wystarczy bowiem, że na prawdę spojrzy się z innej perspek-
tywy, a  zdaje się ona wyglądać zupełnie inaczej niż prawda poznana przed momen-
tem, albo prawda poznana przez innego człowieka, który swoim odkryciem dzieli się 
z innymi. Nie o „wygląd” czy przekaz prawdy medialnej należy się spierać, ale ustalać 
trzeba najpierw jej obraz. Prawda przekazywana przez media w różny sposób jest od-
bierana przez różnych ludzi, ale można podejmować próby opisania jej i  stworzenia 
obrazu, który będzie jej całością. Rola komunikacji medialnej w takiej koncepcji spro-
wadza się do roli delatora10 prawdy widzianej przez różnych ludzi w  kontekście ich 
niepowtarzalności i  indywidualności. Prawda przekazywana w  mediach zmienia się 
jak w kalejdoskopie, ale to nie pozbawia jej wartości i znaczenia, gdyż zmienia się tylko 
jej obraz, ale zawartość prawdy jest ta sama i człowiek, jeśli podejmie wysiłek intelektu-
alny, jest w stanie prawdę poznawaną przez media opisać i posługiwać się nią. 

Na drugim miejscu jawi się reguła drzewa w  poznawaniu prawdy medial-
nej. Prawda zawsze jest jednością, ale cały czas rozwija się z  nasiona w  ogromne 
drzewo. I tak prawdę, jaką znają ludzie żyjący na początku XXI wieku, można po-

10 Słowo łacińskie delatio oznacza: wnoszenie, przynoszenie, dostarczanie. Delator w  pozy-
tywnym znaczeniu to ten, kto oznajmia i przekazuje nauczanie Kościoła jego członkom i stara się je 
upowszechnić poza Kościołem.
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równać do drzewa, które wyrosło z nasiona, czyli obrazu prawdy, jaką mieli ludzie 
żyjący na początku ery po narodzeniu Chrystusa; jeśli ludzkość dalej będzie się 
rozwijać cywilizacyjnie, prawda stanie się jeszcze większym drzewem, nie prze-
stając być tą sama prawdą. Prawda przekazywana w mediach ma cechy aktualnej 
wiedzy człowieka. Nie można jej więc zarzucić, że nie jest nasionem, i nie można 
mieć pretensji, że jej aktualna postać często nie spełnia oczekiwań odbiorcy. Praw-
da cały czas się przemienia, a do człowieka należy, aby potrafił dostrzec jej źródło 
i uznać jej potencjał. Różne sposoby przekazywania prawdy nie naruszają jej istoty, 
a jedynie stanowią jej zewnętrzną postać. 

W trzeciej regule dochodzenia do prawdy przekazywanej w mediach symbolem 
jest lornetka. Z poznawania prawdy rodzi się wiedza całościowa i pewna. Natomiast 
w komunikacji medialnej prawdę przedstawia się w oparciu o fakty, co sprawia, że 
jest to tylko wiedza cząstkowa, jaką „widzi się przez lornetkę”. W przekazie medial-
nym wychodzi się więc od tego, co poznane może być przez zmysły, a każdy odbiorca 
ma prawo, a nawet jest wezwany do tego, aby tę prawdę zmysłową wykorzystać do 
poznania prawdy w  wymiarze obiektywnym. To, co pokazują media, jest obrazem 
prawdy obiektywnej, ale ograniczonej polem widzenia mediów. Celem mediów nie 
jest nauczanie prawdy, dlatego jeśli ktoś chce poszukiwać prawdy w przekazie me-
dialnym powinien mieć świadomość, że to, co widzi i słyszy, jest tylko częścią cało-
ści prawdy. Jest to zatem poznanie prawdy w sposób całkowicie indywidualny, gdyż 
w samym przekazie medialnym prawda nie zajmuje centralnego miejsca, ale należy 
jej poszukać, czyli przybliżyć się do niej poprzez osobistą potrzebę poznania prawdy.  

Czwarta reguła dotyczy całościowego spojrzenia na prawdę, aby w  jej per-
spektywie poszukiwać zrozumienia konkretnych faktów (część całości). Jest to re-
guła świecy, która wypełnia światłem przestrzeń i  odkrywa jej skryte tajemnice. 
Prawda w  komunikacji medialnej nie przedstawia gotowych rozwiązań, dlatego 
należy traktować prawdę przekazywaną w mediach jako symboliczną całość praw-
dy absolutnej, którą można skonfrontować z  konkretnym faktem. Chodzi zatem 
o  to, żeby poznając prawdę w  mediach, zachować jej wartość absolutną, uznając 
jednocześnie, że prawdy nie można posiadać, a  jedynie można się nią „nasycić”. 
Prawda jest widoczna, jasna, pociągająca, ale jej wartość polega na tym, że jej źró-
dło jest poza rzeczywistością, w której żyje człowiek. 

Same reguły nie wystarczą, gdyż ich adresatem jest człowiek i to od niego za-
leży, jak będzie korzystał z  dobrodziejstwa mediów i  jak będzie unikał zagrożeń 
świata wirtualnego. Przedstawione reguły mają pomóc zachować wartość prawdy 
absolutnej i podkreślić osobowy charakter komunikacji medialnej, która domaga się 
respektowania dwóch najważniejszych wartości: wolności i odpowiedzialności. Na-
tomiast w korzystaniu z nich obowiązują dwa podstawowe kryteria: prawda i spra-
wiedliwość. Razem stanowią fundament autentycznej deontologii w  korzystaniu 
z nowoczesnych potężnych środków społecznego przekazu (Jan Paweł II 2005, 3). 

Przedstawione powyżej reguły otwierają też nowe perspektywy współpracy 
Kościoła i mediów. Jan Paweł II podkreślał, że to 
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„Kościół, który na mocy orędzia zbawienia powierzonego mu przez jego Pana 
jest także nauczycielem ludzkości, poczuwa się do obowiązku wniesienia wła-
snego wkładu w  lepsze zrozumienie perspektyw i  odpowiedzialności związa-
nych z aktualnym rozwojem społecznego przekazu. Właśnie dlatego, że wpły-
wają one na sumienia jednostek, formują ich mentalność i  określają widzenie 
spraw, należy w zdecydowany i wyraźny sposób powtórzyć, że narzędzia spo-
łecznego przekazu należą do organicznej struktury praw i obowiązków, zarów-
no z punktu widzenia formacji i odpowiedzialności etycznej, jak i w odniesie-
niu do ustaw i kompetencji instytucjonalnych. Wszyscy i każdy odpowiedzialni 
są za pozytywny rozwój mediów na służbie dobra wspólnego” (Jan Paweł II 
2015, 10; Katechizm Kościoła Katolickiego 1992, 2494).

4. Komunikacja medialna a misja zbawcza Kościoła

Komunikacja medialna dotyczy Kościoła, który jest wspólnotą zbawczą11, 
a jednocześnie społecznością ludzką12. Co do wymiaru społecznego Kościoła, nie 
ma większych trudności w zaakceptowaniu komunikacji medialnej, gdyż społecz-
ność eklezjalna jest uwarunkowana zewnętrznie poprzez konkretną rzeczywistość 
społeczno-kulturową, ekonomiczną, polityczną. Kościół, jako społeczność ludzka, 
łączy się więc ze światem, w którym konfrontują się realia świeckie z wartościami 
duchowymi, stają naprzeciw siebie dobro i zło (Jan Paweł II 1986).

Natomiast z  wymiarem zbawczym łączą się bardzo konkretne pytania: czy 
w świecie wirtualnym jest Bóg?; czy można się z Nim łączyć za pomocą mediów? 
Odpowiedzi wymagają pewnych ustaleń. Najpierw trzeba odwołać się do nazew-
nictwa. Konsekwentnie należy więc używać nazwy „świat wirtualny”. W odróżnie-
niu od „świata realnego”, który jest stworzeniem Boga, autorem „świata wirtualne-
go” jest człowiek. To jest podstawowa różnica. 

Można zatem twierdzić, że według nauczania Kościoła media są „darami Boga”, 
które zgodnie „z  Jego opatrznościowym zamiarem jednoczą ludzi w  braterstwie 
i w ten sposób pomagają im współdziałać z Jego planem zbawienia” (Papieska Komi-
sja ds. Środków Społecznego Przekazu 1971, 2). Bóg obdarowuje człowieka nie tylko 
dobrami duchowymi (łaski), ale także konkretnymi owocami dzieła stworzenia. Ina-
czej jednak należy spojrzeć na „świat wirtualny”. Nie jest to bowiem świat stworzony, 
ale jak sama nazwa mówi: „nierzeczywisty”. Czyli świat może być realny (rzeczywisty) 
i nierealny (nierzeczywisty). Do jednego i drugiego człowiek ma wstęp, ale w świecie 
realnym obowiązują prawa ustanowione przez Boga, natomiast w świecie wirtualnym 
to człowiek ustanawia prawa, korzystając z zasady względnej autonomii rzeczywistości 

11 „Jest to podstawowe zadanie Kościoła we wszystkich epokach, a  w  szczególności w  epoce 
naszej, aby skierowywał wzrok człowieka, aby skierowywał świadomość i doświadczenie całej ludz-
kości w stronę tajemnicy Chrystusa, aby pomagał wszystkim ludziom obcować z głębią Odkupienia, 
która jest w Jezusie Chrystusie” (Jan Paweł II 1979, 10).

12 „Kościół, jako ludzka społeczność, może być również badany i określany w tych kategoriach, 
jakimi posługują się nauki o każdym ludzkim społeczeństwie” (Jan Paweł II 1979, 21).
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ziemskiej13. W świecie realnym obecność Boga jest realna, a rozpoznajemy Go korzy-
stając z poznania zmysłowego i rozumowego, a na wyższych stopniach rozwoju ducho-
wego poprzez doświadczenia mistyczne. Natomiast w  świecie wirtualnym człowiek 
nie może zaistnieć, a jedynie może nim kierować. I do tak rozumianego świata wirtual-
nego człowiek może zaprosić i wprowadzić Boga i umożliwić rozpoznanie Go poprzez 
symbole. W  świecie wirtualnym więc ani człowiek, ani Bóg nie mogą być w  sposób 
realny. To stwierdzenie ma bardzo duże konsekwencje dla misji zbawczej Kościoła. 

Przede wszystkim w wypełnianiu funkcji kapłańskiej i prorockiej Kościół sta-
wia podstawowy warunek: obecność Boga i człowieka musi być realna. Nie można 
zatem odprawić mszy św. w sieci, ani udzielić innych sakramentów, a na pewno nie 
można się spowiadać przez Internet, o co często pytają kapłanów wierni świeccy. 
Zbawcza moc słowa również wymaga spełnienia dwóch warunków: słowo zbaw-
cze jest głoszone tylko w  czasie liturgii i  to przez osobę duchowną posiadającą 
święcenia (biskup, prezbiter, diakon)14. 

Inaczej sprawa wygląda z modlitwą i różnymi formami pobożności ludowej, 
i  ewangelizacją. Chrześcijanin może się modlić, uczestnicząc w  transmisji mszy 
św. czy innych nabożeństw, a także może korzystać z różnych sposobów ewangeli-
zacji, łącznie z przeżywaniem rekolekcji prowadzonych w Internecie. Są to jednak 
formuły wirtualne, czyli to człowiek decyduje, jaką rolę spełniać będą w jego życiu. 
Natomiast w funkcji królewskiej, która daje duże możliwości realizowania nowe-
go przykazania miłości, każdy człowiek może nie tylko korzystać z różnych form 
łączności z innymi ludźmi i tworzyć z nimi więzy, ale również ma nieograniczone 
możliwości tworzenia autorskich metod komunikowania się z  ludźmi i  poszuki-
wania różnych sposobów tworzenia więzów wspólnotowych. 

5. Zasady współpracy Kościoła i społeczeństwa w świecie wirtualnym

Najpierw należy jasno sprecyzować, w jaki sposób można odnowić „ontologicz-
ną” wspólnotę chrześcijan, aby stała się również „po ludzku” świadomą wspólnotą 
życia i działania. Według Jana Pawła II każda inicjatywa służy prawdziwej odnowie 
Kościoła, gdy opiera się na rzetelnej świadomości powołania i  odpowiedzialności 
za tę szczególną łaskę, jedyną i  niepowtarzalną, dzięki której każdy chrześcijanin 

13 „Jeśli przez autonomię w sprawach ziemskich rozumiemy to, że rzeczy stworzone i społeczno-
ści ludzkie cieszą się własnymi prawami i wartościami, które człowiek ma stopniowo poznawać, przyj-
mować i porządkować, to tak rozumianej autonomii należy się domagać; nie tylko bowiem domagają 
się jej ludzie naszych czasów, ale odpowiada ona także woli Stwórcy. (…) Lecz jeśli słowom «autonomia 
rzeczy doczesnych» nadaje się takie znaczenie, że rzeczy stworzone nie zależą od Boga, a człowiek może 
ich używać bez odnoszenia ich do Boga, to każdy uznający Boga wyczuwa, jak fałszywymi są tego 
rodzaju zapatrywania. Stworzenie bowiem bez Stworzyciela zanika. Zresztą wszyscy wierzący, jakąkol-
wiek wyznawaliby religię, zawsze w mowie stworzeń słyszeli głos i objawienie Stwórcy. Co więcej, samo 
stworzenie zapada w mroki przez zapomnienie o Bogu” (Sobór Watykański II 1965c, 36).

14 Homilii nie wolno wygłaszać wiernym niewyświęconym. „Nie jest bowiem istotne to, że ktoś 
posiada ewentualnie większą zdolność przemawiania lub zdobył lepsze przygotowanie teologiczne, ale 
fakt, iż funkcja ta jest zastrzeżona dla osoby, która otrzymała sakrament święceń” (Instrukcja 1998, 35).
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we wspólnocie Ludu Bożego buduje Ciało Chrystusa. Jest to kluczowa reguła całej 
chrześcijańskiej „praktyki” apostolskiej i  duszpasterskiej, praktyki życia wewnętrz-
nego i  życia społecznego, którą każdy chrześcijanin powinien stosować zgodnie ze 
swoim powołaniem. Jest to bowiem zasada „królewskiej służby”, która każdemu 
chrześcijaninowi nakazuje za wzorem Chrystusa wymagać od siebie właśnie tego, do 
czego jest powołany, i do czego sam zobowiązał się, współpracując z łaską Bożą. Taka 
wierność powołaniu ucznia Chrystusa niesie ze sobą solidarną odpowiedzialność 
wszystkich chrześcijan za Kościół. We wspólnocie Ludu Bożego, prowadzonego od 
wewnątrz działaniem Ducha Świętego, każdy ma zatem „własny dar”, który jest jego 
własnym powołaniem i udziałem w zbawczym dziele Chrystusa Ten dar równocze-
śnie służy innym, buduje Kościół i buduje braterskie wspólnoty w różnym zakresie 
ludzkiego bytowania na ziemi (Jan Paweł II 1979, 21).

Natomiast podstawową zasadę udziału członków Kościoła w   świecie real-
nym (doczesności) sformułował Sobór Watykański II. Według ojców soborowych 
chrześcijanie nie mogą zaniedbywać swoich obowiązków doczesnych, gdyż przez 
wiarę są jeszcze bardziej zobowiązani do ich wypełniania, zgodnie z własnym po-
wołaniem. Jednocześnie zaangażowanie w  sprawy doczesne powinno być ściśle 
związane z  autentyczną religijnością. Ojcowie zaznaczają również, że prawdziwe 
życie religijne nie polega na wypełnianiu aktów samego kultu i  określonych zo-
bowiązań moralnych, ale na ścisłym powiązaniu pomiędzy wiarą, którą wyznają, 
a życiem codziennym (Sobór Watykański II 1965c, 43). Ponieważ świat wirtualny 
nie jest i nie powinien być alternatywą dla świata realnego, ale stwarza nowe spo-
soby realizowania powołania chrześcijańskiego, dlatego można uznać, że nie tylko 
w świecie realnym, ale również w świecie wirtualnym, wierni muszą podjąć trud 
odnowy porządku doczesnego, gdyż jest to ich własne zadanie, które mają reali-
zować, kierując się światłem Ewangelii i  duchem Kościoła, przynaglani miłością 
chrześcijańską (Sobór Watykański II 1965a, 7).
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Summary

Implementation of the idea of   scientific and technological advancement is perceived as the 
fundamental cause of the ecological crisis. That idea was promoted among others by Auguste Comte. 
This article discusses positivist view on the place of human in nature and clarifies to what extent it 
translated into a deepening of the alienation of human from nature. The positivist position is strongly 
anthropocentric, which manifests in the continuation of Baconian recommendations for subordi-
nating nature to human needs. Positivism developed a  scientific method which contributed to the 
enormous leap of civilization, but it turned out to be a deeply crisis-generating for human relation-
ship with nature.
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Streszczenie

Za zasadniczą przyczynę kryzysu ekologicznego uznaje się realizację nowożytnego postulatu 
postępu naukowo-technicznego. Ideę tę promował m.in. August Comte. Artykuł podejmuje próbę 
przedyskutowania pozytywistycznych zapatrywań na miejsce człowieka w przyrodzie oraz wyjaśnie-
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zytywistyczne jest silnie antropocentryczne, co przejawia się w kontynuowaniu Baconowskich zale-
ceń podporządkowywania przyrody potrzebom człowieka. Pozytywizm rozwinął metodę naukową, 
przyczyniając się do ogromnego skoku cywilizacyjnego ludzkości, ale okazał się dla relacji człowieka 
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Wprowadzenie

Za zasadniczą przyczynę współczesnego kryzysu ekologicznego uznaje się 
konsekwentną realizację dominującego od Nowożytności postulatu postępu na-
ukowo-technicznego ludzkości. Wielu myślicieli promowało tę ideę, zaś ich stano-
wiska wpłynęły na kształt współczesnej cywilizacji. Wśród nich szczególne miej-
sce zajmuje August Comte (1798-1857), inicjator pozytywizmu, nurtu myślowego 
programowo empirystycznego, scjentystycznego i  naturalistycznego. Decydujące 
znaczenie dla rozważanej problematyki ma fakt, że stanowisko pozytywistyczne 
pozostaje silnie antropocentryczne, co wyraża się we wzmacnianiu Baconowskich 
zaleceń podporządkowywania przyrody potrzebom człowieka. Pozytywizm roz-
winął ponadto taką metodę naukową, której skuteczność badawcza przyczyniła się 
do ogromnego skoku cywilizacyjnego, ale ze szkodą dla naturalnego środowiska 
życia człowieka.

Celem artykułu jest zinterpretowanie pozytywizmu w kontekście jego wpły-
wu na pogłębianie współczesnego kryzysu ekologicznego. Podkreśla się decydu-
jące znaczenie w tym względzie promowanego przez pozytywistów postulatu do-
minacji człowieka nad przyrodą, Analizie zostają poddane sposoby teoretycznego 
usprawiedliwiania tej dominacji oraz jej wzmacniania za pomocą rozwiązań etycz-
nych i ekonomicznych. Omawia się też najważniejsze skutki dominacji człowieka 
nad przyrodą niesione przez współczesną cywilizację.

1. Postulat dominacji człowieka nad przyrodą

Ekofilozoficzna interpretacja pozytywizmu znajduje swój pełen wyraz w pozy-
tywistycznym utrwaleniu Baconowskiego programu panowania człowieka nad przy-
rodą. Chodzi mianowicie o zgodę na poznawcze panowanie człowieka nad przyro-
dą, zgodnie z rzuconym przez Francisa Bacona hasłem: „Wiedza i potęga ludzka to 
jedno i to samo” (Bacon 1955, 57). Zainicjowany przez Augusta Comte’a w połowie 
XIX wieku pozytywizm wykształcił się w  szeroki prąd kulturowy i  przeniknął do 
najrozmaitszych dziedzin życia społecznego i  twórczości intelektualnej. Zwolenni-
kami myśli pozytywistycznej byli m.in. John Stuart Mill czy Herbert Spencer (Skarga 
1966, 10-12). Ten kierunek myślenia kontynuowany był następnie jako empiriokry-
tycyzm i pozytywizm logiczny aż do czasów współczesnych (np. filozofia analitycz-
na) i odcisnął głębokie piętno na ludzkim sposobie myślenia.

Pozytywizm jest kierunkiem antymetafizycznym i antyspekulatywnym, kon-
tynuującym tradycje empiryzmu. Cechy pozytywizmu sprawiają, że wśród jego 
rzeczników jest wielu filozofujących przyrod ników. Zdaniem Comte’a, myślenie 
naukowe („pozytywne”) stanowi wyraz osiągnięcia przez umysł ludzki najdo-
skonalszego poziomu rozwoju, na skutek przechodzącej przez trzy konieczne dla 
ukształtowania ludzkich więzi społecznych oraz umysłu stadia ewolucji – teolo-
giczne, metafizyczne i pozytywne (Comte 2001, 19).
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 „Najprymitywniejsze” stadium teologiczne charakteryzowało się poszuki-
waniem wiedzy absolutnej i  dominacją „wielkiego pojęcia Boga” (Comte 2001, 
30). Istnienie wszechświata, przyczyny istotne, pierwsze bądź celowe zjawisk wy-
jaśniano wówczas, odwołując się do interwencji fikcyjnych istot, bóstw lub Boga. 
Pierwotna myśl podlegała dojrzewaniu i  stopniowo pojawiało się poczucie, że 
wszystkie zjawiska w  przyrodzie podlegają niezmiennym prawom. W  kolejnym 
stadium, metafizycznym, metody rozwiązywania zagadnień uległy zmianie: świat 
wyjaśniano za pomocą abstrakcyjnych pojęć i sił (Comte 2001, 16-20), a pojęciem 
porządkującym obraz świata stała się „mętna idea Natury” (Comte 2001, 30).

Po szeregu niezbędnych przygotowań, pobudzony dwoma bodźcami: nauko-
wym – pochodzącym od J. Keplera i Galileusza, oraz filozoficznym – pochodzącym 
od F. Bacona i  Kartezjusza, samodzielny już umysł doszedł do stanu racjonalne-
go pozytywizmu (Comte 2001, 22 i 44), najdoskonalszego etapu rozwoju umysłu 
ludzkiego, w którym rolę najistotniejszą pełnić zaczęło „naczelne pojęcie Ludzko-
ści” (Comte 2001, 30). Zaprzestano bezpłodnych dociekań na temat ostatecznych 
przyczyn czy celów rzeczywistości na rzecz formułowania twierdzeń opartych na 
faktach i zależnościach między faktami. 

Comte postuluje usystematyzowanie ludzkiej wiedzy o świecie oraz doprowadze-
nie do jej jedności poprzez wypracowanie ogólnej teorii i znalezienie ogarniającego ją 
wspólnego punktu widzenia. Ma nim być społeczeństwo (Skarga 1966, 53). „Nie ma 
wolności przekonań w astronomii, fizyce, chemii, fizjologii” – zauważa Comte – róż-
nice zdań wypływają z nieznajomości przedmiotu, z ignorancji. Wystarczy dać społe-
czeństwu wiedzę prawdziwą i wszelkie różnice zdań zanikną (Skarga 1966, 53).

Próbę stworzenia systemu naukowego, który zasięgiem obejmowałby i wiedzę 
o  przyrodzie, i  o  zjawiskach społecznych, podjął August Comte w  swoim 6-tomo-
wym opus vitae zatytułowanym Kurs filozofii pozytywnej (publikowanym w  latach 
1830-1842). Zainicjował w nim socjologię (Sztompka 2002, 22). Zauważył, że nauki 
tworzą swoistą hierarchię, która postępuje w  miarę malejącej prostoty i  ogólności. 
Najbardziej pozytywną dziedziną nauki jest matematyka, następnie – astronomia, 
fizyka, chemia, biologia, na końcu zaś socjologia oraz etyka. Socjologia stanowi 
ukoronowanie hierarchii nauk. Mogła ona powstać dopiero na bazie dokonań nauk 
wcześniejszych, gdyż zajmuje się przedmiotem o  najwyższym stopniu złożoności 
– społeczeństwem (Sztompka 2002, 22). Jako nauka nie osiągnęła ona jeszcze do 
końca wymagań stawianych przed naukami pozytywnymi, takich jak: faktyczność, 
pewność, użyteczność, ścisłość. W przyszłości jednak z pewnością to nastąpi, dlate-
go Comte określił socjologię mianem filozofii pierwszej (Skarga 1966, 58).

W  pozytywizmie nauce wyznacza się wyłącznie cele praktyczne. Ma ona za 
zadanie zdobywać wiedzę pewną i  ścisłą, pozwalającą na szerokie zastosowanie 
jej osiągnięć w życiu (Skarga 1966, 12-13 i 100), ma prowadzić do przeobrażania 
i  udoskonalania ludzkiego życia. Comte wyraża to w  formule: „Wiedzieć – aby 
przewidywać – aby móc zawładnąć” (cyt. za: Siemek 2017, 61). Ostatecznie celem 
socjologii jest „rozumienie – przewidywanie – zapobieganie”, czyli formułowanie 
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wyjaśnień, z  których wyprowadzić można przewidywania i  zalecenia praktyczne 
(Comte 2001, 24 i 30). Zdaniem Comte’a, fachowo badane i zarządzane społeczno-
ści mogą osiągnąć satysfakcjonujący wszystkich poziom dostatku oraz szczęścia. 
Wynika stąd, że program pozytywistyczny wspiera zasadność inżynierii społecznej 
w „dobrej wierze”, a konsekwentnie realizowany umożliwia niepostrzeżoną, stop-
niową likwidację wolności, przejęcie przez państwo kontroli nad różnymi aspek-
tami życia osobistego jednostek, wreszcie – wprowadzenie społeczeństwa w ustrój 
noszący znamiona totalitarnego.

Warto zauważyć, że pozytywistyczne podejście do nauki jest podejściem in-
strumentalnym, co z  kolei rzutuje na – również instrumentalny – sposób trak-
towania przedmiotu jej badań – przyrody (Jaroszyński 2017). Wpisuje się ono 
w  Baconowski program podboju przyrody i  specyficzną nowożytną relację teorii 
do praktyki oraz podmiotu do przedmiotu. Charakterystyczną cechą procesu uzy-
skiwania obiektywnego poznania staje się wytworzenie aksjologicznie neutralnej 
strefy przedmiotowej. Wiedza jest wówczas uzyskiwana poprzez przeciwstawia-
nie sobie podmiotu poznającego (człowieka) i  przedmiotu poznania (przyrody).  
To poznawcze przeciwstawienie prowadzi zaś do usprawiedliwiania realnego ludz-
kiego panowania nad przyrodą (Łepko 1998, 53-59).

2. Poznawcze usprawiedliwienie dominacji człowieka nad przyrodą

Postulat dominacji człowieka nad przyrodą wynika merytorycznie z przyję-
tych w pozytywizmie założeń ontologicznych. Przyjmuje on monistyczną, materia-
listyczną oraz naturalistyczną interpretację rzeczywistości, wywodząc z niej uspra-
wiedliwienie dla postawy dominacji człowieka nad przyrodą. Uznaje, że ludzkie 
społeczeństwa stanowią jedność z przyrodą i są rządzone tymi samymi, obiektyw-
nymi i  niezmiennymi prawami, co ona. Dlatego metoda socjologii musi opierać 
się na tych samych metodach co nauki przyrodnicze. Naturalizm konsekwentnie 
ignoruje fakt, iż w społeczeństwie ludzkim występują zjawiska niespotykane w po-
zaludzkiej przyrodzie, takie jak: znaczenia, sensy, symbole, reguły, normy, wartości 
– czyli kultura (Sztompka 2002, 22-23). Taki redukcjonizm nie pozwala dostrzec 
rozległego i  niezwykle ważnego obszaru ludzkiej egzystencji, działalności i  twór-
czości. Wydaje się nie doceniać faktu wyjątkowości ludzkiego ducha oraz innych 
niż pragmatyczne przejawów jego działania.

W  poznawaniu świata pozytywizm odrzuca klasyczne filozoficzne pytanie: 
„dlaczego?” i uznaje, że wystarczy pytać: „jak?”, „w jaki sposób funkcjonuje pozna-
walny zmysłami świat?”, a odpowiedź sformułować w postaci wyrażalnych w języ-
ku matematyki praw przyrody. Uznaje bowiem na płaszczyźnie epistemologicznej, 
że nie należy szukać przyczyn, które leżą poza dziedziną stwierdzanych „pozytyw-
nie” faktów, lecz należy dociekać praw rządzących zjawiskami (Jaroszyński 2017). 
Charakterystyczny dla filozofii pozytywistycznej jest więc fenomenalizm, głoszą-
cy, że istnieją tylko zjawiska i nie ma żadnej ukrytej istoty rzeczy.



49EKOFILOZOFICZNA INTERPRETACJA POZYTYWIZMU

Pozytywizm podkreśla, że myśliciel może wypowiadać się autorytatywnie 
jedynie o  zjawiskach sprawdzalnych empirycznie i  racjonalnie. Jak przekonuje 
Comte: „nieosiągalne wykrywanie przyczyn w  ścisłym tego słowa znaczeniu za-
stępuje się wszędzie szukaniem praw, tj. stałych związków, zachodzących między 
obserwowanymi zjawiskami. Czy bowiem chodzi o  najprostsze, czy o  najpoważ-
niejsze zjawiska, a  więc zarówno zderzenia ciał i  ciążenia, jak moralności i  myśli  
– poznać możemy naprawdę jedynie rozmaite związki wzajemne, które są właści-
we zachodzeniu tych zjawisk; nigdy zaś nie potrafimy przeniknąć tajemnicy ich 
powstawania” (Comte 2001, 22). Kolejnym założeniem teoriopoznawczym pozy-
tywizmu jest więc agnostycyzm.

Konsekwentnie pozytywizm uznaje, że wszelkie problemy poznawcze, także 
z  zakresu humanistyki, wszelkie zjawiska, również psychiczne i  społeczne, trak-
tować należy jak fakty przyrodnicze: tzn. poznawać je poprzez obserwację i  eks-
peryment, następnie poddawać je analizie, wykrywać relacje między nimi oraz 
podejmować wysiłki ujmowania odkrywanych zależności w  prawa. Dowodzi, że 
nasza wiedza o zjawiskach zawsze pozostanie względna (Comte 2001, 22-24; Com-
te 1961, 289 i 310).

Granice poznania naukowego są ograniczone. Nigdy nie odpowie ono na 
pytania o to, czym jest życie, śmierć, materia, duch, wszechświat, o istnienie Ab-
solutu. Prawdziwa nauka nie zadaje pytań o  to, czym jest świat czy człowiek, nie 
szuka jakiejś „istoty rzeczy”. Są to pytania nonsensowne, na które nie da się odpo-
wiedzieć (Skarga 1966, 12-13, 66). Tym niemniej, należy zauważyć, że są to pytania 
o  niezwykle istotnym, egzystencjalnym znaczeniu dla człowieka. Fakt, że nauki 
empiryczne nie są w stanie udzielić na nie odpowiedzi przez wzgląd na swoje me-
todologiczne uwarunkowania, nie powinien deprecjonować znaczenia poszuki-
wania przez ludzi odpowiedzi na te pytania w  obszarach wykluczanych z  badań 
w  naukach empirycznych. To deprecjonowanie jest posunięciem ideologicznym 
i  nie stanowi wyrazu poszukiwania „wiedzy prawdziwej”. Tego typu postawa jest 
przejawem scjentyzmu, postawy metodologicznej, która głosi, że najdoskonalszą 
wiedzą jest ścisła nauka przyrodnicza matematyczno-fizykalna, a  generowany 
przez nią postęp doprowadzi ludzkość do wyzwolenia z wszelkich bytowych trud-
ności (Skarga 1966, 11-13). 

Filozofia w  rozumieniu pozytywistycznym przestaje stanowić odrębną wie-
dzę, nie ma już własnego przed miotu i własnych metod. Otrzymuje zadanie ana-
lizowania i usystematyzowania wiedzy naukowej, kontynuowania lub uogólniania 
nauk szczegółowych (Stępień 2001, 26-27). Myślenie filozoficzne staje się teorią 
nauki, metanauką: logiką, metodologią, epistemologią procedur badawczych i wy-
jaśniających stosowanych przez rzeczywiste nauki szczegółowe. Domeną jej analiz 
nie jest już rzeczywistość, lecz język i  znaczenia, zaś rezultatem – „jasność zdań” 
(Siemek 1989, 25-26). Jako taka, filozofia nie może już być przewodniczką nauk 
szczegółowych, które dotąd były traktowane jako ancillae philosophiae, ale staje 
się od nich całkowicie zależna. W  pozytywizmie to filozofia staje się służebnicą 
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nauk, ancilla scientiae (Heller i  Życiński 2011, 206). Ostatecznie filozofia odcho-
dzi od mądrościowego ujmowania przyrody, na rzecz zdobywania jedynie wiedzy 
o przyrodzie. W konsekwencji doprowadziło to do utrwalenia się we współczesnej 
kulturze przekonania, że przyroda nie posiada żadnych pozautylitarnych wartości, 
a  człowiek ma prawo wykorzystywać ją dla własnych celów, nawet kosztem do-
puszczania się wobec niej daleko idących nadużyć.

3. Etyczne i ekonomiczne wzmocnienie dominacji człowieka nad przyrodą

Poznawcze usprawiedliwienie dominacji człowieka nad przyrodą przekłada się 
na praktykę, znajdując swój wyraz zarówno w odzwierciedlającej tę postawę etyce, 
jak i w sposobie gospodarowania. Charakterystyczny dla filozofii pozytywistycznej 
nominalizm (negujący realne istnienie bytów ogólnych takich jak prawda, dobro, 
zło, piękno, sprawiedliwość, uznający, że w  przyrodzie nie ma dobra i  zła) stał się 
punktem wyjścia dla wypracowania etyki Johna Stuarta Milla, wyłożonej przez nie-
go w 1863 r. w dziele Utylitaryzm (Mill 2005). Teoria ta dała podstawy dla klasyczne-
go stanowiska pozytywizmu wobec zjawisk etycznych (Siemek 2017, 65). Zjawiska 
moralne ujmowane są w  nim jako „fakty” i  rezygnuje się z  ich wartościowania. 
Etyka jest wiedzą czysto opisową, a nie normatywną. Na drodze empirycznej nie 
sposób bowiem wskazać wartości takich jak „dobro”, które byłoby powszechne 
i  bezwzględne, obowiązujące dla wszystkich. Można tylko ustalić – drogą do-
świadczenia i opisu – co ludzie faktycznie za dobro uważają. Pozytywizm buduje 
więc teorię moralności bez odniesienia do moralności, ta bowiem ze swej istoty 
jest sferą wartości: ocen, norm i wyborów, które pozytywiści programowo uznają 
za niedostępne wszelkiemu poznaniu. Jedyny uznawany w  etyce empirystycznej 
rodzaj wartości, do którego uporczywie sprowadza się wszystkie pozostałe, to war-
tości instrumentalne, utylitarno-techniczne (Siemek 2017, 65). Utylitaryzm za cel 
ludzkiego działania uznaje to, co na drodze empirycznego poznania rozpoznaje 
się jako dobre samo w sobie – tzn. przyjemność i szczęście jak największej liczby 
podmiotów odczuwających. Za kryterium etycznej oceny uznaje się użyteczność 
(Siemek 2017, 64-65), promowane są zachowania mające na celu urzeczywistnie-
nie największej możliwej społecznej sumy pożytku.

Mill, jako jeden ze współtwórców ekonomii klasycznej i twórca modelu homo 
oeconomicus, w  sposób szczególny podkreśla istnienie motywacji hedonistycznej 
i  utylitarnej. Jego zdaniem, człowiek gospodarujący podejmuje działania, kierując 
się przede wszystkim poszukiwaniem szczęścia i zaspokojenia potrzeb oraz unika-
niem cierpienia. W działaniach jednostek, oprócz motywów gospodarczych, wystę-
pują co prawda także motywy natury moralnej, jednak to te pierwsze odgrywają 
dominującą rolę (Grzesiuk 2014, 256 i  276). Ujęcie utylitarystyczne ludzkiej „mo-
ralności” (raczej „proto-moralności”) redukuje naturę ludzką, nie uwzględniając 
innych motywacji kierujących postępowaniem człowieka (jak obowiązek czy mi-
łość i odpowiedzialność), a związanych z rozwojem wyższych funkcji poznawczych 
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i  uczuciowych człowieka. W  naturze wszystkie organizmy kierują się zasadą uni-
kania cierpienia, zaspokajania potrzeb życiowych i  przedłużenia gatunku. Można 
przyjąć, że utylitaryzm w odniesieniu do korzystania ze środowiska promuje zasadę, 
aby poszukiwać największego dobra ze względu na ludzkie pragnienia i  potrzeby. 
Tę samą zasadę można uznać za motywującą zachowania wszystkich istot żywych. 
Tyle że nie kalkulują one, podobnie jak niestety większość ludzi, na ile ich działania 
są korzystne bądź niekorzystne dla środowiska jako wspólnego źródła zasobów ko-
niecznych do przeżycia. Klasycznie pojęta argumentacja utylitarystyczna utrudnia 
więc zaszczepianie zasad ekoetycznych, które domagają się motywacji opartej na 
obowiązkach i zdrowym rozsądku oraz rozwijania cnót umiarkowania, solidarności 
oraz sprawiedliwości, odpowiedzialności, uczciwości czy szczodrości, a nade wszyst-
ko odejścia od silnie antropocentrycznej hierarchii wartości. 

Ekonomia tradycyjna, skupiając się przede wszystkim na poszukiwaniu od-
powiedzi na pytanie, jak zapewnić rozwój gospodarczy i  społeczny, oraz na po-
mnażaniu zysku, odeszła od rzeczywistych przyrodniczych uwarunkowań gospo-
darowania człowieka. A przecież gospodarowanie to kształtowanie relacji między 
zasobami środowiska, kapitałem i pracą oraz informacją i technologią (rozumia-
nymi m.in. jako substytuty zasobów naturalnych). Teorię ekonomiczną zdomino-
wała problematyka kapitału, co doprowadziło ostatecznie do niewydolności syste-
mu, pogłębienia niesprawiedliwego dostępu do dóbr, do kryzysu społecznego oraz 
globalnego kryzysu ekologicznego (Poskrobko 1998, 18).

Neoklasyczne modele ekonomii obarczone są licznymi niedostatkami w od-
niesieniu do odzwierciedlania gospodarczej relacji człowieka ze środowiskiem. 
W kręgu ich zainteresowań są wyłącznie te elementy przyrody, które są użyteczne 
dla ludzkiej gospodarki. Zasoby przyrodnicze „niepotrzebne” człowiekowi z  go-
spodarczego punktu widzenia są postrzegane jako pozbawione wartości (Rogall 
2010, 113-114). Niekorzystne dla relacji człowiek – przyroda są założenia mówią-
ce, że człowiek ma pozycję dominującą w przyrodzie i ma za zadanie podporząd-
kowywać ją swoim celom, że zasoby dóbr są nieograniczone i należą do wszystkich 
oraz że nauka i technika mogą skutecznie przeciwdziałać ograniczoności zasobów 
przyrody (Żukowska 1996, 24-26).

W  utylitarystycznie ukierunkowanej etyce gospodarczej za moralnie dobre 
uznaje się wszelkie przedsięwzięcia zwiększające wzrost gospodarczy, ponieważ 
zwiększają one pożytek średni. Zasadniczą trudność sprawia tu jednak rozwiązywa-
nie problemów związanych ze sprawiedliwym podziałem, zarówno wewnątrz, jak 
i międzypokoleniowym. 

Etycy utylitarystyczni, świadomi niepożądanych z punktu widzenia przynaj-
mniej niektórych istot żywych, konsekwencji stanowiska mocno antropocentrycz-
nego, starali się o jego złagodzenie. Sprzyjająca relacjom człowieka z przyrodą wy-
daje się – obecna już u Jeremego Benthama – wrażliwość etyków utylitarystycznych 
na cierpienie i ból każdej istoty odczuwającej. Dlatego niektórzy współcześni auto-
rzy w tę społeczną perspektywę utylitarystycznej etyki, gdzie kluczowe jest pojęcie 
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szczęścia oraz zdolność do odczuwania jakości życia, włączają także pozaludzkie 
istoty czujące (np. Peter Singer: Singer 2004). W ten sposób powstał nurt etyczny 
zwany patocentryzmem. Podejście to, paradoksalnie, nie znajduje jednak uznania 
wśród etyków środowiskowych, dla których zasadniczą wartość ma życie jako takie 
i  podtrzymujące je naturalne procesy. Zapatrywanie, zgodnie z  którym istoty po-
zbawione scentralizowanego układu nerwowego (a  więc zdecydowana większość 
istot żywych na Ziemi), gatunki czy ekosystemy, rzeki, krajobrazy – są pozbawione 
wewnętrznej wartości, jest nie do utrzymania na gruncie zarówno biocentrycz-
nej, jak i ekocentrycznej, a nawet słabo antropocentrycznej etyki środowiskowej. 
Co więcej, utylitarystyczne podejście wartość wewnętrzną przypisuje nie tyle jed-
nostkom odczuwającym, ale samym odczuciom przyjemności i przykrości. To one 
mają status moralny. Ponadto, ponieważ godziwymi są działania maksymalizujące 
ogólny bilans satysfakcji do frustracji, wiele działań człowieka wobec przyrody (ta-
kich jak polowanie na wieloryby, zabijanie słoni dla kości słoniowej, nosorożców 
dla rogu) okazuje się słusznych, gdyż przynosi więcej zadowolenia większej liczbie 
istot ludzkich niż cierpienia istotom pozaludzkim (Brennan i Lo 2017).

Współcześnie utylitaryzm, szczególnie w wersji tzw. utylitaryzmu zasad, jest 
najmocniejszą filozofią i  etyką w  polityce społecznej i  ekonomicznej cywilizacji 
zachodniej. Jego nacisk na obiektywność, na zbiorowość i  pomiar (matematycz-
ność), jest fundamentalną częścią nowożytnego projektu nauki. Niestety, stano-
wiska tego nie daje się – jak dotąd – pogodzić z  ideą zrównoważonego rozwoju, 
zgodnie z którą celem działań ludzkości powinno być zachowanie istnienia gatun-
ku ludzkiego na Ziemi oraz zapewnienie godnych warunków życia dla każdego 
człowieka (Pawłowski i Pawłowski 2008, 55).

4. Cywilizacyjna forma dominacji człowieka nad przyrodą

Nowożytny rozwój nauki zaowocował rozwojem technologicznym i  gospo-
darczym cywilizacji, co doprowadziło współcześnie do zdominowania przyro-
dy przez gatunek ludzki. Dominacja ta została usprawiedliwiona przez filozofię 
i  wzmocniona nową aksjologią i  etyką. Ważnym założeniem filozofii pozytywi-
stycznej w  tym zakresie jest ewolucjonizm (w  wersji rozwiniętej przez Herberta 
Spencera) odnoszony konsekwentnie do rozwoju przyrody i rozwoju społecznego 
człowieka (Skarga 1966, 14). Społeczeństwo ulega nieustannemu procesowi roz-
woju o  charakterze postępowym (Sztompka 2002, 22). Ewolucja dziejów zmierza 
do celu, którym ma być opanowanie przyrody dzięki postępowi nauk technicz-
nych. Znając cechy gatunkowe człowieka, konieczności i mechanizmy jego adapta-
cji do środowiska oraz wpływy i warunki tego środowiska, socjologia może ustalić 
prawa i kierunek rozwoju społecznego. Zasadnicze jest prawo postępu – ciągłego 
i jednokierunkowego (Skarga 1966, 14).

Życie społeczne, stosunki międzyludzkie funkcjonują podobnie do żywego 
organizmu oraz podlegają prawu naturalnego doboru i  „walce o  byt”. Społeczeń-
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stwo jest areną walki – eliminuje słabych i  premiuje silniejszych, bardziej przed-
siębiorczych, sprytniejszych. W tej wizji świata nie ma miejsca na żadne wartości 
bezpośrednio nieużyteczne, na żaden zespół autonomicznych norm moralnych 
czy ideał dobra. Wiedza ludzka, podobnie jak moralność i  państwo, okazuje się 
narzędziem adaptacji gatunku ludzkiego. Dobro czy prawda stają się wartościami 
instrumentalnymi (Siemek 2017, 69-70). 

Zdaniem Comte’a, człowiek „różni się od zwierzęcia tym, że się doskonali, 
a doskonalić się może tylko żyjąc w społeczeństwie” (Skarga 1966, 71-72). Ludzkie 
społeczeństwo oraz jego możliwości rozwojowe są więc w przyrodzie wyjątkowe. 
Głównym czynnikiem postępu jest warunkowany rozwojem wiedzy rozwój cywi-
lizacji. Rozwój techniki i  produkcji ułatwia życie ludzkie, zmienia jego formy na 
coraz bardziej zaawansowane oraz stwarza ogólny dobrobyt (Skarga 1966, 14). Nie 
chodzi tutaj jednak wyłącznie o dostosowywanie środowiska do ludzkich potrzeb: 
„nieodzownym przeznaczeniem naszego istnienia, zarówno osobistego, jak i spo-
łecznego, jest ciągłe ulepszanie nie tylko warunków, w  jakich żyjemy, ale przede 
wszystkim naszej własnej natury” (Comte 2001, 51).

Pozytywiści byli rzecznikami industrializacji, rozbudowy podziału pracy 
i  gospodarki kapitalistycznej. Własność indywidualna stanowiła dla nich wyraz 
wolności ludzkiej (Skarga 1966, 52). Ideałem „stała się codzienna, systematyczna 
praca, wznosząca powoli lecz trwale drobne cegiełki wielkiej społecznej budowy” 
(Skarga 1966, 14). Wiedza pozytywna ma stanowić skuteczne narzędzie opanowa-
nia świata przez człowieka. Taki ideał poznania bardzo odpowiadał epoce wielkiej 
ekspansji technologii i przemysłu, a zarazem tę tendencję pogłębiał i udoskonalał 
(Siemek 2017, 61-62). Pozytywizm odcisnął silne piętno na sposobie rozumienia 
nauki oraz postępu, dając asumpt do wykształcenia się współczesnego społeczeń-
stwa technokratycznego. Mieszkańcy stechnicyzowanych społeczeństw mają ten-
dencję do uznawania za naturalne środowisko życia człowieka sztucznego, stech-
nicyzowanego i  wirtualnego świata, do pokładania wiary i  nadziei na świetlaną 
przyszłość gatunku ludzkiego w  wytworach techniki, do utopijnego przeświad-
czenia, że problemy ekologiczne współczesnej cywilizacji rozwiąże ich faktyczny 
sprawca: technologia. Tymczasem, jak pisze Erazim Kohak: „Ziemia nie zostanie 
ocalona nawet przez najdoskonalsze technokratyczne plany, jeśli zwykli obywa-
tele sami nie zdadzą sobie sprawy z  potrzeby gruntownej zmiany stylu życia, nie 
rozprawią się z  konsumpcjonizmem i  nie zechcą żyć w  sposób zrównoważony”  
(Kohak 2000, XXVI). Z kolei Ernst Schumacher zauważa: „Jeśli do walki z dewa-
stacją środowiska, która, jak widzimy, wiąże się z  szybkim wzrostem gospodar-
czym, potrzebujemy jeszcze szybszego wzrostu, to czy jest nadzieja, że kiedykol-
wiek przerwiemy błędne koło?” (cyt. za: Bonenberg 2006, 20).

Współcześni ludzie są coraz bardziej oddzieleni od osobistego doświadczenia 
kontaktu i  symbiozy z  dziką przyrodą, od doświadczenia estetycznego przyrody, od 
doświadczenia kontemplacji i zachwytu, które duchowo przeobrażają osobę i pozwa-
lają jej dojrzewać. Zagraża im postępująca alienacja i dehumanizacja (Lorenz 1973). 
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Obecnie pozytywizm nadal bywa utożsamiany ze światopoglądem naukowym, 
czasem nazywany bywa ideologią naukową i  jako taki często bywa przypisywany 
tzw. technokratom wierzącym w konieczność rozwoju przez postęp nauki. Ten an-
tyekologiczny paradygmat dominacji człowieka nad przyrodą przeważa obecnie 
w  życiu społeczno-gospodarczo-politycznym. Tyranem okazuje się jednak nie tyle 
człowiek, co technokrata: wytwór sprzężenia egoistycznej i zachłannej ludzkiej natu-
ry z postępem technicznym, który dał działającej w oparciu o instynkty istocie żywej 
do ręki narzędzia o potężnej sile niszczącej. Jako taki zniewala on nie tylko przyrodę, 
ale również resztę społeczeństwa, a ostatecznie samego człowieka (Ślipko 1992, 16).

Porządkujący wiedzę ludzką system wypracowany przez Comte’a odznaczał się 
ścisłością oraz pewnością i mógł, zdaniem jego autora, służyć jako podstawa do zjed-
noczenia umysłów ludzkich. Ideałem, w  oparciu o  który ludzkie dążenia i  uczucia 
będą się mogły zjednoczyć, jest ludzkość. Ludzkość to jedyna rzeczywistość, która 
naprawdę człowieka interesuje, każdy zawdzięcza jej to, kim jest i co posiada, dlate-
go powinna być wielbiona i adorowana. Wizja Comte’a stanowi wyraz jego silnego 
antropocentryzmu oraz tendencji do deifikowania człowieka. Zwieńczeniem oraz 
logiczną konsekwencją jego socjologicznych analiz jest koncepcja religii ludzkości 
(Skarga 1966, 43-45). Dewizą założonego w 1848 r. Towarzystwa Pozytywistycznego 
stały się słowa: „Reorganizować bez Boga i króla, poprzez kult ludzkości”. Stanowi-
sko Comte’a jest przykładem na to, jak wychodząc od konsekwentnie przyjmowanej 
wiary w naukę, stopniowo dochodzi się do rodzaju „świeckiej religii”.

Zamiast Zakończenia

Niektóre stanowiska filozoficzne silnie oddziałują na kulturę i wpływają na ukie-
runkowanie jej rozwoju. Należy do nich bez wątpienia pozytywizm. Stanowisko pozy-
tywistyczne ma pewne bardzo istotne cechy związane z metodami badania przyrody, 
ze sposobami jej opisu i wartościowania, które sprawiają, że cywilizacja współczesna 
uległa pokusie imperialistycznego antropocentryzmu. Naturalizm i  ewolucjonizm 
zwodniczo sugerują, że – traktując człowieka jako część przyrody – pozytywizm we 
właściwy sposób ocenia obustronne zależności człowieka i  przyrody. Tymczasem, 
kierując się prymitywnie rozumianym darwinizmem, ujmuje człowieka jako wysoko 
uorganizowane zwierzę, które w walce o byt odnosi sukcesy większe niż inne gatunki 
i jako takie ma naturalne prawo do podboju i eksploatacji środowiska kosztem „gorzej” 
przystosowanych gatunków. Nie jest to przesłanka do budowania zrównoważonej re-
lacji człowieka ze środowiskiem. Pozytywizm pozostaje stanowiskiem silnie antropo-
centrycznym. Wiąże się z tendencją do „ubóstwiania” człowieka wraz z jego naukowo-
-technicznymi możliwościami oraz z promowaniem zalecenia podporządkowywania 
przyrody potrzebom człowieka (Ślipko 1989, 99). Tadeusz Ślipko pokazuje, że źródła 
zagrożeń ekologicznych wypływają właśnie z tego paradygmatu myślenia i działania, 
biorącego początek z idei nieograniczonego władztwa człowieka nad przyrodą i jego 
prawa do maksymalnej eksploatacji (Ślipko 1992, 11). Idea ta wywodzi się z liberalne-
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go racjonalizmu, który oderwał człowieka od Boga, z materializmu, który zaprzeczył 
istnieniu sfery duchowej w człowieku oraz z naturalizmu, który zdegradował moral-
ność do poziomu wrodzonych człowiekowi popędów i skłonności (Ślipko 1989, 99). 
Rzecznicy pozytywistycznego stylu myślenia rozwinęli metodę naukową w kierunku, 
który okazał się dla relacji człowieka z przyrodą głęboko kryzysogenny.

Postulowana przez Comte’a postawa deifikacji człowieka i będący jej konsekwen-
cją kult ludzkości do dziś znajdują oddźwięk w mentalności kultury zachodniej, unie-
możliwiając uznanie w przyrodzie jej wewnętrznej wartości oraz uznanie prawa istot 
pozaludzkich do środowiska, które jest wspólnym dobrem wszystkich organizmów 
żyjących na Ziemi. Historia pokazała niekorzystne konsekwencje praktycznego zasto-
sowania ściśle powiązanej z pozytywizmem i scjentyzmem utylitarystycznej etyki oraz 
teorii ekonomicznej w  postaci degradacji rabunkowo nadużywanych zasobów przy-
rody. I  „chociaż upadek paradygmatu mechanistycznego i  pozytywistycznego został 
obwieszczony wielokrotnie – pisze Henryk Skolimowski – beton empirycznej tradycji 
ciągle nas zniewala i  niszczy. Dlaczego? Dlatego, że zagnieździł się w  naszych insty-
tucjach, tak zwanych naukowych, jak również w  naszych instytucjach społecznych, 
a szczególnie ekonomicznych, które są kontrolowane przez wspólne kryterium: Fakt, 
Miara i Profit. Te trzy składniki betonu empirycznego są pozostałością dawnego para-
dygmatu i tradycji newtonowsko-oświeceniowej głoszącej zbawienie przez postęp ma-
terialny” (Skolimowski 2009-2010, 216). Od nowożytności kultura zachodnia zaprze-
cza istnieniu wartości w przyrodzie pozaludzkiej. Rozpatrywanie wartości nie wchodzi 
w zakres poczynań naukowych. Filozofia pozytywistyczna przekonała współczesnych 
myślicieli do eliminacji problematyki wartości z racjonalnego dyskursu. Współcześnie 
atrofia wartości stała się faktem (Skolimowski 1984, 45-51). Tak jak faktem stała się 
postępująca dehumanizacja zglobalizowanej kultury (Lorenz 1973).

Pozytywizm, kontynuując wezwanie do tworzenia dobrobytu na drodze 
bezwzględnego wykorzystania przyrody, uprawomocnił postęp rozumiany w  ka-
tegoriach imperialistycznego antropocentrycznego podporządkowania przyrody 
człowiekowi. W ten sposób doprowadził do dalszego pogłębienia poczucia wyob-
cowania człowieka z przyrody i zaniku jakiegokolwiek respektu wobec niej.
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Wstęp

„Świat stanowczo domaga się od wszystkich rządzących woli skutecznej, prak-
tycznej, stałej, wyrażającej się w  konkretnych krokach i  bezpośrednich środkach 
służących ochronie i  poprawie stanu środowiska naturalnego i  jak najszybszemu 
przezwyciężeniu zjawiska wykluczenia społecznego i ekonomicznego” (Franciszek 
2015b). W tym jednym zdaniu zostało wyrażone praktyczne przesłanie encykliki 
Laudato Si’. Ukazuje specyfikę ekologicznego nauczania papieża Franciszka. Daje 
do zrozumienia, że – podobnie jak w nauczaniu ekologicznym jego poprzedników, 
Pawła VI, Jana Pawła II, Benedykta XVI – właściwie pojmowana troska o środo-
wisko przyrodnicze jest nierozerwalnie związana z troską o człowieka bytującego 
w tym środowisku, o gospodarcze i społeczne warunki jego życia2. Takie podejście 
do problemu kryzysu środowiskowego ukazuje bliskie związki encykliki Francisz-
ka z  należącą do dorobku koncepcyjnego ONZ ideą zrównoważonego rozwoju, 
która zresztą jest w niej wielokrotnie przywoływana.

Encyklika Laudato Si’ doczekała się w Polsce wielu interesujących komenta-
rzy (Bołoz et al. 2016; Kureethadam 2016; Müller 2016; Sadowski 2016). Poniższy 
tekst dołącza do nich uwagi w  sprawie relacji między filozoficznymi założeniami 
zrównoważonego rozwoju i filozoficznymi przesłankami Laudato Si’. 

1. Filozofia zrównoważonego rozwoju a filozoficzne aspekty encykliki 
Laudato Si’

Zrównoważony rozwój jest przede wszystkim ideą polityczną i strategią działa-
nia. Jako idea określa długookresowe cele polityki międzynarodowej w zakresie pro-
blemów globalnych. Jako strategia jest przemyślanym planem rozwiązywania proble-
mów globalnych na drodze współpracy międzynarodowej poprzez podejmowanie 
wspólnych działań oraz inicjowanie odpowiednich polityk narodowych. 20 marca 
2017 r. upłynęło 30 lat od ogłoszenia Raportu Światowej Komisji do spraw Środowiska 
i  Rozwoju pt. Nasza wspólna przyszłość (tzw. Raportu Brundtland), który uważa się 
za kamień węgielny polityki zrównoważonego rozwoju. Znaczenie tego dokumentu 

2 O podobieństwie, jakie zachodzi między ekologicznym nauczaniem Kościoła a ideą zrówno-
ważonego rozwoju, pisałem już wcześniej. Określiłem wówczas przyczynę tego stanu rzeczy, wska-
zując, że kwestia kryzysu ekologicznego została dopisana do listy innych problemów społecznych, 
w których Kościół wcześniej zajmował swoje stanowisko. Wtedy napisałem, że „wprowadzając pro-
blem ekologiczny do nauki społecznej Kościoła w kontekście walki z głodem, Paweł VI na trwale po-
łączył go z tradycyjnymi wątkami walki z nędzą jednostek i całych narodów, solidaryzmu społeczne-
go i pokoju międzynarodowego, sprawiedliwości wewnątrzgeneracyjnej (społecznej), sprawiedliwo-
ści międzynarodowej i sprawiedliwości dystrybutywnej, jakości życia, rozwoju, wojny. Tym samym 
– co warto podkreślić – na kilkanaście lat przed Raportem Komisji Brundtland – wyznaczył nauce 
społecznej kształt, który z trudem nadali koncepcji zrównoważonego rozwoju zwolennicy odejścia 
od jej ekorozwojowej wersji”. (Papuziński 2007, 35-36) W  opublikowanym w  tym samym miejscu 
artykule ks. prof. J. M. Dołęgi zostały zaprezentowane zasady głoszone przez Jana Pawła II, „które 
w jakiejś mierze występują w kulturze, cywilizacji i w zrównoważonym rozwoju” (Dołęga 2007, 45).
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wynika z przełożenia idei zrównoważonego rozwoju, która od początku lat 70. XX w. 
patronowała dyskusjom nad nowoczesnymi formami ochrony środowiska, na system 
zasad kierowania różnymi sferami życia społecznego i  gospodarki w  trosce o  jakość 
ludzkiego życia. Przedstawiona w nim definicja zrównoważonego rozwoju określa go 
jako „rozwój, który zaspokaja potrzeby obecne, nie pozbawiając przyszłych pokoleń 
możliwości zaspokojenia ich potrzeb. Zawiera on dwa kluczowe pojęcia:

- pojęcie «potrzeb», a  zwłaszcza podstawowych potrzeb ludzi biednych na 
świecie;

- świadomość ograniczeń narzucanych przez stan techniki i organizacji spo-
łeczeństwa na zdolność środowiska do zaspokojenia ich potrzeb bieżących i przy-
szłych” (Światowa Komisja 1991, 67). Ten kierunek myślenia został doceniony 
przez papieża Franciszka, który w encyklice Laudato Si’ szczególne słowa wdzięcz-
ności skierował pod adresem wszystkich, „którzy energicznie zmagają się z  dra-
matycznymi konsekwencjami degradacji środowiska w życiu najbiedniejszych na 
świecie” (Franciszek 2015a, 13).

Raport Brundtland został opracowany w formie strategii. Podobny charakter ma 
Globalny Program Działań Agenda 21, dokument konferencji w Rio de Janeiro, która 
wprowadziła zrównoważony rozwój na orbitę polityki. Dziś takich dokumentów jest 
znacznie więcej. Jawne i ukryte założenia tych dokumentów dają podstawy do mówie-
nia o filozofii zrównoważonego rozwoju oraz do jej rekonstrukcji. Oczywiście nie jest to 
filozofia na miarę akademickich standardów. Przede wszystkim nie będzie nosić cech 
logicznie uporządkowanego i intersubiektywnie wyartykułowanego rezultatu przemy-
śleń mających na celu holistyczne i istotowe zrozumienie świata, człowieka oraz wią-
żących człowieka ze światem egzystencjalnie ważnych relacji i interakcji. Będzie tylko, 
jak ją opisuje Zbigniew Hull, odtworzeniem treści filozoficznych – o charakterze on-
tologicznym, epistemologicznym, historiozoficznym, aksjologicznym, normatywnym 
itd. – poukrywanych wśród wiodących idei i naczelnych wartości różnych programów, 
strategii i  polityk zrównoważonego rozwoju (Hull 2003, 17). Jako rekonstrukcja do-
konana na bazie wydedukowanych założeń co najwyżej może przybliżyć wchodzące 
w grę kwestie filozoficzne, nie roszcząc sobie pretensji do dostarczania gotowych roz-
wiązań. Mimo to wysiłek możliwie dokładnej charakterystyki tej filozofii ma sens3.

Po pierwsze, pokazuje, w jaki sposób twórcy i animatorzy polityki zrównowa-
żonego rozwoju przez właściwe im rozumienie problemów globalnych i metod ich 
rozwiązywania „oswajają” przedmiot swojej aktywności. W takim przypadku istotną 
rolę odgrywa analiza pojęć używanych w tych dokumentach, poznanie zasadnicze-
go zbioru kategorii, ich definicji i redefinicji oraz relacji, jakie występują pomiędzy 
nimi (metafizyka i ontologia bytu społecznego). Po drugie, pozwala odkryć schemat 
eksplanacyjny, służący im do wyjaśniania zależności istotnych z perspektywy zrów-
noważonego rozwoju, do określenia zależności kauzalnych, odróżnienia przyczyn 

3 Rekonstrukcja filozofii zrównoważonego rozwoju dokonana w tym artykule bazuje wyłącz-
nie na Raporcie Brundtland. Konieczność zastosowania „nominalistycznej” perspektywy badawczej 
wyjaśniłem w innym artykule (Papuziński 2017, 128-130).
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i skutków (epistemologia i metodologia). Po trzecie, pozwala zdobyć informacje na 
temat doświadczeń egzystencjalnych leżących u  podstaw organizacji ich aktywno-
ści poznawczej i  praktycznej, będących wyrazem właściwej im świadomości bytu 
i  współuczestnictwa w  byciu (aksjologia i  deontologia). Po czwarte, prowadzi do 
wniosków w sprawie przekonań na temat aktywności twórczej człowieka, samoświa-
domości własnej mocy, przekonań o potencjale i zakresie sprawowania kontroli nad 
własnym losem i światem (antropologia i historiozofia) (Hull 2012, 242-246).

Rekonstrukcja filozofii zrównoważonego rozwoju zapewnia wgląd w  naj-
głębszą warstwę motywów i  racji, które towarzyszyły przechodzeniu od mglistej 
idei zrównoważonego rozwoju do strategii zrównoważonego rozwoju z  różnych 
dokumentów politycznych. Obejmują sprawy środowiska, społeczeństwa i gospo-
darki, a zawłaszcza mnóstwo problemów z pogranicza tych sfer. Generalnie są one 
związane z publiczną sferą życia społecznego: z celami polityki o różnym zasięgu 
i  prowadzonej na różnorodnych płaszczyznach. Dotyczą polityki międzynarodo-
wej, regionalnej, państwowej i  o  charakterze lokalnym. Z  tego względu filozofia 
zrównoważonego rozwoju jest częścią filozofii polityki. Na pierwszy plan wysuwa 
się w  niej zagadnienie instytucjonalnych warunków realizacji jej celów. Mimo to 
trzeba ją także uznać za teorię etyczną. Począwszy od Raportu Brundtland jest tak-
że adresowana do ludzi i próbuje przemawiać do ich sumień. Argumenty na rzecz 
konieczności zmiany kursu na zrównoważony rozwój dostarczają słusznych racji 
do rewizji zasad, którymi ludzie kierują się w prywatnej sferze życia społecznego, 
miejscu wolnym od nacisków państwa i opinii publicznej.

Filozofia zrównoważonego rozwoju jako filozofia jest teorią. Warto to pod-
kreślić ze względu na literaturę przedmiotu, w  której bywają używane zamiennie 
takie nazwy jak teoria, koncepcja, a  nawet idea zrównoważonego rozwoju. Potrze-
ba odróżnienia tych określeń wynika z  ich odniesienia do odmiennych poziomów 
dyskursu. Za Oksfordzkim słownikiem filozoficznym wieloznaczne pojęcie dyskursu 
można zdefiniować jako zespół norm rządzących strumieniem mowy na temat da-
nego przedmiotu wypowiedzi, tj. rządzących jego wytworami, jak np. narracja lub 
argument (Blackbourn 1997, 96). Normatywny charakter dyskursu jest także pod-
kreślany w  literaturze lingwistycznej. Dyskurs oznacza tu stopień zorganizowania 
języka w  wypowiedź (Grzegorczykowa 2008, 40). Nawiązując do Johna Rawlsa, 
można powiedzieć, że normy przynależne do poziomu dyskursu właściwego dla idei 
jedynie ogólnie wskazują kierunek działania skoncentrowanego na celu. Na pozio-
mie dyskursu charakterystycznego dla koncepcji dochodzą normy uwzględniające 
zasady sposobów osiągnięcia celu. Dołączenie do dyskursu przesłanek, które uza-
sadniają owe zasady oraz wyznaczają ich wagi w sytuacjach konfliktu, przenosi go na 
poziom teorii. Teoria jest więc koncepcją wzbogaconą o opis roli jej własnych zasad 
w określaniu tego, co ukazuje idea leżąca u podłoża owej koncepcji. Jako najwyższy 
stopień dyskursu zawiera normy mówiące nie tylko o tym, do jakich zasad należy się 
odwołać, aby osiągnąć cel, ale też dlaczego należy się posłużyć właśnie takimi a nie 
innymi zasadami i dlaczego jednym z nich przysługuje pierwszeństwo przed innymi 
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w danej sytuacji, do określonego momentu czy miejsca (Rawls 2009, 38-42). Normy 
dyskursu teoretycznego pozwalają na uzasadnienie danego konkretnego twierdzenia 
i wyznaczenie jego miejsca w strukturze tez składających się razem na dane stanowi-
sko. Z tego względu wyłącznie na tym poziomie istnieje możliwość takiej prezentacji 
i  rozstrzygania problemów, którą charakteryzuje jasność wypowiedzi, wewnętrzna 
spójność stanowisk, argumentacja przydatna w  rozstrzyganiu występujących mię-
dzy nimi kontrowersji i uzasadnione konkluzje (Chmielecka 2002, 11-12).

Z kolei jako filozofia polityki filozofia zrównoważonego rozwoju jest teorią nor-
matywną mającą pomóc zmieniać świat na lepsze na drodze instytucjonalnych reform 
przeprowadzanych w sferze publicznej. Jak pisze Harry Brighouse, usiłuje dotrzeć do 
prawdy przez „przyznanie względnej ważności rozmaitym wartościom w celu ich wy-
ważenia i zadecydowania, która z nich w danej sytuacji powinna przeważyć oraz w jaki 
sposób winno się to dokonać” (Brighouse 2007, 15). W tym znaczeniu jest – jak o niej 
mówi Will Kymlicka – „argumentacją moralną, ta zaś polega na odwoływaniu się do 
naszych rozważnych przeświadczeń” (Kymlicka 2009, 21), czyli analizy słuszności tez 
pod względem siły i spójności wysuwanej na ich rzecz argumentacji.

Natomiast jako etyka filozofia zrównoważonego rozwoju jest teorią mającą 
za zadanie na lepsze zmieniać człowieka przez wdrożenie go do czynienia powin-
ności. W tym znaczeniu dostarcza racji moralnych, które skłaniają go do wydania 
samemu sobie odpowiedniego rozkazu postępowania w  życiu prywatnym, spo-
łecznym i politycznym. Parafrazując definicję sformułowaną przez Karla Rahnera 
i Huberta Vorgrimlera, można powiedzieć, że kształtuje ludzkie sumienie jako ów 
moment w  doświadczaniu wolności przez człowieka, w  którym uświadamia on 
sobie swoją odpowiedzialność za życie w  każdej postaci: antroposferę, zoosferę, 
biosferę i geosferę (Rahner i Vorgrimler 1987, 438).

