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HUBERT WINDISCH

Być dzisiaj Kościołem w Niemczech

Ogólna analiza sytuacji Kościoła w Niemczech pozwala sformułować następującą tezę: Obserwujemy proces szybkiego kurczenia się wpływu chrześcijaństwa i Kościoła na życie społeczne, tak pod względem ilościowym jak i jakościowym. Poniższy artykuł stanowi próbę oceny prezentowanej tezy.

I. Aspekt ilościowy lub strona zewnętrzna tezy
Z danych Federalnego Urzędu Statystycznego wynika, że pod względem
przynależności religijnej społeczeństwo niemieckie dzieli się na trzy części. Około 1/3 społeczeństwa należy nominalnie do Kościoła katolickiego, 1/3 do Kościołów protestanckich i 1/3 nie deklaruje żadnych związków z religią. Jeżeli chodzi
o wyznawców islamu i judaizmu, nie mają oni liczebnie znaczenia. Prognozy
demograficzno-religijne wskazują, że niedługo chrześcijanie będą stanowić 1/4
społeczeństwa. Informacje te nie są zaskoczeniem. Z najnowszych danych statystycznych opublikowanych przez Konferencję Biskupów Niemiec wynika, że w
latach 1990–2003 liczba katolików zmniejszyła się o 2,1 miliona1. Większość
tych zmian jest wynikiem tzw. decyzji członka czyli wystąpieniem z Kościoła
(Mitgliedschaftsentscheidung). Zmniejsza się także liczba chrztów. W porównaniu z rokiem 1990 liczba chrztów w 2003 r. zmalała o 31,3%. Z grona dzieci,
które kilka lat wcześniej przyjęły I Komunię, do sakramentu bierzmowania przystępuje 72% młodych ludzi. Dramatycznie spadła w tym czasie liczba zawieranych związków małżeńskich. W stosunku do 1960 r. jedynie 1/4 katolików decyduje się na sakramentalny związek. Jeżeli chodzi o liczbę pogrzebów, to statystycznie nie ma tu większych zmian. Sytuacja ta kształtuje wśród wielu duszpa1

Por. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz: Katholische Kirche in Deutschland. Statistische Daten 2003 (Arbeitshilfen 193). Bonn 2005.
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sterzy przekonanie, że ich działalność w dużej mierze polega na przewodniczeniu
obrzędom pogrzebowym. W związku z tym nie należy lekceważyć poglądu, że
służy się umierającemu Kościołowi. Pastoralno-psychologiczne skutki takich
przekonań to zmęczenie, agresja czy nawet swoista mieszanka obojga. Do tego
należy dodać wyraźny spadek uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii. W 2003 r.
regularnie chodziło do kościoła 15,2% katolików (u protestantów jest to zaledwie
1–2%). Liczby te mówią same za siebie!

II. Aspekt jakościowy, czyli strona zewnętrzna od wewnątrz
Wymowa przedstawionych faktów nie jest jedyną przyczyną tego, że wielu
pracujących w Kościele niemieckim ma omdlałe ręce i drżące kolana (por. Iz 35,
3 i Hbr 12, 2). Należy wskazać także na jakościowe aspekty słabnącego wpływu
chrześcijaństwa i Kościoła, które bardziej niż dane statystyczne budzą obawy o
jego duszpastersko-teologiczną kondycję. Analizując te jakościowe aspekty,
trzeba zwrócić uwagę na dwie różne perspektywy – zewnętrzną i wewnętrzną.
1. Perspektywa zewnętrzna strony wewnętrznej
Sondaż internetowy drugiego programu telewizji niemieckiej (ZDF), przeprowadzony w 2002 r. na grupie ponad 350 tys. respondentów wskazuje, że Kościoły w Niemczech nie cieszą się społecznym zaufaniem i nie są też postrzegane
jako zdolne do reformy. Także badania Gallupa przeprowadzone na zlecenie
Światowego Forum Gospodarki pokazały, że wśród społecznych instytucji, pod
względem prestiżu, Kościół plasuje się na ostatnim miejscu. „Niemcy ufają policji i armii” (cytat z dziennika „Die Welt” – 11.11.2002 r.). Hans-Olaf Henkel,
były przewodniczący Federalnego Związku Niemieckich Przemysłowców,
stwierdził zwięźle w czasopiśmie „Christ in der Gegenwart”: Wiara nie odgrywa
już roli w tworzeniu etycznych fundamentów nowoczesnego społeczeństwa.
Główne Kościoły straciły swą siłę oddziaływania na kulturę Zachodu2. Jego zdanie podziela wielu przedstawicieli politycznej i gospodarczej elity. Michael N.
Ebertz, socjolog religii z Freiburga, wskazuje na religijną dyspersję jako główny
wyznacznik dzisiejszej religijności. Proces dyspersji ma określoną (...) konsekwencję. Gdy doradcy życiowi, pracownicy socjalni, lekarze, nauczyciele gimnastyki, tańca, wschodnich sztuk walki, psychologowie i psychoterapeuci, gwiazdy
telewizji i producenci, a także artyści tworzą konkurencję dla duchowych przewodników utartego stylu, to przyczyniają się do usuwania granic jakie dotychczas wyznaczały istnienie obszarów religii, a tym samym – przynajmniej częścio2

Por. H.-O. H e n k e l: Moral ohne Gott. Was schätze ich am Christentum? W: „Christ in der
Gegenwart“. R. 2002 nr 40 s. 324.
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wo – powodują zanik różnic pomiędzy odmiennymi obszarami życia. Efekt tego
jest taki, że każdy może być nie tylko »sektą«, lecz także »teologiem« i »kapłanem«; może być dla siebie »sektą«, dla siebie »teologiem« i dla siebie »kapłanem«. Nie można tylko przewodniczyć własnym obrzędom pogrzebowym3.
Ta bardziej ironiczna uwaga odnosi się do rzeczywistości, która już istnieje.
Instytuty Religioznawstwa i Islamistyki na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, w
cyklu spotkań „Noc nauki” (11–12.06.2005 r.), przedstawiły propozycję związaną z pytaniem „Czym jest religia?”: Chcemy zachęcić do refleksji: macie Państwo możliwość stworzyć własną religię. W tym celu przygotowaliśmy »zestawy«
z »elementami«, którymi każdy może się posłużyć. Pracownicy Instytutu chętnie
odpowiedzą na wszelkie pytania.
2. Perspektywa wewnętrzna strony wewnętrznej
Kilka przykładów pokazuje dramatyczność tej perspektywy: Dzieci w czasie
katechezy czytają „Colgate” zamiast „Golgota”, zaś Jezusa na krzyżu identyfikują z Herkulesem. Matka jednego z dzieci, które jest przygotowywane do I Komunii, skarży się proboszczowi, że katechetka nakazała jej synowi naukę długiego
wiersza na pamięć. Na pytanie proboszcza o tytuł wiersza, odpowiada: nazywa
się „Ojcze nasz”.
Przed Wielkanocą 2005 r. przeprowadzono w Niemczech sondaż wśród
chrześcijan (katolików i protestantów). Wynika z niego, że tylko 40% z nich
wierzy w zmartwychwstanie Jezusa. W kręgu osób należących do Kościoła dostrzegamy, z jednej strony duży spadek wiedzy i rozumienia istoty wiary, z drugiej strony – fenomen opisany przez Michaela Bongardta, który ujawnia się w
postawach coraz to większej liczby ludzi jako poszukiwanie związków z Kościołem bez potrzeby wiązania się z nim4.
3. Konsekwencje
Należy zwrócić uwagę, że w sensie społeczno-politycznym Kościół jest postrzegany ciągle jako pożyteczny w życiu publicznym. Jednakże w istotnym
punkcie, jako wspólnota religijna, stracił znaczenie (niebezpieczeństwo 1). Równocześnie istnieje niebezpieczeństwo, że Kościół ze swej strony odpowie na te
zagrożenia „Syndromem Kurta Tucholsky’ego” (niebezpieczeństwo 2). Już w
1930 r. Tucholsky ironizował: Co daje się zauważyć w postawie obu Kościołów
3

M. N. E b e r t z: Kirche im Gegenwind. Zum Umbruch der religiösen Landschaft. Freiburg
– Basel – Wien 1999 s. 148 nn.
4
Por. H.-O. H e n k e l, dz. cyt., s. 324.
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to ich wywieszony język. Bez przerwy, z zadyszką, biegną za czasem, aby nikt im
nie umknął. »My także, my także!« nie tak jak przed stuleciami: »My«. Socjalizm? My także. Praca z młodzieżą? My także. Sport? My także. Takie Kościoły
nic nie tworzą, one dopasowują rozwiązania już stworzone przez innych, biorą te
fragmenty, które im mogą być przydatne (...). Kościół rezygnuje, nie zmienia
siebie, lecz ulega zmianom5. Skutkiem tego jest „Kościół z defektem”, jak to
drastycznie sformułował Karl Barth6.
Według biskupa Bazylei Kurta Kocha i innych biskupów niemieckich, nasz
Kościół żyje w diasporze i w środowisku misyjnym nie tyle na podstawie liczb,
ile w sensie zewnętrznych i wewnętrznych wyzwań. Szeroko rozumiany proces
oczyszczania Kościoła został zainicjowany przez Boga. Trzeba na nowo odkryć
wezwanie: Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Metanoeite i wierzcie
w ewangelię (Mk 1, 15). Jesteśmy wezwani, mówiąc biblijnie, do „wyjścia z
Egiptu naszej nowoczesnej kultury – nie w sensie obronnej ucieczki lub zwrotu ku
sobie – lecz jako w pewnym sensie »kulturowe nieposłuszeństwo« (B. Rootmensen): Musimy dzisiaj jako Lud Boży odkryć własną tożsamość także poprzez rezygnację z mylnych dróg tej kultury, a więc poprzez gotowość do odważnego wyjścia na »pustynię«, w której każdy z nas jako jednostka i cała społeczność znów
żyć będzie z podstawowego doświadczenia, a nie jedynie w kulturowym zabezpieczeniu7. Także Jürgen Habermas wzywa do poszukiwania tożsamości, gdy pyta:
Jak Kościół chrześcijański w swej wielokulturowości może zachować swą tożsamość, i jak może chrześcijańska nauka utrzymać autentyczność swego poszukiwania prawdy w dyskursywnym dialogu z konkurencyjnymi światopoglądami?8.
Odpowiadając na to pytanie należy zauważyć i przyjąć, że istnieją ogniska
zapalne na styku Kościół–społeczeństwo/państwo, które mogą prowadzić do
rewizji dotychczasowego konkordatowego stosunku Kościół–państwo. Ponadto
należy uważnie przyjrzeć się wewnątrzkościelnym problemom, wynikającym z
dysproporcji pomiędzy stanem pożądanym a faktyczną sytuacją. Zbyt obszerne
5

K. T u c h o l s k y: „Braut- und Sportunterricht”. W: Gesammelte Werke. Bd III. Reinbek
bei Hamburg 1961 s. 410.
6
Por. K. B a r t h: Das christliche Leben. Die kirchliche Dogmatik IV, 4 – Fragmente aus dem
Nachlaß – Vorlesungen 1959–1961, W: K. B a r t h: Gesamtausgabe II: Akademische Werke 1959–
1961 (hg. von H.-A. D r e w e s und E. J ü n g e l) Zürich 1976 s. 223–235.
7
M. K e h l: Kirche in der Fremde. Zum Umgang mit der gegenwärtigen Situation der Kirche. „ Stimmen der Zeit“. R. 1993: 118 s. 511.
8
J. H a b e r m a s: Israel und Athen oder: Wem gehört die anamnetische Vernunft? Zur Einheit in der multikulturellen Vielfalt. W: Diagnosen zur Zeit (mit Beiträgen von Johann Baptist
M e t z, Günther Bernd G i n z e l, Peter G l o t z, Jürgen H a b e r m a s, Dorothee S ö l l e). Düsseldorf 1994 s. 60.
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ubranie coraz mniej pasuje do kurczącego się ciała Kościoła. Za wielkimi portalami kościelnych ceremonii jawi się coraz mniej przestrzeni żywej wiary.

III. Powrót do istoty
Dzisiejszą trudną sytuację należy widzieć przede wszystkim jako szansę powrotu Kościoła i jego duszpasterstwa do swej istoty. Jest możliwe, że – odwołując się do Lumen gentium (n. 1) – na nowo rozbłyśnie tożsamość Kościoła, który
jest sakramentem, tzn. znakiem i narzędziem ścisłej łączności pomiędzy Bogiem
i ludźmi oraz ludzi pomiędzy sobą. Niezależnie od faktu, że ta tożsamość ma
charakter sytuacyjny i historyczny, a więc konkretny, można wskazać na pewne
stałe punkty odniesienia służby Kościoła w świecie: Kościół zawsze wskazuje na
tego, który jest Większy, i który go stworzył. Na tym polega godność jego sakramentalnej struktury i wyraz danej mu samoświadomości. Kościół nie jest tu
jednak władcą, lecz wskazuje na szczególny sposób obecności Boga w czasie
(przeszłość, teraźniejszość i przyszłość). Na tym polega ubóstwo jego służby i
właściwa jemu prostota. Ubóstwo jako mater virtutum (jak to określił św. Benedykt) nie oznacza bynajmniej przeciętności czy uległości. W Kościele łączą się
ze sobą świadomość własnej teologicznej godności i doświadczenie własnych
antropologicznych ograniczeń. Kościół spełnia posługę bogaty swoim ubóstwem.
Na tym polega siła jego potencjału nadziei, która powinna być doświadczalna
jako wyzwanie przeżywane wewnątrz świata. Bogactwo ubóstwa Kościoła staje
się przydatne w świecie i dla świata ostatecznie jako nieustanne zmaganie się o
wiarygodność, tzn. o poświadczoną wagę wiary w Jezusa Chrystusa.
W istocie chodzi tutaj o służbę Bożą w posłudze Kościoła. Jeżeli Kościół nie
będzie czerpał z tej dynamiki, to jego służba stanie się czymś banalnym i bezowocnym. Przed Kościołem stoi nowy początek w wierze. Według Karla Bartha
ujawnia się on jako kryzys. Z tego kryzysu, idąc za myślą Josepha Ratzingera,
także i teraz Kościół wychodzi zwycięsko; wprawdzie wiele stracił, stanie się
mniejszym, a może nawet musiałby zacząć od początku; Kościół, który nie jest
wstanie wypełnić świątyń wzniesionych w okresie koniunktury; Kościół, który
wraz ze spadkiem liczby wiernych będzie tracił wiele ze swoich przywilejów
społecznych; Kościół, który mocniej będzie oparty na wspólnocie świadomych
wyznawców i domagający się zdecydowanej postawy pojedynczych wiernych.
Po przejściu tej jednak próby, z tego skierowanego do wewnątrz i prostego Kościoła, płynąć będzie wielka siła. Ludzie żyjąc w zaplanowanym świecie będą
niezmiernie samotni. Skoro stracą poczucie obecności Boga, doświadczą najgłębiej swej biedy. Wtedy to odkryją małe wspólnoty wiary jako coś nowego. Jako
nadzieję, która stanie się ich udziałem, jako odpowiedź na pytania, które zawsze
stawiali w ukryciu. Wydaje mi się pewne, że przed Kościołem stoją ciężkie czasy.
11

Właściwy kryzys jeszcze się nie rozpoczął. Należy liczyć się ze znacznymi wstrząsami. Lecz na końcu, jestem tego pewien, pozostanie: nie Kościół kultu politycznego (...), lecz Kościół wiary. Z pewnością nie będzie na tyle dominującą siłą,
jaką był jeszcze niedawno. Jednak na nowo rozkwitnie i będzie postrzegany przez
ludzi jako ojczyzna, która daje im życie i nadzieję przekraczającą śmierć9.
W nawiązaniu do sugestii powrotu przez Kościół ku własnej tożsamości,
Medard Kehl przedstawia następującą propozycję pastoralnej strategii: „Powinniśmy silniej zbliżyć do siebie i połączyć dwa pastoralne i wyraźnie misyjne impulsy, które już są, lecz biegną obok siebie; chodzi tutaj o powiązanie »duszpasterstwa szerokiego oddziaływania« z »duszpasterstwem spójności« bądź intensywności10. W duszpasterstwie szerokiego oddziaływania chodzi o to, aby słyszany
był głos chrześcijańskiej wiary ze swą humanizującą i ogólnie społeczną siłą,
gdy uwzględnia się dobro i godność konkretnego człowieka, szczególnie młodych
i starszych, słabych i ofiar społecznego rozwoju. Chodzi o to, aby Kościoły
chrześcijańskie i ich orędzia nie stały się całkowicie kulturowo obcym ciałem i by
wskutek tego w pluralistycznej samoświadomości współczesnej kultury nie zostały natychmiast zepchnięte w obszar tego, co ezoteryczno-egzotyczne, ale społecznie bez znaczenia, bo należy do świata ruchów religijnych, które mogą sobie być
jakie zechcą. Podstawowy motyw naszego przepowiadania zmierza ku temu, aby
Kościół był uważany za poważnego partnera w rozmowie i w koalicji na płaszczyźnie życia społecznego i w życiu jednostki11. Duszpasterstwo spójności zaś
troszczy się o przekaz wiary i życie z wiary poprzez komunikację wewnątrz środowiska wiary, w biotopach wiary, w centrach wiary, które próbują w harmonijny i trwały sposób połączyć wiarę Kościoła z własną historią życia12. Szczególnie ważne jest, aby położyć akcent na ten drugi impuls. Jednakże w horyzoncie
otwartej i szerokiej perspektywy nie można pomijać również tego pierwszego.
Takiej zmiany domaga się przede wszystkim duszpasterstwo sakramentalne.

Teologiczno-pastoralna diagnoza, jak i duszpasterska terapia dla Kościoła w
Niemczech rodzi się ostatecznie w perspektywie Bożej obietnicy. Należy tutaj
przypomnieć słowo skierowane do proroka Izajasza, które dziś trzeba na nowo
rozumieć: Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli daw9

J. R a t z i n g e r: Glaube und Zukunft. München2 1971 s. 124 nn.
M. K e h l: Welche „pastorale Strategie“ braucht die deutsche Kirche heute?. W: H.-G.
Z i e b e r t z (Hg.): Erosion des christlichen Glaubens? Umfragen, Hintergründe und Stellungnahmen zum „Kulturverlust des Religiösen“. Münster 2004 s. 124.
11
Tamże, s. 124 nn.
12
Por. tamże, s. 126 nn.
10

12

nych rzeczy. Oto ja dokonuję rzeczy nowej: pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? (Iz 43, 18–19).
Tłumaczył z języka niemieckiego: GRZEGORZ ZARAZIŃSKI
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GRZEGORZ ZARAZIŃSKI

Czy mediom potrzebna jest etyka?
Rozwój techniki nie przekłada się jedynie na postępującą likwidację problemów z różnych dziedzin życia, lecz stawia często przed nowymi pytaniami. Przy
podejmowaniu rozstrzygnięć dla których nie istnieją jednoznaczne normy zachowań tym bardziej pojawia się konieczność szukania nowej orientacji, nowych
metod reagowania na zmieniające się warunki życia. Aby działanie człowieka
było zorientowane na dobro, potrzeba mu etyki czyli pogłębionej refleksji nad
własnym działaniem.
W potocznym rozumieniu, takie pojęcia jak etyka, moralność stosowane są
zamiennie. Dla potrzeb naukowej dyskusji należy przypomnieć fundamentalną
różnicę i rozróżnienie pomiędzy etyką a moralnością. Moralność to zbiór wartości, norm i reguł, które regulują relacje pomiędzy członkami społeczności i są
fundamentem świadomego lub nieświadomego działania. Jest ona różna od innych dziedzin życia, jak sztuka, prawo, gospodarka czy religia. Etyka jest naukową refleksją nad moralnością. Jej zadanie wykracza poza empiryczne badania
tego, co w społeczeństwie uważane jest za działanie moralne i słuszne (etyka
opisowa). Jako dziedzina nauki, wywodząca się z filozofii praktycznej, ma charakter nauki normatywnej i centrum jej zainteresowania stanowi uzasadnienie
sądów i wartości moralnych za pomocą logiki i rozumowych zasad argumentacji
(etyka normatywna). Zasady etyczne, jako zgodne z rozsądkiem i uważane za
ogólnie ważne, dają wskazania co do właściwego postępowania.

I. Aktualność badań
Dyskusje o odpowiedzialności mediów sięgają początku XVII w. gdy powstała prasa i pojawiły się pierwsze oskarżenia o prasowe manipulacje. Pojęcie
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etyki w kontekście mediów zastosowano jednak dopiero pod koniec XIX w. w
tytule anglojęzycznej publikacji Ethics of Journalism (1889 r.), poświęconej
krytyce prasy. Wobec fenomenu powstania prasy masowej i takich zjawisk, jak
propaganda i manipulacja, rosła świadomość możliwych niebezpieczeństw, które
niesie ze sobą dalszy rozwój mediów. Tematy budzące wówczas zainteresowanie, nie straciły na swej aktualności: manipulacja opinią publiczną, ochrona prywatności i kategorie opisujące ideał służby prawdzie poprzez obiektywność
dziennikarskiego warsztatu. W 1910 r. związek wydawców w Kansas (USA) po
raz pierwszy wprowadził Ethikkodex dla dziennikarzy, a dziesięć lat później etyka mediów była już wykładana na amerykańskich uniwersytetach. Tym samym
dyskusja o problemach prasy i radia znalazła swoje miejsce w kanonie dziedzin
nauki. Rozwój w kierunku empiryzmu i żądanie nauki wolnej od wartości spowodował jednak, że naukowy dyskurs o normach i wartościach etyki mediów
został stopniowo zepchnięty na margines1. Po II wojnie światowej impulsem dla
kolejnych badań było opublikowanie w USA raportu tzw. Hutchins Commission
(od nazwiska jej przewodniczącego Roberta Hutchinsa – rektora Uniwersytetu w
Chicago). Podjęta przez komisję sprawa odpowiedzialności społecznej prasy,
stała się tematem licznych debat. Okazją do powstania raportu była obawa o rozszerzanie się nierzetelnego dziennikarstwa i doniesień pełnych sensacji i plotek
bez wartości dla życia społecznego. Komisja żądała większej orientacji w kierunku dobra wspólnego, większego zainteresowania wydarzeniami i tematami
ważnymi dla kultury, polityki i gospodarki, a także stworzenia w mediach szerokiej platformy wymiany poglądów i prezentacji różnych grup społecznych. Etyka
mediów lub etyka dziennikarska znalazła odtąd na stałe miejsce w kanonie nauk
uniwersyteckich, nie tylko w USA, ale także i na świecie.
Dziś okazją do dyskusji o etyce mediów są najczęściej negatywne wydarzenia budzące duże zainteresowanie u odbiorców, którzy widzą w nich naruszenie
przez media pewnych norm współżycia społecznego. Do nich można zaliczyć
celowe lub nieświadome wprowadzanie w błąd opinii publicznej (np. w 1991 r.,
w czasie wojny w Zatoce Perskiej, amerykańska stacja CNN została wciągnięta
w informacyjny sabotaż własnego społeczeństwa przez armię), różne formy prezentacji sensacji dziennikarskiej, jak tragiczne wypadki czy śmierć (zdjęcia zastrzelonego dziennikarza Waldemara Milewicza), prowokacja dziennikarska lub
zachowanie dziennikarza w obliczu przestępstwa (ekskluzywne wywiady z
ukrywającymi się przestępcami), naruszanie prywatności życia (w 1997 r. polowanie na sensacyjne zdjęcia zakończyło się tragicznym wypadkiem w Paryżu i
śmiercią księżnej Diany), kupowanie artykułów, czy też ekscesy w programach
rozrywkowych (Big Brother).