W  końcu sama w  sobie, tzn. jako filozofia zrównoważonego rozwoju, jest pró-
bą holistycznego ujęcia naturalnej, gospodarczej i  społecznej sfery funkcjonowania 
człowieka w sposób wolny od redukcjonistycznych ograniczeń mechanistycznej wizji 
świata i naturalistycznego obrazu człowieka. W tym sensie koresponduje z propozy-
cją ekologii integralnej, z  którą wystąpił papież Franciszek w  encyklice Laudato Si’. 
Charakteryzuje ją docenienie więzi, jakie występują – o czym już była mowa – między 
ubóstwem i kryzysem środowiskowym, ale ponadto przekonanie, że wszystko na świe-
cie jest ze sobą blisko powiązane, krytyka paradygmatu cywilizacyjnego nadmiernie 
eksponującego rolę i  funkcje technologii w  życiu człowieka i  społeczeństwa, zachę-
ta do wykroczenia poza materialny dobrobyt w definiowaniu postępu i jakości życia, 
propozycja nowego rozumienia ekonomii, opartego na społecznej odpowiedzialności 
biznesu, poszukiwanie wewnętrznej wartości każdego bytu, ludzkiego sensu ekologii, 
wzmocnienie odpowiedzialności polityki międzynarodowej i lokalnej, walka z margi-
nalizacją społeczną oraz krytyka konsumpcjonizmu i propagowanie innego – otwarte-
go na wartości pozamaterialne – stylu życia (Franciszek 2015a, 16).

Podobne uwagi można by sformułować pod adresem filozofii Laudato Si’, 
gdyby nie jedna podstawowa różnica. Filozofia tego dokumentu jest filozofią  
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encykliki. Wraz z całym nauczaniem społecznym Kościoła koncentruje uwagę na 
zasadach życia społecznego, od wierności którym zależy urzeczywistnienie w ży-
ciu człowieka chrześcijańskiej wizji ładu moralnego. Naucza przez demaskowa-
nie przejawów zła w życiu społecznym, podpowiadanie zasad refleksji nad życiem 
wspólnotowym i jego problemami, propagowanie kryteriów oceny świata społecz-
nego, wskazywanie głównych wytycznych działania i  udzielanie szczegółowych 
wskazówek moralnych, dotyczących rozwiązań bieżących problemów. Podstawą 
tego nauczania są chrystocentrycznie zinterpretowane godność i prawa człowieka 
(Słownik katolickiej nauki 1993). W  tym rozumieniu Laudato Si’ jest aktualizacją 
treści ewangelicznych na miarę zmieniających się stosunków społecznych i  wy-
zwań, przed którymi stanęła ludzkość. Innymi słowy rekonstruowane założenia 
filozoficzne muszą być pojmowane „jako konsekwencja Ewangelii oraz przyniesio-
nej przez Ewangelię wizji człowieka w jego stosunkach z innymi ludźmi, a zwłasz-
cza w życiu wspólnotowym i społecznym” (Jan Paweł II 1979, 101).

W  encyklice papieża Franciszka życie społeczne jest przedmiotem uwagi 
z  punktu widzenia ładu etycznego. Nie ma w  niej zastosowania podział na etykę 
i  filozofię polityki, tak jak nie ma w  niej miejsca na odróżnianie odrębnych, tj. 
prywatnej i publicznej, sfer życia społecznego w znaczeniu przyjętym w głównym 
nurcie filozofii współczesnej. Wewnętrzny ład moralny człowieka przesądza o mo-
ralnym charakterze wspólnoty i wytwarzanych przez nią instytucji życia społecz-
nego i politycznego. Podsumowując, trzeba zaznaczyć dwie ważne różnice między 
filozofią zrównoważonego rozwoju zrekonstruowaną na podstawie dokumentów 
i strategii politycznych oraz na podstawie tekstu Laudato Si’. Po pierwsze, trudno 
uznać filozofię encykliki za element filozofii polityki, pomimo że określa oczeki-
wania i  wysuwa roszczenia w  stosunku do właściwego kształtu stosunków spo-
łecznych i  relacji gospodarczych. Jako element nauczania społecznego Kościoła 
jest raczej etyką, przemawia do sumień ludzkich. Po drugie, rekonstrukcja filozofii 
Laudato Si’ nie zapewnia wglądu w najgłębszą warstwę motywów i racji, które to-
warzyszą propozycjom poprawy sytuacji na świecie, ponieważ kryją się one w dru-
giej, głębszej warstwie założeń encykliki, w warstwie interpretacji teistycznych.

2. Założenia filozoficzne zrównoważonego rozwoju w świetle encykliki 
Laudato Si’

Filozofia zrównoważonego rozwoju i społeczne nauczanie Kościoła są zasadni-
czo ukierunkowane na praktykę. Przyjęcie tego twierdzenia za punkt wyjścia do re-
konstrukcji filozofii zrównoważonego rozwoju i  filozofii Laudato Si’ usprawiedliwia 
koncentrację uwagi na przesłankach bezpośrednio związanych z działaniem. Spośród 
nich najważniejsze są: holizm i godność człowieka. Ranga holizmu wynika z tego, że 
jako założenie konstruuje obiekt analiz, krytyki i  propozycji zmian na lepsze, czyli 
określa przedmiot objęty w  refleksji filozoficznej uwagą, rewerencją i  ochroną. Zna-
czenie godności człowieka bierze się stąd, że wprowadza na drogę filozoficznego na-
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mysłu nad racjami umieszczenia takiego przedmiotu w horyzoncie ludzkiej troski oraz 
dostarcza uzasadnień w sprawie obarczenia tym zadaniem człowieka.

Holizm. Opowiedzenie się za holizmem jest głosem sprzeciwu wobec re-
dukcjonizmu, który cechuje współczesną epistemologię i  metodologię naukową. 
Oznacza przyjęcie stanowiska, zgodnie z którym świat stanowi całość niesprowa-
dzalną do sumy jego części.

Zrównoważony rozwój jest holistycznym ujęciem rzeczywistości. Filozofię 
zrównoważonego rozwoju wyróżnia spośród innych subdyscyplin filozofii praktycz-
nej niespotykana gdzie indziej rozpiętość i różnorodność problematyki. Środowisko, 
społeczeństwo, gospodarka i  coraz częściej wymieniany ład polityczno-instytucjo-
nalny składają się na bogaty wachlarz spraw do rozpatrzenia. Leszek Gawor trafnie 
przedstawił materialny i  formalny przedmiot filozofii zrównoważonego rozwoju, 
kładąc nacisk na holistyczny wymiar charakteryzującego ją podejścia badawczego. 
Twierdzi, iż projekt filozofii zrównoważonego rozwoju „w  ogólności pod kreśla, że 
jego przedmiotem jest cała współczesna ludzkość, stojąca w obliczu ekologicznego 
kryzysu wywołanego dotychczasowym cywilizacyjnym (technologicznym) rozwo-
jem oraz jednocześnie ukazuje możliwe (i zarazem konieczne) sposoby wywikłania 
się gatunku ludzkiego z tego zaistniałe go zagrożenia” (Gawor 2010, 69).

Wspomniany Raport Brundtland może posłużyć za przykład praktyki badaw-
czej i interpretacyjnej, która w pełni respektuje metodologiczną normę łączenia ze 
sobą problemów rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska przyrod-
niczego człowieka. Stwierdza się w nim, że zagrożenia środowiska, jak np. niszczenie 
gleby, systemów wodnych, atmosfery i lasów oddziałują na perspektywy gospodar-
cze i muszą być analizowane także z tego punktu widzenia. To samo dotyczy rozwoju 
społecznego. Ponieważ degradacja środowiska zmniejsza możliwości rozwojowe, to 
problemy środowiska i  rozwoju nie mogą być rozpatrywane niezależnie od siebie, 
przez odrębne instytucje i  w  ramach różnych polityk. Gospodarka, problemy spo-
łeczne i  ochrona przyrody muszą zostać ze sobą zintegrowane w  procesie stano-
wienia prawa, stawiania celów politycznych i  podejmowania decyzji. Pracami nad 
omawianym raportem kierowała myśl o rozszerzeniu współpracy międzynarodowej 
w zakresie środowiska na inne sfery, z uwzględnieniem zależności, które łączą śro-
dowisko, zasoby, ludzi i rozwój (Światowa Komisja 1991, 9).

W  rezultacie takiego podejścia do kryzysów globalnych w  Deklaracji z  Rio 
w sprawie środowiska i rozwoju przyjętej pięć lat po ogłoszeniu Raportu Brundtland 
wyraźnie już łączy się sprawy ubóstwa i środowiska. Zasada piąta stanowi: „Wszyst-
kie państwa i  wszyscy ludzie powinni współpracować przy realizacji zasadniczego 
zadania, jakim jest wykorzenienie ubóstwa – co jest niezbędne do zapewnienia 
trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz do zmniejszenia różnic w poziomie życia 
większości ludzi na świecie – i dążyć do zaspokojenia ich potrzeb” (Deklaracja z Rio 
1998, 14). Podobnie w wielu późniejszych programach i strategiach politycznych.

Filozofia zrównoważonego rozwoju postuluje stosowanie holistycznej perspek-
tywy poznawczej, wskazując na zależności między problemami środowiskowymi, 
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społecznymi i  gospodarczymi. Jednak pod względem metodologicznym nie wycho-
dzi poza ujęcie postulowane przez teorię systemów na bazie coraz mocniej odczuwa-
nej, począwszy od lat trzydziestych ubiegłego wieku, potrzeby jednolitego naukowego 
ujęcia zróżnicowanej problematyki badawczej. W przeciwieństwie do tego podejścia, 
w Laudato Si’ holizm oznacza uzupełnienie naukowej perspektywy poznawczej o inne 
punkty widzenia analizowanych kwestii, zaczerpnięte z filozofii i etyki społecznej, ale 
przede wszystkim z religii (Franciszek 2015a, 70, 76, 110, 141, 142). Twierdzi się w niej 
więc, że wszystko jest ze sobą powiązane. Podkreśla się, że analiza problemów ekolo-
gicznych jest ściśle związana z szeroko rozumianą analizą sytuacji człowieka, czyli z re-
fleksją obejmującą kontekst rodziny, pracy, miejsca zamieszkania, relacji osoby z samą 
sobą i  z  innymi. Ostatecznie jednak daje się wyraźnie do zrozumienia, że klucza do 
zrozumienia tych wszystkich spraw należy szukać w  Piśmie św. Uczy ono nie tylko 
o  tym, że wszystko jest wzajemnie powiązane, ale ponadto ukazuje nić, która spaja 
wszystkie byty ze sobą oraz odsłania tajemnicę autentycznej troski o byt. Tą zasadni-
czą, przewodnią nicią jest stworzenie.

W  swojej encyklice papież Franciszek nawiązuje do teologii stworzenia, aby 
skonfrontować wizję biblijną z naturalistyczną wizją przyrody. Na zasadzie kontra-
stu przeciwstawia przyrodę pojmowaną jako przedmiot analizy, poznania i  zarzą-
dzania – przyrodzie obdarzonej miłością jej Stwórcy, wzywającej do powszechnej 
komunii. Tym samym pokazuje, iż w autentyczną troskę o nasze życie i nasze relacje 
z naturą jest wpisany wymiar sprawiedliwości, braterstwa i wierności wobec innych. 
W  ten sposób podnosi sprawę potrzeby przekomponowania ekspozycji w  galerii 
wiodących współcześnie idei kulturowych i cywilizacyjnych. Zachęca do zastąpienia 
naukowego, naturalistycznego, obrazu człowieka obrazem rozświetlonym przez in-
spiracje płynące z filozofii i religii. Innymi słowy podnosi palącą potrzebę powrotu 
do pytań: Kim jest człowiek? Co oznacza prawdziwe człowieczeństwo? Czym jest 
autentyczna ludzka egzystencja? Są to pytania, które przekraczają próg wiedzy empi-
rycznej, poszerzając optykę przysłowiowego oka i szkiełka mędrca-naukowca.

Godność człowieka. Filozofia zrównoważonego rozwoju w  sensie przyjętym 
w  tym artykule jest częścią dorobku koncepcyjnego ONZ. W  oczywisty sposób na-
wiązuje do prawnonaturalnej tradycji antropologicznej doktryny praw człowieka, 
która z  uwagi na polityczną poprawność jest wstydliwie ukrywanym fundamentem 
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z  1948 r. W  tym kontekście jest przyrodzo-
nym, niezbywalnym i nienaruszalnym źródłem wszelkich wolności i praw człowieka 
i obywatela, a co za tym idzie – podstawową wartością ukazującą cel działania i główną 
zasadą normatywną w  relacjach między jednostkami, społeczeństwami oraz w  rela-
cjach między jednostką a  społeczeństwem i  człowiekiem a  przyrodą. Wypracowana 
na potrzeby praktyki zrównoważonego rozwoju, stanowi punkt odniesienia i wzorzec 
stosowany do identyfikowania i  piętnowania sytuacji wymagających naprawy. Przy-
kładowo, jest ukrytym założeniem tych fragmentów Raportu Brundtland, w których 
mowa o nierówności w różnych jej postaciach: naturalnej, zwłaszcza z uwagi na płeć 
i kolor skóry lub marginalizację; ekonomicznej, przede wszystkim ze względu na pro-
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blem głodu, życie w slumsach i brak świadczeń na poziomie podstawowej opieki me-
dycznej; politycznej, z powodu braku dostępu do władzy, niemożności współdecydo-
wania o  własnym losie, zagrożenia suwerenności państwowej z  powodu zadłużenia 
zagranicznego lub działalności korporacji międzynarodowych; kulturowej, głównie 
z powodu braku dostępu do wykształcenia niezbędnego na rynku pracy i dla świado-
mego udziału w życiu społeczno-politycznym.

W strategiach i dokumentach politycznych ONZ jako globalnej, międzynaro-
dowej organizacji rządowej nie ma miejsca na refleksję, która by w otwarty sposób 
eksploatowała konkretne zasoby kulturowe i  tradycje historyczne. W  bardziej filo-
zoficznym ujęciu oenzetowski dyskurs godności człowieka można jeszcze zaprezen-
tować w  sposób formalny, nawiązujący do osiągnięć kantyzmu, ukazujący norma-
tywny walor twierdzenia na temat człowieka jako celu. W takim znaczeniu godność 
człowieka to bytowa własność jednostki ludzkiej, dzięki której człowiek istnieje jako 
cel, a nie środek do jakiegokolwiek i czyjegokolwiek celu. W tym wypadku o godno-
ści bytu ludzkiego decyduje zbiór typowych cech człowieka, jak rozumność, wolna 
wola, odpowiedzialność i  tożsamość. Są to w  każdym razie takie cechy bytu ludz-
kiego, które trzeba koniecznie założyć w dążeniu do wdrożenia programu zrówno-
ważonego rozwoju. Szukając paraleli, można uznać, że godność człowieka wiąże się 
jakoś z  własnościami przypisywanymi homo sapiens, ale już nie z  takimi, którymi 
ma dysponować  homo oeconomicus, homo faber, homo laborans albo homo ludens.

W tym miejscu można się także powołać na coraz żywiej dyskutowane w litera-
turze przedmiotu zagadnienie  homo sustines, „człowieka sustensywnego”,  postawio-
ne przez Bernda Siebenhünera.  Abstrahując od innej w jego przypadku niż przyjęta 
w tym artykule metody rekonstrukcji filozofii zrównoważonego rozwoju, warto tutaj 
na nie zwrócić uwagę z trzech powodów. Po pierwsze, dlatego, że jest kompetentnym 
studium roli obrazów człowieka w rozwoju nauki; po drugie, z tej przyczyny, że wydo-
bywa na jaw ograniczenia modelu  homo oeconomicus; a po trzecie, bo stawia pytania 
o  takie własności obrazu człowieka, które służą realizacji zrównoważonego rozwo-
ju (Siebenhüner 2001, 11-44, 110-164, 181-314). Siebenhüner przekonująco opisuje 
wpływ obrazu człowieka na sposób rozumienia celów i  zadań poznania w  procesie 
budowy paradygmatów epistemologicznych nauki. Na tym tle omawia ograniczenia 
modelu przyjętego we współczesnej ekonomii, jak abstrahowanie od relacji społecz-
nych (łamanie praw pracowniczych, redukcja zatrudnienia, umowy śmieciowe itp.) 
oraz spłaszczenie idei człowieka do jednowymiarowego podmiotu zaspokajania po-
trzeb materialnych (Kiełczewski 2016, 271). I wobec tego stawia pytania o środowisko-
wo-społeczno-kulturowo-podmiotowe determinanty zachowania człowieka zgodne 
z modelem ekonomicznym zrównoważonego rozwoju. W odpowiedzi podkreśla m.in. 
znaczenie uwarunkowań kulturowych i podmiotowych, związanych z odpowiedziami 
udzielonymi na pytania, które można sprowadzić do słynnych pytań Kanta: Co mogę 
wiedzieć? Co powinienem czynić? Czego mogę się spodziewać? Kim jest człowiek?

Papież Franciszek stawia przed czytelnikami Laudato Si’ podobne kwe-
stie. Również on jest zdania, że posiadany przez człowieka obraz samego siebie  
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decyduje o  ludzkich wartościach, normach postępowania, a  w  konsekwencji  
– o efektach masowej praktyki społecznej, tj. cywilizacyjnych i kulturowych aspek-
tach życia wspólnoty. Zaczyna jednak, o  czym było powyżej, od pytania na temat 
człowieka, a  w  zasadzie o  współczesny obraz człowieka rozciągnięty na sztaludze 
nauki. Czy jest to ludzki portret, czy karykatura człowieka? Zdaniem Papieża współ-
czesny obraz człowieka nosi wszelkie znamiona wypaczonego antropocentryzmu. 
Antropocentryzm jako taki nie jest błędnym ujęciem prawdy o  człowieku, dopó-
ki eksponuje takie cechy bytu ludzkiego, które przysługują wyłącznie człowiekowi 
i wyróżniają go w porządku przyrody. Należą do nich zdolność poznania, refleksji, 
kreatywności, interpretacji, twórczości artystycznej, prowadzenia dialogu z innymi, 
tożsamość osobista, wola, wolność i odpowiedzialność. Jednak traci swój sens i wy-
pacza prawdę o człowieku w momencie, gdy zaczyna wtłaczać te zdolności w sche-
maty wyjaśniające teorii ewolucji. Z tego powodu namysł nad bytem ludzkim prze-
istacza się w encyklice w krytykę roszczeń nauki do omnipotencji w zakresie opisu 
i objaśniania rzeczywistości.

Papież Franciszek wychodzi z założenia, że nauki empiryczne nie są w posia-
daniu wszystkich kluczy do wiedzy i  mądrości. Stawia tezę, zgodnie z  którą sto-
sowane w  nich schematy o  charakterze deterministycznym przekreślają pytania 
najważniejsze, dotyczące sensu i celu wszystkich rzeczy (Franciszek 2015a, 81, 113, 
118, 119, 199). I uzasadnia je na drodze wywodu, który prowadzi od utraty umie-
jętności stawiania i rozważania takich pytań do tragedii współczesnego człowieka, 
dzisiejszej kultury, panujących stosunków społecznych i dominujących relacji lu-
dzi z przyrodą. Najlepszym dowodem na zło płynące z zapomnienia pytań o sens 
i  cel wszelkich form istnienia jest, zdaniem Papieża, sam współczesny człowiek: 
człowiek postmodernistyczny. Postmodernistycznym mężczyznom i  kobietom 
grozi skrajny indywidualizm i  jego następstwa: egoizm, kryzys więzi rodzinnych 
i społecznych, konsumizm bez etyki oraz bez zmysłu społecznego i ekologicznego, 
racjonalność instrumentalna, a w końcu uleganie mitom nowoczesności (indywi-
dualizm, nieograniczony postęp, konkurencja, konsumpcjonizm, rynek bez zasad) 
(Franciszek 2015a, 162, 210, 219). Wywołany przez nich kryzys ekologiczny jest 
jaskrawym świadectwem fałszu etycznych, kulturowych i duchowych podstaw no-
woczesności.

Wnioski wyprowadzone w Laudato Si’ dotyczą godności człowieka, po której 
w  naukowym obrazie bytu ludzkiego pozostały co najwyżej nikłe ślady, wskazują-
ce na jej – przedstawiony powyżej – związek z  wolnościami i  prawami człowieka. 
Wywód papieża Franciszka prowadzi konsekwentnie do konkluzji, w świetle której 
godność człowieka jest godnością osoby ludzkiej. Za Janem Pawłem II powtarza, że 
osoba ludzka zawdzięcza swoją godność szczególnej miłości Stwórcy wobec każdej 
istoty ludzkiej. Tak pojmowana godność jest źródłem wszystkiego, co jest niezbędne 
do wyprowadzenia współczesnego społeczeństwa z matni kryzysu, w którym znala-
zło się z własnej winy: poznawania samego siebie, panowania nad sobą, dobrowolne-
go darowywania siebie i tworzenia wspólnoty (Franciszek 2015a, 65, 119).
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Zakończenie

Laudato Si’ jest głosem w  sprawie najważniejszych problemów społecznych 
współczesnej doby. Włącza naukę społeczną Kościoła do dyskusji zainaugurowanej 
przez oenzetowski Raport Brundtland. Pod względem przedmiotowym encyklika 
papieża Franciszka pokrywa się z teorią zrównoważonego rozwoju. Pod względem 
koncepcyjnym różni się od niej w istotny sposób. Idea ekologii integralnej, która 
w Laudato Si’ została wszechstronnie przedstawiona i rozbudowana do rozmiarów 
teorii, różni się od opracowań idei zrównoważonego rozwoju przede wszystkim ze 
względu na teistyczne źródła i inspiracje. Ale ma także – o czym traktował artykuł 
– swoją filozoficzną specyfikę.

Dokonana rekonstrukcja założeń filozoficznych encykliki dowiodła, że przyję-
ta w niej perspektywa oglądu problemów globalnych nie jest zgodna z dominującym 
w głównym nurcie filozofii współczesnej rozróżnieniem prywatnej i społecznej sfery 
życia człowieka. Pomimo że w dokumencie trudno odnaleźć passusy kwestionujące 
wprost takie stanowisko metodologiczne, nie brakuje w nim wypowiedzi, które pro-
wadzą do takiego wniosku. Wskazuje na to chociażby sposób interpretacji holizmu. 
To założenie filozoficzne encykliki konsekwentnie prowadzi do wniosku, że zasadni-
cze przyczyny współczesnych kryzysów globalnych mają swoje źródło w człowieku. 
W sukurs takiemu sposobowi widzenia zagadnienia przychodzą wnioski wyprowa-
dzone z założenia w sprawie godności człowieka. Krytyka człowieka postmoderni-
stycznego jest krytyką kultury, która została zbudowana na przekonaniu, że życie 
prywatne i życie publiczne rządzą się innymi prawami.
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Summary
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Streszczenie

Tytuł niniejszego opracowania zawiera apel o środowiskową ochronę człowieczeństwa człowieka. 
Opiera się na wynikach etologicznych badań nad cywilizowaną ludzkością i  na refleksji praktycznych 
filozofów przyrody. Jej główna teza o przyrodzie w człowieku i człowieku w przyrodzie wskazuje zarówno 
na naturę samego człowieka, jak i na właściwe człowiekowi relacje z przyrodą. Zgodnie z tym podejściem 
człowiek całkowicie i ze wszystkim pochodzi z przyrody i jest z przyrodą powiązany po najbardziej subtel-
ne warstwy swego bytu. Powiązanie to jest subtelnie skomplikowane i widoczne jest na poziomie ludzkie-
go ciała, ludzkiej psychiki i ludzkiego ducha. Tych poziomów bytu ludzkiego bezpośrednio dotyczą więc 
skutki rujnowania, czyli tracenia naturalnego środowiska życia człowieka. Ich kumulacja prowadzi zaś do 
zjawiska, które etolodzy określili mianem „regresu człowieczeństwa”. Dlatego artykuł postuluje taką re-
konstrukcję naturalnego środowiska życia, która dokonuje się z respektem dla człowieczeństwa człowieka.
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Wprowadzenie

Zawarty w  tytule niniejszego opracowania apel o  środowiskową ochronę 
człowieczeństwa człowieka odwołuje się zarówno do wyników badań biologów za-
chowania się istot żywych nad położeniem cywilizowanej ludzkości, jak i do wyro-
słej na nich refleksji filozoficznej. Filozofujący biolodzy znajdują w tym względzie 
intelektualnych sojuszników przede wszystkim w  przedstawicielach praktycznej 
filozofii przyrody. Jej główna teza o przyrodzie w człowieku i człowieku w przyro-
dzie wskazuje zarówno na naturę samego człowieka, jak i na właściwe człowiekowi 
relacje z  przyrodą. Zgodnie z  tym podejściem całkowicie i  ze wszystkim pocho-
dząc z  przyrody, człowiek jest z  nią powiązany po najbardziej subtelne warstwy 
swego bytu. Powiązanie to jest subtelnie skomplikowane i spełnia się na poziomie 
ludzkiego ciała, ludzkiej psychiki i ludzkiego ducha. Tych poziomów bytu ludzkie-
go bezpośrednio dotyczą więc skutki rujnowania, czyli tracenia naturalnego śro-
dowiska życia człowieka. Ich kumulacja prowadzi zaś do zjawiska, które etolodzy 
określili mianem „regresu człowieczeństwa” (Lorenz 1983a). Zabezpieczeniem 
przed nim powinno więc być przywracanie naturalnego środowiska życia na miarę 
człowieczeństwa człowieka. 

1. W poszukiwaniu utraconego środowiska człowieka

Poszukiwanie utraconego przez człowieka naturalnego środowiska życia 
obejmuje zdarzenia, które układają się w całą historię ludzkości. Zdaniem Klausa 
Michaela Meyer-Abicha historia ta przypomina dzieje wędrowca, który w podąża-
niu za zrodzonymi w okresie adolescencji marzeniami o życiu w świecie lepszym 
niż dotychczasowy lekkomyślnie porzucił dom rodzinny. Dzisiaj wędrowiec ten 
błądzi po bezdrożach świata i  tęskni za powrotem do domu, w  którym na nowo 
mógłby odnaleźć pokój i zabezpieczyć pomyślną przyszłość swoich dzieci. Zgod-
nie z  tą koncepcją człowiek nie został wygnany z  właściwego sobie środowiska 
naturalnego (Edenu), ale sam go lekkomyślnie porzucił i  dlatego sam powinien 
udźwignąć ciężar tej decyzji (Meyer-Abich 1997, 11-12). 

Problematyka poszukiwania utraconego przez człowieka naturalnego środo-
wiska życia zawiera pozytywny wykład wszystkich tez praktycznej filozofii przyro-
dy (Meyer-Abich 1986, 100-108). Wzbogacają go zaś komentarze i dopowiedzenia 
wielu uznanych badaczy cywilizowanej ludzkości, spośród których na szczegól-
ną uwagę zasługują opracowania Hansa Jonasa (1979), Georga Pichta (1993) czy 
Gernota Böhmego (2002). Wszyscy oni utratę ludzkiego środowiska życia wiążą 
ze zjawiskiem alienacji człowieka względem przyrody. W  tym przypadku chodzi 
o  cywilizacyjne ograniczenie dostępu człowieka do niezafałszowanej informacji 
o środowisku. Jego niezamierzonym skutkiem jest zaś szeroko rozumiana kolizja 
człowieka z przyrodą, spektakularnie ilustrowana kolizją ekonomii ludzkiego go-
spodarowania w przyrodzie z ekologią żyjącej przyrody (Łepko 2003, 41-42).
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Do takiej kolizji dochodzi głównie za sprawą nowożytnej koncentracji uwagi 
na pytaniu, „jak może być coś produkowane”, przy równoczesnym zaniedbaniu 
pytania o  to, „co może i  powinno być produkowane” w  przestrzeni oferowanej 
człowiekowi przez przyrodę (Picht 1993, 57-58 i  165). Efektem gospodarowania 
według kryteriów pierwszego pytania jest wzrastająca produkcja dóbr material-
nych i  wymuszany przez nią wzrost ich konsumpcji. On też rozstrzyga o  samo-
wzmacniającej się dynamice ekspansji człowieka w  przyrodzie, przez co staje się 
ona coraz bardziej nadwerężona i  zagrożona nadużyciem. Wiele wskazuje na to, 
że jest to konsekwencja bezrefleksyjnej ekspansji nowożytnych społeczeństw in-
dustrialnych w  przyrodzie. K.M. Meyer-Abich podkreśla, że społeczeństwa te 
przypominają „hordy interplanetarnych zdobywców”, które nie poczuwają się do 
podtrzymywania naturalnych więzi z Ziemią, w tym przypadku zasadniczo utoż-
samianą z przyrodą pozaludzką (Meyer-Abich 1997, 11-12). 

Zdaniem K.M. Meyer-Abicha poszukiwanie cywilizacyjnie utraconego świa-
ta człowieka dokonuje się w  polu ożywionej na nowo świadomości, że my ludzie 
nie jesteśmy interplanetarianami, lecz synami i córkami Ziemi. Jest to bowiem efekt 
rozbudzenia uśpionego w  człowieku przez cywilizację technokratyczną naturalne-
go marzenia o harmonijnym współistnieniu z przyrodą pozaludzką. Postulat takie-
go współistnienia wyznacza centralną tezę praktycznej filozofii przyrody i  wyraża 
przeświadczenie, że kultura powinna stanowić najbardziej ludzki wkład w  historię 
przyrody. W  tym sensie praktyczna filozofia przyrody pojmuje kulturę jako zasa-
dę inicjowania procesów integrujących społeczeństwa ludzkie z przyrodą. Zgodnie 
z tym ujęciem kultura (cywilizacja) musi wyznaczyć właściwe sobie granice różnym 
typom gospodarowania człowieka w przyrodzie (Meyer-Abich 1990, 9-10).

Tak rozumiany proces kulturowego wyznaczania granic gospodarowania 
człowieka w  przyrodzie może się dokonać jedynie dzięki odnowie świadomości 
opartej na wiedzy o przynależności człowieka do przyrody i o pełnym sensie jego 
życia w  kompleksowo pojmowanej przyrodzie. Wtedy też dostrzeże się koniecz-
ność gruntownej rewizji mylnie podtrzymywanego do dzisiaj przekonania o  na-
turalnym charakterze antagonizmu przyrody i kultury. Faktycznie bowiem kultu-
ra może i  powinna być specyficznie ludzkim wkładem w  historię przyrody. Stąd 
też wynika przekonanie, że świat (przyroda) z człowiekiem może być piękniejszy 
i lepszy niż świat (przyroda) bez człowieka, jeśli tylko respektowana będzie prawda 
o wartości przynależnej środowisku naturalnemu, rozumianemu jako „współśro-
dowisko” człowieka (Meyer-Abich 1997, 19-161). To zaś zmusza niejako do stwo-
rzenia etyki holistycznej, w której powinna wyrazić się wiedza o rozmiarach winy 
ponoszonej przez cywilizowaną ludzkość za wygodne życie na koszt innego Ży-
cia. Postulowana w  tym kontekście cywilizacyjna rewolucja na rzecz przyrody, 
poniekąd paradoksalnie, nie jest wydarzeniem jednorazowym, czyli gwałtowną 
zmianą sposobu obecności człowieka w przyrodzie. Powinna się ona bowiem do-
konać w  pewnym procesie: najpierw na poziomie myślenia i  świadomości jed-
nostek i  społeczeństw państw wysokorozwiniętych i  rozwijających się, następnie  
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na poziomie zmian relacji człowieka do przyrody, czyli stylu życia i gospodarowa-
nia człowieka w przyrodzie i wreszcie na poziomie zaangażowania na rzecz odbu-
dowy środowiska na miarę człowieka (Meyer-Abich 1990, 9).

2. Ekologiczny dramat człowieka cywilizowanego 

Sformułowane przez K.M. Meyer-Abicha postulaty odnajdywania i odbudowy 
środowiska na miarę człowieka ściśle korespondują z postulatami w tym względzie 
inspirowanymi wynikami badań etologicznych. Uwzględniają więc fakt, że zidentyfi-
kowany w ramach praktycznej filozofii przyrody dom, za którym tęskni i do którego 
podąża człowiek-wędrowiec, wciąż się od niego dramatycznie oddala. Ten dramat 
człowieka cywilizowanego dowodzi, że zapoczątkowana 6-8 tys. lat temu rewolucja 
neolityczna nie zakończyła definitywnie ludzkiego dążenia do osiadłego trybu życia. 
To, co nasi przodkowie osiągnęli dzięki kulturze agrarnej zostało zaburzone konse-
kwentnym niszczeniem podstaw życia przez nowożytne społeczeństwa industrialne. 
Kryzys środowiska naturalnego w warunkach świata naukowo-technicznego wyraża 
się więc wciąż na nowo wywoływaną destabilizacją osiadłego trybu życia człowie-
ka. Jego doświadczenie zmusza zarazem do podejmowania nowych prób dążenia do 
celu, jakim dla człowieka współczesnego jest osiadły tryb życia w warunkach cywili-
zacji techniczno-technologicznej (Meyer-Abich 1997, 11-12).

Wyjaskrawiony współcześnie dramat człowieka-wędrowca z  różnym nasi-
leniem towarzyszy ludzkości na wszystkich etapach jej dziejów i  wynika z  faktu 
oddziaływania na nią dwóch coraz bardziej niewspółmiernie przebiegających pro-
cesów ewolucyjnych: powolnego procesu ewolucji biologicznej i  niezwykle szyb-
kiego procesu ewolucji kulturowej. Skalę zróżnicowania prędkości przebiegu obu 
tych procesów w  historii ludzkości ukazuje choćby powszechnie znany i  często 
przywoływany fakt, że podczas gdy ewolucyjna historia człowieka obejmuje około 
pięciu milionów lat, to dla rozwoju cywilizacji technicznej w  dzisiejszym sensie 
praktycznie wystarczy jedno stulecie. Efektem dysproporcji w przebiegu obu tych 
procesów ewolucyjnych jest także taka (cywilizacyjna) odbudowa środowiska, 
która nie respektuje naturalnych możliwości człowieka w zakresie sprostania jego 
wymaganiom (Lorenz 1984, 185-190). 

W  tych warunkach powstaje fundamentalna opozycja między naturalnymi 
możliwościami człowieka a  wymaganiami stawianymi mu przez dzisiejszą cywi-
lizację. Oznacza to, że przyszłość człowieka uzależniona jest w  dużej mierze od 
tego, czy ewolucja biologiczna zdoła w  porę, to znaczy z  korzyścią dla naszego 
gatunku, przystosować racjomorficzne, czyli dzielone ze światem przedludzkim, 
funkcje człowieka do otoczenia podlegającego szybkim zmianom ewolucji kultu-
rowej. W przeciwnym bowiem razie musi dojść do sytuacji, w której ludzki duch, 
manifestowany w  wytworach i  instytucjach kultury, staje się antagonistą ludzkiej 
duszy, czyli naturalnych skłonności i  uzdolnień człowieka (Lorenz 1983a, 143-
148). Szansę uniknięcia tego groźnego dla przyszłości człowieka antagonizmu 
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duszy i  ducha stwarza podejmowana przez biologię zachowania się istot żywych 
ocena możliwości i granic ludzkich uzdolnień behawioralno-poznawczych. Dzięki 
tej ocenie uzyskujemy pełniejsze niż dotąd rozeznanie w zakresie zagrożeń ze stro-
ny licznych dzisiaj ideologii, które w imię ulepszania świata nie respektują natury 
ludzkiej i na różne sposoby krępują ją „cywilizacyjnym kaftanem bezpieczeństwa” 
(Lorenz 1983a, 148).

Opinia ta jest w pełni zgodna ze stanowiskiem antropologów-biologów, któ-
rzy przypominają, że Homo sapiens jako gatunek biologiczny, ze wszystkimi jego 
właściwościami anatomicznymi, fizjologicznymi i  psychonerwowymi, uformo-
wany został ewolucyjnie w  ciągu co najmniej paruset tysięcy lat epoki górnego 
plejstocenu, w ramach organizacji społecznej, charakterystycznej dla społeczeństw 
zbieracko-łowieckich, a więc w ramach trybu życia jaskrawo odmiennego od tego, 
jaki przyniosła najpierw rewolucja neolityczna, a później cywilizacja miejsko-prze-
mysłowa (Bielicki 1997, 9-24). Tadeusz Bielicki odwołuje się w tym względzie do 
ewolucyjnych uwarunkowań specyficznie ludzkich uzdolnień człowieka i podziela 
opinię tych, którzy przypuszczają, że „natura ludzka została niejako dopasowana 
do świata całkiem innego niż dzisiejszy; że zatem zawiera w sobie sporo reliktów, 
anachronizmów, przeżytków; to znaczy wiele predyspozycji do takich sposobów 
zachowania się, które w społeczeństwach archaicznych miały określony sens przy-
stosowawczy, natomiast obecnie ten sens utraciły, a nawet, być może, stały się dys-
funkcyjne” (Bielicki 1997, 10).

Choć nie ulega wątpliwości, że człowiek posiada bardzo duże zdolności przy-
stosowawcze, którym zawdzięcza dotychczasowy sukces ewolucyjny, to jednak nie 
są one nieograniczone. Najdłuższe etapy swojej ewolucji spędził bowiem w małych 
grupach jako łowca i  zbieracz. Dzisiaj te pierwotne warunki uległy radykalnym 
zmianom. Większość ludzi żyje bowiem w anonimowych społeczeństwach maso-
wych. Uciekają oni z małych miejscowości do milionowych miast i pracują w wiel-
kich koncernach. W tych warunkach nie rozpoznają oni sensu swoich osiągnięć, 
tracą powiązania rodzinne i nierzadko czują się równocześnie bezużyteczni i wy-
korzystywani. Wiele więc wskazuje na to, że współczesna polityka i  gospodarka 
zdają się zupełnie nie uwzględniać gatunkowych uwarunkowań psychofizycznych 
możliwości człowieka i  jego potrzeb. W  efekcie powstaje coraz bardziej rozległe 
zjawisko utraty ludzkiej tożsamości, nazywane także zjawiskiem „wykorzeniania 
dusz” (Wuketits 1995, 11-24).

Trafnie rozpoznał je Konrad Lorenz, według którego utrata tożsamości przez 
człowieka w  najogólniejszym sensie oznacza właśnie utratę człowieczeństwa, czy-
li naturalnie uwarunkowanych kulturotwórczych uzdolnień człowieka. Zdaniem 
K. Lorenza uzdolnienia te stanowią dziedziczny potencjał gatunku Homo sapiens, 
a  jego adekwatna aktualizacja dokonuje się w  warunkach proporcjonalnej równo-
wagi przyrody i kultury w ludzkim środowisku życia. Ponieważ ta równowaga gwa-
rantuje utrzymanie biologicznej, psychicznej i  duchowej kondycji człowieka, nie 
dziwi etologiczna diagnoza, zgodnie z którą „rzeczywistym złem jest ujawniająca się 
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tendencja ludzkości do kulturowego i, być może, genetycznego rozwoju w  kierun-
ku szczęśliwego robota, który najlepiej przystosowany jest do życia w maksymalnie 
zindustrializowanym systemie społecznym” (Evans 1977, 111). Tak rozumianą re-
dukcję człowieka do „szczęśliwego robota” etolodzy postrzegają jako niezamierzony 
efekt procesu technokratycznej destrukcji człowieczeństwa w człowieku, stanowią-
cego wyraz „epidemicznych chorób ludzkiego ducha” albo „neurotycznych schorzeń 
ludzkiej kultury” (Lorenz 1983b, 343-355). 

3. Nieadekwatna do natury ludzkiej odbudowa środowiska

Problematyka nieadekwatnej do natury ludzkiej odbudowy naturalnego śro-
dowiska życia człowieka stanowi jeden z  głównych punktów antropologicznych 
opracowań etologów. Pośród nich szczególne miejsce zajmuje opublikowana 
w początkach lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia niewielka książka Konrada 
Lorenza Osiem grzechów śmiertelnych cywilizowanej ludzkości (Lorenz 1973). Za-
wiera ona zbiór przestróg przed uwarunkowanym systemem technokratycznym 
brakiem respektu dla właściwych gatunkowi Homo sapiens ograniczeń przystoso-
wawczych do szybko zmieniającego się środowiska kulturowego. Wyrazem bra-
ku tego respektu jest, zdaniem Lorenza, sprzyjanie procesom, których kumulacja 
jest groźniejsza dla przetrwania Homo sapiens na sposób ludzki niż niebudząca 
wątpliwości i  dlatego powszechnie uznawana za śmiertelną groźba użycia broni 
jądrowej. Opracowaną przez Lorenza prezentację ośmiu grzechów śmiertelnych 
cywilizowanej ludzkości można uznać za zwarty wykład z  zakresu antropologii 
cywilizacji technokratycznej, czyli takiej cywilizacji, w  której technika przybiera 
postać tyrana ludzkości. Lorenz rozumie więc te grzechy jako zaburzenia funkcjo-
nowania cywilizacji, skutkujące destrukcją natury ludzkiej (Lorenz 1973, 19-106). 
Prezentacja obejmuje kolejno: przeludnienie, spustoszenie naturalnych przestrze-
ni życia, neurotyczną pogoń człowieka za sukcesem, zamieranie uczuć ludzkich, 
upadek genetyczny ludzkości, niszczenie ludzkiej tradycji, wzrastającą podatność 
człowieka na indoktrynację i broń nuklearną.

Wykład obejmuje więc osiem różnych, choć zarazem ściśle ze sobą powiąza-
nych zjawisk/procesów, zagrażających zarówno duchowemu, jak i  biologicznemu 
przetrwaniu Homo sapiens. Ich prezentację kończy wskazanie na śmiercionośny 
grzech broni jądrowej. Oczywistość atomowego zagrożenia ludzkości daje Lorenzo-
wi możliwość porównawczego uświadomienia skali zagrożeń wynikających z pierw-
szych siedmiu grzechów. Jego zdaniem ludzkość łatwiej może uniknąć oczywistego 
zagrożenia wywołanego bombą atomową niż prowadzących do dehumanizacji czło-
wieka nieoczywistych siedmiu pierwszych grzechów (Lorenz 1973, 109). 

Rozpoznana w  początkach lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia kumulacja 
procesów cywilizacyjnych, skutkujących destrukcją człowieczeństwa, stanowi głów-
ny punkt odniesienia dla badaczy cywilizowanej ludzkości z  austriackiego Instytutu 
Konrada Lorenza. Jeden z głównych przedstawicieli tego instytutu, Franz M. Wuketits, 
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zdaje się traktować rozpoznania K. Lorenza jak wiarygodną matrycę, na którą można 
nanosić najnowsze wyniki badań z zakresu różnych dziedzin wiedzy odnoszących się 
do zagrożeń natury ludzkiej w  warunkach cywilizacji technokratycznej. Warunki te 
F.M. Wuketits charakteryzuje obrazem „ślepej uliczki” i wskazuje na szereg występu-
jących w ostatnich dziesięcioleciach zjawisk cywilizacyjnych, które nie znajdują prece-
densów w całej historii ludzkości (Wuketits 2012). Ich kumulacja na naszych oczach 
skutkuje nasilaniem się procesów, które zagrażają przetrwaniu człowieka na sposób 
ludzki. F.M. Wuketits wskazuje na cztery główne procesy destrukcji ludzkiej natury 
(Wuketits 2012, 65-163):

	zrywanie ciągłości historycznej,
	upodobanie w gigantomanii,
	przyśpieszanie tempa życia,
	uleganie szałowi regulacyjnemu.
Pierwszym zjawiskiem jest utrata ciągłości historycznej. Wyraża się ona 

bezrefleksyjnym dążeniem do innowacyjności. W  żadnej epoce nie stawiano na 
innowacje i  reformy tak zdecydowanie, jak współcześnie. Dzisiaj wszystko musi 
być zmieniane, przebudowywane, modernizowane, odnawiane itd. F.M. Wuke-
tits podkreśla, że dotyczy to wszystkich dziedzin życia ludzkiego, a więc systemu 
kształcenia, komunikacji, architektury, handlu, wypoczynku; w każdym przypad-
ku chodzi o to, aby nie pozostał przysłowiowy kamień na kamieniu. Tak, wszystko 
musi dzisiaj przybrać nową formę i, jak to eufemistycznie się określa, musi być do-
stosowane do dzisiejszych potrzeb człowieka. Zdaniem F.M. Wuketitsa „dzisiejsze 
potrzeby” człowieka są zaś jedynie konstrukcjami planistów i inżynierów społecz-
nych, którzy w  ten sposób chcą legitymizować swoje własne szaleństwo dążenia 
do innowacyjności. W wielu przypadkach to się udaje, ponieważ większość ludzi 
zgadza się na takie szaleństwo. Są oni bowiem zaślepieni ideologią postępu i  nie 
dostrzegają, że potrzeby te nie odpowiadają ich własnym oczekiwaniom.  

Drugim fenomenem jest niespotykane dotąd szaleństwo dążenia do gigan-
tomanii: pociągi powinny być coraz szybsze, samoloty coraz większe, drogi coraz 
szersze, a  budowle coraz wyższe. Nikt nie chce myśleć o  granicach, o  ogranicze-
niach ludzkich możliwości, ponieważ technicznie wszystko wydaje się być wyko-
nalne. Nikt jednak nie potrafi tej tendencji uzasadnić: dlaczego wszystko powinno 
być załatwiane coraz szybciej i wszystko powinno trwać coraz krócej.

Trzecim fenomenem jest przyśpieszenie tempa życia jednostek i społeczeństw. 
Powiedzenie „wszystko w  swoim czasie” straciło dzisiaj zupełnie na aktualności. 
Paradoksalnie można powiedzieć, że dzisiaj nikt nie znajduje czasu, aby mieć czas. 
F.M. Wuketits odwołuje się w  tym zakresie do wyników badań monachijskiego 
uczonego Karlheinza Geißlera, który zidentyfikowane tutaj zjawisko przyspiesza-
nia tempa życia określił mianem „tempodromu” (Geißler 2012, 5-29). W tym tem-
podromie nie ma miejsca dla spokoju i  dobrego samopoczucia człowieka. Franz 
Wuketits podaje bardzo wymowny przykład w  tym względzie. Przywołuje obraz 
Wiednia z kafejkami, do niedawna gościnnymi miejscami  spotkań, lektury gazet, 
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wymiany myśli itd. Dzisiaj te kafejki zostały zastąpione lokalami, które nazwano 
Coffee to go. W ten sposób utrwala się syndrom epoki, która nie pozwala człowie-
kowi dysponować wolnym czasem. Coffee to go ostatecznie nie oznacza przecież 
nic innego, jak „bierz kawę i znikaj!” (Wuketits 2012, 18-19).

Czwartym fenomenem jest poddawanie się szałowi regulacyjnemu. Gdziekol-
wiek się nie rozejrzeć, wszędzie można dostrzec znaki nakazu i zakazu, wymagania 
odnośnie do chodzenia i  stania, do ustawiania się i  pierwszeństwa. Każdy drobny 
detal codziennego życia w oczach prawodawcy musi być regulowany, rzekomo w in-
teresie bezpieczeństwa i zdrowia człowieka. Zdaniem F.M. Wuketitsa faktycznie nie 
chodzi zaś o nic innego, jak tylko o ubezwłasnowolnienie jednostki. To dążenie nie 
jest oczywiście nowe, ale dzisiaj przybiera dziwaczne rozmiary, ponieważ decydenci 
dysponują coraz bardziej precyzyjnymi technologiami i urządzeniami ułatwiającymi 
kontrolę. W  tym przypadku chodzi o  różne formy obserwacji i  monitoringu. Przy 
czym ciągle są one ulepszane i mają coraz szersze zastosowanie. 

Jeśli te cztery fenomeny ujmie się łącznie, otrzyma się lustrzany obraz cywi-
lizacji, która w  ogromnie szybkim tempie rozwija się kosztem biologiczno-psy-
chicznej kondycji człowieka. To jest taka cywilizacja, której rozwój nie uwzględnia 
naturalnych możliwości człowieka, wyrażonych jego specyfiką gatunkową. Jest 
ona bowiem tworzona z  utrwalanym od kilku co najmniej stuleci przekonaniem 
o radykalnej, a więc nieprzezwyciężalnej opozycji ludzkiej natury i ludzkiej kultu-
ry. Apel o odzyskiwanie środowiska według miar człowieczeństwa człowieka musi 
się więc uwiarygodnić przez uwzględnienie takich ujęć położenia cywilizowanej 
ludzkości, które w człowieku dostrzegają istotę z natury kulturową (Lorenz 1977, 
296), a kulturę pojmują jako specyficznie ludzki wkład w naturalną historię przy-
rody (Meyer-Abich 1993, 100).

4. Środowisko na miarę człowieka, czyli przetrwać na sposób ludzki

Wskazane powyżej cywilizacyjne zagrożenia natury ludzkiej związane są 
z takim urządzaniem świata, które nie respektuje naturalnych możliwości i ogra-
niczeń przystosowawczych człowieka. Z tej racji zagrożenia te są zarazem uznawa-
ne za podstawowe punkty odniesienia przy wyznaczaniu kryteriów odzyskiwania 
utraconego środowiska życia człowieka. To przedsięwzięcie motywowane jest dą-
żeniem do ochrony człowieczeństwa człowieka zarówno w wymiarze biologiczno-
-psychicznym, jak i psychiczno-duchowym (Łepko 2006, 73-85). 

Temu przedsięwzięciu musi przyświecać przekonanie, że natury ludzkiej nie 
można oszukać. W  trakcie  odzyskiwania środowiska dla człowieka należy więc 
w  pełni respektować jej wymagania, zanim ona sama upomni się o  nie w  sytu-
acji ekstremalnej, czyli wywołanej nierzadko nieprzezwyciężalnymi zagrożeniami 
przetrwania Homo sapiens na sposób ludzki. Tylko wtedy powstaną realistyczne 
możliwości spełnienia postulatów o  godnym życiu człowieka w  świecie pełnym 
technokratycznych zagrożeń (Eibl-Eibesfeldt 1995, 9-20).
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Zdaniem F.M. Wuketitsa rozpoznanie skali zagrożeń natury ludzkiej w świecie 
współczesnym i  uznanie jej za sytuację nie do zniesienia niejako wymusza reakcje 
właściwe przedrewolucyjnym etapom dziejów ludzkości. W ślad za tym postuluje on 
coś na kształt pospolitego ruszenia, czyli zdecydowanego zaangażowania się na rzecz 
nowego oświecenia, które respekt dla gatunkowej specyfiki Homo sapiens włączyło-
by do katalogu oświeceniowych praw człowieka. Wyrazem rewolucyjnego myślenia 
i działania w tym zakresie może być przedstawiana przez niego zachęta do wzoro-
wania się na zaangażowanej działalności sympatyków zwierząt, szczerze zmartwio-
nych cywilizacyjnymi zagrożeniami dobrego samopoczucia pozaludzkich istot ży-
wych. Zgodnie z tą sugestią solidarność z obrońcami zgodnego z kryteriami gatunku 
utrzymania przy życiu zwierząt domowych i użytkowych powinna przybrać kształt 
bezwarunkowego zaangażowania na rzecz obrony utrzymania przy życiu człowieka 
zgodnego z kryteriami gatunku Homo sapiens (Wuketits 2012, 200-224).

Oznacza to przede wszystkim konieczność poważnego potraktowania sze-
roko rozumianej wiedzy o człowieku, czyli uwzględnienia szeregu podstawowych 
danych dotyczących gatunku Homo sapiens, które w kilku ostatnich dziesięciole-
ciach wypracowały takie dyscypliny naukowe, jak biologia ewolucyjna, etologia 
czy antropologia. Jak długo społeczne, ekonomiczne i polityczne struktury będą je 
pomijać, postępować będzie niejako zaprogramowana w ramach cywilizacji tech-
nokratycznej dalsza utrata tak biologicznego, jak i duchowego „człowieczeństwa” 
człowieka, z nieprzewidywalnymi następstwami dla jednostek, populacji i wresz-
cie całego gatunku (Wuketits 2012, 200-224). 

Postulat odbudowy spustoszonego środowiska na miarę człowieka nie może 
oczywiście stanowić zachęty do działań na rzecz powrotu do warunków życia czło-
wieka z  prehistorycznej epoki kamiennej. Postulat ten powinien jednak sprzyjać 
rozważeniu możliwości takiego kształtowania naszego środowiska, czyli dzisiejszej 
przestrzeni życia, aby mogło ono sprostać wymaganiom obecnego we współcze-
snym człowieku dziedzictwa człowieka epoki kamiennej. Nie idzie przy tym o chęć 
romantycznego ukazywania świata i  życia prehistorycznych przodków człowieka 
współczesnego. To byłoby także niewskazane, bo niezgodne z faktami. Chodzi raczej 
o realistyczne odwołanie się do faktów, które dowodzą, że zdolności behawioralne, 
intelektualne i  wolitywno-emocjonalne człowieka współczesnego noszą na sobie 
ślady przez eony lat utrwalanych takich strategii behawioralnych, które jego przod-
kowie rozwinęli w służbie przetrwania swojego gatunku. Ten biologiczno-psychicz-
no-duchowy dorobek Homo sapiens dla współczesnych jego przedstawicieli stanowi 
coś na kształt niespisanego zobowiązania do działań na rzecz jego ochrony, czyli 
starań o przetrwanie na sposób ludzki (Wuketits 2012, 198-199).

Oznacza to, że dzisiaj trzeba się podjąć działań na rzecz przetrwania człowieka 
na sposób ludzki w warunkach, które w krótkim czasie uległy głębokim przeobra-
żeniom. Współczesny człowiek znajduje się bowiem w nieprzeniknionym splocie 
instytucjonalnych i ekonomicznych wymagań, które rozstrzygająco współokreśla-
ją możliwości jego przetrwania i  w  tym samym stopniu ograniczają zakres jego 
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działań autonomicznych. Dzisiaj chodzi więc o stworzenie takich warunków życia 
i  rozwoju Homo sapiens, które umożliwiłyby współczesnym jego przedstawicie-
lom aktualizację swoich biologicznych potencjalności w  trakcie ontogenetycznej 
adaptacji do takiej formy kultury i cywilizacji, która byłaby wyrazem kulturowego 
wkładu człowieka w  historię przyrody. W  tym punkcie niniejszego opracowania 
spotykają się i nawzajem się dopełniają wyniki prac przedstawicieli filozofujących 
etologów i przedstawicieli praktycznej filozofii przyrody.

5. Zamiast zakończenia

Powyższe rozważania należy podsumować stwierdzeniem, że najszerzej ro-
zumiane zaangażowanie na rzecz odbudowy zrujnowanego środowiska może 
przynieść dobre efekty tylko wówczas, gdy będzie podejmowane z troską o zacho-
wanie człowieczeństwa człowieka. Zawiera ono także otwartą zachętę do współ-
pracy w  tym zakresie przedstawicieli różnych dziedzin ludzkiego poznania. Pro-
blem ten stanowi bowiem wyzwanie nie tylko dla specjalistów z zakresu różnych 
nauk przyrodniczych, ale także dla politologów, socjologów, psychologów, filozo-
fów i teologów. Zdobyte w tym względzie doświadczenia w ciągu kilku ostatnich 
dziesięcioleci pozwalają na stwierdzenie, że liczba dyscyplin i nurtów naukowych, 
zaangażowanych w  przedsięwzięcia zmierzające do opanowania i  przezwycięże-
nia procesów rujnujących właściwe człowiekowi środowisko naturalne, staje się 
miarą złożoności i komplikacji tych procesów. Dlatego też postulowaną przez filo-
zofujących etologów i praktycznych filozofów przyrody odbudowę środowiska na 
miarę człowieka można wzmocnić przez odwołanie się do fizjologicznej koncepcji 
obecności człowieka w  przyrodzie. Zgodnie z  tą koncepcją funkcjonalna spraw-
ność fizjologii człowieka, włączonego w obieg przebiegających w przyrodzie pro-
cesów wymiany energii i  informacji, stanowi miernik funkcjonalnej sprawności 
tych procesów (Schäfer 1993, 223-242). Oznacza to, że dobre samopoczucie i  fi-
zyczne zdrowie człowieka stanowią najbardziej miarodajne wskaźniki korzystnych 
warunków środowiska życia człowieka. Tak oto fizjologiczna koncepcja przyrody, 
rozumianej jako określona całość, która sprzyja, bądź nie sprzyja życiu człowie-
ka, koresponduje z postulowaną przez praktyczną filozofię przyrody umiarkowa-
ną wersją fizjocentrycznej koncepcji przyrody, rozumianej jako określona całość 
poddana powszechnym prawom przyrody. Porozumienie przedstawicieli obu tych 
koncepcji specyficznej obecności człowieka w przyrodzie stanowi jeden z koniecz-
nych warunków spełniania się biologicznej, racjonalnej i moralnej autonomii czło-
wieka w  świecie. Tylko tak autonomiczny człowiek jest w  stanie podjąć moralną 
odpowiedzialność za przyszłość świata, a więc spełnić wobec świata zobowiązanie, 
które staje się zarazem jego przywilejem (Łepko 2001, 163-164).
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Streszczenie

Artykuł dotyczy problemu: „hikikomori”. Jest to forma wycofania społecznego, opisana w Ja-
ponii, która dotyczy młodzieży i  młodych dorosłych, którzy stają się domownikami w  domach ro-
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badanych przypadków, osób wycofanych z interakcji i relacji społecznych, nie spełnia kryteriów ist-
niejącego zaburzenia psychicznego. Ponadto niniejszy artykuł opisuje niektóre cechy hikikomorich, 
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Wstęp

Za zmianami w strukturze japońskiej rodziny – utratą silnej pozycji ojca, któ-
ry realizuje głównie funkcje ekonomiczne, wzrostem pozycji matek, które stają 
się bardziej autonomiczne – idą zmiany w  wymaganiach stawianych nowym po-
koleniom przez społeczeństwo. Rodziny funkcjonują w  nietradycyjnym modelu. 
Pojawiają się nowe, przybierające na sile problemy społeczne. Edukacja została 
ukierunkowana na nabywanie kompetencji. Młodym ludziom zaczęło brakować 
miejsca na realizację własnych potrzeb2. Starają się koncentrować na wysokich 
osiągnięciach szkolnych, ale przejawiają deficyty w zakresie umiejętności kreowa-
nia relacji interpersonalnych. Wzrost gospodarczy tworzy zatem skomplikowane 
i współzawodniczące społeczeństwo (Kalita 2013, 72-72, na podstawie publikacji 
Nishimura i Shirai). W tym kontekście jednym z problemów stało się „hikikomo-
ri”, czyli tzw. „wycofanie społeczne” młodych ludzi. Mając na uwadze niewielką 
liczbę publikacji na ten temat w  Polsce, celem artykułu uczyniono przybliżenie 
pojęcia, dokonanie przeglądu badań ukazujących występowanie i  natężenie pro-
blemu, a także przeanalizowanie poglądów na temat jego specyfiki oraz przyczyn.

1. Pojęcie hikikomori

Pojęcie „hikikomori” zostało zaproponowane przez japońskiego psychiatrę Ta-
makiego Saitou, który w oparciu o przeprowadzone badania sformułował definicję 
i  spopularyzował określenie „shakaiteki hikikomori” (szerzej Saitou 2006; Saitou 
2013). Jest to zbitka rzeczownika „shakai” z końcówką „teki” oraz dwóch czasowni-
ków: „hiku” i „komoru”. Słowo „shakai” oznacza ,,społeczeństwo”, a końcówka „teki” 
zmienia rzeczownik „shakai” w przymiotnik „shakaiteki” („shakaiteki” – „społecz-
ny”). Słowom składającym się na drugą część tego pojęcia „hiku” i „komoru”, przy-
pisuje się odpowiednio znaczenia: „hiku” – „wycofywać się”, „rezygnować”,  „odcho-
dzić”; „komoru” – „być w zamku i chronić się”, „pozostać w świątyni i modlić się”, 
„wejść i ukryć się”, „być w środku i nie wychodzić” (Kalita 2013, 74).

W 2003 r. japońskie Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej przy-
jęło następujące kryteria diagnostyczne dla problemu hikikomori: styl życia zo-
rientowany na siebie; brak zainteresowania lub chęci uczęszczania do szkoły lub 
pracy; czas trwania objawów wynoszący co najmniej sześć miesięcy; wykluczenie 
schizofrenii, upośledzenia umysłowego lub zaburzeń psychicznych; spośród osób, 
które nie przejawiają zainteresowania lub chęci uczęszczania do szkoły lub pracy, 
wykluczono jednostki utrzymujące relacje osobiste (np. przyjaźń). Krajowa grupa 
robocza ds. badań doprecyzowała, że hikikomori jest to: „stan unikania zaangażo-
wania społecznego (np. edukacji, zatrudnienia, przyjaźni) z ogólnie trwałym wy-
cofywaniem się do swojego domu, przez co najmniej sześć miesięcy, w wyniku od-

2  Szerzej na temat japońskiej edukacji piszą m.in. Cylkowska-Nowak 2010, 175-194; Kubala-
-Kulpińska 2015, 47-48.
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działywania różnych czynników” (Saitou 2008, cyt. za Teo i Gaw 2010, 445). Do-
świadczający problemu hikikomori są młodymi ludźmi, domownikami w  domu 
rodziców.  Niektórzy z nich są silnie związani z matkami, a inni rezygnują z relacji 
z rodziną. Inni nie mają przyjaciół, nie uczęszczają do szkoły i nie wykonują pracy. 
Ich wycofanie trwa miesiące, a nawet lata.

Zdaniem A. Furlonga skłonność do myślenia o  hikikomori jako jednorodnej 
grupie charakteryzującej się złym samopoczuciem psychicznym jest myląca. Wycofy-
wanie i wycofywanie się może być związane ze zmianą możliwości w zakresie struktur 
społecznych. Upadek tradycyjnego rynku pracy dla młodych ludzi i  rosnące rozpo-
wszechnienie niepewnego sektora wtórnego doprowadziło do sytuacji, w której trady-
cyjne i głęboko zakorzenione normy są osłabiane, a młodzi ludzie zmuszeni są znaleźć 
nowe sposoby funkcjonowania w kontekście wywierania na nich nacisku. Wycofanie 
stanowi reakcję anomiczną na sytuację, w której tradycja nie dostarcza wystarczającej 
liczby wskazówek na temat właściwego zachowania (Furlong 2008, 309-325). 

Pisząc na temat problemu hikikomori w  Japonii, należy sięgnąć do ujęcia  
R.K. Mertona. W 1938 r. w publikacji Social Structure and Anomie (Merton 1938, 672-
682) podkreślił, że kulturowa presja sprowadza się do następujących zasad: wszyscy 
powinni dążyć do istotnych celów, które są dostępne dla wszystkich; niepowodzenia 
są przystankami na drodze do końcowego sukcesu; porażką jest ograniczenie lub wy-
zbycie się ambicji. Skłonność do anomii pojawia się wraz z  załamaniem „struktury 
regulatywnej”, do czego prowadzi przesunięcie kulturowego nacisku z  satysfakcji ze 
współzawodnictwa na koncentrację wyłącznie na rezultatach działania (Merton 2002, 
202-204, 222). W tym kontekście należy zauważyć, że skłonność do życia w odosob-
nienieniu (hikikomori) wiąże się z narastającą marginalizacją młodzieży, która świa-
domie odrzuca dominujące wartości kulturowe w poszukiwaniu harmonii życia. Hi-
kikomori pragną dostosować się do innych, jednakże z różnych powodów nie mogą.

2. Hikikomori – przegląd wybranych3 badań

Wycofanie społeczne zaobserwowano już w  latach osiemdziesiątych XX w. 
wśród japońskich nastolatków. W. Miksza4 podaje, że obecnie takie symptomy za-
uważa się u 0,5-1,2 mln Japończyków, a nawet u co dziesiątego młodego człowieka. 
Przypadki wycofania zaobserwowano także w Korei Południowej, Chinach, Singa-
purze, Hong Kongu czy na Tajwanie, to znaczy w państwach i regionach o systemie 
edukacji opartym na filozofii konfucjańskiej, podobnym do japońskiego (Miksza 
2013, 234). Podobne (z niższą górną granicą) szacunki podaje T. Saitou, który pod-
kreślił, iż w Japonii uważa się, że liczba nastolatków i młodych dorosłych, których 
dotyczy problem hikikomori mieści się w przedziale od 500 tys. do jednego milio-
na (Saitou 2001, 162-165).

3 W przeglądzie zaprezentowano wybrane badania przeprowadzone w Japonii, a także bardzo 
rzadko podejmowane badania w innych krajach, w Azji i Europie.

4  W. Miksza nie podaje źródła, z którego zaczerpnięte zostały dane liczbowe.
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Zdaniem A. Gutowskiej5 szacuje się, że w Japonii żyje ok. 1-2 mln osób do-
tkniętych problemem hikikomori. Są to przede wszystkim osoby młode, w wieku 
15-34 lata (tak uważano w latach osiemdziesiątych, kiedy zainteresowano się pro-
blemem), niekiedy młodsze. Dominują wśród nich mężczyźni, którzy stanowią ok. 
77%, wśród których 40% posiada wykształcenie wyższe. Najczęściej pochodzą oni 
ze średniozamożnych rodzin mieszkających na przedmieściach wielkich miast. 
Wielu z nich to najstarsi synowie (Gutowska 2006, 218-222).

W Japonii w 2010 r. przeprowadzono badania w gospodarstwach domowych 
(N=4134). Zapytano respondentów, czy mają obecnie dzieci, które doświadczają 
problemu hikikomori. Respondentom w  wieku 20-49 lat (N=1660) zadano pyta-
nie, czy kiedykolwiek doświadczali oni problemu hikikomori. Łącznie 1,2% z nich 
potwierdziło, że doświadczyło tego problemu w  swoim życiu. Wśród nich 54,5% 
miało zaburzenia psychiczne (m.in. zaburzenia nastroju, zaburzenia nerwicowe/
lękowe). Respondentów, którzy doświadczyli problemu hikikomori, dotyczyło 
6,1-krotnie większe ryzyko zaburzeń nastroju. Około 0,5% respondentów miało 
w  czasie prowadzenia badań co najmniej jedno dziecko, u  którego dostrzeżono 
problem hikikomori. Wyniki badań pozwoliły zauważyć, że w populacji w Japonii 
występuje problem hikikomori oraz że często towarzyszą mu zaburzenia psychicz-
ne. Niemniej jednak 50% przypadków wydaje się być hikikomori pierwotnym, bez 
towarzyszącego mu zaburzenia psychicznego (Koyama et al. 2010, 69-74).

Kolejne badania przeprowadzono w  2016 r., wśród respondentów od 15 do 
39 roku życia. Rodziny mieszkały w 198 gminach w całym kraju. Kwestionariusze 
zostały rozdane 5 tys. osób (90,3% mieszkało z  jednym lub kilkoma członkami 
swojej rodziny pochodzenia). W badaniu przeprowadzonym w 2010 r. szacunko-
wa liczba osób doświadczających problemu hikikomori wyniosła 696 tys., z kolei 
w roku 2016 oszacowano ich liczbę na 541 tys. Wydaje się, że całkowita liczba osób, 
których dotyczy problem zmniejszyła się. Jednak, według badania z 2010 r., około 
23,7% osób należących do kategorii hikikomori było w  wieku pomiędzy 35 a  39 
rokiem życia. Ponieważ ci respondenci byli w wieku powyżej 39 lat w 2016 r., nie 
zostali uwzględnieni w badaniu z tego roku (zmniejszenie się liczby osób, których 
dotyczy problem hikikomori, może być związane z  pominięciem osób w  wieku 
powyżej 39 roku życia). Problemem we współczesnym społeczeństwie japońskim 
jest starzenie się populacji, także osób doświadczających problemu hikikomori. 
W  badaniu z  2010 r. mężczyźni stanowili 66,1% osób z  problemem hikikomori, 
a w 2016 r. 63,3%. Zatem nie jest to tylko problem obserwowany wśród mężczyzn 
(Tajan, Hamasaki i Pionnié-Dax 2017, 2, 7-9).

Badania prowadzone w  Japonii w  większości mają wymiar kliniczny. Jednak 
zostały przeprowadzone pierwsze badania, w  których zastosowano metodę jako-
ściową, mając na uwadze założenia teorii ugruntowanej. Zbieranie i analizę danych 
prowadzono od września 2006 r. do sierpnia 2008 r. Wyniki badań pozwoliły na 
wysunięcie wniosku, że problem hikikomori nie jest wynikiem zachowań aspołecz-

5 A. Gutowska nie podaje źródła, z którego zaczerpnięte zostały dane liczbowe.



85„HIKIKOMORI” – O PROBLEMIE WYCOFANIA SPOŁECZNEGO MŁODYCH LUDZI

nych, ale raczej anomicznej odpowiedzi na sytuację, w której badani nie czuli się na 
siłach, aby się zmienić i z jakiegoś powodu nie dostrzegali wyjścia z sytuacji, w której 
się znaleźli. Zaobserwowano również, że „poczucie beznadziejności” może zostać 
przezwyciężone poprzez wprowadzenie do „odprężającego” środowiska społecz-
nego. Posiadanie nowych, ciekawych pomysłów i  umożliwienie ich wypróbowania 
(i doświadczenia porażki) może poszerzyć perspektywy i pomóc przezwyciężyć lęk 
(Yong i Kaneko 2016, 1-16). Zatem środki zaradcze powinny skupiać się na umożli-
wieniu odzyskania zaufania i na monitorowaniu objawów niepokoju.

Z kolei badanie przeprowadzone w Hong Kongu (Wong et al. 2015) miało na 
celu poznanie częstości występowania wycofywania społecznego wśród młodych 
ludzi w  wieku od 12 do 29 lat. Przeprowadzono badania przekrojowe telefonicz-
ne z  udziałem 1010 respondentów. Przyjęto następujące kryteria diagnostyczne 
dla problemu hikikomori: a) międzynarodowe kryterium długości, tzn. ponad  
6 miesięcy; b) lokalne kryterium proponowane, tzn. krócej niż 6 miesięcy; c) za-
chowanie wycofujące, ale postrzegane jako pozbawione problemów. Korelaty spo-
łecznego wycofania badano przy użyciu regresji wielomianowej i regresji logicznej. 
Częstość występowania powyżej 6 miesięcy, krócej niż 6 miesięcy oraz poczucie 
wycofania społecznego wyniosły odpowiednio 1,9%, 2,5% i  2,6%. Jeżeli chodzi 
o  korelaty, wycofanie społeczne młodzieży na poziomie międzynarodowym i  lo-
kalnym jest podobne. W  badaniu stwierdzono, że częstość występowania wyco-
fania społecznego w  Hong Kongu można porównać do poziomu występującego 
w Japonii (Wong et al. 2015, 330-342).

Wycofanie społeczne stanowi poważny problem, dlatego prowadzone są bada-
nia jego występowania w  różnych krajach, także odmiennych kulturowo. Opisano 
kliniczne i społeczno-demograficzne cechy osób doświadczających problemu hiki-
komori w Hiszpanii (Malagón-Amor et al. 2015; Garcia-Campayo et al. 2007). Ba-
daniem objęto łącznie 164 przypadki. Byli to przede wszystkim młodzi mężczyźni, 
wycofani społecznie średnio przez okres 3 lat. Tylko trzy osoby nie miały objawów 
sugerujących zaburzenia psychiczne. Najczęstszymi zaburzeniami towarzyszącymi 
były zaburzenia psychotyczne i lękowe. Dostrzeżono występowanie charakterystycz-
nych dla problemu hikikomori objawów i upośledzenie funkcjonowania społeczne-
go (Malagón-Amor et al. 2015, 475-483; Garcia-Campayo et al. 2007, 318-319).

Problem hikikomori, w  ciągu ostatnich dwóch dekad, odnotowano również 
w  kilku innych krajach poza Japonią, np. w  Stanach Zjednoczonych, we Francji, 
Wielkiej Brytanii. R. Fiorenzo (2015, 148-151) dostrzegł go także we Włoszech. 
Nasuwa się pytanie, czy może się on stać problemem ogólnoświatowym? M. Suwa 
i K. Suzuki (2013, 197-198) podkreślili, że młodzi ludzie w Stanach Zjednoczonych, 
m.in. po wydarzeniach 11 września 2001 r., mogą mieć większe trudności związa-
ne z funkcjonowaniem w społeczeństwie. Z kolei w krajach europejskich występuje 
bezrobocie młodzieży i młodzi ludzie doświadczają wielu problemów, m.in. wyklu-
czenia społecznego (np. ubóstwo, bezdomność). Problem hikikomori, występujące 
w Japonii, może także pojawiać się czy rozprzestrzeniać w innych krajach.
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3. Specyfika problemu hikikomori

Hikikomori tracą zainteresowanie światem rzeczywistym, nie mają przyja-
ciół, zazwyczaj wychodzą z domu, ale nie wchodzą w interakcje i innymi osobami. 
Występuje u nich odwrócenie cyklu dobowego, to znaczy śpią w dzień, a w nocy są 
aktywni, np. oglądają telewizję czy grają w gry komputerowe. W skrajnych przy-
padkach jedzą posiłki w pokoju, a nawet załatwiają w nim potrzeby fizjologiczne.

Wycofanie społeczne jest związane ze specyfiką japońskiego systemu eduka-
cyjnego i rynku pracy. System ten ukierunkowany jest na wysiłek, posłuszeństwo, 
podczas gdy brak jest wskazania na rozwój wartości indywidualnych. Duże zna-
czenie przywiązuje się do prestiżu szkoły. Dyplom ma wartość instrumentalną, 
umożliwia zatrudnienie na wysokim stanowisku i  osiąganie znacznych docho-
dów. Dzieci uczęszczają do szkół korepetycyjnych, w  których przygotowują się 
do egzaminów (tzw. „piekło egzaminacyjne”). Szkoły, klasy i  uczniów umieszcza 
się w rankingach osiąganych wyników edukacyjnych. Stany depresyjne zaczynają 
niekiedy przejawiać dzieci osiągające dobre wyniki w nauce, ale zajmujące dalsze 
miejsca w rankingach. Wycofanie się z życia społecznego może nastąpić w rezulta-
cie stawiania jednostce wymagań, oczekiwań, ciągłej rywalizacji, a także trudności 
w  radzeniu sobie ze stresem. Czynnikami wywołującymi pozostawanie w  domu 
czy rzadsze z niego wychodzenie mogą być: przykre wydarzenie w szkole, niezda-
nie egzaminu czy nieodwzajemniona miłość, jak również brak wzorca męskiego 
(zapracowani, nieobecni w domu ojcowie), dominacja kobiet w procesie socjaliza-
cji i edukacji dzieci, słabe relacje sąsiedzkie, ograniczone umiejętności komunika-
cyjne, wpływ kultury i sztuki japońskiej (afirmacja samotności, izolacji).

Młode osoby doświadczające problemu hikikomori należą do tzw. „pokolenia 
zaginionego”. Zachodzą u nich pewne zmiany psychiczne (zaburzenia psychiczne, 
emocjonalne, behawioralne). Szacuje się, że co piąty dotknięty tym problemem 
staje się agresywny. Zauważa się również pasywność środowiska, w którym wystę-
puje problem hikikomori (Gutowska 2006, 218-224)6. Członkowie rodziny traktu-
ją problem jako sprawę wewnątrzrodzinną. Większość czeka z nadzieją, że wszyst-
ko samo wróci do wcześniejszego stanu. Tylko część rodzin poszukuje pomocy, 
np. kierując się do funkcjonujących organizacji pozarządowych7.

Naukowcy podejmują próby znalezienia i  wyjaśnienia przyczyn problemu 
hikikomori w Japonii. Wraz ze spadkiem liczby urodzeń i wzrostem liczby rodzin 

6  Przeprowadzono badania z udziałem 110 rodziców (55 par) dzieci z problemem hikikomori, 
których przedmiotem były trudności rodzinne, jakość życia i zmienność depresji u badanych (zasto-
sowano kwestionariusz ankiety). Wyniki badań pozwoliły zauważyć, że spośród matek 94,5% otrzy-
mało wsparcie, natomiast spośród ojców tylko 61,9%. Ważne jest, aby specjaliści zachęcali rodziców 
do wspólnego rozwiązywania problemów (Funakoshi i Miyamoto 2015, 210-219). 

7  Emerytowany nauczyciel Futagami Noki, który miał – w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku – kontakt z uczniami z problemem hikikomori, postanowił założyć organizację pozarządową 
o  nazwie „Nowy Start”, której celem była pomoc osobom doświadczającym tego problemu (Hikiko-
mori, czyli ludzie niewidzialni 2016).
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z jednym dzieckiem, pojawiły się określone wyrażenia, takie jak: „boshi kapuseru” 
(mother child capsule) i  „mama tomo” (mother friends). Pierwsze z  nich oznacza 
sytuację, kiedy to matka jest odizolowana od własnej rodziny i społeczności lokal-
nej, pozostaje sama z dzieckiem. W tej sytuacji japońscy psychiatrzy, pielęgniarki, 
praktycy społeczni i kliniczni stwierdzili, że matki mają zbyt zażyłe relacje z dzieć-
mi. Z  kolei „mama tomo” (grupy towarzyskie matek, na których czele stoi „bos-
su mama”) porównują swoje dziecko z  innymi dziećmi, np. w  zakresie wyników 
w szkole (Tajan, Hamasaki i Pionnié-Dax 2017, 9). Celem matki może być wzmoc-
nienie sukcesu społecznego i akademickiego dziecka. Jednak matka może również 
przyczynić się do kreowania współzawodnictwa z innymi dziećmi.

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że czynnikiem wpły-
wającym na postawę młodego człowieka jest m.in. system edukacji czy rynek 
pracy. Dzieci od najmłodszych lat mają bardzo dużo zajęć szkolnych. Przebywa-
ją w  grupie rówieśniczej, w  której wchodzą w  konflikty, doświadczają przemocy 
szkolnej. Rodzice wymagają od nich nie tylko udziału w  zajęciach szkolnych, ale 
i  pozaszkolnych, jednocześnie wywierając silny nacisk, aby osiągały one dobre 
wyniki i  budziły podziw innych osób, co jest związane z  udziałem we współza-
wodnictwie. Zapewniają im także wysoki poziom życia. Współcześni rodzice nie-
wiele czasu poświęcają dzieciom, ponieważ koncentrują się na pracy, zaś japoń-
skie matki poświęcają dzieciom zbyt dużo czasu i  uwagi. Nie zawsze uczą dzieci 
samodzielności. Kreują zatem swoistą zależność od rodziców, także materialną. 
Młodzi późno wyprowadzają się do własnego mieszkania (można tutaj odnieść się 
do pojęcia „gniazdownika”8), są zależni od rodziców, także ekonomicznie. Osoby 
doświadczające problemu hikikomori niekiedy przez lata korzystają ze środków fi-
nansowych rodziców, którzy lokują problem dzieci we własnym domu, nie zawsze 
szukając pomocy. Wycofanie społeczne (człowiek odrzuca wszelkie cele oraz środ-
ki służące do ich osiągnięcia oraz buduje ośrodek życiowy poza społecznością) 
wiąże się zatem z lękiem przed społeczeństwem, dlatego niektóre jednostki wcho-
dzą w  świat wirtualny, który staje się akceptowaną rzeczywistością, nie wymaga 
bowiem bezpośredniego kontaktu z ludźmi. Zauważono, że wycofanie stanowi re-
akcję anomiczną (współcześnie jest traktowana bardziej jako przejaw zagubienia 
jednostki), z kolei zaburzenia psychiczne mogą mieć charakter wtórny.

8 Pojawiły się nowe pojęcia określające funkcjonowanie młodego człowieka: „kidults” (do-
rosłe dzieci), „generacja bumerang” (generacja powracająca jak bumerang do rodzinnego gniazda, 
np. po ukończeniu studiów), „zagracone gniazdo” (Halińska 2013, 36). Pojęcie „gniazdownik” (Ma-
zuś 2013, 23) oznacza zagnieżdżonych w rodzinnym cieple, którzy nie decydują się na opuszczenie 
gniazda rodzinnego. Określenie „zagracone gniazdo” stosuje w psychologii m.in. H.L. Bee (2004). 
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Wprowadzenie

W odrodzonej po ponad stuletniej niewoli Polsce jedną z ważnych społecz-
nie, ale i  politycznie dziedzin życia była oświata. Dyskusja wokół niej toczyła się 
w różnych aspektach, od organizacyjnego po ideologiczny. Oba obszary były nie-
zwykle istotne i  w  obu swój głos wyrażał również Kościół. Działo się to bardzo 
często poprzez prasę – w  tym wypadku prasę kościelną. Przykładem może być 
„Miesięcznik Diecezjalny Łucki”. Owa prasa stanowi dziś cenne źródło – najczę-
ściej z braku innych – do odtwarzania na przykład dziejów oświaty, aczkolwiek jest 
ona w tym zakresie nie do końca jeszcze doceniana (Michalska 2003, 127-144).

W niniejszym opracowaniu podjęto próbę odtworzenia zainteresowania Ko-
ścioła katolickiego oświatą na Wołyniu i  jego wyrazu na łamach „Miesięcznika 
Diecezji Łuckiej”. Właśnie to czasopismo posłużyło jako materiał źródłowy. Jego 
wydawanie zostało zapoczątkowane przez nowo mianowanego ordynariusza die-
cezji Łuckiej – Adolfa Piotra Szelążka. Powierzono mu do pasterzowania niezwykle 
trudną diecezję położoną na Kresach II Rzeczypospolitej, gdzie katolicy stanowili 
mniejszość i to jeszcze bardzo rozproszoną. W niektórych rejonach odległość do 
kościoła parafialnego wynosiła około 70 km. Biskup Szelążek założył drukarnię, 
w której wychodziło kilka czasopism religijnych, w tym właśnie „Miesięcznik Die-
cezjalny Łucki”. Miały one stanowić element integracji duchowieństwa i wiernych 
tej diecezji (Karwowska 2010, 31-33).

„Miesięcznik Diecezjalny Łucki” ukazywał się w  latach 1926-1939. Przez 
niemal cały okres jego funkcjonowania redaktorem naczelnym był ks. Jan Szych. 
Jednakże w  krótkich okresach zastępowali go inni – ks. Stanisław Dietrch czy  
ks. Tymoteusz Szyszkiewicz. Nazwa periodyku określa częstotliwość jego ukazywania 
się, aczkolwiek zdarzały się numery podwójne. Format czasopisma to 22,5 x 15,5 cm, 
zaś objętość nie była jednorodna i  wahała się między 20 a  80 stron. Problematyka 
publikowana na łamach „Miesięcznika” zawarta była zasadniczo w dwóch działach: 
urzędowym i nieurzędowym. Podawano w nich wiadomości ze świata katolickiego, 
ale także sprawy szkolne i wychowawcze (Bibliografia 1981, 178).

To, że sprawy wychowawcze i  szkolne były w  kręgu zainteresowań władzy du-
chownej diecezji łuckiej potwierdza fakt, iż znalazły się one na łamach pierwszego 
numeru „Miesięcznika Diecezjalnego Łuckiego”. Trzeba podkreślić również, że w nie-
których numerach czasopisma wyodrębniano w  strukturze cały dział poświęcony 
sprawom szkolnym i oświatowym, aczkolwiek były to wypadki sporadyczne. Przykła-
dem może być choćby drugi numer „MDŁ” z 1926 r., w którym sprawy szkolnictwa 
zostały wyeksponowane w osobnym dziale. Większość treści dotyczących problema-
tyki poruszanej w niniejszym opracowaniu publikowana była jednakże w tzw. Dziale 
Nieurzędowym. Na łamach „MDŁ” często publikowano także akty prawne dotyczące 
oświaty i wychowania, a wydawane przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświe-
cenia Publicznego. Co prawda były one ogłaszane na łamach dziennika urzędowego 
tegoż ministerstwa, ale być może duchowieństwo diecezji łuckiej nie miało dostępu 
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do tego wydawnictwa, stąd powielano je w periodyku diecezjalnym. Ponieważ były to 
przedruki, nie będą one przedmiotem zainteresowania, jednakże warto wspomnieć, że 
taka praktyka była często stosowana w przedstawianym czasopiśmie.

1. Głos biskupa Szelążka w sprawach oświaty i wychowania
 
Niezwykle istotnym elementem odnoszącym się do spraw szkolnictwa, a ści-

ślej rzecz ujmując do spraw wychowawczych, były z  pewnością wypowiedzi na 
ten temat ordynariusza diecezji łuckiej – bpa Szelążka. Najczęściej przybierały one 
formę listów pasterskich i dotyczyły różnych aspektów wychowawczych. Pierwszy 
taki list pasterski został opublikowany w  drugim numerze „MDŁ” z  roku 1926 
i  poświęcony był dwusetnej rocznicy kanonizacji św. Stanisława Kostki. Biskup, 
zwracając się do młodzieży, pisał w  owym liście: „Tyś przyszłością narodu, całą 
nadzieją naszą. Ciebie wielkie obowiązki czekają. Twoim zadaniem będzie dokoń-
czyć, co rozpoczęte, naprawić, co zepsute, ducha w narodzie odbudować na zasa-
dach wiary. Tobie wielkich sił będzie potrzeba: Wyrabiaj więc je w sobie póki czas, 
wpatrzona w wielkie wzory przeszłości narodowej, a przede wszystkim w Patrona 
dzisiejszego” (List pasterski 1926, 72).

Biskup Adolf Szelążek kierował do młodych ludzi oprócz listów pasterskich 
także odezwy. W 1926 w takim właśnie dokumencie zwrócił się do młodych Wo-
łyniaków przy okazji zawodów sportowych. Podkreślił, że błogosławi rywalizacji 
sportowej, bowiem ta wyrabia charaktery. Stwierdził również, że to właśnie na 
młodych ludzi skierowane są oczy wszystkich w kraju, bowiem od nich zależy bu-
dowanie przyszłości Polski (Do ukochanej młodzieży 1926, 73).

Biskup w sprawach wychowawczych zwracał się też do księży. Z 3 lipca 1926 r. 
pochodzi list do ogółu duchowieństwa, w którym pisał: „(…) nie wolno zaniedby-
wać młodzieży, która w przyszłości taką się stanie, na jaką ją dziś wychowamy. (…) 
musimy i  my wykorzystać swoje stanowisko, póki jeszcze suknia nasza nie jest, 
jak gdzie indziej bywa przeszkodą do zdobycia dusz, lecz toruje nam do tych dusz 
drogę. Jesteśmy rybakami dusz – Piscatorem hominum. Szkoły z  łatwości stać się 
mogą dla nasz morzem Tyberiadzkim. Tylko sieci zarzuci potrzeba, sieci zapału 
w pracy, umiejętności i miłości w zbliżaniu się, jak do dusz młodocianych, tak i do 
kierowników bezpośrednich tych dusz – nauczycieli szkolnych” (Zadania Szkolne 
1926, 74). Biskup apelował w  dalszej części listu do duchownych, aby nie czekali 
na młodzież, ale na sposób Chrystusowy zdobywali sobie tę młodość, nie zraża-
jąc się trudnościami i  tej pracy nie zaniechali. Aby księżom ułatwić te działania, 
biskup przedstawił pewne wskazówki dotyczące zagadnień pedagogicznych i me-
todycznych, praktyk religijnych, wyrażając wiarę, że dzięki temu uda się zdobyć 
również młodzież dla Kościoła. Zachęcał także duchownych do zakładania orga-
nizacji młodzieżowych o charakterze religijnym, takich jak choćby sodalicje ma-
riańskie. Inne ważne kwestie, na które zwracał uwagę biskup Szelążek, to stosunek 
księży do nauczycieli. Tu zauważył, że pewne wpływy radykalne spowodowały, że 
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współpraca z nauczycielami jest trudna, gdyż według ordynariusza „pewien odłam 
nauczycielstwa nie zrozumiał jeszcze, że prawdziwe wychowanie możliwe tylko 
wtedy, kiedy jest na wiecznych i  niezmiennych ideałach Chrystusowych oparte”. 
Mimo wrogości ze strony nauczycieli wobec duchownych, zachęcał do tego, żeby 
traktować nauczycieli jak kolegów i starać się szukać porozumienia, także w sytu-
acjach konfliktowych. Podobnie zachęcał, by przyjaźnie współpracować z rodzica-
mi, tym bardziej, że często panuje rozdźwięk między domem a szkołą i w tym wi-
dział ważną rolę kapłanów, dlatego zachęcał, aby odbywali oni często konferencje 
z  rodzicami i  poruszali kwestię wychowania ich dzieci, aby brali aktywny udział 
w działalności komitetów rodzicielskich, żeby zapoznawali się z warunkami życia 
młodzieży, między innymi odwiedzając ją na stancjach i wreszcie aby otaczali swo-
ją opieką, nacechowaną dużą troskliwością, bursy. Dodatkowo zalecał także troskę 
o wychowanie moralne młodzieży (Zadania Szkolne 1926, 77).

W tym samym dokumencie zwracał się również do księży proboszczów, za-
chęcając ich do nauczania religii w  szkołach i  pilnowania systematyczności tego 
działania. Sugerował także, aby rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego było po-
przedzone nabożeństwem, aby przynajmniej trzy razy w roku młodzież mogła od-
być spowiedź, a w niedziele i święta „gremialnie” uczestniczyła w nabożeństwach. 
Dalsze szkoły proboszcz miał przynajmniej raz w  roku, najlepiej we wrześniu 
i  październiku, zwizytować, spowiadając przy okazji dzieci i  młodzież. Zresztą 
w całym roku powinien mieć kontakt z tymi szkołami. Troska biskupa o młodzież 
wynikała między innymi z faktu, że na Wołyniu na 23.922 młodzieży uczącej się, 
prawie 10% nie uczęszczało na lekcje religii, a  ponad połowę uczyli nauczyciele 
świeccy, z których około 50% nie posiadało misji kanonicznej do nauczania przed-
miotu (Zadania Szkolne 1926, 78-79).

W  roku 1926 zwrócił się biskup Szelążek do księży prefektów, aby w  niepod-
ległej rzeczywistości zdwoili swoje wysiłki związane z  religijnym wychowaniem 
młodzieży. Szczególnie chodziło mu o  to, by wytrzebić w  młodych te naleciałości, 
które były echem czasów zaborów. Pisał zatem: „Częstokroć przeto młodzieniec wy-
chodził ze szkół z  mało rozwiniętym zapałem do szerszej pracy, do poświęceń dla 
ogółu – a także z mało ugruntowaną wiarą i pobożnością, bardzo często z zasobem 
rozbudzonych szeroko namiętności, które szły w parze z egoizmem, górującym nad 
całą jego psychiką. Czy pozostałości tych wad nie istnieją jeszcze, czy ten ciasny ego-
izm, bezmyślność, marzenie o zadowalaniu, jak najszerszym poziomych skłonności, 
a  przy tym zarozumiałość i  jakaś tępa niereligijność nie gnieździ się jeszcze w  du-
szach choćby niewielu wychowańców szkół naszych?” (Adolf Szelążek 1926, 174). 

Pisząc to, zdawał sobie jednakże sprawę, że szkoły starają się działać tak, aby 
omawianych postaw nie było. Chwalił tę grupę młodych ludzi, która odżegnywała 
się od opisanego wyżej zachowania, jednakże miał świadomość, że jest ono ciągle 
obecne, a księża prefekci powinni w tym zakresie wzmóc swoją czujność wycho-
wawczą. Na nich bowiem spoczywa cała odpowiedzialność za religijne wychowa-
nie młodzieży. Zwrócił także uwagę na niebezpieczeństwa, jakie stały przed ów-
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czesną polską szkołą, a wśród nich wymienił między innymi komunizm, laicyzację 
i  utylitaryzm. Zachęcał również księży prefektów do uczestnictwa w  komitetach 
rodzicielskich, choćby dlatego, żeby uzmysławiać rodzicom, jak doniosłym ich 
obowiązkiem jest wychowanie i  wsparcie w  tym zakresie działań szkoły (Adolf 
Szelążek 1926, 174-178).

W 1928 r. biskup Szelążek zabrał głos w sprawach szkolnych na terenie die-
cezji łuckiej. Były to refleksje poczynione w  oparciu o  lekturę sprawozdań szkol-
nych za rok 1927 przesłanych do kurii biskupiej przez księży proboszczów. Swoje 
rozważania na temat analizy tych sprawozdań rozpoczął od ukazania dodatnich 
aspektów pracy wychowawczej. Wyraził zatem uznanie dla troski, jaką lokalne du-
chowieństwo wykazuje się w aspekcie wychowania dzieci i młodzieży. Pisał, że jed-
nym z najważniejszych zadań kapłańskich jest wychowanie młodzieży. Szczególnie 
istotnie było to w czasie, kiery „rodzina powojenna” całą swoją uwagę skupiła na 
trosce o  byt materialny. Podkreślał również, że w  wielu przypadkach rodziny te 
były „chore moralnie”, co wpływało na ich niedostateczną troskę o  wychowanie 
swych dzieci, a  ten naturalny obowiązek wiele rodzin składało na szkołę, która 
sama jeszcze nie była gotowa do tego ważnego zadania i  nie zawsze mogła mu 
sprostać. Widział zatem przeolbrzymią rolę duchowieństwa, które w tym zakresie 
miało być aktywne i w szkole, i poza nią. Biskup nalegał na szybkie działanie i żą-
dał, by to „ogół Duchowieństwa Diecezji Łuckiej zrozumiał” (Sprawozdania 1928, 
134-135). Ta troska przejawiała się przede wszystkim, jak to określił bp Szelążek, 
w  ożywionych nabożeństwach szkolnnych i  praktykach religijnych, które pogłę-
biały prawdziwą pobożność. Podkreślił również fakt, że katecheci i  prefekci do-
skonalili swój warsztat metodyczny, zapoznając się z nowymi metodami nauczania 
i  wychowania. Ordynariusz łucki za plus uważał „uspołecznianie chrześcijańskie 
młodzieży poprzez zaprowadzanie organizacji religijnych”. Dobrze odbierał tak-
że zbliżanie się duchownych do szkoły jako środowiska wychowawczego, a  tym 
samym do nauczycieli, poprzez nawiązywanie relacji opartych na koleżeństwie 
i partnerstwie (Sprawozdania 1928, 135).

Biskup miał też zastrzeżenia do sprawozdań, a te odnosiły się przede wszystkim 
do spraw technicznych. Biskupowi brakowało w wielu sprawozdaniach konkretnych 
informacji, takich jak choćby stan moralny szkoły, ilość dzieci i  młodzieży należą-
cych do organizacji religijnych, kółek żywego różańca itp. Pewien niepokój budził 
w  nim również fakt, że w  szkołach wiejskich religii często nauczali świeccy niepo-
siadający ku temu misji kanonicznej. Biskup uważał tę kwestię nie niezwykle palący 
problem, który należy jak najszybciej rozwiązać (Sprawozdania 1928, 135).

W swoim piśmie Szelążek poruszył jeszcze jeden ważny wątek. Otóż Wołyń 
był obszarem ówczesnej II Rzeczypospolitej bardzo różnorodnym pod względem 
etnicznym (Ukraińcy, Rusini, Polacy, Czesi, Niemcy i Żydzi) oraz religijnym (ka-
tolicy, ewangelicy – szczególnie zaś kalwini, prawosławni, grekokatolicy i wyznaw-
cy judaizmu). Szkoły zatem były również pod tym względem mieszane i w zasadzie 
przeważały tak zwane szkoły utrakwistyczne. Bardzo często zdarzało się, że kierow-
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nikami szkół byli niekatolicy, co utrudniało prowadzenie lekcji religii dla katolików. 
Ordynariusz łucki pisał: „Na Wołyniu dużo mamy szkół utrakwistycznych, po-
zostających pod kierunkiem nauczycieli akatolików. Wynika stąd trudność za-
pewnienia właściwego nauczania religii. W  podobnych wypadkach należy dzieci 
katolickie na lekcje religii łączyć z  dziećmi z  innych szkół sąsiednich, w  których 
znajduje się odpowiedni kwalifikowany nauczyciel-katolik. Gdyby to było niemoż-
liwe, ze względu na dużą odległość między szkołami, lub z  powodu braku odpo-
wiedniego nauczyciela katolika, trzeba szukać osoby odpowiednio przygotowanej 
do nauczania religii poza szkołą i dla niej wyjednać misję kanoniczną. Postępować 
tu jednak należy zawsze w porozumieniu z odnośnymi kierownikami szkół” (Spra-
wozdania 1928, 136).

Co się zaś tyczy kierowników niekatolików, to – ze względu na wspomnia-
ne wcześniej zróżnicowanie etniczne Wołynia – często pełnili oni swoje funkcje 
w szkołach, w których przeważały dzieci innych wyznań lub narodowości. Starano 
się jednakże „dopasowywać” kierownika do szkoły przynajmniej pod względem 
narodowym (Gołdyn 2017, 28-35).

W roku 1938 na łamach „Miesięcznika” ukazało się obszerne orędzie biskupa 
Szelążka skierowane do młodzieży. W  tekście tym ordynariusz łucki przestrzega 
młodych przed komunizmem, który podejmuje próby zalania Europy. Uwrażli-
wiał młodych ludzi, że idee komunistyczne będą przenikać do różnych organizacji, 
nawet religijnych, niczym „koń trojański”, a  więc młodzi muszą być szczególnie 
czujni. Zachęcał również młodzież do miłości Ojczyny. Wskazywał, powołując się 
przykład z  historii, że nie zawsze było idealnie w  państwie polskim, że pojawiali 
się „sprzedawczyki, warchoły”, którzy interesy własne przeciwstawiali interesom 
wspólnym, ale były też sylwetki światłe, których wymienił dość sporo. Podkreślał, 
że miłość do Ojczyzny, nie jest przeżytkiem, ale jest ciągle aktualna, „(…) a Kreml 
chce zatrzeć w duszach samo to pojęcie! A sprzyja temu pesymizm, usprawiedli-
wiany krańcowym krytycyzmem badań historycznych” (Adolf Piotr 1938, 89-90).

2. Nauczanie religii
 
Zagadnienie nauczania religii na łamach „Miesięcznika Diecezji Łuckiej” mia-

ło raczej charakter związany ze stroną formalną. Informowano między innymi o po-
winnościach księży prefektów, takich jak choćby sporządzanie półrocznych sprawoz-
dań z przebiegu nauczania religii w szkołach (Sprawozdania 1926, 79). Informowano 
także o  wizytatorach10 nauki religii (Lista 1926, 80). Za tymi informacjami poszły 
kolejne. Otóż biskup Szelążek określił również zadania, jakie stawiano przed wizy-
tatorami. Wyszczególnił dość dokładnie, na jakie kwestie powinni zwracać uwagę 
podczas odwiedzin w szkołach i obserwacji nauki religii (Instrukcja 1926, 81).

W  ramach troski o  nauczanie religii (i  nie tylko) kuria łucka postanowiła 

10  Ze względu na losy Polaków na Wołyniu w  okresie II wojny światowej warto w  tym miej-
scu przywołać nazwiska księży, którym biskup Szelążek powierzył funkcję wizytatorów. Byli to:  
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przygotować specjalny katalog książek religijno-moralnych, które przeznaczone 
miały być jako lektura dla młodzieży gimnazjalnej. Księża prefekci z  jednej stro-
ny mieli przygotować propozycję, a  następnie zaopiniować wspomniany katalog  
(Biblioteczki 1927, 27).

Z  początkiem nowego roku szkolnego przypominano księżom prefektom 
o konieczności nadsyłania do kurii wykazu godzin lekcji religii w szkołach. Doty-
czyło to również księży diecezjalnych nauczających w  szkołach (Nadsyłanie roz-
kładów 1927, 690).

W 1928 r. Kuria Biskupia w Łucku podała także informacje o podręcznikach do 
nauczania religii. Na łamach „Miesięcznika” opublikowano wykaz tych podręczni-
ków, które były dopuszczone do użytku na terenie diecezji, wskazując równocześnie, 
że pochodzą one z listy uzgodnionej wspólnie z Ministerstwem Wyznań Religijnych 
i  Oświecenia Publicznego. Przy okazji przypomniano kilka ważnych kwestii. Mię-
dzy innymi to, że w  oddziale I  nauka odbywa się bez podręczników, a  elementem 
dydaktycznym powinny być pogadanki prowadzone tak, aby dzieci poznały przede 
wszystkim prawdy wiary, które zwarte są w  modlitwach (pacierzu). W  oddziale 
drugim przygotowywano dzieci do przyjęcia pierwszej komunii św. W  oddziale II 
można było już wprowadzać podręczniki. Oddział trzeci to uświadamianie dzie-
ciom – na podstawie Pisma św. i Małego Katechizmu – dzieł Bożych dla człowieka. 
Z kolei w następnym oddziale – czwartym podstawą był katechizm połączony z wia-
domościami liturgicznymi. Katechizm miał być obszerniejszy i  stanowić wprowa-
dzenie do nauki religii w oddziale V, w którym celem było pogłębienie wiadomości 
z wcześniejszych lat. W ostatnim, szóstym oddziale wiedza skupiona była na tym, co 
człowiek winien czynić dla Pana Boga (W sprawie 1928, 351-353).

W  związku z  zapowiedzianą w  Łucku wizytą pisarza Juliusza Kaden-Ban-
drowskiego biskup Szelążek wystosował pismo do duchownych diecezji, by uwraż-
liwili młodzież szkolną, że – ze względu na poglądy wspomnianego autora – nie 
powinna w  tym spotkaniu uczestniczyć. Biskup twierdził bowiem, że poglądy te 
one dla młodych ludzi niebezpieczne, a  zagrożenie widział w  naruszaniu zasad 
wiary i czystości duszy (Zakaz 1930, 134).

Z  pewnością ważnym wydarzeniem związanym z  nauczaniem religii, a  od-
notowanym na stronnicach „Miesięcznika Diecezjalnego Łuckiego”, był zjazd Koła 
Księży Prefektów Diecezji Łuckiej. Miał on miejsce 13 stycznia 1934 r. Nie wcho-
dząc w  szczegóły związane z  jego przebiegiem, należy z  pewności odnotować re-
zolucje, które zostały uchwalone jako wynik obrad. Zapisano je w  następujących 
sześciu punktach. Po pierwsze, zobowiązano księży prefektów do przynależności do 
Diecezjalnego Koła Księży Prefektów. Mieli on również wnosić składkę w wysoko-

ks. A. Pierzchała – Szef Sekcji Szkolnej; ks. A. Jarosiewicz – Sekretarz Generalny Akcji Katolickiej oraz  
K. T. Bączkowski (pow. łucki), ks. Nejmak (pow. krzemieniecki), ks. B. Galicki (pow. dubieński),   
ks. A. Staniszewski (pow. horochowski), ks. P. Kaczorowski (pow. kostopolski), ks. S. Jastrzębski (pow. 
lubomelski), ks. S. Woronowicz (pow. kamieńskokorzyrski), ks. A. Sienicki (pow. zdołbunowski),  
ks. S. Kuźmiński (pow. rówieński), ks. D. Wawrzynowicz (pow. sarneński), ks. T. Bujalski (pow. włodzi-
mierski), ks. T. Sobolewski (dekanat korecki) i ks. A. Jarosiewicz (pow. kowelski).
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ści 9 zł oraz zaprenumerować – każdy indywidualnie – „Miesięcznik Katechetyczny  
i Wychowawczy”. Po drugie, wskazano, żeby księża prefekci zakładali biblioteki i czy-
telnie religijne, natomiast na łamach „Miesięcznika Diecezjalnego Łuckiego” mieli 
publikować recenzje książek godnych polecenia oraz artkuły o nauczaniu i wycho-
waniu religijnym. Z analizy czasopisma wynika, że druga część tego postulatu nie zo-
stała nigdy zrealizowana. Po trzecie, księża prefekci mieli poruszać sprawy pedago-
giczno-metodyczne na konferencjach dekanalnych. Po czwarte, planowano co roku 
urządzać rekolekcje zamknięte dla maturzystów. Ten punkt chyba również nie został 
zrealizowany, bowiem na łamach analizowanego periodyku nie znalazły się żadne 
informacje dotyczące planowania lub realizacji takich rekolekcji. Po piąte, planowa-
no zorganizować zjazdy dla Sodalicji Mariańskiej (osobne dla kobiet i  osobne dla 
mężczyzn). Po szóste wreszcie, szczególną troską należało otoczyć duszpasterstwo 
harcerzy (Zjazd 1934, 53-58).

3. Szkoły i instytucje wychowawcze
 
Czytelnicy „Miesięcznika Diecezjalnego Łuckiego” otrzymywali również 

informacje dotyczące działalności różnego rodzaju placówek oświatowych i  wy-
chowawczych, które działały na terenie diecezji, choć nie tylko. Już w pierwszym 
numerze poinformowano, że we Włodzimierzu Wołyńskim istnieje seminarium 
mniejsze, a  wszystkich informacji na temat przyjęć i  działania szkoły udziela  
ks. Infułat Kazimierz Nosalweski11 (Seminarium małe 1923, 51).

13 lutego 1927 r. w  łuckim Gimnazjum Państwowym odbyła się uroczysta 
akademia związana z piątą rocznicą wyboru papieża Piusa XI. Rozpoczęła się ona 
nabożeństwem, po którym wszyscy udali się do gmachu Seminarium Nauczyciel-
skiego. Przybliżono wówczas sylwetkę papieża, a  potem zaprezentowano montaż 
słowno-muzyczny. Jedna z uczennic – Zofia Markowska z klasy VIII – zaprezen-
towała dłuższy odczyt dotyczący dziejów Kościoła i papiestwa. Informację o tym 
wydarzeniu również można było przeczytać w „Miesięczniku Diecezjalnym Łuc-
kim” (Gimnazjum 1927, 196).

Kolejne wydarzenie opisane w omawianym periodyku, to poświęcenie szkoły 
powszechnej nr 7 w Łucku, którego dokonał ks. bp Stefan Walczykiewicz – sufra-
gan łucki. Z kolei w 1935 r. dokonał Równocześnie poświęcono także nowy sztan-
dar dla tej placówki, którą w  sposób „wytrawny” prowadziła Maria Żułkosiowa 
(Poświęcenie 1935, 138).

Troską pasterza diecezji łuckiej były nie tylko szkoły, ale także inne placówki 
oświatowe, takie jak choćby sierocińce. Biskup często wizytował te zakłady. Dla przy-
kładu w drugim dniu świąt wielkanocnych 1927 r. biskup Szelążek odwiedził sieroci-
niec prowadzony przez zgromadzenie sióstr benedyktynek. Wskazał na fakt, że pla-
cówka ta, oddalona nieco od Łucka, cieszy się szacunkiem i może liczyć na pomoc 

11 W  oryginalnym tekście zawartym w  „Miesięczniku Diecezjalnym Łuckim” nazwisko zapi-
sano w brzmieniu Nossalewski.
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mieszkańców miasta. Sierociniec ten powstał dzięki staraniom księdza Jagłowskiego, 
a jego prowadzenie powierzył on właśnie benedyktynkom (Zwiedzanie „Sierocińca” 
1927, 266-267). Mniej więcej w tym samym czasie ordynariusz łucki odwiedził za-
kład prowadzony przez siostry opatrznościanki w Dubnie. Było to 4 kwietnia 1927 r. 
Siostry utrzymywały placówkę, w której przebywało około sześćdziesięcioro dzieci, 
głownie sierot. Prowadziły także internat, z  którego korzystały uczennice gimna-
zjum. Dzieci tam przebywające uczyły się haftu. „Z prac dzieci zasługują na nadzwy-
czajną uwagę artystyczne hafty i rysunki. Pokazywano J. E. Ks. Biskupowi haftowane 
kolorowe portrety Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, wykonane tak pięknie przez 
uczennice, że trzeba było dobrze się wpatrywać, aby się przekonać, że to nie malo-
wany portret, a praca wykonana haftem. Niektóre małe hafty są oceniane na tysiące 
złotych. Dzieci tego zakładu haftują okładkę na teczkę, w  której mają być złożone 
prośby do Ojca Świętego o zatwierdzenie wyboru Św. Teresy od Dzieciątka Jezus na 
Patronkę Diecezji Łuckiej” (Zwiedzanie Zakładu 1927, 267).

Łuckiemu sierocińcowi wzniesionemu przez ks. Antoniego Jagłowskiego po-
święcono więcej uwagi na łamach „Miesięcznika Diecezjalnego Łuckiego”. Otóż 
w numerze 10 z 1927 r. napisano: „Sierociniec ten podziwia nie tylko społeczeń-
stwo polskie, ale też Rusini i Żydzi. Gmach ten należy do najpiękniejszych w Łuc-
ku. Jest to wprost cudowne, aby tak wielką instytucję, urządzoną prawdziwie po 
europejsku mógł wznieść człowiek, przystępujący do budowy bez kapitału, a  je-
dynie z  wiarą, że Święta Teresa do Dzieciątka Jezus pomoże w  dokonaniu dzie-
ła dla wołyńskich bezdomnych sierot” (Sierociniec 1927, 710). Dzięki tej ufności 
w  pomoc świętej, sierociniec powszechnie nazywano „Teresinek”. Jego budowa 
trwała trzy lata, a gmach miał trzy piętra i mógł pomieścić 100 sierot oraz szkołę 
powszechną i zawodową.

Na terenie diecezji łuckiej działało kilka zakładów opiekuńczo-wychowaw-
czych. Tematyce tej poświęcone zostały rozważania opublikowane na łamach 
„Miesięcznika” przez A. Jagłowskiego. Pierwsza ich część ukazała się w  numerze 
pierwszym z roku 1934.  I tak z informacji zawartych w tym artykule wynika, że 
na terenie diecezji funkcjonowało osiem tego typu placówek. Zlokalizowane były 
one w  Beresteczku, Dubnie, Kowlu, Krzemieńcu, Łucku, Maciejowie, Równem 
i Włodzimierzu. Dwa z nich stanowiły własność Diecezjalnego Towarzystwa Do-
broczynności, natomiast pozostałe sześć prowadzonych było przez zgromadzenia 
zakonne. W  placówkach tych sprawowano opiekę nad dziećmi opuszczonymi – 
sierotami i półsierotami. Wiek podopiecznych był bardzo rozpięty – do 2 do nawet 
20 lat. W tych placówka, gdzie przebywały dzieci w wieku przedszkolnym, utwo-
rzono dla nich przedszkola (Beresteczko, Łuck i Równe). Starsze dzieci uczęszcza-
ły do szkół powszechnych, a  zakłady w  Łucku i  Maciejowie miały swoje własne 
szkoły. Absolwenci tych szkół kontynuowali naukę bądź to w publicznych szkołach 
średnich, bądź też korzystali ze szkół działających przy owych zakładach. Były to 
między innymi Seminarium Nauczycielskie w  Maciejowie, Seminarium Wycho-
wawcze w Łucku i Szkoła Zawodowa w Dubnie (Jagłowski 1934a, 14-16).
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Szczególnie interesująca jest dalsza część rozważań ks. Jagłowskiego, w której 
podaje krótką charakterystykę każdego z tych zakładów. Zawiera ona datę powsta-
nia, bazę lokalową, a także, co niezwykle ważne, system wychowawczy realizowany 
w danej placówce. Były to następujące zakłady: 1. Sierociniec „Teresinek” w Łucku 
(założony w  1926 r.), 2. Sierociniec „Antoninek” w  Kowlu (1932 r.), 3. Sieroci-
niec „Chrystusa Króla” w  Równem (1932 r.), 4. Zakład Naukowo-Wychowawczy 
w Dubnie, 5. Przytulisko dla sierot im. Jana Wiktora Raciborskiego w Beresteczku, 
6. Ochronka Polska w Krzemieńcu, 7. Schronisko dla sierot w Maciejowie, 8. Za-
kład Wychowawczy „Dom Marii” we Włodzimierzu (Jagłowski 1934b, 154-157).

Z  łamów „Miesięcznika” można się również dowiedzieć, że w  Kowlu działa-
ło Stowarzyszenie Chrześcijańsko-Narodowe Szkół Powszechnych. 2 lutego 1928 r. 
urządzało zebranie członków swojego koła, podczas którego wygłoszone zostały dwa 
referaty dotyczące psychologii rewolucji i laicyzacji cywilizacji (Kowel 1928, 40).

Na łamach „MDŁ” nie zapominano także o oświacie pozaszkolnej. Przykła-
dem może być wezwanie do wsparcia finansowego tego obszaru oświaty, które po-
jawiło się w numerze 11 z 1927 r. Na początku zaznaczono, że nie tylko państwo 
i  samorządy powinny utrzymywać oświatę, ale jest to również obowiązek spo-
łeczny, ciążący szczególnie na takich organizacjach jak Polska Macierz Szkolna, 
Towarzystwo Szkoły Ludowej czy Towarzystwo Czytelni Ludowych, ale nie tyl-
ko, bowiem inne również powinny włączać się w  tę akcję. Polska Macierz Szkol-
na dniem oświaty pozaszkolnej uczyniła dzień, w  którym obchodzono rocznicę 
śmierci Henryka Sienkiewicza. Głównym celem zbiórek na oświatę było tworzenie 
bibliotek na wsiach, aby między innymi w ten sposób walczyć z analfabetyzmem. 
Zawarto również w tym tekście wskazówki, jak organizować „Dzień Oświaty Po-
zaszkolnej” (Złóżmy grosz 1927, 734).

Sporo uwagi poświęcono w „Miesięczniku Diecezji Łuckiej” działalności Pol-
skiej Macierzy Szkolnej i to nie tylko w skali lokalnej, wołyńskiej, ale także ogólno-
polskiej. Na przykład w numerze 3 informowano o jubileuszowym zjeździe PMS, 
który odbył się 30 i  31 października 1926, a  który swoją obecnością uświetniły 
władze państwowe z prezydentem Mościckim na czele, a także kościelne, którym 
przewodniczył kardynał Aleksander Kakowski (Zjazd Jubileuszowy 1926, 162). 

Inna informacja dotyczyła kursu zorganizowanego przez Polską Macierz 
Szkolną w styczniu 1927 r. w Radomiu. Wzięło w nim udział około 300 osób, a do-
tyczył krzewienia kultury artystycznej i organizacji teatrów ludowych. Był też do-
skonałą okazją do integracji środowiska PMS (Kurs oświatowy 1927, 79).

Omawiany periodyk opisał też wizytę, jaką na początku 1927 r. złożył w Bur-
sie Polskiej Macierzy Szkolnej w Łucku, która zlokalizowana była przy Szkole Han-
dlowej prowadzonej przez tę organizację, biskup Szelążek Bursę. Szkoła nie była 
jeszcze wówczas w  pełni wykończona, ale bursa miał swój oddzielny budynek, 
a  powstała między innymi dzięki zaangażowaniu ks. Baranowskiego, który był 
prezesem PMS w Łucku. Ten właśnie duchowny wprowadził ordynariusza łuckie-
go do gmachu, gdzie powitała go młodzież i nauczyciele. W swym przemówieniu 
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biskup Szelążek wskazał na dwie wartości, jakimi powinni kierować się wycho-
wawcy i uczniowie. Był to Bóg i Ojczyzna (Wizyta 1927, 134).

Informowano w „MDŁ” także o ogólnopolskich działaniach podejmowanych 
przez Polską Macierz Szkolną. Między innymi pojawiła się notka o poradni dla sa-
mouków, którą otwarto w Warszawie w 1927 r. Jej zadaniem było korespondencyj-
ne wsparcie poprzez udzielanie informacji o kursach, szkoleniach, konferencjach 
i bibliotekach (Poradnia 1927, 736).

4. Kursy, szkolenia i rekolekcje
 
Za pośrednictwem „MDŁ” duchowni, a przez nich również nauczyciele, mo-

gli zapoznać się z informacjami dotyczącymi kursów dla wychowawców i wycho-
wawczyń. W  pierwszym numerze periodyku podano do wiadomości, że w  Po-
znaniu będą organizowane kursy naukowe z dziedziny charytatywnej, a odbywać 
się one będą w  tamtejszej Szkole Społecznej. Kursy miały być dwa i  trwać każ-
dy przez miesiąc (wrzesień i  październik). Przeznaczone były dla wychowawców 
pracujących w  zakładach zamkniętych, przede wszystkim dla duchownych, choć 
i dla świeckich przewidziano kilka miejsc. Wrześniowy poświęcony był dzieciom 
starszym, październikowy przeznaczony był dla kierowników ochron (Kursy dla 
wychowawców 1926, 51).

Podobnie, podano również informacje dotyczące kursu dla kierowniczek 
ochron, który miał się odbyć także w Poznaniu. Był organizowany przez „Caritas”. 
Zaplanowano dwie części kursu: teoretyczną i praktyczną. W tej ostatniej dosko-
nalono między innymi rysunek, śpiew i roboty ręczne (Kurs 1927, 13).

Pismem z  16 maja 1928 r. opublikowanym na łamach „MDŁ”, Kuria Bisku-
pia w Łucku zapraszała nauczycielki szkół powszechnych i średnich na rekolekcje 
specjalnie do nich skierowane. Miały się one odbyć w  Maciejowie, w  klasztorze 
sióstr niepokalanek. Dodatkowo, po zakończeniu rekolekcji, nauczycielki miały 
wyjechać do Wilna, aby zwiedzić miasto i wziąć udział w zjeździe Stowarzyszenia 
Chrześcijańsko-Narodowego Nauczycieli Szkół Powszechnych (W  sprawie 1928, 
268). Jak informowano w  miesięczniku w  rekolekcjach tych udział wzięło 50 na-
uczycielek. Nauki głosił dominikanin z Krakowa – o. Dominik Krzanowicz (Reko-
lekcje 1928, 368). Ich owocem było zawiązanie Sodalicji Mariańskiej Nauczycielek. 
Zebrane w Maciejowie nauczycielki, po wysłuchaniu referatu ks. A. Jaroszewicza, 
uchwaliły założenie Sodalicji i zwróciły się z prośbą do biskupa o jej erekcję. Prezy-
dentką została nauczycielka ze szkoły sióstr niepokalanek w Maciejowie – Eugenia 
Piotrowska. Siedzibą Sodalicji stał się właśnie klasztor w tej miejscowości (Soda-
licja 1928, 368).
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Podsumowanie

Powyższe rozważania nie wyczerpują całości zagadnienia, a  jedynie są pró-
bą zasygnalizowania pewnych wątków związanych z treściami szkolnymi i oświa-
towymi, które stały się przedmiotem zainteresowania biskupa łuckiego – Adolfa 
Szelążka, kurii biskupiej i  duchowieństwa diecezjalnego, na tyle istotnym, że pu-
blikowano je na łamach „Miesięcznika Diecezjalnego Łuckiego”. Osobnym proble-
mem pozostaje analiza tego czasopisma pod kątem działalności kilku ważnych or-
ganizacji, takich jak stowarzyszenia młodzieży, sodalicje mariańskie czy krucjata 
eucharystyczna, o Akcji Katolickiej nie wspominając, która również miała odbicie 
na jego łamach. Informacje o tych podmiotach są na tyle bogate, że należy się im 
oddzielne opracowanie, ale faktem jest, że wpisywały się wówczas w problematykę 
wychowania, szczególnie religijnego.
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Streszczenie

Na podstawie przeglądu różnych opracowań teoretycznych i badawczych dotyczących kultury 
szkoły można stwierdzić, że naukowe podejścia do tego zagadnienia cechuje swego rodzaju hetero-
geniczność. Intencją autorek jest zwrócenie uwagi na trudności związane z badaniem kultury szkoły. 
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do opracowania procedury był model kultury szkoły La Tefy Schoen i  Charlesa Teddliego, który 
zapewnił w  miarę jednolite ujęcie tego, co w  odniesieniu do kultury szkoły pojawia się w  różnych 
tradycjach badawczych.

Słowa kluczowe: kultura szkoły, klimat szkoły, efektywność szkoły, metodologia badań, śro-
dowisko szkolne

Wprowadzenie

Dyskusja nad koncepcją kultury szkoły stała się w ciągu ostatnich kilkudzie-
sięciu lat integralną częścią zarówno toczącego się w  różnych kręgach dyskursu 
edukacyjnego, jak i empirycznych opracowań poświęconych szkole. I choć bada-
nia kultury szkoły mają już swoją historię – pierwsze badania zostały przeprowa-
dzone na początku XX wieku (Dernowska 2014; Dernowska i  Tłuściak-Deliow-
ska 2015a, 83-86) – to tak naprawdę dopiero badania prowadzone w  ostatnich 
dekadach doprowadziły do „ponownego odkrycia” pojęcia kultury szkoły i  jego 
znaczenia w analizach edukacyjnych. 

Przegląd mniej lub bardziej zaawansowanych opracowań teoretycznych 
i  empirycznych dotyczących kultury szkoły dostarcza przesłanek do konkluzji, 
że naukowe podejścia do tego zagadnienia cechuje swego rodzaju heterogenicz-
ność. Wynika to po części z nieostrości, semantycznego rozmycia samego pojęcia 
kultury, po części natomiast jest związane z  przyjęciem odmiennych ontologicz-
nych, epistemologicznych i  aksjologicznych założeń leżących u  podstaw badań 
kultur organizacyjnych w  ogóle, a  więc także kultury organizacyjnej szkoły. Ten 
stan rzeczy był przedmiotem wcześniejszych rozważań autorek (Dernowska 2014; 
Dernowska i  Tłuściak-Deliowska 2015a; Tłuściak-Deliowska i  Dernowska 2016; 
2018), ale także pozostałych badaczy zajmujących się tym fenomenem (m.in. 
w  Polsce: Polak 2007; Adrjan 2011; Wiśniewska 2015; za granicą m.in.: Maslow-
ski 2001; van Houtee 2005; Schoen i  Teddlie 2008). Autorzy ci zwracają uwagę 
na różne sposoby ujmowania pojęcia kultury szkoły, często bez ustalenia zakresu 
znaczeniowego tego pojęcia, a  tym samym bez odróżnienia „kultury szkoły” od 
innych zbliżonych konstrukcji teoretycznych (np. klimatu szkoły). Różne sposoby 
odczytywania i operacjonalizowania pojęcia kultury szkoły przyczyniły się do po-
wstania licznych kontrowersji wokół badania tego fenomenu. 

Intencją autorek tekstu jest prezentacja modelu kultury szkoły opracowanego 
przez La Tefy Schoen i  Charlesa Teddliego (2008). Model ten, w  ocenie autorek, 
tym różni się od innych tego typu przedstawień kultury szkoły, że dobrze odda-
je dynamizm, bogactwo i  złożoność szkolnej rzeczywistości, której poszczególne 
wymiary wzajemnie się przenikają. Odwołanie do tradycji i perspektyw metodolo-
gicznych w badaniach kultury szkoły, a także wskazanie trudności i wyzwań zwią-
zanych z wyborem strategii badawczej korespondującej z przyjętym sposobem ro-
zumienia kultury szkoły, w niniejszym tekście stanowić będzie tło do prezentacji 
wspomnianego modelu. Autorki przedstawią opracowaną przez siebie – na kanwie 
przywołanego modelu – procedurę badawczą wdrożoną do badania kultury szko-
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ły. Procedura ta jest swoistą egzemplifikacją sposobu poradzenia sobie z  trudno-
ściami natury metodologicznej, jakich doświadczają badacze kultury szkoły – nie-
zwykle złożonej materii, zarówno wskutek licznych, wzajemnie się warunkujących 
czynników, jak i możliwych różnych podejść do jej penetrowania.

2. Podstawowe założenia dotyczące kultury szkoły

Wyzwaniem dla wszystkich, którzy zajmują się obserwacją świata społeczne-
go, zarówno z obiektywnego i analitycznego punktu widzenia, jak i z punktu wi-
dzenia tych, którzy pracują w tych „ludzkich środowiskach”, jest uchwycenie sensu 
zdumiewającej jego złożoności. Truizmem jest twierdzenie, że każdy człowiek jest 
indywidualny i  niepowtarzalny, tak jak niepowtarzalne i  w  jakiejś mierze unika-
towe jest środowisko, w którym jednostka funkcjonuje. Niemniej istnieje wyraźna 
potrzeba nadawania sensu, poszukiwania ładu w  tym, czego się doświadcza i  co 
obserwuje, bowiem to daje podstawę do racjonalnego działania w tym świecie. 

Pojęcie kultury może być postrzegane jako narzędzie w procesie budowania 
poczucia sensu, za pomocą którego ludzie funkcjonujący w środowisku szkolnym 
– dzięki dostarczanym przez kulturę wzorcom zachowań, dzięki mechanizmowi 
uproszczenia, kategoryzacji i opisywania zastanego stanu rzeczy – definiują swo-
ją przynależność do tego środowiska. Kultura aktywnie oddziałuje na jednostki 
i grupy wewnątrz organizacji, profiluje ich zachowania, „określając”, co jest ważne, 
co możliwe, co jest oczekiwane, akceptowane, a  co takie nie jest. Kultura przesą-
dza o życiu organizacji, determinuje akcje i reakcje członków danej społeczności 
(Ramsey 2008). Dlatego też autorki przyjmują, że pojęcie kultury szkoły jest nie-
zbędne do uchwycenia złożoności i  instytucjonalnego charakteru życia szkolnej 
organizacji. Pojęcie to oznacza system powiązanych ze sobą idei, symboli, warto-
ści, znaczeń, przekonań, norm, postaw, rytuałów i  zachowań istotnych z  punktu 
widzenia przebiegu procesu dydaktycznego i jego efektów. 

Kultura szkoły jest statyczna i  dynamiczna zarazem. Statyczna, bowiem zo-
stała ukształtowana i  utrwalona na „przestrzeni dziejów” funkcjonowania danej 
szkoły. Z tej perspektywy kultura jawi się jako zdeterminowany historycznie wzo-
rzec wartości i norm nadających sens działaniom członków społeczności szkolnej, 
a nowi członkowie tej społeczności są aktywnie socjalizowani zgodnie z tym wzor-
cem. Utrwalona kultura szkoły stanowi siłę stabilizującą, podtrzymuje tożsamość 
miejsca, sprzyja osiąganiu zakładanych celów i służy adaptacji szkoły do środowi-
ska zewnętrznego. Kultura szkoły jest też ciągle „tworzona”, a przez to dynamicz-
na, stale (re)konstruowana choćby pod wpływem interakcji osób ją tworzących 
z nowymi ideami czy wartościami. Zmiany te mają jednak procesualny charakter, 
nie dokonują się w  sposób gwałtowny (Dernowska i  Tłuściak-Deliowska 2015a, 
33-49; Schoen 2005, 43-45). Badacze kultury szkoły powinni mieć zatem na wzglę-
dzie zarówno jej statyczne właściwości, jak i dynamiczną naturę.
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3. Badanie kultury szkoły – tradycje i perspektywy metodologiczne

Kultura szkoły traktowana jest jako fenomen, bez którego nie mogłaby funk-
cjonować żadna placówka, dlatego też poznawanie zagadnień związanych z kultu-
rą organizacji jest tak ważnym zadaniem. Jednak abstrakcyjny i niematerialny oraz 
złożony i  wielowymiarowy charakter kultury szkoły sprawia, że trudno ją badać. 
Nie ma jednej prostej drogi wiodącej do jej „uchwycenia” czy odkrycia. 

Na podstawie dokonanego przeglądu różnych opracowań poświęconych 
kulturze szkoły, prób jej klasyfikacji i  porządkowania podejść przedstawiających 
główne kierunki oraz tendencje w  badaniach kultury szkoły (Dernowska i  Tłu-
ściak-Deliowska 2015a, 86-92), autorki stwierdzają, że wszystkie te stanowiska 
lokują się na dwóch płaszczyznach, które są w swej istocie dwoma paradygmata-
mi badań w  naukach społecznych, tj. ilościowym i  jakościowym. Oba wyrastają 
z różnych ontologicznych i epistemologicznych założeń na temat badanego feno-
menu. Podejście ilościowe zakorzenione jest w  przekonaniu, że kultura jest jed-
nym z elementów organizacji – organizacja „ma” kulturę, ta natomiast ma swój cel 
i funkcje, jakie pełni dla/w organizacji. Kulturę rozpatruje się więc przez pryzmat 
tych funkcji, co więcej, możliwe jest jej obiektywne uchwycenie, opisanie i pomiar 
„z zewnątrz”, to znaczy w „neutralny sposób”. Podejście jakościowe natomiast wy-
rasta z  założenia, że kulturę należy traktować jako metaforę organizacji. Kultura 
organizacyjna nie jest bowiem jakimś osobnym bytem, oddzielnym od rzeczywi-
stości, lecz samą rzeczywistością. Oznacza to, że organizacja nie tyle „ma” kulturę, 
ile zdecydowanie „jest” kulturą. Tak pojmowana kultura jest tożsama z systemem 
znaczeń, ten natomiast jest produktem społecznych interakcji pomiędzy uczestni-
kami (szkolnej) organizacji. Zgodnie z tym podejściem, to kultura decyduje o toż-
samości danej placówki szkolnej, jej niepowtarzalności, specyficznym charakterze 
danego miejsca (Maslowski 2001). Poniżej przedstawiono oba podejścia do ba-
dania kultury organizacyjnej szkoły ze wskazaniem kryteriów ich porównywania.

 
Tabela 1. Główne podejścia metodologiczne w badaniach kultury szkoły.

Kryterium Badania ilościowe Badania jakościowe

Ontologiczne i epistemologiczne 
założenia obiektywizm, pozytywizm subiektywizm

Przedmiot badania założenia, normy, wartości, postawy, 
zachowania symbole, znaczenia, normy

Możliwość generalizacji uniwersalizm idiosynkratyzm

Czas badania ograniczony/krótkotrwały długotrwały i/lub intensywny

Metody zbierania danych ankiety obserwacje, wywiady

Metody analizy danych metody statystyczne analizy etnograficzne, narracyjne, analiza 
dyskursu, analiza historii

Źródło: opracowanie własne na podstawie Janićijević 2011; Dernowska i Tłuściak-Deliowska 
2015a, 2015b.
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Po strategie ilościowe sięga się głównie wtedy, kiedy próbuje się ustalić za-
chowania ludzi wewnątrz organizacji oraz ich uzasadnienie. Przedmiot badań 
stanowią więc podstawowe założenia, wartości, normy i  postawy, które określają 
zachowania członków organizacji szkolnej, pokazują także, jak ludzie wewnątrz 
niej postrzegają, odbierają otaczającą ich rzeczywistość. Zebrane dane mają postać 
liczb, zaś ich sens wywodzi się z zastosowanych narzędzi pomiarowych. Dąży się 
tym sposobem do zobiektywizowania zgromadzonych danych. Po strategie jako-
ściowe natomiast sięga się wówczas, gdy intencją badacza jest zrozumienie kultury 
szkoły „od wewnątrz”. Badania skoncentrowane są na symbolach, na znaczeniach 
i  ich interpretacji. Dąży się tym sposobem do odkrycia rzeczywistości szkolnej 
oraz procesów w  niej zachodzących w  ich naturalnym kontekście. Umożliwia to 
uchwycenie wyjątkowości (kultury) szkoły.

Badania ilościowe są nacechowane dążeniem do uogólnienia wiedzy na te-
mat kultury szkoły, przy założeniu, że główne wymiary kultury są jednakowe we 
wszystkich organizacjach, przez co wiedza na ich temat ma, siłą rzeczy, uniwersal-
ny charakter, może być uogólniana i ekstrapolowana z jednej organizacji na inne. 
Badania kultury szkoły prowadzone w tym duchu są zorientowane na budowanie 
ogólnego modelu kultury organizacyjnej: jej wymiarów, struktury, relacji między 
różnymi jej elementami i  rządzącymi nimi prawidłowościami. W  obrębie podej-
ścia uniwersalistycznego kultura szkoły może być ujmowana w sposób holistycz-
ny oraz fragmentaryczny (Elsner te podejścia nazywa odpowiednio syntetycznym 
i analitycznym, Elsner 1999, 87). Dlatego też przedmiotem analizy można uczynić 
m.in. typy kultury szkoły, czyli ujmować ją w sposób całościowy (przegląd badań 
mieszczących się w obrębie tego podejścia Tłuściak-Deliowska, Dernowska i Stru-
tyńska 2014) lub/i  skoncentrować się na analizie jej elementów składowych (np. 
Tłuściak-Deliowska i  Dernowska 2016). Ogólne typologie kultury szkoły umoż-
liwiają jej ujęcie w sposób zgeneralizowany. Jednakże skoro kultura jest szerokim 
konstruktem obejmującym wiele aspektów funkcjonowania szkoły, zrozumienie 
jej wymiarów czy elementów składowych jest pomocne, ponieważ pozwala na bar-
dziej dogłębną eksplorację i  analizę obszarów, które mogą wymagać ewentualnej 
zmiany. Ponadto, łącząc holistyczne z fragmentarycznym podejściem ujmowania 
kultury szkoły, należy zauważyć, że choć w obrębie szkoły występuje kilka różnych 
subkultur (np. kultura uczniów, kultura pokoju nauczycielskiego itp. np. Kawecki 
2003; van Houtee 2005), to szkoła jako całość także pokazuje pewne ogólne warto-
ści, które są tożsame dla wszystkich członków społeczności szkolnej.

Badacze zorientowani jakościowo uznają natomiast, że każda kultura orga-
nizacyjna jest inna i  jako taka musi być poznawana. Kultura każdej szkoły jest 
więc badana indywidualnie, jako oddzielna całość z  właściwymi sobie cechami, 
historią, szerszym kontekstem środowiskowym. Podejście idiosynkratyczne, bo 
o nim mowa, implikuje zatem dogłębne, wielowymiarowe i złożone badanie kul-
tury szkoły, z intencją dotarcia również do głębiej położonych warstw tej kultury 
(np. podstawowych założeń, wierzeń, przekonań; np. badania Adrjan 2011). 
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Opracowany przez Edgara Scheina (1990) kliniczny model kultury organi-
zacyjnej jest modelem najczęściej przywoływanym w  rozważaniach dotyczących 
kultury szkoły. Model ten przedstawia kulturę organizacyjną w  postaci trzech 
warstw różniących się między sobą poziomem abstrakcji, stopniem „widoczności” 
i uświadomienia. 

Tabela 2. Poziomy kultury organizacji według Edgara Scheina (1990) i odpowiadające im metody badań.
Poziom kultury organizacyjnej Dyscyplina Właściwe/stosowne metody badań

Artefakty antropologia Obserwacje, wywiady, analiza wytworów

Przekonania, wartości i normy psychologia, socjologia Ankiety, wywiady ustrukturyzowane

Założenia antropologia Obserwacje, wywiady swobodne  
lub ustrukturyzowane

Źródło: opracowane na podstawie Schoen i Teddlie 2008, 138.

Podstawę kultury tworzą założenia, które są fundamentalne dla funkcjono-
wania danej organizacji. Ta warstwa kultury skrywana jest najgłębiej – trudno 
bowiem uprzytomnić sobie i  wyartykułować te założenia. Kolejna warstwa kul-
tury organizacyjnej obejmuje wartości i  normy – są one już bardziej widoczne, 
czytelne, uświadomione. Natomiast trzeci poziom kultury, na który składają się 
artefakty, jest w  pełni dostrzegalny, uwidoczniony. Model kultury organizacyjnej 
Scheina stał się także podstawą do opracowania „nowego”, „zintegrowanego” mo-
delu kultury szkoły. 

4. Uzasadnienie dla „nowego” modelu kultury szkoły

Sygnalizowane już wcześniej spore zróżnicowanie zarówno w  zakresie teore-
tycznym, jak metodologicznym wobec kultury szkoły powoduje, że różni badacze 
z tego obszaru zgłaszają potrzebę ujednolicenia koncepcji, wypracowania wspólnej 
perspektywy i kompleksowego przedstawienia tego konstruktu. Dzięki temu możli-
we będzie nawiązanie dialogu między badaczami różnych środowisk i  praktykami 
w nich funkcjonującymi oraz stwierdzenie, iż wszyscy oni „traktują o tym samym”. 
Jest zatem uzasadnione poszukiwanie nowego modelu kultury szkoły, przy czym 
owa nowość nie musi – a  może nawet i  nie powinna – być utożsamiana z  wyna-
lezieniem kolejnej koncepcji, bowiem to oznaczałoby dodanie następnego punktu 
widzenia na omawiany problem do już istniejących, czyli nie przyczyniłoby się do 
poprawy istniejącego stanu rzeczy, wręcz przeciwnie, wzmocniłoby chaos. 