1

16

S. We i s c h e n b e r g: Handbuch Journalismus und Medien. Konstanz 2005 s. 212.

II. Zakres konfliktów
Zasady etyczne są mocno związane z określonym środowiskiem i powstają
jako połączenie pojedynczych norm. Istnienie moralności środowiskowej ma o
tyle pozytywny wpływ, że scala wewnętrznie grupę, umacnia jej tożsamość i
nadaje jej pewną stabilność. Ponadto szczególna forma tworzenia się moralności
w danym środowisku nadaje jej charakter na tyle elastyczny, że pozwala stosunkowo szybko reagować na historyczne i społeczne zmiany, a tym samym zapewnia względną historyczną trwałość2.
Na tym tle środowisko dziennikarskie przedstawia się jako rzeczywistość
niezmiernie złożona. Samo w sobie bardzo heterogenne, ulega ciągłym przemianom, co znacznie utrudnia sformułowanie jednoznacznego kodeksu zachowań.
Jest to także jeden z powodów braku wypracowania przez środowisko dziennikarskie jednolitej reprezentacji i norm zawodowych.
Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że obszary dziennikarskiego działania
zachodzą na siebie w wielu miejscach, mimo że teoretycznie są zawodowo rozdzielone. Dziennikarskie działanie odbywa się zwykle na kilku poziomach. Poziom podstawowy tworzą dziennikarze w terenie. To oni relacjonują wydarzenia,
szukają świadków, ekspertów. Gotowy materiał trafia do redaktora, który decyduje o wyborze i kolejności tematów, rozdziela zadania, dokonuje korekty materiału i dopasowuje go profilu swojej gazety lub programu. Redaktor naczelny
decyduje wraz z wydawcą o profilu programu lub gazety i wyznacza zakres i
treść kompetencji dla podległych mu pracowników. Inną rolę mają komentatorzy,
którzy do wiadomości dodają komentarz. To oni mają przywilej nadawania materiałowi określonego charakteru i przez swój komentarz potrafią tworzyć uczucie
sympatii lub odrzucenia wiadomości. Jak z tego pobieżnego opisu widać, stopień
organizacji systemu, która określa pracę dziennikarza jest na tyle wysoki, że jego
indywidualna autonomia może być rozpatrywana jedynie w perspektywie pracy
zespołowej. Stąd też, wychodząc poza potoczne i wąskie rozumienie pojęcia
etyka dziennikarska stwierdzić należy, że odpowiedzialność za etyczne działanie
ma charakter strukturalny i spoczywa ogólnie na ludziach pracujących w mediach – także na właścicielach tytułów czy stacji, wydawcach i redaktorach.
Obok ogólnego opisu pracy dziennikarskiej trzeba zwrócić uwagę na różnorodność mediów, w których pracują dziennikarze, co z kolei wymaga szczególnej
specjalizacji. Radio ma inne wymagania od telewizji lub tygodnika; pojawiają się
2
R. L e s c k e: Von der Medienethik zur Analyse normativer Muster der Medienproduktion.
W: G. R u s c h (red.): Einführung in die Medienwissenschaft. Wiesbaden 2002 s. 209. Patrz także –
B. G o l k a, B. M i c h a l s k i: Etyka dziennikarska a kwestie informacji prasowej. Warszawa
1995; W. L. R i v e r s, C. M a t h e w s: Etyka środków przekazu. Warszawa 1995.
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nowe specjalizacje, np. redaktor gazety internetowej. Również pewne formy
dziennikarskiej pracy ulegają przemianom, np. tendencja do łączenia informacji z
rozrywką (Infotainment). Każde z mediów konfrontuje dziennikarza z innym
zakresem konfliktów. W ostatnich latach zaobserwować można wzajemne upodabnianie się mediów, mimo ich różnorodności. Wiodąca rola telewizji powoduje
kształtowanie się swoistej telewizyjnej estetyki w innych mediach. Gazety, które
rano sprzedają sensacyjne wiadomości za pomocą ekspresyjnych, nieproporcjonalnie dużych zdjęć są bliższe medium telewizji niż prasowym tygodnikom.
Wszystko to pokazuje, jak dynamiczny jest zakres działania dziennikarzy. Mimo
takiej sytuacji nie można pomijać pytania, dotyczącego roli i zakresu odpowiedzialności indywidualnej. Należy pytać, kto, z jakim uzasadnieniem, i za jakie
formy dziennikarskiej pracy ponosi lub powinien ponosić odpowiedzialność3.
Klaus Wiegerling, niemiecki etyk, wskazuje na możliwe obszary konfliktów
etycznych we współczesnym dziennikarstwie. Wylicza następujące:
• Korupcja. Pojawiają się przypadki bezpośredniego przekupstwa, ale częściej
spotykanym zjawiskiem jest rezygnacja ze swojej niezależności i niezawisłości. Coraz bardziej rosnący nacisk na aktualność i wyścig o pierwszeństwo w zdobywaniu informacji, powoduje rezygnację z ukazania głębszego
tła wydarzenia. Dziennikarze chętnie korzystają z materiałów działu PR firmy i nie troszczą się o obiektywizm w ich przedstawianiu. Duże staje telewizyjne za cenę dostępu do wyjątkowych wydarzeń, jak np. wojna w Zatoce
Perskiej, rezygnują z krytycznych doniesień. Korupcja może mieć także charakter wewnątrzredakcyjny, gdy dziennikarz, znając określoną strategię informacyjną redakcji, dokonuje w swoim materiale mniej czy bardziej świadomej autoingerencji cenzorskiej. Niektóre strefy przemilczeń w prezentowanym materiale są skutkiem (ubocznym) przyjętej przez redakcję opcji.
Inne natomiast są wprost zamierzone jako obowiązujące w środowisku. Tego typu ograniczenia łatwiej ukazać, kiedy uświadomi się, jakie konkretne
zadania stoją przed danym środkiem przekazu w odniesieniu do całej społeczności.
• Sensacja. Wzrastający nacisk na sukces ekonomiczny (pozyskiwanie reklamodawców i odbiorców, wzrost nakładu) powoduje, że rola dostarczyciela
informacji schodzi na dalszy plan, natomiast eksponowane są uczucia i sensacje. Tym samy obraz rzeczywistości u odbiorcy staje się zafałszowany.
Ludzie, którzy swój obraz świata czerpią z lektury tabloidów i bulwarowej
prasy, czują się bardziej niepewni i zagrożeni w swoim życiu. Argument, że
czytelnicy lub odbiorcy właśnie tego pragną, wyłącza całkowicie kwestie
moralności i etyki z działania mediów i całą odpowiedzialność przerzuca na
odbiorców.
3
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• Naruszenie prywatności. Cały dział prasy zajmuje się doniesieniami z życia
różnych sfer – nie tylko z życia polityków i gwiazd show-biznesu. Czyni z
nich tematy do codziennych dyskusji. Sfera prywatna już nie jest strefą tabu,
lecz bardziej wyzwaniem do jej odkrywania.
• Aktualność. Kluczowym problemem dzisiejszego dziennikarstwa jest pogoń
za nową informacją. Techniczne rozwiązania dają możliwość bycia na żywo
(live) wszędzie tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne. Bezpośrednie transmisje
na żywo powodują u odbiorcy wrażenie obiektywności i autentyczności,
podnosząc jednocześnie poziom nieprzewidywalności. Spod przymusu aktualności uwolniona jest prasa. Spotyka się jednak coraz częściej internetowe wydania gazety, które są uaktualniane kilka razy dziennie. Wiadomość
jest mierzona poprzez swoją aktualność. Istota jej rzeczywistej przydatności
pozostaje często marginalnym przekazem.
• Urynkowienie. Wraz z szerokim wejściem na rynek nadawców prywatnych
i konkurencji pojawił się problem urynkowienia dziennikarstwa. Pojęcie
„misja”, „powołanie” zastąpione zostało przez pojęcie dziennikarskiego zawodu. Także media publiczne ulegają naciskom rynku. Powoduje to powstawanie oferty medialnej, która jak najmniejszym kosztem chce pozyskać
coraz większą liczbę odbiorców. Propozycje pojawiające się w środowiskach dziennikarstwa internetowego, aby wysokość honorarium autorskiego
uzależniona była od liczby wywołań danego artykułu na stronie przeglądarki, może powodować, że praca dziennikarza bardziej będzie zorientowana
na sukces rynkowy, niż na wartość samej informacji4.

III. Relacja etyki do prawa
Etyka mediów jest działem etyki stosowanej, obok etyki lekarskiej, etyki gospodarczej i innych. Etyka stosowana jest konieczna wówczas, gdy rozwój techniczno-naukowy otwiera nowe możliwości działania, a tym samym pojawiają się
nowe problemy, dla których dotychczasowe zasady moralne nie znajdują kryteriów zachowań. Etyki mediów domagają się szczególnie ci, którzy w rozwoju
mediów – czwartej władzy, widzą nie tylko szanse dla rozwoju demokracji i jednostki, ale i niebezpieczeństwa. Na czym te szanse i zagrożenia polegają jest
zadaniem empirii. Amerykański slogan z XIX w. publish and damned (drukuj
bez względu na skutki), nie ma obecnie żadnej racji bytu. Problem odpowiedzialności i uczciwości stał się więc znacznie ważniejszy niż przed laty. Rola
etyki mediów sprowadza się zatem do zwracania uwagi na kondycję człowieka

4

K. W i e g e r l i n g: Medienethik. Stuttgart 1998 s. 158 nn.
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(np. ochrona dzieci i młodzieży) i pomocy w realizacji szans oraz minimalizowania niebezpieczeństw w procesie jego całościowego rozwoju5.
Należy podkreślić, że w relacji etyka – prawo argumentacja etyczna odnosi
się do tych osób lub instytucji, które się zobowiązały do etycznego działania.
Prawo, jako zespół norm i dyspozycji regulowanych przez państwo, odnosi się
do wszystkich obywateli, nie tylko np. do dziennikarzy. Może się zdarzyć, że
normy prawa zbieżne będą z zasadami etycznymi (np. zakaz oszczerstwa). Zasadnicza różnica pomiędzy etyką a prawem polega więc na tym, że wszystkie
zasady etyki mediów, kodeksy honorowe obowiązują w sumieniu, zaś ich przestrzeganie zależy od akceptacji lub odrzucenia przez środowisko ludzi pracujących w mediach6.
Konieczność istnienia etyki mediów pokazuje praktyka prawna, która reaguje na już „rozpoznane” niebezpieczeństwa, ma więc charakter retrospektywny.
Prawodawca nie zawsze nadąża za postępem technicznym i rodzącymi się z niego wątpliwościami, co do norm postępowania. Współczesne media, a szczególnie
Internet, mają charakter globalny. Widać już pewne próby międzynarodowej
regulacji prawnej, ale skuteczna kontrola okazuje się być niemożliwa. Pewne
grupy mają charakter zamknięty (Intranet, Chat), co z natury wyklucza kontrolę
państwa. Widać jednak wśród nich powstawanie norm zachowania – netykietę
(zbiór zasad obowiązujących w Internecie), w mniej czy więcej skodyfikowanej
formie FAQ. Etyka medialna w odróżnieniu do prawa ma więc charakter perspektywiczny, daje orientację w szybkim procesie tworzenia nowych form komunikacji, programów czy modyfikacji metod pracy dziennikarskiej.7

IV. Perspektywa indywidualna i społeczna
Etyka mediów odnosiła się długie lata bezpośrednio do pojedynczego dziennikarza, stąd przez dominowała perspektywa etyki indywidualistycznej. Szereg
prac badawczych dowiodło głębszego podłoża problemu i wskazało, że w świecie mediów dziennikarze tworzą ważny, ale nie jedyny element wpływający na
kształt i treść przekazu, ponoszący za to etyczną odpowiedzialność. Doświadczenie pokazuje, że kryteria wyboru i tworzenia przekazu dziennikarz nabywa w

5

R. F u n i o k: Medienethik und der Wertediskurs über Medien. W: M. K a r m a s i n (red.):
Medien und Ethik. Stuttgart 2002 s. 41.
6
L. B r a j n o v i ć: Kodeksy deontologii dziennikarskiej. W: Z. K o b y l a n s k a, R. D.
G r a b o w s k i: Dziennikarski etos. Z wybranych zagadnień deontologii dziennikarskiej. Olsztyn
1966 s. 16.
7
R. F u n i o k, dz. cyt., s. 43.
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trakcie procesu dziennikarskiej socjalizacji tzn. w kontekście kształcenia, a
szczególniej praktyki redakcyjnej8.
Perspektywa społeczno-etyczna akcentuje bardziej odpowiedzialność zbiorową i podkreśla, że warunki i przestrzeń podejmowanych decyzji przez jednostkę jest uwarunkowana przez strukturalny i organizacyjny kontekst ich środowiska. Jak już to zostało wskazane powyżej, dziennikarstwo to nie zbiór pojedynczych jednostek, ale cała struktura powiązana relacjami z całym społecznym
systemem. Ten system musi być na tyle moralnie wrażliwy, że jednostka może
zachowywać się moralnie.
Przez długi okres etyka jednostki były zdecydowanie na pierwszym miejscu,
obecnie, w ramach umacniania się teorii systemu, na pierwszy plan wysuwa się
perspektywa socjalno-etyczna, przy czym zaniedbuje się odpowiedzialność jednostki. Jednak obie perspektywy mają dla ludzi pracujących w mediach, a także i
dla odbiorców równie ważne znaczenie. Dziennikarska etyka zawodowa jest
wynikiem osobistej moralności i warunków pracy. Dla wysokiego standardu
dziennikarskiego rzemiosła potrzeba nie tylko ogólnego kodeksu dla środowiska
dziennikarskiego, apeli o indywidualną odpowiedzialność, ale także ważnego
trzeciego elementu, jakim są – oparte na moralnych zasadach – wewnętrzne
przepisy i statuty, regulujące pracę w redakcji i innych instytucjach mediów masowych9.

V. Trzy podmioty odpowiedzialności
Obecnie problem odpowiedzialności w mass mediach stał się jednym z ważniejszych zagadnień. Dziennikarstwo amerykańskie mówi o nowej odpowiedzialności, która wobec bardziej wymagającego odbiorcy budzi konieczność
profesjonalizmu wyrażającego się w kodeksach, fachowym kształceniu i organizowaniu życia zawodowego. Jest to również warunek zachowania wolności prasy
dla przyszłych pokoleń10. Apel o odpowiedzialność w procesie tworzenia, dystrybucji i odbioru mediów kierowany jest kolejno do trzech grup: dziennikarzy i
8
O konieczności szerszego ujęcia odpowiedzialności etycznej mówi już wstęp do dokumentu
Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu: Etyka w środkach społecznego przekazu z
czerwca 2000 roku, gdzie zwraca się uwagę, że decyzje etyczne podejmowane są zwłaszcza przez
tych, którzy sprawują kontrolę nad narzędziami społecznego przekazu, kształtując ich struktury,
zasady działania i treści. Należą do tej grupy urzędnicy publiczni i dyrektorzy przedsiębiorstw,
członkowie rad zarządzających, właściciele, wydawcy i kierownicy stacji nadawczych, redaktorzy,
osoby odpowiedzialne za programy informacyjne, producenci, autorzy tekstów, korespondenci i
inni ( ESP 1)
9
R. F u n i o k, dz. cyt., s. 47 nn.
10
W. L. R i v e r s, C. M a t h e w s, dz. cyt., s. 41.
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ludzi pracujących w mediach, wydawców i właścicieli stacji nadawczych i
wreszcie do samych odbiorców.
Dziennikarze i ludzie pracujący w mediach (redaktorzy, autorzy, korespondenci, agencje informacyjne) mają swój wkład w etyczny rozwój mediów, o ile w
swojej pracy kierują się zasadami profesjonalizmu zawodowego, a więc rzetelnością, bezstronnością, poszukiwaniem prawdy, obiektywizmem. Nie chodzi tutaj o
same pojęcia, lecz o wypełnienie ich konkretną treścią, w konkretnym środowisku czy redakcji. Dziennikarski, indywidualny imperatyw powinien być wspierany przez środowiskowe kodeksy, które precyzują na jakich zasadach opiera się
praca w danej stacji, u określonego wydawcy, jaką treścią są te zasady wypełnione. Tak pojedynczy ludzie, jak i całe środowiska medialne powinny liczyć się z
krytycznymi głosami opinii czy to pojedynczymi, czy to opinii zorganizowanej w
społecznych instytucjach monitoringu mediów.
Wydawcy prasowi i właściciele stacji stoją przed koniecznością wypracowania takich środowiskowych kodeksów zasad postępowania i stworzenia organizacyjnych struktur samokontroli, że określą one przestrzeń moralnego działania dla
osób pracujących w mediach.
Odbiorcy to trzecia i liczebnie najsilniejsza grupa. Jako tworzący opinię publiczną, mają za zadanie krytycznie reagować na ofertę programową odwołując
się do spontanicznego odzewu, zorganizowanych instytucji lub organizacji reprezentujących odbiorców, które zajmują się monitoringiem programu i analizą jego
rozwoju.
Ta odpowiedzialność odbiorcy nie leży wyłącznie w gestii jednostki. Korzystanie z mediów odbywa się przecież w pewnym społecznym kontekście, skoro
w rodzinie, w szkole dyskutuje się o treści i jakości programu. Celowym jest
tworzenie grup czy organizacji, które w interesie odbiorców są krytycznymi
partnerami dla dwóch wymienionych wcześniej grup.

VI. Instytucje i kodeksy etyczne
Jeżeli etyka mediów ma mieć znaczenie praktyczne, musi spełnić określone
wymagania. Potrzebuje teoretycznych podstaw, precyzyjnego określenia pola
działania, uwzględnienia zmian dokonujących się w systemie medialnym oraz
zrozumiałego sposobu jej wyrażania. Refleksja nad etycznym działaniem powinna stale towarzyszyć procesowi dziennikarskiej socjalizacji, począwszy od nauki
zawodu po późne lata doświadczeń. Oczekiwania, cele, zadania, doświadczenia
całych środowisk, a nierzadko pokoleń dziennikarskich znalazły swoją trwałą
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formę w postaci kodeksów dziennikarskich – podstawowych instrumentów samokontroli i określania jakości dziennikarskiej pracy. Przykładowo reguły pracy
w mediach regulują na szczeblu międzynarodowym kodeksy Międzynarodowej
Federacji Dziennikarzy (Bordeaux 1954), Międzynarodowej Konferencji Związków Dziennikarskich (Praga 1983) Deklaracja o Mediach UNESCO (Paryż
1978) czy też kodeksy krajowe, np. Zasady Niemieckiej Rady Prasy (1979). Te
kodeksy i deklaracje mają wiele zbieżnych punktów11. Należą do nich, m.in.:
• apel o świadomość odpowiedzialności dziennikarzy przy wypełnianiu ich
społecznego zadania,
• żądanie niezależności w przykazywaniu wiadomości,
• szacunek wobec prawdy,
• uczciwość w zdobywaniu i przykazywaniu informacji,
• obowiązek sprostowania fałszywej wiadomości,
• zachowanie tajemnicy dziennikarskiej,
• szacunek wobec prywatności osób,
• zaangażowanie na rzecz pokoju i praw człowieka,
• niemożliwość pogodzenia dziennikarskiego etosu z przyjmowaniem korzyści majątkowych.
W Polsce tymi zagadnieniami zajmuje się Komisja Etyki działająca przy
TVP. Istnieją kodeksy trzech organizacji dziennikarski, a także Karta Etyczna
Mediów.
Komisja Etyki przy TVP, powołana do orzekania o zgodności postępowania
dziennikarzy z zasadami etyki, powstała w maju 1996 r.12. W skład Komisji Etyki wchodzi osiem osób reprezentujących jednostki działające w ramach TVP, jak
i stowarzyszenia twórcze. Rozpatruje ona skargi i zażalenia na niezgodne z zasadami etyki postępowanie dziennikarza, składane przez środowisko dziennikarskie, jak i samych telewidzów. Jej orzeczenia przekazywane są do wiadomości
przełożonych, a ci zobowiązani są do poinformowania Komisji, jakie kroki podjęli w stosunku do podwładnego. W swoim orzecznictwie Komisja kieruje się
Zasadami Etyki Dziennikarskiej w TVP S.A. Obejmują one, m.in. zadania dziennikarza telewizji publicznej wobec odbiorców:
• Dziennikarz telewizyjny informuje – w dziennikach i innych programach
informacyjnych – o tym, co dzieje się w kraju i na świecie bez narzucania
własnego osądu. Odbiorcy sami powinni móc wyrobić sobie opinię na podstawie podanych im w sposób bezstronny i rzetelny informacji i wyjaśnień.