Z drugiej zaś strony, zwykłe zsumowanie wszystkich elementów dostępnych 
w dotychczas wypracowanych koncepcjach, które przecież bywają zgoła odmienne 
i miejscami sprzeczne wobec siebie, także nie jest rozwiązaniem pożądanym. Po-
trzebne jest zatem określenie jednolitych ram, w obrębie których wyszczególnione 
są elementy, wymiary czy poziomy kultury szkoły, które są uzasadnione, zweryfi-
kowane i gwarantują spójny obraz. Wskazane byłoby ponadto, by „nowy” model 
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wynikał z już powstałych, ale także by był w stanie poradzić sobie z ich ogranicze-
niami. Sprostać temu wyzwaniu spróbowali La Tefy Schoen i Charles Teddlie.

5. Charakterystyka modelu La Tefy Schoen i Charlesa Teddliego

W  celu opracowania modelu kultury szkoły i  sprecyzowania, co „kryje się” 
pod tym pojęciem, Schoen i  Teddlie (2008) sporządzili listę czynników na pod-
stawie różnych wyodrębnianych zmiennych, właściwości, terminów i  koncepcji 
dostępnych w literaturze przedmiotu. Następnie wskaźniki te zostały zgrupowane 
na zasadzie podobieństwa lub/i dominującego tematu. W efekcie wyłoniono czte-
ry wymiary kultury szkoły, które opatrzono etykietami oddającymi ich zawartość 
treściową4. Wymiary te zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wymiary kultury szkoły.

Jednostka Organizacja

Rada pedagogiczna 
i administracja szkoły

I Orientacja zawodowa II Struktura organizacyjna

działania i postawy określające 
stopień nauczycielskiego profesjonali-

zmu grona pedagogicznego

styl przywództwa, komunikacja i procesy, które  
decydują o tym, jak szkoła – jako organizacja społecz-

na - funkcjonuje

Uczniowie i Rodzice

III Jakość środowiska uczenia się IV Skoncentrowanie na uczniu

konstruktywne czynności, w które 
angażują się uczniowie

zespołowe działania i programy podejmowane  
na rzecz wsparcia osiągnięć ucznia

Źródło: opracowane na podstawie Schoen i Teddlie 2008, 140.

Pierwszy wymiar – orientacja zawodowa – koncentruje się wokół pytania, 
w jakim stopniu nauczyciele rutynowo i z entuzjazmem angażują się w rozwój za-
wodowy zarówno na poziomie osobistym, na poziomie grupy oraz całego grona 
pedagogicznego. Wskaźnikami w  obrębie tego wymiaru5 są m.in. cele formalne/
plan rozwoju osobistego, wsparcie szkoleniowe dostępne dla nauczycieli, postawy 
pracowników/skuteczność nauczycieli w zakresie rozwoju i wprowadzania zmian, 
stopień profesjonalizmu, stopień wspólnotowości i  współpracy przy planowaniu 
pracy, mentoring nowych nauczycieli.

Wymiar drugi – struktura organizacyjna – uwzględnia pytanie o  stopień, 
w jakim formalne i nieformalne struktury organizacyjne szkoły wzmacniają dąże-
nie do pożądanych zmian. Do przykładowych wskaźników należy m.in. styl przy-
wództwa dyrekcji, nieformalne przywództwo, struktura komunikacji, procedury, 
zasady, tradycje, kohezja grona pedagogicznego, sposób formułowania i  realizo-
wania misji szkoły, formalne struktury rozwiązywania problemów itp.

4 Model La Tefy Schoen i Charlesa Teddlie był już przywoływany przez autorki w pracy Der-
nowska 2014 oraz Dernowska i Tłuściak-Deliowska 2015a.

5 Szczegółowy wykaz wskaźników do wszystkich wymiarów przedstawiono w  pracy doktor-
skiej Schoen 2005.
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Wymiar trzeci – jakość środowiska uczenia się – dotyczy pytania o  aktyw-
ne zaangażowanie uczniów w uczenie się na wysokim poziomie poznawczym. Do 
wskaźników zaliczyć należy m.in. stopień zaangażowania uczniów, monitorowa-
nie procesu uczenia się, uwzględnienie potrzeb ucznia, ocenianie kształtujące itp.

W czwartym wymiarze – skoncentrowanie na uczniu – centralnym pytaniem 
jest, w jakim stopniu szkolne zasady, programy, procedury oraz tradycje pomagają 
zapewnić każdemu z uczniów sukces edukacyjny. Wskaźnikami są m.in. mechani-
zmy, za sprawą których możliwa jest identyfikacja potrzeb uczniów i interwencja 
edukacyjna; wsparcie udzielane uczniom i  ich rodzicom; zaangażowanie rodzi-
ców; motywowanie uczniów; stopień równowagi pomiędzy wymaganiami formal-
nymi a indywidualizacją i dobrym samopoczuciem ucznia w szkole.

Wyróżnione wymiary były analizowane przez autorów w odniesieniu do kil-
ku teorii z  zakresu zarządzania, psychologii i  pedagogiki (np. teoria organizacji 
Getzelsa i  Guby, teoria doskonalenia jakości pracy szkoły Fullana czy koncepcja 
kultury organizacyjnej Scheina; Shoen 2005; Shoen i  Teddlie 2008). Na podsta-
wie tych porównań i analiz ustalono, że „nowy” model kultury szkoły uwzględnia 
kwestie poruszane przez przywołanych autorów teorii organizacji i  efektywności 
szkoły, zawiera różne dane dotyczące funkcjonowania organizacji i  przystaje do 
różnych poziomów kultury, a zatem zdaje się odpowiadać potrzebie całościowego, 
a zarazem szczegółowego ujęcia kultury szkoły.

Lista wskaźników opracowana przez autorów może być potraktowana jako 
przykład operacjonalizacji zmiennych. Przy czym, należy zauważyć, że poszczegól-
ne komponenty zdają się pasować do więcej niż jednego wymiaru z tego względu, 
że są one traktowane raczej jako nakładające się na siebie niż wzajemnie się wyklu-
czające. W każdym z tych wymiarów można zidentyfikować zaproponowane przez 
Scheina (1990) poziomy, czyli artefakty, wartości i przekonania oraz podstawowe 
założenia. Graficznie ów model autorzy przedstawili w postaci puzzli celem pod-
kreślenia komplementarności wymiarów i  założenia, że tylko razem te wymiary 
zapewniają pełną reprezentację kultury danej szkoły. Tym sposobem otrzymano 
wielopoziomowy i wielowymiarowy model/konstrukcję kultury szkoły.

Model opracowany przez Schoen i  Teddliego oferuje całościowe spojrzenie 
na placówkę edukacyjną i  jednocześnie umożliwia orientację w  wyizolowanych 
obszarach kultury szkoły. Oferuje „płaszczyznę do porównywania różnych wymia-
rów funkcjonowania szkoły odzwierciedlonych w  czterech dziedzinach, tworząc 
ramy do dyskusji o kondycji szkoły i możliwościach oraz kierunkach jej zmiany” 
(Dernowska i Tłuściak-Deliowska 2015a, 62). 

Zaprezentowany model przyczynia się również do uporządkowania wza-
jemnych relacji pomiędzy kulturą i klimatem szkoły. Konstrukcja modelu oparta 
jest na tezie, że klimat stanowi jeden z  poziomów kultury i  zarówno klimat, jak 
i  kultura oddziałują na osiągnięcia uczniów. Ten model kultury cechuje wysoka 
użyteczność praktyczna, jeśli idzie o  poszukiwanie sposobów poprawy efektów 
kształcenia, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia rozdźwięku pomiędzy 
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teorią a  empirią, pomiędzy polityką a  praktyką edukacyjną. Konstruowanie pro-
cedury badawczej w oparciu o ten model kultury szkoły daje badaczom nie tylko 
możliwość diagnozy jakości konkretnego środowiska szkolnego, ale również po-
zwala, na jej podstawie, sformułować klarowną informację zwrotną na temat tych 
wymiarów funkcjonowania szkoły, które znacząco osłabiają efekty jej pracy. Na 
podstawie tych przesłanek można następnie opracowywać i wdrażać rozwiązania 
naprawcze, a  tym samym zmieniać mniej lub bardziej „toksyczne” kultury (Deal 
i Peterson 1999), tak profilować różne wymiary życia szkolnej organizacji, by jak 
najlepiej służyło to uczeniu się i rozwojowi wszystkich jej uczestników. 

Do ograniczeń tego modelu należy to, że tylko w niewielkim stopniu traktuje 
o  subkulturach w  obrębie danej szkoły. W  niewielkim stopniu uwzględnione są 
też wpływy zewnętrzne w tym modelu, związki szkoły ze środowiskiem lokalnym, 
choć informacje na ten temat można uwzględnić w  wymiarze II i  IV. Ten model 
odnosi się zasadniczo do treści kultury, nie uwzględnia natomiast w równym stop-
niu innych jej cech, takich jak siła czy homogeniczność (Maslowski 2006).  

Przedstawiony model zapewnia jednak w  miarę jednolite ujęcie tego, co 
w  odniesieniu do kultury organizacji pojawia się w  różnych tradycjach badaw-
czych. Można go potraktować jako bazową strukturę do projektowania badań kul-
tury szkoły mających na calu zarówno jej diagnozę, jak i porównanie z innymi. Ów 
model sugeruje wykorzystanie zróżnicowanych metod badawczych (triangulację 
danych i  metod), przy czym dobór metod, technik i  narzędzi pozostaje w  gestii 
badacza.

6. Z doświadczeń własnych – aplikacja modelu La Tefy Schoen i Charlesa 
Teddliego do badania kultury szkoły 

Kultura szkoły jest przedmiotem dociekań badawczych autorek od kilku lat. 
Celem ostatniego projektu badawczego było uzyskanie możliwie pełnego obrazu 
badanych (wybranych) szkół, dlatego też zdecydowały się one sięgnąć po model 
Schoen i  Teddliego oraz połączyć ilościową oraz jakościową strategię badawczą. 
Ten zabieg, w  mniemaniu autorek, miał umożliwić nie tylko poszukiwanie uni-
wersalności, wskazanie powtarzalności określonych elementów (zjawisk, zacho-
wań, sytuacji) składających się na kulturę szkoły, udokumentowanie związków po-
między całokształtem życia i funkcjonowania szkoły a jego efektami, ale również 
zaowocować bogatymi, „gęstymi” opisami codziennego życia szkół, rozumienia 
poszczególnych elementów czy aspektów tego życia przez osoby w nim zanurzone. 

Badania w  każdej szkole zostały podzielone na dwa etapy. Etap pierwszy po-
przedzony był fazą wstępną, która rozpoczynała się w momencie „wejścia do szkoły” 
i sprowadzała się do obserwacji jej funkcjonowania, zachowań członków społeczno-
ści szkolnej oraz nieformalnych rozmów z nimi. Obserwacja różnego typu przenika-
ła fazy kolejne aż do zakończenia badań. W pierwszym „właściwym” etapie domino-
wało podejście ilościowe. Wykorzystane narzędzia zostały przedstawione w tabeli 4. 
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Dane były zbierane na terenie szkoły (uczniowie wypełniali kwestionariusze w czasie 
wolnych lekcji; nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły w wolnym czasie; rodzice 
w szkole i częściowo w domu). Przy czym, na tym etapie prowadzono także obser-
wację życia szkolnego i  rytuałów związanych z  różnymi szkolnymi sytuacjami, np. 
organizację i  przebieg dnia otwartego, wywiadówki itp. Po dokonaniu analizy ma-
teriału pochodzącego z kwestionariuszy, przystępowano do drugiej fazy, która zdo-
minowana była przez jakościowe podejście badawcze. Zgromadzono dokumentację 
szkolną (statut szkoły wraz z  misją, programy nauczania, program wychowawczy, 
program profilaktyczny, regulamin szkoły, zasady oceniania wewnątrzszkolnego) 
i poddano ją analizie pod kątem różnych aspektów i wymiarów kultury szkoły. Na-
stępnie przeprowadzono wywiady swobodne z dyrekcją szkoły oraz z nauczycielami 
wybranych przedmiotów. Rozmowy miały charakter indywidualny i  odbywały się 
na terenie szkoły. Ich celem było poszerzenie i pogłębienie danych zdobytych w fazie 
ilościowej. Na tym etapie odbyły się także obserwacje lekcji, których celem była ana-
liza procesu dydaktyczno-wychowawczego.

Tabela 4. Źródła danych w badaniach własnych.

Wymiar Dane ilościowe Dane jakościowe

I. 
Orientacja 
zawodowa

„Kultura szkoły. Kwestionariusz dla nauczyciela” (Tłuściak-Deliowska 
i Dernowska 2016; polska adaptacja „The School Culture Survey, Gruenert 
and Valentine” 1998)6. Wymiar: rozwój zawodowy, współpraca nauczycie-
li, wzajemne wsparcie, jedność celu. 

Ankieta dla nauczycieli, pozostałych pracowników szkoły i dyrekcji „Kli-
mat społeczny w  mojej szkole” (Woynarowska-Sołdan 2006). Wymiary: 
satysfakcja z  pracy w  szkole; stres i  poczucie przeciążenia pracą, relacje 
interpersonalne między współpracownikami.

Wywiad 
z nauczycielami

Wywiad z dyrektorem

II. 
Struktura 
organizacyjna

„Kwestionariusz Klimatu Organizacyjnego Szkoły Gimnazjalnej” (Tłu-
ściak-Deliowska i  Dernowska 2015). Trzy wymiary dotyczące zachowań 
dyrektora względem nauczycieli: zachowania wspierające, zachowania 
władcze, zachowania restrykcyjne.

„Kultura szkoły. Kwestionariusz dla nauczyciela” (Tłuściak-Deliowska 
i Dernowska 2016). Wymiar: przywództwo wspólne.

Wywiad 
z nauczycielami

Wywiad z dyrektorem

Analiza dokumentacji 
szkolnej

III. 
Jakość 
środowiska  
uczenia się

Ankieta dla uczniów, nauczycieli i  rodziców „Klimat społeczny w  mojej 
szkole” (Woynarowska-Sołdan 2006). Wymiary: stwarzanie uczniom moż-
liwości efektywnej pracy na lekcjach; relacje między uczniami; przeciąże-
nie nauką; zachowania aspołeczne uczniów w szkole.

Obserwacja lekcji

Analiza dokumentacji 
szkolnej

IV. 
Skoncentrowanie 
na uczniu

„Kultura szkoły. Kwestionariusz dla nauczyciela” (Tłuściak-Deliowska 
i  Dernowska 2016). Wymiar: partnerstwo na rzecz uczenia się. Ten sam 
wymiar uwzględniono w ankiecie skierowanej do rodziców i uczniów.

Ankieta dla uczniów, nauczycieli i  rodziców: „Klimat społeczny w  mojej 
szkole” (Woynarowska-Sołdan 2006). Wymiary: wsparcie społeczne, mo-
tywowanie uczniów do osiągania sukcesów, przestrzeganie praw uczniów, 
znajomość reguł szkolnych i ich ocena; współpraca nauczycieli z rodzica-
mi; zaangażowanie rodziców. 

Obserwacja lekcji

Analiza statutu szkoły

Swobodna pisemna 
wypowiedź badanego

Źródło: opracowanie własne.
6 Proces adaptacji narzędzia i  jego charakterystyka zostały przedstawione w  pracy Tłuściak-

-Deliowska i Dernowska 2018. 
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W  efekcie zgromadzono niezwykle obszerny materiał badawczy, który miał 
postać danych liczbowych pochodzących z  kwestionariuszy, pisemnych wypo-
wiedzi badanych, materiału dźwiękowego (nagrane wywiady), dokumentów 
szkolnych, notatek i raportów badaczy. Ów materiał – odpowiednio zakodowany 
i  uporządkowany za sprawą przyjętego modelu – stał się bazą do poznania, opi-
sania i zrozumienia życia badanych szkół7. Przyczynił się do wzbogacenia wiedzy 
teoretycznej na temat kultury szkoły oraz dostarczył danych użytecznych do dzia-
łań praktycznych. Odpowiednio przygotowane raporty badawcze zostały przeka-
zane dyrektorom szkół oraz omówione podczas posiedzenia rady pedagogicznej 
(zorganizowano także warsztaty dla nauczycieli). Przekazane informacje zwrotne 
miały zapewnić teoretyczne ramy dla umożliwienia zrozumienia kultury szkoły 
i  analizy jej wymiarów. Na tej podstawie możliwe było sformułowanie implikacji 
praktycznych dotyczących możliwości oddolnego zmieniania własnego środowi-
ska szkolnego na lepsze.

Uwagi końcowe

Jednym z podstawowych założeń badania kultury szkoły jest stwierdzenie, że 
jest ona skomplikowaną i  trudno uchwytną konstrukcją. W  konsekwencji, prowa-
dzone dotychczas badania albo zorientowane były na badanie niewielkiego wycin-
ka rzeczywistości szkolnej albo kilku jego fragmentów. Ciągle brakuje badań, które 
pozwoliłyby zbliżyć się do omawianego konstruktu z  ujęciem całej jego złożono-
ści, dzięki którym możliwe byłoby wniknięcie w specyfikę kultury szkoły oraz udo-
kumentowanie jej kompleksowych i  wielostronnych oddziaływań. Przedstawiony 
w niniejszym tekście model zaproponowany przez Schoen i Teddliego przesuwa dys-
kurs o kulturze szkoły w kierunku bardziej skomplikowanego i jednocześnie mniej 
uproszczającego traktowania tego konstruktu oraz stanowić może punkt wyjścia do 
opracowywania strategii badawczych. Przyjęta na jego podstawie metodyka działań 
w badaniach własnych umożliwiła w ocenie autorek obiektywne spojrzenie na rze-
czywistość szkolną obecną w  danych placówkach, jak również dostarczyła subiek-
tywnego ujęcia zróżnicowanych aspektów tej rzeczywistości – rzeczywistości do-
świadczanej przez różne grupy uczestników szkolnego życia. Zastosowanie szerokiej 
gamy metod i zgromadzonych dzięki nim danych, które następnie były triangulowa-
ne, zapewniło o wiele bardziej wszechstronny i pełniejszy obraz szkoły, zaś uwzględ-
nienie przywołanego modelu pozwoliło na ich uporządkowanie, co jest istotne przy 
badaniu tak złożonego konstruktu, jakim jest kultura szkoły.

Pomijając ograniczenia samego modelu, które wcześniej zostały wskazane, 
a  które odnoszą się także do przeprowadzonych badań, odnotować należy kilka 

7 Biorąc pod uwagę ograniczenia edytorskie tekstu oraz jego cel, który dotyczył głównie strony 
metodologicznej badania kultury szkoły, szczegółowa prezentacja uzyskanych wyników wykracza 
poza jego ramy. Ma ona jednak wyraz w raportach badawczych (dostępnych u autorek) oraz w cyklu 
publikacji, z  których część została już opublikowana, m.in. Dernowska 2016; Tłuściak-Deliowska 
2017; Tłuściak-Deliowska, Dernowska i Gruenert 2017.
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innych wniosków. Interesujące jest chociażby to, na ile otrzymane przez szkoły 
informacje zwrotne zaowocowały ewentualną zmianą w  obszarach, które jej wy-
magały. Z  tego względu istotne byłoby prowadzenie badań podłużnych, tudzież 
badań w działaniu. W prowadzonych przez autorki badaniach w niewielkim stop-
niu uwzględniono aspekty historyczne funkcjonowania szkół, jak również ich 
stronę architektoniczną odnoszącą się do analizy przestrzeni i  miejsc szkoły czy 
innych fizycznych artefaktów kultury szkoły. Ponadto, potrzebne jest opracowy-
wanie i  weryfikowanie narzędzi do badań ilościowych, bowiem w  tym obszarze 
tych dedykowanych szkole jest wciąż niewiele. Niemniej, przeprowadzone badanie 
jest jednym z pierwszych prób użycia podejścia „hybrydowego” (Janićijević 2011) 
do badania kultury szkoły, zaś jego efekty są zachęcające i dają podwaliny dla przy-
szłych tego typu badań. 
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Summary

The article is of theoretical and research character. It presents an analysis of opinions expressed 
by assistance programmes students from Poland and Ukraine on spiritual support for persons with 
intellectual disability (ID). The research was conducted among first year students of psychology, 
pedagogy and special pedagogy. Spirituality of man is one of the elements that make up the fullness 
of humanity. A  diagnostic survey method was used in the study and statistical methods were used 
for data analysis, e.g. Test χ2. The findings are not diametrically differentiated by individual variables. 
The results show that young people from these two countries, who in future will be dealing with in-
dividuals with ID, recognize spiritual support for this social group as one of their fundamental rights.
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Streszczenie

Artykuł ma charakter teoretyczno-badawczy. Przedstawia eksplorację opinii studentek i studen-
tów kierunków pomocowych, z Polski i Ukrainy, na potrzebę wsparcia duchowego dla osób z niepełno-
sprawnością intelektualną (NI). Do badań zostały wybrane osoby z początku pierwszego roku studiów 
na: psychologii, pedagogice, pedagogice specjalnej i pracy socjalnej. Duchowość człowieka jest jednym 
z elementów tworzących pełnię człowieczeństwa. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagno-
stycznego, a do analizy danych wybrano metody statystycznego opracowania, np. Test  χ2 . Otrzymane 
wyniki nie są diametralnie zróżnicowane przez poszczególne zmienne. Rezultaty pokazują, że młodzi 

1  Dr hab. Ditta Baczała prof. UMK – jest kierownikiem Katedry Psychopedagogiki Specjalnej 
na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w  Toruniu. Zainteresowania naukowe: rozwój społeczny 
i funkcjonowanie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu głębszym, w każ-
dym wieku) ze szczególnym uwzględnieniem ich kompetencji społecznych. E-mail: dittab@umk.pl.

2  Dr hab. Józef Binnebesel prof. UMK – jest kierownikiem Katedry Tanatopedagogiki i Terapii 
na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu. Zainteresowania naukowe: obszar opieki i te-
rapii dzieci przewlekle chorych oraz terapii osób, a w szczególności dzieci, w żałobie; problematyka 
duchowości osób w stanach specjalnych. E-mail: job@fizyka.umk.pl.



120 DITTA BACZAŁA, JÓZEF BINNEBESEL 

obywatele z  tych dwóch państw, którzy w  przyszłości zawodowej będę zajmować się osobami z  NI, 
uznają wsparcie duchowe dla tej grupy społecznej za jedno z jej podstawowych praw. 

Słowa kluczowe: niepełnosprawność intelektualna, duchowość, wsparcie duchowe

Wprowadzenie

Niepełnosprawność intelektualna (NI) jest stanem, który cechują niższy niż 
przeciętny poziom funkcjonowania intelektualnego i ograniczenia w zakresie za-
chowań przystosowawczych. Niepełnosprawność tę można interpretować wielo-
wątkowo i  wieloaspektowo, w  kontekście: medycznym, psychologicznym, spo-
łecznym, kulturowym, ale i  duchowym. Osoby z  NI należą do grupy społecznej 
marginalizowanej i  wykluczanej, na przykład w  Europie (Open Society Founda-
tions). Procesy dyskryminacyjne, nadal odnoszące się do tej zbiorowości, dotyczą 
również jej duchowości – zarezerwowanej w społecznym i kulturowym stereotypie 
dla jednostek w normie intelektualnej (Baczała 2012).

Duchowość jest pojęciem wieloznacznym, kojarzonym z  czymś wzniosłym, 
nadnaturalnym lub używanym jako synonim wyznania czy religii. Duchowość 
najczęściej jest interpretowana w  obszarze refleksji, badań i  praktyki (na przykład 
pedagogicznej – wychowanie) w  ujęciu filozoficznym, teologicznym lub psycholo-
gicznym. Duchowość, jak zauważa Viktor Frankl, określa pełnię człowieczeństwa, 
a  ujęcie istoty natury człowieka wyłącznie w  kontekście biologiczno-psychologicz-
nym czy społeczno-kulturowym zubaża i nie stanowi o jego pełnej podmiotowości 
(Binnebesel 2014; Frankl 1984, 2009). Deprywacja kwestii doświadczania duchowo-
ści jest ważnym komponentem cierpienia totalnego, którego mogą doznawać osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną (Binnebesel 2013; 2017). Takie podejście upo-
ważnia do dyskusji na temat kształcenia i przygotowania profesjonalnych kadr dia-
gnostycznych i terapeutyczno-opiekuńczych, zawodowo służących wsparciem oso-
bom z niepełnosprawnością intelektualną. Niestety literatura przedmiotu dotycząca 
problematyki niepełnosprawności intelektualnej czy pedeutologii zawodów wspie-
rających nie obfituje w rozważania teoretyczne i raporty z eksploracji tego obszaru.

Istotnym elementem przygotowania wspomnianych kadr – i  jednocześnie 
naszym problemem badawczym – jest: jakie mają opinie studentki i  studenci 
z Polski oraz Ukrainy pierwszego roku pomocowych kierunków studiów na temat 
wsparcia duchowego osób z  NI. Moment badania tych zapatrywań wybraliśmy 
świadomie. Jest nim czas podejmowania przez badanych studiów (pierwsze dwa 
miesiące studiowania), ukończenie których pozwala podjąć profesjonalne działa-
nia wspierające osoby upośledzone umysłowo. Przyjmujemy, że holistyczne trak-
towanie człowieka z  niepełnosprawnością intelektualną, uwzględniające aspekt 
duchowy jego tożsamości, stanowić powinno fundamentalny element kształcenia 
studentów kierunków pomocowych.
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1. Nota metodologiczna

Badania przeprowadziliśmy w  paradygmacie pozytywistycznym i  modelu 
porównawczym, częściowo osobiście, a także z pomocą wybranych przez nas an-
kieterów3. Terenem badań były dwa celowo wybrane państwa: Polska i  Ukraina. 
Polska została wybrana jako kraj, w którym 92,8%4 obywateli deklaruje wyznanie 
rzymskokatolickie. Polskie społeczeństwo można uznać za wyznaniowo homoge-
niczne. Ukraina została wybrana jako teren badań z  uwagi na wyznaniową hete-
rogeniczność społeczeństwa (prawosławie, grekokatolicyzm, rzymskokatolicyzm, 
judaizm)5. Populacją badawczą byli studentki i studenci (N=292) pierwszego roku 
studiów na kierunkach: psychologia, pedagogika specjalna i  pedagogika ogólna. 
Badani byli w  grupie wiekowej od 17. do powyżej 26. lat6 i  rekrutowaliśmy ich 
z rozmysłem z wybranych uczelni wyższych w Polsce i Ukrainie. Wybraliśmy ce-
lowo takie właśnie kierunki studiów, które nadają zawodowe kwalifikacje szczegó-
łowe do pracy w  instytucjach edukujących i  rehabilitujących oraz wspierających 
i opiekujących się osobami z niepełnosprawnością intelektualną w danym kraju7. 
O naszym wyborze zadecydowały akty normatywne regulujące uprawnienia i wy-
magania w tych zawodach w Polsce i na Ukrainie. 

Postawiliśmy kilka pytań badawczych:
1) Jakiego rodzaju wsparcie powinny otrzymywać osoby z NI?
2) Która nacja – Polacy czy Ukraińcy – jest bardziej przekonana o potrzebie 

udzielania wsparcia duchowego osobom z NI?
3) Jak wiek badanych modeluje opinię o potrzebie wsparcia duchowego wo-

bec osób z NI?
4) Jak wyznanie, deklarowane przez badanych, formuje opinię o  potrzebie 

wsparcia duchowego wobec osób z NI?
5) Czy kierunek studiów ma znaczenie dla opinii badanych o  potrzebie 

wsparcia dla osób z NI?
Opracowaliśmy narzędzie badawcze – kwestionariusz ankiety8 (Zwingmann, 

Klein i Büssing 2011). Składał się on z 20 zamkniętych pytań eksplorujących opinie 
studentek i  studentów, studiujących na tzw. kierunkach pomocowych9, na temat 

3 Ankieterzy pracujący na Ukrainie musieli biegle posługiwać się językiem ukraińskim. 
4 GUS – badanie spójności społecznej przeprowadzone w 2015 roku.
5 Uznaliśmy, że wyznanie jest jednym z  czynników determinującym poglądy i  opinie na du-

chowość człowieka. 
6 Wprowadziliśmy podział badanych według następujących grup wiekowych: 17-19 lat, 20-22 lat, 

23-25 lat i powyżej 26 lat. Uznaliśmy, że opinie i poglądy na wybrany temat – w grupie badawczej mło-
dych ludzi na etapie pierwszym i drugim w tzw. wczesnej dorosłości – mogą ulegać szybkim zmianom.

7 Na przykład: szkoły podstawowe (PL), podstawowe szkoły specjalne (Uk), domy pomocy 
społecznej (PL), organizacje pozarządowe wspierające osoby z NI (PL; Uk), domy dla dzieci niepeł-
nosprawnych (Uk). 

8 Dla badanych z Ukrainy ankiety zostały przygotowane w języku ukraińskim. 
9 Pomocowe kierunki studiów – w  naszej opinii – przygotowują do pracy z  osobami potrze-

bującymi pomocy, wsparcia i  opieki na różnych etapach ich życia. Na takich kierunkach studiów 



122 DITTA BACZAŁA, JÓZEF BINNEBESEL 

osób z niepełnosprawnością intelektualną10. Nasza eksploracja miała stosunkowo 
szerokie spectrum. Podjęliśmy w nim między innymi zagadnienie związane z opi-
niami badanych osób na temat udzielania wsparcia duchowego osobom niepełno-
sprawnym intelektualnie. Konieczność wsparcia duchowego ujmuje z jednej stro-
ny Magisterium Kościoła Rzymskokatolickiego i  Episkopat Polski tegoż Kościoła 
(Benedykt XVI 2006; Francesco 2016, 2017; Jan Paweł II 1981, 1994, 2004; Dyrek-
torium katechetyczne 2001; Katecheza po Soborze Watykańskim II 1985) oraz coraz 
szersze grono osób związanych z  edukacją i  rehabilitacją osób z  niepełnospraw-
nością intelektualną (Katecheza osób szczególnej troski 2008; Kiciński 2010; Kielar 
i Tomczak 2002; Stala 2003). Duchowość osób z niepełnoprawnością intelektualną 
jest rozpatrywana poza religijnością, jako ważny element rozwoju i  troski o  ich 
pełny oraz harmonijny charakter (Bonelli i Koenig 2013; Poston i Turnbull 2004; 
Switzky i  Greenspan 2006; Vogel, Polloway i  Smith 2006). W  założeniach teore-
tycznych naszych badań odeszliśmy od obowiązującego stereotypu kulturowego 
stanowiącego niepisaną zasadę, iż opieka duchowa jest przede wszystkim opieką 
religijną realizowaną przez kapłana.

2. Rezultaty 

Prezentowana w  niniejszej analizie kwestia wsparcia duchowego dla osób 
z NI była częścią rozbudowanego pytania, dotyczącego różnych rodzajów wspar-
cia dla tej grupy społecznej: „jakiego rodzaju wsparcie powinny otrzymywać oso-
by z niepełnosprawnością intelektualną – rzeczowe, finansowe, rehabilitacyjne czy 
duchowe?”. Wyniki ilustruje wykres 1.

Wykres 1. Rodzaje wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w opinii badanych (w %).

Źródło: badania własne 2016 r.

kształcą się przyszli profesjonaliści stanowiący trzon kadry w  instytucjach budujących systemy 
wsparcia dla jednostek i  zbiorowości zagrożonych dyskryminacją, wykluczeniem społecznym oraz 
stygmatyzacją z  uwagi na ich stan: biedy ekonomicznej, niepełnosprawności, choroby przewlekłej, 
uzależnienia, bezrobocia czy niesprawiedliwości społecznej.  

10  Badanie było przeprowadzone w ramach tematów badawczych realizowanych na Wydziale 
Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaj Kopernika w Toruniu przez Katedrę Psychopedagogiki 
Specjalnej oraz Katedrę Studiów nad Niepełnosprawnością i Tanatopedagogiki (od 1-10-2017 Tana-
topedagogiki i Terapii).
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Prezentowane na powyższym wykresie dane wskazują jednoznacznie, że 
w  gronie wszystkich badanych studentek i  studentów pierwszego roku studiów 
na kierunkach pomocowych zdecydowanie popierane było wsparcie rehabilitacyj-
ne i  duchowe. W  przypadku wsparcia rehabilitacyjnego przeszło 90% badanych 
udzieliło pozytywnych odpowiedzi („tak” i „raczej tak”), a w kazusie wsparcia du-
chowego odsetek ten był niewiele mniejszy, ze wskazaniem większego procenta 
(8,1%) osób niemających na ten temat zdania. Na podstawie tych danych można 
stwierdzić, że w gronie studentek i studentów rozpoczynających zgłębianie wiedzy 
niezbędnej do świadczenia wsparcia osobom niepełnosprawnym oczywiste, poza 
działaniami rehabilitacyjnymi, wydaje się być objęcie podopiecznych również 
wsparciem duchowym. 

Rozkład wartości w  Teście χ2 ukazuje istnienie statystycznej zależności po-
między wskazaniami dotyczącymi wsparcia duchowego a  przynależnością pań-
stwową (χ2=0,027, df-4). Wykres 2. ilustruje wydawanie opinii przez responden-
tów o potrzebie wsparcia duchowego dla osób z NI w zależności od przynależności 
państwowej.

Wykres 2. Opinia o potrzebie wsparcia duchowego dla osób z NI a przynależność państwowa bada-
nych (w %).

Źródło: badania własne 2016 r.

Okazuje się, że w  rozkładzie szczegółowym wśród Ukraińców i  Polaków 
dominowały odpowiedzi pozytywne („tak” i „raczej tak”). Właśnie w tych odpo-
wiedziach pojawia się największa różnica pomiędzy obydwoma nacjami. Więcej 
odpowiedzi „tak” było w  gronie badanych Ukraińców (80%) niż Polaków (65%). 
Odpowiedzi „raczej tak” udzieliło około 24% Polaków i  około 10% Ukraińców. 
Najmniejszą różnicę dało się zaobserwować we wskazaniach negatywnych „raczej 
nie” i „nie”, gdzie jednak wśród odpowiadających w niewielkim stopniu domino-
wały osoby z Ukrainy. Biorąc zaś pod uwagę ogólny rozkład uwzględniający skon-
centrowanie danych na wskazaniach pozytywnych i  negatywnych, wspomniane 
różnice się zatracają. We wskazaniu neutralnym różnica zaostrza się i jest dominu-
jąca wśród pozostałych dwóch wskazań skumulowanych (pozytywne/negatywne).

Analizując różnice w  obydwóch nacjach w  kontekście płci, biorąc oczywiście 
pod uwagę fakt sfeminizowania kierunków pomocowych w  Polsce i  na Ukrainie, 
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zaobserwowaliśmy jednak pewne prawidłowości. W  gronie badanych Ukraińców  
(3 mężczyzn) wszyscy opowiedzieli się zdecydowanie za potrzebą duchowego wspar-
cia. Wśród Polaków (3 mężczyzn) wszyscy udzielili wskazania pozytywnego (jedna 
odpowiedź „tak” i  dwie „raczej tak”). Nikt z badanych mężczyzn w obydwu nacjach 
nie udzielił pozostałych trzech możliwych odpowiedzi. Traktujemy te wyniki jako 
swoistą ciekawostkę, mając pełną świadomość o ich nieistotności statystycznej.

Wiek badanych był zmienną mało różnicującą odpowiedzi wśród Polaków 
i  Ukraińców. W  przypadku pierwszej grupy wiekowej (17-19 lat) we wszystkich 
czterech typach odpowiedzi rozkład procentowy wśród badanych nacji był podob-
ny. Największe różnice dało się zaobserwować w  drugiej grupie wiekowej (20-22 
lata), gdzie wszyscy badani z Ukrainy udzielili odpowiedzi „tak” i nikt z badanych 
z  Polski nie odpowiedział „nie”. Wykres 3. ilustruje wyniki dotyczące zmiennej 
„wiek” i zmiennej „przynależność państwowa” badanych.

Wykres 3. Opinie respondentów o potrzebie wsparcia duchowego dla osób z N w rozbiciu na wiek 
i przynależność państwową (w %).

Źródło: badania własne 2016 r.

Kolejną zmienną jest deklarowane wyznanie badanych, które ze względu na swoje 
odniesienia do religii jest ściśle związane z duchowością (Moberg 1984). Może mieć to 
bezpośrednie przełożenie na obraz udzielanych odpowiedzi. Przede wszystkim w bada-
nej populacji widać większą różnorodność wyznań wśród Ukraińców, gdzie w  gronie 
udzielających odpowiedzi odnośnie do wsparcia duchowego dla osób z NI byli człon-
kowie Kościoła Rzymskokatolickiego, Grekokatolickiego11, Prawosławnego, Kościołów 
protestanckich i osoby innych wyznań oraz osoby bez wyznania. Wykres 4. przedstawia 
opinie respondentów z Ukrainy o potrzebie wsparcia duchowego dla osób z NI.

11 W kafeterii wyboru rozróżniono ten obrządek Kościoła Rzymskokatolickiego jako oddziel-
ny. Respondenci mieli do wyboru zarówno wyznanie rzymskokatolickie jak i grekokatolickie. W ba-
daniu wyznanie rzymskokatolickie rozumiane jest jako obrządek łaciński. Przed badaniem wyja-
śniono respondentom uzasadnienie takiego wyboru pomimo faktu, że nominalnie obydwa obrządki 
łaciński jak i grekokatolicki należą do jednego Kościoła Rzymskokatolickiego.
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Wykres 4. Opinie respondentów z Ukrainy o potrzebie wsparcia duchowego dla osób z NI w rozbi-
ciu na wyznanie grekokatolickie i prawosławne (w %).

Źródło: badania własne 2016 r.

Statystycznie wśród badanych Ukraińców liczebność protestantów, osób bez 
wyznania oraz osób wskazujących na inne wyznania poza wskazanymi w kafeterii 
była nieistotna. W  dynamice wskazania widać wyraźnie, iż w  gronie obydwóch 
wyznań dominowały odpowiedzi typu „tak”, na drugim miejscu „raczej tak”. Naj-
większa różnica dotyczy studentek i studentów z Ukrainy niemających zdania na 
temat wsparcia duchowego („nie wiem”). Widać tu wyraźnie, że grono niezdecy-
dowanych respondentów częściej występuje wśród badanych deklarujących przy-
należność do Cerkwii Prawosławnej niż Kościoła Grekokatolickiego. Różnica ta 
sięga prawie 12%. 

Analizując odpowiedzi polskich studentek i  studentów, mamy do czynienia 
jedynie z dwoma grupami umożliwiającymi operacje statystyczne (katolicy i oso-
by deklarujące się jako bez wyznania). Przeszło 85% udzielających analizowanej 
odpowiedzi – o  potrzebie wsparcia duchowego dla osób z  NI – wśród respon-
dentów z Polski deklarowało swoje wyznanie jako rzymskokatolickie. Około 13% 
badanych uznawało siebie za bezwyznaniowców, a 1,5% zaznaczyło pozycję „inne” 
niż wskazane w  kafeterii wyznanie. W  gronie badanych Polaków nie dało się za-
obserwować różnorodności. W  tym przypadku dało się wyabstrahować jedynie 
trzy grupy, „rzymskokatolicką”, „bez wyznania” oraz nieistotne z punktu widzenia 
statystycznego grono „inne wyznania” (2 osoby). Wśród badanych studentek i stu-
dentów z Ukrainy dominującym wyznaniem było grekokatolickie i prawosławne. 
Pozostałe wyznania, z racji małej liczby respondentów, nie mieściły się w rzetelno-
ści analizy statystycznej: rzymskokatolickie – 2 osoby, protestanckie – 6 osób, bez 
wyznania – 7 osób, inne – 6 osób. Istotę owych różnic ujmuje poniższy wykres.  
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Wykres 5. Opinie respondentów z Polski o potrzebie wsparcia duchowego dla osób z NI w rozbiciu 
na wyznanie rzymskokatolickie i brak wyznania (w %).

Źródło: badania własne 2016 r.

Wykres pokazuje wyraźnie, że zarówno osoby wyznania rzymskokatolickie-
go, jak i te bez wyznania, przede wszystkim wskazywały na konieczność wsparcia 
duchowego dla osób z NI. Zasadnicza różnica uwypukla się jednak w odpowiedzi 
„nie wiem”, gdzie wyraźnie dominowały osoby bez wyznania. Te same osoby za-
znaczyły także odpowiedź „raczej nie”. 

Wykres 6. Opinie respondentów o potrzebie wsparcia duchowego dla osób z NI w rozbiciu na kie-
runek studiów i przynależność państwową badanych (w %).

Źródło: badania własne 2016 r.

Powyższy rozkład ukazuje, że prawie wśród wszystkich badanych kierun-
ków pomocowych w Polsce i na Ukrainie dominującym trendem odpowiedzi było 
wskazanie na „tak”. Jedynym odstępstwem od tej reguły są polskie studentki i pol-
scy studenci pierwszego roku psychologii, gdzie procent wskazań oscylował w gra-
nicach 45, przy średniej pozostałych grup około 80%. Grupa ta również charak-
teryzowała się największym odsetkiem odpowiedzi „nie wiem” oraz „raczej nie”. 

Ciekawe wydaje się również, potwierdzone istotnością statystyczną (χ2=0,000, 
df-16), porównanie odpowiedzi dotyczących wsparcia duchowego dla osób z  NI 
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z  odpowiedziami odnoszącymi się do związków małżeńskich zawieranych przez 
te osoby. Okazało się, że wszyscy badani popierający wsparcie duchowe dla osób 
z NI, poparli również małżeństwa zawierane przez osoby z NI. Wśród responden-
tów z Polski i Ukrainy odpowiadających pozytywnie („tak” – 42,3% i „raczej tak” – 
28,8%) w kwestii duchowości, przeszło 82% dodatnio odniosło się do małżeństwa 
osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Zależność statystyczna wystąpiła również przy krzyżowaniu odpowiedzi do-
tyczących wsparcia duchowego z  doświadczaniem obrzydzenia przy kontakcie 
z  osobą niepełnosprawną intelektualnie (χ2=0,000, df-16). Znakomita większość 
respondentów udzielających odpowiedzi negujących („nie” i „raczej nie”) odczu-
cie obrzydzenia wskazywała pozytywny stosunek do udzielania wsparcia ducho-
wego podmiotowej grupie społecznej. 

Wśród badanych wskazujących na godność jako atrybut osób upośledzonych 
umysłowo, około 57% badanych pozytywnie odnosiło się do wsparcia duchowego. 
Wśród respondentów wskazujących na nieatrakcyjność jako cechę osób z  NI było 
prawie 21% tych, którzy pozytywnie odnosili się do udzielania wsparcia duchowego.

3. Dyskusja

Przeprowadzone przez nas badania są swoistym novum w  problematyce nie-
pełnosprawności intelektualnej człowieka – w szczegółowych zagadnieniach związa-
nych z wsparciem duchowym dla tej grupy społecznej. Amerykańskie Towarzystwo 
ds. Niepełnosprawności Intelektualnej i  Rozwojowej12 uznaje, że osoby z  NI mają 
pełne prawo do wyboru własnych form ekspresji duchowości i  jej praktykowania 
we wspólnocie społecznej, w  której żyją. Mają również prawo do niebrania udzia-
łu w  aktywnościach związanych z  duchowością i  religijnością. Ich najbliższe oto-
czenie powinno udzielać im systematycznego wsparcia, a społeczeństwo uznać ich 
prawa do ekspresji duchowości. Osoby z  NI są często traktowane jako niezaradne 
i niesamodzielne oraz niezdolne do podejmowania własnych wyborów i decyzji. Ich 
duchowość zatem może nie być konsekwencją indywidualnych wyborów jednostki, 
a wynikiem wpływu najbliższego otoczenia, na przykład rodziny czy specjalistów – 
stanowiących w życiu tej grupy istotny czynnik psychologiczno-społeczny.

Do szeroko rozumianego pojęcia „specjaliści” zaliczać się będą właśnie bada-
ni przez nas studentki i studenci pomocowych kierunków studiów. W niedalekiej 
przyszłości mogą oni decydować o życiu osób z NI – podmiotu swojej pracy zawo-
dowej (Zakrzewska-Manterys 2010). 

W  naszych badaniach udało nam się odpowiedzieć na postawione pytania 
badawcze, co przedstawimy poniżej jako dyskusję nad rezultatami. W  prezento-
wanych eksploracjach pokazaliśmy przekonania młodych osób dotyczące wsparcia 
duchowego dla osób z NI. Badani – studentki i studenci pomocowych kierunków 
studiów z  Polski i  Ukrainy – jednoznacznie wysoko umieścili wsparcie duchowe 

12 American Association on Intellectual and Developmental Disabilities – AAIDD. 
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(2. pozycja w wyborach) jako wyjątkowo ważne. Jest to dla nas pewnym zaskocze-
niem, ponieważ pokazuje zmianę w  społecznym stereotypie, w  którym pierwsze 
miejsca zajmują wsparcie finansowe i materialne (Maison 2008). Różnice pojawiły 
się w wyborach rodzajów wsparcia przy analizie zmiennej, jaką była przynależność 
państwowa. Młodzi obywatele Ukrainy w  zdecydowanej większości wskazali ten 
rodzaj wsparcia, podczas gdy wśród młodych Polaków nie było takiej większości. 
Jest to prawdopodobnie spowodowane heterogenicznością wyznaniową społe-
czeństwa ukraińskiego oraz tylko i  wyłącznie deklaratywnością wyznania rzym-
skokatolickiego społeczeństwa polskiego. Wśród Polaków deklarujących wyznanie 
rzymskokatolickie była przeważająca liczba osób pozytywnie wypowiadających się 
o konieczności wsparcia duchowego dla osób z NI. Wśród Ukraińców wypowia-
dający się pozytywnie deklarowali wyznanie grekokatolickie i  prawosławne. Za-
gadnienie to wymaga jednak pogłębionych badań innych czynników mogących 
mieć wpływ na takie wyniki.

Badana przez nas grupa młodych ludzi mieściła się w wieku od 17 do powyżej 
26 lat. W tym obszarze wiekowym zaznaczyliśmy przedziały (co dwa lata), uznając że 
tzw. wczesna dorosłość tego wymaga, a poglądy w tym wieku dość szybko mogą ulec 
zmianie. Okazało się jednak, że nie jest to zmienna szczególnie różnicująca. Na uwa-
gę zasługuje grupa wiekowa badanych 20-22 lata, w której wszyscy badani z Ukrainy 
opowiedzieli się za wsparciem duchowym dla osób z NI. Natomiast w gronie Polaków 
w tym wieku nikt nie wypowiedział się przeciwko temu wsparciu. Jest to grupa wieko-
wa osób studiujących, które skończyły już inne studia, na przykład pierwszego stopnia. 
Posiadają one zatem określoną wiedzę ogólną, na przykład z  filozofii czy socjologii, 
która daje im możliwość refleksji oraz analizy praw wykluczonych grup społecznych. 

Kierunek studiów nie był zmienną różnicującą odpowiedzi respondentów. 
Badani wypowiedzieli się za wsparciem duchowym dla osób z  NI. Ciekawy wy-
jątek (w  pozytywnych wskazaniach) stanowili badani potencjalni, młodzi psy-
cholodzy z  Polski, wśród których tylko połowa pozytywnie odniosła się do tego 
wsparcia. Uważamy, że jest to reakcja na dość pokaźną „dawkę” wiedzy psycholo-
gicznej, z którą studenci tego kierunku spotykają się już w pierwszych miesiącach 
studiowania. Wiedzy poważnej, być może czasami przytłaczającej ciężarem od-
powiedzialności za drugiego człowieka. Wiedzy, która nakazuje być wyważonym 
w swych zawodowych sądach i decyzjach. 

Ciekawe wyniki otrzymaliśmy z krzyżowania odpowiedzi badanych na inne 
pytania z odpowiedzią dotyczącą wsparcia duchowego dla osób z NI. Respondenci 
(w zdecydowanej większości) uznający konieczność udzielania tego wsparcia:

- popierali małżeństwa osób z upośledzeniem umysłowym;
- nie czuli obrzydzenia do podmiotowej grupy społecznej;
- uznawali godność za atrybut osób z NI;
- nie uznawali nieatrakcyjności za cechę osób z NI.
Z przeprowadzonych badań można wyprowadzić wniosek, że młodzi obywa-

tele z Polski i Ukrainy, którzy mają pozytywny stosunek do osób z niepełnospraw-
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nością intelektualną i  nie są „dziećmi” społecznych i  kulturowych poniżających 
stereotypów, traktują osoby z NI podmiotowo i personalistycznie. Mają humani-
styczne poglądy na człowieka z NI i nie odmawiają mu podstawowych praw.

Nasze badania stały się inspiracją do dalszych poszukiwań obszarów eksplo-
racji naukowych. Planujemy przeprowadzenie badań na tych samych studentkach 
i  studentach po zakończeniu przez nich cykli kształcenia na pomocowych kie-
runkach studiów. Chcemy zbadać, jak studiowanie na studiach przygotowujących 
do zawodów diagnostyczno-pomocowych wpływa na poglądy tej grupy dotyczące 
wsparcia duchowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.  

Bibliografia:

Baczała, Ditta. 2012. Niepełnosprawność intelektualna a  kompetencje społeczne.  
Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Benedykt XVI. 2006. Orędzie Ojca Świętego na XIV Światowy Dzień Chorego. 
Otaczajmy troską i miłością umysłowo chorych. L’Osservatore Romano, (2).

Binnebesel, Józef. 2013. Tanatopedagogika w  doświadczeniu wielowymiarowości 
człowieka i śmierci. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Binnebesel, Józef. 2014. Tanatopedagogical contexts of Victor Frankl’s concept. 
Progress in Health Sciences, 4(1), 233-238.

Binnebesel, Józef. 2017. Percepcja lęku przed śmiercią w kontekście Tanatopedago-
gicznej Relacyjnej Terapii Zastępczej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Bonelli, Raphael M. i  Harold G. Koenig. 2013. Mental Disorders, Religion and 
Spirituality 1990 to 2010: A  Systematic Evidence-Based Review. Journal of 
Religion and Health, 52, 657-673. Dostęp 23.06.2017. https://doi.org/10.1007/
s10943-013-9691-4.

Dyrektorium katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce, red. Anna Królikowska. 
2001. Kraków: WAM.

Francesco. 2016. Giubileo Straordinario della Misericordia: Giubileo degli amma-
lati e delle persone disabili. Dostęp 10.04.2017. http://w2.vatican.va/content/
francesco/it/homilies/2016/documents/papa-francesco_20160612_omelia-
-giubileo-ammalati-disabili.html.

Francesco. 2017. Alla Delegazione „Special Olympics International”. Dostęp 
10.04.2017. http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/febru-
ary/documents/papa-francesco_20170216_special-olympics-international.
html.

Frankl, Viktor E. 1984. Homo patiens, tłum. Roman Czernecki i  Józef Morawski. 
Warszawa: Instytut Wydawniczy „Pax”.

Frankl, Viktor E. 2009. Człowiek w poszukiwaniu sensu, tłum. Aleksandra Wolnic-
ka. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

Jan Paweł II. 1981. O pracy ludzkiej: encyklika Laborem exercens.



130 DITTA BACZAŁA, JÓZEF BINNEBESEL 

Jan Paweł II. 1994. Lettera alle Famiglie Gratissimam Sane. Dostęp 10.04.2017. 
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/letters/1994/documents/hf_jp-
-ii_let_02021994_families.html.

Jan Paweł II. 2004. Ludzie najsłabsi i najbardziej potrzebujący w życiu społeczeń-
stwa. Dostęp 10.04.2017. http://www.opoka.org.pl/ biblioteka/ W/WP/jan_
pawel_ii/przemowienia/uposledzenie_05012004.html.

Katecheza osób szczególnej troski: stan aktualny, propozycje na przyszłość, red. 
Andrzej Kiciński. 2008. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Katecheza po Soborze Watykańskim II w  świetle dokumentów Kościoła, t. 1, red. 
Władysław Kubik. 1985. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Kiciński, Andrzej. 2010. Ewangelizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych. 
W: Katecheza ewangelizacyjna. Poszukiwanie koncepcji, red. Paweł Mąkosa, 
213-220. Lublin: Polihymnia.

Kielar, Aleksandra M. i Janusz Tomczak. 2002. Autorski program nauczania religii 
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym 
na I, II, III etap edukacyjny. Gniezno: Prymasowskie Wydawnictwo Gauden-
tinum.

Maison, Dominika. 2008. Postrzeganie osób upośledzonych umysłowo przez społe-
czeństwo polskie. Raport z badania jakościowego. Dostęp 7.10.2010. www.pso-
uu.org.pl/publikacje.

Moberg, David. 1984. Subjective Measures of Spiritual Well Being. Review of Reli-
gious Research. New York: Religious Research Association. 

Open Society Foundations. Dostęp 12.10.2017. www.eumap.org. 
Poston, Denise J. i Ann P.Turnbull. 2004. Role of Spirituality and Religion in Fa-

mily Quality of Life for Families of Children with Disabilities. Education and 
Training in Developmental Disabilities, 39(2), 95-108.

Stala, Józef. 2003. Katecheza specjalna dzisiaj. Problemy i wyzwania. Kielce: Wy-
dawnictwo JEDNOŚĆ.

Switzky, Harvey N. i Stephen Greenspan. 2006. What is Mental Retardation? Ideas 
for an Evolving Disability in the 21st Century. Washington: AAMR.

Vogel, Jeannine, Edward A. Polloway, i David J. Smith. 2006. Inclusion of People 
with Mental Retardation and Other Developmental Disabilities in Com-
munities of Faith. Mental Retardation, 44(2), 100-111. Dostęp 21.06.2017. 
https://doi.org/10.1352/0047-6765(2006)44 [100:IOPWMR] 2.0.CO;2.

Zakrzewska-Manterys, Elżbieta. 2010. Upośledzeni umysłowo. Poza granicami 
człowieczeństwa. Warszawa: UW.

Zwingmann, Christian, Constantin Klein i  Arndt Büssing. 2011. Measuring eli-
giosity/spirituality.Theoretical differentiations and categorization of instru-
ments. Religions, 2, 345-357.



SEMINARE 
t. 39 * 2018, nr 1, s. 131-143

DOI: http://doi.org/10.21852/sem.2018.1.10

Ks. Stanisław Chrobak1 SDB
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

WSPÓŁPRACA RODZINY I SZKOŁY – 
POTRZEBA ZAUFANIA I KOMPLEMENTARNOŚCI

COLLABORATION BETWEEN THE FAMILY AND SCHOOL – 
A NEED FOR TRUST AND COMPLEMENTARITY

Summary

Education of children is the most important duty and, at the same time, the right of all pa-
rents. A family cannot give up on providing children with support, company and guidance. All other 
participants in the educational process act to some extent on behalf of parents, on the basis of their 
consent and even at their direction. The school cannot replace parents, but it should play a comple-
mentary role to them. In such a case, special emphasis is placed on fulfilling the commitments made 
towards parents or on meeting their expectations expressed in the act of trust. Trust refers here to 
actions undertaken by others and it implies expressing one’s beliefs through action.
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Streszczenie

Wychowanie dzieci jest najpoważniejszym obowiązkiem, a  zarazem prawem rodziców. Ro-
dzina nie może zrezygnować z bycia miejscem wsparcia, towarzyszenia, prowadzenia. Wszyscy inni 
uczestnicy procesu wychowawczego działają poniekąd w imieniu rodziców, w oparciu o ich zgodę, 
a  w  pewnej mierze nawet na ich zlecenie. Szkoła nie zastępuje rodziców, lecz powinna być wobec 
nich komplementarna. W takiej sytuacji szczególny nacisk kładzie się na wywiązanie się z podjętych 
zobowiązań, na sprostanie oczekiwaniom wyrażonym w akcie zaufania. Zaufanie odnosi się do dzia-
łań innych osób i wiąże się z wyrażeniem przekonań w działaniu.
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Wstęp

Szkoła, obok rodziny i w łączności z nią, stwarza realne możliwości wycho-
wania integralnego. Poszukując odpowiedzi na pytanie, co jest istotą wychowania, 
należy uwzględnić nie tylko wiedzę teoretyczną o tym fenomenie, zawierającą jego 
uzasadnienie czysto zewnętrzne, tkwiące w  określonych poglądach, doktrynach, 
podejściach czy stanowiskach, ale i sferę praktyczną, jego codzienny wymiar, wpi-
sujący się w dzieje i biografie jednostek ludzkich, pokoleń, kultur i społeczeństw. 
Głównym pryncypium wychowania są jednocześnie: osoba wychowująca i osoba 
wychowanka. „Wychowanie dzieci jest «najpoważniejszym obowiązkiem», a  za-
razem «najpierwszym prawem» rodziców. Nie jest to dla nich jedynie brzemię 
i  ciężar, ale również prawo istotne i  niezbywalne, do którego obrony są wezwa-
ni i  którego nikt nie powinien usiłować im odebrać. Państwo proponuje usługę 
edukacyjną w  sposób pomocniczy, wspomagając nieprzekazywalną innym rolę 
rodziców, którzy mają prawo do swobodnego wyboru typu edukacji – dostępnej 
i wysokiej jakości – jaką pragną dać swoim dzieciom, zgodnie ze swoimi przeko-
naniami. Szkoła nie zastępuje rodziców, lecz jest wobec nich komplementarna. Jest 
to zasada podstawowa: «Wszyscy inni uczestnicy procesu wychowawczego działa-
ją poniekąd w imieniu rodziców, w oparciu o ich zgodę, a w pewnej mierze nawet 
na ich zlecenie». Tymczasem «doszło do rozdziału między rodziną i  społeczeń-
stwem, między rodziną i szkołą, pakt wychowawczy jest dziś zerwany; tym samym 
przymierze wychowawcze społeczeństwa i rodziny znalazło się w stanie kryzysu»” 
(Franciszek 2016, 84). Mając zatem na uwadze współpracę rodziny i szkoły w wy-
chowaniu, warto zastanowić się nad potrzebą zaufania i komplementarności tych-
że dwóch społeczności.

1. Rodzina miejscem rozwoju i wychowania

Rodzina jest pierwszym i  najważniejszym środowiskiem rozwoju młodego 
człowieka. Niezastępowalność i  niezbędność rodziny stanowiąca o  jej wartości 
wynika ze specyfiki i niepowtarzalnych w innych grupach możliwości. Niezależnie 
od etapu życia dziecka, rodzina zawsze i najpełniej potrafi zaspokoić podstawowe 
potrzeby fizyczne i psychiczne dziecka oraz kształtuje nowe potrzeby (poznawcze, 
emocjonalne, społeczne). Przekazuje dorobek kulturowy, dostarcza modeli osobo-
wych i  wzorów zachowań, przekazuje system wartości i norm, dostarcza dziecku 
sytuacji, w których może ono bezpiecznie próbować swoich sił. Tylko w rodzinie 
istnieje możliwość przekazania odpowiedniej ilości i  jakości bodźców. Ponadto 
rodzice jako świadkowie wiary, dając przykład dziecku, w naturalny sposób wpro-
wadzają je w rzeczywistość religijną (Opozda 2000, 132-134). „W niej przychodzi-
my na świat, rozwijamy się, choć niestety nie zawsze umieramy. Jako wspólnota 
uczuć, rodzina jest wyjątkowym miejscem rozwoju osoby, jest pierwszą i  główną 
przestrzenią wychowania człowieka. W  jej łonie kształci się i  wychowuje dzieci, 
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które później jako obywatele będą wypełniać swoje role społeczne. (...) Zadania 
społeczeństwa obywatelskiego polegają na realizowaniu celów uzupełniających 
cele właściwe rodzinie” (Cattaneo 2014, 111)2.

Rodzina jest niezbędna w rozwoju człowieka. W systemie rodzinnym wszy-
scy jego członkowie na siebie wpływają, a  jednym z  najważniejszych składników 
całokształtu stosunków między członkami rodziny są postawy rodzicielskie. „Ro-
dzina jest pierwszym nośnikiem poznania świata: przekazuje wartości, osądy, kon-
cepcje, ideologie. Jest najlepszym miejscem, by wspólnie się rozwijać. Przekazy-
wanie wiedzy jest powierzone przede wszystkim rodzicom, którzy jednak ze swej 
strony uczą się ważnych rzeczy od dzieci, przynoszących do domu nowe informa-
cje i tendencje. Trzeba pamiętać, że ludzie uczą się od wzorów. Nie uczą się czegoś, 
co zostało tylko powiedziane. Uczą się patrząc, obserwując i wypróbowując. W ten 
sposób człowiek uczy się w rodzinie” (Ferrero 2005, 11). Te sytuacje życiowe czło-
wieka nie wyrastają tylko z  jego sfery duchowej, ale także z  jego biologicznego 
podłoża. W  rodzinie człowiek się realizuje i  nieustannie odnawia. Chodzi o  to, 
aby podjąć całe to potencjalne bogactwo, jakim jest każdy człowiek rozwijający się 
pośród rodziny, i  zaktualizować je w  coraz dojrzalsze człowieczeństwo. Rodzice, 
ucząc człowieczeństwa swoje dziecko, sami też poznają je na nowo i  uczą się go 
na nowo. Rodzicielstwo, ten pierwszy i podstawowy fakt obdarzania człowieczeń-
stwem, otwiera przed rodzicami i dziećmi daleko wiodącą perspektywę. Zrodzenie 
co do ciała oznacza początek dalszego „rodzenia”, stopniowego i  wielostronnego 
rodzenia poprzez cały proces wychowania. Z biegiem czasu młody człowiek spoty-
ka nowe osoby i nowe środowiska, a w szczególności nauczycieli i kolegów w szko-
le, którzy zaczynają odgrywać w jego życiu wpływ wychowawczy (Chrobak 2014, 
20-21). „Rodzina – stwierdza papież Franciszek – nie może zrezygnować z  bycia 
miejscem wsparcia, towarzyszenia, prowadzenia, chociaż musi na nowo odkry-
wać swoje metody i znajdować nowe środki. Musi wziąć pod uwagę, na co mogą 
być narażone jej dzieci. W tym celu nie może unikać pytań o to, kim są ci, którzy 
zajmują się zapewnianiem im zabawy i rozrywki, którzy wchodzą do ich domów 
przez ekrany, kim są ci, którym je powierza, aby je prowadzili w  wolnym czasie. 
Tylko chwile, jakie z nimi spędzamy, rozmawiając z prostotą i miłością o rzeczach 
ważnych i stwarzanie przez nas godnych możliwości, które mogłyby wypełnić ich 
czas wolny, pozwalają na uniknięcie szkodliwej inwazji. Czuwanie jest zawsze ko-
nieczne” (Franciszek 2016, 260).

2 W literaturze pedagogicznej podkreślany jest wspólnotowy charakter rodziny. Zda-
niem J. Izdebskiej wspólnota rodzinna zawiera w sobie kilka rodzajów wspólnot:

- kulturową (tradycje, zwyczaje, styl życia, normy moralne),
- zamieszkania (dom rodzinny z całą swoją atmosferą i klimatem życia rodzinnego),
- majątkową (warunki materialne, mieszkaniowe, wspólna własność majątkowa),
- życia i  wychowania (wzajemne oddziaływanie na siebie rodziców i  dzieci, przy-

gotowanie dziecka do życia w  rodzinie i  poza nią, budowanie jego świata wewnętrznego 
i rozwój osobowości),

- emocjonalną (Izdebska 1996, 56-57).
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Wychowanie w rodzinie ma charakter zamierzony, intencjonalny, lecz także nie-
zamierzony (w tym spontaniczny). Dzieci, obserwując rodziców, uczą się pewnych 
zachowań, które przejmują niejako „bezwiednie”. Wychowanie w  rodzinie określa 
kształt osobowości dzieci, ich przygotowanie do pełnienia ról społecznych. Rodzina 
jako grupa opiekuńczo-wychowawcza oddziałuje na dzieci w sposób naturalny przez 
sam fakt przynależności do niej. Niezależnie od tego, czy rodzice mają odpowiednią 
wiedzę pedagogiczną, czy jej nie mają, proces wychowawczy dokonuje się w toku co-
dziennego życia i poprzez udział w życiu społecznym i kulturalnym. Rodzina tworzy 
szczególne miejsce obcowania najbliższych sobie emocjonalnie osób. To obcowanie 
odbywa sie na płaszczyźnie bezpośrednich, spontanicznych, bardzo swoistych kon-
taktów między rodzicami i dziećmi, między rodzeństwem, poprzez ciągle trwający 
dialog między nimi (Matyjas 2016, 33-35). „W  rodzinie pielęgnowane są pierwsze 
nawyki miłości i troski o życie, takie jak właściwe korzystanie z rzeczy, umiłowanie 
ładu i  sprzątanie po sobie, poszanowanie lokalnego ekosystemu i  ochrona wszyst-
kich stworzeń. Rodzina jest miejscem formacji integralnej, w którym rozgrywają się 
ściśle ze sobą powiązane różne aspekty osobistego dojrzewania. W rodzinie uczymy 
się prosić o  pozwolenie, nie popadając w  serwilizm, mówić «dziękuję», dając wy-
raz szczeremu docenieniu tego, co otrzymujemy, opanowania agresji lub chciwości 
i proszenia o przebaczenie, gdy wyrządzimy jakieś zło. Te małe gesty szczerej uprzej-
mości pomagają budować kulturę życia dzielonego z innymi i szacunku dla tego, co 
nas otacza” (Franciszek 2015, 213).

Rodzina jest niezastąpioną szkołą człowieczeństwa. W  interakcjach z  rodzi-
cem, który odpowiada na szeroką gamę emocji, dziecko uczy się, że ekspresja emocji 
jest użyteczna w relacjach społecznych. Podstawy rozwoju emocjonalnego są jedno-
cześnie podstawami rozwoju społecznego. Kluczowym uzasadnieniem konieczności 
istnienia rodziny jest zatem spotencjalizowanie natury ludzkiej i wynikający zeń jej 
społeczny charakter. Doświadczenie pokazuje, że jedynie rodzina, w  której celem 
wspólnego życia jest drugi człowiek i jego integralne dobro realizowane w kontek-
ście dobra wspólnego, a więc dobra wszystkich pozostałych członków rodziny i ro-
dziny jako całości, a nade wszystko w kontekście ostatecznego celu jego życia, może 
być miejscem doskonalenia życia ludzkiego i właściwym miejscem wychowywania 
człowieka. Może się to dokonać właśnie dlatego, że rodzina jest społecznością, która 
uczy żyć społecznie – „żyć dla innych”. Osobowe doskonalenie obejmuje wszystkich 
członków rodziny, ale nade wszystko dotyczy ono dzieci (Kiereś 2015, 202-204). 
Trwałe, dające poczucie bezpieczeństwa relacje rodzinne są nieodzowne dla rozwo-
ju dziecka. Siła rodziny tkwi zasadniczo w  tym, że jest ona zdolna kochać i  uczyć 
miłości. Miłość jest zwyczajnym sposobem odnoszenia się osoby względem osoby. 
W  tym też kontekście „rodzina jest niezastąpionym, a  więc najbardziej podstawo-
wym podmiotem personalizacji społeczeństwa. To dzięki niej człowiek odkrywa 
prawdę i  w  jej przestrzeni może doświadczać miłości, wyrażając się poprzez swo-
ją wolność. Wzrastając w  człowieczeństwie, coraz bardziej kształtuje swoją osobo-
wość i uczy się stosunków naprawdę personalnych. (...) Personalizacja, dostrzegając 
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i przede wszystkim zakładając ważkość innych wymiarów życia rodzinnego w spo-
łeczeństwie, głosi prymat oraz transcendencję osoby ludzkiej w stosunku do wszyst-
kich struktur społecznych” (Dróżdż 2015, 24-25). Żyjąc w  przestrzeni społecznych 
więzi personalnych, staje się pierwszą szkołą życia społecznego.

2. Rodzina i szkoła we wspólnocie wychowawczej

Przynależność do wspólnoty rodzinnej daje siłę wszystkim członkom rodzi-
ny, zakorzenienia w  społeczeństwie, do którego rodzina przynależy. Wzrastanie 
w  życie społeczne dziecka rozpoczyna się w  drodze realizacji przez rodzinę jej 
podstawowych funkcji: prokreacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej, socjalizacyjnej 
czy kulturotwórczej. Szkoła, obok rodziny, jest tą instytucją, która może i powinna 
wychowywać, stwarzając uczniowi szansę na rozwój jego indywidualnych moż-
liwości, wykorzystując je również jako dobro wspólnoty szkolnej. „Partycypacja 
rodziców w życiu szkoły i socjalizacji w tym środowisku ich dzieci – jak stwierdza 
Bogusław Śliwerski – powinna być zasadą dydaktyczną, ale i metodą kształtowania 
szkolnego życia, w którym wzajemne interakcje wychowawców i uczniów, w tym 
także ich rodziców, byłyby oparte na zasadzie prawdziwego partnerstwa i wzajem-
nego poszanowania podmiotowości. Rodzice muszą mieć swój udział w  integro-
waniu wpływów obu środowisk w dwojakim sensie: po pierwsze przez wspieranie 
osiągnięć szkolnych dziecka w  domu i  łagodzenie jego ewentualnych niepowo-
dzeń, po drugie zaś przez własną aktywność w  szkole jako instytucji publicznej” 
(Śliwerski 2015, 44-45).

Przestrzeń wychowawcza szkoły nie jest czymś gotowym, jest tworzywem, 
z którego powstaje środowisko wychowawcze. „Idealna wspólnota edukacyjna to 
wspólnota duchowa ludzi połączonych więzią interpersonalną, posiadających po-
czucie tożsamości grupowej oraz świadomość wspólnego edukacyjnego celu; ludzi 
uczących się i wspierających edukację innych, którzy uczyć się pragną. Wspólnota 
edukacyjna jest być może jedyną wspólnotą posiadającą moc łączenia ludzi «w po-
przek» wszystkich innych podziałów, moc integrującą wokół autentycznych edu-
kacyjnych celów” (Danilewska 2005, 16)3. W  tym też kontekście można wskazać 
na kilka podstawowych cech, charakteryzujących oczekiwany kształt partycypacji 
rodziców we wspólnocie wychowawczej, a  przede wszystkim: 1) podmiotowość, 
oznaczającą poczucie sprawczości, przekonanie, że szkoła respektuje natural-
ne prawo rodziców do bycia pierwszymi wychowawcami, od których uzależnia 
kształt własnych wysiłków pedagogicznych, a  w  systemie zarządzania placówką 

3 „Szkoła publiczna powinna być wspólnotą edukacyjną, w której procesy kształcenia i wycho-
wania są kreowane przez nauczycieli uważających edukację za wspólne zadanie, powstają one w dialo-
gu i partnerstwie wśród pedagogów, pomiędzy którymi istnieje porozumienie i wzajemne poszanowa-
nie. Uczniowie nie wypowiedzą swoim nauczycielom posłuszeństwa i nie będą kwestionować norma-
tywnego układu odniesienia skierowanego na nich oddziaływań pedagogicznych wówczas, kiedy nie 
doświadczą w tej placówce nie tylko własnego kryzysu tożsamości, ale też kryzysu tożsamości swoich 
pedagogów oraz braku ich kompetencji komunikacyjnych” (Śliwerski 2015, 41).
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edukacyjną zawarte są mechanizmy i  procedury, które zarówno na etapie plano-
wania, jak i  działania, umożliwiają rodzicom realny wpływ na funkcjonowanie 
szkoły; 2) współdzielenie celów i  wartości, czyli stan, w  którym, rodzice i  szkoła 
posiadają przynajmniej podobną świadomość odnośnie do kierunku, w  którym 
ma zmierzać współpraca wychowawcza; 3) harmonijna współpraca, której nie-
zbędnym elementem jest czytelny i sprawiedliwy podział kompetencji i obszarów 
odpowiedzialności, a także realizacja współpracy na etapach: planowania, działa-
nia i ewaluacji (Grochowski 2014, 163-165).

W  postulowanym ideale wspólnoty wychowawczej, potrzebny jest również 
realistyczny ogląd aktualnego kształtu obecności rodziców w szkole oraz tego, na 
czym owa współpraca miałaby polegać. Generalnie – jak podkreśla Aleksander 
Nalaskowski – jest to wołanie o większe zaangażowanie rodziców w pracę szkoły 
i  budowanie wspólnoty działania nauczycieli, uczniów i  rodziców. Ale na czym 
owa współpraca miałaby polegać, o jakiego rodzaju zaangażowanie chodzi i kiedy 
ma się ono realizować? W  jakim obszarze szkolnej rzeczywistości? Czy aktywna 
postawa rodziców wobec szkoły miałaby polegać na nieodpłatnym świadczeniu na 
jej rzecz jakiejś pracy? Niekiedy odnosi się wrażenie, że chodzi o  stałą obecność 
rodziców w klasie, innym razem, że o kontrolowanie nauczycieli przez rodziców, 
a  kiedy indziej, że o  przeniesienie pewnych zajęć ze szkoły do domu, a  spójno-
ści w  tych propozycjach nie ma żadnej. Autor dochodzi do konkluzji, że rodzice 
w szkole są zbyteczni. W normalnych warunkach nie są w niczym potrzebni. Nic 
do jej funkcjonowania nie wnoszą. Szkoła doskonale sobie bez nich radzi. Jeśli jest 
dobra i  pilnuje bezpieczeństwa dzieci, skuteczności dydaktycznej i  adekwatności 
oceniania, nie potrzebuje żadnej współpracy z rodzicami (Nalaskowski 2016, 19-
26). „Konieczność współpracy z rodzicami, angażowała ich w życie szkoły, tworze-
nia gremiów doradczych, szybko od stadium możliwości przeszła do stadium ko-
nieczności i obowiązku. Tym samym zadekretowana możliwość stała się nierzadko 
obligatoryjną formalnością. Są oni w komisjach wybierających dyrektorów, w tzw. 
komitecie rodzicielskim, w spontanicznie powstających komisjach i zespołach, nie 
mówiąc już o ich roli jako sponsorów czy dobrodziejów szkoły. (...) Tak naprawdę 
szkoła nie jest przygotowana na ich obecność. Informuje o tym choćby struktura 
szkolnego gmachu, w  którym znajdujemy specjalne pomieszczenia dla uczniów 
(klasy), nauczycieli (pokój nauczycielski), gabinet dyrektora, warsztat konserwa-
tora, magazyny dla sprzątaczek, pomieszczenia dla administracji, gabinet peda-
goga, a  nie znajdujemy żadnego pomieszczenia dla rodziców. Najczęściej rodzic 
odwiedzający szkołę jest do niej wzywany na konkretną godzinę (najczęściej jest 
to przerwa międzylekcyjna), a  przestrzeń, w  której odbywa się rozmowa, jest po 
prostu zaimprowizowana” (Nalaskowski 2009, 83-84).

Traktowanie rodziców jako pożytecznych partnerów jedynie w  umacnianiu 
autorytetu szkoły, dyscyplinowaniu uczniów i  wspomaganiu usługowo-material-
nym pozbawia ich w tej placówce autentycznie podmiotowego wpływu na przebieg 
procesów wychowawczych własnych dzieci. „Szkoła to wspólnota uczniów i  na-
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uczycieli, to rzeczywistość o charakterze osobowym. Szkołę tworzą i o jej wartości 
świadczą przede wszystkim osoby, a  nie programy, metodyka ani też – jak coraz 
częściej zwykło się przyjmować – zaplecze ekonomiczno-administracyjne danej 
placówki. To, co w niej istotne, dokonuje się pomiędzy osobami ludzkimi; relacje, 
więzi, komunikaty, czyny i intencje stanowią szkołę” (Szudra 2008, 104-105). Za-
tem wspólnotę wychowawczą należy oprzeć na sprawnej organizacji szkoły, czyli na 
współdziałającym układzie podmiotów (społeczności) ją tworzących z jednej strony 
i na sprawności procesów w niej zachodzących z drugiej. W tej perspektywie szko-
ła, realizując zadanie wychowania i  nauczania, przekazywać winna wiedzę w  taki 
sposób, aby uczeń mógł odnaleźć właściwe dla siebie i wspólnoty, w której przyjdzie 
mu żyć (rodzinie, kraju ojczystym, wspólnocie międzynarodowej), jej zastosowanie, 
a nadto by mógł stawać się coraz bardziej człowiekiem. W tym też kontekście moż-
na wskazać na cztery główne formy obecności rodziców w szkole:

1) partycypacja – polega na partnersko-inspirującym zaangażowaniu rodziców 
w życie szkoły. Rodzice włączają się w różnorakie aktywności z własnej woli, a nie-
jednokrotnie ich inicjatywa wyprzedza i inspiruje działania pracowników szkoły;

2) akomodacja (przystosowanie) – jest to stan, w którym rodzice współpracu-
ją tylko i wyłącznie w takim zakresie, w jakim się tego od nich wymaga. Aprobują 
oczekiwania dyrekcji i nauczycieli, realizują je, lecz nic ponadto;

3) inercja (bierność, obojętność) – rodzice bierni nie reagują nie tylko na indy-
widualne wezwania, ale często nie wywiązują się z ogólnie przyjętych zobowiązań. 
Do zainteresowania się szkołą skłaniają ich najczęściej skrajne wydarzenia (np. na-
ganne zachowanie dziecka);

4) opozycja (sprzeczność interesów, konflikt) – rodzice za porażki wychowaw-
cze winią szkołę, z kolei nauczyciele, podkreślając własne ograniczenia, przerzucają 
odpowiedzialność za występujące problemy wyłącznie na rodziców (Grochowski 
2014, 165-167). „W  szkole są trzy podmioty, które mogą (i  powinny) ową wizję 
zrealizować. W nich tkwi określona siła sprawcza (…). Te podmioty to uczniowie 
i nauczyciele, dwa podmioty główne, które szkołę tworzą, oraz rodzice, którzy są 
najbardziej wymagającym i  zarazem emocjonalnie zaangażowanym otoczeniem 
społecznym szkoły. Jest oczywiste, iż szansą powodzenia wysiłków wychowaw-
czych szkoły jest porozumienie się tych podmiotów (…), wspólnota podstawo-
wych wartości, współpraca organizacyjna oraz wspólna, rzetelna ewaluacja i ocena 
rezultatów – czyli dobra organizacja” (Pielachowski 2007, 245-246).

W  szkole dostosowującej się do zmian zachodzących w  życiu społecznym 
i  ekonomicznym nie może zabraknąć ciągłego doskonalenia pracy nauczycieli, do 
czego w dużym stopniu przyczynia się osobowość wychowawcy. Wychowawca stwa-
rza i  proponuje mniej lub bardziej korzystne warunki rozwoju osoby i  rozwój ten 
bezpośrednio umożliwia. Treści, które są przekazywane w procesie wychowania, po-
winny wprowadzać wychowanka w całość dorobku ludzkiej kultury z zachowaniem 
i ukazaniem hierarchii dóbr kulturalnych. Praktyka zawodowa nauczyciela-wycho-
wawcy musi zatem uwzględniać wiele kontekstów oddziaływania na wychowanka, 
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m. in. bezpośredniość, unikatowość i  niepowtarzalność każdej sytuacji szkolnej, 
promowanie takich cech edukacyjnego działania jak: odpowiedzialność, współdzia-
łanie, współpraca, otwarte komunikowanie się, rozumienie sensu planowanych i już 
dokonujących się zmian w uspołecznianiu i wychowaniu obywatelskim wychowan-
ka. Istotą wychowania jest pomoc w  rozwoju drugiego człowieka, dlatego należy 
stawiać wysokie wymagania zarówno wobec wychowanka jak i wobec wychowaw-
cy (Chrobak 2009, 381-383). „Zły człowiek nie może być dobrym nauczycielem, 
jest jego zaprzeczeniem. Może wprawdzie czegoś nauczyć, coś wyćwiczyć, ale nie 
ukształtuje radości z  procesu poznania, nie rozbudzi zainteresowań, nie zaszczepi 
postawy ufności do drugiego człowieka, wiary w  bezinteresowność jego dobrych 
intencji, nie rozwinie siły, która może kształtować przyszłe życie. Bliskość uczucio-
wa, umiejętność wyczuwania cudzych stanów emocjonalnych i  komunikowania 
własnych, talent pedagogiczny są podstawowymi umiejętnościami nauczyciela. Na 
talent składają się bogactwo osobowości, zdolność pozytywnego oddziaływania, wa-
lory etyczne” (Kwiatkowska 2008, 30). Dynamiczna, dojrzała, w pełni ukształtowana 
osoba wychowawcy, ujawniającego własną filozofię życiową i wybory wartości – ich 
hierarchię i uzasadnienie – wiarygodnego w ich odpowiedzialnej realizacji, jest wa-
runkiem rozwoju osoby wychowanka.

3. Współpraca, zaufanie, komplementarność

W wielu społecznych przestrzeniach ludzie żyją w niepewności, bez poczucia 
bezpieczeństwa, w deficycie wolności, bez wzajemnej życzliwości i zaufania. „Rze-
czywistość potwierdza, że żyjemy w społeczności, a to oznacza zależność od pew-
nej liczby racjonalnie określonych oczekiwań i funkcji. Jednostka może mieć wła-
sny styl i charakter, ale istnieje i rozwija się w relacjach z drugimi, które mają także 
postać nakazów roli. Nie ma środowiska monolitycznego, wyjątkowego, ustalone-
go, istniejącego w oderwaniu i na zewnątrz względem osób. Przeciwnie, w każdym 
przypadku osoby są częścią swoich środowisk. Działając, tworzą środki, które stają 
się łączącymi je więzami i  możliwościami do wykorzystania. To nie bezosobowy 
czynnik tworzy te środowiska dla biernych ludzi – tworzą je najbardziej aktywne 
osoby” (Manzone 2008, 363-364).  Podmiotem wszystkich działań jest człowiek. 
Ani systemy, ani żadna instytucja nie działają samoistnie, lecz zawsze przez osoby 
ludzkie, które są złączone wspólnym celem. Współpraca i zaufanie międzyludzkie 
stanowi podstawę wielu relacji społecznych. Można mówić na przykład o wzajem-
nym zaufaniu w małżeństwie, rodzinie, w relacjach sąsiedzkich, w zakładzie pracy. 
„Siła tych oddziaływań i ich trwałość zależą od stopnia ważności relacji. Oddziały-
wania pierwotne w relacjach z rodzicami i rodziną pozostawiają ślady najmocniej-
sze i najtrwalsze. Ale potem koledzy z podwórka, sąsiedzi, koledzy ze szkoły czy ze 
studiów, współpracownicy, znajomi, przyjaciele, aż po współlokatorów domu sta-
rości – wszyscy biorą udział w permanentnym procesie socjalizacji, która toczy się 
od urodzenia do śmierci. Oczywiście nie wszystkich cech osobowości nabywamy 
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w takim społecznym procesie. Kształtują nas także doświadczenia innego rodzaju. 
(...) Raz utworzone, uformowane, skrystalizowane obiekty makrospołeczne wy-
wierają bowiem zwrotny wpływ na relacje społeczne, tworzą ich istotny kontekst” 
(Sztompka 2016, 257-259).

Nie można by było mówić o żadnej wspólnocie, gdyby nie naturalna potrze-
ba, ale i głęboko zakorzenione w osobowości ludzkiej przekonanie o konieczności 
wspólnego życia z  innymi. Formą działania zbiorowego, będącego zespołowym 
wykonywaniem zadań, wspólnym rozwiązywaniem problemów i wspólnym osią-
ganiem celów jest współpraca. Wśród głównych czynników skłaniających ludzi 
do podejmowania współpracy wymienić można w  szczególności: 1) zewnętrzną 
presję lub przymus; 2) dążenie partnerów do osiągnięcia własnych korzyści i  re-
alizacji własnych interesów połączone z przekonaniem, że łatwiej jest to osiągnąć 
we współpracy z  innymi; 3) dążenie do akceptacji partnerów; 4) bezinteresowną 
dążność do pomocy innym ludziom. Jednym z  istotnych warunków współpracy 
jest wzajemne zaufanie (Ziółkowski 2015, 310-311). Darzenie innych osób zaufa-
niem pociąga za sobą pozytywne działania wobec tych osób – wyrażenie zaufania 
w działaniu. Zaufanie uwalnia i mobilizuje ludzką podmiotowość, wyzwala otwar-
tość, kreatywność, innowacyjne działania. Interakcje z tymi, których darzy się za-
ufaniem, są wolne od obaw, podejrzeń czy ostrożności. Z kolei uzyskanie „kredytu 
zaufania” otwiera osobie obdarzanej zaufaniem możliwość działania otwartego, 
spontanicznego, innowacyjnego. Obdarzanie kogoś zaufaniem prowadzi zazwy-
czaj do odwzajemnienia zaufania (zaufania wzajemnego), może się również prze-
kształcić w  regułę uznającą zaufanie sprowokowane za sposób na pozyskiwanie 
zaufania innych. Zaufanie pozostaje zawsze „zakładem” obarczonym możliwością 
przegranej  (Sztompka 2007, 222-225). „Każdego dnia, wchodzenie w życie drugie-
go, również kiedy należy on do naszego życia, wymaga delikatności postępowania 
w sposób nieinwazyjny, co odnawia zaufanie i szacunek. (...) A miłość, im bardziej 
jest intymna i głęboka, tym bardziej wymaga poszanowania wolności i zdolności 
czekania, aż drugi otworzy drzwi do swojego serca” (Franciszek 2016, 99).

W kontekście różnych społeczności zajmujących się wychowaniem szczególne 
znaczenie ma szkoła, która jest jedną z najstarszych instytucji społecznych, tworzoną 
w celu przygotowania młodego pokolenia do życia dorosłego. Szkołę stanowią osoby, 
a wśród nich szczególne jest miejsce osoby ucznia-wychowanka, wokół której kon-
centrują się działania i wysiłki rodziców, wychowawców i nauczycieli. Usytuowanie 
ucznia w  centrum działalności szkolnej oraz rozszerzenie zadań edukacyjnych na-
uczyciela powoduje, że nie szkoła jako instytucja, a nauczyciel i uczeń-wychowanek 
stają się rzeczywistymi i pierwszoplanowymi podmiotami działalności edukacyjnej. 
Z kolei wychowanie ma obejmować rozwój całej osoby, tzn. zdolności intelektualne, 
emocjonalne i  rozwój fizyczny, rozwój wewnętrznego „ja” i  zewnętrznych aspira-
cji. Tylko wtedy uczeń rozwija się ku pełni człowieczeństwa. Zatem sukces szkoły 
i  jednostek z  nią związanych nie polega jedynie na przekazywaniu, przyswajaniu 
i  ewaluowaniu wiedzy, ale również na jakości interakcji między tymi jednostkami  
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(Chrobak 2009, 463-464). Koncepcja szkoły jako wspólnoty, jakkolwiek nie w pełni 
wyczerpująca, oraz powszechna świadomość tego faktu stanowią jedne z najcenniej-
szych zdobyczy współczesnego szkolnictwa. Jednym z warunków, by rodzice mogli 
udzielać szkole skutecznego wsparcia w  budowaniu środowiska skierowanego na 
integralny rozwój dzieci i  młodzieży jest dążenie „w  kierunku ideału «wspólnoty 
wychowawczej», którą cechuje poszanowanie podmiotowości, współdzielenie ce-
lów i wartości, czytelny podział kompetencji oraz partnerski dialog. W dążeniu tym 
kluczową rolę odegra dostrzeżenie i  wykorzystanie istniejącego potencjału, które-
go składnikami są m.in.: instytucja Rady Rodziców i  (w  mniejszym stopniu) Rady 
Szkoły, zbiorowe oraz indywidualne formy kontaktów rodziców i nauczycieli, a tak-
że rozpoczynający się w Polsce proces stowarzyszania się rodziców, dla którego war-
tościowym impulsem może być zaangażowanie Kościoła. (...) Naszkicowany zaś stan 
faktyczny podlegać winien permanentnej aktualizacji” (Grochowski 2014, 170)4.

Szkoła, tak jak każde środowisko, ma własną kulturę, ma własną duszę. 
W  strukturze kultury można wyodrębnić kilka wymiarów. Zwykle wyróżnia się:  
1) nauczycielski wymiar kultury szkoły, w którym szczególną uwagę zwraca „kultu-
ra pokoju nauczycielskiego” jako systemu wartości i norm wyznaczających praktyki 
szkolnej codzienności; 2) wzory i rytuały uczniowskich zachowań, uczniowskiej kul-
tury szkoły; 3) normy i wzory zachowań „niepedagogicznych” pracowników szkoły, 
to znaczy osób zatrudnionych w  szkolnej administracji, zajmujących się utrzyma-
niem czystości itp.; 4) kultura rodziców jako podmiotów szkolnej edukacji. Kohe-
rencja i komplementarność wymiarów kultury szkoły jest stanem idealnym. W co-
dziennym życiu szkoły przeważają między nimi napięcia i  właśnie one decydują 
o kulturze szkoły. Szczególnie interesującym zagadnieniem jest rozpoznanie kultury 
szkoły według rodzaju zaufania pomiędzy podmiotami – uczestnikami interakcji 
edukacyjnych. Wzajemne zaufanie jest podstawą kształtowania i  funkcjonowania 
zaangażowanej kultury szkoły (Czerepaniak-Walczak 2015, 79-82). Dla współpracy, 
jako pewnej formy ludzkiej działalności, typowe są: wspólnota celu, podział zadań, 
współodpowiedzialność za poszczególne części zadania i w ostatecznym rozrachun-
ku za jego całość. Symbole, przekonania, założenia, prawa tworzą strukturę, której 
podporządkowane są złożone i  liczne interakcje, jakie ludzie między sobą nawią-
zują. Zatem „tworzyć należy taki model kultury szkoły, organizacji, której społecz-
ność cechowałaby: kreatywność, otwartość, dynamiczność, refleksyjność, tolerancja 

4 Jerzy Bagrowicz wskazuje, iż kryzys współczesnej szkoły jest w istocie kryzysem osobowym. 
Oznacza to, że szkoła przestała być wspólnotą nauczycieli jako mistrzów i uczniów oraz wspólnotą, 
w  której dokonuje się edukacja. Jako możliwości i  drogi tworzenia owej wspólnoty wychowującej 
wskazuje następujące warunki: 1) jakość spotkań tych, którzy tworzą taką wspólnotę, a  przede 
wszystkim akceptacja drugiego człowieka, jego godności i  podmiotowości; 2) autentyczność. 
Umiejętność bycia autentycznym to umiejętność bycia prawdziwym, otwartym, bezpośrednim;  
3) szczerość. Istotą szczerości jest zgodność słowa z rzeczywistym przeżywaniem i sądem. Ponadto, 
dla ludzi pozostających w kręgu oddziaływania chrześcijaństwa, ważne miejsce w procesie tworze-
nia wspólnoty wychowującej jest doświadczenie, jakie w  tej sprawie przynosi Objawienie. Jest to 
przede wszystkim pedagogia wspólnoty Boga z  człowiekiem na każdym etapie jego osobowego 
i społecznego rozwoju (Bagrowicz 2001, 187-193).
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i  umiejętność wspólnotowego działania; starać się korzystać w  sytuacjach wycho-
wawczych i w relacjach międzypodmiotowych z metod aktywizujących, pobudzają-
cych do refleksji, a nawet prowokujących, rozwijających osobowość, wyzwalających 
inteligentne uczestnictwo, uspołeczniających” (Wereszczyńska 2014, 112).

Zakończenie

Nieustannie zmieniająca się rzeczywistość stawia wobec szkoły coraz wyż-
sze wymagania. „Dobra szkoła to taka, w której ciało pedagogiczne potrafi stać się 
czymś więcej niż formalnym zespołem, którego członków łączą więzy biurokra-
tyczne; wspólnotą, w  której można doświadczyć relacji zawodowych i  osobistych, 
nie tylko powierzchownych, ale znacznie głębszych, związanych ze wspólną troską 
o  wychowanie. Niewątpliwie w  dobie profesjonalizacji istnieje pokusa, aby szkołę 
traktować jak firmę czy przedsiębiorstwo, które powinno być efektywnie zarządza-
ne. Praca w  szkole wymaga jednak nie tylko umiejętności przekazywania wiedzy, 
ale również kształtowania charakterów i  osobowości” (Mazurkiewicz 2016, 198)5. 
Pedagogika twórczego współbycia wyrasta z edukacyjnej wspólnoty i zarazem ją bu-
duje. Aby skuteczniej kształtować życzliwą przestrzeń międzyosobową, trzeba więc 
unikać pośpiechu i powierzchowności, odróżniać różne funkcje informacji i umieć 
przetwarzać wiedzę w mądrość życia. Poszukiwanie, błądzenie, zmaganie się z coraz 
to nowymi trudnościami jest stałym elementem współbycia, któremu nieobce są też 
chwile indywidualnej i zespołowej radości z pokonywania „oporu materii” (Dymara 
2005, 17-18). Ludzie najczęściej działają w obecności innych i w połączeniu z dzia-
łaniami wielu innych osób. Do współpracy dochodzi wtedy, gdy, działając wspólnie, 
zmierzają razem ku jakiemuś celowi, którego nie da się osiągnąć samodzielnie.
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DBAŁOŚĆ O URODĘ KOBIET NA PODSTAWIE TRAKTATÓW 
METRODORY Z BIZANCJUM I TROTULI Z SALERNO

BEAUTY CARE IN THE TREATIES OF METRODORA FROM BYZANTINE 
AND TROTULA FROM SALERNO

Summary

 The treaties “On the Disease and Cures of Women” of Metrodora and “De ornatu mulie-
rum” of Trotula of Salerno are among the few works which were written by women in mediaeval 
times. They both focus on childbirth and women’s diseases, but they also contain some indications 
concerning ways of taking care of women’s beauty. Thanks to these works we know what kind of 
herbs and minerals were used in cosmetic treatments of that time. 

Keywords: Metrodora, Trotula, beauty, cosmetic treatment, Middle Ages

Streszczenie

Traktaty O chorobach kobiet Metrodory z Bizancjum i De ornatu mulierum Trotuli z Salerno 
należą do niewielu traktatów średniowiecznych, których autorkami są kobiety. Oba dzieła koncen-
trują się przede wszystkim na problemach związanych z porodem i chorobami kobiet, ale znajdują 
się tam również wskazówki uczące, w  jaki sposób należało dbać o  urodę. Dzięki zachowanym tek-
stom wiadomo, jakich ziół i minerałów używano do zabiegów kosmetycznych.

Słowa kluczowe: Metrodora, Trotula, uroda, zabiegi kosmetyczne, średniowiecze
 

Wstęp

Kobiety od wieków dużo uwagi poświęcały swojej urodzie i starały się zacho-
wać jak najdłużej młodą, zdrową, pozbawioną zmarszczek skórę twarzy, jędrne 
ciało oraz piękne włosy. Już w starożytnej Mezopotamii, Egipcie, Persji, Grecji czy 
Rzymie kobiety nie szczędziły wysiłku, aby zachować młodzieńczy, świeży wygląd 

1 Dr Anna Głusiuk – absolwentka Università Pontificia Salesiana w Rzymie. Adiunkt w Kate-
drze Średniowiecza w Instytucie Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go w Warszawie. Zainteresowania badawcze koncentruje na pozycji i roli kobiety w średniowieczu, 
medycynie średniowiecznej i literaturze tej epoki. E-mail: a.glusiuk@ukws.edu.pl.
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i skutecznie opóźnić oznaki starzenia (Rudowska 1989, 10-83). W kolejnych epo-
kach kobiety również dążyły do tego, aby utrzymać piękne rysy twarzy, mieć mięk-
kie, lśniące włosy, gładką, nieskazitelną cerę czy delikatną, pachnącą i pozbawioną 
zbędnego owłosienia skórę. W  tym celu poddawały się czasochłonnym i  często 
skomplikowanym zabiegom kosmetycznym wykonywanym w  łaźniach, o  ile te 
znajdowały się w  ich miejscu zamieszkania, lub w  zaciszu domowym. Z  wiado-
mych względów kobiety pochodzące z wyższych warstw społecznych miały więcej 
czasu i  możliwości, aby poddawać się zabiegom kosmetycznym od mieszkanek 
miast i wsi, których sytuacja ekonomiczna często zmuszała do bardzo ciężkiej pra-
cy. Ponadto liczne ciąże i porody nie wpływały korzystnie na stan ich skóry, wło-
sów czy zębów.

Przeglądając się początkowo w służących za zwierciadła wodach strumyków, 
rzek i jezior, a dopiero później w lustrach, kobiety decydowały, jakie cechy urody 
należało podkreślić, a które z nich ukryć. Z dostępnych wówczas roślin i minera-
łów tworzyły niezbędne kosmetyki, takie jak pomady mające wybielić skórę twa-
rzy, maści nawilżające i kremy depilacyjne. Znanymi sobie sposobami podkreślały 
policzki, tworzyły pomadki do ust, czarnidła do przyciemniania brwi czy „farby 
do włosów”. Analizując różnorodne receptury, należy zwrócić uwagę, iż większość 
stosowanych preparatów miało w  swoim składzie związki mineralne i  roślinne, 
które po dzień dzisiejszy są stosowane przez koncerny kosmetyczne. 

W niniejszym opracowaniu zostaną przedstawione receptury, które ukazują, 
w jaki sposób dbano o urodę pomiędzy VI a XI wiekiem. Wyjątkowość tych reme-
diów polega na tym, że pochodzą one z traktatów spisanych przez kobiety. Biorąc 
pod uwagę, że pomiędzy VI a XI wiekiem nie przykładano specjalnej uwagi do ich 
edukacji i niewiele z pań potrafiło czytać, a jeszcze mniej opanowało umiejętność 
pisania, remedia z tych traktatów, o których mowa, zasługują na dokładną analizę. 
Zanim zostaną przedstawione receptury, które zalecała w  swoim dziele O choro-
bach kobiet Metrodora, a w De ornatu mulierum Trotula, uważa się za konieczne 
przybliżenie postaci tych dwóch kobiet i ich dzieła. 

1. Metrodora i traktat O chorobach kobiet

Istnieje niewiele informacji na temat Metrodory, autorki jednego z  najstar-
szych traktatów medycznych. Z  braku innych źródeł historycznych, które do-
starczyłyby danych na jej temat, należy skoncentrować się na tych, które podaje 
sama autorka traktatu. Niestety wiele kwestii takich jak dokładne lata życia, imię, 
miejsce zamieszkania czy wykształcenie pozostają nadal nie do końca wyjaśnione. 
Przyjmowało się, że Metrodora żyła pomiędzy II a IV wiekiem naszej ery (Parker 
2012, 123; Rowland 2011, 141) na terenie Bizancjum, ponieważ w traktacie powo-
łuje się między innymi na żyjącego w II wieku naszej ery Galena czy na Teodora 
Prisciana z  IV wieku. Włoski wydawca traktatu Metrodory Giorgio del Guerra 
zauważa, że w swoim dziele autorka cytuje także żyjącego w VI wieku Aleksandra 
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z Tralles (Del Guerra 1968, 84; Metrodora 1994, 17, 78, 84), co pozwala przesunąć 
lata jej życia o dwa kolejne wieki, to znaczy na wiek VI (Del Guerra 1968, 69-94). 

Nie do końca można również ustalić miejsce zamieszkania Metrodo-
ry. W  traktacie pojawiają się głównie nazwy miejsc greckich takich jak Sykion  
(Metrodora 1994, 80), Milet (Metrodora 1994, 56), Teby (Metrodora 1994, 68), 
Lemnos (Metrodora 1994, 66, 68), Kreta (Metrodora 1994, 76), Chios (Metrodora 
1994, 56, 58, 60, 62), co pozwala sądzić, że była związana właśnie z tymi terenami. 
Są to jednak zbyt skąpe informacje, aby na ich podstawie precyzyjne ustalić jej 
miejsce zamieszkania i pracy. Zakłada się, że była poganką, ponieważ w tekście nie 
ma żadnej wzmianki o  prężnie rozwijającym się wówczas na terenie Bizancjum 
chrześcijaństwie. Brak odniesienia do chrześcijan pozwala zatem sądzić, że au-
torka traktatu O chorobach kobiet mieszkała w miejscu oddalonym od większych 
ośrodków miejskich (Del Guerra 1968, 74). Ponadto w kilku podanych przez nią 
recepturach można doszukać się metod leczniczych, które wywodziły się z medy-
cyny antycznej. I  tak na przykład skutecznym według niej sposobem na leczenie 
gorączki malarii było złapanie zielonej jaszczurki, obcięcie jej pazurków i  uwol-
nienie w  miejscu, w  którym zwierzę zostało złapane. Zdobyte pazurki należało 
włożyć do woreczka i nosić na szyi (Metrodora 1994, 98). Podobne efekty dawały 
zdaniem Metrodory włosy z brody kozła, które należało zawiesić na szyi chorego 
(Metrodora 1994, 98).

Bez jednoznacznej odpowiedzi pozostaje również pytanie czy imię Metro-
dory było jej prawdziwym imieniem. W  traktacie znajdują się jedynie słowa ἔκ 
τῶν Μητροδωρας... (Metrodora 1994, 14, 27), które pozwalają wysnuć dwa istotne 
wnioski: autorką była kobieta o  imieniu Metrodora oraz manuskrypt, który do-
trwał do naszych czasów, jest jedynie streszczeniem większego dzieła (Ieraci Bio 
2007, 298). Według Giorgia Del Guerry nie ma stuprocentowej pewności, czy imię 
Metrodora było prawdziwe, czy też – zważywszy na wykonywany przez autorkę 
traktatu zawód – było jedynie przybranym przez nią pseudonimem (Metrodora 
1994, 16-17). W języku greckim Metrodora oznacza dar łona (μήτρα,ας – macica, 
łono δῶπον,ου – dar), a  więc imię jak najbardziej pasujące do odbierającej po-
rody akuszerki. Wydaje się również mało prawdopodobne, aby za tym imieniem 
krył się mężczyzna (Maderna 2014, 49), ponieważ kwestie związane z ciążą i po-
rodami lekarze – mężczyźni – pozostawiali wówczas akuszerkom i przybywali do 
rodzących jedynie w sytuacjach, w których należało wykonać zabieg chirurgiczny  
(Del Guerra 1968, 74).

 Del Guerra stwierdza również, że Metrodora nie była lekarzem, lecz akuszerką, 
która nie kształciła się w żadnej z ówczesnych szkół medycznych (Del Guerra 1968, 
74). Świadczy o  tym słownictwo, jakiego używa w  swoim traktacie, oraz brak ja-
kichkolwiek odniesień do chirurgii cieszącej się wówczas dużą popularnością wśród 
praktykujących lekarzy (Del Guerra 1968, 74). Informacja ta pozwala sądzić, że  
Metrodora zdobywała wiedzę, obserwując wykonujących swój zawód lekarzy lub 
lekarki. Ponadto w  traktacie autorka kilkakrotnie informuje, że zalecane przez nią 
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środki sprawdziła na sobie samej i że zna ich skuteczność ze zdobytego doświadcze-
nia (Metrodora 1994, 70, 72, 76, 78, 86, 100), co wskazuje, że była empiryczką. Zda-
niem Eriki Maderny, autorki książki Medichesse, Metrodora przewyższała swoją wie-
dzą medyczną inne praktykujące wówczas kobiety, na co wskazuje liczba znanych 
i stosowanych przez nią roślin i minerałów (Maderna 2014, 50; Del Guerra 1968, 90). 

Dzieło O chorobach kobiet napisane w  języku greckim, które w  nieznanych 
okolicznościach powiększyło zasoby biblioteki laurencjańskiej we Florencji jest 
jedynym egzemplarzem traktatu Metrodory, który zachował się do czasów współ-
czesnych. Traktat musiał jednak cieszyć się sporym zainteresowaniem, ponieważ 
– jak zaświadcza Anna Maria Ieraci Bio – był kopiowany, na co wskazują odna-
lezione przez nią oraz przez Roberta De Lucia excerpta traktatu (Ieraci Bio 2007, 
299). Ponadto Ieraci Bio zakłada, że egzemplarz przechowywany we Florencji 
i wykonany pomiędzy X a XIII wiekiem przez anonimowego skrybę (Del Guerra 
1968, 81; Ieraci Bio 2007, 298-299) jest jedynie streszczeniem bardziej obszernego 
dzieła (Ieraci Bio 2007, 299). 

W  traktacie Metrodora koncentruje się przede wszystkim na problemach 
związanych z chorobami kobiet, ale można tam również znaleźć kilka receptur na 
dolegliwości, które mogły wystąpić także u  mężczyzn, jak na przykład problemy 
żołądkowe, biegunki, owrzodzenia czy malaria. Anonimowy skryba podczas pra-
cy nad tekstem podzielił go na 108 rozdziałów, natomiast włoski wydawca trakta-
tu Giorgio Del Guerra, biorąc pod uwagę jego różnorodną tematykę, wyodrębnił 
137 rozdziałów, w  których zostały poruszone między innymi kwestie dotyczące 
patologii i  problemów ginekologicznych, urody, odtrutek, afrodyzjaków, kwestii 
humoralnych, gastrycznych, jak również gorączki malarii (Del Guerra 1968, 91).

2. Trotula z Salerno i De ornatu mulierum

O  Trotuli, najbardziej znanej lekarce związanej ze słynną w  średniowieczu 
Szkołą Medyczną w  Salerno, zachowało się również niewiele informacji. Teksty 
źródłowe podają jedynie kilka wskazówek i tak na przykład Orderic Vitalis w Hi-
storii Kościoła wspomniał, że w roku 1059 Rodolfo Malacorona przybył do sław-
nego ze swoich lekarzy Salerno, lecz nie znalazł tam nikogo bieglejszego od siebie 
w  medycynie oprócz „praeter quandam sapientem matronam” (The ecclesiastical 
history 1969, 76). Niestety autor nie podał imienia tej kobiety, jednak można przy-
puszczać, że miał na myśli właśnie Trotulę. Zdaniem włoskiego badacza Salvatore 
de Renzi, który zajmował się historią Szkoły w roku 1050, Trotula cieszyła się w Sa-
lerno dużym uznaniem (Collectio Salernitana 1852, 152), można zatem przypusz-
czać, że to właśnie ją miał na myśli Rodolfo Malacorona, który dziewięć lat później 
przybył do tego miasta. Ponadto De Renzi napisał na łamach Collectio Salernitana, 
że nazwisko de Ruggiero nadał Trotuli Henryk Baccio, mówiąc: „Trotula seu Trot-
tola de Ruggiero, multae doctrina matrona Salernitana, quae librum scripsit de 
moribus mulierum et eorum cura, et alterum de compositione medicamentarum” 
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(Collectio Salernitana 1852, 151). Ponadto przypuszcza się, że wyszła za mąż za 
znanego lekarza Jana Plateariusza, urodziła dwóch synów Jana i  Mateusza, zna-
nych później w Salerno jako magistri Platearii (Collectio Salernitana 1852, 151). 

Nie zachowały się niestety żadne informacje, które wskazywałyby, w  jaki 
sposób Trotula zdobyła wiedzę medyczną, ale musiała cieszyć się uznaniem za-
równo wśród praktykujących w  tym czasie w  Salerno lekarzy, jak również wśród 
piszących wówczas traktaty medyczne autorów, którzy cytowali jej remedia. Jako 
przykład dzieła o tematyce medycznej, w którym zostały wymienione jej receptu-
ry może posłużyć Thesaurum Pauperum autorstwa Piotra Hiszpana, późniejszego 
papieża Jana XXI (Trotula de Ruggiero 1979, VII). 

 Z czasem imię Trotuli było znane nie tylko na terenie Italii, ale również poza 
jej granicami. Wiedzę lekarki z Salerno doceniali nie tylko lekarze, ale również ma-
jący niewiele wspólnego z medycyną autorzy. Imię jej wymienił na przykład w XIV 
wieku Geoffrey Chaucer w Opowieściach kanterberyjskich, kiedy mówił o pewnej 
księdze czytanej z  wielkim upodobaniem przez męża kobiety z  Bath (Chaucer 
1986, 125-126). 

 Z biegiem czasu imię Trotuli zaczęło zanikać i przeszło do legendy, sprawia-
jąc, że historycy coraz częściej podawali w wątpliwość jej istnienie. W 1566 roku 
Hans Kaspar Wolf opublikował De mulierum passionibus, podając jako autora tek-
stu nie Trotulę, lecz Erosa, który był niewolnikiem wyzwolonym przez cesarzową 
Julię w I wieku naszej ery: „Eros quem aliqui Trotulam inepte nominant” (Trotula 
2009, 4). W 1924 roku Charles i Dorothea Singer twierdzili, że Trotula jest postacią 
fikcyjną, która tak naprawdę nigdy nie istniała (Trotula de Ruggiero 1979, 8). 

 Głównym dziełem Trotuli jest De passionibus mulierum, składające się 
z trzech traktatów, które różnią się między sobą poruszaną w nich tematyką. Liber 
de sinthomatibus mulierum dotyczy problematyki położnictwa i  ginekologii; De 
curis mulierum porusza kwestie ginekologiczne, kosmetyczne i patologii występu-
jących zarówno u dzieci jak i u mężczyzn; w De ornatu mulierum znajdują się na-
tomiast informacje dotyczące zagadnień związanych z kosmetyką i higieną. Podaje 
się w wątpliwość, aby Trotula była autorką całego corpus De passionibus mulierum. 
Od początku tylko ostatni z  traktatów De ornatu mulierum był z  nią łączony ze 
względu na swoje zakończenie: „Explicit Trotula. Tu autem domine misere nostri” 
(Trotula 2009, 316). Pozostałe dwa traktaty krążyły jako anonimowe, ale ponieważ 
wszystkie trzy wywodziły się z Salerno (Trotula 2009, 3) i poruszały zbliżoną pro-
blematykę, połączono je, uznając za ich autorkę właśnie Trotulę (Trotula 2009, 3).

3. Dbałość kobiet o urodę

Autorki wyżej wymienionych traktatów, oprócz kwestii związanych z  pro-
blemami zdrowotnymi, którym poświęcają zdecydowaną większość swojej uwagi, 
przekazują również informacje dotyczące pielęgnacji i  urody. Dzięki przedstawio-
nym przez nie recepturom wiadomo obecnie, jakich roślin i  minerałów używano 
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do pielęgnacji ciała zarówno w VI wieku na terenie Bizancjum, jak i w południowej 
jedenastowiecznej Italii. Warto zauważyć, że większość składników, które pojawiają 
się w  podanych przez nie remediach, jak na przykład siemię lniane, olejek różany, 
oliwa z  oliwek, wosk, piżmo czy ambra, są wykorzystywane do dnia dzisiejszego 
w przemyśle kosmetycznym.

3.1. Cera 
W  czasach Metrodory kobiety ceniły sobie jasną i  dobrze wypielęgnowaną 

karnację, o czym może świadczyć fakt, iż w traktacie pojawia się, aż pięć receptur 
dotyczących właśnie pielęgnacji cery. Paniom pragnącym, aby ich skóra twarzy 
była biała i lśniąca, Metrodora zalecała przemywać ją wieczorem i rano białkiem 
jajka wymieszanym z wodą (Metrodora 1994, 58). Innym sposobem przez nią su-
gerowanym było namoczenie w occie w takich samych proporcjach ziemi z Chios 
i z Cimolus z glejtą ołowianą lub z saletrą. Otrzymaną w ten sposób pastę należało 
nałożyć na twarz (Metrodora 1994, 58). Niestety, autorka nie podała, jak długo 
trzeba było trzymać tego typu maseczkę na twarzy. Kobietom chcącym nadać ce-
rze ładny kolor Metrodora zalecała pić mleko krowie wymieszane z cierpką oliwą 
(Metrodora 1994, 74). Kolejny środek na lśniącą skórę twarzy zanotowany w trak-
tacie był stosowany, jak podaje autorka, przez samą królową Egiptu, Kleopatrę 
(Metrodora 1994, 60). Zgodnie z tą recepturą należało w pustym glinianym naczy-
niu spalić róg jelenia, namoczyć go w  mleku, a  następnie użyć (Metrodora 1994, 
60). Według innej receptury należało wymieszać z  białkiem jajka skrobię, wykę 
i  mąkę pszenną, a  potem posmarować tym twarz (Metrodora 1994, 60), lub we-
trzeć w nią wymieszany z miodem sok z jęczmienia (Metrodora 1994, 60). 

W De ornatu mulierum Trotula podaje również kilka receptur na piękną cerę. 
Zdaniem lekarki z Salerno nawet brzydka kobieta staje się piękna, jeśli ma dobrze za-
dbaną skórę twarzy (Trotula 2009, 292). Według jednego ze spisanych przez nią re-
mediów, kobiety powinny starannie myć skórę twarzy ciepłą wodą z użyciem mydła 
galicyjskiego oraz przefiltrowanej wody, w której moczyły się wcześniej otręby. Kolej-
nym krokiem było natłuszczenie skóry twarzy olejem z  Tartaru (Trotula 2009, 292). 
Kobietom pragnącym wybielić skórę twarzy Trotula zalecała kilka receptur. Według 
jednej z nich należało zagotować w wodzie łój jelenia. Następnie przefiltrować go cie-
płą wodą, mieszać długo i dodać potem sproszkowany kryształ i farbę (Trotula 2009, 
300). Niestety również i w tym przypadku autorka traktatu nie podała, jak długo na-
leżało pozostawić na skórze tego typu maseczkę. Kolejnym remedium na wybielenie 
cery było zastosowanie sproszkowanego cyklamenu (Trotula 2009, 298). Według innej 
receptury, należało wrzucić do octu całe jaja, które pozostawiano w nim do czasu, aż 
skorupka stawała się bardzo miękka i  przypominała swoim wyglądem wewnętrzną 
błonę jajka. Kolejnym krokiem było dodanie posiekanych składników, takich jak biała 
gorczyca i  imbir. Powstałym w  ten sposób kremem należało często smarować skórę 
twarzy (Trotula 2009, 300). W innej recepturze, którą autorka traktatu uważała nawet 
za skuteczniejszą od poprzedniej, należało rozgnieść do białości cebulkę lilii i udać się 
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z  nią do łaźni. Tam dodawano do cebulki jedno lub dwa jajka, czekano chwilę i  na-
kładano uzyskaną pomadę na skórę twarzy. Maść należało zmyć dopiero wtedy, kiedy 
kobieta decydowała się na wyjście z łaźni (Trotula 2009, 300). 

Paniom, które cierpiały na nadmiar owłosienia na twarzy Trotula zalecała 
przygotować stosowny krem depilacyjny. W  traktacie pojawia się kilka receptur, 
a według jednej z nich należało w glinianym naczyniu rozpuścić kalafonię i wosk, 
dodać kroplę żywicy rośliny znanej jako Ferula gommosa i długo gotować, miesza-
jąc. Następnie dodawano mastyks, kadzidło i gumę arabską. Powstały w ten sposób 
krem depilacyjny należało nałożyć na skórę twarzy, pozostawić na około godzinę, 
a potem zerwać. Zdaniem Trotuli cera była nie tylko pozbawiona owłosienia, ale 
także jaśniejsza i w ładnym kolorze (Trotula 2009, 294-297).

3.2. Skóra 
Kobietom, które miały szorstką skórę twarzy, rąk lub stóp, Metrodora zaleca-

ła wykonać maseczkę. Według jej receptury należało przesiać przez sito jeden funt 
ziemi z Cimolus, dwa funty ziemi z Chios, sześć funtów korzenia irysa, korzeń my-
dlnicy, dwie uncje suchego korzenia arum italicum i sześć uncji korzenia cyklame-
nu. Wymieszane składniki należało odstawić, odmierzyć potrzebną ilość proszku 
i wymieszać z aromatycznym winem. Powstałą w ten sposób pomadę kobieta miała 
nałożyć na skórę i zmyć dopiero gdy maść zaczynała zasychać (Metrodora 1994, 60). 

Kobietom pragnącym mieć pięknie pachnącą skórę Metrodora zalecała wy-
konać pewien rodzaj balsamu do ciała. Według jej receptury, należało zmieszać 
z aromatycznym winem suche róże, mirrę i korzeń irysa. Z uzyskanej pasty wyko-
nywano niewielkie pastylki, które ponownie moczono w wonnym winie i smaro-
wano nimi ciało zaraz po wyjściu z kąpieli (Metrodora 1994, 60).

Trotula w De ornatu mulierum przekazuje również, co należało zrobić, aby 
cieszyć się pięknie pachnącą skórą. Według jej receptury przygotowywano aroma-
tyczną wodę różaną, którą skrapiano skórę i  włosy. W  celu otrzymania tej wody 
należało sproszkować suche róże, goździki, gałkę muszkatołową, rukiew wodną 
i galangal większy, a następnie dodać je do wody z róż (Trotula 2009, 282). 

Kobietom, które pragnęły pozbyć się nadmiernego owłosienia, obie autorki 
traktatów sugerowały swoje receptury. Metrodora podaje skuteczny według niej 
przepis na środek depilacyjny, który znała z własnego doświadczenia i który był na 
tyle bezpieczne, że można go było stosować również na skórze twarzy. Według tej 
receptury należało rozdrobnić w jednakowych proporcjach złocień, odchody kozy 
i  saletrę. Składniki łączono z  wodą, a  otrzymaną w  ten sposób pastą smarowano 
owłosione miejsca. Po krótkim czasie kobieta miała się umyć w  balii, pozostać 
przez pewien czas w wodzie, a po wyjściu zauważała natychmiast brak owłosienia. 
Receptura ta, jak zaświadcza Metrodora była skuteczna, a owłosienie nie pojawiało 
się już nigdy więcej (Metrodora 1994, 70). 

Trotula w  traktacie wspomina o  konieczności kąpieli parowych, po których 
dopiero zalecała wykonanie zabiegów depilacyjnych (Trotula 2009, 276). Według 
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jednej z  receptur, należało użyć trzech uncji wapna gaszonego, które gotowano 
z  niewielką ilością wody. Kolejnym krokiem było dodanie uncji aurypigmentu 
i dalsze gotowanie wszystkich składników (Trotula 2009, 276-279). Trotula ostrze-
gała przed zbyt długim gotowaniem pasty depilacyjnej, jak również przed zbyt 
długim trzymaniem jej na skórze, ponieważ mogło dojść do groźnych poparzeń 
(Trotula 2009, 278). Zgodnie z inną recepturą, do lnianego woreczka wsypywano 
aurypigment i wapno, a następnie gotowano. Jeśli pasta robiła się zbyt gęsta, nale-
żało dodać odrobinę wody (Trotula 2009, 278). W innej recepturze po zastosowa-
niu środka depilacyjnego Trotula sugerowała użycie przefiltrowanej wody, w któ-
rej wcześniej moczono otręby, ponieważ według niej skóra stawała się wówczas 
czysta i  gładka (Trotula 2009, 280). Kobietom pragnącym w  sposób ostateczny 
pozbyć się zbędnego owłosienia lekarka z Salerno z kolei sugerowała, aby zaopa-
trzyły się w jajka mrówek, czerwony aurypigment i żywicę bluszczu, które należało 
wymieszać z octem i posmarować skórę (Trotula 2009, 290). 

Aby posiadać miękką i pozbawioną odcisków i stwardnień skórę, Metrodora 
zalecała wymieszać ze sobą między innymi wosk, żywicę sosny, zaczyn z jęczmie-
nia, kadzidło, sól, saletrę, roślinę ferula gummosa, żywicę z drzewa terpentynowe-
go, starą oliwę, ocet winny (Metrodora 1994, 80). Na wszelkiego rodzaju zgorzele, 
które szpeciły skórę zarówno kobiet jak i mężczyzn, Metrodora zalecała dodać do 
oliwy glejtę i gotować ją aż do uzyskania konsystencji miodu. Następnie należało 
wszystko ostudzić, dodać arsen i  ponownie zagotować, aż całość osiągnie czarny 
kolor. Po wystudzeniu można było użyć mikstury (Metrodora 1994, 100). 

3.3. Usta
W przypadku opryszczki, która szpeciła usta, Metrodora zalecała wymieszać 

ze sobą azbest, arsen, siarkę i dobrej jakości sos rybny. Uzyskaną pastą należało po-
smarować grubo obolałe miejsce i pozostawić do wyschnięcia. Po siedmiu dniach 
opryszczka odpadała, a w celu uniknięcia powstania blizn autorka zalecała zrobić 
okład z daktyli (Metrodora 1994, 78). 

Trotula kobietom pragnącym mieć miękkie usta zalecała kilka receptur. We-
dług jednej z nich, należało natłuścić je olejkiem różanym lub siemieniem lnianym 
ugotowanym z cyklamenem (Trotula 2009, 308). W innym miejscu swojego trak-
tatu zalecała posmarować wargi ust rozdrobnionymi nasionami skalnicy nasiąk-
niętymi sokiem chabrów lub kokorniaka okrągłolistnego (Trotula 2009, 308). Taki 
sam efekt, zdaniem lekarki z Salerno, dawał sok z piołunu (Trotula 2009, 308).

3.4. Włosy 
W traktacie Metrodory nie ma wzmianki, w jaki sposób należało dbać o włosy. 

Zakładając jednak, że jest to jedynie streszczenie większego dzieła, nie można twier-
dzić, że autorka nie poruszyła w swoim traktacie tak istotnej dla kobiet kwestii. 

Trotula w De ornatu mulierum natomiast dużo uwagi przykładała do odpo-
wiedniej pielęgnacji włosów. Za podstawę uważała dokładne ich umycie i podała 
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nawet, w jaki sposób należało przygotować skuteczny według niej środek. Według 
spisanej przez nią receptury, należało użyć popiołu ze spalonych winorośli, plew 
jęczmiennych, łodyżki lukrecji i cyklamenu. Powstałym w wyniku gotowania wy-
warem kobiety myły włosy, które uzyskiwały złotawy błyszczący kolor (Trotula 
2009, 282). Chcącym uzyskać pięknie pachnące włosy Trotula zalecała sproszko-
wać suche róże, goździki, gałkę muszkatołową, rukiew wodną i galangal większy, 
które łączono z wodą różaną (Trotula 2009, 282). Otrzymanym w ten sposób pły-
nem spryskiwano zarówno włosy jak i  grzebienie. Zamożnym kobietom, które 
chciały cieszyć się długo pięknie pachnącymi włosami, Trotula doradzała wkładać 
w nie na przykład goździki, ale w taki sposób, aby były niewidoczne (Trotula 2009, 
282). Tym paniom, które chciały mieć miękkie, gładkie i delikatne włosy, lekarka 
z Salerno radziła myć je ciepłą wodą, do której należało dodać sproszkowany na-
tron i wykę (Trotula 2009, 286). 

W traktacie Trotuli znajduje się również kilka receptur wskazujących, co na-
leżało zrobić, aby uzyskać odpowiedni kolor włosów. Według jednej z nich, w celu 
uzyskania koloru blond należało zagotować z miodem osad z białego wina, a po-
tem posmarować powstałym kremem włosy (Trotula 2009, 286). W celu nadania 
koloru czarnego należało natomiast wymieszać i zagotować sproszkowany galangal 
większy z sokiem z jednego orzecha, którymi następnie smarowano włosy (Trotula 
2009, 286). Według innego sposobu, na piękny czarny odcień należało zagotować 
w occie kwiat mirtu i szałwię, a następnie posmarować uzyskanym środkiem wło-
sy. Niestety, autorka nie podaje, jak długo należało trzymać tego typu farbę przed 
jej zmyciem. Trotula w swoim traktacie przekazała również, aby podczas zabiegu 
„farbowania” kobieta wystrzegała się mocnego wina i silnych środków, ponieważ 
te mogły jej zdaniem zniszczyć włosy (Trotula 2009, 288). 

Kobietom, które cierpiały z  powodu nadmiernego wypadania włosów, Tro-
tula radziła złapać jak najwięcej pszczół, które należało uprażyć, sproszkować, do-
dać do nich olej, a następnie posmarować uzyskaną miksturą skórę głowy (Trotula 
2009, 288). Ten sam efekt gwarantowało również rozdrobnienie rzepiku i wymie-
szanie go z wodą (Trotula 2009, 288). Metrodora natomiast w takich przypadkach 
sugerowała zastosowanie „świętej” rośliny, którą należało namoczyć w oleju. Zda-
niem akuszerki receptura ta gwarantowała zahamowanie wypadania włosów oraz 
skutecznie pomagała przy chronicznym bólu głowy (Metrodora 1994, 66).

Zakończenie
 
Traktat Metrodory O chorobach kobiet oraz traktat Trotuli De ornatu mulie-

rum są jednymi z  nielicznych dzieł o  tematyce medycznej napisanych przez ko-
biety, które zachowały się do czasów współczesnych. W  swoich traktatach obie 
autorki poruszają przede wszystkim kwestie związane z chorobami, które dotykały 
kobiety, ale można tam znaleźć receptury uczące, w  jaki sposób należało według 
nich dbać o  urodę. Dzięki wyżej opisanym remediom wiadomo obecnie, jakich 
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minerałów oraz roślin używały do swoich receptur. Różnorodność zapisanych 
w  traktatach remediów wskazuje, że obie autorki, pomimo dzielących je czasów, 
szerokości geograficznych i  wykształcenia, miały szeroką wiedzę medyczną. Po-
nadto znały właściwości wielu roślin i  minerałów, które potrafiły wykorzystać, 
przygotowując skuteczne receptury nie tylko uśmierzające ból i przynoszące ulgę 
w wielu chorobach, ale także poprawiające urodę kobiet. 
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Streszczenie

W  artykule Ekfraza konotacyjna: Batszeba Rembrandta w ujęciu Gustawa Herlinga-Grudziń-
skiego w centrum uwagi znajduje się problem opisu dzieła sztuki w eseju. Punktem wyjścia do ana-
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– tak w warstwie treściowej, jak językowej. Na końcu pojawia się (wraz z uzasadnieniem) propozycja 
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Tytułem wprowadzenia: Realizacja ekfrazy w eseju

Rembrandt w miniaturze Herlinga-Grudzińskiego stanowi egzemplifikację do-
robku „polskiej «ekfrastycznej» eseistyki” (Sendyka 2010, 185), prezentuje pewien 
wariant widzenia plastycznego wzorca i  pisania o  nim, rezultat konfrontacji sfery 
werbalnej ze sferą wizualną i  tworzących się relacji między nimi. Czytelnik styka 
się tu z konkretną realizacją ekfrazy pojmowanej najogólniej jako deskrypcja dzieła 
sztuki, zgodnie z nośną definicją wybitnego znawcy zagadnienia Jamesa Heffernana 
– z reprezentacją werbalną reprezentacji wizualnej („verbal representation of visual 
representation”; Heffernan 1993, 3) – ekfraza używa jednego medium (słowa), aby 
reprezentować inne medium, które samo jest reprezentujące (dzieło sztuki) (Hef-
fernan 1991, 299). Esej autora Innego świata pokazuje, jak w ekfrazie łączy się opis 
artefaktu z  jego unarracyjnieniem, tj. jak forma ekfrazy oscyluje między trybami 
deskrypcji a  opowiadania, a  także jak jest profilowana przez punkt widzenia kon-
kretnego piszącego. Przedmiot referencji, czyli dzieło sztuki, może bowiem tekstowo 
być różnorako ujawniany: pod innymi względami (ukształtowanie plastyczne, te-
mat, konotowane interpretacje), z  inną precyzją, w  relacji bezosobowej albo ujaw-
niającej „ja” patrzące, opisem długim i szczegółowym albo zredukowanym i pobież-
nym, w  deskrypcji skoncentrowanej na ukazaniu przedmiotu fokalizacji (modelu 
plastycznym) albo ujawniającej podmiot fokalizacji (patrzącego autora). Próba 
oddania w słowie rezultatów konfrontacji z dziełem aktywizuje bowiem odmienne 
kody lektury (amatora i specjalisty, skrupulatnego opisywacza i kreatywnego egze-
gety, poety i filozofa), co wynika z projektowania na artefakt subiektywnej perspek-
tywy, jednostkowych oczekiwań. Wygląd i znaczenie danego objet d’art okazują się 
względne w tym sensie, że kształtowane przez perspektywę odbiorcy i typ dyskursu, 
jakim posługuje się piszący, który utrwala swoje doznania zmysłowe, emocjonalne 
i  intelektualne. Pamiętając o  „idiomatycznej różnorodności” (Nycz 2002, 36) zja-
wiska tekstowego, jakim jest ekfraza, chciałabym przedstawić przykład spotkania 
z artefaktem, reprezentujący konkretny modus patrzenia i opisywania, poprzez któ-
ry ujawnia się punkt widzenia piszącego o sztuce literata. Owo spotkanie z dziełem 
zostaje utrwalone w  specyficznej formie tekstowej z  pogranicza literatury, nauki 
i publicystyki, jaką jest esej – „trwale rozdarty pomiędzy wypowiedzią filozoficzną, 
egzegetyczną i autoprezentacyjną” (Markowski 1995, 115)2.

1. Batszeba – temat biblijny, temat malarski

Herling rozpoczyna swoją opowieść o  obrazie przez przywołanie teksto-
wego źródła przedstawienia. Historia Dawida i  Batszeby opisana jest obszernie  
w II Księdze Samuela (2 Sm 11-12), w rozdziale Grzech Dawida – Batszeba, z któ-
rego wyimek cytuję: 

2 O  problematyczności statusu gatunkowego eseju, istniejących ujęciach i  historii tej formy 
por. Sendyka 2006.
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Pewnego wieczora Dawid, podniósłszy się z posłania i chodząc po tarasie swe-
go królewskiego pałacu, zobaczył z tarasu kąpiącą się kobietę. Kobieta była bar-
dzo piękna. Dawid zasięgnął wiadomości o tej kobiecie. Powiedziano mu: «To 
jest Batszeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetyty». Wysłał więc Dawid posłań-
ców, by ją sprowadzili. A gdy przyszła do niego, spał z nią. A ona oczyściła się 
od swej nieczystości i wróciła do domu. Kobieta ta poczęła, posłała więc, by dać 
znać Dawidowi: «Jestem brzemienna» (2Sm 11,2-5)3.

Biblia przekazuje, że Dawid sprowadził z pola walki męża Batszeby, walczącego 
pod dowództwem Joaba, by go zachęcić do odwiedzenia domu, na co ten nie przystał. 
Wobec tego: „Następnego ranka napisał Dawid list do Joaba i posłał go za pośrednic-
twem Uriasza. W liście napisał: «Postawcie Uriasza tam, gdzie walka będzie najbardziej 
zażarta, potem odstąpicie go, aby został ugodzony i zginął»” (2Sm 11,14-15). Batszeba 
opłakiwała męża, a kiedy skończyła się żałoba „posłał po nią Dawid i sprowadził do 
swego pałacu. Została jego żoną i urodziła mu syna. Postępek jednak, jakiego dopuścił 
się Dawid, nie podobał się Panu” (2Sm 11,26-27). Dlatego Dawid został ukarany za 
swój grzech śmiercią syna, pogodził się jednak z  wolą Pana, a  następnie: „okazywał 
współczucie dla swej żony Batszeby. Poszedł do niej i  spał z  nią. Urodził się jej syn, 
któremu dała imię Salomon. A Pan umiłował go” (2Sm 12,24). 

Rembrandt, Batszeba z listem króla Dawida, 1654, olej na płótnie, 142 x 142 cm, Luwr, Paryż.

Samo przedstawienie Batszeby w sztukach plastycznych ma długą tradycję iko-
nograficzną4. Praca Rembrandta ukazuje w centrum na bliskim planie siedzącą nagą 

3 Cytaty z Pisma Świętego tu i dalej za: Biblia Tysiąclecia 1996.
4 W XIII i XIV wieku sceny poświęcone historii Batszeby pozostawały w zgodzie z typologiczną 

interpretacją Pisma Świętego, więc odpowiedniością Starego i Nowego Testamentu (por. egzegeza św. 
Augustyna w Contra Faustum Manichaeum i przedstawienia w pierwszej redakcji Bible Moralisée z XIII 
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postać kobiecą, widoczną z  profilu i  z  listem w  dłoni, a  u  jej nóg figurę starej służą-
cej. Obraz stanowi zupełnie nową propozycję realizacji tego tematu religijnego – tak 
od strony warsztatowego i materialnego ukształtowania dzieła, jak z punktu widzenia 
charakterystyki fizyczno-psychologicznej ukazanej postaci. Tak ujmuje to Agnieszka 
Rosales Rodríguez: „punkt ciężkości przeniesiony został z historii na psychologię po-
staci”, tj. ukazuje się tu wewnętrzne, psychiczne życie bohaterki, efektem jest wgląd 
w  jej prywatny świat, a  też prawdziwość jej cielesności, czemu służą środki formal-
ne, w postaci „dramaturgii światłocienia” i „prostoty kompozycji” (Rosales Rodrígu-
ez 2008, 127; por. Rembrandt – Caravaggio 2006, 149-152; Rembrandt’s Bathsheba  
Reading King David’s Letter 1998, 147-175). Rembrandt odnosi się do tradycji 
ikonografii tego przedstawienia, ale sygnalizacyjnie, przez postać służącej dokonują-
cej symbolicznej toalety Betsabe oraz znaczenie listu trzymanego w dłoni. Rezygnuje 
z anegdotyczności i wprowadzania innych postaci. Zarazem scena biblijna nie stanowi 
dla malarza pretekstu do namalowania sensualnego aktu kobiecego mającego czysto 
fizyczny wymiar. Praca pozostaje bliska w  pewnym zakresie tradycji sztuki Północy. 
Otóż w przedstawieniach scen z Batszebą, w porównaniu np. z włoskimi, ograniczona 
jest liczba towarzyszących osób bądź przedstawiona bywa sama Batszeba. Nadto często 
sceny te są uwspółcześnianie, tzn. wygląd postaci, a też wnętrza, nawiązuje do ówcze-
snych realiów i motywów znanych z malarstwa świeckiego tego czasu i obszaru (por. Jan 
Steen, Batszeba z listem króla Dawida, ok. 1660, kolekcja prywatna). Także uwypuklenie 
znaczenia listu (również w sensie materialnym – zajmującego kluczowe miejsce na pio-
nowej osi symetrii płótna, wyeksponowanego bielą impastowo kładzionej farby) łączy 
obraz z ówczesnym malarstwem niderlandzkim (Słodczyk 2009). Niemniej holender-
ski twórca proponuje dzieło diametralnie odmienne od tych, które znano. I nie chodzi 
tylko o technikę wykonania, stosowanie impastów czy o walory techniczne (mocny, ale 
miękki modelunek światłocieniowy, ciepłe i ciemne barwy połączone z płaszczyznami 
rozjaśnionymi kolorem i światłem), ale zwłaszcza o modus prezentacji postaci. 

Malarz zatrzymuje się w połowie drogi między przedstawieniem sceny biblijnej 
a ukazaniem sceny rodzajowej w połączeniu z aktem. Nie ma tu klasycznie zobrazo-

wieku): kąpiel Batszeby odpowiednikiem chrztu Kościoła, jej przybycie do Dawida – powołania Ko-
ścioła przez Chrystusa, Betsabe prototypem Marii (też jako Królowej) i Kościoła. Istniało także bardziej 
świeckie, rodzajowe kształtowanie sceny: przedstawienie kąpieli w  towarzystwie służących łączone 
z otrzymywaniem wiadomości od Dawida, a sam Dawid widoczny w oknie budynku jako obserwujący 
scenę; Batszeba, zwykle naga, siedzi albo stoi w fontannie (studni, kadzi) bądź w jej pobliżu, czasami 
za zasłoną (np. obraz tablicowy z  1485 roku Hansa Memlinga, Stuttgart, Staatsgalerie); scena kąpieli 
była też sprowadzana do obmycia stóp ubranej kobiety, w  pobliżu której widać grającego na harfie 
i przyglądającego się scenie Dawida (np. obraz Lukasa Cranacha z 1523 roku, Berlin, Gemäldegalerie). 
Od połowy XVI wieku wyraźnie zaczyna dominować przedstawienie, w  którym najważniejszą rolę 
odgrywa kuszące piękno Betsabe (w wielu wypadkach scena biblijna staje się pretekstem do ukazania 
ponętnej kobiety – np. Peter Paul Rubens, Batszeba przy fontannie, 1635, Drezno, Gemäldegalerie Alte 
Meister; Willem Drost, Batszeba, 1654, Paryż, Luwr); w reprezentacji rozbudowanego entourage’u sce-
ny przodują późne włoskie przedstawienia, zwłaszcza z  I  ćwierci XVIII wieku (np. Luca Giordano, 
Toaleta Batszeby, ok. 1705, Londyn, National Gallery). Rozwój ikonograficzny i treściowy przedstawie-
nia szczegółowo prezentują następujące źródła: Kunoth-Leifels 1962; Exum 1996, 19-53; Lexikon der 
Christlichen Ikonographie 1968, 253-257; Iconographie de l’art chretien 1956, 273-277.
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wanego wyimka z Biblii, wyłącznej koncentracji na elementach starotestamentowej 
historii i  jej wymowie teologicznej. Zarazem odbiorca nie styka się z  tradycyjnym 
aktem – eksponującym nagą postać i  wszelkie walory jej ciała (Sluijter 2001; Slu-
ijter 2006). Chodzi nie tylko o  to, że przedstawienie aktu zostało unarracyjnione, 
zakłócone w  swoim czysto estetycznym wymiarze implikowaną historią, ale także 
o to, że samo ciało kobiety nie jest piękne w klasyczny sposób, nie realizuje żadnego 
utrwalonego w tradycji ideału (to ciało kobiety dojrzałej, nieproporcjonalne, z lekko 
wypukłym i  obwisłym brzuchem, ze zbyt krótkimi i  masywnymi nogami, dużymi 
dłońmi i stopami, a zarazem namacalne w swojej materialności). Przedstawienie to 
jest niezwykłe, ponieważ pokazuje nie abstrakcyjny, pozaczasowy model kobiety, 
ale konkretnego człowieka, jak również ze względu na obecne w  nim wewnętrzne 
napięcie związane ze smutnym zamyśleniem, melancholią i  swoistym wycofaniem 
bohaterki. Przyczyną tego stanu jest, jak się wydaje, list trzymany w  bezwładnie 
opuszczonej ręce, którego treść najwyraźniej stanowi przedmiot medytacji Batsze-
by. Można odczytywać na płótnie kontrast powstały między obrazem nagiego ciała, 
wystawionym na ogląd innych, a  rozterkami moralnymi bohaterki (może dylemat 
wyboru między posłuszeństwem królowi a  wiernością nieobecnemu mężowi)5, jej 
zadumaniem na sprawach duchowych, związanych z jej losem – właściwie narzuco-
nym, jak u bohaterów antycznych tragedii. 