11
12

S. We i s c h e n b e r g, dz. cyt., s. 218.
http://www.tvp.pl/etyka/ z dn. 22.01.2005.
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• Dziennikarz telewizyjny wprowadza również odbiorców w debatę publiczną, toczące się w życiu publicznym dyskusje czy także spory bez opowiadania się za jedną ze stron.
• W tzw. najlepszym czasie antenowym powinno znaleźć się miejsce na ważne społecznie programy, wymagające od odbiorcy skupienia i uwagi.
Następnie zasadę rozdziału informacji od komentarza. Informacja powinna
być rzetelna, dokładna i bezstronna:
• Rzetelność informacji to ścisłe podanie faktów, przy czym relacja musi
opierać się na źródłach godnych zaufania, zawsze identyfikowanych. Należy
bardzo wyraźnie rozróżniać fakty, przypuszczenia, pogłoski.
• Dokładność to nie tylko przedstawienie pojedynczych faktów, lecz także
staranie się o to, by dotrzeć do sedna sprawy, ukazanie jej w szerszym kontekście czasowym i przyczynowym.
• Bezstronność zakłada zrównoważone przedstawienie stanowisk i racji
wszystkich stron.
Podkreśla się także konieczność należytej staranności w procesie zbierania i
opracowywania materiałów:
• Zbieranie materiałów do opracowywanego programu, rejestrowanie informacji, wypowiedzi, wywiadów powinno się odbywać w sposób uczciwy,
zgodny z obowiązującymi normami prawnymi i dobrymi obyczajami.
• Niedopuszczalne jest posługiwanie się metodami moralnie nagannymi, takimi jak wprowadzanie rozmówcy w błąd, podszywanie się pod inne osoby,
ukrywanie rzeczywistego charakteru nagrywanej rozmowy, a także molestowanie lub zastraszanie.
Wreszcie bierze się pod uwagę przedstawianie scen przemocy:
• Decyzja o pokazaniu w programie scen przemocy, wojen czy katastrof musi
być w każdym przypadku poprzedzona starannym rozważeniem argumentów za i przeciw, nigdy zaś nie może stanowić rutynowej czynności. W grę
mogą też wchodzić względy pedagogiki społecznej: chęć wywołania współczucia dla ofiar, a z drugiej strony – potępienie sprawców nieszczęścia czy
cierpień innych osób.
• Należy brać pod uwagę osłabianie wrażliwości etycznej odbiorców, szczególnie dzieci, niebezpieczeństwo banalizacji zła. Skoro zło jest powszechne,
otacza nas na każdym kroku, to może zrodzić się przekonanie, że widocznie
tak być musi, taki jest nasz świat, nie ma co się oburzać! Trzeba zatem
uwzględniać obawę przed wywołaniem zachowań naśladowczych.
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Kartę Etyczną Mediów, opracowaną z inicjatywy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, podpisali w dniu 29 marca 1995 r. prezesi: Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej,
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, Syndykatu Dziennikarzy Polskich.,
Związku Zawodowego Dziennikarzy, Unii Wydawców Prasy, Telewizji Polskiej
S.A., Telewizji "Polsat"., Stowarzyszenia Niezależnych Producentów Filmowych
i Telewizyjnych, Polskiego Radia S.A., Stowarzyszenia Radia Publicznego w
Polsce, Stowarzyszenia Polskiej Prywatnej Radiofonii, Związku Zawodowego
Dziennikarzy Radia i Telewizji oraz krajowy duszpasterz środowisk twórczych,
ks. Wiesław Niewęgłowski13.
Dla orzekania w sprawach przestrzegania Karty i dokonywania interpretacji
jej zapisów, sygnatariusze powołali w 19 czerwca 1996 r. Radę Etyki Mediów.
Zobowiązali się jednocześnie do upowszechnienia treści Karty, informacji o
prawie składania skarg do Rady i niezwłocznego ogłaszania orzeczeń Rady. W
trakcie swojej działalności Rada wydała oświadczenia w sprawach m.in.: programów i artykułów zawierających opis oraz ocenę patologii społecznych z wyszczególnieniem drastycznych momentów (Oświadczenie z dnia 25 marca 1999
r.), treści demoralizujących oraz wulgarnego języka w telewizji (Oświadczenia z
dnia 15 stycznia 2001 r.), prezentacji zdjęć zabitego dziennikarza Waldemara

13
KARTA ETYCZNA MEDIÓW
Dziennikarze, wydawcy, producenci i nadawcy szanując niezbywalne prawo człowieka do
prawdy, kierując się zasadą dobra wspólnego, świadomi roli mediów w życiu człowieka i społeczeństwa obywatelskiego przyjmują tę Kartę oraz deklarują, że w swojej pracy kierować się będą
następującymi zasadami:
Zasadą prawdy – co znaczy, że dziennikarze, wydawcy, producenci i nadawcy dokładają
wszelkich starań, aby przekazywane informacje były zgodne z prawdą, sumiennie i bez zniekształceń relacjonują fakty w ich właściwym kontekście, a w razie rozpowszechnienia błędnej informacji
niezwłocznie dokonują sprostowania
Zasadą obiektywizmu – co znaczy, że autor przedstawia rzeczywistość niezależnie od swoich poglądów, rzetelnie relacjonuje różne punkty widzenia.
Zasadą oddzielania informacji od komentarza – co znaczy, że wypowiedź ma umożliwiać
odbiorcy odróżnianie faktów od opinii i poglądów.
Zasadą uczciwości – co znaczy działanie w zgodzie z własnym sumieniem i dobrem odbiorcy, nieuleganie wpływom, nieprzekupność, odmowę działania niezgodnego z przekonaniami.
Zasadą szacunku i tolerancji – czyli poszanowania ludzkiej godności, praw dóbr osobistych, a szczególnie prywatności i dobrego imienia.
Zasadą pierwszeństwa dobra odbiorcy – co znaczy, że podstawowe prawa czytelników,
widzów, słuchaczy są nadrzędne wobec interesów redakcji, dziennikarzy, wydawców, producentów i nadawców.
Zasadą wolności i odpowiedzialności – co znaczy, że wolność mediów nakłada na dziennikarzy, wydawców, producentów, nadawców odpowiedzialność za treść i formę przekazu oraz
wynikające z nich konsekwencje.
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Milewicza w Iraku (Oświadczenie z maja 2004 r.) oraz relacjonowania sensacyjnych wydarzeń (Oświadczenie z 9 listopada 2004 r.)

VII. Etyka mediów w refleksji teologicznej
W ostatnich latach Kościół kilkakrotnie poruszał zagadnienia dotyczące etyki mediów14. Uzasadnieniem tych wystąpień jest wskazanie na konieczne zaangażowanie Kościoła w te sprawy, które wiążą się z godnością człowieka i wielowiekową troską o jego postawy moralne15. Powołując się na podstawy chrześcijańskiej wiary, Kościół wskazał na etyczne zasady, jakimi powinny kierować się
media. Podstawowym zadaniem mediów jest powołanie by służyć ludzkiej godności, pomagając ludziom dobrze żyć i uczestniczyć jako osoby w życiu społeczności (ESP 6). W centrum wszystkich etycznych rozważań stoi człowiek i jego
działanie. Na jego decyzje mają wpływ wielorakie czynniki: ekonomiczne, techniczne, polityczne, które w różnym stopniu wpływają na wszystkie płaszczyzny
tworzenia przekazu, jak produkcja, dystrybucja i odbiór. To wpisanie aktu działania człowieka w całość struktury i techniki medialnej tworzy szczególną trudność w poszukaniu porozumienia dotyczącego etycznej oceny procesów medialnych. Obecność techniki i fascynacja jej możliwościami nie oznacza jednak, że
jej instrumenty wymknęły się spod kontroli człowieka. Media niczego nie robią
samorzutnie – są instrumentami, narzędziami stosowanymi tak, jak ludzie chcą je
stosować (ESP 4). Podstawową etyczną zasadą, jaką powinny kierować się, tak
system medialny jak i jego uczestnicy, jest człowiek i jego godność urzeczywistniana w ludzkiej społeczności. Podstawowy problem etyczny jest następujący:
ludzka osoba i społeczność są celem i miarą stosowania środków społecznego
przekazu; komunikacja powinna przebiegać od osoby do osoby i służyć integralnemu rozwojowi osób (...). Osoby obdarzone są niezbywalną godnością i wartością, których nigdy nie wolno naruszać w imię interesów grupowych (ESP 21).
Szacunek dla ludzkiej godności konkretyzuje się w dziennikarskiej pracy poprzez
budowanie ludzkiej tożsamości i zgody międzyludzkiej. Specyficznym polem
działania jest służba komunikacji, polegająca na odpowiedzialnym wyborze,
opracowaniu i przedstawieniu informacji. Wobec coraz bardziej rozwijających
się form komunikacji ważne jest również znaczenie samodzielności, odpowiedzialności w korzystaniu z mediów, czyli troska o medialną kompetencję. Na
płaszczyźnie politycznej, z jednej strony potrzeba kontrolowania wpływu mediów na społeczeństwo, z drugiej zaś możliwie szerokiego dostępu do wolnej
informacji grup i społeczeństw. Wzrastająca globalizacja, także w sektorze mediów, nie może skutkować powstawaniem obszaru wolnego od uregulowań
etycznych i prawnych.
14

Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu: Etyka w reklamie 1997 [ER], Etyka w
środkach społecznego przekazu [ESP] 2000 , Etyka w Internecie [EI] 2002.
15
Etyka w Internecie, pkt 2.
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Kościół w swojej refleksji nie precyzuje, jaką wybrać drogę i instrumenty,
aby osiągnąć zamierzony cel. Wkład teologii to profetyczno-krytyczny głos w
dyskusji na temat stanu i przyszłego kształtu mediów, szczególnie w sytuacjach
naruszania ludzkiej godności i prawa przynależnego każdemu człowiekowi. Cytowany dokument „Etyka w środkach społecznego przekazu” zawiera cały szereg
uwag i ostrzeżeń, m.in. dotyczących treści naruszających ludzką godność, takich
jak rasistowskie wypowiedzi, obrazy propagujące przemoc i pornografię. Dla
ludzkiej społeczności niebezpieczeństwem jest żądza zysku i dyktat rynku,
zwłaszcza wtedy, kiedy zrodzone z neoliberalizmu, stają się jedynymi normami
regulującymi współżycie ludzkiej społeczności. Kolejnym globalnym problemem
staje się opóźnienie komunikacyjne krajów trzeciego świata, indoktrynacja, medialny kolonializm i brak poszanowania rodzimej kultury i religii (ESP 14–18).
Wiarygodność tych etycznych postulatów jest uzależniona od samego Kościoła, o ile on sam podejmuje odpowiedzialność za tworzenie i rozwój kultury
mediów w służbie godności człowieka. Przede wszystkim praktyka społecznego
przekazu w samym Kościele musi być przykładna i nienaganna, stosować się do
najwyższych standardów prawdomówności, odpowiedzialności, wrażliwości na
prawa człowieka oraz innych obowiązujących zasad i norm (ESP 26). Nie trzeba
przekonywać, że jest to problem, który nie podważając słuszności wysuwanych
postulatów etycznych, może wpływać na wiarygodność Kościoła jako jednego u
uczestników systemu mediów.
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Mówić o Bogu dzisiaj

Wobec załamania wielu aspektów paradygmatu kulturowego, w którym powstało i kształtowało się chrześcijaństwo1, przed teologią stoi zadanie takiego
przeformułowania form wypowiadania własnej wiary, aby – nie naruszając w
niczym jej istoty – przekazać ją w języku adekwatnym dla świadomości kulturowej środowiska, któremu głoszone jest przesłanie. Podstawa takiej możliwości
chrześcijaństwa tkwi u jego źródeł – w religii Izraela, która jest wzorem wypowiadania własnej wiary w kulturowo uwarunkowanej formie2. Dzięki temu religia ta poddawała się radykalnym reformom, związanym ze zmianami społecznopolitycznymi (utrata świątyni, życie w diasporze), jak też wraz z rozwojem Objawienia (życie i osoba Jezusa Chrystusa). Chrześcijaństwo, jako religia wyrosła
bezpośrednio z religii Izraela, posiada te same właściwości, tzn. zdolność wykorzystania wszelkich form międzyludzkiej komunikacji dla głoszenia Ewangelii
Jezusa Chrystusa.
Wspomniane wyżej właściwości chrześcijaństwa pozwalają na przeformułowanie języka w którym wypowiadana jest wiara Kościoła tak, aby formę wypowiedzi jak najgłębiej wpisać w świadomość kulturową. Jednakże takie podejście związane jest z niebezpieczeństwem zniekształcenia samego przesłania, dla1
Proces ten doskonale uchwycony został w pracy – T . W ę c ł a w s k i : Wielkie kryzysy tradycji chrześcijańskiej. Poznań 1999; M. C. B i n g e m e r : Postmodernity and Sacrametality. W:
Sacramental Presence in a Postmodern Context. L. B o e v e , L. L e i j s s e n (red.). Leuven 2001
s. 65–105.
2
Termin religia Izraela odnosi się do kształtu religii opisanej w Starym Testamencie, której
podstawą był kult świątynny. Religia ta kulturowo przynależy do religii ludów starożytnego Bliskiego Wschodu, ujawniając odmienną koncepcję Boga, przy zachowaniu zasadniczych elementów
kultury w której powstała (opowieść jako forma mówienia o Bogu; ofiara – jako podstawa relacji
do Boga) – szerzej na ten temat: T. S t a n e k: Jahwe a bogowie ludów. Idee religijne wczesnego
Izraela na tle wierzeń ludów Egiptu, Mezopotamii i Kanaanu. Poznań 2002.
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tego, rodzi się problem oceny wiarygodności teologicznej form wypowiadania
wiary Kościoła w języku tzw. współczesnego człowieka.
Zadaniem tego artykułu jest przedstawienie metody, pozwalającej na dokonanie takiej oceny, w sytuacji coraz częstszego sięgania po nowe możliwości,
jakie daje język narracyjny, posługujący się opowieścią i metaforą3.
I. Kilka przykładów
Dla ukazania tych możliwości wybrałam cztery krótkie formuły, pochodzące
z tekstów teologicznych, powstałych w ostatnich latach; dwie z nich pochodzą z
płaszczyzny doktrynalnej, a dwie – z pastoralnej. Istota zadania zawiera się w
porównaniu wybranego tekstu do wiary biblijnej oraz specyfiki języka biblijnego, będącego paradygmatem wszelkiej refleksji teologicznej, a także na jego
związek z Tradycją oraz językiem i świadomością kulturową społeczności wiary.
Wybór tak krótkich formuł jako przykładów został podyktowany względami
praktycznymi - ze względu na lapidarność, takie teksty sprawiają, że przeprowadzona analiza staje się bardziej przejrzysta. Metodę tę można jednak stosować
także do tekstów znacznie obszerniejszych, zarówno modlitw, traktatów, jak i
całych dzieł. Analiza musi dotyczyć podstawowych elementów struktury tekstu,
tak, aby ujawnić: [1] związek z myślą biblijną, [2] związek z tradycją Kościoła,
[3] związek z kontekstem współczesnego środowiska kulturowego, [4] otwartość
na dalsze interpretacje. Te cztery elementy pozwalają na uchwycenie zarówno
przesłania tekstu, jak też jego związku z Tradycją Kościoła oraz kulturą społeczności, w której jest głoszona wiara.
1. Bóg Jedyny jest niczym w tym świecie ale wszystkim dla tego świata
Formuła ta4 ma charakter metafory i została wypowiedziana w Wykładzie
Wiary Kościoła, dlatego można jej przypisać znaczenie stwierdzenia doktrynalnego. Jej podmiotem jest rzeczownik „Bóg”, dopełnieniem bliższym przysłówki
o charakterze absolutnym „wszystko, nic”, a dopełnieniem dalszym „świat”.
Struktura została oparta na relacji pomiędzy nimi, ustanowionej przez najbardziej
fundamentalny czasownik „jest”, przez co stanowi formułę o charakterze apodyktycznym (dogmaty, wyznanie wiary).
W treści tej formuły najbardziej podstawowym przesłaniem jest monoteizm
oraz opisanie relacji Boga do świata. Explicite zawiera nawiązanie do idei Boga
3
G. L o u g h l i n : Telling God’s Story. Bible, Church and Narrative Theology. Cambridge
1996, H. S e w e r y n i a k : Prorok i błazen. Szkice z teologii narracji (praca przygotowana do druku).
4
T. W ę c ł a w s k i : Królowanie Boga. Dwa objaśnienia Wyznania Wiary Kościoła. Poznań
2003 s. 74.
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Izraela (Bóg Jedyny, por. Pwt 6, 4), a implicite do idei Boga–Stwórcy (wszystkim
dla tego świata). Jeśli odczytać ją w biblijnym kontekście, w którym podobne
wyznanie wiary pojawiło się (Pwt 5, 19–7, 115), czyli wskazującym na wypełnianie się Bożych obietnic, termin „świat” można odczytać jako ujawnienie uniwersalizmu Bożego daru.
Ważna jest także relacja tej metafory do tradycji mówienia o Bogu w teologii chrześcijaństwa. Od prawie dziewiętnastu wieków refleksja dotyczyła istoty
Boga i dlatego koncentrowała się wokół terminologii kosmologicznej, pozwalającej na wypowiadanie Boga jako Boga, tzn. wpierw w związku ze stworzeniem,
a dopiero potem w związku z odkupieniem. Omawiana metafora pozornie wpisuje się w te kategorie, pomijając explicite odniesienie do postaci Jezusa Chrystusa.
Jednocześnie pozostaje wierna tradycji biblijnej przez odniesienie do ludzi; więcej nawet – stawia to odniesienie w samym centrum, gdyż faktycznie nie odpowiada na pytanie kim jest „Bóg jako Bóg”, ale kim jest „Bóg dla świata”.
Dlatego można powiedzieć, że nawiązując wprost do myśli Izraela – dla którego Bóg z jednej strony pozostawał kimś niezmiernie bliskim i realnym, a jednocześnie odległym i nierozpoznanym – odpowiada na tą sferę współczesnej
religijności, która poszukuje relacji osobowych, zachowując jednocześnie realny
dystans do Niepoznawalnego. Metafora opisuje Boga realnie różnego od stworzenia, niedostępnego i nieuchwytnego na sposób bytów tego świata (niczym w
tym świecie), wskazując równocześnie, że ten właśnie Bóg pozostaje uchwytny i
dostępny dla człowieka – będącego częścią tego świata – jako jego wszystko. W
ten sposób bezpośrednio nawiązuje do biblijnej koncepcji Boga–Opiekuna i Boga–Zbawcy, a pośrednio także do idei Boga–Stwórcy.
Omawiana metafora odpowiada na silne współcześnie tendencje do panteizmu i panenteizmu, wynikające z pojmowania Boga jako integralnego uczestnika ludzkiego świata, zabezpieczając jego chrześcijańskie rozumienie. Modele
Boga oparte o koncepcje więzi osobowych, wykazują tendencje do łatwego osuwania się w uproszczone rozumienie, gdzie Bóg jest pojmowany jako „partner
człowieka”, na wzór innych bytów6. Fraza wszystkim dla tego świata – oddalając
wszelkie pokusy panteizmu (Bóg jest wszystkim dla świata, a nie wszystkim w
świecie) – ukazuje Boga jako pozostającego w takiej relacji do swojego stworzenia, że bez Niego nie miałoby ono nawet swojego własnego istnienia, i pozwala
rozpoznać odmowę „urzeczowienia” Boga, a jednocześnie afirmację Jego total5

Jednostkę wyodrębniłam na podstawie podziału TM – jest to piąta, szósta i siódma parasza.
Wiersz 6, 4 stanowi pierwszy wiersz szóstej parasza.
6
Zagadnienie to – podejmując polemikę z głośną pracą S. M c F a g u e : Metaphorical Theology. Models of God in Religious Language. Philadelphia 1982 – omawia szerzej Ch. J. I n s o l e :
Why Anti-Realism Breaks Up Relationships. HeyJ XLIII (2002) pp. 20–33.
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nej obecności. Fraza Bóg jest niczym w tym świecie niweczy wszelkie próby
uczynienia Go CZYMŚ, i tym samym dystansuje się nie tylko od postrzegania
Boga jako jednego z elementów otaczającego świata (co byłoby dość prymitywne), ale także od takiej relacji w której Bóg stawałby się odniesieniem jako COŚ7.
Bóg będąc niczym, pozostaje całkowicie poza kontrolą i możliwościami
człowieka; będąc wszystkim pozostaje całkowicie przed człowiekiem jako jego
otwarta przyszłość8. Źródeł takiego myślenia należy szukać w świadomości biblijnej, a podstaw jego wyrażenia we współczesnej kulturze.
2. Bóg nieskończenie doskonały i szczęśliwy zamysłem czystej dobroci,
w sposób całkowicie wolny, stworzył człowieka, by uczynić go
uczestnikiem swego szczęśliwego życia
Jest to zdanie otwierające Katechizm9, ma więc również charakter wypowiedzi doktrynalnej i przynależy do formuł wyznania wiary. W przeciwieństwie do
omówionej poprzednio metafory, formuła ta jest definicją, dlatego też ma zupełnie inną strukturę gramatyczną. Jej podmiotem jest rzeczownik „Bóg”, a dopełnieniem rzeczownik „człowiek”. Jawią się zatem dwie strony relacji (byty), które
są połączone czasownikami: „stworzyć, uczynić”, przy czym oba czasowniki
przypisane są podmiotowi.
Definicja wskazuje więc na aktywność Boga w stosunku do człowieka i
bierność człowieka w stosunku do Boga. Ważnym elementem tej definicji są
przymiotniki (których brakowało w definicji poprzedniej). Dwa z nich opisują
status Boga (doskonały i szczęśliwy), dwa następne naturę Jego działania ([z]
czystej dobroci, [w sposób] całkowicie wolny), z pomocą których podmiot został
ukazany możliwie najsilniej w swojej bytowości – opis podaje: KTO i JAKI, a
także odniesienie: DO KOGO.
Treść omawianej definicji stanowi niezwykle lapidarne, ale obejmujące
wszystkie istotne elementy, wyznanie wiary. Mówi ona przede wszystkim o Bogu
i człowieku, tzn. o tym wszystkim co stanowi podstawę refleksji religijnej. Wykorzystując właściwości przymiotnika, opisuje Boga – jest to byt doskonały,
szczęśliwy, dobry; oraz człowieka – stworzony, dla uczestnictwa w szczęśliwym
życiu Boga. Formuła ta bezpośrednio wynika z całej tradycji teologicznej, reflektującej biblijne przesłanie o Bogu–Stwórcy i Bogu–Zbawcy, i w ten sposób w
pełni przynależy do tradycji myśli biblijnej. Jako osadzona w kontekście filozoficznym, podejmuje dialog z teologią naturalną (kim jest Bóg), wskazując jednak
7
Również drugi człowiek, jako partner w dialogu, jest w istocie samej TO. Por. M. B u b e r :
Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych. Warszawa 1992.
8
Por. T. W ę c ł a w s k i : Królowanie Boga., dz. cyt., s. 220–251.
9
Katechizm Kościoła katolickiego [KKK], Wstęp, I, 1.
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na specyficznie biblijną właściwość mówienia o Bogu w perspektywie Jego dzieła dla człowieka (a nie dla przyrody).
Problematyczną natomiast pozostaje kwestia powiązania pomiędzy biblijnym obrazem Boga, a obrazem ukazanym w tej definicji. Przymiotniki definiujące „Boga jako Boga” doskonały i szczęśliwy nie znajdują żadnego uzasadnienia w
tradycji biblijnej – która Boga definiuje jedynie przez pryzmat Jego dzieł dla
ludzi – i widać, że zostały zaczerpnięte z tradycji filozoficznej. Dlatego formuła
ta pozostaje częściowo obca myśleniu biblijnemu: odniesienie do człowieka sytuuje ją w obrębie tego myślenia, opis Boga – poza nią. Należy natomiast podkreślić jej związek z całą tradycją myśli chrześcijańskiej, która harmonijnie łączy
w sobie obie te sposoby ludzkich możliwości mówienia o Bogu.
3. Bóg jest naszą przyszłością. Naszą przyszłością jest Bóg
Ta metafora10 ma charakter pastoralny i nawiązuje do właściwego współczesnemu człowiekowi niepokoju o własną przyszłość. Wypowiedziana została w
refleksji nad doświadczeniem miłości Boga do człowieka i w szczególny sposób
odnosi się do biblijnej idei Boga-Opiekuna, Boga który jest twórcą relacji Przymierza.
Analiza gramatyczna pozwala zauważyć, że pojawia się tutaj nieco podobna
struktura jak w metaforze pierwszej. Oparta została o czasownik „jest”, łączący
tym razem dwa rzeczowniki, ukazujące strony relacji – Boga i moją przyszłość.
Cechą charakterystyczną tej metafory jest jej dwuczłonowość, dzięki której uzyskano zamianę podmiotu i dopełnienia przy zachowaniu dokładnie tych samych
rzeczowników. Zabieg ten niezwykle silnie akcentuje wzajemne relacje, zachodzące pomiędzy stronami, ujętymi jako podmiot i dopełnienie, czyli Bogiem i
ludzką przyszłością. Zachowana została także niesymetryczność tych figur, gdyż
brakuje tu sformułowania nasza przyszłość jest Bogiem11. W ten sposób to „Bóg”
jawi się jako dający, a „ja” jako przyjmujący.
Ta metafora przywodzi na myśl biblijną ideę Przymierza, w której Bóg obiecuje Abrahamowi i Izraelowi dobrą przyszłość, a Jezus składa podobną obietnicę
tym, których – przez własną krew – wprowadza w Przymierze z Bogiem. Bóg
jest przyszłością człowieka dlatego, że złożył ludziom taką obietnicę, która została zakotwiczona w Jego własnej wierności. Patrząc z perspektywy biblijnej należy powiedzieć, że możliwość decydowania człowieka, co do tak pojętej przyszłości nie jest całkiem bierna, ale sprowadza się ona do – tylko, i aż – do wybrania
Boga (Pwt 30, 15–20). Tę cechę implicite również nosi omawiana metafora, su10