Batszeba Rembrandta przez wielu uważana jest za jedno z  jego najbardziej 
fascynujących i  poruszających dzieł, co stwierdza najwybitniejszy znawca oeuvre 
malarza (Wetering 2015, 623), ale wagę malowidła doceniano wcześniej. Już przez 
modernistycznych krytyków dzieło to – ukazujące prawdziwą kobietę, naturalnie 
i  intymnie, tak w  wymiarze fizycznym, jak emocjonalnym – było traktowane jako 
prekursorskie wobec idei sztuki nowoczesnej (ekspresyjność, antyestetyzm, sztuka 

5 W  przedstawieniach malarskich, tytułowanych zwykle Batszeba z listem króla Dawida albo 
Batszeba trzymająca list króla Dawida, ewentualnie ogólnie – Toaleta Batszeby/Batszeba w kąpieli, 
czyni się aluzję do wezwania Batszeby przez Dawida – choć Pismo Święte mówi, że Dawid wysłał 
posłańców, by sprowadzili kobietę, w sztuce często przedstawiani bywają posłańcy z listem przeka-
zywanym Betsabe (choć o liście w Biblii nie ma mowy) albo ukazywany jest sam list w ręce Batszeby, 
jak na płótnie Rembrandta; stanowi on swoisty wizualny skrót historii, ma bowiem być znakiem 
woli króla, przekazywanej nie poprzez wysłanników, ale przez samą wiadomość. Enigmatyczny wy-
raz twarzy bohaterki miałby wyrażać jej rozdarcie między niechęcią zdrady męża a  koniecznością 
spełnienia woli króla (może też: a pożądaniem spotkania z nim), a Betsabe jawi się i jako grzesznica, 
i jako ofiara. Trzeba dodać, że być może przedstawiony zostaje inny moment historii biblijnej – kie-
dy Betsabe dowiaduje się, że jej mąż zginął (Biblia nie precyzuje, w  jaki sposób to się dzieje – czy 
ktoś przekazał jej wiadomość przez posłańca, czy otrzymała list), i  tym bardziej dręczą ja wyrzuty 
sumienia i niepewność co do swojego dalszego losu. Należy dla porządku uzupełnić, że Pismo Świę-
te przekazuje także, że Betsabe po zdradzie i  po oczyszczeniu się „posłała, by dać znać Dawidowi: 
«jestem brzemienna»”, więc mogłaby być autorką listu z taką właśnie wiadomością do króla. W tym 
przypadku byłaby nadawcą trzymanego w ręce listu (który zamierza wysłać królowi), a nie jego od-
biorcą. Choć taka interpretacja byłaby interesująca, nie można znaleźć dla niej przekonującego umo-
cowania: nie widać na obrazie stołu ani narzędzi piśmienniczych (zawsze ukazywanych w ówcześnie 
popularnych scenach pisania listu), nadto nagość Batszeby kieruje ku innemu momentowi historii 
(do kąpieli właśnie), a  wreszcie – nieznane są takie przedstawienia w  historii sztuki, a  Rembrandt 
odnosi się jednak do tradycji ukazywania historii Betsabe w malarstwie.
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przeciwstawiająca się zastanym regułom, „sztuka naznaczona temperamentem arty-
sty, głęboko osobista”; Rosales Rodríguez 2008, 134). Na tym zasadza się przełomo-
wość artefaktu, jego wyjątkowa pozycja w korpusie prac malarza i na tle ówczesnej 
sztuki. Trzeba jednak nadmienić, że autor Wymarszu strzelców przechodził arty-
styczną metamorfozę w zakresie sposobu ukazania tego tematu, poszukiwał swojego 
ostatecznego rozwiązania, o czym wyraziście świadczą jego wcześniejsze dwie Toa-
lety Batszeby (jedna z przełomu lat 1632/1633, Ottawa, National Gallery of Canada, 
druga z 1643 roku, Nowy Jork, Metropolitan Museum of Art). Widać, jak Rembrandt 
eliminował niepotrzebne elementy, anegdotyczne i nadmiarowe z punktu widzenia 
esencji przekazu, o jaki mu chodziło. Zostaje to również potwierdzone przez fakt, że 
zmieniał swój zamysł w czasie pracy nad Batszebą z 1654 roku – przemalował obraz 
w kluczowej partii (twarz bohaterki) i na późnym etapie pracy, jakby do końca nie 
mógł znaleźć pożądanego efektu (Wetering 2015, 624).

2. Batszeba Rembrandta w oku eseisty

Herling w eseju Rembrandt w miniaturze z listopada 1990 roku6 skupia się na 
kilku zagadnieniach: przedstawia wizję życiorysu malarza7, podejmuje problema-
tykę znaczenia światła i cienia w jego twórczości, przybliża nieliczne wybrane ob-
razy niderlandzkiego twórcy. Problemy te – a też ogólnie miejsce sztuki w eseisty-
ce Herlinga – analizowano w wielu pracach krytycznych8, jednak nie poświęcano 
specjalnie dużo miejsca uwagom, jakie czyni on na temat Batszeby.

Piszący, ujawniający własne „ja” choćby w formach czasowników, zaczyna od 
uzasadnienia badania sztuki Rembrandta we fragmentach (zwraca uwagę tylko na 
pewne, uderzające cechy jego twórczości) i in nuce (pisze zwięźle, a jednocześnie 
ucieka się do przenośni i  asocjacyjnego porównania). Odnosi się do figury perły 
(klejnotu, jądra), znanej z  uwag o  Vermeerze: „Zamierzam zminiaturyzować ol-
brzyma [o Rembrandcie], chcę wyłuskać jądro jego geniuszu, podobne do klejnotu 
o wielu załamaniach, do perły o wielu odcieniach, opisać z maksymalną zwięzło-

6 Esej stanowi fragment Dziennika pisanego nocą, z  którego też pochodzą inne fragmenty 
wydane potem osobno jako zbiór Sześć medalionów i Srebrna Szkatułka. O  rozmaitych aspektach 
„medalionowości” owych tekstów pisała Joanna Bielska-Krawczyk w rozdziale Obecność dzieł sztuki 
w tekście literackim (Bielska-Krawczyk 2004, 300-328). 

7 Pisarz łączy osobowość i los malarza z charakterem jego twórczej aktywności – chce, w nurcie 
biografizmu, patrzeć na spuściznę artysty przez pryzmat jego życia, jak również uchwycić myślą i ująć 
w  słowa esencję jego malarstwa, do którego ma osobisty stosunek, expressis verbis oddany w  tekście. 
Herling wyrażał takie przekonanie bezpośrednio: „Należy znać to życie, nie dla zaspokojenia ciekawo-
ści biograficznej, lecz dla lepszego zrozumienia autoportretów Rembrandta” (Herling-Grudziński 1994, 
51). O konstruowaniu biografii malarzy i łączeniu dzieł z życiem por. Mencfel 2013.

8 W kwestii miejsca sztuki w twórczości Herlinga por. Bielska-Krawczyk 2004, 251-362 (rozdz. 
Dzieło sztuki w dziele literackim) oraz Dębska-Kossakowska 2009, 102-136 (rozdz. Wobec arcydzieł). 
Także Ryszard Przybylski poświęcił artykuł zainteresowaniu pisarza sztuką dawną, które wiąże z bio-
grafią autora Innego świata – życie we Włoszech, żona malarka, środowisko „Kultury”, zwiedzane 
muzea i wystawy; jak przekonuje badacz: „sztuki piękne stanowiły w życiu Herlinga naturalny ento-
urage, który wymagał w wielu wypadkach szczególnego komentarza” (Przybylski 2013, 22). 



161EKFRAZA KONOTACYJNA: „BATSZEBA” REMBRANDTA 

ścią kilka z nich” (Herling-Grudziński 1994, 49). Postrzega malarza jako wielkiego 
indywidualistę, który wszystko wymyślił sam, tak w  zakresie tematów, jak formy 
malarskiej – w  ten sposób Herling tworzy mit samorodnego geniusza (Herling-
-Grudziński 1994, 50). Dzieli się także ogólną uwagą na temat prac malarza: 

O  większości płócien Rembrandta dałoby się powiedzieć, że malował je celowo 
przed zmierzchem, gdy zachodziło słońce. (…) Światło jest wtedy ciemnozłotawe, 
kolory nabierają niezwykłej głębi i gęstości, zdają się budować pomost pomiędzy 
masywną realnością przedmiotu lub figury i  delikatną poświatą, która cień roz-
prasza złocistym pyłem. (…) Chcę wierzyć, że jak każdy doprawdy wielki artysta 
posługiwał się swoją ukrytą, bardzo osobistą metaforą. W tym wypadku metaforą 
otaczających nas zawsze na horyzoncie płomieni (Herling-Grudziński 1994, 58).

 Widać, że nawet techniczny, materialny aspekt malarstwa autora Czytające-
go Tytusa Herling postrzega przez pryzmat semantyki dzieła, co charakteryzuje 
większość jego opisów artefaktów. Posługuje się skojarzeniowym porównaniem, 
objaśniając swoje widzenie architektoniki światłocienia na płótnach malarza. 
Używa w  tym celu szeregu sugestywnych epitetów (światło – „ciemnozłotawe”, 
kolory – „głębokie i  gęste”, realność – „masywna”, poświata – „delikatna”, pył  
– „złocisty”), a też metafory animizującej (kolory „budują” pomost). Lirycznemu 
niemal opisowi towarzyszy bezpośrednio obecny głos „ja” autorskiego, pragnącego 
nałożyć własne asocjacyjne interpretacje na prace malarza. W granicach eseju, ale 
nie we fragmencie bezpośrednio dotyczącym Batszeby, pojawia się komentarz do 
jednego z kluczowych wyznaczników stylu holenderskiego twórcy – do modelun-
ku światłocieniowego kształtującego plastycznie przedstawienie, nadającego mu 
wiarygodności i intymności.

Zapiski wprost dotyczące obrazu zajmują niecałe dwie strony eseju, przy 
czym bez mała połowa to wstępna część w trzech akapitach cytująca odpowiednie 
wyimki z Pisma Świętego. Eseista postępuje więc jak historycy sztuki, którzy roz-
poczynają analizę od przywołania stosownych źródeł tekstowych danego przed-
stawienia historycznego. Zastanawia, dlaczego Herling tak obszernie cytuje Bi-
blię, a nie próbuje przedstawić historii własnymi słowami, i dlaczego ją prezentuje 
tak szczegółowo. Czy sam jej nie znał, czy może chce zapoznać z  nią czytelnika? 
A  może przez przywołanie biblijnego opowiadania o  Dawidzie i  Batszebie unika 
opisowego przybliżenia tego, co ukazuje obraz? Czy czyni to przekonany o słabo-
ści własnych słów w  zakresie reprezentacji malarskiego przedstawienia, o  niewy-
rażalności istoty dzieła (o niemożności stworzenia deskrypcji obrazu, która byłaby 
trafna i ujmowała jego esencję znaczeniową i formalną)9? A może słowa natchnio-
nego Pisma mają najlepiej wprowadzić w centrum niemego dramatu zobrazowa-
nego ręką artysty i  zarazem dopowiedzieć całą przedakcję i  poakcję ukazanego 

9 Por. Markowski 1999. O  toposie niewysłowionego, z  odniesieniem do przykładów literac-
kich, pisał też Eco 2009, 48-65.
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„najbardziej owocnego”, zgodnie z ujęciem Lessinga (Lessing 2012), momentu ca-
łej historii biblijnej (wcale nie świętej, a iście ludzkiej)? 

Autor buduje swoją ekfrazę obrazu z  kilku części. Pierwszą stanowi narra-
cyjna opowieść w postaci przytoczeń ze Starego Testamentu. Drugą – arcyzwięzły, 
dwuzdaniowy opis, ledwie zawiązkowy, ale pełniący funkcję właściwej, już naocz-
nej introdukcji dzieła: „Rembrandt namalował Batszebę z  listem Dawida. Naga 
Batszeba siedzi na łóżku, służebnica obmywa i  wyciera palce jej nogi” (Herling-
-Grudziński 1994, 57). Jest to opis zupełnie bezosobowy, pozbawiony jakiejkol-
wiek nuty osobistej i emocjonalnej, suchy stylistycznie, wyzbyty doprecyzowania 
i dodatkowych słów komentarza.

Co szczególne, po tym fragmencie następuje zdanie-cezura, w którym ujaw-
nia się „ja” autorskie, tak w  formie gramatycznej, jak przez osobiste wyznanie, 
a ponadto z zadziwiająco mocną deklaracją: „Być może, zapytany o pięć najpięk-
niejszych obrazów w malarstwie wszystkich czasów, wymieniłbym Batszebę” (Her-
ling-Grudziński 1994, 57). Poprzedni mikroopis wydaje się wobec tego nieśmia-
łym zagajeniem – piszący jakby szuka odpowiednich słów i formuł, które pozwoli-
łyby mu oddać swoje widzenie obrazu. To tłumaczyłoby również swoistość relacji 
o obrazie: najpierw zasłanianie się przez uciekanie do słów Pisma Świętego, potem 
uderzające prostotą konstrukcji i  retoryczną nagością dwa zdania deskrypcji, po 
których mówiący od razu wyrzuca z  siebie intymne wyznanie, jakby w  ten spo-
sób chciał postawić mocną tezę, którą w kolejnych partiach tekstu będzie uzasad-
niał (nie udowadniał, gdyż jest to obszar prywatnych kolekcji z muzeum pamięci; 
Dziadek 2005). Zdanie to przełamuje też tryb opisu – staje się on osobisty. Pod-
miot empiryczny (autor) odnosi się explicite do prywatnej historii i wspomnień: 

Znakomita duża reprodukcja10, zaginiona później podczas licznych przeprowa-
dzek, wisiała po wojnie na ścianie naszego rzymskiego pokoju na Farnese. Próbo-
waliśmy często odgadnąć, K. i ja, jakiż to list Dawida kazał Rembrandt przeczytać 
przed chwilą Batszebie. Ten potwierdzający z  radością wiadomość, że jest brze-
mienna? Czy ten, w którym donosił o śmierci Uriasza? Nie jest wykluczone, że jesz-
cze inny: ten, w którym, nie panując nad swoim królewskim gniewem, złorzeczył 
Jahwe, bluźnił otwarcie po śmierci pierwszego syna (Herling-Grudziński 1994, 57). 

Do relacji o dziele wdziera się nostalgiczna refleksja przywołująca wspomnie-
nia z przeszłości Herlinga. Bardziej niż samego dzieła dotyczy jednak jego oddziały-

10 Istotna jest tu kwestia nośnika artefaktu przybliżanego przez piszącego. Mowa w  owej re-
miniscencji o reprodukcji, a zarazem brak wspomnienia o oglądaniu na żywo oryginału. Można się 
zastanawiać, czy autor, pisząc, odnosi się do swojego wspomnienia reprodukcji z rzymskiego miesz-
kania, czy ma przed oczyma jakąś współczesną fotografię obrazu. W każdym razie dzieło Rembrand-
ta zostaje zapośredniczone i  to w  dwójnasób: dosłownie, przez własną reprodukcję, i  przez pamięć 
Herlinga o jego widzeniu w przeszłości. Autor Innego świata nie prezentuje siebie jako podróżnika 
podziwiającego artefakty w  ich naturalnym kontekście, in situ. Nie przedstawia swojej prywatnej 
historii oglądu pracy, tak jak nie pokazuje codziennej rutyny zwiedzającego. Ukazuje się jako komen-
tator prac malarzy, który formułuje swoje sądy przy biurku raczej niż przed obrazem. 
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wania, i to nie tylko na samego piszącego, ale też na jego żonę Krystynę (popełniła 
samobójstwo w 1952 roku), której zresztą dedykuje esej – „Cieniom K.”. Małżonko-
wie próbowali wniknąć w sinusoidę uczuć i sekrety korespondencji między Batszebą 
a  Dawidem, jeszcze niezłączonych formalną więzią. Te dwie pary małżonków/ko-
chanków (z obrazu i z życia) zostają tu powiązane ze sobą. 

Eseista wraca jeszcze raz do obrazu, ale już nie patrzy na niego z dystansu (wi-
dzenie całościowe, ogólne i wspomnienie z przeszłości), a z bliska, jako na malarską 
reprezentację pewnej sceny i na jej konkretne elementy. Przypatruje się kilku detalom 
fizjonomii Batszeby, najwyraźniej w jego opinii uosabiającym niejednoznaczność sta-
nu duchowego bohaterki, a tym samym nieoczywistość wymowy całości pracy: 

Widać z  profilu tylko jedno oko Batszeby, z  podniesioną wysoko brwią, i  jej zaciśnię-
te zagadkowo wargi. Patrząc bardzo długo, udaje się złowić na nich resztkę gasnącego 
uśmiechu. Ale w  połączeniu z  okiem naznaczone są osadem goryczy i  cierpienia. Jak 
się to wszystko łączy i przeplata w akcie pełnym dojrzałego, sytego szczęścia? (Herling-
-Grudziński 1994, 57). 

Klucz do pełnego oglądu obrazu stanowi dojrzenie Rembrandtowskiej umie-
jętności oddania za pomocą pędzla fizjonomii bohatera i  jego psychologicznego 
(nomen omen) profilu. Herling zwraca na to uwagę, choć nie expressis verbis – daje 
dokładniejszy opis twarzy Betsabe, a precyzyjniej, jej dwóch elementów, oka i ust11. 
Nie koncentruje się na niezwykłości aktu ukazującego nieidealne ciało ani na głębi 
charakterystyki psychologicznej postaci. Ledwie sygnalizuje te kwestie, rezygnując 
zupełnie z wyjaśniającego komentarza, z poszerzonego interpretowania. Dostrzega 
jednak sedno przedstawienia – wskazuje na nie w minimum słów, ale posługując się 
narzędziami poezji. Pojawia się tu metafora „łowienia” przez patrzącego „resztki ga-
snącego uśmiechu” kobiety: uśmiech gaśnie jak gaśnie ogień, słońce, energia; gaśnie, 
czyli przestaje się palić, zanika, ciemnieje, ale też łagodzi, tłumi, osłabia. Jest to więc 
uśmiech, który znika, w miarę jak złe wieści czy wątpliwości przysłaniają początko-
wą radość; albo uśmiech, który nie zdołał się wykluć do końca, pojawił się na sam 
fakt otrzymania listu, ale już treść wiadomości nie pozwoliła mu się rozwinąć, zacho-
wanie jego resztek na twarzy łagodzi jednak wydźwięk gniewnego albo tragicznego 
w treści listu. To z kolei każe myśleć o wcześniejszym fragmencie, w którym Herling 
w formie retorycznych pytań wskazywał na przekaz listu. Podobną konstrukcją od-
znacza się kolejna metafora: usta i oko „naznaczone” „osadem goryczy i cierpienia”. 
Uzmysławia ona, że podmiot tekstowy materializuje stan mentalny i  emocjonalny 
niejako geologicznie: boleść może odłożyć się warstwą, pozostawić po sobie ślad. 

Wreszcie trzeci człon opisu przynosi jeszcze inne spojrzenie, gdyż całość za-
mknięta zostaje pytaniem retorycznym o wydźwięku egzystencjalnym, co więcej – od-
noszącym do przedstawienia jako całości. Zmienia się więc dosłownie perspektywa 

11  Nie tylko w  przypadku tego obrazu pisarza interesuje twarz. Jak pisała Seweryna Wysłouch, 
Rembrandt zajmuje Herlinga jako autor portretów (też zbiorowych) i autoportretów, „także sceny biblijne 
traktuje jak portrety, starając się odczytać zagadkowy wyraz twarzy Batszeby” (Wysłouch 2013, 165).
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patrzącego, który nie widzi już detalów twarzy, a  cały akt (jakby zmienił punkt wi-
dzenia, oddalił się od obrazu, przestawił obiektyw i  z  przybliżenia przeszedł w  tryb 
pełnowymiarowy). Nadto przebija się tutaj głos myśliciela, filozofa zgłębiającego kon-
dycję ludzką i zadziwionego współistnieniem zmartwienia i znużenia duszy z ciałem 
„pełnym dojrzałego, sytego szczęścia”12. Metafora w klauzuli analizowanej jednoaka-
pitowej deskrypcji, a zarazem w zamknięciu zdania będącego pytaniem retorycznym, 
wybrzmiewa na tyle mocno, że przypomina o głosie poetyckim podszywającym wy-
powiedź. Epitety tej metafory, będącej skróconym porównaniem (ciało w  akcie jest 
dojrzałe i syte, jak szczęście jest pełne), każą myśleć o zmysłowym, żywym ciele widzia-
nym jako całość, ten zaś językowy obraz silnie kontrastuje ze znaczącymi zamieranie 
duchowe i emocjonalne śladami umocowanymi w ciele: „gasnącym uśmiechem”, „osa-
dem goryczy i cierpienia” w oku i na ustach. Ciało jest tu więc i materią, i skorupą dla 
ducha, te dwa plany zostają sobie przeciwstawione, choć zarazem istnieją obok siebie. 

W  relacji o  dziele Rembrandta łatwo zauważyć następującą zmianę fokalizacji: 
od fokalizatora zewnętrznego, tzn. obiektywnego narratora cytującego Biblię i obser-
watora laika relacjonującego treść obrazu, przez głos samego Herlinga – i to dwojaki, 
najpierw aktualny głos eseisty stwierdzający, jak wysoko ceni przywołany obraz, potem 
odnoszący się do przeszłości powojennej w Rzymie i przekierowujący się na perspek-
tywę wspomnienia („Próbowaliśmy często odgadnąć (…)”. Po fragmencie z jednozda-
niową, neutralną emocjonalnie i  stylistycznie konstatacją dotyczącą wyglądu postaci 
(„Widać z profilu…”), w kolejnych dwóch zdaniach przebija się głos subiektywny, in-
terpretujący, delikatnie poetyzujący13, a wreszcie punkt widzenia filozofa. Wypowiedź 
jest pozbawiona informacji o  patrzeniu w  określonym momencie i  okolicznościach 
przez konkretną osobę, brzmi jak stwierdzenie ogólnej prawdy, jak intersubiektyw-
na konstatacja – piszący kryje się często za formami bezosobowymi i pozaczasowymi, 
jednocześnie całość sytuuje się daleko od dyskursu historii sztuki14. 

12 Wątek ten podejmuje m.in. Bielska-Krawczyk, która wyraża przekonanie, że eseistę w dzie-
łach sztuki interesują „motywy antropologiczne”, „kwestie dotyczące kondycji ludzkiej”, takie jak 
starzenie się, cierpienie, śmierć, cielesność człowieka, a też zderzenie realności i transcendencji, tego, 
co trwałe i przemijające, poznania i tajemnicy (Bielska-Krawczyk 2013, 97, 102). Pisarstwo Herlinga 
miałoby cechować zainteresowanie „charakterem raczej literackim czy filozoficznym” zawartości tre-
ściowej danego artefaktu (Bielska-Krawczyk 2004, s. 323). Także Ewa Bieńkowska zwracała uwagę: 
„Rembrandt zdaje się dla Herlinga uosabiać (…) fascynację czasem, zgłębianie go, namiętne (bo 
uparte) i beznamiętne zarazem (bo bezlitosne) wpatrywanie się w jego pracę” (Bieńkowska 2002, 80).

13 Ten ton tekstów autora poświęconych artefaktom zauważa wielu badaczy, m.in. Stanisław 
Rodziński zastanawia się, nieco emfatycznie: „czy to są analizy, czy to po prostu poezja powstała 
w kontakcie z obrazami” (Rodziński 1997, 428). Piotr Siemaszko w swoich dość ogólnych rozpozna-
niach widzi wrażliwość twórcy na sztukę także w jego stylu pisarskim: „Znajduje [Herling-Grudziń-
ski] literackie zastosowanie dla malarskich technik, stąd zdolność operowania kontrastami, światło-
cieniem, barwną plamą” (Siemaszko 2000, 14).

14 O  fragmentach poświęconych sztuce w Dzienniku pisanym nocą w  zestawieniu z  językiem 
historii sztuki pisał jako jeden z pierwszych, choć krótko i fragmentami kontrowersyjnie, Jan Zieliński 
(Zieliński 1991). Badacz wspomina o  czytaniu przez pisarza prac historyków sztuki i  pośrednim 
odnoszeniu się do nich, podkreśla jednak inne podejście do artefaktu w porównaniu z historykiem 
sztuki. Por. polemika Doroty Kudelskiej (Kudelska 1997).
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Passus poświęcony Betsabe Herling zamyka ponownym odniesieniem do Pisma 
Świętego (przez co część eseju poświęcona obrazowi zostaje wydzielona klamrą kom-
pozycyjną) i do realno-malarskiego kontekstu życia malarza: „Rembrandt zaglądał do 
Biblii tak, jakby czając się pod oknami, przebijał wzrokiem wypukłe szybki amster-
damskich mieszkań; ale nie towarzyszyło mu w tym spojrzeniu ostre światło dzienne 
Vermeera” (s. 57-58). I tutaj także subiektywne skojarzenie, oddane za pomocą wizji 
przesyconej metaforą, wyrażone zostaje w formie ogólnie ważnej obserwacji i zamiesz-
czony zostaje kolejny komentarz na temat intrygującej go przemożnej i  zróżnicowa-
nej roli światła w  sztuce (studiował przecież malarzy zamiłowanych w  chiaroscuro 
i efektach świetlnych, jak La Tour, Caravaggio, Vermeer). Rembrandt jest dla pisarza 
mistrzem podpatrującym tajemnice duszy, starającym się wydobyć głębokie dozna-
nia i „życie duchowe” postaci, z Pisma Świętego wybierającym często historie bardziej 
ludzkie niż boskie. Porównanie eseisty zbudowane na plastycznej metaforze ma zostać 
odczytane nieliteralnie: jako znak sposobu malarskiego oddawania wrażenia bliskości 
względem prezentowanej na płótnie postaci, bliskości w sensie tak fizycznym i prze-
strzennym (stąd częste umiejscowienie bohaterów na pierwszym planie), jak psychicz-
nym i duchowym. Za skrótami myślowymi, oddanymi brzemiennym w sens językiem 
niestroniącym od podstawowych, ale znaczących środków stylistycznych (metafora, 
porównanie, epitet), kryją się odnośniki do kwestii ważkich z punktu widzenia arty-
stycznego i estetycznego, ale też epistemologicznego i moralnego, które Herling zgłę-
biał, choć nie odsłaniał zwykle ani źródeł, ani pełnej formuły swoich wniosków. Nie-
którzy badacze obalają mit nie tylko jego niezwykłej erudycji, ale także celnych intu-
icji, samodzielnych rozpoznań oraz oryginalności interpretacji15. Może jednak trzeba 
usprawiedliwić metodę pracy literata piszącego o sztuce, jego niepochlebne opinie na 
temat historyków sztuki, a zarazem przekonanie o słuszności i odkrywczości własnych 
sądów. Może pisarz kierował się skojarzeniami, a dodatkowo zawodziła go pamięć i za-
pominał, że ulega sugestii tego, co już wyczytał, której łatwiej się poddać, kiedy nie jest 
się specjalistą. Może poznawał artystę i dzieła, które tak silnie uwodziły go tematem, że 
nabierał przekonania o odkrywczości swojego ujęcia artefaktu, odsłaniającego mu się 
niejako w prywatnej epifanii16. 

Podsumowanie: Dlaczego – ekfraza, dlaczego – konotacyjna

Relacja o Batszebie autora Dziennika pisanego nocą jest specyficznie ukształ-
towana w swoim rozczłonkowaniu – można mówić o opisie w rozproszeniu i do-

15 Kudelska pokazuje (na przykładzie eseju o  Caravaggiu), jak Herling wykorzystuje prace 
badaczy bez wskazywania na źródła, pisze ogólnie o „znawcach” czy cytuje jedynie fragment tytułu, 
którym się posiłkuje („bibliograficzne kamuflaże” wedle określenia badaczki; Kudelska 2013) 

16 Wiesław Juszczak pisał o „błysku epifaniczności” – miało by nim być estetyczne doświadcze-
nie dzieła w kategoriach przedwerbalnych i przedrozumowych; na przelanie na papier tego doświad-
czenia pozwalałby nie formalny, inwentaryzacyjny, trzymający się faktów i zgodny z naukowymi re-
gułami opis historyka sztuki, ale opis literacki, który może wyolbrzymić, przemilczeć, deformować, 
porzucać konkret (Juszczak 2003).
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łączyć do zasadniczej części poświęconej obrazowi także wzmianki o  sposobie  
kształtowania światła w malarskiej manierze Rembrandta. Jeśli nadto potraktować 
cytaty z Biblii jako integralny składnik owej ekfrazy, otrzymuje się całość, którą tworzy  
rozwinięty opis. Jego niejednolite części zostały zesztukowane ze sobą: łączą 
się tu zdania przynależące do stylu prostego opisu niespecjalisty, zatrzymujące-
go się na poziomie deskrypcji preikonograficznej, z  wypowiedziami właściwy-
mi dla opisu skojarzeniowego i  emocjonalnego, którym właściwy jest subiek-
tywizm i  ekspresyjność17. Przez pokazywanie obrazu prześwieca jednostkowa 
perspektywa patrzącego, który przedstawia obraz tak, jak wynika to z  jego wie-
dzy i  wrażliwości, odnosi przy tym do swojej prywatnej historii związanej z  ob-
cowaniem z  reprodukcją dzieła Rembrandta. Esej nie skłania się ku reportażo-
wi czy dziennikowi z  podróży, ale ku rozważaniom filozoficznym, choć zaląż-
kowym i  w  formie maksym, połączonym z  prezentacją własnej postawy wobec 
sztuki przez myśliciela poszukującego uniwersalnych i  ważkich tematów w  pra-
cach plastycznych. Herling wyznaje zresztą: „w  moich wizerunkach wybra-
nych malarzy szukam czegoś zupełnie innego. Czego? Tego samego, co stanowi 
podstawę krótkiej noweli: poetyckiego jądra; w  wypadku wizerunków malarzy  
– poetyckiego jądra ich sztuki” (Herling-Grudziński 1994, 75-76). Czerpał inspi-
rację z  obrazów, ale widział je zwykle nie w  ich malarskiej materialności (choć 
przecież całkiem jej nie porzucał, komentując np. kwestię światła w pracach Rem-
brandta), ale jako nośniki pewnej idei, treści metafizycznej.

Sam opis nie jest pełny ani drobiazgowy, pomija wszystko to, co nie dotyczy 
esencji, tak jak ją pojmuje autor. Prowadzony jest przez obserwatora, który sytu-
uje się przed obrazem (czy właściwie: jego odbitką) nieruchomo, choć jego oko 
wykonuje pracę kamery pokazującej bądź cały plan (wstępne zdania opisu), bądź 
wybrany fragment (twarz Batszeby w drugiej partii opisu dzieła). Zarazem jednak 
zmienia się charakter relacji, różne filtry zostają założone na obiektyw spojrzenia, 
co daje efekt zmiany głosów (fokalizacji). Choć jest to opis statyczny (tzn. nie dy-
namizuje samego obrazu), przez wprowadzenie historii biblijnej zostaje unarracyj-
niony. Odbiorca odczytuje plastyczny wzorzec, odnosząc się do przybliżonej fabu-
ły. W swojej deskrypcji piszący nie uwzględnia aspektu malarskiego Batszeby, nie 
zwraca szczególnej uwagi na kwestie formalne, o  których w  pierwszej kolejności 
piszą historycy sztuki. Nie operuje też specjalistycznym językiem, nie interesują go 
spory wokół dzieła, alternatywne interpretacje przedkładane przez badaczy. Czyta 
prace historyków sztuki, ale raczej tego nie ujawnia, nie cytuje, co więcej: dekla-
ruje, że nie ceni podejścia naukowego, a nawet ostentacyjnie i przesadnie odrzuca 
rozważania specjalistów, choć sam czerpie z ich rozpoznań18.

17 Jak pisał Waśko: „Ideał pisarski Herlinga zdaje się więc polegać na uzyskaniu równowagi 
i swoistej spójności pomiędzy funkcją ekspresywną i funkcją referencjalną” (Waśko 1991, 146). 

18 Herling-Grudziński twierdzi: „Caravaggio, Rembrandt, Vermeer nie dopuszczają analiz warsz-
tatowych, laboratoryjnych, skazują przemądrzałych i  przerafinowanych niby-znawców na zdawkową 
suchość, powierzchowność, inwentaryzację zamiast artystycznego przeżycia i czasem wstrząsu” (Her-
ling-Grudziński, 1998, 625). Jak konstatuje Elżbieta Grygiel: „Herling dystansuje się od wiedzy two-
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Nadto jest to tyleż opis, co interpretacja. Jan Zieliński zwracał uwagę jako jeden 
z pierwszych, że pisarz, który potrafi malarsko opisywać, miałby szukać czegoś innego 
w sztuce, „sztuka nie jest dla Herlinga celem, tylko środkiem” (Zieliński 1991, 227) – 
można dodać: do wyrażenia myśli pozaartystycznych. Także inni badacze podobnie 
konstatują – Dębska-Kossakowska zauważa, że „niemalarsko, a właśnie literacko po-
strzega Herling malarstwo, kierując swoją uwagę ku wymowie dzieła” (Dębska-Kossa-
kowska 2009, 108)19. Pisarz koncentruje się na dostrzeżonym sensie dzieła, czyta Bat-
szebę, zwracając uwagę na to, co go interesuje jako literata i człowieka – na zagadnienia 
kondycji ludzkiej, ludzkich emocji, ludzkiej cielesności. W  pisaniu polskiego eseisty 
o materii malarskiej zawarta jest intuicja w zakresie odczytywania dodatkowego prze-
kazu dzieł sztuki, które zresztą nie są dla niego obiektem estetycznej przyjemności, 
a bardziej wyrazem kultury epoki, nośnikiem sensu moralnego, zagadnień egzysten-
cjalnych. Nie chodzi nawet o to, że „Herling nie wierzył w pełną przekładalność obrazu 
na słowa. Jego ekfrazy musiały więc pozostać niepełne” (Przybylski 2013, 31). Pełna 
przekładalność i tak jest tylko ideałem, a pisarz celowo i świadomie zdawkowo opisu-
je daną scenę w jej ukształtowaniu i artystycznym, i tematycznym. Jego przybliżenia 
dzieła to ekfrazy ogólne i fragmentaryczne zarazem, interpretacyjne bardziej niż od-
twarzające opisowo dzieło, ujawniające za każdym razem zainteresowania patrzącego, 
który chce prześwietlać ludzką naturę, zastanawiać się nad miejscem człowieka w the-
atrum mundi. Komentujący autor przekazuje pewne informacje o obrazie, ale zarazem 
zajmuje się tym, co go osobiście porusza. Ipso facto – mówi coś o  sobie, prezentując 
jednostkowe widzenie malowidła, w  przypadku Batszeby dane w  dwóch odsłonach: 
jako postrzeganie zanurzone w konkretnym doświadczeniu odbiorczym z przeszłości 
i związanym z nim kontekstem oraz w postaci refleksji zamyślonego nad wymową po-
staci filozofującego eseisty (w pewnym sensie pozaczasowej, niezakorzenionej w kon-
kretnej realności czasowo-przestrzennej). 

Wypowiedź Herlinga na temat obrazu Rembrandta można określić mianem 
ekfrazy konotacyjnej. Moja propozycja nazewnicza wynika z  obserwacji, że czę-
sto piszący o  dziele sztuki koncentrują się na jednym aspekcie, właśnie na tym,  
co nazwałabym denotacją albo konotacją określonego artefaktu. Herling nie skupia 
się na denotacji, tj. nie ześrodkowuje swojej uwagi na materialnym wymiarze dzieła 
plastycznego, na jego aspektach formalnych i  na tym, co widać na obrazie, ale na 
konotacji – opisuje artefakt w jego wymiarze znaczeniowym, deskrypcja przechodzi 
w interpretację wykraczającą poza to, co pokazane wprost, obejmuje egzegezy i aso-
cjacje prywatne, a także indywidualne doświadczenia powiązane z obiektem i jego 
subiektywne widzenie. Można w eseju odnaleźć skrawki ekfrazy denotacyjnej, ale jej 
rola jest służebna względem znaczeń, na które piszący chce wskazać.

rzonej przez pokolenia historyków i  krytyków sztuki, bo już się z  wynikami tych badań dokładnie 
zapoznał” (Grygiel 1994, 4).

19 Niektórzy czynią z tego zarzut – np. Dorota Kudelska stwierdza: „Dominacja opowiadania 
jako żywiołu literackiego nie pozwala pisarzowi dostrzec unikalnej jednokrotności dzieła zamknięte-
go w swojej unikalnej postaci materii jako nośnika sensów”, i zarazem pyta, „czy rzeczywiście można 
go nazwać znawcą malarstwa lub uznać za przewodnika w świecie obrazów” (Kudelska 2013, 56).
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Wstęp

W 2015 roku minęło 200 lat od urodzin świętego Jana Bosko. Kult powszech-
ny tego zasłużonego wychowawcy młodzieży mógł się rozwinąć oficjalnie dopiero 
po jego kanonizacji, która odbyła się 1 kwietnia 1934 roku. Od tego momentu 
wybudowano wiele kościołów i  kaplic pod wezwaniem św. Jana Bosko, a  wśród 
nich pierwszy w Polsce kościół w Kurhanie koło Lidy (obecnie Białoruś). Kurhan 
w  okresie międzywojennym należał do województwa nowogródzkiego (powiatu 
lidzkiego), zaś w strukturach kościelnych – do Archidiecezji Wileńskiej (dekanat 
lidzki) i  Salezjańskiej Inspektorii św. Stanisława Kostki. Kościół miał być samo-
istnym ośrodkiem kultu Założyciela Towarzystwa św. Franciszka Salezego (ASIK, 
Ślósarczyk 1960, 182).

Ten drewniany kościół powstał w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, na którą 
przypada efektywny rozkwit działalności wychowawczej i  duszpasterskiej Towa-
rzystwa Salezjańskiego. Nowa sytuacja społeczno-polityczna pozwoliła na rozsze-
rzenie działalności, gdyż wcześniej salezjanie prowadzili swoje placówki jedynie 
na obszarze zaboru austriackiego w  Miejscu Piastowym, Oświęcimiu, Daszawie, 
Przemyślu i  Krakowie. W  niepodległej Polsce salezjanie mieli dużo możliwości 
zakładania szkół i  rozwijania swojej aktywności, jednak wymagało to znacznych 
zasobów ludzkich i materialnych. 

Dzięki staraniom księdza Karola Lubiańca salezjanie w  1924 roku przybyli do 
Wilna i tam objęli dzieło wychowawcze pod nazwą „Dom Serca Jezusowego” przy uli-
cy Dobrej Rady (Świda 1984, 123). Do Wilna sprowadzono także Córki Maryi Wspo-
możycielki, które zaopiekowały się dziewczętami w placówce przy ul. Stefańskiej oraz 
rozpoczęły organizację własnych domów na obszarze Wileńszczyzny, w Laurowie i Po-
lepiu. Wraz z rozwojem prowadzonych dzieł księża salezjanie z ul. Dobrej Rady rozsze-
rzyli swoją działalność o filie wspólnoty Serca Jezusowego w Kurhanie.

Historia Kurhanu jako miejsca związanego z  salezjanami jest dość krótka, 
a  miejsce mało znane, dlatego niewiele jest publikacji na ten temat, a  w  zasadzie 
ograniczają się one wyłącznie do wzmianek i  szczątkowych danych w  monogra-
fiach i  pracach zbiorowych (ASIK, Ślósarczyk 1960, 182, 428, 626; ASIK, Ślósar-
czyk 1966, 321; Jacewicz 1974, 28; Świda 1984, 170-171; Niewęgłowski 2011, 296; 
Krawiec 2004, 158-159; Pietrzykowski 2015, 198-199, 283). Także umiejscowie-
nie folwarku Kurhan na mapie przysporzyłoby kłopotu współczesnym badaczom 
historii salezjańskiej, gdyż tę małą miejscowość trudno odszukać na obszarze 
współczesnej Białorusi [po prostu jej nie ma w kształcie z okresu II RP – Ł.K.]. Za 
potrzebą opisania historii tej nieistniejącej już placówki przemawiają zatem prze-
słanki merytoryczne i luka w przedmiocie badań. Badacze historii salezjańskiej nie 
uwzględnili w swoich publikacjach wszystkich dostępnych zbiorów archiwalnych. 
Dotarcie do dokumentów opisanych w  niniejszym artykule daje nową wiedzę 
i podważa wcześniej powielane treści, jakoby w Kurhanie była erygowana parafia, 
a majątek Kurhan był przekazany bezpłatnie przez panie Żórawskie.
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1. Salezjanie w Kurhanie

Podstawą działalności księży salezjanów w tym miejscu był ponad stuhektarowy 
majątek ofiarowany przez Helenę i Marię Żórawskie. Stało się to za namową księdza 
Karola Lubiańca, a  majątek był przekazany w  zamian za dożywocie (ASIW, Kurhan; 
ASIK, Ślósarczyk 1960, 626; Początkowe placówki 1936, 54). Zarząd nad folwarkiem 
od 12 sierpnia 1925 roku objęli dyrektorzy Zakładu Serca Jezusowego w Wilnie, którzy 
wyznaczali gospodarzy tego miejsca. Jednak wspomniana darowizna miała charakter 
tymczasowy, gdyż w 1932 roku Towarzystwo Salezjańskie zakupiło folwark Kurhan i od 
tego momentu oficjalnym zarządcą był Inspektorat Salezjański w Warszawie. Według 
wyciągu z  wykazu hipotecznego księgi wieczystej nr hip. 599/6133 opisującego nie-
ruchomości w Kurhanie wynika, że majątek o powierzchni 105,63 dziesięciny [115,4 
hektara – Ł.K.] będący własnością Heleny Józefy Żórawskiej został w dniu 20 kwietnia 
1932 roku sprzedany Towarzystwu Salezjańskiemu za 60.000 zł (ASIW, Kurhan).

Pełniący obowiązki inspektora ks. Tomasz Kopa SDB3 pierwszym dyrektorem 
placówki w  Kurhanie mianował księdza Ignacego Wasilewskiego SDB, który przyje-
chał tam 28 lipca 1933 roku (ASIW, Kurhan). Tego dnia Arcybiskup Wileński Romu-
ald Jałbrzykowski w piśmie do ks. T. Kopy SDB wyraził zgodę na stałe osiedlenie się 
Towarzystwa Salezjańskiego w Kurhanie (parafia Białohruda) i pozwolił na urządzenie 
kaplicy z zastrzeżeniem praw kościoła parafialnego. W styczniu 1934 roku do Kurha-
nu przybył z Turynu wizytator domów salezjańskich w Polsce – ks. Piotr Tirone SDB, 
w  towarzystwie ks. inspektora Stanisława Pływaczyka SDB i  ks. Wojciecha Kuczew-
skiego SDB – Dyrektora Zakładu Salezjańskiego w  Wilnie (ASIW, Kurhan). Wizyta 
zacnej delegacji w  tej nowo powstałej placówce salezjańskiej z  pewnością oznaczała 
perspektywę dalszych planów na jej funkcjonowanie. Po tym, jak 1 kwietnia 1934 roku 
papież Pius XI ogłosił świętym błogosławionego ks. Jana Bosko, można już było oficjal-
nie zadbać o powstanie pierwszego w Polsce kościoła pod wezwaniem św. Jana Bosko.

2. Kościół świętego Jana Bosko w Kurhanie

Powstająca w Kurhanie kaplica publiczna miała być początkiem polskiego ośrod-
ka kulturalnego działającego wśród tamtejszej (niegdyś unickiej) ludności. Salezjanie 
dysponowali jedynie placem, na którym miały dopiero powstać zabudowania kościel-
ne, a w przyszłości budynki do celów wychowawczych. Budowę kościoła rozpoczęto 
w połowie maja 1934 roku według planu przysłanego z Inspektoratu w Warszawie. Za 
budulec służyło drewno z własnego lasu, jak też ofiarowane przez rodzinę Żórawskich 
i  Kuncewiczów (ASIW, Kurhan). Poza Inspektoratem innymi ofiarodawcami byli:  

3 Ks. Tomasz Kopa SDB pełnił obowiązki inspektora w czasie, gdy ks. inspektor Antoni Symior 
SDB zmagał się z chorobą (zmarł 4 października 1933 r.). Były to także ostatnie miesiące przed po-
działem Polski na dwie prowincje salezjańskie: północną i południową. Od 16 grudnia 1933 r. Kur-
han należał do Inspektorii Północnej św. Stanisława Kostki, pod zarządem ks. inspektora Stanisława 
Pływaczyka SDB. Natomiast ks. T. Kopa SDB został inspektorem Inspektorii św. Jacka obejmującej 
południową część kraju (Świda 1991, 10).
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ks. Ludwik Gostylla SDB – administrator dóbr księżnej Marii Radziwiłłowej w Dwor-
cu (Nekrolog 1976, 10) (wagon desek z  tartaku w  Dworcu), ks. Wojciech Balawajder 
SDB (dzwon i zamki), ks. Antoni Kotarski SDB (bielizna kościelna i ubrania). Ołtarz 
główny wykonany został w Salezjańskiej Szkole Zawodowej w Wilnie. Wraz z rozwo-
jem budowy do Kurhanu dochodziły pozytywne wiadomości dotyczące zatwierdzenia 
Domu Zakonnego Księży Salezjanów, na który 23 marca 1935 roku zgodę wyraził Me-
tropolita Wileński, a ostatecznie jego kanoniczną erekcję 10 września 1935 roku pod-
pisał czwarty następca św. Jana Bosko – ks. generał Piotr Ricaldone SDB (ASC, F. 681).

Poświęcenie ukończonego kościoła odbyło się 15 września 1935 roku (ASIW, 
Kurhan). Jak podaje „Pokłosie Salezjańskie”, o godzinie 11.30 przybył Jego Eksce-
lencja ks. abp Romuald Jałbrzykowski w  towarzystwie sekretarza ks. Aleksandra 
Mościckiego i dziekana Lidy ks. kanonika Hipolita Bojaruńca. Gospodarzem uro-
czystości był ks. Stanisław Pływaczyk SDB – prowincjał salezjanów. Po poświę-
ceniu świątyni przez księdza arcybiskupa, ksiądz dr Antoni Łatka SDB, ekonom 
inspektorialny, odprawił uroczystą sumę. Być może pierwsze na tych terenach ka-
zanie o świętym Janie Bosko wygłosił ks. inspektor S. Pływaczyk SDB, a o oprawę 
muzyczną zadbał chór z  Niecieczy. Wokół kościoła ustawiono konfesjonały, do 
których wraz z obecnymi księżmi zasiadł Arcypasterz Wileński. Uroczystości za-
kończyły się błogosławieństwem, wierni otrzymali także odpust zupełny (Nowa 
placówka 1935, 227). 22 września 1935 roku, podczas oktawy uroczystości po-
święcenia kościoła, ks. inspektor S. Pływaczyk SDB poświęcił obraz Matki Bożej 
Wspomożenia Wiernych umieszczony w głównym ołtarzu (ASIW, Kurhan).

Opiekunem nowo powstałego kościoła został jego budowniczy, ks. Ignacy Wa-
silewski SDB, który pracował także jako katecheta w pobliskiej szkole podstawowej 
(ASIK, Ślósarczyk 1960, 182, 428). Oprócz niego w Kurhanie pracowali koadiutorzy: 
Ignacy Janiak SDB, Ignacy Wolny SDB i Józef Stefański SDB (Elenco 1935-45).

W  tym małym ośrodku salezjańskim już w  1936 roku obchodzono pierwszy 
odpust ku czci św. Jana Bosko. Pomimo iż było to niecałe dwa lata po kanonizacji Za-
łożyciela Towarzystwa Salezjańskiego, na uroczystość przybyli liczni wierni, jak też 
proboszczowie z okolicznych parafii. Tego dnia sumę odprawił ks. Jarosław Rokicki 
– proboszcz z  Wawiórki, a  kazanie wygłosił ks. Mikołaj Wagner – proboszcz Mu-
rowanki. Obecni byli także ks. Aleksander Augustynowicz – proboszcz z Niecieczy 
i  ks. Stefan Horodko – proboszcz z  Białohrudy (Uroczystości w  Polsce 1936, 207). 
Kolejnym ważnym wydarzeniem był odpust ku czci Matki Bożej Wspomożenia 
Wiernych, który w Kurhanie zainaugurowano 24 maja 1936 roku (ASIW, Kurhan).

Od 1936 roku rozpoczęły się starania salezjanów, aby kościół św. Jana Bosko 
stał się parafią dla miejscowości leżących w  bliższej odległości od Kurhanu niż od 
dotychczasowych parafii (LMAVB, F. 318-21355, 6). W  utworzenie nowej parafii 
byli zaangażowani konkretni mieszkańcy okolicznych wsi, którzy zebrali podpisy 
i zwrócili się ze stosownym podaniem do arcybiskupa R. Jałbrzykowskiego. Podanie 
podpisało 51 mieszkańców wsi: Radziwoniszki, Biltowce, Połuty, Ćwirbuty, Oleńpi-
nowo, osada wojskowa w Andruszkach, folwark Założa, folwark Wojnopol, majątek 
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Radziwoniszki, Korzarka Kolejowa, Kurhan, zaścianek Prochody i  folwark Kiel-
mieje (LMAVB, F. 318-21355, 1). Arcybiskup wileński czynił starania, aby dopełnić 
wszystkich wymogów przed powstaniem nowej parafii. Zabiegał, aby przyłączyły się 
do niej wsie i konkretne rodziny na zasadzie dobrowolności, prosił także o wytycze-
nie granic parafii (LMAVB, F. 318-21355, 7) i  ustanowienie beneficjum (LMAVB,  
F. 318-21355, 16) oraz terenu pod cmentarz. Metropolita wystosował również pismo 
do Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie o przyzna-
nie dla tworzącej się parafii dotacji proboszczowskiej (LMAVB, F. 318-21355, 8), 
jednak decyzja ministra była odmowna (LMAVB, F. 318-21355, 13).

20 października 1936 roku w  sprawie utworzenia nowej parafii zebrali się 
sąsiedni księża proboszczowie, którzy przychylnie opowiedzieli się za tą inicjatywą 
i  postanowili wystosować pismo do Ordynariusza Wileńskiego z  prośbą o  utwo-
rzenie nowej parafii w Kurhanie. Opisano także granice parafii salezjańskiej (por. 
mapa 1), ze wskazaniem, jakie miejscowości i ile osób miałoby opuścić dotychcza-
sowe parafie. Wyliczono, że razem będzie to 26 osiedli z liczbą 648 osób. W spotka-
niu brali udział: ks. Stefan Horodko – proboszcz Białohrudy, ks. Jarosław Rokicki 
– proboszcz Wawiórki, ks. Mikołaj Wagner – proboszcz Skrzybowicki, ks. Ignacy 
Wasilewski SDB – rektor kaplicy w  Kurhanie, ks. Hipolit Bojaruniec – dziekan 
lidzki oraz ks. Aleksander Augustynowicz – proboszcz Niecieczy. Do nowej para-
fii miałyby należeć: Założa, Kurhan (folwark i stacja kolejowa), osada Andruszki, 
Radziwoniszki (wieś, szkoła, dwór i kolonia), Bobry (osada i kolonia), Piaski, fol-
wark Wojnopol, osada Prochody, kolonia Kamionka I i II, Ćwirbuty, Oleńpinowo, 
Połuty, Dmitrowce, Hubejki, Klimowicze, Hołdów (wieś i  dwór), Wielkie Sioło, 
Korzarka Kolejowa, dwór Kielmieje, Biltowce (LMAVB, F. 318-21355, 10).

Mapa 1. Propozycja granic parafii w Kurhanie.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie oryginału (LMAVB, F. 318-21355, 12).
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3. Lata wojenne

Niestety, sprawa erekcji parafii się przeciągała, a  zaniepokojeni tym faktem 
potencjalni parafianie po trzech latach od pierwszego pisma ponownie zwrócili 
się do ks. arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego z prośbą o przyśpieszenie za-
łatwienia sprawy (LMAVB, F. 318-21355, 14). Konieczne formalności nie zostały 
zakończone przed wybuchem II wojny światowej, a  w  jej trakcje doszły kolejne 
niesprzyjające okoliczności.

W  oficjalnym piśmie z  30 września 1941 roku ksiądz Inspektor Towarzy-
stwa Salezjańskiego poinformował Kurię Wileńską o  wydzieleniu ze swego ma-
jątku w  Kurhanie 10 hektarów ziemi ornej i  1 hektara łąki w  pobliżu kościoła 
jako beneficjum dla przyszłej parafii. Jednocześnie wyraził wolę oddania części 
pola na grunta cmentarza, ewentualnie wydzielenie cmentarza z części pola pana 
Górskiego (LMAVB, F. 318-21352, 1-2). Ksiądz prowincjał zaproponował także, 
aby ks. Józef Bujar SDB został administratorem parafii. W odpowiedzi ks. arcybi-
skup R. Jałbrzykowski wyraził wdzięczność za przeznaczone beneficja i zapewnił, 
że po urządzeniu zabudowań proboszczowsko-parafialnych wyda akt erekcyjny 
parafii (LMAVB, F. 318-21352, 7). Metropolita przekazał także uprawnienia pro-
boszczowskie ks. Józefowi Bujarowi SDB odnośnie do miejsc i  osiedli otaczają-
cych Kurhan. Warunkiem tej posługi było zebranie od „wszystkich lub znacznej 
większości mieszkańców tych miejscowości pisemnej zgody i ochoty do tworzenia 
i  przyczynienia się do powstania parafii w  Kurhanie” (LMAVB, F. 318-21352, 8). 
Ksiądz arcybiskup w nominacji proboszczowskiej wśród wielu miejscowości wska-
zał wsie Siemaszki, Dylewo i  Mejry, które nie były uwzględnione we wcześniej-
szym planie parafii (por. mapa 1). Wywołało to protest mieszkańców wsi Dylewo, 
Mejry i Papiernia (ta ostatnia miejscowość nie była uwzględniona ani w nomina-
cji proboszczowskiej, ani w planie parafii), a za nim poszły pisma ks. proboszcza 
w Wawiórce i ks. dziekana dekanatu wasiliskiego do księdza arcybiskupa z prośbą 
o pozostawienie tych wiosek w wawiórskiej parafii (LMAVB, F. 318-21352, 9-15). 
W odpowiedzi Metropolita Wileński zaznaczył, że nie ma żadnego przymusu na-
leżenia do Kurhanu, a granice nie są jeszcze określone, dopóki nie ma ostatecznej 
erekcji parafii (LMAVB, F. 318-21352, 16).

W oczekiwaniu na zatwierdzenie parafii w Kurhanie ks. Józef Bujar SDB w 1941 
roku w  liście do księdza inspektora pisał, że działalność duszpasterska się rozwija, 
a  nabożeństwa odprawiane są przy udziale małego chóru. W  kościele znajdują się 
dwa boczne ołtarze, po lewej św. Jana Bosko, po prawej Świętej Rodziny. Informował 
także o  planowanych lekcjach z  kilkoma chłopcami na poziomie gimnazjum. Ks. 
Bujar SDB, realizując polecenie ks. arcybiskupa, zbierał stosowne zgody mieszkań-
ców na utworzenie parafii w  Kurhanie, podając, że należałoby do niej 114 rodzin 
mieszkających w otoczeniu wyznawców prawosławia (ASIW, Kurhan).

W  czasie okupacji niemieckiej w  lipcu 1942 roku ks. Józef Bujar SDB trafił 
do więzienia w  Lidzie (Nekrolog 1976, 87). Jak podaje ks. Franciszek Cofałka SDB,  
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powodem tego zatrzymania było spisywanie okolicznej ludności, co mogło nie 
spodobać się prawosławnym i  zostało doniesione Niemcom (ASIW, Kurhan). Nie 
można wykluczyć takiej tezy, jednak warto dodać, że w tym czasie aresztowano także 
innych kapłanów (Krahel 1992, 23; Krahel 2014, 130). Ks. Bujar SDB wraz z  dzie-
więcioma innymi duszpasterzami miał być rozstrzelany 10 marca 1943 roku, jednak 
wykończony wcześniejszą chorobą zemdlał, gdy wszedł na ciężarówkę, dzięki czemu 
trafił z  powrotem do celi. Z  powodu dalszych chorób zmarł w  więzieniu 16 marca 
1943 roku (Kant 2012, 79; Nekrolog 1976, 87). W  innej wersji wydarzeń jako datę 
śmierci ks. Józefa Bujara wskazuje się 8 marca 1943 roku (Biała Księga 2018). Mie-
czysław Pujdak, zakrystianin w Lidzie-Słobódce i świadek tamtych wydarzeń pisze: 
„W kilka dni przed 10 marca 1943 r. zmarł w więzieniu lidzkim ks. Józef Bujar – sa-
lezjanin z Kurhanu. Zwłoki jego potajemnie przeniesiono z więzienia i pogrzebano 
na starym lidzkim cmentarzu katolickim przy ul. Grażyny w pobliżu cmentarnej ka-
plicy” (Pujdak 92, 10). W latach 70. XX wieku szczątki księdza Bujara przeniesiono 
na cmentarz parafii słobódzkiej i pochowano obok mogiły dziewięciu męczenników 
rozstrzelanych 10 marca 1943 roku (Krahel 2014, 147; Krahel 2017, 636; Kuwałek 
1996, 18).

Na miejsce zmarłego ks. Bujara SDB przyszedł ks. Franciszek Cofałka SDB, 
który był w Kurhanie zaledwie kilka miesięcy w 1944 i 1945 roku. Z powodu nale-
gania władz sowieckich ks. Cofałka SDB wraz z koadiutorem Janem Różyckim SDB 
i siostrą Janiną Wawrzyniak FMA opuścili Kurhan i wraz z częścią inwentarza spa-
kowanego na trzech wozach dotarli do Różanegostoku 25 kwietnia 1945 roku (Pie-
trzykowski 2015, 199; ASIW, Kronika 1964, 156; ASIW, Kurhan).

Wyjazd z  Kurhanu ostatnich salezjanów był jednocześnie końcem ich dzia-
łalności w  tym miejscu, a  po wojnie ich ponad 100-hektarowy majątek uległ so-
wietyzacji (ASIK, Ślósarczyk 1966, 321). Bardzo trafne okazały się przypuszczenia 
księdza Cofałki SDB, który pisał: „Co było w  kaplicy po naszym wyjeździe nie 
wiem, ale łatwo się domyśleć, że została zamieniona na magazyn, a całość na koł-
hoz…” (ASIW, Kurhan).

Epilog

Zainteresowanie materialną spuścizną tego, co do dziś przetrwało z  folwarku 
Kurhan, sprowokowało piszącego te słowa do przeprowadzenia badań terenowych. 
Dojazd do tego miejsca nie jest łatwy, bowiem droga prowadząca do byłego kościo-
ła kończy się na bramie do państwowego kołhozu. Dalej trzeba iść pieszo, najpierw 
ok.  500 metrów przez owe gospodarstwo, a  następnie 500 metrów polną drogą oraz 
przez zboża. W ten sposób można dojść do zagajnika otoczonego polami i łąką. Zatem 
nie dziwi fakt, że w pobliskich wsiach prawie nikt z pytanych osób (poza jedną starszą 
osobą – mieszkanką Radziwoniszek) nie słyszał o tym, aby był tu kiedyś kościół.

W  tym stosunkowo niewielkim lasku (o  obwodzie ok. 450 metrów i  po-
wierzchni ponad 1 hektara) bardzo trudno się poruszać, ponieważ teren jest  
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zarośnięty i celowo zaniedbany. Pomimo tego da się dostrzec stare drzewa rosnące 
w sposób uporządkowany, posadzone w równych odstępach. Pośrodku wielkiego 
pola nie można już odnaleźć zbyt wielu pozostałości materialnych po byłym ko-
ściele św. Jana Bosko. Zachowały się jednak fundamenty, które choć mocno znisz-
czone, to wciąż są możliwe do identyfikacji. Niedaleko fundamentów jest kilka me-
talowych krzyży, które prawdopodobnie zaznaczają istniejące tam bezimienne na-
grobki. Dodatkowo znajduje się tam ogrodzony, dobrze zachowany, betonowy na-
grobek dwójki dzieci, których pochówki odbyły się w 1944 roku. Wśród wysokich 
zarośli widać pozostałości po czymś w rodzaju wiaty służącej do przechowywania 
siana lub drewna. Stoją tam także dwa drewniane budynki gospodarcze w dość do-
brym stanie. W wielu miejscach są zgromadzone kamienie, jak też elementy drew-
niane wskazujące na istniejące niegdyś ogrodzenie. To, co najcenniejsze i najlepiej 
zachowane w  zagajniku, to opuszczony dom mieszkalny. Jego wygląd z  zewnątrz 
jest imponujący w porównaniu z resztą zabudowań. Od frontu wejście otacza ga-
nek z czterema filarami i spadzistym daszkiem, po jego obu stronach znajdują się 
po dwie pary okien, są również wejścia boczne do budynku. Wewnątrz znajduje się 
wiele izb i dwie kuchnie, na co wskazują dwa duże piece kuchenno-chlebowe. Są 
także dwa mniejsze piece kaflowe wykończone ozdobnymi gzymsami, służące do 
ogrzewania pokoi. Powyższe oględziny pozwalają przypuszczać, że ten budynek to 
dom, w którym mieszkała pani Żórawska i gospodarz folwarku (w jednej części) 
oraz posługujący kapłani (w drugiej części) (ASIW, Kurhan).

Zdjęcie 1. Dom w Kurhanie – widok współczesny.

Źródło: Fot. Łukasz Kalisz, 22 lipca 2015 r.
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Potwierdzeniem losów kościoła w czasach powojennych są jeszcze dwa źró-
dła w  postaci wspomnień mieszkańców okolicznych miejscowości uzyskanych 
w  wyniku badań terenowych przeprowadzanych na tym obszarze przez etnogra-
fów: „My w wiosce tutaj mieszkali, a Kuncewicze tam dalej na Kurhanie. Majątek 
swój pod zakład oddali i wszystko swoje oddali pod zakład. I kościół tam maleńki 
był na Kurhanie. Tam mogiłki byli, ludzie chowali się. Zdeptali wszystko, mogił-
ki też zdeptali” – wspomnienia mieszkanki wsi Radziwoniszki urodzonej w 1906 
roku, wyznania prawosławnego (Straczuk 2013, 73). „Taki stał maleńki kościółek 
na Kurhanie, ale potem go rozebrali i  postawili w  Radziwoniszkach kłub. Ładny 
był, dzierewiannyj. I wiecie, polaki to nie chodzili do tego kłuba (…). Ja ani razu 
nie byłam. Jakżeż tam pójdziesz, jak tam ludzie modlili się? Jak kto Boga przyznaje, 
to nie pójdzie” – wspomnienia Leokadii Bójko, lat 63, mieszkanki wsi Biltowce, 
wyznania katolickiego (Engelking 2012, 739).

Zdjęcie 2. Dawny kościół z Kurhanu przebudowany na klub w Radziwoniszkach – 1999 r.

 

Źródło: (Engelking 2012, ilustracja 91).

Bibliografia:

Archivio Salesiano Centrale [Centralne Archiwum Salezjańskie w Rzymie] – ASC, 
F. 681. Teka Kurhan.

Archiwum Salezjańskiej Inspektorii Krakowskiej – ASIK (279), Ślósarczyk, Jan. 
1960. Historia Prowincji świętego Jacka Towarzystwa Salezjańskiego w Polsce, 
t. 2: Lata międzywojenne 1919-1939. Pogrzebień: Maszynopis.

ASIK (B. 280), Ślósarczyk, Jan. 1966. Historia Prowincji świętego Jacka Towarzy-
stwa Salezjańskiego w Polsce, t. 3: Wojna 1939-1945. Pogrzebień: Maszynopis.

Archiwum Salezjańskiej Inspektorii Warszawskiej – ASIW, Teka Kurhan.
ASIW. Kronika parafii Różanostockiej. Lata: 1919-1963. 1964. Różanystok: Maszynopis.



180 ŁUKASZ KALISZ

Biała Księga. Martyrologium duchowieństwa – Polska XX w. (lata 1914-1989).  
Dostęp 20.01.2018. http://www.swzygmunt.knc.pl/MARTYROLOGIUM/PO-
LISHRELIGIOUS/vPOLISH/HTMs/POLISHRELIGIOUSmartyr0251.htm.

Elenco generale della Societa di S. Francesco di Sales. 1935-1945. Torino.
Engelking, Anna. 2012. Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi bia-

łoruskiej przełomu XX i XXI wieku. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika.

Jacewicz, Wiktor. 1974. Męczeństwo salezjanów polskich w czasie okupacji hitle-
rowskiej 1939-1945. W: 75 lat działalności salezjanów w  Polsce. Księga pa-
miątkowa, red. Remigiusz Popowski, Stanisław Wilk i  Marian Lewko, 225-
259. Łódź-Kraków: Towarzystwo Salezjańskie.

Kant, Bronisław. 2012. Księga Męczeństwa Salezjanów Polskich. 55 polskich sale-
zjanów zamordowanych przez hitlerowców. Warszawa: Parafia Najświętszego 
Serca Jezusowego.

Krahel, Tadeusz. 1992. Archidiecezja wileńska. W: Życie religijne w Polsce pod oku-
pacją 1939-1945. Metropolie wileńska i lwowska, zakony, red. Zygmunt Zie-
liński, 11-65. Katowice: Unia.

Krahel, Tadeusz. 2014. Archidiecezja wileńska w latach II wojny światowej. Studia 
i szkice. Białystok: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku.

Krahel, Tadeusz. 2017. Martyrologia duchowieństwa archidiecezji wileńskiej 1939-
1945. Białystok: Białostockie Studia Historyczno-Kościelne XVII.

Krawiec, Jan. 2004. Powstanie Towarzystwa św. Franciszka Salezego oraz jego or-
ganizacja i działalność na ziemiach polskich. Kraków: Poligrafia Inspektoratu 
Towarzystwa Salezjańskiego.

Kuwałek, Robert. 1996. Rzymskokatolicki cmentarz przy ul. Grażyny. Ziemia Lidz-
ka, 18/19, 16-20.

Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių Biblioteka [Biblioteka Litewskiej Aka-
demii Nauk im. Wróblewskich w Wilnie] – LMAVB, F. 318-21352, Teka Kur-
han. Sprawa erekcji parafii.

LMAVB, F. 318-21355, Dział Parafialny. Teka Kurhan.
Nekrolog Salezjanów Polskich 1891-1976, opr. Józef Długołęcki i  Andrzej Świda. 

1976. Kraków-Łódź.
Niewęgłowski, Jan. 2011. Wychowawczo-społeczna działalność salezjanów w Polsce 

w latach 1898-1989. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego.
Nowa placówka salezjańska i  kościół św. Jana Bosko na Kresach. 1935. Pokłosie 

Salezjańskie, 11, 227.
Pietrzykowski, Jan. 2015. Towarzystwo Salezjańskie w Polsce w warunkach okupacji 

1939-1945. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej.
Początkowe placówki salezjańskie w Polsce. Kurhan. 1936. Pokłosie Salezjańskie, 1, 54.
Pujdak, Mieczysław. 1992. Męczennicy. Ziemia Lidzka, 8/9, 8-10.
Straczuk, Justyna. 2013. Cmentarz i stół: Pogranicze prawosławno-katolickie w Pol-

sce i  na Białorusi. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika.



SEMINARE 
t. 39 * 2018, nr 1, s. 181-198

DOI: http://doi.org/10.21852/sem.2018.1.13

Marcin Tadeusz Łukaszewski1

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

TWÓRCZOŚĆ FORTEPIANOWA KOMPOZYTORÓW POLSKICH  
W LATACH 2000-2017 NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH UTWORÓW2
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AT THE EXAMPLE OF SELECTED WORKS

Summary

The article deals with Polish piano music composed in the years 2000-2017. In the 21st century, 
there was an increasing interest of musicians in the piano. Among the hundreds of works written at 
that time, we can distinguish genres and traditional forms (such as mazurka, toccata, sonata, varia-
tions, preludes, etude, nocturnes), as well as other forms and titles. These compositions can be divided 
into four groups: postmodern current, modernist current, neomodernist current, antimodern current, 
and hybrid approaches, in which composers use both the twentieth century and former (romantic) 
compositional techniques. Postmodernism: Krzysztof Baculewski and Andrzej Dziadek, neomodernist 
current: Paweł Kwapiński, antimodern current: Paweł Michał Chmielnicki, Tomasz Kamieniak, hybrid 
approaches: Maciej Zieliński and Piotr Gryska. The subject has not yet been elaborated scientifically.

Keywords: composer technique, generation, piano, piano music, postmodernism, style

Streszczenie

Artykuł dotyczy polskiej muzyki fortepianowej w  latach 2000-2017. W  XXI wieku nastąpił 
wzrost zainteresowania twórców fortepianem. Wśród kilkuset napisanych utworów można wyróżnić 
gatunki i formy tradycyjne (jak mazurek, toccata, sonata, wariacje, preludium, etiuda, nokturn), jak 
i  o  innej formie i  tytule. Utwory te można ułożyć w  cztery grupy: nurt postmodernistyczny, nurt 
modernistyczny, nurt neomodernistyczny, nurt antymodernistyczny oraz ujęcia hybrydowe, czyli 
takie, w których kompozytorzy stosują dwudziestowieczne i dawniejsze (romantyczne) środki tech-
niki kompozytorskiej. Do analiz wybrano utwory przedstawicieli nurtów: postmodernizm: Krzysztof 

1 Nota o  autorze: Marcin Tadeusz Łukaszewski, doktor habilitowany sztuki muzycznej, prof. 
nadzw. na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tań-
ca UMFC. Zainteresowania naukowe: polska muzyka chóralna o tematyce religijnej XX wieku, pia-
nistyka i polska muzyka fortepianowa. Źródła finansowania badań przedstawionych w tym artykule: 
autor. E-mail: marcin.lukaszewski@chopin.edu.pl.

2 Wykład o  tym tytule wygłosiłem podczas spotkania kompozytorów, wykonawców i  plasty-
ków pt. Nowa Muzyka, które odbyło się w Akademii Sztuki w Szczecinie (6.05.2016). Referat nie był 
dotąd opublikowany, a refleksje zostały poszerzone i uzupełnione na potrzeby niniejszego artykułu.
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Baculewski i  Andrzej Dziadek, neomodernizm: Paweł Kwapiński, antymodernizm: Paweł Michał 
Chmielnicki, Tomasz Kamieniak, ujęcia hybrydowe: Maciej Zieliński i  Piotr Gryska. Tematyka nie 
doczekała się dotychczas naukowego opracowania.

Słowa kluczowe: fortepian, generacja, muzyka fortepianowa, postmodernizm, styl, technika 
kompozytorska

Wprowadzenie

Polska twórczość fortepianowa powstała w latach 2000-2017 jest zaskakująco ob-
fita pod względem ilościowym. Jej źródła można doszukiwać się w upadku dwudzie-
stowiecznych awangard. Różnorodność technik kompozytorskich w  drugiej połowie 
XX wieku przyczyniła się bowiem, w  pewnym stopniu, do odsunięcia fortepianu na 
dalszy plan. W tym okresie zaistniały takie środki techniki kompozytorskiej jak: dode-
kafonia, serializm, sonoryzm, aleatoryzm, muzyka elektroakustyczna (później także live 
electronics, muzyka komputerowa), minimalizm, repetitiv music, spektralizm. Pojawiły 
się nowe sposoby notacji muzycznej, aż do notacji graficznej włącznie, która wykorzy-
stywała incydentalnie lub pomijała tradycyjną pięciolinię. Pojawiły się również ukształ-
towania indywidualne, takie jak: unizm (Zygmunt Krauze – inspiracja teorią unizmu 
i  malarstwem Władysława Strzemińskiego, Szwajgier 2008), komórka trzydźwiękowa 
(Andrzej Panufnik), surkonwencjonalizm (Paweł Szymański, Paweł Mykietyn). 

W  drugiej połowie XX wieku twórcy sięgali po fortepian, lecz poszukiwa-
li w  nim nowych możliwości kolorystycznych, fakturalnych i  brzmieniowych 
(Przech 2004). Zainteresowanie instrumentarium perkusyjnym, multimediami 
czy muzyką elektroniczną odsunęło jednak fortepian na boczny tor. Nie miał on 
już w XX wieku takiego znaczenia, jakie nadawali mu twórcy dziewiętnastowiecz-
ni, mimo że stale był obecny w  twórczości kompozytorów polskich. W  połowie 
lat siedemdziesiątych, z  chwilą pojawienia się w  muzyce polskiej tendencji post-
modernistycznych, które manifestowały się m.in. powrotem do zjawisk znanych 
z muzyki przedawangardowej, pojawiły się takie pojęcia jak nowy romantyzm czy 
minimalizm. Na znaczeniu zyskało ponownie zainteresowanie twórców fortepia-
nem jako instrumentem melodyczno-harmonicznym, nie zaś wyłącznie traktowa-
nym perkusyjnie i  czysto sonorystycznie. Pojawiły się też takie pojęcia jak nowa 
prostota, neotonalność czy tonalność odnowiona (Paweł Łukaszewski). 

Wspomniane zjawiska odmieniły postrzeganie fortepianu przez kompozyto-
rów piszących na ten instrument w latach osiemdziesiątych i późniejszych. Twórcy 
powrócili wprawdzie do tradycyjnie rozumianej melodyki i  harmoniki, lecz do-
piero w  końcowej fazie postmodernizmu można zauważyć zwiększenie znacze-
nia, jakie nadawano i  nadaje się obecnie fortepianowi w  twórczości muzycznej. 
Następowało to powoli, po roku 1989, a szczególnie po roku 2001. Minione 17 lat 
zaowocowało bogatym repertuarem utworów głównie na fortepian solo, w mniej-
szym zakresie na cztery ręce czy na dwa fortepiany. Twórczość ta nie doczekała 
się dotąd syntetycznego ujęcia. Przedmiotem artykułu jest próba spojrzenia na tę 
twórczość z kilku perspektyw estetyczno-stylistycznych.
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1. Materiał badawczy

1.1. Kompozytorzy
Utwory fortepianowe w  latach 2000-2017 pisali kompozytorzy różnych gene-

racji, zarówno nestorzy kompozycji, jak i  przedstawiciele średniego i  najmłodszego 
pokolenia twórców polskich. Z  grona twórców urodzonych w  latach dwudziestych 
i trzydziestych są to: Zbigniew Bargielski, Szabolcs  Esztényi, Ryszard Klisowski, Bene-
dykt Konowalski, Krystyna Moszumańska-Nazar, Krzysztof Penderecki, Marian Sawa, 
Bogusław Schaeffer, Romuald Twardowski. Twórcy urodzeni w latach czterdziestych, 
piszący na fortepian, to m.in. Edward Bogusławski, Ryszard Gabryś, Maciej Małecki, 
Stanisław Moryto, Marta Ptaszyńska, Elżbieta Sikora. Do pokolenia twórców urodzo-
nych w  latach pięćdziesiątych, piszących na fortepian, należą m.in.: Mariusz Dubaj, 
Andrzej Dziadek, Jaromir Gajewski, Jarosław Gołembiowski, Sławomir Kaczorowski, 
Jerzy Kornowicz, Piotr Lachert de Peslin, Krzysztof Meyer, Piotr Moss, Paweł Szymań-
ski, Edward Sielicki, Janusz Stalmierski, Tadeusz Trojanowski. Ostatnią grupę tworzą 
kompozytorzy urodzeni w  latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych, osiemdzie-
siątych i  dziewięćdziesiątych. Są to między innymi: Marcin Filip Banasik, Wojciech 
Blecharz, Katarzyna Brochocka, Stanisław Bromboszcz, Magdalena Buchwald, Paweł 
Michał Chmielnicki, Artur Cieślak, Monika Cybulska, Michał Dobrzyński, Aleksan-
dra Garbal, Marcin Dominik Głuch, Łukasz Godyla, Mikołaj Górecki, Piotr Grella-
-Możejko, Piotr Gryska, Anna Ignatowicz-Glińska, Krzysztof Aleksander Janczak, To-
masz Kamieniak, Jarosław Kapuściński, Andrzej Karałow, Monika Kędziora, Marcin 
Kopczyński, Paweł Kwapiński, Marek Pasieczny, Dariusz Przybylski, Jakub Szafrański, 
Wojciech Szmidt, Aleksander Jan Szopa, Wojtek Łukaszewski, Artur Zagajewski, Ma-
ciej Zieliński. Wprawdzie przyjęte granice czasowe nie odzwierciedlają zmian zacho-
dzących w twórczości wymienionych kompozytorów, są jednak wygodne do uporząd-
kowania generacji twórców. Można dodać, że twórcy urodzeni w latach trzydziestych 
i czterdziestych wykazywali tendencję do fascynacji dwudziestowiecznymi technikami 
kompozytorskimi (choć nie stanowi to reguły), zaś kompozytorzy urodzeni w latach 
późniejszych ulegali wpływom postmodernizmu, bywało jednak, że odwoływali się 
zarówno do muzycznej awangardy, jak i do rozwiązań sprzed jej wystąpienia.

1.2. Obsada i gatunki
Ukształtowania obsadowe obejmują następujące konfiguracje: fortepian solo 

(ponad 550 utworów), dwa fortepiany (ponad 50 utworów), fortepian na czte-
ry ręce (ponad 45 utworów). Można również spotkać zestawienia na więcej niż  
2 wykonawców (8 utworów, w tym utwory na 6 i 8 rąk3), fortepian i multimedia,  
(taśma, komputer, live electronics, wideo, inne) – 34 utwory. 

3 Są to zarówno utwory na jeden, jak i na dwa fortepiany z udziałem więcej niż dwóch wyko-
nawców. Można tu wymienić następujące: na 2 fortepiany (6 rąk): Wiesław Cienciała – Piano Music 
(1991); Piotr Maria Lachert de Peslin – Fr. Rzewski’s Spiel 2 (1973); na 2 fortepiany (8 rąk): Irena 
Garztecka-Jarzębska – Concertino (brak r. powst.); Marek Pasieczny – Suite Polonaise – celebration 
du 200e anniversaire de la naissance de Frederic Chopin (2010); Edward Sielicki – Oh, Scottie...! – rag-
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Utwory zorientowane w stronę tradycji muzycznej manifestują się zastosowa-
niem nomenklatury form znanych z tradycji (co nie zawsze odpowiada kontinuum 
formalnemu związanemu z  danym gatunkiem). I  tak, pod względem liczbowym 
omawiany materiał prezentuje się następująco: sonata (37 utworów), sonatina (9), 
suita (9), toccata / toccatina (ponad 20), etiuda (30 pozycji, najczęściej cyklicz-
nych), preludium (36 pozycji, najczęściej cyklicznych), wariacje (13 utworów), 
ballada (15 utworów), fantazja (15 utworów), nokturn (16 pozycji, w tym cyklicz-
ne), gatunki taneczne (mazurek, krakowiak, marsz, walc – 17), najczęściej ujęte 
w  cykle. Ponadto w  zbiorze utworów fortepianowych powstałych w  latach 2000-
2017 można wyróżnić formy swobodne, zróżnicowane, połączone z odmienną niż 
ww. utwory intytulacją.

1.3. Wokół stylistyki – nurty 
W  omawianej twórczości można wyróżnić cztery nurty: 1) postmoderni-

styczny, 2) modernistyczny, 3) neomodernistyczny, 4) antymodernistyczny. Wy-
stępują również ujęcia hybrydowe, łączące wspomniane powyżej nurty lub wyko-
rzystujące zróżnicowane środki techniki kompozytorskiej i cechy języka muzycz-
nego, typowe dla różnych z wyżej wymienionych nurtów.

Nurt postmodernistyczny jest zjawiskiem najbardziej typowym dla omawia-
nej twórczości fortepianowej napisanej w  latach 2000-2015. Powstaje jednak pyta-
nie o  granice czasowe tego zjawiska. Czy ponowoczesność trwa nadal, czy jest już 
nurtem wygasłym, o znaczeniu historycznym? Maria Peryt, w książce poświęconej 
czterem młodym kompozytorom warszawskim: Wojciechowi Błażejczykowi, Dariu-
szowi Przybylskiemu, Pawłowi Przezwańskiemu i  Tomaszowi Opałce, już w  tytule 
podkreśla: Postmodernizm się skończył (Peryt 2015). Czy rzeczywiście? Z  przepro-
wadzonych analiz polskiej twórczości fortepianowej można wnioskować, że nurt ten 
trwa nadal. Jego wpływom ulegają jednak głównie twórcy urodzeni w latach osiem-
dziesiątych i wcześniejszych. Najmłodsza generacja twórców nie odwołuje się w jaw-
ny sposób do żadnego zjawiska występującego w czasach ponowoczesnych.

Co jest dziełem postmodernistycznym? Jest to, w skrócie rzecz ujmując, gra 
konwencjami4, świadome czerpanie z  muzycznej przeszłości i  odnoszenie jej do 
teraźniejszości, odwoływanie się zarówno do awangardy jak i do estetyki roman-

time (2002); na 1 fortepian (6 rąk): Marcin Kopczyński – Hexa-Hir (1995); Władysława Markiewi-
czówna – Na ludowo (1958); Ryszard Osada – Zwierzaki. Nanominiatury (2010); na 1 fortepian (4-8 
rąk): Andrzej Cwojdziński – Klocki – 21 utworów dziecięcych (1991). Źródło: badania własne autora 
artykułu.

4 Można tu przywołać twórczość szczególnie Pawła Szymańskiego i  Pawła Mykietyna jako 
najbardziej charakterystyczne dla owej gry konwencjami. Mam tu na myśli użycie przez nich styli-
styk często krańcowo odmiennych, jak np. Mykietyn w swojej operze Ignorant i szaleniec zastosował 
fragment opery Mozarta, czy też – jak czynią obaj – Szymański i Mykietyn – posługiwanie się jakąś 
wybraną figurą muzyczną, np. progresją z fugi J.S. Bacha i operowanie nią przez całą skalę, doprowa-
dzenie niemalże do granic możliwości. Może to być również świadome „żonglowanie konwencjami”, 
jak w  utworze Edwarda Sielickiego Der Ring et Melisande  na trio fortepianowe (2003), w  którym 
autor podejmuje zabawę pomiędzy sobą jako twórcą a  odbiorcami, których zadaniem jest rozpo-
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tycznej. Można wymienić również inne cechy tego zjawiska, występujące w  nie-
których utworach, jak neotonalność, tonalność odnowiona czy nowy romantyzm 
(Podhajski 2005, 202-203; Rutkowska 2005, 283-295; Strzelecki 2006). Tu można 
spotkać różne ujęcia, np. Etiudy Krzysztofa Baculewskiego (świadoma gra kon-
wencjami w  pierwszej etiudzie); Andrzeja Dziadka – przykład nowego romanty-
zmu w  Wariacjach na temat Preludium A-dur F. Chopina. Z  ponowoczesnością 
ściśle wiążą się również zjawiska intertekstualności, kontekstowości, „muzyki 
w muzyce”, „muzyki o muzyce”.

W nurcie antymodernistycznym można sytuować kompozycje, które zdecy-
dowanie opowiadają się przeciw awangardzie, unikają dwudziestowiecznych środ-
ków techniki kompozytorskiej. Świadomie, wręcz ostentacyjnie, opierają się na 
tonalności dur-moll, unikają również korespondencji z ponowoczesnością. Moż-
na powiedzieć: utwory pisanie z założenia jako romantyczne, bez chęci epatowa-
nia nowoczesnością. Należą do tego grona np. Tomasz Kamieniak, Paweł Michał 
Chmielnicki, Aleksander Jan Szopa, Jakub Szafrański.

W  nurcie neomodernistycznym można wyróżnić utwory, których twórcy 
sięgają po odrzucone na boczny tor w okresie panowania w muzyce polskiej post-
modernizmu dwudziestowieczne techniki kompozytorskie. Dotyczy to zwłaszcza 
kompozytorów młodego pokolenia, którzy sięgają po te techniki nie dla efektu, 
lecz wykorzystują ich elementy, które twórczo przetwarzają na potrzeby własnego 
języka muzycznego. Nie traktują ich doktrynalnie. Tak pomyślane dzieło, np. Dan-
ce of piano Pawła Kwapińskiego, nie mieści się już w estetyce postmodernistycznej, 
ani też nie jest kopią wzorców pierwszej czy drugiej awangardy. Kompozytor nie 
chce korespondować również z estetyką postmodernistyczną, rozumianą jako gra 
konwencjami czy wykorzystującą zróżnicowane tradycje jedynie dla efektu. Po-
szukuje natomiast nowych jakości kolorystycznych fortepianu i  nowych jakości 
wyrazowych.

Nurt modernistyczny, w  pewnym stopniu tożsamy z  neomodernistycznym, 
odnosi się do twórców starszego pokolenia, którzy są przekonani o nadal istnieją-
cych możliwościach dwudziestowiecznych technik kompozytorskich i stale wyko-
rzystują je w  swoim warsztacie. Można zaryzykować tezę, że twórcy ci jak gdyby 
nie zauważyli, że awangarda w  pewnym momencie dziejów się zakończyła, a  jej 
miejsce zajęły zróżnicowane, lecz także często przypadkowe propozycje twórców 
postmodernistycznych. Są to twórcy, którzy nie przyjęli estetyki postmodernizmu. 
Należy do nich np. Ryszard Gabryś. 

znanie umieszczonych w muzyce cytatów i muzycznych aluzji do twórczości innych kompozytorów. 
Podobne wrażenie można odnieść, słuchając utworu Mykietyna Eine kleine Herbstmusik. Podobne 
aluzje można znaleźć również w twórczości Krzysztofa Pendereckiego, szczególnie w wybranych jego 
operach, np. Ubu Rex. Tak więc, grę konwencjami można interpretować jako odwoływanie się w jed-
nym utworze do zróżnicowanych stylów muzycznych, często o odmiennym charakterze, poprzez cy-
tat, aluzję, naśladowanie, parodiowanie, a nawet negację lub destrukcję. Utwory tak napisane można 
by określić jako wolne od schematów, norm społecznych (i muzycznych), stylistycznie wyzwolone, 
odwołujące się jednak do tego, co zaistniało wcześniej.
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Ostatnią grupą są ujęcia hybrydowe. Mam tu na myśli kompozycje, w których 
można odnaleźć ślady zróżnicowanych stylistyk i środków techniki kompozytor-
skiej. Można do nich zaliczyć utwory, które nie mieszczą się w żadnym z wymie-
nionych wcześniej nurtów. W  pewnej mierze przypomina to ujęcia postmoder-
nistyczne, odróżnia je jednak od nich pewien eklektyzm stylistyczny, polegający 
na odwoływaniu się przez kompozytora zarówno do tonalności lub jej elementów 
(np. zastosowanie układów akordowych mających rodowód tonalny, lecz w posta-
ci afunkcyjnej), a  równocześnie do brzmienia pozatonalnego, w  tym modalnego 
lub atonalnego. Bywa, że twórcy wykorzystują te elementy wraz ze szczątkowo sto-
sowanymi elementami dwudziestowiecznych środków techniki kompozytorskiej. 
Stosują je jednak w  celu poszukiwania nowych jakości kolorystycznych, wyrazo-
wych, fakturalnych oraz – przede wszystkim – w poszukiwaniu własnego idiomu 
kompozytorskiego. Można tu wskazać np. na Miniatury Jaromira Gajewskiego 
i Grotę na dwa fortepiany Janusza Stalmierskiego.

Twórcy młodego pokolenia, urodzeni w latach osiemdziesiątych i dziewięć-
dziesiątych, kroczą już nowymi drogami, nie oglądając się ani na awangardę, ani 
na postmodernizm. Jednakże twórczo korzystają z  ich możliwości, zależnie od 
potrzeby. Można zauważyć zainteresowanie przede wszystkim muzyką tonalną, 
nowym rodzajem prostoty. Młodzi twórcy chętnie łączą muzykę tzw. poważną, ze 
świata kultury elitarnej, z  muzyką tzw. rozrywkową, ze świata kultury masowej, 
wykazują inspirację muzyką filmową. Muzyka takich kompozytorów, jak Kamie-
niak, Chmielnicki, Szopa, sytuuje się w nurcie antymodernistycznym.

2. Zróżnicowane ujęcia w ramach wyróżnionych nurtów – analizy  
wybranych utworów

Próbę badaną do analiz szczegółowych z populacji generalnej stanowią utwo-
ry następujących kompozytorów5: Maciej Zieliński (ur. 1971) – Sololis (2004), 
Krzysztof Baculewski (ur. 1950) – Etiuda nr 1 z  cyklu Dwanaście etiud (2006), 
Tomasz Kamieniak (ur. 1981) – Self-Portrait as a Dead Bird z cyklu Dwa obrazy na 
fortepian op. 59 (2008), Artur Cieślak (ur. 1968) – Groteska na lewą rękę (2008-
2009, zrewid. 2015), Andrzej Dziadek (ur. 1957) – Wariacje na temat Preludium 
A-dur F. Chopina (2010), Janusz Stalmierski – Grota na dwa fortepiany (2013), 
Paweł Kwapiński (ur. 1988) – Dance of piano (2014), Piotr Gryska (ur. 1976) – Toc-
cata (2015), Paweł Michał Chmielnicki (ur. 1996) – Notturno (2016). Wybór utwo-
rów potwierdza przynależność odpowiednio do czterech wspomnianych powyżej 
nurtów: postmodernistyczny, modernistyczny, neomodernistyczny, antymoderni-
styczny oraz ujęcia hybrydowe, a więc łączące zróżnicowane tendencje estetyczno-
-stylistyczne, których w omawianych utworach można spotkać najwięcej. Opis ma 
charakter z konieczności lakoniczny – kolejne analizy będą przedmiotem dalszych 
studiów nad tym tematem.

5 Wykaz uporządkowany chronologicznie, według dat powstania utworów.
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2.1. Krzysztof Baculewski – postmodernistyczne odwołanie do tradycji w etiudach
Cykl etiud fortepianowych K. Baculewskiego wpisuje się w nurt utworów post-

modernistycznych. Nawiązuje do etiudy C-dur F. Chopina i pierwszej z Dwóch etiud 
W. Lutosławskiego. Związki widać na pierwszy rzut oka, kiedy porówna się początek 
wszystkich trzech etiud. Jest to charakterystyczna oktawa C w partii lewej ręki i szereg 
szesnastkowych figuracji w  prawej (przykład 1). Nawiązanie Baculewskiego do obu 
twórców nosi znamiona intertekstualnego kontekstu. Jego etiuda wpisuje się w pewien 
idiom (genotyp) gatunku, podobnie jak Toccata Piotra Gryski wpisująca się w idiom 
gatunku toccaty fortepianowej XX wieku. Etiuda Baculewskiego będzie więc przynale-
żeć – zgodnie z przyjętą propozycją podziału – do nurtu utworów postmodernistycz-
nych. Charakterystyczne w jego etiudzie jest operowanie materiałem kwartowo-sep-
tymowym. Komórka kwartowa jest podstawą kształtowania przebiegu pasaży w partii 
prawej ręki. To odróżnia harmonikę etiudy Baculewskiego od Chopina – przeciw-
stawienie się tonalności dur-moll. U  Chopina pasaże oparte są na strukturach har-
monicznych tonalnych, z początku na pasażach tonicznych C-dur – tonacji, w której 
utrzymana jest etiuda. U Baculewskiego punktem stycznym z Chopinem są tylko okta-
wy na początku taktu w partii lewej ręki i szesnastkowy przebieg w prawej (przykład 1).

Przykład 1. Krzysztof Baculewski (ur. 1950) – Etiuda nr 1 z cyklu Etiudy na fortepian (2006).

2.2. Andrzej Dziadek – Wariacje na temat „Preludium A-dur” Fryderyka Chopina 
– postmodernistyczna wizja formy wariacyjnej

Badając fortepianowe formy wariacyjne napisane w  latach 1900-2010 (Łu-
kaszewski 2013, 280), natknąłem się na Wariacje na temat „Preludium A-dur” 
Fryderyka Chopina6 autorstwa Andrzeja Dziadka (2010). Jak zauważa Magdale-
na Turczyńska: „Skomponowane dla Magdaleny Lisak Wariacje (…) nie mają nic 
wspólnego z wirtuozowskim cyklem wariacyjnym. To szereg krótkich, aforystycz-
nych «dopowiedzi», wyciągających konsekwencje z  frapującej logiki harmoniki 
oryginału” (Turczyńska 2011, 7).

Dziadek nie umieszcza tematu na początku swojego utworu, jak ma to miej-
sce zazwyczaj w cyklu wariacji, nie stosuje też podziału na poszczególne wariacje 

6 Na temat Chopina cykle wariacyjne napisał w  tym czasie również: Rafał Stradomski (ur. 1958)  
– Largo – Wariacje na temat Chopina (2000), Notturno – Wariacje na temat Chopina (2004). (Łukaszewski 
2013, 283).
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numerowane lub wydzielane. Cykl rozpoczyna jednogłosowa linia melodyczna, 
która – zachowując rytmikę tematu Chopina – rozwija się w odmienny sposób od 
oryginału, w  różnych kierunkach (przykład 2). W  ten sposób poprowadzone są 
dwie pierwsze ośmiotaktowe wariacje, w  następnych dochodzi akordowy akom-
paniament. Technika wariacyjna i kontinuum formalne polega tu na dalszym roz-
wijaniu narracji z preludium Chopina (Łukaszewski 2013, 506). 

Wariacje Dziadka są oryginalną hybrydą formy wariacyjnej, która ma narra-
cję ciągłą, bez wyodrębniania poszczególnych ogniw-wariacji. Na znaczeniu tracą 
w tym utworze takie techniki wariacyjne jak ornamentacja, zmiany agogiczne, fak-
turalne czy zmiany trybu – stosowane w cyklach wariacyjnych pisanych na forte-
pian. Jeśli chodzi o materiał muzyczny, to z Chopinem nie ma on wiele wspólnego. 
Dziadek odchodzi od stylistyki chopinowskiej na rzecz poszukiwania własnego 
języka dźwiękowego, opartego na neotonalności. Powyższe cechy sytuują to dzieło 
w nurcie postmodernistycznym.

Przykład 2. Andrzej Dziadek (ur. 1957), Wariacje na temat Preludium A-dur F. Chopina (2010), t. 1-18.

2.3. Janusz Stalmierski – Grota na dwa fortepiany (2013) – techniki postmoderni-
styczne: minimalizm i repetitiv music

Kompozycję szczecińskiego twórcy, Janusza Stalmierskiego, charakteryzuje 
nurt postmodernistyczny (minimalizm, repetitiv music) oraz tonalność rozszerzo-
na i neotonalność. Grota odznacza się odcinkową budową, chociaż jest kompozy-
cją jednoczęściową. Zwraca uwagę ewolucyjność przebiegu. Poszczególne ogniwa 
są ze sobą skontrastowane. 

W  pierwszym (t. 1-26) dominuje spokojna narracja utrzymana w  dynamice  
p – pp rozwijająca się w oparciu o jednorodną, ostinatową figurę (przykład 3). Pierw-
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szy fortepian prowadzi w ruchu ósemkowym figuracje tworzące tło harmoniczne, na 
którym wspierają się wielooktawowe piony w  partii drugiego fortepianu oraz spo-
kojna linia melodyczna w  partii lewej ręki pierwszego fortepianu. Pod względem 
harmonicznym charakterystyczna jest tu komórka czterodźwiękowa: cis – gis – a – c. 
Jest ona w  dalszym przebiegu wykorzystywana jako podstawowy materiał harmo-
niczny podlegający transpozycjom. Od taktu 23 do spokojnej, jednorodnej dotąd 
akcji muzycznej zostają stopniowo dodane wpierw pojedyncze szesnastki, następnie 
grupy szesnastek, które zaburzają dotychczasowy przebieg. Wreszcie ruch szesnast-
kowy zaczyna dominować i od taktu 29 (początek drugiego ogniwa) staje się regu-
larny. Wzrasta również dynamika. Materiał dźwiękowy bazuje na przetransponowa-
nym początkowym motywie cis – gis – a – c (tu: a – e – f – as). Motoryczny odcinek, 
wewnętrznie zróżnicowany, kończy się wyraźnie w taktach 57-65 na zatrzymanych, 
długo wytrzymywanych pionach akordowych. W  takcie 66 rozpoczyna się trzecie 
ogniwo: Gently. Meno mosso, ponownie utrzymane w spokojnej narracji muzycznej.

Przykład 3. Janusz Stalmierski (ur. 1959) – Grota na dwa fortepiany (2013), t. 7.
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2.4. Nurt neomodernistyczny: Paweł Kwapiński – Dance of piano
Dance of piano Kwapińskiego jest przykładem użycia dwudziestowiecznych 

środków techniki kompozytorskiej w  utworze powstałym po ponad półwieczu 
od czasu zaistnienia awangardy muzycznej w Polsce. Składa się z 11 numerowa-
nych sekcji wykonywanych attacca. W  niektórych użyto elementy aleatoryzmu 
montażowego (aleatoryzmu formy). Pierwsza sekcja składa się z  trzech syste-
mów notowanych w  ramkach. Ich kolejność jest pozostawiona do decyzji wy-
konawcy, jednakże materiał dźwiękowy wewnątrz nich należy wykonać zgodnie 
z  zapisem. W  ogniwach III-IV kompozytor stosuje szereg krótkich wariantów 
dźwiękowych, których cechą charakterystyczną jest stały ruch trzydziestodwój-
kowy. Ogniwo III składa się z kilkunastu ramek notowanych w kole oraz trzech 
odrębnych na zewnątrz koła, które należy wykonać pomiędzy ramkami z  koła 
według podanego przez kompozytora wzoru: 12-12-10-8 powtórzeń. Każda z fi-
gur (notowanych w ramkach) rozpoczyna się i kończy na dźwięku g1, co umożli-
wia płynne przejścia między ramkami. Kolejność prezentacji materiału z ramek 
umieszczonych w kole jest pozostawiona do decyzji wykonawcy.

W ogniwach VI i IX materiał dźwiękowy jest rozlokowany w ramkach (przy-
kład 4). Kolejność wykonania tych ramek jest pozostawiona do decyzji wykonaw-
cy, przy czym żadnej nie można opuścić ani powtórzyć. Pomysł ten nasuwa skoja-
rzenia z A piacere na fortepian K. Serockiego.

Utwór Kwapińskiego opiera się na dwunastodźwiękowości swobodnej, bez 
odniesień do techniki dodekafonicznej w  jej doktrynalnym wariancie. W  całym 
utworze można zauważyć charakterystyczne struktury dźwiękowe, np. 1) pierwszy 
akord w partii lewej ręki: a – cis – f – g, który pojawia się często w przebiegu utworu 
jako refren (przede wszystkim w sekcji pierwszej); 2) charakterystyczne struktury 
akordowe złożone z  kwinty i  septymy (np. c – g – b), z  dodaną wewnątrz kwartą 
czystą (np.: cis – fis); 3) częste odniesienia do sonoryzmu (konwencjonalne wydo-
bycie dźwięku na klawiaturze). Są to przykładowo: długie wybrzmiewanie pierw-
szego akordu (a – cis – f – g)7; bezdźwięczne zatrzymywanie wybranych składni-
ków akordu na klawiszach; drobne figuracje utrzymane w  dynamice pianissimo 
possibile – piano, grane przy naciśniętym stale prawym pedale. 

W kompozycji można dostrzec inspiracje Wariacjami op. 27 A. Weberna, so-
natami P. Bouleza, Klavierstücke K. Stockhausena. Są to jednak skojarzenia zewnę-
trze, bez naśladownictwa – poza Serockim, od którego Kwapiński przejął technikę 
aleatoryzmu montażowego (przykład 4). 

7 Chodzi o dźwięki a – cis – f – g w oktawie subkontra i kontra. Podczas wykonania tego utworu 
w Akademii Sztuki w Szczecinie (6 maja 2016) miałem do dyspozycji fortepian koncertowy Bösen-
dorfer z dodanym szeregiem dźwięków w oktawie subkontra (od H w dół). Kompozytor zapropono-
wał, aby pierwszy akord w partii lewej ręki zagrać w tej najniższej oktawie, co dodatkowo wzmocniło 
efekt kolorystyczny i wyzwoliło szereg alikwotów.
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Przykład 4. Paweł Kwapiński (ur. 1988), Dance of piano (2014), sekcja VI.

2.5. Nurt antymodernistyczny
Spośród przebadanych utworów sytuujących się w nurcie antymodernistycz-

nym przedstawiam dwa: Nokturn Pawła Michała Chmielnickiego i Self-Portrait as 
a Dead Bird z cyklu Dwa obrazy na fortepian op. 59 Tomasza Kamieniaka. W ana-
lizowanym zbiorze utworów zwraca uwagę zainteresowanie twórców gatunkiem 
nokturnu. W  XX wieku natężenie powstawania tego gatunku wyraźnie osłabło, 
zaczęło się natomiast odnawiać po okresie postnowoczesnym. W latach 2000-2017 
można zauważyć wzrost zainteresowania nokturnem, szczególnie w  pokoleniu 
twórców średniej i  najmłodszej generacji. Można tu wymienić takich kompozy-
torów jak8: Zbigniew Bargielski – Notturno, ballata e fantasia (2000), Sławomir 
Zamuszko – Nokturn (2000), Andrzej Dziadek – Nokturn (2001), Piotr Wróbel  
– 3 nokturny (2001), Tomasz Kamieniak – Zwei Nocturnes op. 24 (2002, rev. 2003), 
Tomasz Kamieniak – Cztery nokturny op. 27 (2002, rev. 2005), Tomasz Kamieniak 
– Zwei Nocturnes op. 36 (2005/2006-2008), Marcin Tadeusz Łukaszewski – Drei 
Nachtlieder (2013), Aleksandra Garbal – 4 nokturny (2014-2017), Paweł Michał 
Chmielnicki – Notturno (2016), Tomasz Kamieniak – Le Soir. Nocturne pour pia-
no op. 65 (2016), Paweł Łukaszewski – Nokturn (2016), Arthur Guzik – Nokturn  
c-moll „Noc i Dzień” (2017), Aleksander Jan Szopa – Nokturn II (2017), Aleksandra 
Włodarczyk – Nokturn. Hommage à Chopin (2017). W większości tych nokturnów 
można zauważyć predylekcję do muzyki ekspresyjnie romantycznej, opartej za-
zwyczaj na tonalności dur-moll.

Nokturn (2016) P.M. Chmielnickiego (ur. 1996), utrzymany w tonacji b-moll, 
tworzą trzy zróżnicowane ogniwa. Pierwsze (Affettuoso) rozwija się w  oparciu 
o  ósemkową, spokojną figurację. Po czterech taktach w  partii prawej ręki poja-
wia się linia melodyczna prowadzona w  oktawach, w  długich wartościach ryt-
micznych. Drugie ogniwo (Molto espressivo) opiera się na stałym, ostinatowym 

8 Wykaz uporządkowany chronologicznie, według dat powstania utworów.
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schemacie w partii lewej ręki (rozłożone trójdźwięki b-moll i As-dur), na którym 
wspiera się quasi taneczna melodia. Ostatnie ogniwo (Adagio) jest zwieńczeniem 
utworu. Cechą charakterystyczną Nokturnu jest liryzm i śpiewność (Łukaszewski 
2017a, 8). Z powodu wskazanych powyżej cech utwór wpisuje się w estetykę nurtu 
antymodernistycznego.

Przykład 5. Paweł Michał Chmielnicki (ur. 1996), Nokturn (2016), t. 1-6.

Odwoływanie się do tradycji pianistyki dziewiętnastowiecznej, fascynację muzy-
ką późnoromantyczną, zwłaszcza F. Liszta, Ch. V. Alkana, R. Wagnera, a także dwu-
dziestowieczną – Ph. Glassa, oraz muzyką filmową wykazuje Tomasz Kamieniak (ur. 
1981), śląski pianista i  kompozytor, autor kilkudziesięciu utworów fortepianowych. 
Jego kompozycje, podobnie jak Chmielnickiego, sytuują się w  nurcie antymoderni-
stycznym. W jego dorobku zwraca uwagę szereg zróżnicowanych kompozycji odwołu-
jących się pod względem stylistycznym do tradycji romantycznej i minimal music. Po-
wstanie Dwóch obrazów op. 59 wiązało się z inspiracją pracami plastycznymi Szymona 
Gdowicza. Dyptyk składa się z części: I. Self-Portrait as a Dead Bird, II. City of the Stars 
pickers. Muzyka powstała jako ścieżka dźwiękowa do animacji Gdowicza stworzonej 
w oparciu o obraz zatytułowany Self-Portrait as a Dead Bird. Najpierw powstał rysunek 
przywołanego plastyka, następnie animacja video, do niej zaś została dopisana ścieżka 
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dźwiękowa, która stała się także samodzielnym utworem (przykład 6). Materiał dźwię-
kowy jest w pełni tonalny, warstwa muzyczna i faktura fortepianowa odwołują się do 
estetyki neoromantycznej i minimalistycznej, przywołując na myśl także muzykę fil-
mową, szczególnie Michaela Nymana i Philipa Glassa (Łukaszewski 2017b, 103-131).

Przykład 6. Tomasz Kamieniak (ur. 1981), Self-Portrait as a Dead Bird z cyklu Dwa obrazy na forte-
pian op. 59, t. 1-16.

2.6. Twórcze hybrydy w postmodernistycznych okowach
Najwięcej w  omawianym zbiorze utworów jest ujęć hybrydowych, a  więc 

takich, w  których twórcy odwołują się do zróżnicowanych środków techniki 
kompozytorskiej, gatunków i  stylów. Kompozytorzy swobodnie poruszają się 
po różnych nurtach, nie przywiązując wagi do konkretnej techniki kompozy-
torskiej. Odwołują się na równi do dwudziestowiecznej awangardy, jak również 
do postmodernizmu. Nie czynią tego jednak w  sposób doktrynalny, lecz twór-
czo wykorzystują wybrane przez siebie elementy w celu uzyskania odpowiedniej 
ekspresji, przebiegu czy formy. Spośród utworów, które można zaliczyć do tej 
grupy omawiam dwie kompozycje: Sololis (2004) Macieja Zielińskiego (ur. 1971) 
oraz Toccatę (2015) Piotra Gryski (ur. 1976).

Sololis (2004)9 Zielińskiego jest utworem jednoczęściowym, rozbudowanym, 
o zróżnicowanej, segmentowej konstrukcji. Ma charakter poematu fortepianowe-
go.  Segmentowa forma dzieła obejmuje szereg odcinków grupujących się w ogni-
wa A + B + C + coda. Najbardziej jednolite pod względem materiału dźwiękowego 

9 Tytuł nawiązuje do nazwiska pierwszego wykonawcy – Tomasza Lisa oraz do solowego prze-
znaczenia utworu.
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jest ogniwo A. Tworzą je krótkie zazwyczaj motywy złożone z opadających figura-
cji, zakomponowane w taki sposób, że prawa ręka gra czterodźwiękową figurę na 
białych klawiszach, zaś pomiędzy wejściami prawej następują interwencje akordo-
we w lewej na czarnych klawiszach. Ogniwo C jest niewspółmiernie krótsze od po-
zostałych, zawiera nowy materiał, jest również podsumowaniem przebiegu dopro-
wadzającym do finału. Według kompozytora podział na części wyznaczają trzy-
krotne uderzenia pięścią w korpus fortepianu z wciśniętym prawym pedałem – na 
początku utworu (t. 1, przykład 7), bliżej zakończenia (t. 153) oraz przed ostatnią 
stroną (t. 202). Ten swoisty efekt perkusyjny jest incydentalnym nawiązaniem do 
techniki sonorystycznej. Notacja muzyczna jest jednak w pełni tradycyjna.

Przykład 7. Maciej Zieliński (ur. 1971) – Sololis (2004), t. 1-12.
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W utworze zwraca uwagę użycie szeregu zróżnicowanych środków techniki 
kompozytorskiej, odwołujących się zarówno do awangardy jak i  do tradycji mu-
zycznej. Stąd zastosowanie takich technik jak: sonoryzm (sporadycznie – uderzenia 
w pudło, klastery); quasi hoketus; melodyka alternująca (wymienna) – pojedyncza 
linia melodyczna rozdysponowana między obie ręce; „czarnobiałe” wykorzystanie 
fortepianu (lewa ręka – czarne klawisze, prawa – białe); polifonizowanie (odcinki 
spokojne, kantylenowe); technika imitacyjna (np. t. 89-96); figuracje – podstawa 
prawie całego przebiegu.

Zainteresowanie toccatą fortepianową w  latach czterdziestych, pięćdziesią-
tych i  na początku lat sześćdziesiątych wiązało się z  ówczesną stylistyką neokla-
syczną, obecną w twórczości wielu kompozytorów polskich. Specyfika tych toccat, 
opierająca się na ruchu i  motoryce przebiegu, wpisywała się w  pojęcie serenitas, 
typowe dla neoklasycyzmu (Helman 1985, 15-16, 20). Zainteresowanie tym gatun-
kiem wykazują również twórcy w latach 2000-2017. W tym czasie napisano co naj-
mniej 25 toccat (w tym ich drobniejszą formę – toccatinę). Komponowali je m.in.: 
Maria Borecka (ur. 1982), Szymon Brzóska (ur. 1981), Paweł Michał Chmielnicki 
(ur. 1996), Sławomir Czarnecki (ur. 1949), Szabolcs Esztényi (ur. 1939), Aleksan-
dra Garbal (ur. 1970), Łukasz Godyla (ur. 1985), Beata E. Golec (ur. 1981), Piotr 
Gryska (ur. 1976), Krzysztof  Grzeszczak (ur. 1965), Sławomir Kaczorowski (ur. 
1956), Tomasz Kamieniak (ur. 1981), Piotr Komorowski (ur. 1977), Jakub Wiktor 
Kowalewski (ur. 1977), Bartosz Krajewski (ur. 1992), Marek Kunicki (ur. 1980), 
Marcin Tadeusz Łukaszewski (ur. 1972), Stanisław Moryto (ur. 1947), Adam Ro-
man (ur. 1980), Zbigniew Słowik (ur. 1972), Aleksander Jan Szopa (ur. 1997), Jakub 
Szafrański (ur. 1988), Wojciech Szmidt (ur. 1988), Izabela Targońska (ur. 1947)10.

W wielu toccatach (np. Garbal, Gryska, Łukaszewski, Szopa) można zauwa-
żyć kilka cech charakterystycznych. Za główną z  nich uważam technikę diado-
chokinetyczną11, która polega na przemiennej grze obu rąk. Jest to technika typo-
wa w  pianistyce, w  toccatach przybiera zazwyczaj postać repetycji pojedynczych 
dźwięków, akordów, oktaw lub innych struktur12. Polskie toccaty XX wieku czer-
pały wzorce użycia techniki diadochokinetycznej z  toccat Sergiusza Prokofiewa 
i  Arama Chaczaturiana. W  oparciu o  tę technikę rozwija się również przebieg 
toccaty Piotra Gryski (2015)13. Charakterystyczna w jego utworze jest preferencja 
niskiego i najniższego rejestru fortepianu. W odcinkach motorycznych stosuje on 
konsekwentnie technikę diadochokinetyczną, której rozwój następuje od repetycji 

10 Źródło: badania własne autora, 2013-2017.
11 Diadochokineza (łac. diadochokinesis) – pojęcie zaczerpnięte z neurologii, oznacza możliwie 

szybkie, przemienne nawracanie i odwracanie przedramion lub inne, szybkie przemienne ruchy rąk 
lub palców (Mumenthaler i Mattle 2001, 40).

12 Technika diadochokinetyczna nie stanowi jednak reguły. W zbiorze polskich toccat można znaleźć 
również takie, które się do niej nie odwołują lub odwołują się w  niewielkim zakresie, np. M. Borkowski,  
W. Łukaszewski, W. Szmidt, J. Szafrański.

13 Prawykonanie Toccaty P. Gryski – Szczecin, Akademia Sztuki, Pałac pod Globusem, 6 maja 
2016, M. T. Łukaszewski – fortepian.



196 MARCIN TADEUSZ ŁUKASZEWSKI

pojedynczego dźwięku, kolejno ze zmianami, przy zachowaniu – jako osi – dźwię-
ku centralnego; w  ogniwie pierwszym jest to centralizacja na dźwięku d (przy-
kład 8), natomiast w dalszych ogniwach – es. W dalszej części utworu technika ta 
obejmuje użycie różnego rodzaju dwudźwięków i akordów. Jest stosowana konse-
kwentnie w przebiegu całej toccaty, z wyłączeniem dwóch odcinków o charakterze 
kantylenowym.

Przykład 8. Piotr Gryska (ur. 1976), Toccata (2015), t. 1-8.

Podsumowanie

Omawiana twórczość fortepianowa jest silnie spolaryzowana i  wykazuje 
zróżnicowane wpływy. Ponowne zainteresowanie fortepianem14 w  XXI stuleciu 
może mieć kilka przyczyn, łącznie z  prozaicznymi, jak np. trudność w  pozyska-
niu orkiestry do wykonania dzieł na dużą obsadę, co skłania twórców do pisania 
na składy kameralne i  instrumenty solowe. Zainteresowanie to (w  tym sięganie 
po formy i  gatunki znane z  tradycji muzycznej) ma również związek z  porzuce-
niem przez twórców najpierw „ideałów awangardy”, dwudziestowiecznych tech-
nik kompozytorskich, które odsunęły fortepian na boczny tor15, ale też wyczerpała 
się, jak można sądzić, fascynacja estetyką postmodernistyczną. Porzucenie tych 

14 M. Tomaszewski, w  odniesieniu do twórców sięgających po dany gatunek, wyróżnia kom-
pozytorów urodzonych i przypadkowych, a więc tych, którzy pisali określone utwory incydentalnie 
oraz takich, którzy mają ich w dorobku więcej. To porównanie można przenieść na całą grupę twór-
ców piszących utwory fortepianowe w latach 2000-2017 (Tomaszewski 2000, 114).

15 Fortepian interesował przedstawicieli awangardy często jako instrument „totalny”, o  czy-
sto sonorystycznych właściwościach. Por. np. Passacaglia i Lirica di timbri J. Łuciuka czy Mutanza  
W. Szalonka.
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dwóch trendów mogło mieć wpływ na ponowne zainteresowanie się fortepianem, 
na który twórcą piszą ponownie w  sposób tradycyjny, konwencjonalny, a  więc 
z wykorzystaniem klawiatury i znanych z tradycji gatunków, często wykorzystując 
język dźwiękowy o romantycznej proweniencji.

Reasumując, w  polskiej muzyce fortepianowej lat 2000-2017 można zauwa-
żyć następujące tendencje: 1) wyraźne zainteresowanie gatunkiem muzyki forte-
pianowej wśród twórców młodego pokolenia; 2) kompozytorzy sięgają często po 
gatunki znane z  tradycji, takie jak: mazurek, toccata, preludium, sonata, etiuda, 
koncert, miniatura, a nawet walc i nokturn, niemal nieobecne w XX wieku; 3) od-
wołują się także do tradycji postmodernistycznej, intertekstualnej, nadając swoim 
utworom tytuły pozamuzyczne, podejmują grę konwencjami; 4) notacja w  więk-
szości kompozycji jest tradycyjna, zazwyczaj taktowa. W szeregu przypadków no-
tacja jest łączona – tradycyjna z elementami nowej. Konwencjonalne jest również 
traktowanie fortepianu (gra na klawiaturze), z  bardzo rzadkimi, incydentalnymi 
przypadkami sięgania po grę na strunach czy z wykorzystaniem akustycznych ele-
mentów fortepianu; 5) sporadyczne, incydentalne sięganie po znane z  XX wieku 
środki techniki kompozytorskiej (elementy aleatoryzmu, sonoryzmu); 6) odwo-
ływanie się do tonalności dur-moll, często łączenie tonalnej stylistyki brzmienia 
z atonalnością; 7) zwraca uwagę obecność dzieł fortepianowych w dorobku kom-
pozytorów będących pianistami, mająca w  ich twórczości większe znaczenie niż 
w przypadku pozostałych twórców.
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYŻSZEGO SEMINARIUM 
DUCHOWNEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W KRAKOWIE 

W ROKU SEMINARYJNYM 2016/2017 

Wprowadzenie

Inspiracją na kolejny rok formacji i studiów w WSDTS były słowa papieża Franciszka wygłoszo-
ne do osób konsekrowanych i  kapłanów w  Krakowie 30 lipca 2016 roku, w  których podkreślił misję 
osób konsekrowanych: „Jezus posyła. Od samego początku pragnie On, aby Kościół wychodził, aby 
szedł w świat. Chce aby to czynił tak, jak On sam tego dokonał, jak On został przez Ojca posłany na 
świat: nie jako potężny, ale w postaci sługi”. Oprócz tego szczególnym wyzwaniem dla całej wspólnoty 
stały się dwa główne wydarzenia z życia Kościoła i Zgromadzenia Salezjańskiego: 75 rocznica męczeń-
skiej śmierci Piątki Poznańskiej oraz 100-lecie śmierci św. Brata Alberta, połączone z rokiem pamięci 
poświęconym temu wielkiemu Polakowi, którego relikwie spoczywają w  Krakowie. Z  kolei wiązanka 
Księdza Generała Angela Fernandeza Artime na rok kalendarzowy dotycząca tematu rodziny: „Jeste-
śmy Rodziną. Każdy dom szkołą życia i miłości” stała się zachętą do stworzenia seminaryjnego domu, 
w którym uczy się miłości poprzez codzienne życie, naukę, modlitwę oraz wzajemną służbę.

1. Seminaryjna wspólnota formacyjna 

W  roku akademickim 2016/2017 dyrektorem wspólnoty seminaryjnej i  rektorem WSDTS 
w Krakowie był ks. dr Dariusz Kozłowski. Wraz z nim radę domu tworzyli: ks. Andrzej Rolnik, wika-
riusz dyrektora i prorektor WSDTS ds. studiów, ks. dr Robert Bieleń (rektor kaplicy p.w. MB Wspo-
możenia Wiernych), ks. Tadeusz Mietła (katecheta) i ks. Witold Majcher (ekonom). Ponadto wspól-
notę zakonno-seminaryjną współtworzyli: ks. Dariusz Porzucek (kierownik biblioteki, spowiednik), 
ks. Henryk Badura (spowiednik), ks. Jan Krawiec, ks. Jan Wilkołek, ks. dr hab. Tadeusz Biesaga, prof. 
UPJPII, ks. dr Józef Marszałek i koadiutor Ludwik Jarosz. Wraz z nowym rokiem akademickim do 
wspólnoty przybyli dwaj współbracia z Ukrainy, ks. Ignacy Ryndzionek i ks. Tadeusz Mietła (z Ode-
ssy), który zastąpił na stanowisku katechety ks. Rafała Burnickiego. Rok sabatyczny spędził w semi-
narium ks. dr Zbigniew Lato z  Rosji. Współbraci w  okresie formacji było 36 (35 alumnów i  jeden 
koadiutor): 9 na trzecim roku studiów, 12 na czwartym, 5 na piątym i 10 na szóstym.

2. Inauguracja

Inauguracja nowego roku akademickiego miała miejsce 1 października. Punktem kulminacyj-
nym była wspólna Msza św., której przewodniczył i kazanie wygłosił przełożony Inspektorii Krakow-
skiej – ks. Dariusz Bartocha. Oficjalna część inauguracji obejmowała roczne sprawozdanie przedsta-
wione przez rektora ks. Dariusza Kozłowskiego oraz wykład inauguracyjny ks. prof. Zbigniewa Formel-
li SDB z Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie pt. Formacja ludzka w dojrzałości integralnej. W imie-
niu władz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie głos zabrał ks. 
dr hab. Sylwester Jędrzejewski SDB. Inaugurację zakończyło odśpiewanie akademickiego Gaudeamus 
igitur pod dyrekcją pana Andrzeja Korzeniowskiego profesora Akademii Muzycznej z Krakowa.

3. Współpraca z UPJPII w Krakowie

Od pięciu lat WSDTS realizuje bardziej ścisłą współpracę z Wydziałem Teologicznym Uniwer-
sytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, która otwiera możliwości jeszcze lepszej konsolidacji 
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z  papieską uczelnią w  zakresie dydaktyki. W  minionym roku czterech współbraci było etatowymi 
pracownikami dydaktycznymi i naukowymi UPJPII oraz wykładowcami w seminarium: ks. dr hab. 
Wojciech Życiński, prof. UPJPII, ks. dr hab. Tadeusz Biesaga, prof. UPJPII, ks. dr hab. Sylwester Ję-
drzejewski, ks. dr Roman Mazur. Spośród księży diecezjalnych, zakonnych i osób świeckich, sześciu 
wykładowców UPJPII było bezpośrednio zaangażowanych w prowadzenie zajęć dydaktycznych: ks. 
prof. dr hab. Kazimierz Panuś, ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna, pan dr hab. Marek Kita, o. dr hab. 
Dariusz Kasprzak OFMCap, prof. UPJPII, ks. dr Jan Klimek, ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ.

Wspólnota seminaryjna czynnie włączała się w życie Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II 
poprzez udział w seminariach naukowych oraz innych wydarzeniach kulturalnych organizowanych 
przez wspólnotę uniwersytecką. Rektor i prorektor WSDTS uczestniczyli w Radach Wydziału Teo-
logicznego UPJPII. Studenci i wychowawcy seminarium brali udział w ważniejszych wydarzeniach 
akademickich: w  dorocznej pielgrzymce alumnów do sanktuarium św. Jana Pawła II, w  uroczystej 
inauguracji roku akademickiego i sympozjach naukowych. Dziesięciu współbraci z czwartego i pią-
tego roku studiów otrzymało stypendia naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce i szerokie zaanga-
żowanie w wielu wydarzeniach pastoralnych, wychowawczych i kościelnych.

4. Personel dydaktyczny WSDTS

W roku sprawozdawczym funkcję Rektora pełnił ks. dr Dariusz Kozłowski, którego wspoma-
gał w organizacji zajęć dydaktycznych ks. mgr Andrzej Rolnik – prorektor ds. studiów. Personel dy-
daktyczny w roku akademickim 2016/2017 tworzyło 33 wykładowców: 20 spośród nich to salezjanie; 
8 wykładowców to osoby duchowne przynależące do diecezji bądź do innych zakonów; pozostałe 
5 osób to wykładowcy świeccy, w tym trzy kobiety. Wśród wykładowców 7 posiadało tytuł nauko-
wy profesora, 14 status samodzielnego pracownika naukowego, 17 wykładowców posiadało stopień 
doktora, pozostali tytuł zawodowy magistra.

Duży wkład w nauczanie naszych alumnów ma 9 współbraci dojeżdżających z Lublina, War-
szawy oraz Wrocławia będących pracownikami naukowymi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wśród nich są profesorowie ty-
tularni: ks. prof. Henryk Skorowski, ks. prof. Jarosław Koral, ks. prof. Kazimierz Misiaszek, ks. prof. 
Henryk Stawniak oraz ks. prof. Jerzy Gocko. 

5. Studia 

Studia przebiegały zgodnie z programem opartym o Ratio Studiorum pro Polonia, wytyczny-
mi UPJPII z Krakowa oraz założeniami Formacji Salezjanów ks. Bosko. Rok akademicki obejmował 
w  sumie 30 tygodni wykładowych. Liczba ta została powiększona o  jeden tydzień zajęć zorganizo-
wanych w ramach ćwiczeń i warsztatów chóru seminaryjnego Canticum prowadzonych przez pana 
Andrzeja Korzeniowskiego, wykładowcę na Akademii Muzycznej w Krakowie.

a) Seminaria naukowe
W minionym roku akademickim prowadzono 8 seminariów naukowych: 
1. Teologia biblijna – ks. dr Roman Mazur SDB; ks. dr Ryszard Kempiak SDB; dr Maria Miduch;
2. Teologia dogmatyczna – ks. dr hab. Wojciech Życiński SDB, prof. UPJPII;
3.Teologia moralna i katolicka nauka społeczna – ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko SDB;
4. Bioetyka – ks. dr hab. Tadeusz Biesaga SDB, prof. UPJPII;
5. Liturgika – ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ;
6. Teologia duchowości – o. dr hab. Marian Zawada OCD;
7. Patrologia – ks. dr hab. Dariusz Kasprzak OFMCap, prof. UPJPII;
8. Teologia pastoralna – ks. dr Wojciech Krawczyk SDB;
9. Historia Kościoła – ks. dr hab. Jan Pietrzykowski SDB.
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b) Magisteria
27 lutego 2017 r. miały miejsce egzaminy magisterskie dla studentów roku VI. Komisji egzamina-

cyjnej przewodniczył prodziekan ds. studiów magisterskich – ks. dr hab. Roman Bogacz, prof. UPJPII. 
Dk. Michał Piechota zdał egzamin licencjacki z teologii pastoralnej na UPJPII. Po egzaminie diakoni roz-
jechali się na praktyki duszpasterskie i katechetyczne do wybranych placówek w czterech inspektoriach.

6. Sympozja, kursy i szkolenia

Alumni seminarium brali udział w  kilkunastu sympozjach i  sesjach naukowych, kursach 
i  szkoleniach organizowanych przez różne uczelnie oraz instytucje na terenie całego kraju. Należą 
do nich: 

1. XXX Lądzkie Sympozjum Liturgiczne zorganizowane w  Wyższym Seminarium Duchow-
nym Towarzystwa Salezjańskiego w  Lądzie poświęcone sakramentowi chorych Świadomość sakra-
mentu chorych wczoraj i dziś; 

2. Sympozjum naukowe w Płocku zatytułowane Rodzina #Najwspanialszy Projekt; 
3. Sympozjum zatytułowane Zabawić, czy zbawić we Wrocławiu;
4. Seminarium poświęcone wydaniu nowej książki Święto Boga Ojca Stworzyciela zorganizo-

wane w  WSDTS w  Krakowie. Pozycja ta jest zbiorem referatów z  sympozjów naukowo-artystycz-
nych, będących kontynuacją festiwali piosenki religijnej „Sacrosong” wydanych pod red. ks. Andrze-
ja Szpaka SDB i Małgorzaty Pelc;

5. Konferencja naukowa Kościół a jedność – 500-lecie reformacji, zorganizowana na Uniwersy-
tecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie przez Katedrę Eklezjologii Wydziału Teologicznego pod 
patronatem ks. kard. Gerharda L. Müllera, Prefekta Kongregacji Nauki Wiary;

6. W ramach konferencji ks. Dyrektora odbyły się spotkania m.in. z ks. dr. Jarosławem Wąso-
wiczem SDB, który przedstawił życiorys oraz film dokumentalny o  bpie Antonim Baraniaku SDB; 
z ko. Karolem Domagałą z Ośrodka Wychowawczego z Różanegostoku, który opowiedział o swojej 
niezwykle barwnej, ale i wymagającej pracy psychologa w tym ośrodku oraz przybliżył bogatą ofertę 
tego dzieła wychowawczego, mówiąc między innymi o hipoterapii – formie rehabilitacji psychoru-
chowej, w której stosuje się pracę z końmi; z ks. Arturem Świeżym SDB, archiwistą inspektorii kra-
kowskiej z wykładem historycznym o błogosławionej Piątce Poznańskiej; z o. Henrykiem Cisowskim 
OFMCap i  panią Jolantą Kaczmarczyk z  Dzieła Pomocy św. Ojca Pio w  Krakowie, którzy opowie-
dzieli o  dziele dla bezdomnych, które prowadzą w  centrum Krakowa; z  ks. Leszkiem Królem SDB, 
ekonomem inspektorii wrocławskiej, który podzielił się refleksją dotyczącą ubóstwa zakonnego. 

7. Święcenia, śluby wieczyste i posługi

W sobotę 27 maja w Ełku, Lądzie, Lublinie i Wrocławiu 10 diakonów przyjęło świecenia ka-
płańskie.  8 czerwca w święto Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana neoprezbiterzy odprawili 
swoją pierwszą Mszę św. w kościele rektoralnym pod wezwaniem Maryi Wspomożycielki Wiernych. 
Homilię wygłosił ks. Wojciech Życiński, a liturgię oprawą muzyczną przygotował chór seminaryjny 
Canticum. Na koniec nowo wyświęceni kapłani udzielili prymicyjnego błogosławieństwa. 

24 czerwca czterech alumnów przyjęło święcenia diakonatu udzielone przez bpa Leszka Lesz-
kiewicza, biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej. 

W minionym roku 13 alumnów złożyło śluby wieczyste, 12 przyjęło posługę akolitatu, a 9 – lektoratu.

8. Biblioteka

W roku skademickim 2016/17 działania personelu Biblioteki Wyższego Seminarium Duchow-
nego Towarzystwa Salezjańskiego skupiły się wokół dostosowywania bazy elektronicznego katalogu 
w celu jej implementowania do nowego programu KOHA. Po rozmowach z zarządem biblioteki Kra-
kowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego zrezygnowano z podjęcia współpracy z powodu wyso-
kich kosztów oferowanej przez nich usługi. Aby nie rezygnować ze zmiany programu i ujednolicenia 
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danych znajdujących się w kilku bazach wygenerowanych w wyniku zmieniających się przepisów kata-
logowania, podpisano umowę o przystąpieniu do Katalogu Centralnego w ramach Federacji Bibliotek 
Kościelnych FIDES, której biblioteka WSDTS jest członkiem. Podjęta współpraca obejmuje pomoc in-
formatyczną w scalaniu i porządkowaniu katalogu, co jest warunkiem do sfinalizowania współdziała-
nia z Centralnym Katalogiem NUKAT.

Drugim, równie ważnym kierunkiem działań jest katalogowanie książek pochodzących z za-
kupu oraz ofiarowanych przez darczyńców. W tym roku akademickim nabyto 420 nowych pozycji. 
Z darów natomiast oprócz dubletów pozyskano 550 woluminów, których nie było na stanie bibliote-
ki, oraz 790 książek, które posiadano tylko w jednym egzemplarzu. Około 300 sztuk zostało przezna-
czonych do zbioru znajdującego się w czytelni. 

Na bieżąco prowadzona jest prenumerata 100 czasopism. Są one zamawiane w przedsiębior-
stwie Kolporter SA lub bezpośrednio w redakcjach. Część z nich jest gromadzona na zasadach wy-
miany międzybibliotecznej. Biblioteka gromadzi także różnego rodzaju wydawnictwa audiowizualne 
(filmy, audiobooki, płyty CD itp.), które wciąż czekają na opracowanie. W ciągu roku akademickiego 
dokonano 910 wypożyczeń.

9. Formacja seminaryjna

Zasadnicze cele formacji w poszczególnych wymiarach (ludzki, duchowy, intelektualny i dusz-
pastersko-wychowawczy) są zawarte w  dokumentach Kościoła i  Zgromadzenia Salezjańskiego. Są 
one stale uaktualniane poprzez opracowanie i  realizowanie Programu Życia Wspólnoty. W  minio-
nym roku formacja ogniskowała się wokół następujących celów:

a) Salezjanin-mistyk, czyli skupiony na Bogu (formacja duchowa).
Cele w  tym wymiarze dotyczyły przede wszystkim: dalszego podtrzymywania dodatkowych 

inicjatyw modlitewnych oraz głębszego zaangażowania w  tym wymiarze (adoracja Najświętszego 
Sakramentu), dowartościowania Kwartalnych Dni Skupienia, miesięcznych Dni Skupienia, czyta-
nia duchownego, lectio divina oraz pogłębienia tożsamości i  jedności salezjańskiej. Wprowadzono 
również cykl codziennych, krótkich kazań biblio-pastoralnych, które głosili księża i diakoni. Troska 
o życie duchowe znalazła swój wyraz w wierności Osobistemu programowi życia oraz podejmowaniu 
wspólnotowych inicjatyw dotyczących życia duchowego

b) Salezjanin-prorok, czyli zaangażowanie w życiu wspólnotowym (formacja ludzka).
W tym wymiarze formacji celem stało się: uczenie się odpowiedzialnego wykorzystania wol-

nego czasu, pielęgnowanie braterskiego kontaktu ze współbraćmi, podejmowanie większej odpowie-
dzialności za wspólne dobro, weryfikacja realizacji naszego Programu Życia, zwiększanie koordyna-
cji w czasie grania Misterium Męki Pańskiej, dowartościowanie wieloletnich pracowników naszego 
domu oraz nabywanie nowych umiejętności poprzez różne zajęcia warsztatowe i  szkolenia (doku-
ment inspektorialny o ochronie dzieci i młodzieży)

c) Salezjanin-sługa, czyli oddany pracy z młodzieżą (formacja intelektualna i duszpasterska).
W Programie zwrócono uwagę na jakość przygotowania intelektualnego, uczestnictwo w sympo-

zjach, sesjach naukowych oraz na zaangażowanie duszpasterskie. Przygotowanie pastoralne w  naszym 
seminarium realizowano w następujących formach: ćwiczenia i praktyki objęte programem studiów w ra-
mach przedmiotów pastoralnych i katechetycznych oraz praktyki wakacyjne, świąteczne, raz w tygodniu, 

1) zaangażowania okresowe:
−	 wystawianie Misterium Męki Pańskiej na scenie naszej sali teatralnej;
−	 pomoc w przeprowadzeniu niedzieli powołaniowej;
−	 prowadzenie rekolekcji wielkopostnych i przygotowanie do nich;
−	 pomoc w organizacji dni skupienia dla młodzieży; prenowicjat;
−	 pomoc w organizacji Świąt Młodzieży w inspektoriach macierzystych;
2) zaangażowania systematyczne:
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−	 zaangażowanie w duszpasterstwo młodzieżowe przy kaplicy MB Wspomożenia Wiernych 
(Ziemia Boga, ministranci, schola);

−	 zaangażowanie w pracę Wolontariatu Misyjnego;
−	 pomoc w Saltromie w prowadzeniu świetlicy „Świat dziecka”;
−	 pomoc w oratorium w Pychowicach;
−	 zarządzanie stroną www.losiowka.pl, artykuły ze zdjęciami z życia seminaryjnego (święta, 

okolicznościowe imprezy, itp.); wydanie dwóch numerów ŁOŚ PRESSU (Narodzenie Pańskie i Wiel-
kanoc). Działalność grupy Art. 43.