T. W ę c ł a w s k i : Gdzie jest Bóg? Małe wprowadzenie do teologii dla tych, którzy nie boją się myśleć. Poznań 2002 s. 49–61; cytat: s. 58.
11
O niemożności takiego wyrażenia – T. W ę c ł a w s k i : Królowanie Boga, dz. cyt., s. 231.
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gerująca postawę nadziei i oczekiwania. Takie, głęboko osobowe akty, pojawiły
się dopiero w religii Izraela jako odpowiedź na dar Przymierza. Zakorzenienie
idei religii w relacji z Bogiem, zamiast w strukturach kosmicznego ładu, pozwoliło na wydobycie aktów osobowych (wiary, nadziei i miłości) jako formy kultowych odniesień do Boga, nieznanych religiom ludów ościennych.
Patrząc od strony tradycji chrześcijańskiej tego typu metafora wpisuje się
bardzo głęboko w teologię życia wewnętrznego. Pisma z tej tradycji powołują się
nie tylko (czy nawet nie tyle) na możliwości ludzkie, ile na nadzieję związaną z
obecnością Boga i Jego obietnicę. Nadzieja ta, w głównym nurcie myśli chrześcijańskiej odnosi się do wieczności, jako dopełnienia ludzkiego życia z Bogiem, a
w nurcie pobożnościowym często jest przywoływana w sytuacji cierpienia.
Omawiana metafora nie odrzuca żadnego z tych znaczeń, ale wprowadza je – a
także wszystkie inne możliwe znaczenia – w tajemnicę takiej Bożej obecności, z
której wynika wszystko, cokolwiek może człowieka (każdego, w jego własnym
imieniu) spotkać, poszerzając radykalnie zakres nadziei.
4. Liczę na Ciebie Ojcze, liczę na miłość twą, liczę na Ciebie Ojcze,
na twą ojcowską dłoń
Ta formuła12 także jest metaforą, którą przedstawiam jako przykład negatywny. Pozornie jest głęboko związana z myślą biblijną, ale bardziej wnikliwa
analiza pokazuje, że faktycznie jest ona całkowicie oderwana zarówno od wiary
biblijnej, jak i tradycji chrześcijańskiej.
Struktura gramatyczna została oparta o powtórzenia tych samych słów: czasownika liczyć na – trzykrotnie, w pierwszej osobie liczby pojedynczej; rzeczownika ojciec – dwukrotnie w wołaczu i po raz trzeci w przymiotniku, oraz
zaimka drugiej osoby liczby pojedynczej ty – dwukrotnie w formie osobowej i po
raz trzeci w formie dzierżawczej. Pojawił się tutaj ciekawy schemat, gdzie – w
jednej krótkiej frazie – trzy słowa powtarzają się trzykrotnie. Poza nimi, do całości zdania został dołączony już tylko rzeczownik dłoń, połączony z przymiotnikiem, pochodzącym od wcześniej zastosowanego rzeczownika.
Cechą tego, dość długiego, zdania jest równocześnie ubóstwo wyrazów i intensywność na płaszczyźnie komunikacji, której celem jest przywołanie uwagi.
W efekcie wyrażenie otrzymuje silny akcent nie tylko indywidualny, ale nade
wszystko, emocjonalny, który dodatkowo został wzmocniony przez zastosowanie
wyrażenia kolokwialnego: liczę na Ciebie, zamiast przyjętego w tradycji religijnej: wierzę w Ciebie. Występujący tutaj podmiot domyślny, w pierwszej osobie

12

Jest to fraza rozpoczynająca popularną piosenkę religijną. Piosenka jest znacznie dłuższa,
ale wybrany fragment jest całkowicie reprezentatywny dla potrzeb tej analizy.
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liczby pojedynczej, wiążąc jednoznacznie to wołanie z osobą go wypowiadającą,
wskazuje na niesymetryczną relację jej podmiotów.
Taka koncentracja na walorach indywidualnych i emocjonalnych jest znana
z pewnego nurtu tradycji pobożnościowej, nie znajduje jednak swoich korzeni w
tradycji biblijnej. Modlitwy biblijne, nawet te najbardziej osobiste, odwołują się
zawsze do pamięci o dziełach Boga dla całego ludu, przez co akcentują obiektywizm Bożej interwencji. Wyrażenie liczę na Ciebie, sugeruje pewność wypowiadającego wezwanie co do możliwości uzyskania potrzebnej pomocy, ale także
kieruje uwagę na jego własne doświadczenie podmiotu, jako źródło tej pewności.
Wyrażenie „liczę na Ciebie” podkreśla silniej własną moc podmiotu wypowiadającego te słowa, w stosunku do ich adresata, w przeciwieństwie do „wierzę w
Ciebie”, które podkreśla zaufanie i poddanie się adresatowi.
Można zatem powiedzieć, że takie wyrażenie jest charakterystyczne dla naturalnej pobożności, wynikające z wpisanej w strukturę człowieka potrzeby
zwrócenia się ku mocom przekraczającym jego możliwości i do pokładania w
nich nadziei. Wyrażana w tej piosence postawa jest właściwa tzw. religiom naturalnym. Wszystkie one rozpoznawały istnienie mocy przyjaznych człowiekowi,
mocy na które można liczyć13. W bardzo wielu z nich imię Ojciec odnosiło się do
bóstw opiekuńczych. Opisana w dalszym ciągu tekstu pozycja człowieka, listek i
pyłek na wietrze, doskonale współgra z pojęciem człowieka w tych religiach.

II. Wnioski doktrynalne
Dokonana analiza pokazała, że za pomocą analizy gramatycznej i semantycznej można ustalić adresatów tekstu oraz przesłanie jakie niesie, a zatem określić jego znaczenie w aktualnym kontekście pastoralnym. Analiza treści, poprzez
ukazanie powiązań z Tradycją, pozwala na dokonanie oceny jej wartości w kontekście doktrynalnym.
Frazy [1], [2] i [3], jakkolwiek ujawniają dość istotne różnice, pozostają w
ścisłej zgodności z tradycją myślenia chrześcijańskiego. Różnice polegają na
sposobach nawiązania do Tradycji i wynikają z dwu źródeł chrześcijańskiej teologii – Biblii i filozofii. Wyrażenia [1] i [3], mające charakter metafor, silnie
nawiązują do tradycji biblijnej, ujawniając specyficzne cechy tego myślenia.
Wyrażają się one w akcentowaniu natury Boga jako przekraczającej wszystko,
osobowej potęgi, pozostającej w takiej relacji do ludzi, która może i potrafi dać
13
Por. M. S. S m i t h : The Early History of God. Yahweh and the Other Deities in Ancient
Israel. San Francisco 1990, szczególnie s. 27–80. S m i t h koncentruje się głównie na tekstach
Biblii i z Ras Szamra, ale przywołuje również świadectwa innych religii, wskazując na uniwersalizm pojęcia Boga, jako mocy wspomagającej człowieka w jego kruchości wobec sił przyrody.
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im dobrą przyszłość. Bóg w Biblii opisany został za pomocą języka literackiego,
opisowego, a więc mniej jednoznacznego aniżeli pojęciowy język filozofii, co
nie znaczy mniej precyzyjnego14. Wartością takiego języka – a co za tym idzie,
także omawianych metafor – jest bogactwo skojarzeń, które jednak są ściśle
ograniczone i ukierunkowane przez precyzyjny dobór słownictwa oraz zasady
gramatyki15.
Formuła [2] została zaczerpnięta z Katechizmu Kościoła katolickiego, pozostającego pod silnym wpływem tradycji filozoficznej. Jej cechą jest myślenie
pojęciowe, dążące do tworzenia formuł o maksymalnie jednoznacznej treści,
wywodzącej się z refleksji nad naturą świata i człowieka16. Omówiona formuła w
lapidarnym skrócie ujmuje szeroki wachlarz tej refleksji, pozostając jednak w
głębokim związku z treścią objawienia biblijnego. Jej niewątpliwą wartością jest
połączenie tych dwu tradycji, przez co pozostaje wciąż w realnym związku z
kulturą społeczności do której jest adresowana.
Na szczególną uwagę zasługuje wyrażenie [4], które stanowi werset z popularnej piosenki17. Dokonana wyżej analiza pokazała, że metafora ta jest doskonale ugruntowana w uczuciach i postawie tzw. współczesnego człowieka, a swoim
przesłaniem ujawnia nawiązanie do naturalnej religijności. Jej treść wynika
wprost z indywidualizacji doświadczenia religijnego, co bardzo odpowiadania
stanowi współczesnej świadomości. Z tego punktu widzenia ma ona wysoką
wartość, tym bardziej, że odwołuje się do uczuć oraz najgłębszej potrzeby człowieka – ratunku wobec poczucia niepewności co do nadchodzącej przyszłości.
Jej słabość – czy wręcz niebezpieczeństwo – tkwi w oderwaniu od tradycji
wypowiadania wiary Kościoła, a oderwanie to dotyczy obydwu źródeł chrześcijaństwa. Ukazane w paradygmacie biblijnym nawiązanie do doświadczenia zbiorowego pokazuje, że podstawą modlitwy biblijnej jest obiektywizm relacji, wy14
O znaczeniu języka metaforycznego i jego możliwościach szeroko traktuje: U. E c o : Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych. Warszawa 1994 (oryg. 1962),
szczególnie esej: Otwarcie, informacja, komunikacja, s. 89–157.
15
Jest to także cechą pisarstwa biblijnego, które posługuje się wyszukaną retoryką; por. R.
M e y n e t : Wprowadzenie do hebrajskiej retoryki biblijnej. Kraków 2001.
16
Por. B. W e l t e : Filozofia religii. Kraków 1994; szczególnie esej: Kryzys chrystologii dogmatycznej, omawiający „tłumaczenie” obrazowego języka biblijnego na język pojęciowy filozofii.
17
Tekst który tutaj omawiam jest reprezentatywny dla szerokiego nurtu współczesnej twórczości muzycznej. Niestety, piosenki tego typu nie tylko zajmują poczesne miejsce w kształtowaniu świadomości religijnej, ale także często są używane w liturgii. Poświęcam wiele miejsca temu
właśnie wyrażeniu, aby zwrócić uwagę na niebezpieczeństwa takiego myślenia. Nie znaczy to, że
należy całkowicie wyeliminować takie teksty – spełniają one także pozytywną rolę, wskazując na
osobisty wymiar spotkania z Bogiem – ale nie wolno poprzestać na szerzeniu wyłącznie takiej
pobożności.
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nikający z wpisania w pamięć pokoleń; nawet najbardziej osobiste modlitwy
zawsze znajdują swoje źródła w pamięci o tym, co Bóg uczynił dla nas (por. Pss
46; 68) a zabezpieczenie – w obietnicy danej tysiącu pokoleń (por. Joz 21, 45;
1Krl 8, 56). Modlitwa Kościoła Zachodniego nie zawsze tak silnie nawiązuje do
pamięci historycznej, ale akcentując naturę Boga jako bytu absolutnego, wydobywa obiektywizm odniesienia człowieka do Niego. Jak widać, w Tradycji Kościoła, obydwa nurty wychodzą z afirmacji osoby i natury Boga, czyniąc go
podmiotem modlitwy. W omawianej frazie został zmieniony podmiot – to już nie
Bóg, ale JA – i z tego powodu akcent pada na doświadczenie osobiste.
Specyfika tej modlitwy odbiega od tradycji biblijnej także w rozumieniu
słowa Ojcze. Pojęcie Boga jako Ojca powstało w społeczeństwie o stabilnej,
hierarchicznej strukturze społecznej18. W tych kulturach ojciec był pojmowany
nie tylko (a nawet nie tyle) jako ktoś bliski dziecku, ale przede wszystkim jako
źródło życia19, stróż i obrońca ładu rodzinnego i społecznego, odpowiedzialny za
dobrobyt, bezpieczeństwo i przyszłość tych, którzy do niego należeli. Sam termin
„ojciec” niekoniecznie oznaczał więź biologiczną, a już najmniej emocjonalną, i
wiązał się przede wszystkim z możliwościami (wobec siebie) oraz odpowiedzialnością (wobec innych). Jak zatem powiązać ten biblijny obraz Boga–Ojca z
przedstawionym w tym wyrażeniu?
Wyraźne we współczesnej teologii przesunięcie refleksji z płaszczyzny kosmologicznej na socjologiczną, owocuje zainteresowaniem opisania więzi pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Opisy te chętnie nawiązują do uczuć i przeżyć
osobistych. Motyw Boga jako kogoś bliskiego przejawia się w metaforach: Ojca,
Przyjaciela, Brata, Matki, itp. Ponieważ metafory te w terminologii są tożsame z
metaforami biblijnymi, dlatego należy szczególną uwagę poświęcić ich znaczeniu, aby zrozumieć jaka zachodzi relacja pomiędzy obrazem Boga w Biblii, a
obrazem Boga w wielu współczesnych tekstach, szczególnie piosenkach religijnych20.

18
Sprawą fundamentalnej wagi jest podkreślenie hierarchii oraz podziału funkcji w społecznościach starożytnego Bliskiego Wschodu. Człowiek (i jego godność) jest rozumiany przede
wszystkim w kontekście pełnionej przez niego funkcji społecznej, stąd np. wypływa absolutna
niemożność porównania mężczyzny i kobiety (ojca i matki); konieczność ustanowienia hierarchii
(pan, sługa; ojciec, dziecko). W świecie greckim znajdujemy odmienną koncepcję człowieka, w
której znacznie silniej akcentowane są wartości osobowe – rozum i wola, i dopiero na gruncie tego
myślenia możliwym było wykształcenie się (tak ważnej współcześnie) idei równouprawnienia
wszystkich ludzi.
19
Jeszcze do XIX stulecia istniało przekonanie, że życie przekazywane jest wyłącznie przez
mężczyznę.
20
Takie pytania można postawić wobec obecności chrystologii we współczesnej refleksji teologicznej w tzw. krajach misyjnych, która często zatrzymuje się na płaszczyźnie teodycei.
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Przywołany przykład ukazuje realne niebezpieczeństwo osunięcia się pobożności w obszar odległy od chrześcijańskiej tradycji. Niebezpieczeństwo to we
współczesnym świecie jest tym większe, że kulturowe trendy promują indywidualizm i przeżycie jako wyraz tożsamości osoby ludzkiej. Prawdziwie biblijne
myślenie – wskazując na imienne powołanie człowieka – nigdy nie odrywa go od
wspólnoty i nie tworzy takich wypowiedzi, w których relacja człowieka do Boga
byłaby oderwana od wspólnoty. Chrześcijanin został zaproszony do nazywania
Boga Ojcem, ale to zawołanie jest prawdziwe o tyle, o ile jest on cząstką wielkiej
wspólnoty Ludu Bożego, tzn. wtedy, kiedy mój Ojcze wypowiadane jest zawsze
w kontekście: nasz Ojcze.

III. Wnioski pastoralne
Jednym z istotnych elementów głoszenia kerygmatu jest zdolność wypowiadania własnej wiary w takim języku, aby był on komunikatywny dla środowiska
w którym jest ona wypowiadana. Domaga się to ciągłych reform języka teologicznego, dlatego – rozpatrując jego właściwości – należy postawić pytanie o
formy wypowiedzi, warunkujące zarówno jego trwałość, jak i swoistą plastyczność. W tym względzie ważna jest podatność wybranych form wypowiadania
wiary na możliwości takiej reinterpretacji, aby przekaz był czytelny dla aktualnej
sytuacji kulturowej. Przywołane wyżej formuły zostaną teraz rozpatrzone w tym
aspekcie, we wzajemnym porównaniu.
Formuły [1] i [3], jako metafory, z natury swojej są otwarte na dalszy rozwój21. Zastosowanie czasownika „jest” w odniesieniu do podmiotu „Bóg” pozwala na poszerzanie znaczenia, zarówno za pomocą budowania kolejnych metafor,
jak też definicji, w zależności od kontekstu. Ich otwartość wynika także z zastosowania takiej terminologii, która całą swoją pełnię ujawnia dopiero w kontekście szerszej wypowiedzi. W takim zestawieniu ujawnia się ponownie odrębność
formuły [4], także pretendującej do miana metafory, jednakże tak zbudowanej, że
nie otwiera już dalszej możliwości przekształcania inaczej, niż przez wymianę
synonimów. Ponieważ „Bóg” znajduje się tutaj w pozycji dopełnienia, metafora
mówi wyłącznie o doświadczeniu „ja”. Przyjęcie „ja” jako podmiotu wskazuje,
że jej rozwój mógłby iść jedynie w kierunku dalszego ujawniania właściwości
owego „ja”22, co oznacza przeniesienie kontekstu teologicznego w kontekst antropologiczny.
21

Właściwości metafory omawiają – J. M. S o s k i c e : Metaphor and Religious Language.
Oxford 1985; P. W. M a c k y : The Centrality of Metaphors to Biblical Thought. A Method for
Interpreting the Bible. Lewiston 1990; J. S t e r n : Metaphor in Context. Cambridge Massch. 2000.
22
Dalszy tekst piosenki, opisujący stany podmiotowego „ja”, rzeczywiście ukazuje prawdziwość takiego stwierdzenia.
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Na szczególną uwagę zasługuje formuła [2], gdyż forma wyznania wiary
oraz zakorzenienie w tradycji chrześcijańskiej stawia ją na poczesnym miejscu.
Formuła ta opisuje Boga jako Boga, Boga w relacji do człowieka, oraz naturę
człowieka i człowieka w relacji do Boga, a więc plasuje się w najgłębiej pojętym
myśleniu religijnym, które ma zadanie wypowiedzieć przedmiot wiary. Jednakże
forma sprawia, że ma ona charakter definitywny i jako taka nie podlega dalszej
interpretacji. Jako formuła wyznania wiary podejmuje wszystkie istotne elementy
prawdy o Bogu, ale odpowiedzią na takie sformułowanie może być jedynie zgoda lub odmowa wiary.
To ostatnie zdanie jest szczególnie istotne dla perspektyw teologii i duszpasterstwa. Wchodząc w dialog z otaczającym światem, chrześcijaństwo musi postawić wpierw pytanie jak mówić o Bogu, i pierwszą, najbardziej fundamentalną
odpowiedzią jest wybór pomiędzy metaforą (czy szerzej: opowieścią) a definicją23. Ponieważ definicje z natury swojej nie stwarzają sytuacji dialogu, obserwuje się wyraźnie tendencje w kierunku wypowiedzi narracyjnych i metaforycznych.
Przywołane wyżej przykłady pokazały możliwości takich wypowiedzi: [1] i
[3], ale także realne zagrożenia [4]. Metafora ujawnia dwojaki aspekt języka
teologicznego. Z jednej strony – ze względu na naturalną otwartość – pozwala na
ujęcie szerokiego kontekstu doświadczenia ludzkiego oraz ukazania jego więzi z
tajemnicą Boga, obecnego w tym doświadczeniu. Z drugiej strony pokazuje się
jednak, jak łatwo jest w tym przypadku kreować obrazy, które – przez odwołanie
do doświadczenia – grożą niebezpiecznymi uproszczeniami. Obiektywnie nie ma
takich form językowych (czy wręcz medialnych), które nie mogłyby być wykorzystane dla głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa. Wydaje się jednak, że wielką
uwagę należałoby poświęcić zakresom skojarzeń semantycznych, w perspektywie ich związku z istotą przesłania oraz treścią Tradycji. Omówione zagadnienie
domaga się znacznie głębszego studium, aniżeli dokonane tutaj, niemniej, wskazane już tutaj problemy pokazują na niektóre istotne kierunki rozwoju języka
teologicznego.
Na zakończenie warto postawić parę pytań. Stawiam je z perspektywy pastoralnej, gdyż to pozwala na odwołanie do doświadczenia, ale każde z nich kieruje
ku odpowiedziom związanym z oceną znaczenia treści: Czy w wypowiedzi teologicznej (traktat, homilia, modlitwa) odwołanie się do własnego jedynie doświadczenia stanowi wystarczającą gwarancję dla trwałości wiary i związanych z nią
oczekiwań? Czy tak podjęte myślenie o Bogu będzie ostoją pewności pomocy w
każdej sytuacji? Czy świadomość boskiej potęgi i własnej ograniczoności jest
23

Wybór ten musi być zawsze umotywowany kontekstem, i dlatego nie można tych dwu
form ani przeciwstawiać, ani stopniować.
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wystarczającą podstawą miłości do Boga? Odpowiedzi na tak postawione pytania pozwolą dostrzec niebezpieczeństwa grożące religijności opartej na osobistych doświadczeniach, które nie znajdują silnego zabezpieczenia w wierze Kościoła.
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BOGDAN BIELA

»Koinonia« jako zasada formalna teologii pastoralnej
w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego

Na progu trzeciego tysiąclecia, kiedy czynienie Kościoła domem i szkołą
komunii jest jednym z największych wyzwań, jeśli chcemy pozostać wierni Bożemu zamysłowi, a jednocześnie odpowiedzieć na najgłębsze oczekiwania świata1, kiedy eklezjologia communio została uznana za „ideę centralną i podstawową” współczesnego Kościoła2, a ujęcie eklezjologiczne teologii pastoralnej zostało poparte największym jego autorytetem3, nie tylko warto, ale wręcz trzeba
1

J a n P a w e ł II: List apostolski Novo millennio ineunte, art. 43.
W Relacji końcowej Nadzwyczajnego Synodu Biskupów w dwudziestolecie Soboru Watykańskiego II czytamy, iż „Eklezjologia »komunii« (»communio«) jest ideą centralną i podstawową
w dokumentach Soboru (…). Stąd Sobór Watykański II uczynił wiele, aby Kościół był wyraźniej
rozumiany jako »komunia« i bardziej konkretnie jako »komunia« urzeczywistniany (II. C. 1.). Por.
także: J a n P a w e ł I I: Adhortacja apostolska Christifideles laici z 30.12.1988 r. (art. 19) oraz
Kongregacja Nauki Wiary: Communionis notio z 28.05.1992 r. (art. 1–6).
3
J a n P a w e ł I I w Posynodalnej adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobis z 25 marca
1992 r. zamieszcza „definicję” teologii pastoralnej, zamieszczoną w kontekście wypowiedzi podkreślającej wagę formacji duszpasterskiej: Konieczne jest zatem studium określonej dyscypliny
teologicznej – teologii pastoralnej, czyli praktycznej, będącej naukową refleksją ocodziennym
wzrastaniu Kościoła, w mocy Ducha Świętego, w kontekście historii, a więc o Kościele jako »powszechnym sakramencie zbawienia«, jako znaku i żywym narzędziu zbawienia Jezusa Chrystusa,
działającym przez słowo, sakramenty i posługę miłości. Teologia pastoralna nie jest tylko umiejętnością, zespołem wskazań, doświadczeń i metod. Ma status pełnoprawnej dyscypliny teologicznej,
ponieważ czerpie z wiary zasady i kryteria działalności duszpasterskiej Kościoła w historii; Kościoła, który »rodzi« każdego dnia Kościół, jak to trafnie ujmuje św. Beda Czcigodny: »Nam et
Ecclesia quotidie gignit Ecclesiam«. Wśród tych zasad i kryteriów szczególnie ważne miejsce
zajmuje ewangeliczne rozeznanie sytuacji społeczno-kulturalnej i kościelnej, w której prowadzona
jest działalność duszpasterska (57). Warto podkreślić, że w posoborowym rozwoju tej dyscypliny
teologicznej można wyróżnić trzy jej ujęcia: eklezjologiczne, prakseologiczne i społeczno2
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zgłębiać dziedzictwo myśli teologiczno-pastoralnej teologa, którego największym pragnieniem było skuteczniejsze i owocniejsze ukazywanie piękna i wielkości tajemnicy Kościoła4, tym bardziej, że w swej twórczości naukowej oraz
charyzmatycznych intuicjach wyprzedził on swoją epokę5. Wydaje się to tym
pilniejsze, im bardziej doświadczamy, że eklezjologia komunii i wynikająca z
niej koncepcja duszpasterstwa, ciągle jeszcze nie znajduje zrozumienia w pasterskiej strategii odnowy Kościoła6. W tym kontekście niezwykle istotny jest wkład
ks. Franciszka Blachnickiego w rozwój teologii urzeczywistniania się Kościoła
hic et nunc, której dedukcję dokonał z pojęcia wspólnota (koinonia, communio),
czyniąc ją zarazem zasadą formalną teologii pastoralnej. Jednym bowiem z
istotnych problemów „teologii praktycznej” jest wypracowanie zasady formalnej,
umożliwiającej jednoznaczne określenie zasad działania i urzeczywistniania się
Kościoła w każdorazowej historycznej sytuacji. Dlatego też w jej świetle F.
Blachnicki dokonał twórczej krytyki dotychczasowych eklezjologicznych ujęć
teologii pastoralnej, by następnie z pojęcia wspólnota wydedukować koncepcję

polityczne (zob. R. K a m i ń s k i: Ujęcia teologii pastoralnej na Zachodzie w okresie posoborowym. ZNKUL. R. 26: 1983 nr 3 s. 3–30; T e n ż e: Pojęcie i specyfika teologii pastoralnej. W: J.
M i k o ł a j e c (red.): Status naukowy teologii pastoralnej. Materiały z Sympozjum Polskich Pastoralistów. Opole 2003 s. 13–17; R. K a m i ń s k i, Z. N a r e c k i: Bibliografia prac dotyczących
istoty i metody teologii pastoralnej (1900–1996). RTK. R. 44: 1997 z. 6 s. 201–207). W ujęciu
eklezjologicznym teologia pastoralna lub też teologia praktyczna (tzn. teologia praktyki Kościoła)
w szerokim sensie jest teologiczną refleksją nad samorealizacją Kościoła jako zbawczego działania
Boga wobec świata, nad tym, jak owo działanie się urzeczywistnia i jak musi się urzeczywistniać ze
względu na niezmienną istotę Kościoła i ze względu na zmienną sytuację, w jakiej świat i Kościół
znajdują się w każdej epoce; sytuację, którą teologia pastoralna interpretuje w kategoriach teologicznych (K. R a h n e r, H. V o r g r i m l e r: Mały słownik teologiczny. Warszawa 1987 s. 482–
483; por. K. R a h n e r: Pastoraltheologie. I. Wissenschaftstheoretisch. W: Handbuch der Pastoraltheologie. T. 5. Red.: F.X. A r n o l d, K. R a h n e r i inni. Freiburg 1964–1972 s. 394 [dalej:
HPT]). Jej przedstawiciele uważają, że teologii pastoralnej nie można wydedukować ani z pojęcia
»pastor« , ani też z istoty teologii jako takiej. Ich zdaniem, jedyną drogą dotarcia do właściwego
przedmiotu teologii pastoralnej jest oparcie się na istocie Kościoła (zob. W. P i w o w a r s k i:
Eklezjologiczna koncepcja teologii pastoralnej – przypis za: F. B l a c h n i c k i: Teologia pastoralna ogólna. Skrypt dla studentów KUL. Cz. 1. Lublin 1970 s. 23–39 [dalej: TPO]).
4
F. B l a c h n i c k i, Myśl i – wyznania – testament. Lublin 2002 s. 295.
5
Bezdyskusyjne wydaje się stwierdzenie, że ks. F. B l a c h n i c k i był największym polskim
teologiem pastoralistą XX wieku. Był wielkim wizjonerem, wręcz prorokiem. Na początku XXI
stulecia jego wizja Kościoła jest tak samo aktualna, jak wówczas, gdy wygłaszał swoje konferencje
(z przedmowy Z. N o s o w s k i e g o do książki F. B l a c h n i c k i e g o: Sympatycy czy chrześcijanie?Katechumenat na dzisiejszą godzinę. Krościenko 2002 s.8). A J a n P a w e ł I I jeszcze
jako kard. W o j t y ł a miał się wyrazić: Nie wiemy jeszcze, co Kościół w Polsce zawdzięcza temu
człowiekowi (zob. G. W i l c z y ń s k a: Pamięci Ojca. „Oaza”. R. 1998 nr 35 s. 6).
6
A. P r z y b e c k i: Pastoralna posługa Kościoła w Polsce na tle Konstytucji »Gaudium et
spes« Soboru Watykańskiego II. „Teologia Praktyczna”. T. 4: 2003 s. 249–258.
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działania Kościoła obejmowanego tradycyjnie nazwą duszpasterstwa oraz koncepcję dyscypliny, objętej dotychczas nazwą »teologia pastoralna«7.
W niecałe sto lat od wprowadzenia teologii pastoralnej jako dyscypliny teologicznej do kanonu nauk teologicznych, A. Graf dokonał krytycznej analizy
aktualnego jej stanu. Uczynił to opierając się na jasno uświadomionej zasadzie
formalnej tej nauki, którą stanowiła istota Kościoła, który sam buduje się w przyszłość. Tym samym wyprowadził tę dyscyplinę z jej pragmatycznego zacieśnienia, ograniczającego ją wyłącznie do nauki o obowiązkach urzędu pasterskiego
Kościoła i ich wypełnianiu. Pierwszą bowiem zasadą formalną tej dyscypliny
było pojęcie pastor i z niego wyprowadzano wnioski dotyczące zarówno podmiotu duszpasterstwa, jak i jego przedmiotu. I chociaż stanowisko Grafa było
czytelne i obiecujące, to jednak teologia pastoralna w okresie następnych stu lat
nie mogła się uwolnić od ram sugerowanych jej i zakreślonych przez przyjętą
nazwę (J. Amberger, M. Benger, E. Pohl, C. Krieg)8.
W studium poświęconym eklezjologicznej dedukcji teologii pastoralnej F.
Blachnicki wykazał, że „pastoralno-teologiczne apriori”, które zaciążyło nad
początkami teologii pastoralnej i nad całym jej rozwojem, trwa aż do naszych
czasów i ciągle, chociaż już nie w tak jaskrawej formie, zagraża tej dyscyplinie
wypaczeniem. Dlatego też był świadom konieczności opracowania zwartej i organicznej syntezy osiągnięć pastoralistów w ramach eklezjologicznego nurtu
teologii pastoralnej, aby dokonać dedukcji zasady formalnej i koncepcji teologii
pastoralnej9. Najpierw wskazał na A. Grafa, jako prekursora tych wszystkich
poszukiwań i prób odnowy teologii pastoralnej10. Następnie na jego kontynuatora
– F. X. Arnolda, którego przemyślenia, ujęte w wypracowanej przez F. Blachnickiego personalistyczno-chrystologicznej zasadzie teologii pastoralnej i duszpa7

F. B l a c h n i c k i, TPO, cz. 2 s. 345; T e n ż e: Nowy obraz Kościoła – nowe duszpasterstwo. W: B. B e j z e (red.): W nurcie zagadnień posoborowych. T. 5 s. 411–441.
8
Zob. R. K a m i ń s k i: Historyczny rozwój teologii pastoralnej. W: T e n ż e (red.): Teologia
pastoralna. T. 1. Lublin 2000 s. 66–72.
9
F. B l a c h n i c k i, TPO, cz. 2 s. 42–131.
10
G r a f ujął Kościół w całej swojej rzeczywistości: nadprzyrodzonej, historycznej, społecznej i dynamicznej. Począwszy od niego w teologii pastoralnej mówi się o totalnej i dynamicznej
istocie Kościoła, którą trzeba położyć u podstaw tej dyscypliny (F. B l a c h n i c k i: Idea Kościoła
we współczesnej literaturze teologiczno-pastoralne. „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”. R.
1971 nr 4 s. 8–66; zob. A. G r a f: Kritische Darstellung des gegen-wartigen Zustandes der praktischen Theologie. Tübingen 1841. Omówienie koncepcji G r a f a: HPT. T. 1 s. 56–62). Drogę
G r a f a do wypracowania eklezjologicznej dedukcji teologii pastoralnej najłatwiej można prześledzić na podstawie trzydziestu sześciu tez, które stanowią streszczenie jego podstawowego dzieła
Kritische Darstellung. W tezie 26. czytamy: Die praktische Theologie ist die Wissenschaft und
Theorie der sich selbster-bauenden Kirche, oder der kirchlichen, göttlich-menschlichen Tätigkeiten
zur Erbauung der Kirche (Sechs und dreissig Sätze aus der Praktischen Theologie, Tübingen 1840,
za: WPTh II, 34) – zob. F. B l a c h n i c k i, TPO, cz. 2 s. 44–45.
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sterstwa, przyczyniły się do właściwego uwydatnienia roli słowa i sakramentu w
relacji do wiary, godności i suwerenności osoby wezwanej do dialogu z Bogiem
w Chrystusie oraz służebnego porządku pośrednictwa zbawczego, sprawowanego
głównie przez urząd, w stosunku do wewnętrznego procesu zbawczego11. Z kolei
rolę K. Rahnera podkreślił najpierw poprzez cenną i oryginalną próbę zakotwiczenia życia Kościoła w dynamicznie pojętej tajemnicy Trójcy Świętej i wyjaśnienia procesów życiowych Kościoła, stanowiących istotę jego urzeczywistniania się w oparciu o wewnątrztrynitarne procesy pochodzenia Osób Bożych, a następnie przez zwrócenie uwagi na przedmiot formalny teologii pastoralnej. Na pierwszy plan K. Rahner wysunął jako zasadę urzeczywistniania się
Kościoła specyfikację tegoż urzeczywistniania się przez każdorazową teraźniejszą sytuację Kościoła, poddaną teologiczno-socjologicznej analizie. Jest to konsekwencja ujęcia teologii pastoralnej jako teologii żywego Kościoła, który jak
każdy byt żywy i konkretny realizuje się według nich historycznie i w czasie, tzn.
realizuje zawsze tylko część swoich możliwości. O tym zaś, jakie aspekty i jaki
zakres możliwości bytu żywego ma być realizowany w konkretnym momencie
historycznym, decyduje właśnie sytuacja, czyli cały splot uwarunkowań stwarzanych przez daną chwilę i środowisko. Ujęcie to – według F. Blachnickiego –
domaga się jednak dopowiedzenia, gdyż właściwe wezwanie, w sensie biblijnego
dei, wypływa dla Kościoła zawsze z jego niezmiennej istoty, z jej konfrontacji z
aktualnym stanem urzeczywistniania się Kościoła oraz z możliwością tego urzeczywistniania się, stworzoną przez teraźniejszą sytuację. A więc nie sytuacja jako
taka stanowi zasadę realizowania się Kościoła, ale swoista relacja, będąca „napięciem” pomiędzy istotą Kościoła a jej aktualną realizacją na tle konkretnej
sytuacji12. Tak więc teologię praktyczną, bo tym terminem Rahner posługiwał się
chętniej, rozumiał jako dyscyplinę teologiczną, która zajmuje się samorealizacją
Kościoła w kontekście teologicznej interpretacji sytuacji, w której przyszło Kościołowi realizować siebie13. Takie ujęcie tej teologicznej dyscypliny pozostaje w
11

A r n o l d, podtrzymując eklezjologiczną koncepcję dedukcji teologii pastoralnej G r a f a,
wzbogacił ją o dogmat chrystologiczny. B l a c h n i c k i opracowując krytycznie twórczość A r n o l d a (Pośrednictwo zbawcze Kościoła w ujęciu F. X. Arnolda. Problem zasady formalnej teologii pastoralnej. Lublin 1965 – rozprawa doktorska), sformułował bosko-ludzką zasadę A r n o l d a
jako zasadę personalistyczno-chrystologiczną. Przemyślenia A r n o l d a zawarte są głównie w
pracach: Dienst am Glauben. Das vordringlichste Anliegen heutiger Seelsorge. Freiburg 1949;
Grundsätzliches und Geschichtliches zur Theologie der Seelsorge. Das Prinzip des Gottmenschlichen. Freiburg 1949; Seelsorge aus der Mitte der Heilsgeschichte. Pastoraltheologische
Durchblicke. Freiburg 1956; Glaubensverkündigung und Glaubensgemeinschaft. Düsseldorf 1955.
12
F. B l a c h n i c k i: Nowy obraz Kościoła, dz. cyt., s. 418–419.
13
Praktische Theologie ist jene theologische Disziplin, die sich mit dem tatsächlichen und
seinsollenden, je hier und jetzt sich ereignenden Selbstvollzug der Kirche beschäftigt mittels der
theologischen Erhellung der jeweils gegebenen Situation, in der die Kirche sich selbst in allen
ihren Dimensionen vollziehen muss (Die praktische Theologie im ganzen der theologischen Disziplinen, Schriften VIII, 134). W związku z podaną przez R a h n e r a definicją teologii pastoralnej N.
M e t t e pisze, że die praktische Theologie ist nicht mehr als Vermittlungsinstanz zwischen teholo-
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nurcie koncepcji eklezjologicznej, zaś jej przedmiotem formalnym jest samorealizacja lub – jak chce F. Blachnicki – urzeczywistnianie się Kościoła w teraźniejszości14. Ważnym źródłem okazała się również dla ks. Blachnickiego patrystyczna idea Ecclesia Mater, przedstawiona przez K. Delahaye'a. Według niej,
obok przepowiadania słowa Bożego i szafarstwa sakramentów, jedną z podstawowych funkcji urzeczywistniania się Kościoła jest życie chrześcijańskie15. Z
kolei znaczenie F. Klostermanna, uwydatnił on dzięki wykazaniu uderzającej
zgodności koncepcji zasady wspólnoty z teologią Kościoła lokalnego, na nowo
odkrytą i dowartościowaną w eklezjologii Vaticanum II oraz uznaniu jej za zasadę życia Kościoła i teologii pastoralnej jako teologii tego życia16.
Krytyczna analiza współczesnej, europejskiej myśli pastoralno-teologicznej
posłużyła F. Blachnickiemu nie tylko do wprowadzenia jej na obszar polskiej
myśli teologicznej, lecz także do wypracowania oryginalnego ujęcia tej dyscypliny teologicznej. Ks. Blachnicki będąc świadom, że podstawę dedukcji koncepcji teologii pastoralnej winno stanowić integralne ujęcie Kościoła, odpowiadające współczesnej eklezjologii, a jednocześnie traktujące go jako byt żywy i
konkretny, stale rozwijający się, w początkowym okresie pracy nad sformułowaniem eklezjologicznej koncepcji teologii pastoralnej, dokonał przebadania aktualnej samoświadomości Kościoła, dotyczącej jego istoty, która aktualnie znalazła
swój najpełniejszy wyraz w dokumentach Vaticanum II17. Ów soborowy „obraz
wiodący” stał się dla niego podstawą dedukcji teologii życia i działania Kościoła

gischer Theorie und kirchlicher Praxis begriffen, sondern wird eindeutig der Seite der Theorie
zugeschlagen, allerdings nicht im Sinne einer praxisfernen Theorie, sondern einer Theorie, die
dicht an die Phänomen der Praxis bleibt (Zwischen Reflexion und Entscheidung. Der Beitrag Karl
Rahners zur Grundlegung der praktischen Theologie. „Trierer Theologische Zeitschrift“. R. 1987:
7 s. 29).
14
F. B l a c h n i c k i, TPO cz. 1 s. 89. Zdaniem B l a c h n i c k i e g o, mimo iż Handbuch der
Pastoraltheologie zawiera w sobie materialne elementy potrzebne do sformułowania zasady formalnej teologii pastoralnej i duszpasterstwa, to jednak daje się w nim w konsekwencji zauważyć
brak jednolitego i dedukcyjnego systemu, z którego wynikłyby zasady urzeczywistniania się Kościoła – zob. T e n ż e, TPO, cz. 2 s. 121–128.
15
K. D e l a h a y e poprzez rozróżnienie pośrednictwa zbawczego Kościoła w nadrzędnym i
zastępczym ojcostwie urzędu oraz w macierzyńskiej funkcji całej wspólnoty Ludu Bożego, dał
cenny wkład w rozumienie życia i działania Kościoła. Dobrze uzasadnione dowody istnienia w
tradycji wczesnochrześcijańskiej przekonanie, że cały Kościół jako Ecclesia Mater jest pośrednikiem zbawienia w stosunku do swoich członków, domagał się jednak teologicznego wyjaśnienia i
uzasadnienia (Erneuerung der Seelsorgsformen aus der Sicht der früchen Patristik. Freiburg 1958)
– zob. F. B l a c h n i c k i, Idea Kościoła, dz. cyt., s. 78–94.
16
Prinzip Gemeinde. Gemeinde als Prinzip des kirchlichen Lebens und der Pastoraltheologie
als der Theologie dieses Lebens. Wien 1965 – por. F. B l a c h n i c k i, Idea Kościoła, dz. cyt., s.
125–133.
17
TPO, cz. 2 s. l43–144.
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jako wspólnoty18. Pastoraliści określali to dążenie jako próbę uchwycenia totalnej
i dynamicznej istoty Kościoła w sensie znalezienia jakiejś podstawowej formuły
teologicznej, a więc zasady określającej istotne prawa życia i stawania się Kościoła, czyli zasady formalnej teologii pastoralnej i duszpasterstwa, pozwalającej
na precyzyjne i jednoznaczne sprecyzowanie zasad działania Kościoła i urzeczywistniania się w każdorazowej, historycznej postaci. Ten „obraz wiodący” posłużył F. Blachnickiemu za podstawę do podjęcia próby spekulatywnoteologicznego wyjaśnienia pojęcia koinonia. Tutaj wielką pomocą stała się dla
naszego Autora nowatorska wówczas, pneumatologiczna eklezjologia, wypracowana przez dogmatyka z Paderborn – Heriberta Mühlena19. Na jej podstawie F.
Blachnicki dokonał trynitarnej dedukcji Kościoła jako wspólnoty, co ostatecznie
umożliwiło sformułowanie zasady formalnej teologii pastoralnej i duszpasterstwa.

I. Koinonia jako zasada życia Kościoła
W rozprawie habilitacyjnej ks. Blachnicki zwrócił najpierw uwagę, że termin wspólnota występujący w dokumentach soborowych, stanowi ich myśl
przewodnią i je przenikającą20. Następnie, świadom pozostawania terminu w
18

Tamże, s. 162. Pojęcie „obraz wiodący” ks. B l a c h n i c k i rozumiał w sensie, jaki nadał
temu pojęciu M. D. K o s t e r (Zum Leitbild von der Kirche auf dem II. Vatikanischen Konzil. ThQ
R. 145: 1965 s. 13–41). Według niego rzeczywistości misterium Kościoła nie da się adekwatnie
wyrazić w żadnej definicji ani jakimś pojęciu teologicznym. Można ją natomiast wyrazić w jakimś
obrazie, wyrażającym totalność istoty Kościoła zgodnie z wolą Chrystusa. Kościół w każdej epoce
musi posiadać w swej świadomości taki obraz, w świetle którego może oceniać poprawność wypowiedzi teologicznych na swój temat oraz kierować swoim działaniem i urzeczywistnianiem się.
Taki totalny „obraz Kościoła” może przy tym istnieć tylko jeden i musi on znajdować się w podstawowych źródłach, w których od początku i niezmiennie wyraża się świadomość Kościoła (tamże, s.162–163).
19
B l a c h n i c k i oparł się głównie na: Una Mystica Persona. Die Kirche als Mysterium der
heilsgeschichtlichen Identität des Heiligen Geistes in Christus und den Christen: Eine Person in
vielen Personen. 2. Autl. Paderborn 1967; Der Heilige Geist als Person in der Trinität, bei der
Inkarnation und im Gnadenbund: Ich – Du – Wir. 2. Aufl. Münster 1966 (zob. TPO, cz. 2 s. 372–
422).
20
F. B l a c h n i c k i, TPO, cz. 2 s. 163–166. Cały II rozdział pracy habilitacyjnej Kościół jako wspólnota. Eklezjologia Vaticanum II jako podstawa dedukcji teologii pastoralnej, został później wydany w osobnej książce: Kościół jako wspólnota. Lublin 1992². Wspólnotę (koinonia, communio) B l a c h n i c k i rozumie w sensie biblijno-teologicznym, to znaczy jako rzeczywistość
nadprzyrodzoną, która zaistniała w tym świecie i stała się obecną z chwilą zesłania Ducha Świętego przez zmartwychwstałego i uwielbionego Chrystusa (TPO, cz. 2 s. 439), chociaż analizuje ją
także od strony filozoficznej i socjologicznej (tamże, s. 348–355). Biblijny termin koinonia (tamże,
s. 355–371) występuje przede wszystkim w pismach nowotestamentalnych w potrójnym znaczeniu: uczestnictwo (udział), udzielanie się, wspólnota. Z analiz tego terminu wynika, że pojęcie to
posłużyło św. Pawłowi, Łukaszowi i Janowi na oznaczenie tej nowej rzeczywistości, która zaistnia-
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bliskim powiązaniu z ideą ludu Bożego, mistycznego ciała Chrystusowego, Kościoła-sakramentu i rodziny Bożej, zauważył, że odgrywa on rolę „wspólnego
mianownika”, do którego można sprowadzić wszystkie inne określenia, stosowane zamiennie, jako jego synonimy21. Wszelkie inne określenia, zdaniem F.
Blachnickiego, pozostaną cząstkowe i będą domagać się określenia pojęcia Kościoła przez pojęcie wspólnoty.
Te wstępne ustalenia posłużyły zaznaczeniu opcji i kierunku szczegółowych
badań, aby ukazać i zanalizować soborową wizję Kościoła. Eklezjologia Vaticanum II zaskakuje bowiem bogactwem ujęć, dopuszcza różne możliwości jej porządkowania i syntetycznego przedstawienia. Można było to zauważyć w opracowaniach wybitnych teologów tego okresu, którzy podkreślali znaczenie określonych aspektów lub pojęć w próbach integralnego przedstawienia soborowej
nauki o Kościele22. Z nich najbardziej znaczące dla Blachnickiego okazały się
pojęcia (obrazy) ludu Bożego, sakramentu i wspólnoty. Nasz Pastoralista wykazał, że związek wewnętrzny pomiędzy ideą ludu Bożego a wspólnotowym ujęciem Kościoła, dla większości współczesnych mu teologów, jest najbardziej
oczywisty i dostrzegany oraz podkreślany23. Znaczy to, że wspólnota jest tą rzeczywistością, którą stanowi obraz ludu Bożego, zaś jej realizowanie i osiąganie
jest jego zadaniem i celem24. Wniknięcie natomiast w relacje, które zachodzą
pomiędzy ujęciem Kościoła jako wspólnoty a ujęciem Kościoła jako sakramentu
– według Sługi Bożego – nieoczekiwanie odsłania bardzo ścisłe i wzajemne powiązania obu tych idei. Jednakże idea wspólnoty wyjaśnia dopiero właściwą
treść idei Kościoła–sakramentu, a pojęcie sakramentu określa, w jakim sensie
Kościół jest wspólnotą25. Oznacza to, że Kościół o tyle jest sakramentem zbawienia, o ile jest wspólnotą, o ile istnieje i urzeczywistnia się w prawdziwej
wspólnocie. I odwrotnie: tam, gdzie powstaje i aktualizuje się rzeczywista
wspólnota ludzi z Bogiem i pomiędzy sobą w Chrystusie i Duchu Świętym, tam
równocześnie powstaje i zaczyna istnieć Kościół jako sakrament jedności i zbała w świecie po zmartwychwstaniu Chrystusa i zesłaniu Ducha Świętego, której istotą jest udział i
uczestnictwo człowieka w życiu Trójcy Świętej, tj. w życiu Ojca przez Syna w Duchu Świętym, powodujący zjednoczenie ludzi pomiędzy sobą w nową, wewnętrzną i ścisłą wspólnotę życiową (tamże, s. 360). I choć termin ten występuje w Piśmie św. stosunkowo rzadko, to jednak, w przekonaniu
Ks. B l a c h n i c k i e g o istnieje w Biblii o wiele więcej pojęć, które można uznać za synonimy
(przymierze lub testament, jedność, uczestnictwo [participatio], ekklesia) lub podkreślające czy też
wyjaśniające jakiś aspekt wspólnoty (życie i miłość). Terminem wyjętym z tradycji patrystycznej,
który stanowi synonim koinonii, jest niewątpliwie sanctorum communio.
21
Tamże, s. 166.
22
Por. B. B i e l a: Ks. Franciszek Blachnicki – uwarunkowania jego poglądów teologicznopastoralnych. ŚSHT 25/26 (1992–93) s. 212–216.
23
TPO, cz. 2 s. 187–193.
24
Tamże, s. 193.
25
Tamże, s. 194.
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wienia26. Ks. Blachnicki dostrzegł, że pojęcie sakramentu określa, w jakim sensie
Kościół jest wspólnotą. Do pojęcia wspólnoty, jaką jest Kościół, dodaje ono bowiem coś istotnego, czego nie można z niego wyprowadzić, a mianowicie, że jest
wspólnotą eschatologiczną. Nie wystarczy więc mówić: Kościół jest wspólnotą,
lecz trzeba określić dokładniej: Kościół jest wspólnotą sakramentem albo sakramentem wspólnoty27.
Tak zarysowany obraz Kościoła jako wspólnoty (lub Kościoła – sakramentu
wspólnoty) stanowi wewnętrzną jedność, jaka istnieje pomiędzy jej wymiarem
wertykalnym i horyzontalnym, tworząc zeń braterską wspólnotę wierzących28 ,
wspólnotę charyzmatów i wynikających zeń posług (służb)29, która w sprawowaniu liturgii objawia się i urzeczywistnia jako skuteczny znak Kościoła–
wspólnoty30. Mówiąc zatem o Kościele jako wspólnocie, dokumenty soborowe
mają na uwadze zawsze podwójny wymiar tej wspólnoty, mianowicie wymiar
wertykalny i horyzontalny. Pierwszy to wspólnota człowieka z Bogiem, drugi to
wspólnota międzyludzka. Obu tych wymiarów oczywiście nie można pojmować
jako dwóch odrębnych rzeczywistości niezależnych od siebie. Są to tylko dwa
aspekty jednej i tej samej rzeczywistości, z których jeden wynika koniecznie z
drugiego i w nim się zawiera. Wspólnota z Bogiem tworzy wspólnotę międzyludzką, człowiek o tyle wchodzi w jedność społeczną z innymi ludźmi, o ile jednoczy się w Chrystusie i w Duchu Świętym z Ojcem. Kościół zaś jest wspólnotą
ludzi dlatego, że jest tajemnicą zjednoczenia człowieka z Bogiem. Owa zasada
priorytetu koinonii wertykalnej przed horyzontalną przenika – zdaniem Blachnickiego – dokumenty soborowe, co wyraża się m.in. w ich orientacji trynitarnej
i personalistycznej31.
Z kolei trynitarna dedukcja pojęcia koinonia ukazała, że istotą Kościoła jako
wspólnoty jest uczestnictwo w życiu trynitarnym udzielane przez Ojca posyłającego Syna i Ducha Świętego. Zgodnie z osobowym charakterem tego życia
26

Tamże, s. 199.
Tamże, s. 205.
28
Tamże, s. 205–255.
29
Tamże, s. 255–282.
30
Tamże, s. 282–311; por. B. B i e l a: Kościół–Wspólnota. Wspólnota jako zasada urzeczywistniania się Kościoła w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego (1921–1987). Katowice 1993 s. 20–
55.
31
Konstytucja »Lumen gentium« wprowadza nas w głąb misterium Kościoła przez to głównie,
że przedstawia jego trynitarną, chrystologiczną i pneumatologiczną wizję. Kościół ma swoje źródło, swój prawzór i swoją praprzyczynę w tajemnicy Trójcy Przenajświętszej i dlatego ukazuje się
w swojej najgłębszej istocie jako tajemnica jedności i wspólnoty. Na tym polega święta tajemnica
jedności Kościoła w Chrystusie i przez Chrystusa, gdzie Duch Święty jest sprawcą różnorodnych
darów. Największym wzorem i zasadą tej tajemnicy jest jedność jednego Boga Ojca i Syna w Duchu Świętym w troistości Osób (F. B l a c h n i c k i: Nowy obraz Kościoła, dz. cyt., s. 425; por. DE
2).
27
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uczestnictwo w nim polega na aktualizacji osobowej ja – ty relacji pomiędzy
człowiekiem a Bogiem, który udziela siebie w Chrystusie, sprawiając równocześnie przyjęcie tego udzielania się w Duchu Świętym. Duch Święty aktualizując
człowieka w jego istnieniu osobowym, sprawia w nim postawę wiary i miłości
jako postawę osobowego oddania siebie. Chrystus jako Słowo oddania się Ojca,
staje wobec wolności ludzkiej osoby jako wezwanie do zjednoczenia z Nim przez
pośrednictwo słowa i sakramentu, a skoro zostaje w Duchu Świętym przyjęty
wchodzi w komunię względnie koinonię z nią, wprowadzając ją równocześnie w
koinonię z Ojcem. Ta koinonia, którą można określić jako koinonię wertykalną,
jest tego rodzaju, że równocześnie konstytuuje koinonię horyzontalną ze wszystkimi, którzy zostali dopuszczeni do tej samej wspólnoty z Ojcem przez Syna w
Duchu Świętym, stając się Kościołem32. Tym jednoczącym podmiotem jest Duch
Święty, dzięki któremu Kościół jest tajemnicą jednej Osoby w wielu osobach (w
Chrystusie i wiernych)33.
Konsekwencją pojmowania Kościoła w świetle tajemnicy życia wewnętrznego Trójcy Świętej jest więc dostrzeżenie człowieka głównie w jego wartości
osoby i zrozumienie, że jest ona przeznaczona do życia we wspólnocie. Jeżeli zaś
dla wyjaśnienia tajemnicy Trójcy Świętej istotne są pojęcia osoby i jedności,
wspólnoty oraz zrozumienie koniecznego wewnętrznego powiązania tych pojęć,
to „trynitarne ujęcie” Kościoła musi wyjaśniać jego istotę z pomocą pojęć „osoba” i „wspólnota” we wzajemnym ich przyporządkowaniu do siebie. W tym sensie – według F. Blachnickiego – możemy również mówić o personalizmie jako
idei przewodniej przenikającej wszystkie dokumenty Soboru. Personalizm ten
wyraża się w podkreślaniu wolności i godności osoby oraz wiary i słowa Bożego
jako elementów konstytutywnych koinonii wertykalnej34.
Kościół, będący koinonią z Ojcem przez Chrystusa i w Duchu Świętym,
przybiera w świecie również postać koinonii horyzontalnej, czyli braterskiej
wspólnoty z innymi ludźmi. Idea braterstwa, która na nowo odżyła w Kościele,
świadczy – zdaniem F. Blachnickiego – o tym, że Kościół dziś pragnie znowu
stać się obecnym w świecie przez wcielenie się w konkretne, braterskie wspólnoty, gdzie przynależność do Kościoła wyrażałaby się w aktualnie i egzystencjalnie
przeżywanych relacjach międzyludzkich35. Tak też widzi to Sobór, dla którego
Kościół nie jest anonimową czy abstrakcyjną wielkością, ale konkretną i realną
wspólnotą istniejącą i urzeczywistniającą się we wspólnocie Kościoła lokalnego36.
32

F. B l a c h n i c k i, TPO, cz. 2 s. 430.
Tamże, s. 374–386.
34
F. B l a c h n i c k i, Nowy obraz Kościoła, dz. cyt., s. 426.
35
Tenże, TPO, cz. 2 s. 232.
36
T e n ż e: Nowy obraz Kościoła, dz. cyt., s. 427.
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Ponownie odkrycie i przypomnienie przez Sobór teologii Kościoła lokalnego jest wg naszego Autora jednym z wielkich i kluczowych osiągnięć Vaticanum
II. Nauka tego Soboru daje ponadto podstawę do konstruowania teologii Kościoła lokalnego jako znaku oraz sposobu obecności i urzeczywistniania się Kościoła
powszechnego. W oparciu o tę naukę można – zdaniem F. Blachnickiego – nie
tylko mówić o teologii Kościoła lokalnego sensu stricto, to jest diecezji z biskupem, ale także o teologii parafii i mniejszych wspólnot37. To dowartościowanie
przez Sobór wspólnot lokalnych jest konsekwencją z kolei pneumatologicznej
wizji Kościoła, gdyż specyficzna funkcja Ducha Świętego wyraża się w tym, że
udziela On życia Bożego »hic et nunc«, tzn. w konkretnej społeczności, aktualizując w niej osobowe relacje z Chrystusem i pomiędzy sobą. W świetle pneumatologicznej eklezjologii ukazuje się wyraźnie miejsce i rola wspólnot zakonnych,
rodzinnych oraz małych grup, które także partycypują w urzeczywistnianiu się
Kościoła jako sakramentu Ducha Świętego38.
Ogromne znaczenie teologiczno-pastoralne ma również ujęcie Kościoła jako
wspólnoty służb i charyzmatów. Dzięki temu Sobór zrywa ostatecznie z podziałem Kościoła na element aktywny i pasywny, na podmiot i przedmiot, na jedynie
kierujących pasterzy i jedynie kierowaną i słuchającą owczarnię. Cały Kościół
jest więc podmiotem apostolskiej sukcesji i posłannictwa Chrystusa, wszyscy są
wspólnie powołani do budowania Ciała Chrystusowego, wszyscy są przez
chrzest uczestnikami wspólnego kapłaństwa Chrystusowego, które wcale nie jest
mniej ważne w Kościele od kapłaństwa hierarchicznego, nazywanego w dokumentach soborowych kapłaństwem ministerialnym, stojącym w służbie wspólnoty. Nikt wreszcie nie jest w Kościele pozbawiony charyzmatów, czyli darów dla
budowania wspólnoty. Wszyscy więc powinni w duchu braterstwa i jedności
kolegialnie pracować nad urzeczywistnianiem Kościoła39.
Z zagadnieniem Kościoła – sakramentu wspólnoty, blisko związany jest w
dokumentach soborowych sposób wartościowania liturgii w życiu Kościoła.
Liturgia w ujęciu Soboru jest wręcz ukazana jako skuteczny znak Kościoła–
37

T e n ż e, TPO, cz. 2 s. 244.
T e n ż e: Chrystus i Duch Święty u początków Kościoła. „Znak”. R. 28: 1976 nr 2 s. 170.
Wspólnota lokalna powstaje wszędzie tam, gdzie przez biskupa lub wydelegowanego przez niego
kapłana sprawowana jest Eucharystia i głoszone jest słowo Boże dla określonej społeczności,
dążącej szczerze do przybrania rysów braterskiej wspólnoty przez realizację przykazania miłości
Pana. Powstały w ten sposób Kościół lokalny jest znakiem Kościoła powszechnego, w którym ten
Kościół jest prawdziwie obecny (TPO cz. 2 s. 431). Oczywiście ks. B l a c h n i c k i jest świadomy,
że nie można mówić o teologii parafii jako takiej, bo nie stanowi ona elementu struktury Kościoła z
ustanowienia Bożego. Sobór jednak w swojej teologii Kościoła lokalnego wskazał na parafię, jako
jedną z form urzeczywistniania się Kościoła (por. KL 42), wskazując jednocześnie na możliwość jej
otwarcia się w dół, ku mniejszym wspólnotom, nie będących jej zagrożeniem i rozbiciem, ale »podbudową« i uzupełnieniem (TPO, cz. 2 s. 244).
39
T e n ż e: Nowy obraz Kościoła, dz. cyt., s. 430–431 (por. DA 2–3, KK 12. 32, DK 2).
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wspólnoty. Szczególnie dotyczy to liturgii zgromadzenia eucharystycznego.
Można więc powiedzieć, że liturgia jest sakramentem Kościoła, czyli znakiem, w
którym on się objawia i przez który się urzeczywistnia. Ukazana przez Vaticanum II wizja liturgii nie pozwala zatem – zdaniem naszego Autora – na ujęcie jej
jako jednego ze środków urzeczywistniania się Kościoła. Liturgia, zwłaszcza
zgromadzenia eucharystycznego jest bowiem znakiem, w którym ukazuje się Kościół ze wszystkimi elementami należącymi do jego istoty jako koinonii w aspekcie wertykalnym i przez który jako znak skuteczny wszystkie inne istotne elementy
się aktualizują. Przez uczestnictwo w liturgii wierni wchodzą we wspólnotę z
Chrystusem w Jego tajemnicy paschalnej i ze sobą wzajemnie w Duchu Świętym
stając się Kościołem i dlatego liturgia musi znajdować się w centrum wszystkich
wysiłków zmierzających do urzeczywistniania się Kościoła, tak iż należy mówić o
»działalności duszpasterskiej ześrodkowanej w liturgii« oraz o takiej działalności
duszpasterskiej dla której liturgia byłaby szczytem i źródłem40.
Za ks. Blachnickim możemy zatem powiedzieć, że fundamentem Kościoła
pojętego jako wspólnota jest jego wymiar wertykalny. To osobowe zjednoczenie
człowieka z Chrystusem w Duchu Świętym dokonuje się w wierze i miłości poprzez słowo i sakrament. Personalny i sakramentalny charakter wspólnoty implikuje w sposób konieczny wspólnotę międzyludzką. W ten sposób powstaje
wspólnota Kościoła lokalnego, która jest widzialnym znakiem niewidzialnej
wspólnoty z Duchem Świętym. We wspólnocie tej każdy z jej członków zobowiązany jest w duchu kolegialnym do diakonii, czy to dzięki posiadanym charyzmatom, czy też przez otrzymane sakramentalne zobowiązanie do służby wspólnocie. Tak przedstawiony Kościół jawi się jako sakrament zbawienia. Jego centralnym znakiem, który go objawia i urzeczywistnia zarazem, jest zgromadzenie
eucharystyczne41.
To opisowe przedstawienie istotowej treści pojęcia koinonia pozwoliło F.
Blachnickiemu podjąć próbę sformułowania zasady życia Kościoła. Zgodnie z
tym, iż termin ,,zasada” (principium) może być rozumiany w znaczeniu podwójnym: w znaczeniu przyczyny formalnej (causa formalis), czyli formy jakiegoś
bytu, określającej jego istotę i sprawiającej, że jest on tym, czym jest oraz w znaczeniu: „principium” jako źródło, początek, a więc w znaczeniu przyczyny
sprawczej (causa efficiens), koinonia jest zasadą życia Kościoła w jednym i drugim znaczeniu. Kościół bowiem jest sobą, urzeczywistnia się zgodnie ze swoją
istotą i naturą oraz zgodnie z wolą Chrystusa, gdy urzeczywistnia się jako wspólnota i w konkretnej wspólnocie. Z drugiej strony aktualizowanie się Kościoła we
40
T e n ż e, TPO, cz. 2 s. 434; zob. T e n ż e: Urzeczywistnianie się Kościoła w liturgii. „Collectanea Theologica”. R. 37: 1967 nr 1 s. 24–62 por. KL 10).
41
Ks. B l a c h n i c k i najważniejsze wyniki swoich analiz zawarł w 32 tezach (TPO, cz. 2 s.
423–438).
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wspólnocie staje się z kolei zasadą i przyczyną jego wzrostu: pomnożenia i przekazania jego życia, zarówno w odniesieniu do jego własnych członków, należących już w jakiś sposób do jego wspólnoty, jak i w odniesieniu do będących
jeszcze poza jego widzialną wspólnotą. Powyższe stwierdzenia można więc wyrazić w następującej formule: Zasadą życia Kościoła określającą, w jaki sposób
ma się on urzeczywistniać zgodnie z wolą Chrystusa i swoją naturą i dla zapewnienia sobie wewnętrznego i zewnętrznego wzrostu, jest »koinonia«, czyli – zrealizowana w widzialnym znaku posługi słowa i sakramentu oraz społecznej jedności wiary i miłości – wspólnota ludzi z Chrystusem i ze sobą w Duchu Świętym,
który jako jedna i ta sama Osoba w Chrystusie i wszystkich członkach Kościoła
stanowi niewidzialną istotę tej wspólnoty42. Tak zrealizowana wspólnota stanowi
nie tylko istotę życia Kościoła, ale także źródło tego życia, którego przekazywanie i rozwój jest istotnym celem działań Kościoła43.