 
10. Ważniejsze wydarzenia

a) Wydarzenia ewangelizacyjne i modlitewne:
- XII pielgrzymka śladami Karola Wojtyły – robotnika (8 października); 
- Wielka Pokuta zorganizowana na Jasnej Górze 15 października 2016 roku za wszystkie 

grzechy popełnione w Polsce (jednym z organizatorów tego spotkania był salezjanin – ks. Dominik 
Chmielewski); 

- Peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w dniach 21 i 22 listopada związa-
na z  przygotowaniem oraz z  obchodami 1050. rocznicy chrztu Polski (pelegrynujący po zakonach 
męskich obraz ofiarował zakonnikom 50 lat temu Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński, by w ten 
sposób przygotować wspólnoty na Milenium Chrztu Polski);

- pielgrzymka z  okazji roku Brata Alberta do Sanktuarium Ecce Homo prowadzonego przez 
siostry albertynki w Krakowie przy ulicy Woronicza 10 (była ona okazją do poznania nie tylko osoby 
św. Brata Alberta Chmielowskiego, ale także charyzmatu jego poprzedników, w tym bł. Bernardyny 
Jabłońskiej i modlitwy przez ich wstawiennictwo);

- obchody 75. rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionych oratorianów 9-11 czerwca w Po-
znaniu pod przewodnictwem ks. generała Angela Fernandez Artime (były one okazją do zwiedzenia 
miejsc związanych z bł. Piątką Poznańską – wiernymi do końca; tradycyjne wieczorne słówko miało 
miejsce w Forcie VII, gdzie Franciszek Kęsy, Jarogniew Wojciechowski, Edward Kaźmierski, Edward 
Klinik i Czesław Jóźwiak byli przetrzymywani).

b) Wydarzenia kulturalne:
- 16 maja miało miejsce spotkanie autorskie z panią dr Marią Miduch na temat jej najnowszej 

książki pt. Biografia Syna Bożego. Było ono także okazją do wspomnień na temat dwóch wcześniej-
szych pozycji, które traktują o Osobie Ducha Świętego i Boga Ojca. Autorka od wielu lat podąża za 
swoim Bohaterem. Szukała Jego śladów w Ziemi Świętej, księgach Starego i Nowego Testamentu, na-
ukowych opracowaniach, ale przede wszystkim w swoich codziennych doświadczeniach. W Biografii 
Syna Bożego teoria i praktyka dopełniają się.

- Ważnymi elementami życia kulturalnego są występy chóru seminaryjnego Canticum, które-
go dyrygentem jest ceniony muzyk mgr Andrzej Korzeniowski, Prodziekan Wydziału Twórczości, 
Interpretacji i  Edukacji Muzycznej, wykładowca Akademii Muzycznej w  Krakowie. Oprócz przy-
gotowania oprawy muzycznej na różnego rodzaju uroczystościach, chór raz do roku uczestniczy 
w weekendowych warsztatach, które tym razem odbyły się w Oświęcimiu w dniach 21-23 paździer-
nika. Ich zwieńczeniem była oprawa muzyczna na niedzielnej Mszy Świętej w  sanktuarium Matki 
Bożej Wspomożycielki Wiernych w Oświęcimiu.

- Jak co roku alumni wystawili w  okresie Wielkiego Postu na scenie seminaryjnej Mękę Pańską 
wyreżyserowaną przez Pana Marcina Kobierskiego. Spektakl nawiązywał do Światowych Dni Młodzieży.

Zakończenie

Działalność WSDTS w  Krakowie jest możliwa dzięki zaangażowaniu tych wszystkich, którzy 
tworzą wspólnotę formacyjną: wychowawców, formatorów, spowiedników, wykładowców, starszych 
współbraci oraz samych alumnów, którzy wnoszą do wspólnoty bogactwo poprzez różne uzdolnienia 
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i talenty, podpowiedzi i rady, zaangażowanie i odpowiedzialność. Należy wspomnieć i wyrazić wdzięcz-
ność także tym wszystkim osobom, które poprzez swoją codzienną pracę w  seminarium zapewniają 
dobre warunki życia, a więc całemu personelowi administracyjnemu i wszystkim pracownikom, dar-
czyńcom i  przyjaciołom za ich ofiary i  pomoc. W  tej grupie są też salezjanie współpracownicy gro-
madzący się przy seminarium. Szczególne słowo podziękowania należy się tym, którzy jako pierwsi 
dźwigają ciężar odpowiedzialności za formację młodego pokolenia salezjanów – księżom inspektorom 
za troskę i obecność oraz księżom ekonomom inspektorialnym. 

Ks. Dariusz Kozłowski SDB
Rektor WSDTS w Krakowie

DOI: http://doi.org/10.21852/sem.2018.1.16

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO  
TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W LĄDZIE NAD WARTĄ W ROKU SEMINARYJNYM 

2016/2017

Rok akademicko-formacyjny 2016/2017 w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa 
Salezjańskiego w  Lądzie nad Wartą przeżywany był w  świetle refleksji nad Bożym Miłosierdziem, 
Jubileuszem 1050-lecia Chrztu Polski i 100-lecia Objawień Fatimskich. W okresie tym młodzi sale-
zjanie, pragnący realizować swoje życie jako zakonnicy-kapłani lub zakonnicy-laicy, wspierani przez 
wspólnotę formacyjną, odkrywali i pogłębiali swoje powołanie. 

1. Stan personalny 

W roku akademickim 2016/2017 funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego Towa-
rzystwa Salezjańskiego w  Lądzie oraz przełożonego wspólnoty zakonnej pełnił ks. dr hab. Mariusz 
Chamarczuk.  Wespół z  nim Zarząd Seminarium i  Radę Domu stanowili: ks. dr Radosław Błasz-
czyk – wikariusz dyrektora i  katecheta, ks. mgr lic. Marcin Nowicki – prorektor ds. studiów, ks. dr 
Zbigniew Conder  – wychowawca i  wykładowca, ks. mgr Józef Dubiniec – ekonom i  wykładowca, 
ks. mgr Piotr Przyborski – proboszcz parafii, ks. mgr Tomasz Kościelny – dyrektor salezjańskiej pla-
cówki opiekuńczo-wychowawczej „Dom Młodzieży” w  Poznaniu i  wykładowca i  ks. Stefan Sztuba 
– proboszcz parafii w Kowalewie.

Oprócz wymienionych osób w  skład wspólnoty zakonno-seminaryjnej wchodzili: ks. Marek 
Babicz (kierownik biblioteki seminaryjnej), ks. Dominik Chmielewski (delegat ds. powołań i LSO), 
ks. Witold Drzyzgiewicz (ekonom salezjańskiej placówki „Dom Młodzieży” w Poznaniu), ks. Włady-
sław Grochal (długoletni kierownik biblioteki), ks. Zenon Klawikowski (kierownik Centrum Ośrod-
ka Duchowości Salezjańskiej w Lądzie, spowiednik), ks. Władysław Kołyszko (pracujący w Centrum 
Duchowości Salezjańskiej w  Lądzie, spowiednik alumnów i  sióstr zakonnych), ks. Bolesław Leciej 
(spowiednik alumnów i  sióstr zakonnych), ks. Tadeusz Piaskowski (spowiednik), ks. Maciej Sar-
binowski (wykładowca, spowiednik, delegat ds. Duszpasterstwa Młodzieży), Ks. Arnold Zimnicki 
(wychowawca salezjańskiej placówki „Dom Młodzieży” w  Poznaniu), ks. Józef Koszewnik, ś.p. ks. 
Czesław Banach, a także 5 studentów I roku, 8 studentów II roku oraz  8 studentów III roku. Wszyscy 
alumni na kursie I i II studiowali filozofię, w tym 4 alumnów z kursu I oraz 3 alumnów z  kursu II 
– dodatkowo pedagogikę. Kurs III, wzorem lat ubiegłych, stanowili wyłącznie studenci pedagogiki. 
Seminarium otaczało opieką formacyjną 22 alumnów przebywających na praktyce pastoralnej (asy-
stencji). Bezpośrednim opiekunem z ramienia formatorów był ks. Radosław Błaszczyk.

2. Realizacja studiów filozoficznych i pedagogicznych

Zajęcia dydaktyczne na kierunku filozofii odbywały się zgodnie z  przewidzianym progra-
mem studiów. Prowadziło je 5 doktorów habilitowanych na stanowisku profesora nadzwyczajnego, 
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1 doktor habilitowany, 13 ze stopniem naukowym doktora, 2 z tytułem zawodowym magistra licen-
cjusza oraz 10 magistra. W  trakcie roku akademickiego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu  
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przewód doktorski ukończył ks. Zbigniew Conder. Tytuł dyser-
tacji doktorskiej: Starotestamentalny kontekst opisów cudownych uwolnień w Dziejach Apostolskich.

Seminarium kontynuowało dla dwóch prowincji równoległe studia pedagogiczne. Alumni 
kursu III realizowali je w  ramach ostatniego roku współpracy z  Wydziałem Nauk Pedagogicznych 
UKSW w  Warszawie. Pozostali alumni objęci programem studiów pedagogicznych realizowali je 
w  ramach współpracy z  Wydziałem Nauk Humanistycznych Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich 
w Koninie. W ramach umowy z wymienionymi wyżej uczelniami w roku akademickim 2016/2017 
zajęcia tutorskie prowadzili: 1 wykładowca z tytułem profesora zwyczajnego, 6 doktorów habilitowa-
nych na stanowisku profesora nadzwyczajnego, 2 doktorów habilitowanych, 12 doktorów, 2 z  tytu-
łem zawodowym magistra licencjusza oraz 10 magistra.

W  ramach studiów pedagogicznych alumni wzorem lat ubiegłych odbyli praktyki pedago-
giczne przewidziane programem kierunku i  specjalności zarówno w  placówkach opiekuńczo-wy-
chowawczych, jak i  resocjalizacyjnych. 19 czerwca 8 studentów roku III zdało na Wydziale Nauk 
Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Warszawie egzamin licencjacki, 
kończąc tym samym studia wyższe I-go stopnia i  uzyskując tytuł zawodowy licencjata pedagogiki 
resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej.

3. Biblioteka i czytelnia

Działalność biblioteki w omawianym roku przedstawiają następujące statystyki:
−	 stan księgozbioru na dzień 1 sierpnia b.r. wyniósł 133100 woluminów;
−	 komputerowa baza czytelników liczy ok. 1500 osób; 
−	 w roku akademickim czynnie z księgozbioru korzystały 72 osoby, dokonując wypożyczeni 

i zwrotów 570 razy; 
−	 łączna liczba wypożyczonych książek: 840.  
W  omawianym okresie kontynuowano wymianę międzybiblioteczną z  50 bibliotekami se-

minaryjnymi, zakonnymi i  świeckimi. Prowadzono wysyłkę czasopisma Towarzystwa Naukowego 
Franciszka Salezego „Seminare” do 50 bibliotek teologicznych, seminaryjnych i  zakonnych. Syste-
matycznie powiększano księgozbiór pedagogiczny i  społeczny. Biblioteka gromadziła czasopisma 
(około 100 tytułów) i multimedia oraz materiały archiwalne dotyczące Zgromadzenia Salezjańskiego 
w Polsce i za granicą.

Personel biblioteki tworzą kierownik biblioteki, jeden zatrudniony pracownik administracyj-
ny oraz alumni, a  także służący pomocą alumni oraz okresowo studenci Uniwersytetu Adam Mic-
kiewicza w Poznaniu.

4. Ważniejsze wydarzenia minionego roku seminaryjnego

Tradycyjnie rok seminaryjny 2016/2017 rozpoczął się pielgrzymką wspólnoty postnowicjackiej  
22 września do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w  Kawnicach. Uroczysta inauguracja w  Lą-
dzie miała miejsce 24 września 2016 r. Eucharystii w kościele parafialnym pw. NMP i św. Mikołaja 
przewodniczył prowincjał Inspektorii Pilskiej ks. Roman Jachimowicz, a homilię wygłosił prowincjał 
Inspektorii Wrocławskiej ks. Jarosław Pizoń. Wśród obecnych byli m.in. księża wikariusze inspekto-
rów z prowincji warszawskiej ks. dr Przemysław Solarski i prowincji krakowskiej ks. Adam Paszek. 
Dalsza część uroczystości miała miejsce w Sali Opackiej. Wykład inauguracyjny wygłosił ks. prof. dr 
hab. Sławomir Zaręba, dziekan Wydziału Nauk Historycznych UKSW, a jego tytuł brzmiał: Wspólno-
ta seminarium urzeczywistniona w ideale universitas. Immatrykulowanych na I rok studiów zostało 
5 alumnów, którzy złożyli uroczyste ślubowanie oraz otrzymali indeksy, legitymacje oraz dzienniki 
praktyk. Na zakończenie zebrani odśpiewali tradycyjną pieśń Gaudeamus igitur. Zwieńczeniem świą-
tecznego dnia był koncert inauguracyjny w kościele, w wykonaniu orkiestry Filharmonii Poznańskiej 
pod batutą Łukasza Borowicza.
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Ważnym wydarzeniem w  minionym roku były uroczyste obchody 75-lecia Męczeńskiej 
Śmierci Piątki Poznańskiej, które odbyły się  9 czerwca w  Poznaniu. Alumni pod kierunkiem  
ks. Radosława Błaszczyka byli zaangażowani w animację liturgiczną uroczystej Mszy świętej, której 
przewodniczył i kazanie wygłosił Generał Salezjanów ks. Ángel Fernández Artime.  

Spośród inicjatyw w obszarze działalności edukacyjnej i kulturalnej warto wymienić: wspólne 
kolędowanie 23 grudnia przy żywej szopce na rynku w Słupcy, jasełka przygotowane przez alumnów 
i dzieci z oratorium 10 stycznia, wieczór zorganizowany przez grupę medialną Art43 z racji święta 
Franciszka Salezego, którego tematem było świadectwo osób konsekrowanych o  swoim powołaniu 
i reportaż z Aleppo.  Ważną rolę wśród odbywających się w Lądzie imprez kulturalnych odgrywa Fe-
stiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej gromadzący corocznie ok. 2500 osób, którego seminarium 
jest współorganizatorem. Jego trzynasta już edycja odbyła się w dniach 3-5 czerwca 2017 roku pod 
hasłem Grody i miasta. 

Istotną przestrzeń przygotowania alumnów do pracy duszpasterskiej i wychowawczej stanowią 
koła zainteresowań. W seminarium funkcjonują, oprócz wymienianej już wcześniej grupy medialnej 
Art.43, grupa liturgiczna, przewodników i misyjna. Sposobem komunikowania o ich działalności jest 
prowadzona pod kierunkiem grupy medialnej strona internetowa seminarium, a  także wydawane 
kwartalnie czasopismo kleryckie o  tytule „Lenda”.

Z racji szczególnego miejsca, jakim jest pocysterski klasztor, ważnym zaangażowaniem alum-
nów jest koło przewodników. Każdego roku pod okiem kustosza, ks. dra hab. Janusza Nowińskiego 
alumni zapoznają się i pogłębiają swoją wiedzę na temat lądzkiego Pomnika Historii i Kultury, którą 
dzielą się z licznymi pielgrzymami odwiedzającymi lądzki klasztor. 

Rokrocznie ważny moment w  każdym wyższym seminarium duchownym stanowią – wień-
czące poszczególne etapy formacji seminaryjnej – posługi oraz święcenia diakonatu i  prezbiteratu. 
27 maja 2017 r. odbyły się w Lądzie święcenia kapłańskie 2 salezjanów z Inspektorii Pilskiej: diakona 
Przemysława Malinowskiego oraz diakona Andrzeja Wasia. Święceń prezbiteratu udzielił sufragan 
Archidiecezji Gnieźnieńskiej bp Krzysztof Wętkowski. 

Wśród wydarzeń naukowych ważne miejsce zajmują konferencje i sympozja. 21 października 2016 
r. staraniem ks. dra Radosława Błaszczyka zorganizowano XXX Lądzkie Sympozjum Liturgiczne pod 
hasłem Świadomość sakramentu chorych wczoraj i dziś. 16 października 2016 r. alumni III roku wzięli 
udział w  V Międzynarodowym Sympozjum Resocjalizacyjnym w  Salezjańskim Ośrodku Wychowaw-
czym w Trzcińcu pod tytułem Ryzykowne zachowania młodzieży – problem dopalaczy. Od 19 do 20 maja 
2017 odbył się w Lądzie jubileuszowy X Zjazd Towarzystwa Naukowego im. Franciszka Salezego.  

Wykładowcy i  alumni brali też udział w  wydarzeniach zewnętrznych o  charakterze nauko-
wym. Wykładowcy uczestniczyli łącznie w 17 sympozjach i konferencjach, z kolei alumni w 9, z tego 
1 o charakterze spotkań dla środowiska edukacyjnego, 2 o wymiarze formacyjnym, a 2 o charakterze 
konferencji naukowych i 1 forum charyzmatycznym. 

5. Zaangażowanie w duszpasterstwo młodzieżowe i powołaniowe

Seminarium organizuje i  jednocześnie włącza się w  szereg inicjatyw na polu duszpasterstwa 
młodzieżowego i  powołaniowego polskich inspektorii salezjańskich. Jedną z  nich na polu powo-
łaniowym są organizowane wyjazdy studentów seminarium do salezjańskich placówek. W  tym 
roku alumni byli w następujących miejscowościach: Aleksandrów Kujawski, Bydgoszcz, Czaplinek, 
Debrzno, Dębno, Gdańsk, Główczyce, Piła, Poznań, Rumia, Słupsk, Kobylanka, Kobylnica, Konin, 
Szczecin, Sztokholm, Żyrardów.

Istniejący przy seminarium Ośrodek Duchowości i Kultury (ODiK), kierowany przez ks. dra 
Macieja Sarbinowskiego (delegata ds. duszpasterstwa młodzieżowego) i ks. mgra Dominika Chmie-
lewskiego (delegata ds. powołań i LSO) przeprowadził z czynnym zaangażowaniem seminarzystów 
następujące spotkania formacyjne: cykliczne spotkania „Tylko dla mężczyzn” (Only4Men), „Raban 
w klasztorze”, „Weekend w Klasztorze”.

Alumni brali czynny udział w  inicjatywach duszpasterstwa młodzieżowego swoich prowin-
cji, takich jak: Inspektorialne Święto Młodych „Savonalia” (Inspektoria Krakowska), Ministranckie 
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Święto Dominika Savio (Inspektoria Pilska), cykliczne Formacyjne Spotkanie Młodych (Inspektoria 
Warszawska), Pielgrzymka Ministrantów do Twardogóry (Inspektoria Wrocławska).

Centrum Duchowości Salezjańskiej przeprowadziło dwa spotkania formacyjne o  tematyce 
związanej z  salezjańską duchowością: Salezjańską Szkołę Towarzyszenia Duchowego i  Salezjańską 
Szkołę Modlitwy. W seminarium odbyło się również Spotkanie Wspólnot Ewangelizacyjnych i Spo-
tkanie Rodzin SPE.

Zakończenie

Formacja to ciągły proces, w którym czas formacji początkowej ma szczególne znaczenie. To 
wypadkowa pracy i  zaangażowania wielu osób, wykładowców, formatorów i  osób z  personelu ad-
ministracyjno-technicznego, tworzących wspólnotę wychowawczą i samych alumnów, poddających 
się procesowi formacji, aby dorastać do autoformacji.  Wsparciem w  tym niełatwym zadaniu i  du-
chowym zapleczem jest liczne grono przyjaciół seminarium liczące obecnie ok. 1000 osób, z który-
mi poprzez kwartalne listy rektora WSD utrzymuje stałą łączność. Ich ofiarna modlitwa i wsparcie 
materialne pozwala realizować cele formacyjno-edukacyjne seminarium, co spotyka się z wyrazami 
wdzięczności i szacunku ze strony całej wspólnoty postnowicjackiej.

Ks. Marcin Nowicki SDB
Prorektor WSD TS w Lądzie

DOI: http://doi.org/10.21852/sem.2018.1.17
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Tadeusz Lewicki, Animazione teatrale e teatro ragazzi nell’Italia del XX secolo. Un 
fenomeno fiorente nella prassi educativa e culturale, LAS, Roma 2017, ss. 212.

Autor publikacji jest wieloletnim wykładowcą historii teatru i technik teatralnych na Uniwer-
sytecie Salezjańskim w  Rzymie, a  także uznanym badaczem teatru edukacyjnego i  społecznego na 
terenie Italii i nie tylko. Jego zainteresowania, zarówno te akademickie, jak i te na polu pracy pedago-
giczno-formacyjnej, koncentrują się wokół teatru edukacyjnego. 

W swojej nowej książce zajmuje się historią owego szerokiego społecznie, politycznie i kultu-
ralnie ruchu znanego pod nazwą „animacji teatralnej” na terenie Italii XX wieku. Ruch ten stał się 
inspiracją dla odnowionego teatru w szkole, wszelkich form teatru młodzieżowego, jak i przyczynił 
się do powstania setek zawodowych grup teatralnych współpracujących ze szkołami i  tworzącymi 
teatr środowiskowy, społecznie zaangażowany. W  sposób szczególny podkreśla się tu „złoty okres” 
tego typu teatru przypadający na lata 70. i 80. ubiegłego stulecia. 

Dla polskiego czytelnika może być interesujące podjęcie tematu współpracy pomiędzy oso-
bami spoza środowiska szkolnego (aktorzy, animatorzy teatralni), które wchodzą na teren szkoły, 
aby tam proponować zajęcia w  ramach zespołów edukacji teatralnej w  zakresie godzin lekcyjnych. 
Pozwalała na to autonomia szkolna, która przewiduje zaangażowanie osób spoza grona pedagogicz-
nego danej szkoły. Celem tych projektów było nauczanie ekspresji, rozwijanie zdolności komunika-
cyjnych, propagowanie teatru. Po pewnym okresie doświadczeń w  tym zakresie role te przejmuje 
nauczyciel. Jedną z ważniejszych motywacji przy tym posunięciu była troska o wymiar pedagogiczny 
osób prowadzących te swoistego rodzaju zajęcia specjalizacyjne.  

Autor publikacji opisuje w interesujący sposób nie tylko samą procedurę wprowadzania pro-
pozycji teatru w  dydaktykę szkolną i  zachodzące przemiany w  jego rozumieniu i  proponowaniu, 
ale także dokonuje swoistej lektury społeczno-historycznej tej nowatorskiej propozycji (np. analiza 
tematów społecznych nieobecnych w oficjalnych programach szkolnych, tematów związanych z hi-
storią lokalną i inne). 

We Włoszech pod koniec lat 60. ubiegłego stulecia powstaje zjawisko teatru edukacyjnego, 
najpierw w środowisku szkolnym, potem w środowisku społecznym, aby przeobrazić się w latach 80. 
w swoisty ruch młodzieżowych grup teatralnych o charakterze edukacyjno-wychowawczym, trwają-
cy aż po dzień dzisiejszy. Przy powstawaniu tej nowej oferty był podkreślany fakt, iż propozycja edu-
kacji teatralnej w szkole była skierowana na działanie artystyczne (zwłaszcza teatralne) jako środek, 
metoda uczenia i towarzyszenia rozwojowi młodego człowieka, a nie jako działalność sama w sobie.

Jednocześnie rozwijające się zjawisko grup edukacji teatralnej wyrażało wolę polityczną two-
rzenia nowej kultury popularnej (ludowej), biorącej swój początek właśnie od szkoły; nauczyciele 
i animatorzy teatralni angażowali się w poszukiwanie współczesnych form ekspresji językowej, form 
komunikacji mających na celu wspomaganie rozwoju (akcentując dobrowolność w  jego zaangażo-
wanie, ekspresyjność i  sens odpowiedzialności społecznej, czy też odpowiedzialne zaangażowanie 
społeczne jako wynik tego działania). 

W konsekwencji tego nowatorskiego ruchu o charakterze teatralnym powstał nowy „zawód” 
na polu zaangażowania społecznego i kulturowego: „animator”.

W  publikacji autor wychodzi od analizy historyczno-społecznej, poczynając od pierwszych 
form animacji teatralnej realizowanych w  szkole podstawowej w  Beinasco (prowincja Turyn, pół-
nocno-zachodnie Włochy) w  roku 1967, poprzez działalność Ruchu Współpracy Wychowawczej 
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(Movimento Cooperazione Educativa) oraz doświadczenia tzw. „Teatru Miejskiego” (Teatro Stabile) 
w  samym Turynie. Poprzez kwerendę dokumentów o  charakterze historycznym, a  także publikacji 
wychodzących w opisywanym okresie czasu autor dokonuje analizy powstania i rozwoju pierwszych 
grup teatralnych odwołujących się do animacji i zorientowanych na krzewienie kultury teatralnej na 
terenie szkół. 

Książka składa się z  dziewięciu rozdziałów oraz bardzo interesującego materiału wybrane-
go przez autora w  załączniku. Pierwszy rozdział, o  charakterze historycznym, przedstawia teatr 
wychowawczy obecny w  szkołach katolickich i  państwowych do lat 60. ubiegłego stulecia. Drugi 
rozdział jest poświęcony opisowi powstania animacji teatralnej w  Italii, podkreśla zarówno korze-
nie kulturowe i teatralne francuskie, jak i oryginalne włoskie elementy zjawiska animacji teatralnej, 
powiązane w  rozwojem ekonomicznym oraz zachodzącymi przemianami społeczno-politycznymi 
i  kulturowymi. W  trzecim rozdziale autor skupia się na przedstawieniu źródeł rozwoju animacji 
teatralnej w  Turynie i  regionie Piemontu. W  kolejnym rozdziale kontynuuje narrację historiogra-
ficzną, przedstawiając powstanie i rozwój pierwszych grup teatralnych „profesjonalnych”, które dzia-
łały w  północnych Włoszech i  propagowały idee teatru edukacyjnego. W  piątym rozdziale zostały 
przedstawione zasadnicze linie rozwoju propozycji animacji teatralnych mających swoje korzenie 
w  kulturze środowiska i  jego przemianach społeczno-kulturowych. Idee te przez niektórych znaw-
ców tematu zostały przedstawione jako początki współczesnego teatru zaangażowanego, który we 
Włoszech określany jest terminem „teatr społeczny” (teatro sociale). Szósty rozdział kontynuuje myśl 
zapoczątkowaną w  rozdziale trzecim, ubogacając opis ewolucji grup teatru edukacyjnego o  nowe 
poszukiwania wewnątrz tej propozycji zmierzające w  kierunku połączenia form teatru poszukują-
cego z  teatrem o  charakterze animacyjnym. Kolejny rozdział podejmuje próbę ukazania przemian 
zachodzących w teatrze z udziałem młodzieży, który zaczyna przechodzić od ugruntowanej tradycji 
związanej z  klasycznym repertuarem dramatycznym w  kierunku teatru podejmującego problema-
tykę współczesną, zaangażowaną społecznie. Przedostatni, ósmy rozdział, jest poświęcony roli na-
uczyciela-animatora edukacji teatralnej w szkole oraz jego formacji, zarówno od strony posiadanych 
kompetencji „zawodowych”, jak i  swoistych cech ludzkich, potrzebnych do nawiązania właściwej, 
wychowawczej oraz znaczącej relacji pomiędzy nim a uczestnikami zajęć teatralnych w szkole. Ostat-
ni, dziewiąty rozdział, zawiera ważne informacje dotyczące znaczących publikacji związanych ze stu-
diowaną tematyką dotycząca teatru edukacyjnego i animacji teatralnej, zarówno od strony warsztatu 
profesjonalnego, jak i z punktu widzenia dydaktyki szkolnej. 

W załączniku na końcu książki autor postanowił dołączyć dziewięć tekstów dotyczących ani-
macji teatralnej, będących dziełem protagonistów tego włoskiego ruchu kulturalnego, zamieszczo-
nych w swoim czasie w czasopiśmie „Scena”. Zdaniem autora analizowanej publikacji teksty te oddają 
bardzo dobrze zarówno klimat, jak i problematykę tworzącej się nowej propozycji teatralno-wycho-
wawczo-dydaktycznej. 

Przedstawione studium ma charakter historyczno-analityczny i kończy się na latach 90. ubie-
głego wieku. Autor wskazuje tu moment podpisania swoistego protokołu porozumienia pomiędzy 
Ministerstwem Edukacji a  stowarzyszeniami teatru edukacyjnego (1996), który z  jednej strony za-
kończył etap eksperymentowania nowej propozycji na terenie szkół, a z drugiej otworzył nowe hory-
zonty dla rozwoju animacji teatralnej na terenie szkoły włoskiej. 

Publikacja jest przeznaczona nie tylko dla historyków teatru edukacyjnego i młodzieżowego, 
ale i  dla współczesnych animatorów tej propozycji działań wychowawczych na terenie szkoły i  nie 
tylko. Uważam, że będzie dobrą lekturą i swoistego rodzaju podręcznikiem dla nauczycieli, animato-
rów teatralnych i wszystkich zaangażowanych w pracę z młodzieżą poprzez działalność na obszarze 
sztuki szeroko rozumianej. 

Ks. Zbigniew Formella SDB
Università Pontificia Salesiana, Roma

DOI: http://doi.org/10.21852/sem.2018.1.18
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Paweł Lisicki, Dżihad i samozagłada Zachodu, Wydawnictwo Fabryka Słów, Lublin 
2015, ss. 379.

Jedna z  najnowszych książek Pawła Lisickiego porusza wiele bardzo ważnych i  niezwykle aktu-
alnych problemów. Najtrudniejsze zagadnienia, poddane analizie w tym cennym opracowaniu, dotyczą 
m.in. obecnej kondycji Kościoła katolickiego, ekspansji islamu w  Europie, relacji między różnymi reli-
giami, przyszłości katolicyzmu i cywilizacji Zachodu. Jak można określić zasadnicze przesłanie tego stu-
dium? Najważniejsza teza dotyczy przyczyny szybkiego rozwoju islamu w świecie zachodnim w ostatnich 
dziesięcioleciach. Autor twierdzi, że kryzys i rozpad chrześcijaństwa na kontynencie europejskim utoro-
wały drogę dla ekspansji religii muzułmańskiej. Ryzyko samozagłady Zachodu jest spowodowane przede 
wszystkim wymieraniem religii chrześcijańskiej, która przez dwa tysiące lat stanowiła solidny fundament 
moralności, polityki, kultury i życia społecznego w krajach zachodniego kręgu kulturowego. 

Lisicki wyraża przekonanie, że w  ostatnich latach chrześcijanie zapomnieli o  tym, o  czym 
muzułmanie ciągle żywo pamiętają: o  podstawowym obowiązku człowieka, jakim jest oddawanie 
Bogu czci i  posłuszeństwo Jego woli. Największym dziejowym błędem współczesnego chrześcijań-
stwa w krajach zachodnich jest uczłowieczenie Boga, radykalne wywyższenie człowieka, wymiesza-
nie tego, co Boskie, z  tym, co ludzkie. Od kilkudziesięciu lat zachodnie chrześcijaństwo podlega 
głębokiej sekularyzacji, natomiast islam broni swego wymiaru transcendentnego, pozwalając swym 
wyznawcom odnajdywać w tym świecie nieskończoność, świętość i wzniosłość. 

Na zgliszczach chrześcijaństwa dokonuje się szybki rozwój religii muzułmańskiej. Jednym 
z takich państw jest Francja. W kraju nad Sekwaną muzułmanie z roku na rok rosną w siłę, powoli 
przejmują różne formy władzy i nie napotykają oporu. „Wkraczają jakby na ziemię niczyją, do krainy 
nihilizmu i pustki, zdobywają rządy, bo nikt z nimi duchowo nie konkuruje. Po Kościele została fa-
sada, stare, piękne budynki z wyniosłymi wieżami – ach, piękne są francuskie katedry, nieprawdaż? 
– puste w środku” (s. 167).

We wstępie Autor podejmuje m.in. bardzo aktualny problem prześladowania chrześcijan w kra-
jach muzułmańskich. Raporty opublikowane w  ostatnich latach przez różne organizacje międzyna-
rodowe wyraźnie potwierdzają dramatyczną sytuację wyznawców Chrystusa w  takich państwach jak 
Arabia Saudyjska, Pakistan, Sudan czy Egipt. Lisicki odrzuca szeroko rozprzestrzenione przekonanie, 
że jeżeli chodzi o używanie przemocy wobec osób innych wyznań i religii, to islam nie różni się niczym 
od chrześcijaństwa. Jego zdaniem, nie można traktować islamu jako religii pokoju, ponieważ istnieje 
wyraźny związek między niektórymi treściami religijnymi głoszonymi przez muzułmanów a  różny-
mi formami dyskryminacji ludzi o innych światopoglądach. W konsekwencji nie wolno twierdzić, że 
chrześcijaństwo ma taki sam problem ze swoimi fundamentalistami jak islam ze swoimi.

Podstawowe znaczenie w  ocenie islamu ma koncepcja Boga, która obowiązuje w  tej religii. 
Ważne słowa dotyczące tego problemu padły we wrześniu 2006 roku z  ust Benedykta XVI. Papież 
Ratzinger wygłosił wówczas w  Ratyzbonie, na południu Niemiec, słynny wykład pt. Wiara, rozum 
i uniwersytet – wspomnienia i refleksje. Wystąpienie było poświęcone stosunkowi Kościoła katolic-
kiego do świata współczesnego, w tym również do islamu. Na uniwersytecie w Ratyzbonie Benedykt 
XVI pokazał zasadniczą różnicę między chrześcijańskim a  islamskim rozumieniem Boga. W  tym 
celu odwołał się do słów bizantyjskiego cesarza Manuela II Paleologa, pochodzących z  napisanego 
w 1391 roku dialogu z wykształconym, niewymienionym z imienia Persem.

Na czym polega najważniejsza różnica, gdy chodzi o wizję Bytu Najwyższego w islamie i chrze-
ścijaństwie? Kim jest Bóg wyznawców islamu? Czy można go utożsamić z Bogiem chrześcijan? Lisic-
ki przypomina opinię wyrażoną przez papieża Ratzingera w Ratyzbonie. Zdaniem Benedykta XVI, 
chrześcijańskie rozumienie Boga zakłada, że jest On bytem rozumnym i  racjonalnym. Tymczasem 
według muzułmanów Bóg przewyższa wszelkie pojęcia, nawet takie, jak rozum czy mądrość. „Jego 
wola bowiem nie może być czymkolwiek związana, sama się ustanawia, niczym niespętana, swobod-
na, arbitralna, kapryśna, czasem w sobie sprzeczna. To wola ustanawia to, co rozumne. Może czynić 
byłe niebyłym, okrągłe – kwadratowym, dobre – złym, oddzielać skutki i przyczyny” (s. 18-19).

Problem koncepcji Boga w islamie i chrześcijaństwie, podjęty we wstępie prezentowanej książ-
ki, jest jednym z najważniejszych zagadnień całego opracowania. Autor powraca do tej kwestii m.in. 
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w części pierwszej pt. Na manowcach dialogu. Dla muzułmanów racjonalność nie tkwi w istocie Bo-
skiej, przepaść oddzielająca człowieka od Boga jest tak nieskończona, że nie jest możliwe żadne ra-
cjonalne poznanie Bytu Najwyższego. Przeciwnie pojmuje Boga katolicyzm. Kościół katolicki twier-
dzi, że Bóg jest bytem rozumnym, że w oparciu o doskonałość i piękno świata stworzonego można 
poznać Boga jako Przyczynę Ostateczną tego, co istnieje – początek i kres wszelkiego stworzenia. 

Odmienne koncepcje Boga, obecne w islamie i chrześcijaństwie, stanowią najgłębszą przyczynę 
poważnych różnic między tymi religiami i jakże wielu okrutnych wojen między ich wyznawcami, pro-
wadzonych na przestrzeni wieków. Z odmiennych wizji Bytu Najwyższego wyrastają różne koncepcje 
moralności, polityki, cywilizacji, kultury, życia społecznego, praw człowieka itp. Zdaniem Lisickiego, 
w drugiej połowie XX wieku w Kościele katolickim zwyciężyło przekonanie, że muzułmanie czczą tego 
samego Boga co chrześcijanie. W tym kontekście symbolicznym gestem zerwania z wcześniejszą po-
stawą katolików było przekazanie muzułmanom przez papieża Pawła VI wielkiego sztandaru wojsk 
tureckich spod Lepanto, zdobytego przez wojska chrześcijańskie w czasie bitwy w 1571 roku.

W  pierwszej części prezentowanej książki pada także wiele krytycznych słów pod adresem 
obecnej formy dialogu Kościoła katolickiego ze światem islamu. W  tym kontekście najciekawszy 
fragment dotyczy Soboru Watykańskiego II. Lisicki twierdzi, że w  tekstach najważniejszych dwu-
dziestowiecznych teologów katolickich, którzy przygotowali obrady Vaticanum II, a następnie inter-
pretowali dokumenty soborowe, można dostrzec formę nowej humanitarnej, oświeceniowej religii. 
„To ona paraliżuje skutecznie dawną tradycję dogmatyczną Kościoła, odbiera mu siły żywotne i ska-
zuje coraz widoczniej na przegraną w starciu z islamem” (s. 141).

Największy wpływ na obrady Soboru Watykańskiego II miał niemiecki jezuita Karl Rahner. 
Jego tezy filozoficzne i  teologiczne zostały zaakceptowane przez bardzo wielu ojców soborowych. 
Rahner jest twórcą tzw. zwrotu antropologicznego w Kościele katolickim. Niemiecki myśliciel twier-
dził, że Objawienie jest nie tyle Słowem Boga, któremu człowiek winien bezwzględne posłuszeństwo, 
ile słowem ludzkiej samoświadomości. To sama ludzka świadomość ujawnia stopniowo w  historii 
swoją boskość i przemawia do siebie za pomocą symboli, mitów i przekazów religijnych. To nie Bóg 
przemawia do człowieka, ale przeciwnie, to sam człowiek na przestrzeni dziejów odkrywa swoje bo-
skie powołanie. Każdy człowiek jest synem Boga, odkrywa swoją boskość i ją poznaje. 

Pierwotne doświadczenie Boga, tożsame z  doświadczeniem nieskończoności człowieczeń-
stwa, aktualizuje się wszędzie tam – w  sposób anonimowy lub realny – gdzie przeżywamy naszą 
egzystencję. Lisicki zauważa, że tezy Rahnera o samotranscendencji człowieka i naturalnej boskości 
bytu ludzkiego doprowadziły do głębokiej sekularyzacji doktryny katolickiej i  otworzyły wrota do 
nowej formy dialogu międzyreligijnego. Skoro i tak wszyscy ludzie są anonimowymi chrześcijanami, 
to wszelkie różnice dogmatyczne między wyznawcami różnych religii tracą realne znaczenie.

W części drugiej omawianego studium, zatytułowanej Jezus i Mahomet – historia i pamięć, Au-
tor szuka odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące założyciela religii muzułmańskiej. „Kim 
był Mahomet? Fałszywym prorokiem zwiedzionym przez szatana? Człowiekiem, który niebacznie 
dał się uwieść swoim wizjom i wziął je za głos Nieba? Czy przeciwnie, posłańcem z góry, który przy-
szedł, aby nauczać pełnej prawdy, wypaczonej przez chrześcijan i Żydów?” (s. 203).

Lisicki poddaje analizie dzieła wielu naukowców, którzy na przestrzeni wieków badali auten-
tyczność i wiarygodność posłannictwa Mahometa. Jednym z cytowanych badaczy jest wybitny nie-
miecki teolog i  biblista Joachim Gnilka, który zmarł 18 stycznia 2018 roku w  Monachium. Warto 
w  tym miejscu podkreślić, że pierwszym autorem chrześcijańskim, polemizującym z  islamem, był 
filozof i teolog Jan z Damaszku (675–749), który wskazywał na powiązania Mahometa z arianizmem 
i ostro krytykował moralność Proroka, a szczególnie propagowane przez niego wielożeństwo. 

Autor prezentowanej książki zwraca uwagę na wiele niejasnych kwestii związanych z życiem i na-
uczaniem założyciela religii islamskiej. „Wydaje się, że rok 570 nie jest ani właściwym rokiem narodzin 
Mahometa, ani rokiem abisyńskiego najazdu na Mekkę: według współczesnych badań to epokowe wyda-
rzenie miało miejsce w 552 roku – twierdzą historycy” (s. 240). Wiele wątpliwości budzi także interpreta-
cja różnych wizji Proroka i wypowiadanych przez niego słów. Porównując Mahometa z Jezusem, Lisicki 
zauważa, że ten pierwszy nie miał mocy uzdrawiania, nikogo nie wskrzesił z martwych i nie uczynił ni-
czego, co wyróżniałoby go spośród innych ludzi. Nie chodził po wodzie. Nie uciszył burzy na jeziorze. 
Dlatego wielu badaczy zwraca uwagę na wątpliwości związane z religijnym posłannictwem Mahometa.
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W zakończeniu prezentowanej książki Autor pyta, dlaczego Jezus przegrywa dzisiaj w starciu 
z Mahometem? Jeśli jedna jest wiara chrześcijan i muzułmanów – jak twierdzi obecnie wielu myśli-
cieli katolickich – to dlaczego warto pozostać przy tej, która skłania się ku schyłkowi, przeżywa kry-
zys, utraciła życiodajną moc? Dlaczego obraz Boga przekazany przez islam podbija coraz więcej serc 
ludzkich, podczas gdy opowieść o Bogu chrześcijańskim natrafia na coraz większy opór? Rzeczywi-
ście wiele badań naukowych jednoznacznie potwierdza fakt, że islam jest najszybciej rozwijającą się 
religią na świecie. Już w 2050 roku co trzeci mieszkaniec naszej planety będzie muzułmaninem. Od 
kilkudziesięciu lat można mówić nie o wiośnie Kościoła katolickiego, ale o wiośnie islamu. Dlaczego?

„Jezus przegrywa z  Mahometem – twierdzi Lisicki – bo Jego wyznawcy, zamiast posłusznie 
przekazywać to, czego nauczał ich Boski Nauczyciel, coraz częściej i  coraz widoczniej przykrawają 
Go do oczekiwania świata. Coraz częściej mówią takim językiem i  w  taki sposób, że Jego Obja-
wienie trywializuje się i banalizuje, stając się formą świeckiego humanitaryzmu” (s. 368). Od wielu 
lat chrześcijański Bóg traci swój transcendentny charakter. Boskość pozbawiona wymiaru świętości 
i wieczności staje się narzędziem mającym ujawnić wartość człowieka. Nadprzyrodzona łaska staje 
się przyrodzona i  naturalna. W  konsekwencji wielu ludzi szukających autentycznej religii, w  której 
będą mogli doświadczyć prawdziwej boskości i sakralności, zwraca się dzisiaj coraz częściej w stronę 
islamu, który od stuleci nie zmienia swoich obyczajów i praktyk religijnych.

Prezentowane studium nie jest książką naukową, lecz dużym esejem. Dlatego nie ma w  nim 
dokładnych adresów bibliograficznych przy cytatach. Tak samo wskazane opracowania w literaturze 
przedmiotu nie są w ścisłym tego słowa znaczeniu bibliografią, raczej jest to zbiór najważniejszych 
dzieł, których lektura towarzyszyła Autorowi w czasie pisania książki. Lisicki przekazuje niezwykle 
ważne i trudne kwestie naukowe w atrakcyjnej formie publicystycznej. Eseistyczna forma publikacji 
sprawia, że jest ona adresowana nie tylko do wąskiego kręgu specjalistów, ale jest także przedmiotem 
lektury wielu ludzi, reprezentujących bardzo różne grupy zawodowe.

Książka podejmuje wiele trudnych kwestii filozoficznych, teologicznych, historycznych. Niektóre 
z poruszonych zagadnień wymagają prowadzenia dalszych badań naukowych. Dotyczy to m.in. różnego 
rodzaju wątpliwości historycznych związanych z życiem Mahometa oraz powstaniem i rozwojem islamu. 
Nie budzi jednak wątpliwości zasadnicza teza opracowania, która głosi, że główną przyczyną obecnego 
rozkwitu islamu w państwach zachodnich jest rozpad religii chrześcijańskiej. Natomiast trudno się zgo-
dzić z zaprezentowaną w tym studium oceną katolickiej koncepcji wolności religijnej. Dlaczego?

Lisicki twierdzi, że dodatkowym elementem przyspieszającym upadek Kościoła jest nowa doktryna 
wolności religijnej, którą przyjęto na Soborze Watykańskim II. Obecnie Kościół katolicki naucza, że państwo 
nie może wspierać żadnej religii, bo obowiązuje zasada neutralności światopoglądowej w życiu publicznym. 
Kościół sam wycofał się z  przestrzeni politycznej, sam ogłosił, że państwo nie ma żadnych kompetencji 
w dziedzinie religii. Ogłaszając deklarację o wolności religijnej i zdejmując z państwa obowiązek moralny 
troski o chrześcijaństwo, Kościół katolicki utorował drogę islamowi. Trudno zgodzić się z takim rozumowa-
niem. Koncepcja wyznaniowego państwa katolickiego była możliwa w przeszłości, gdy wszyscy mieszkańcy 
niektórych krajów byli katolikami. Natomiast obecnie, w epoce społeczeństw wielokulturowych, powinna 
obowiązywać zasada rozdziału Kościoła od państwa i neutralności światopoglądowej instytucji publicznych.

Prezentowana publikacja podejmuje niezwykle aktualną problematykę, która najprawdopo-
dobniej zdominuje debatę publiczną w świecie zachodnim w najbliższych dziesięcioleciach. Jak po-
winien wyglądać dzisiaj dialog między wyznawcami różnych religii? W jakiego Boga wierzą katolicy 
i muzułmanie? Co dalej z katastrofą demograficzną m.in. w Polsce i we Włoszech – dwóch najwięk-
szych katolickich krajach kontynentu europejskiego? Czy rzeczywiście Europa będzie w  przyszło-
ści zdominowana przez wyznawców islamu? Lektura książki Lisickiego stanowi niezwykle ciekawy 
i inspirujący punkt wyjścia dla tych wszystkich czytelników, którzy chcą znaleźć odpowiedzi na tego 
rodzaju pytania i lepiej rozumieć świat współczesny. Trudno wytłumaczyć racjonalnie, dlaczego pre-
zentowana publikacja nie wywołała w Polsce szerokiej dyskusji publicznej.

Ks. Andrzej Kobyliński
 UKSW w Warszawie

DOI: http://doi.org/10.21852/sem.2018.1.19
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Tomasz Krok, Antymasońska komórka Episkopatu Polski w świetle badań i dokumen-
tów (1946-1952), Wydawnictwo Black Antlers, Gdynia-Kraków 2015, ss. 330.

Autor recenzowanej pracy jest z wykształcenia historykiem, absolwentem Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe sku-
piają się przede wszystkim wokół działalności aparatu bezpieczeństwa, zwłaszcza w  okresie tuż po 
drugiej wojnie światowej. 

Autor słusznie zdecydował się przebadać rzeczony temat, gdyż jak do tej pory nie doczekał 
się on opracowania. Jako miejsce, gdzie się o  nim wzmiankuje, T. Krok wymienia jedynie artykuł 
Krzysztofa Kaczmarskiego. Recenzowana publikacja wypełnia zatem lukę w historiografii. 

We Wstępie nie nakreślono celów badawczych, dlatego trudno konkludować, czy zostały one osią-
gnięte w czasie pracy nad książką. Trudno też o tym wywnioskować w trakcie lektury opracowania. Nar-
racja faktograficzna niemal całkowicie przesłoniła w nim narrację autorską, przez co odnosi się wrażenie, 
że jest jedynie kompilacją faktów i krótkich opisów. Wstęp jest właściwie li tylko przestawieniem stresz-
czenia pracy wraz z krótką dygresją odnoszącą się do stanu badań dotyczących poruszanej problematyki. 
Zabrakło zasadniczych części składowych wstępu, które zwykło się zamieszczać w  naukowych pracach 
historycznych, takich jak: wykorzystana podstawa źródłowa, przyjęta metodologia badań, pytania ba-
dawcze, nakreślenie ram problemowych i  chronologicznych monografii. Te braki niewątpliwie rzutują 
negatywnie na całościową ocenę pracy, która pretenduje do rangi syntezy naukowej. 

Ramy chronologiczne książki są dosyć szerokie, ale moim zdaniem nie w takim stopniu, w ja-
kim powinny. Autor słusznie cofa się do międzywojnia, a nawet schyłku XIX wieku, aby przedstawić 
negatywne nastawienie Kościoła katolickiego do masonerii. Jednak partie pracy odnoszące się do 
dwudziestolecia międzywojennego i okresu powojennego nie są przedstawione w sposób węzłowy – 
nie widomo czy i ewentualnie w jakim stopniu zaangażowanie Kościoła w kampanię antymasońską 
w  drugiej połowie lat trzydziestych XX wieku miało swoje konsekwencje w  postaci jego antyma-
sońskiej działalności tuż po wojnie. Czy była ona jej przedłużeniem, czy też całkiem osobnym zja-
wiskiem, będącym pokłosiem zaistniałej sytuacji politycznej? Trudno znaleźć jednoznaczną odpo-
wiedź na to pytanie w trakcie lektury książki Tomasz Kroka. Cezurą zamykająca pracę jest rok 1953, 
kiedy to kard. Stefan Wyszyński odbył rozmowę z sekretarzem KC PZPR Franciszkiem Mazurem na 
temat zaistniałej sytuacji związanej z  zakończoną działalnością inwigilatorów polskich hierarchów 
kościelnych. Autor mógł jednak zawrzeć także informacje na temat tego, jak Episkopat Polski odno-
sił się do masonerii już po likwidacji „antymasońskiej komórki” – nie był to przecież temat, który 
nagle stał się nieistotny dla przedstawicieli polskiego kleru. Masoneria również w okresie PRL-u nie 
zaprzestała swojego działania, zatem Kościół musiał się jakoś odnosić do tego faktu. 

Odnośnie do podstawy źródłowej, w przypadku materiałów archiwalnych Autor wykorzystał 
jedynie te zgromadzone w Instytucie Pamięci Narodowej. Wielka szkoda, że nie skorzystał z kościel-
nych archiwaliów, do których być może udałoby mu się dotrzeć. Z treści książki czytelnik nie dowie 
się nawet, czy T. Krok podjął taką próbę. Ten brak w pewnym stopniu rekompensuje wykorzystanie 
licznych materiałów o charakterze wspomnieniowym. Pokaźna jest również liczba wykorzystanych 
opracowań, choć prawie wszystkie są polskojęzyczne. Rażące jest jednak to, że Autor pominął cenne 
opracowania ks. Andrzeja Zwolińskiego traktujące o działalności masonerii w Polsce z uwzględnie-
niem jej stosunków z  Kościołem katolickim. Uzupełnieniem mogłyby być także inne, znane prace, 
takie jak opracowanie kard. J. M. Caro Rodrigueza (Rodriguez 2001). 

Objętość poszczególnych rozdziałów jest bardzo nierówna; najkrótszy (ostatni) liczy zaledwie 
dziesięć stron, podczas gdy trzeci – ponad sto sześćdziesiąt. W tym kontekście należy stwierdzić, że 
struktura pracy nie została dobrze przemyślana i zrealizowana. Zupełnie też nie rozumiem, dlaczego 
partie książki poprzedzające pierwszy rozdział (w  tym nota Od wydawcy, nota od recenzenta oraz 
Wstęp – sic!) posiadają osobną numerację, w dodatku rzymską.

Na początku pierwszego rozdziału Autor konstatuje, że „O zainteresowaniu polskiej inteligen-
cji (bo to ona przejęła wówczas na dobre rolę elity) tematyką wolnomularstwa, której to zaciekawie-
nie przerodziło się w chęć uczestnictwa oraz tworzenia lóż masońskich, możemy mówić orientacyj-
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nie od 1904 r.” (s. 3). W tym kontekście rodzi się pytanie, czy polska inteligencja nie interesowała się 
lożami masońskimi dużo wcześniej? Wedle dociekań bpa J. S. Pelczara należałoby w tym względzie 
cofnąć się raczej do osiemnastowiecznych elit i  kryzysu moralnego tamtych czasów, bo to od nich 
brały początek nowoczesne stowarzyszenia tajne (Pelczar 1997, 80-82). Ks. Andrzej Zwoliński z kolei 
wskazuje, że w drugiej połowie osiemnastego wieku do warszawskiej organizacji wolnomularzy, któ-
ra podlegała Wielkiemu Wschodowi, należało wielu intelektualistów (Zwoliński 2014, 37). Trudno 
zatem zgodzić się na rok 1904 jako cezurę wyznaczającą zainteresowanie lożami wolnomularskimi 
w przypadku polskiej inteligencji. Brakuje też odwołania się do działalności polskiej masonerii przed 
zaborami i tego, jak wówczas odnosił się do niej Kościół. 

T. Krok słusznie wymienia znanych masonów II Rzeczypospolitej oraz eksponuje fakt, że wielu 
współpracowników Józefa Piłsudskiego należało do lóż masońskich. Nawiązuje do uznania zama-
chu majowego przez masonerię; nie wspomina jednak o  tym, że został on przeprowadzony przy 
współpracy wolnomularzy (Zwoliński 2014, 111). Wskazuje, że Józef Piłsudski przejawiał krytycyzm 
wobec masonerii (s. 8). Szkoda, że nie rozwinął tego wątku. W czym ów krytycyzm miałby się prze-
jawiać? Faktem jest, iż marszałek, pomimo składanych mu propozycji, nie przystąpił do żadnej loży 
masońskiej, a  jednak, jak zauważa Radosława Rodasik, aprobował działania polityków ze swojego 
obozu, którzy do nich należeli. Sam zaś nazywany był „masonem bez fartuszka” (Rodasik 2010, 136).

W  pierwszym rozdziale można było także szerzej odwołać się do publicystyki katolickiej, 
w której tematyka masońska, a raczej antymasońska, była często poruszana. Na s. 27-28 Autor przy-
wołuje publikację w „Rycerzu Niepokalanej” na temat działalności wolnomularzy w Polsce, szkoda 
jednak, że nie odniósł się do tego, iż czasopismo powstałe z  inicjatywy św. Maksymiliana Kolbego 
wiodło w  Polsce prym nie tylko ilością wydawanych egzemplarzy, ale także zawartością antyma-
sońskich tekstów. Masonerię widziano w różnych sferach życia społecznego, także – a może przede 
wszystkim – w polityce. O wielu tego typu „masońskich zajściach” informowano na łamach „Ryce-
rza Niepokalanej”; jednym z przykładów jest chociażby prezentowanie sytuacji Kościoła w Meksyku 
w latach dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku (Karkut 2015, 205-224). 

Przechodząc do epoki powojennej, Autor nie stara się odpowiedzieć na pytanie, jaki był wpływ 
II wojny światowej na wolnomularstwo w  Polsce. Skoro sam sugeruje, że wywarła ona wpływ na 
podjęcie antymasońskich działań przez działaczy antymasońskiej komórki (s. 293), to analogiczna 
sytuacja istniała zapewne także po drugiej stronie. Czy pod wpływem doświadczeń wojennych wy-
rugowano ze świadomości społeczeństwa przeświadczenie o  istnieniu tzw. „judeomasoneriii”? Czy 
masoneria zmieniła taktykę, czy też sposób działania i czy przekładało się to także na zmianę podej-
ścia ze strony Kościoła? Są to moim zdaniem kluczowe pytania.

W  rozdziale drugim Autor wiele miejsca poświęcił przybliżeniu sylwetek „informatorów” ko-
mórki, podając krótkie zarysy ich biografii. Z  tych fragmentarycznych informacji nie można jednak 
uzyskać informacji, jakie konkretnie role pełnili oni w  owych organizacjach. Nie wiadomo też, czyja 
praca przynosiła najkorzystniejsze efekty, a  kto wspierał działalność komórki w  niewielkim stopniu. 
Miast przybliżać ich – czasem dosyć obszerne – noty biograficzne, należało moim zdaniem zawrzeć in-
formacje, jakie konkretnie działania przedsięwzięli i jakie informacje pozyskali dla polskich biskupów. 

Inne ważne pytania, które moim zdaniem należało postawić, to: jak na wieść o istnieniu ko-
mórki zareagowała masoneria?, czy w  ogóle się o  tym dowiedziała?, czy to jeszcze bardziej zinten-
syfikowało antyklerykalizm i  areligijność kół masońskich?, czy Stolica Apostolska zdawała sobie 
sprawę z istnienia komórki?, czy podobne próby inwigilacji masonerii podejmowano także w innych 
krajach?, jaki wpływ na dalszy stosunek Kościoła do stowarzyszeń wolnomularskich wywierały dzia-
łalność komórki oraz jej likwidacja?, w jakim stopniu ówczesna sytuacja polityczna Polski determi-
nowała działalność „informatorów” komórki? 

Pomimo zauważonych braków oraz postawionych pytań, na które nie ma odpowiedzi w opi-
niowanej książce, jestem przekonany, że zainteresuje ona wiele osób, nie tylko katolików. Sam tytuł 
jest bardzo frapujący i  zachęca do lektury. Zwolennicy teorii spiskowych będą jednak srogo zawie-
dzeni. Praca Tomasza Kroka dotyczy bardziej historii Kościoła aniżeli masonerii, jednak, zwłaszcza 
biorąc pod uwagę bardzo młody wiek Autora, jest udaną próbą przedstawienia tego krótkiego epizo-
du antymasońskiej działalności Episkopatu Polski w czasach komunistycznego zniewolenia. 
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Ks. Jerzy Bisztyga, 200 lat diecezji sandomierskiej. Tradycja muzyczna Kościoła 
sandomierskiego, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Sandomierz 2017, ss. 
342, ISBN 978-83-810-1130-3.

Tradycja muzyczna Kościoła jest, zgodnie z  Konstytucją Sacrosanctum Concilium (nr 112), 
skarbcem nieocenionej wartości, wybijającym się ponad inne sztuki. Wydobywanie na światło 
dzienne wielorakich jej przejawów z gąszczu licznych dokumentów historii należy do ważnych po-
czynań ukazujących bogate spektrum religijnej kultury muzycznej wybranych ośrodków. Takiego 
niełatwego zadania podjął się ks. Jerzy Bisztyga. Powodem przygotowania przez niego specjalnej 
monografii naukowej stał się jubileusz 200-lecia istnienia diecezji sandomierskiej, w której bada jej 
dzieje w aspekcie działalności muzycznej. Autor zadał sobie trud niezwykle żmudnej pracy ukazania 
ukrytych w archiwach i bibliotekach skarbów w postaci kompozycji i działalności muzycznej wielu 
zapomnianych już dziś twórców religijnej kultury muzycznej na terenie tejże diecezji, co zaowoco-
wało całościowym spojrzeniem na muzykę kościelną lokalnego Kościoła.

1. Treść publikacji
Monografia ks. J. Bisztygi w  swej zasadniczej warstwie składa się ze wstępu, trzech komple-

mentarnych rozdziałów i zakończenia.
We Wstępie Autor uzasadnia wybór tematu, wskazuje na dotychczasowy stan badań oraz wy-

tycza istotny cel badawczy, którym jest „poszukiwanie elementów tradycji liturgiczno-muzycznej 
diecezji sandomierskiej zakorzenionych w  osobach i  ich działaniach stanowiących ten Kościół; bi-
skupów, profesorów Seminarium, duszpasterzy oddanych muzyce, organistów, itp.” (s. 36).

Przedmiotem rozdziału I  jest przedstawienie duchowo-liturgiczno-muzycznego dziedzictwa od-
krywanego w latach poprzedzających powstanie diecezji sandomierskiej oraz ukazanie zasług w tej dzie-
dzinie kolejnych biskupów ordynariuszy oraz biskupów sufraganów. Rozdział II przybliża najważniej-
sze instytucje diecezjalne (kapituła katedralna, kuria biskupia, seminarium duchowne), które nie tylko 
z należytą uwagą strzegły poprawności obrzędów i poziomu muzyki kościelnej, ale także – w przypadku 
seminarium duchownego – tę muzykę praktycznie uprawiały. Cześć ta poświęcona jest analizie rzeczy-
wistości muzyczno-liturgicznej zogniskowanej wokół centralnych środowisk diecezji. Rozdział III podej-
muje natomiast próbę odtworzenia kształtu praktyki liturgiczno-muzycznej realizowanej na poziomie 
parafialnym. Autor opracowania ukazuje w związku z tym najbardziej powszechną strukturę obrzędowo-
-muzyczną parafialnej praktyki liturgicznej oraz sylwetki wybitnych duszpasterzy-muzyków i organistów 
diecezji sandomierskiej. W osobnych punktach tego rozdziału omawia bogatą twórczość pieśniową, pio-
senkę religijną oraz zwraca uwagę na liczne pieśni procesyjne i pielgrzymkowe. 

Podsumowujące pracę Zakończenie, o  wydźwięku zdecydowanie pastoralnym, w  pełni po-
twierdza zasadność podjętego tematu i przeprowadzonych badań. Autor dokonuje próby określenia 
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praktycznych konsekwencji zidentyfikowanej tradycji muzycznej Kościoła sandomierskiego oraz 
sposobów rozwinięcia niektórych z elementów tejże tradycji. 

Pracę wzbogacają dwa aneksy podnoszące niewątpliwie walor dokumentacyjny publikacji. 
Pierwszy z nich zawiera repertuar pieśni występujących poza liturgią, a drugi przedstawia artykuły 
naukowe ks. Stefana Świetlickiego dotyczące muzyki kościelnej. Dopełnieniem całości jest Przedmo-
wa ks. prof. dr. hab. Ireneusza Pawlaka (KUL) oraz wykaz zastosowanych skrótów.

2. Ocena merytoryczna
Ks. J. Bisztyga przedstawia pionierskie, całościowe i niezwykle wnikliwe spojrzenie na muzykę 

kościelną, zwłaszcza liturgiczną, na terenie diecezji sandomierskiej w ciągu minionych 200 lat. Dotych-
czas znane są jedynie prace przyczynkarskie poruszające wybrane aspekty dziedzictwa muzycznego 
tejże diecezji. Jest to zatem pierwsza tego rodzaju synteza dwustuletniej tradycji liturgiczno-muzycznej 
Kościoła sandomierskiego. Autor podjął się iście benedyktyńskiej pracy przebadania zasobów archi-
walnych i  poddania ich gruntownej ocenie merytorycznej. Oryginalnym pomysłem ks. Bisztygi jest 
wyprowadzenie z przeanalizowanego materiału historycznego w Zakończeniu praktycznych i konkret-
nych wniosków pastoralnych dla współczesnego duszpasterstwa. Wskazuje bowiem na szerokie możli-
wości wykorzystania w odnowionej liturgii, a także poza nią, różnorodnych inicjatyw muzyczno-litur-
gicznych podejmowanych w ciągu dwóch stuleci w Kościele sandomierskim. Przytacza wiele zarządzeń 
biskupów sandomierskich dotyczących na przykład chorału gregoriańskiego i  pieśni kościelnej, cał-
kowicie zachowujących swą ważność i  aktualność. Z  naciskiem podkreśla m.in. znaczenie nauczania 
tego samego repertuaru również młodego pokolenia, a  zwłaszcza dzieci. Wszelkie próby wtłoczenia 
ich osobowości w „płytkie, beznadziejnie puste, rzekomo dopasowane do etapów rozwojowych dziec-
ka, przyśpiewki quasi-religijne” uważa za „szczególny rodzaj krzywdy wyrządzanej dzieciom” (s. 311). 
Ks. Bisztyga ukazuje w ten sposób „swoistą skarbnicę” nieograniczonych możliwości duszpasterskich, 
z  których należy czerpać współcześnie. Zdecydowanie opowiada się chociażby za przywróceniem 
priorytetu chorałowi gregoriańskiemu w praktyce liturgicznej, powszechnym przywróceniem śpiewu 
Godzinek o Najświętszej Maryi Pannie czy dowartościowaniem kompozycji autorów związanych z zie-
mią sandomierską (Mikołaja z Radomia, Mikołaja Gomółki, ks. Apolinarego Knothego, ks. Wendelina 
Świerczka i wielu innych). Autor, wskazując na bogate i różnorodne dziedzictwo lokalnego Kościoła, 
zwraca się z wyraźnym apelem do odpowiedzialnych obecnie za muzykę i liturgię o dojrzałą odpowie-
dzialność głoszenia Dobrej Nowiny przez muzykę. Jego zdaniem „czymś oczywistym powinno być 
uobecnianie zachowanych przejawów życia muzycznego sandomierskiej przeszłości również we współ-
czesnej praktyce liturgiczno-muzycznej” (s. 315-316). 

Opracowanie ks. Bisztygi oparte jest na rzetelnej podstawie źródłowej, którą stanowią Zarzą-
dzenia i nauczanie biskupie oraz prawodawstwa kościelne (123), oraz bardzo licznych opracowaniach, 
podzielonych na: Literaturę przedmiotu (457), Literaturę pomocniczą (11), Słowniki, encyklopedie, ka-
talogi (6). Łącznie bibliografię liczącą 597 tytułów należy uznać za imponującą. Należy podkreślić, iż 
Autor, cytując literaturę, nie unika formułowania własnych przemyśleń oraz wskazywania szerszych 
kontekstów. Godna podkreślenia jest jego skrupulatność w niezwykle wnikliwym, faktograficznym 
prezentowaniu dokonań poszczególnych osób i instytucji. Jest to swego rodzaju kompendium histo-
ryczne dające czytelnikowi wyobrażenie o faktycznym poziomie religijnej kultury muzycznej dwóch 
wieków diecezji sandomierskiej.

3. Uwagi metodologiczne
Pod względem metodologicznym publikacja nie budzi zastrzeżeń. Jak już stwierdzono, z uwa-

gi na treść struktura rozprawy przedstawia się bardzo logicznie. Zgromadzony materiał źródłowy zo-
stał poddany ocenie merytorycznej i metodologicznemu uporządkowaniu według przyjętego przez 
Autora klucza. Każdy rozdział konsekwentnie poprzedzony jest krótkim wprowadzeniem i  zakoń-
czony zwięzłym podsumowaniem.

Zdecydowanie należy pochwalić Autora za to, iż w  wykazie bibliografii nazwiska autorów podał 
pełnymi imionami, unikając w  ten sposób dwuznaczności. Taka cytacja stanowi jednocześnie dowód  
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na bezpośrednie korzystanie z podanej literatury przedmiotu, a nie na przytaczanie dzieł „z drugiej ręki”. 
Szkoda jedynie, iż ks. Bisztyga nie pokusił się na sporządzenie indeksu nazwisk i  indeksu rzeczowego. 
Zdecydowanie podniosłoby to walor dokumentacyjny całego opracowania i ułatwiło dotarcie do konkret-
nej osoby czy hasła przedmiotowego. Przygotowując ewentualnie kolejne wydanie książki, dobrze byłoby 
uzupełnić je o wskazane indeksy. Poza tym warto byłoby dołączyć w aneksie przynajmniej kilka wybra-
nych, zapomnianych już dziś, przykładów nutowych. Ubogaciłyby one nie tylko dokonaną wykładnię 
historyczną, ale przybliżyły współczesnym ówczesny repertuar muzyczny. Pewnym usprawiedliwieniem 
w  tym względzie może być jednak zapowiedź samego Autora już we wstępie książki planowanej edycji 
śpiewnika diecezji sandomierskiej (s. 37). 

Bibliografia sporządzona jest poprawnie i starannie. Wskazać można jedynie drobne niedocią-
gnięcia, jak choćby pominięcie autorów tłumaczeń w wydaniach polskich (np. Ratzinger Joseph. Nowa 
pieśń dla Pana. Kraków 2005, s. 23; Cameli Louis. Diabeł jakiego nie znacie. Kraków 2014, s. 29). 

Na uwagę zasługują również przypisy. Wykonane zostały poprawnie, wręcz skrupulatnie. Co 
istotne, znajdują się w nich nie tylko odniesienia do literatury i niekiedy dłuższe cytaty potwierdzają-
ce rozpatrywane zagadnienie, ale także wyjaśnienia i komentarze Autora świadczące o jego erudycji. 

Język publikacji jest poprawny. Liczne cytaty, zrozumiałe w tego rodzaju ujęciu historycznym, 
są zgrabnie powiązane z tekstem własnym Autora. Błędy literowe należą do rzadkości. 

Gratulując Autorowi trudu przygotowania i wydania tak ważnej monografii, należy wyrazić na-
dzieję, iż stanie się ona ważną inspiracją najpierw dla władz diecezji sandomierskiej, a  także innych 
diecezji, do zapewnienia właściwego kształtu i  poziomu muzyki kościelnej, a  następnie dla samych 
muzyków kościelnych, by podejmować podobne inicjatywy. Tego rodzaju badania dałyby w przyszłości 
rzetelną i wiarygodną syntezę dokonań w obszarze religijnej kultury muzycznej w całej Polsce. 

       Ks. Piotr Wiśniewski
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
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