II. Koinonia jako zasada działania Kościoła
Dokonana przez ks. Blachnickiego synteza nauki soborowej o Kościele,
zbudowanej wokół pojęcia Kościoła–wspólnoty, wykazała, że pojęcie koinonia
jest rzeczywiście tak bogate w treść, iż można w nim widzieć „obraz wiodący”
całej myśli eklezjologicznej Soboru Watykańskiego II. Oczywiście naszemu
Pastoraliście chodziło o syntezę z punktu widzenia potrzeb teologii pastoralnej,
jako teologii urzeczywistniania się i działania Kościoła. Dla teorii działania zaś
najważniejsze jest określenie celu działania, cel bowiem określa wszystkie inne
jego elementy, jego środki, metody, podmiot. Ze wszystkich stosowanych w
dokumentach soborowych określeń Kościoła, które mogłyby być przyjęte jako
„obraz wiodący” i syntetyzujący całość soborowej myśli eklezjologicznej, pojęcie „wspólnoty w Chrystusie” jest najbliższe określeniu celu życia i działania
Kościoła. Można wprawdzie powiedzieć, że celem działań Kościoła jest budowanie Ciała Chrystusowego czy gromadzenie i formowanie Ludu Bożego. Takie
ujęcie domaga się jednak od razu dalszego dopowiedzenia, na czym właściwie
polega to »budowanie« czy »formowanie«, i wtedy trzeba będzie sięgać do pojęcia wspólnoty. Z ujęcia Kościoła jako sakramentu i misterium trudno wyprowadzić określenie tego celu, chyba że się dopowie, iż Kościół jest sakramentem jedności czy zjednoczenia ludzi z Bogiem i pomiędzy sobą, określając bliżej pojęcie
42

T e n ż e, TPO, cz. 2 s. 444; T e n ż e: Nowy obraz Kościoła, dz. cyt., s. 436–437.
Formuła ta, nazwana zasadą życia Kościoła, pozwala według B l a c h n i c k i e g o w sposób naukowy i teologiczny ocenić, czy działalność Kościoła, czyli jego duszpasterstwo, w danym
momencie historycznym i w danym środowisku pozostaje w zgodzie z istotą Kościoła oraz jego
misji. Z drugiej strony formuła ta pozytywnie określa działanie Kościoła co do jego celu oraz co do
jego istotnych elementów i przymiotów (T e n ż e: Nowy obraz Kościoła, dz. cyt., s. 437).
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Kościoła–sakramentu przez pojęcie wspólnoty”44. Dlatego też dla F. Blachnickiego pojęcie wspólnoty, samo w sobie zawiera określenie tego, co ma być celem
działania Kościoła, aby Kościół przez to działanie urzeczywistniał swoją istotę.
W celu sformułowania precyzyjnej odpowiedzi na pytanie: co można i co
należy czynić, aby przyczynić się do urzeczywistniania się Kościoła jako wspólnoty, F. Blachnicki podjął próbę odpowiedzi na inne pytanie: w jakim sensie i w
jakim zakresie wspólnota może być przedmiotem świadomej i zamierzonej działalności Kościoła, przyczyniającej się do jego rozwoju. W pytaniu tym chodziło
w istocie o rozświetlenie problemu – na ile wspólnota może być w swym powstaniu, istnieniu i rozwoju uzależniona od działalności Kościoła, skoro to, co
stanowi istotę wspólnoty, nie może być jako takie przedmiotem żadnej działalności ludzkiej i nie może być przez nią stworzone. Chodziło więc o teologiczne
wyjaśnienie i uzasadnienie stwierdzenia, że Kościół jako wspólnota jest pośrednikiem zbawienia45.
Mówiąc o pośrednictwie zbawczym Kościoła, F. Blachnicki zdawał sobie
sprawę dzięki studiom nad twórczością Arnolda, że wpierw trzeba właściwie
rozumieć samo pojęcie zbawienia. Przede wszystkim nie może ono być ujmowane statycznie w postaci jakiegoś dobra, które może być posiadane na sposób rzeczy, ale dynamicznie – jako wejście człowieka w Boże plany zbawcze, których
celem jest zjednoczenie ludzkości z Bogiem46. Należy przy tym respektować
personalistyczną i dialogiczną strukturę zbawienia47. Z jednej strony trzeba więc
wziąć pod uwagę pojęcie natury ludzkiej, z punktu widzenia jej struktury, jako
osoby rozumnej i działającej w sposób wolny. Z drugiej strony należy mieć na
uwadze charakter osobowy Boga. Bóg stwarzając człowieka jako osobę przeznaczył go i wezwał do dialogu miłości z Sobą. W odpowiedzi na to wezwanie
człowiek znajduje swoje wypełnienie. Zbawienie polega zatem na zjednoczeniu z
Bogiem przez osobową miłość, czyli przez wolne oddanie siebie Bogu, względnie przez przyjęcie w wolnym akcie oddania siebie Boga, również w wolnej decyzji pragnącego dać siebie48. Zbawienie, a ściśle mówiąc proces zbawczy ma
więc strukturę międzyosobowego dialogu. Pośrednictwo zbawcze musi respektować ten zasadniczy charakter procesu zbawczego. Jego celem może być tylko
umożliwienie, zaktualizowanie i ułatwienie tego osobowego spotkania między
Bogiem i człowiekiem. Pozytywnie oznacza to, że pośrednictwo zbawcze jest
konieczne dla procesu zbawczego, albowiem dzięki niemu Bóg może stanąć wo44

Tamże, s. 431–432.
T e n ż e, TPO, cz. 2 s. 447. Zob. B. B i e l a: Kościół-Wspólnota, dz. cyt., s. 56–67.
46
TPO, cz. 1 s. 69–70.
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Tamże, s. 66–78.
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G. M a r (pseudonim): Problem formalnej zasady teologii pastoralnej i duszpasterstwa.
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bec człowieka, dając mu się poznać w taki sposób, żeby to poznanie nie zniewoliło go, ale miało charakter apelu skierowanego do jego wolności49.
Obok tej personalistycznej przesłanki, decydującą – według F. Blachnickiego – jest jednak ta, która orzeka, że pośrednictwo zbawcze Kościoła musi być we
wszystkim zorientowane na pośrednictwo Boga–Człowieka, który jest prototypem wszelkiego pośrednictwa. Chrystus, który jest Słowem miłości wypowiedzianym przez Ojca, a zarazem odpowiedzią miłości wracającej od Ojca,
pozostaje w stosunku do Ojca w relacji dialogu i ten dialog jest prawzorem
wszelkiego dialogu stworzeń rozumnych z Bogiem50. Chrystus jest jednakże i
realizatorem spotkania człowieka z Bogiem, które stanowi cel pośrednictwa
zbawczego Kościoła. W tajemnicy Wcielenia i Odkupienia transponuje On na
płaszczyznę istnienia w ludzkiej naturze swój wewnątrztrynitarny dialog z Ojcem. Jest więc najpierw Słowem Ojca, które Ojciec wypowiada do ludzi, przez
które wzywa je do dialogu z Sobą. W tym sensie Słowo Wcielone jest Pośrednikiem w dialogu człowieka z Bogiem, gdyż dialog ten jest możliwy tylko za pośrednictwem Słowa. Chrystus jest równocześnie odpowiedzią człowieka w dialogu z Ojcem. Tajemnica Paschalna Chrystusa – to odpowiedź, jaką dał Chrystus,
wypełniając wszelką sprawiedliwość w stosunku do Ojca. Przyjęcie przez człowieka Słowa Ojca i wejście w odpowiedź, jaką Słowo daje w imieniu ludzkości
Ojcu, dokonuje się w Duchu Świętym, który udziela człowiekowi swojej miłości51. Cały więc proces zbawczy, którego istotą jest dialog prowadzący do spotkania względnie zjednoczenia z Bogiem, można wyrazić jako samoudzielanie się
Trójjedynego Boga człowiekowi. Wynika z tego, że istotą pośrednictwa
zbawczego może być tylko uobecnianie i aktualizowanie samoudzielania się
Boga w Chrystusie i w Duchu Świętym52.
W związku z tym, że istotą procesu zbawczego, a więc i wspólnoty jest
udzielanie się Boga w podwójnym posłannictwie Syna i Ducha Świętego, można
również mówić – zdaniem naszego Autora – o podwójnym porządku pośrednictwa zbawczego Kościoła: porządku chrystologicznym i pneumatologicznym53.
49

T e n ż e: Katechetyka fundamentalna. Skrypt dla studentów KUL. Lublin 1970, s. 124–125.
TPO, cz. 1 s. 256–257.
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Tamże, s. 257–259.
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T e n ż e: Katechetyka fundamentalna, dz. cyt., s. 129.
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Zob. krytyczne uwagi ks. B l a c h n i c k i e g o wobec koncepcji K. R a h n e r a (HPT 1,
118–132), który sięgając do wewnątrztrynitarnych pochodzeń Osób Bożych mówi o Prawdzie i
Miłości jako sposobach obecności Boga w Kościele. Czy nie lepiej byłoby po prostu zrezygnować
ze sztywnego schematu, ujmującego obecność Boga w świecie przez Kościół w aspekcie pojęć
prawdy i miłości, mówić po prostu o podwójnym sposobie udzielania się Boga, a tym samym Jego
obecności w Słowie i w Duchu Świętym, co nie pokrywa się adekwatnie z jego obecnością jako
Prawda i Miłość? Takie ujęcie nie jest ani koniecznym następstwem przyjętych trynitarnych założeń ani też nie przyczynia się do głębszego, teologicznego zrozumienia principiów, mającego się
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Chrystologiczny porządek pośrednictwa zbawczego odpowiada podwójnemu
aspektowi, w jakim można rozpatrywać Słowo Przedwieczne w Jego istnieniu
wewnątrztrynitarnym oraz w Jego misji w ramach ekonomii zbawczej. Jest Ono
Słowem Ojca wypowiedzianym do ludzkości oraz odpowiedzią daną Ojcu w
ludzkiej naturze i w imieniu ludzkości. Ponieważ jedna i druga misja Syna realizuje się historycznie, przez jednostkową i konkretną naturę ludzką zjednoczoną
osobowo z Osobą Słowa Przedwiecznego i uczynioną Jego narzędziem, a z drugiej strony dotyczy ona wszystkich ludzi, którzy muszą wejść w bezpośredni
kontakt z nią, zachodzi konieczność pośrednictwa zbawczego Kościoła poprzez
słowo i sakrament54. Pośrednictwo słowa i sakramentu zapewnia więc uobecnianie do końca czasów, wobec poszczególnych ludzi podwójnego charakteru misji
Chrystusa.
Dzieło odkupienia w Chrystusie, to rzeczywistość obiektywna, niezależna od
człowieka, którą człowiek wezwany do spotkania z Bogiem już zastaje. Z natury
tej rzeczywistości wynika więc, że nie może ona zasadniczo być zależna od
człowieka, od jego zasług czy usposobienia. Dlatego też pośrednictwo chrystologiczne, które ks. Blachnicki nazywa również pośrednictwem obiektywnym, jest
ściśle związane z hierarchicznym urzędem w Kościele, którego zadaniem jest
uobecnianie zbawczego wezwania Bożego w Chrystusie na płaszczyźnie personalnego znaku. Tym znakiem obecności Chrystusa jest osoba ludzka, którą angażuje Chrystus, aby za jej pośrednictwem uobecniać się w Kościele w charakterze
Oblubieńca wzywającego do spotkania z Sobą. Istnienie hierarchicznego urzędu
nadaje więc Kościołowi strukturę dialogiczną, będącą widzialnym znakiem dialogicznego charakteru wspólnoty z Bogiem, mającej się w nim zaktualizować55.
Związanie urzędu z władzą nieomylnego nauczania w sprawach wiary i moralności oraz z szafarstwem sakramentów, z ich działaniem ex opere operato, uwydatnia i zabezpiecza obiektywny charakter tej formy pośrednictwa56.
To wszystko, co zostało określone jako chrystologiczny porządek pośrednictwa zbawczego, zmierza do zjednoczenia ludzi z Bogiem i pomiędzy sobą.
Wspólnota ta, zgodnie z osobowym charakterem Boga i natury ludzkiej, może
dokonać się tylko w sposób osobowy, to znaczy przez wolne przyjęcie samooddania się Boga w Chrystusie w akcie wzajemnego oddania się w wierze i miłości.
urzeczywistniać Kościoła (nie można przede wszystkim przy pomocy tych pojęć wyrazić adekwatnie
istoty relacji międzyosobowych w Trójcy Świętej) (TPO, cz. 2 s. 111–121).
54
Jest to konsekwencja zrealizowania spotkania z Bogiem w konkretnym człowieczeństwie
Jezusa Chrystusa. Odtąd wszelkie spotkanie zbawcze człowieka z Bogiem musi dokonywać się w
historycznym, przestrzenno–czasowym porządku. Każdy człowiek musi więc być wszczepiony w
odpowiedź miłości Chrystusa i tu ma swoje ostateczne uzasadnienie to wszystko, co można określić jako porządek sakramentalny pośrednictwa zbawczego Kościoła (TPO, cz. 1 s. 268–270).
55
TPO, cz. 2 s. 448–449.
56
Tamże, s. 86; por. TPO, cz. 1 s. 270–271.
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To zaś może się dokonać tylko w Duchu Świętym, gdyż misja Jego polega na
tym, że posłany do ludzkiej osoby, uzdalnia ją do postawy dawania siebie w obliczu przychodzącego w Chrystusie Boga, prowadząc ją w konsekwencji do
zjednoczenia z Nim57. Dlatego też według F. Blachnickiego pośrednictwo zbawcze Kościoła, czyli duszpasterstwo, musi być sprawowane w tym celu i w taki
sposób, aby uobecniać samoudzielanie się Boga w Chrystusie przez słowo i sakrament oraz warunkować wolne przyjęcie tego samoudzielania się w Duchu
Świętym przez wiarę i miłość dla wzrostu Kościoła58. To ostatnie stwierdzenie
mówiące, że przyjęcie oddania się Boga przez Chrystusa w Duchu Świętym jest
przyczyną wzrostu Kościoła, domagało się jednak uzupełnienia w oparciu o
aspekty związane z pojęciem wspólnota oraz w świetle tajemnicy pochodzenia
Ducha Świętego od Ojca i Syna, która objawia podstawowe prawo życia i wzrostu Kościoła – prawo życiodajnej miłości59.
Prawo życiodajnej miłości w swej istocie opiera się bowiem na stwierdzeniu,
że zachodzi wewnętrzny i genetyczny związek pomiędzy oblubieńczą miłością
wzajemnego oddania się a tajemnicą płodności i macierzyństwa. Miłość osobowa, polegająca na wzajemnym oddaniu się osób i prowadząca do zjednoczenia,
jest zawsze z istoty swej miłością owocną i życiodajną60. Prawo to ma swoje
ostateczne uzasadnienie w Tajemnicy Trójcy Świętej, a konkretnie w tajemnicy
Ducha Świętego, który od Ojca i Syna pochodzi. Tkwi ono także u podstaw tajemnicy Odkupienia, która jest aktem największej miłości Chrystusa wyrażającej
się w oddaniu życia. Dar ten przyjęty przez Ojca, ukazujący się w zmartwychwstaniu i uwielbieniu Chrystusa, jest źródłem wylania Ducha Świętego na odkupioną ludzkość61.
Ks. Blachnicki podkreśla jednak tutaj, że to zjednoczenie Ojca z Synem,
ujawniające się w tajemnicy paschalnej, tym różni się od zjednoczenia wewnątrztrynitarnego, że jest w nie włączony Chrystus jako człowiek i w związku z
tym człowieczeństwo Chrystusa w swoim zjednoczeniu z Ojcem staje się princi57

Tamże, s. 388–402, 449–450.
Taka jest treść sformułowanej przez B l a c h n i c k i e g o „personalistyczno-chrystologicznej” zasady teologii pastoralnej i duszpasterstwa (G. M a r: Problem zasady formalnej, dz. cyt., s.
320).
59
Teologiczne wyjaśnienie tego problemu związane z realizacją Kościoła przez wszystkich
wiernych, nie wychodzi u ks. B l a c h n i c k i e g o poza ramy propozycji i teologicznej hipotezy,
domagającej się osobnego opracowania w ramach systematycznej eklezjologii (TPO, cz. 2 s. 401–
402).
60
W porządku stworzonym prawo miłości znajduje swoją typową realizację w małżeństwie i
jego tajemnicy płodności. Łączy się to z tajemnicą samego życia. Dotyczy to szczególnie najwyższej formy życia, jaką jest życie osobowe, które może być określone jako posiadanie życia w
dawaniu życia. To zaś dawanie życia posiada podwójny rytm: oblubieńcze dawanie się sobie
dwóch osób prowadzi do dawania życia przez te dwie osoby osobie trzeciej (TPO, cz. 2 s. 394).
61
Tamże, s. 450.
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pium zesłania Ducha Świętego na ludzkość. To zaś łączy się ściśle z tajemnicą
namaszczenia Jezusa Duchem Świętym, której istotą jest włączenie człowieczeństwa Chrystusa w Boże plany zbawcze. Skutkiem tego namaszczenia jest to, że
Jezus Chrystus żyje i działa zawsze w doskonałym oddaniu się i poddaniu woli
Ojca. Dlatego też Duch Święty jako uosobione „My” Ojca i Syna musi być od
początku obecny w życiu ziemskim Chrystusa. Skoro zaś „owocem” zjednoczenia Syna z Ojcem jest wylanie Ducha Świętego, trzeba przyjąć, że Duch Święty,
o ile działa w i przez Osobę Jezusa Chrystusa, staje się z Nim i z Ojcem swoim
własnym Principium. Od chwili więc szczytowego oddania się Chrystusa Ojcu w
ofierze krzyżowej, może On odtąd jako człowiek zsyłać Ducha Świętego – jako
źródło nowego życia – odkupionej ludzkości. Łączy się to ściśle z tajemnicą
Kościoła, której istotą jest wejście osoby ludzkiej w oblubieńczą relację z Chrystusem oraz zjednoczenie z Nim. Dokonuje się to jednak w Duchu, który uzdalnia osobę do wejścia przez miłość w osobową relację ze Słowem Wcielonym.
Konsekwentnie trzeba więc powiedzieć, że Duch Święty jest także sam „owocem” tego zjednoczenia dla pozostałych członków Kościoła. Zjednoczenie z
Chrystusem na mocy prawa życiodajnej miłości, musi być także owocne i płodne
w życiu Kościoła, i na tym polega pośrednictwo zbawcze całego Kościoła, sprawowane we wszystkich jego członkach62.
I w tym wyraża się – zdaniem naszego Autora – najgłębsza tajemnica pośrednictwa zbawczego, że Chrystus w udzielaniu łask nowego życia posługuje
się pośrednictwem całego
swojego Kościoła. Nie czyni tego jednak na sposób mechanicznego rozdawania rzeczowo pojętych „łask”, przy pomocy Kościoła rozumianego na sposób
swoistej instytucji „rozdzielczej”, ale w sposób personalistyczny, konstytuując
Kościół jako swoją Oblubienicę, którą prowadzi – przez Ducha Świętego – do
zjednoczenia w miłości. To zrealizowane zjednoczenie z Chrystusem staje się z
kolei macierzyńskim principium udzielania łask, czyli Ducha Świętego poszczególnym członkom Kościoła, względnie ludziom powołanym do niego, jednak pozostającym jeszcze poza nim63. O ile Kościół, we wszystkich osobach
będących jego członkami, jest oddany Chrystusowi w Duchu Świętym jako Jego
Oblubienica, o tyle jawi się on w porządku łaski jako macierzyński i płodny,
stając się Kościołem–Matką64. Kościół jest więc dlatego Kościołem–Matką, ponieważ jest wierną Oblubienicą Chrystusa65.
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Tamże, s. 396–397.
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Na tym, że Kościół jest Oblubienicą i Matką polega też w istocie pośrednictwo zbawcze Kościoła. Kościół pośredniczy w przekazywaniu zbawienia
nie tyle przez to, co czyni w stosunku do swoich członków, ile przez to, czym on
jest ze swojej istoty. Oddając się Chrystusowi, będąc Jego Oblubienicą, Kościół
zarazem rodzi Chrystusa i jest Jego Matką i tym samym także pośrednikiem
zbawienia. Jeżeli zaś weźmie się pod uwagę, że Kościół staje się Oblubienicą
Chrystusa, mogąc być oddanym przez miłość, tylko na tyle, na ile otrzymuje
Ducha Świętego jako owoc Odkupienia, to wtedy można powiedzieć, że Kościół
jako całość jest zarazem owocem i pośrednikiem zbawienia66. Ponieważ istotnym sprawcą tego życiodajnego oddania się Chrystusowi jest Duch Święty,
można – zdaniem F. Blachnickiego – ten porządek pośrednictwa zbawczego nazwać pośrednictwem pneumatologicznym67.
Precyzując ten porządek pośrednictwa zbawczego Kościoła w kategoriach
personalistycznych, F. Blachnicki zwraca uwagę na to, że Kościół realizuje siebie
w swoim podwójnym charakterze Oblubienicy i Matki zasadniczo w aktach osobowych swoich członków. Osoba, decydująca się pod wpływem działania Ducha
Świętego na przyjęcie Boga oddającego się jej w Chrystusie w akcie wzajemnego oddania się, tym samym staje się jakby „matką” Chrystusa, sprawiając przez
swoją wolną decyzję, że Chrystus, jako przyjęty, staje się w niej obecny, jakby
„rodzi” się w niej. Wzajemne zaś spotkanie miłości Chrystusa i człowieka w
Duchu Świętym staje się z kolei życiodajnym źródłem dla innych członków Kościoła. Kościół więc urzeczywistnia się i staje się pośrednikiem zbawienia zasadniczo w poszczególnych swoich członkach poprzez ich osobowe akty68.
Patrząc podobnie na Kościół, Oblubienicę i Matkę od strony Chrystusa,
trzeba powiedzieć, że charakter personalistyczny pośrednictwa zbawczego Chrystusa nie wyraża się tylko w tym, iż przekazuje On ludziom łaskę, którą sam w
sposób osobowy wysłużył, ale sam sposób udzielania łaski i zbawienia jest personalistyczny. Chrystus daje siebie człowiekowi jako Oblubieniec, jako Słowo
oddania siebie w miłości i daje mu możność przyjęcia Go jako Oblubieńca, czyli
w postawie wzajemnego oddania siebie w Duchu Świętym, a więc w postawie
Oblubienicy. Sposób, w jaki Chrystus daje siebie człowiekowi, odpowiada jego
najgłębszej naturze jako przedwiecznego Słowa Ojca. Jest zarazem odwzorowaniem sposobu, w jaki od wieków Ojciec daje siebie Synowi, a Syn Ojcu. Podobnie zaś, jak we wzajemnym oddaniu się Ojca i Syna obecny jest Duch Święty,
tak samo z oddania się Chrystusa Kościołowi jako swojej Oblubienicy, wyrasta
ciągle nowe życie w tymże Kościele69.
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Wynika z tego, że pośrednictwo pneumatologiczne jest bardziej pierwotne i
zasadnicze niż pośrednictwo chrystologiczne, o ile zjednoczenie w miłości jest
principium macierzyńskim wszelkiego przekazu życia70. Do owego pośrednictwa
są powołani wszyscy ochrzczeni: kapłani i świeccy. I w nich wszystkich, o ile
realizują oni to powołanie, aktualizuje się Kościół w swoim charakterze Oblubienicy i Matki71.
Wnioskiem owych analiz było dla ks. Blachnickiego stwierdzenie, że wspólnota jako zrealizowane w Duchu Świętym zjednoczenie z Chrystusem posiada w
Kościele charakter pośrednictwa zbawczego. Wspólnota jest więc źródłem i zasadą wzrostu życia w Kościele72. Trzeba jednak dodać, iż nie dotyczy to tylko
wspólnoty w jej aspekcie wertykalnym, lecz również jej aspektu horyzontalnego.
Obu tych aspektów nie można bowiem od siebie oddzielić. Zjednoczenie z Chrystusem nie dokonuje się bowiem tylko w słowie i sakramencie, ale przede
wszystkim przez zjednoczenie z bliźnimi. To zjednoczenie – zdaniem F. Blachnickiego – jest nie tylko koniecznym uzupełnieniem, ale równocześnie sprawdzianem autentyczności zjednoczenia z Chrystusem przychodzącym w słowie i
sakramencie. Rzeczywistość przyjmowana w słowie i sakramencie jest bowiem
wezwaniem do realizowania postawy miłości i dopiero w realizowaniu tej postawy dokonuje się prawdziwe jej przyjęcie. Jeżeli więc wspólnota w aspekcie horyzontalnym jest aktualizacją i intensyfikacją wspólnoty z Chrystusem, to także
jej trzeba przyznać znaczenie życiodajne dla Kościoła. O ile zaś wspólnota zrealizowana w znaku wspólnoty lokalnej jest zespołem osobowych relacji, których
istotą jest oddanie siebie Bogu i braciom, staje się ona w całości skutecznym
narzędziem, czyli sakramentem zjednoczenia ludzi z Bogiem i pomiędzy sobą73.
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W innym jednak aspekcie pośrednictwo chrystologiczne – według naszego Autora – może
być nazwane pośrednictwem pierwszorzędnym, bo warunkuje ono spotkanie osoby ludzkiej z
Chrystusem (tamże, 398). Pośrednictwo chrystologiczne ks. B l a c h n i c k i określa bliżej jako
pośrednictwo personalistyczne, bo jego istotą jest zrealizowanie relacji pomiędzy osobami, co
konkretnie dokonuje się przez słowo, sakrament i wiarę. Pośrednictwo pneumatologiczne charakteryzuje zaś jako pośrednictwo „koinonistyczne”, gdyż jego źródłem i owocem jest zjednoczenie z
Chrystusem i innymi członkami Kościoła, a więc wspólnota (tamże, s. 398).
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Maryi. Dlatego też mariologia – może zdaniem ks. B l a c h n i c k i e g o – w dużym stopniu przyczynić się do głębszego teologicznego zrozumienia natury pośrednictwa zbawczego Kościoła i
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W odniesieniu do tak pojętej teologii działania czy urzeczywistniania się
Kościoła, F. Blachnicki postawił tezę, że koinonia jest zasadą formalną tego
działania. Oznacza to, że urzeczywistnianie Kościoła jako koinonii, ze wszystkim, co wchodzi w istotną treść tego pojęcia, jest celem wszelkiego działania
Kościoła74. Wyraził to poprzez następującą formułę – zasadą działania Kościoła,
będącą zarazem zasadą formalną teologii pastoralnej i duszpasterstwa: Pośrednictwo zbawcze Kościoła (czyli duszpasterstwo) należy sprawować w tym celu i w
taki sposób, aby uobecniać samooddanie się Boga w Chrystusie w słowie i sakramencie i warunkować wolne przyjęcie tego oddania się we wzajemnym oddaniu siebie w Duchu Świętym przez wiarę i miłość, dla urzeczywistniania wspólnoty w aspekcie wertykalnym (z Bogiem) i horyzontalnym (z braćmi), w widzialnym
i skutecznym znaku zgromadzenia eucharystycznego i wspólnoty lokalnej pozostającej w jedności z Kościołem powszechnym75. Obok owej rozwiniętej formuły,
którą ks. Blachnicki nazwał „koinonistyczno-pneumatologiczną”, zaproponował
również formułę skróconą: Zasadą życia i działalności Kościoła jest w Duchu
Świętym oraz w widzialnym i skutecznym znaku urzeczywistniona koinonia w aspekcie wertykalnym i horyzontalnym. W najkrótszym zaś ujęciu samo pojęcie
koinonia zamyka w sobie i wyraża istotną treść zasady formalnej życia i działania Kościoła oraz teologii tego życia i działania76.

III. Podsumowanie
Ks. Franciszek Blachnicki, formułując treść zasady formalnej teologii pastoralnej, oprócz jej znaczenia w realizowaniu tzw. duszpasterstwa, wskazał również
na jej wartość w określeniu struktury przedmiotu teologii żywego Kościoła. Teologia pastoralna jako nauka zyskuje w proponowanej zasadzie formalnej swoje
principium, które pozwala rozbudować ją jako prawdziwie teologiczną i dedukcyjną naukę. Otrzymuje ona jasno określony przedmiot materialny i formalny.
Przedmiotem materialnym jest Kościół, dlatego zamiast o teologii pastoralnej,
lepiej – zdaniem F. Blachnickiego – mówić o eklezjologii pastoralnej. Określenie
,,pastoralna” z kolei wskazuje na przedmiot formalny, jakim jest zaangażowana i
zmierzająca do działania troska o wzrost Kościoła. Ta troska może dotyczyć tylko Kościoła żywego, istniejącego i mającego się urzeczywistniać we współcze74

Punktem wyjścia w sformułowaniu zasady formalnej działania Kościoła, uczynił B l a c h n i c k i, opracowaną na podstawie przemyśleń A r n o l d a, personalistyczno-chrystologiczną
zasadę formalną teologii pastoralnej i duszpasterstwa. Ta formuła bowiem w niczym nie została
zakwestionowana, została jedynie wzbogacona o nowe aspekty związane z pojęciem koinonia oraz
pojęciem pneumatologicznego porządku pośrednictwa zbawczego, który już był zarysowany przez
stwierdzenie, że przyjęcie oddania się Boga przez Chrystusa w Duchu Świętym, czyli w wierze i
miłości, jest przyczyną wzrostu Kościoła (tamże, s. 453–454).
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snym świecie. Owa aktualność również stanowi przedmiot formalny tej dyscypliny. Dlatego w postulowanej analizie trzeba zawsze mieć na uwadze trzy
elementy: idealny obraz Kościoła, odpowiadający Bożemu planowi jako element
normatywny i zobowiązujący; aktualną, zjawiskową postać Kościoła w jego
przejawach życia i formach działania jako element krytycznie oceniany i wreszcie, na trzecim miejscu, tak zwany świat współczesny, o ile warunkuje on urzeczywistnianie się Kościoła, będąc jakąś aktualizacją i specyfikacją Bożego wezwania do realizacji misji Kościoła. W konsekwencji, jako rezultat dokonanych
analiz, F. Blachnicki zaproponował następującą definicję „teologii pastoralnej”:
Eklezjologia pastoralna jest teologiczno-praktyczną nauką, która w świetle objawienia oraz zbawczej woli Boga (obiectum formale quo) zajmuje się żywym
Kościołem, czyli Kościołem, o ile urzeczywistnia się on i ma się urzeczywistniać
współcześnie we wspólnocie (obiectum formale quod), ustalając w oparciu o
dokonaną analizę jego sytuacji zasady i dyrektywy jego działania na dziś i na
jutro. Z przedstawionej zasady formalnej teologii pastoralnej ks. Blachnicki
oprócz wskazań dotyczących metody teologii pastoralnej, wyprowadził również
cały zakres i strukturę przedmiotu materialnego tej dyscypliny, dzieląc ją na
teologię pastoralną (eklezjologię pastoralną) ogólną i szczegółową. Zasadą porządkującą i określającą bliżej strukturę przedmiotu eklezjologii pastoralnej jest
idea wspólnoty, która pełni w tym schemacie zarówno funkcję zasady jednoczącej wszystkie dyscypliny szczegółowe i dziedziny eklezjologii pastoralnej, jak i
podstawę ich rozczłonkowania i podziału. Tak więc teologię pastoralną ks.
Blachnicki rozumiał jako teologię zbawczego pośrednictwa Kościoła, u podstaw
której leży wypracowany przez eklezjologię Soboru Watykańskiego II „obraz
wiodący” urzeczywistnia się Kościoła jako wspólnoty, określony bliżej przez
pojęcie sakramentu.
Dokonując krytycznej refleksji nad dorobkiem naszego Pastoralisty, można
powiedzieć, iż w wypracowanej koinonistyczno-pneumatologicznej zasadzie
formalnej teologii pastoralnej i duszpasterstwa, udało mu się zachować równowagę pomiędzy elementem wspólnotowym a personalnym, co zdecydowanie
zostało
podkreślone
w
wypracowanej
zasadzie
personalistycznochrystologicznej, znamiennej dla ukazania charakterystycznych rysów procesu
zbawczego i wynikających zeń wiążących odniesień dla zbawczej posługi Kościoła. W ujęciu koinonistyczym o koniecznej równowadze elementu wspólnoty i
osoby ludzkiej zdecydowała również trynitarna dedukcja pojęcia koinonia77, a
77

Wydaje się, iż rozwiązanie problemu jednostka a wspólnota w procesie urzeczywistniania
się Kościoła należy szukać w M ü h l e n o w s k i e j eklezjologii pneumatologicznej, do której
sięgnął B l a c h n i c k i. W myśl tej eklezjologii Kościół to historyczne objawienie się ponadhistorycznego Ducha, który, będąc jedną i tą samą Osobą w osobie Jezusa Chrystusa i wiernych, staje
się podstawą koinonii wiernych z Ojcem i Synem oraz pomiędzy sobą (por. A. C z a j a: Credo in
Spiritum Vivificantem. Pneumatologiczna interpretacja Kościoła jako komunii w posoborowej
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następnie określenie Kościoła jako wspólnoty braterskiej. Dlatego też w tym
świetle nieuzasadniona wydaje się być krytyka dotycząca wspólnotowej koncentracji życia Kościoła, jak i teologii pastoralnej, jako teologii wspólnotowej koncentracji tego życia78. Tym bardziej, że twórca Ruchu Światło–Życie w praktyce
wyszedł naprzeciw tym, którzy we wspólnotowej koncentracji życia Kościoła
widzieli realne niebezpieczeństwo odrzucenia lub – co najmniej – pomijania
Kościoła ludowego, czy też alienacji jednostki w tzw. Kościele wspólnotowym.
Pierwszemu niebezpieczeństwu wyszedł naprzeciw, tworząc ruch eklezjalny,
którego celem było, m.in. wchodzenie Kościoła w pokolenia ludzkie, by mogły
wejść w Kościół79. Drogi wyjścia z drugiego niebezpieczeństwa, w tekstach ks.
Blachnickiego, ukazane są pośrednio, a więc poprzez wskazanie na personalny
aspekt procesu zbawczego i pośrednictwa zbawczego w Kościele. Trzeba wręcz
podkreślić, że to właśnie studia nad chrześcijańskim personalizmem wyczuliły i
pozwoliły mu zwrócić uwagę na wspólnotową koncentrację eklezjologii Vaticanum II, co ostatecznie zaowocowało wypracowaniem dwóch zasad formalnych w
teologii pastoralnej: personalistyczno-chrystologicznej i koinonistycznej80.
Ks. Blachnicki do końca życia przemyśliwał i udoskonalał wypracowaną
koncepcję teologii pastoralnej, weryfikując równocześnie rezultaty swoich badań
w praktyce duszpasterskiej założonego przez siebie ruchu żywego Kościoła
„Światło–Życie”81. Dziś, zwłaszcza z chwilą rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego, jego myśl z niezwykłą pieczołowitością odkrywana jest na nowo, gdyż
powszechnie dostrzega się, że jego charyzmatyczna wizja wyprzedziła epokę, w
teologii niemieckiej. Lublin 2003 s. 67–129). Poza tym – wydaje się – iż wszelkie zastrzeżenia czy
też opory wobec wspólnototwórczej koncentracji zbawczej posługi Kościoła i teologii pastoralnej
wynikają z zadawnionego przeświadczenia, że osoba to coś »osobnego«, oddzielonego absolutnie
od innych i przeznaczonego wyłącznie dla siebie (Cz. S. B a r t n i k: Osobowość społeczna. W:
T e n ż e: Teologia społeczno-polityczna. Lublin 1998 s. 135; zob. M. M a r c z e w s k i: Posługa
zbawcza Kościoła w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego. Lublin 2000 s. 171–176).
78
Por. W. Z a u n e r: Prinzip Gemeinde. „Diakonia“. R. 11: 1980 z. 6 s. 361–364; H.
S c h i l l i n g: Kritische Thesen zur „Gemeindekirche“. „Diakonia”. R. 6: 1975 s. 78–99; A. S z a f r a ń s k i: Kairologia. Zarys nauki o Kościele w świecie współczesnym. Lublin 1990 s. 12–15.
79
Analiza sytuacji Kościoła w Polsce lat pięćdziesiątych, a potem sześćdziesiątych doprowadziła go do przekonania, że w miejsce alternatywy: elita czy masa trzeba wprowadzić, zgodnie z
prawami socjologicznymi, zasadę: masy przez elity, elity w służbie mas (F. B l a c h n i c k i: Ruch
Światło–Życie jako pedagogia Nowego Człowiek. W: T e n ż e: Charyzmat i wierność, dz. cyt., s.
106).
80
Por. TPO, cz. 2 s. 424–429; T e n ż e: Ruch Światł–Życie jako pedagogia Nowego Człowieka, dz. cyt., s. 103–124; B. B i e l a: Rekolekcje oazowe jako metoda wychowawcza uczestników
Ruchu Światło–Życie. W: R. B r o m, J. Ś l i w i o k (red.): Ksiądz dr Franciszek Blachnicki wychowawca młodzieży polskiej. Materiały posesyjne. Katowice 2003 s. 36–72; T e n ż e: Kościół–
Wspólnota, dz. cyt., s. 121–171, 214–226, 243–252.
81
Zob. F. B l a c h n i c k i: Chrystus i Duch Święty u początku Kościoła. Pneumatologiczny
wymiar Kościoła i jego konsekwencje pastoralne. „Znak”. R. 28: 1976 nr 2 s. 167–172; T e n ż e:
Rekolekcje dla Wspólnoty Kapłanów Chrystusa Sług. Lublin 1991 s. 14–15.

62

której on żył i pracował. Nie doczekawszy się uznania i spektakularnych sukcesów za życia, musiał umierać prawie na wygnaniu, z dala od rodzinnego kraju,
niosąc swój krzyż niezrozumienia współczesnych, a nawet pewnego osamotnienia. Dzieło jednak trwa i rozwija się, a jego koncepcja teologii pastoralnej i wynikającej z niej wizja odnowy parafii i duszpasterstwa jest wciąż aktualna, gdyż
intuicje naszego Pastoralisty okazały się nadzwyczaj trafne, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i w sferze praktycznego działania82.

82

Por. B. B i e l a: Kościół–Wspólnota, dz. cyt., s. 179–214; M. Ł a s z c z y k: Ruch „Światło–Życie” w służbie odnowy parafii i duszpasterstwa według koncepcji pastoralnej ks. Franciszka
Blachnickieg. „Studia Włocławskie”. R. 2002: 5 s. 198–215.

63

Teologia Praktyczna
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza • Wydział Teologiczny
Tom 6, 2005

DOMINIK KUBICKI

Owoce dialogu Kościoła lokalnego
i uniwersytetu w sytuacji polskich przemian
polityczno-ekonomicznych po 1989 r.

Dnia 30 czerwca 1989 r. Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz Konferencja Episkopatu Polski zawarły umowę w sprawie „uregulowania statusu
wyższych uczelni papieskich i tytułów naukowych nadawanych przez te uczelnie”. Dzięki tym działaniom studenci wyższych seminariów duchownych w Polsce oraz świeccy studenci teologii w licznych strukturach studiów kościelnych
uzyskali możliwość zdobywania stopni naukowych, uznawanych przez administrację państwową. Jednocześnie pojawiła się możliwość powstawania wydziałów teologicznych na istniejących w Polsce uniwersytetach1, czego przykładem
jest m.in. Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, utworzony w 1998 r. Aktualne tworzenie wydziałów teologicznych w strukturach istniejących już uniwersytetów nie okazuje się jednak jedynie próbą reaktywowania
średniowiecznych tradycji uniwersyteckich, ograniczonych w Polsce ze względów polityczno-ideologicznych po 1945 r.2. Wprowadzenie nauczania religii do
1
Wyjątek stanowił Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL), założony w 1918 r. jako prywatna
katolicka szkoła wyższa w Lublinie, funkcjonująca do 1928 r. pod nazwą Uniwersytet Lubelski, a
od 1938 r. nadająca stopnie naukowe. Uczelnia ma 5 wydziałów (1991): teologii, prawa kanonicznego, filozofii chrześcijańskiej, nauk humanistycznych i nauk społecznych. Prawo nadawania
tytułów naukowych, uznawanych przez administrację państwową, posiadała również Akademia
Teologii Katolickiej (ATK) w Warszawie, wyższa uczelnia katolicka, założona w 1954 roku jako
kontynuacja Wydziałów Teologii Katolickiej, usuniętych z Uniwersytetu Jagiellońskieg i Uniwersytetu Warszawskiego, przekształcona w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 1999 r.
2
Należy pamiętać o procesie rejonizacji, autorstwa ówczesnego ordynariusza Archidiecezji
Krakowskiej, abpa K a r o l a W o j t y ł y, czyli związania wszystkich wyższych seminariów
duchownych, instytutów i kolegiów wokół ośrodków kościelno-naukowych: Papieskiej Akademii
Teologicznej w Krakowie oraz papieskich wydziałów teologicznych we Wrocławiu, Poznaniu i
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szkół państwowych wraz z restrukturyzacją podziału administracyjnokanonicznego Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, w wyniku której powstało dziesięć nowych diecezji, przyczyniły się bowiem do wzrostu zapotrzebowania na specjalistyczną formację teologiczną, poświadczoną dyplomem państwowym3.
Korzyści z dialogu Kościoła lokalnego i uniwersytetu wydają się być niekwestionowane. Mają one ponad ośmiusetletnią tradycję, sięgając utworzenia
instytucji uniwersytetu w trzynastowiecznym renesansie. Chociaż w nowożytności idea uniwersytetu została poddana próbie modyfikacji, zwłaszcza we Francji,
gdzie w wyniku przemian Rewolucji Francuskiej koncepcja uniwersytetu (akademii) zawarła w sobie istotny element polityki i władzy, polegający na kształtowaniu przez uczelnię lojalnych i użytecznych urzędników państwowych, oraz
w dziewiętnasto- i dwudziestowiecznym modernizmie w pozytywistycznym modelu uniwersytetu, to jednak postmodernistyczny paradygmat uniwersytetu zdaje
się na nowo wpisywać w perspektywę średniowiecznej koncepcji uniwersytetu.
Obecnie, ze względu na rosnącą liczbę studentów i absolwentów, uniwersytet
wpływa coraz przemożniej na sposób myślenia i postępowania współczesnych
ludzi, a poprzez szkolnictwo i środki społecznego przekazu na szerokie warstwy
społeczeństwa. Zasadne jest więc upatrywanie w instytucji uniwersytetu wydatnej pomocy nie tylko w badaniach teologicznych Objawienia chrześcijańskiego,
ale także w upowszechnianiu orędzia ewangelicznego poprzez kształtowanie
postaw otwartych na Sacrum.
W niniejszym artykule pragniemy nawiązać do treści refleksji M. Jędraszewskiego nad dialogiem Kościoła lokalnego z uniwersytetem, zawartej w czwartym
tomie „Teologii Praktycznej”, akcentującej zwłaszcza rolę Kościoła lokalnego w
dialogu, a pomijającej odnoszoną przez dany Kościół lokalny korzyść z kontaktu
ze środowiskiem uniwersyteckim4. Celem artykułu jest więc refleksja nad możliwymi korzyściami nawiązywanego i realizowanego dialogu Kościoła ze środowiskiem uniwersyteckim w Polsce po przełomie 1989 r.

I. Średniowieczna idea uniwersytetu
Sięgająca swymi korzeniami starożytności, zwłaszcza Akademii Platona, instytucja uniwersytetu ukształtowała się w swej strukturze w trzynastowiecznym
renesansie, znajdując w nim bardzo podatny grunt na urzeczywistnienie ideałów
Warszawie. Celem rejonizacji była pomoc mniejszym ośrodkom w utrzymaniu i podnoszeniu
naukowego poziomu oraz zdobywanie stopni naukowych. Por. C. St. N a p i ó r k o w s k i: Teologia katolicka w Polsce na progu trzeciego tysiąclecia. „Teologia w Polsce”. R. 73: 2003 s. 11.
3
Por. tamże.
4
Zob. M. J ę d r a s z e w s k i: Kościół lokalny w dialogu ze światem uniwersyteckim. „Teologia Praktyczna”. T. 4: 2003 s. 10–31.
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greckiej myśli filozoficznej. Renesans XIII stulecia został poprzedzony wykrystalizowaniem się w Europie Zachodniej nowego pokolenia intelektualistów,
mających poczucie „nowoczesności” w sensie odkrywania na nowo dorobku
kultury starożytnej. Studium literatury starożytnej, prawa (zarówno rzymskiego,
jak i kanonicznego) oraz rozbudzenie ciekawości intelektualnej, prowadzącej ku
recepcji dzieł filozoficznej i naukowej literatury greckiej, złożyły się na przemiany kulturowe w Europie, określone z czasem jako renesans XII w. Jednak odkrycie starożytności nie pozostało jedynym owocem ówczesnych przemian. Odkrycie dorobku starożytności pociągnęło za sobą uświadomienie doniosłości natury,
określającej zarówno ludzki los, jak i wagę ludzkiego zaangażowania w zewnętrzny świat, które z kolei zaowocowało zjawieniem się w tekstach teologicznych pojęcia universitas jako określenia całego stworzenia, rozumianego jako
kosmos (w sensie greckim)5. Świat jako czasoprzestrzenna i fizyczna rzeczywistość stał się więc zarówno przedmiotem badań, jak i przedmiotem podziwu i
kontemplacji (w sensie Arystotelesa)6. Z jednej strony została zatem otwarta
możliwość prowadzenia badań przyrody, porządku natury i jej praw, owocująca
rozwojem nauk ścisłych w uorganizowanej formie Arystotelesowskiego episteme, zaś z drugiej strony rozwojem nowych form aktywności zewnętrznej, inspirowanej rozpoznaną ciągłością pomiędzy światem zewnętrznym (makrokosmosem) a człowiekiem (mikrokosmosem). W sumie renesans XII stulecia,
odznaczający się akceptacją przez ówczesnego człowieka wewnątrz ludzkich
wspólnot otaczającego świata, przyczynił się do przemiany duchowej tego człowieka w łonie ówczesnych ludzkich społeczności. W płaszczyźnie religijnej
wyzwolił ruch ewangeliczny (vita apostolica), który sięgając do inspiracji ewangelicznych, stawił sobie za cel ewangelizację świata7. Natomiast w płaszczyźnie
naukowej ukształtował tendencję poszukiwania wiedzy w ramach odmiennych
struktur od dotychczasowych ośrodków wiedzy, klasztorów oraz szkół przykatedralnych i opackich, służących jedynie jej przechowywaniu i przekazywaniu.
Przemiany objęły również dotychczasowe nauczanie doktryny chrześcijańskiej,
która w postaci teologii jako wiary in statu scientiae8, znalazła się w strukturze
organizującego się uniwersytetu, rozumianego jako całokształt nauk i

5

Por. np. M.-D. C h e n u: La théologie au XIIIe siècle. Paris 1957.
Por. tamże.
7
W tej płaszczyźnie należy postrzegać powstanie tzw. zakonów mendykanckich (żebraczych), które swą instytucjonalną formą, radykalnie odróżniały się od dotychczasowych zakonów
monastycznych, będących ośrodkami przechowywania i przekazywania wiedzy. Por. np. M.-D.
C h e n u: Święty Tomasz z Akwinu i teologia. Kraków 1997 s. 30 n.
8
Por. np. M.-D. C h e n u: La théologie comme science au XIIIe siècle. Paris 1957³; M. O l s z e w s k i: O praktycznej bądź teoretycznej naturze teologii. Metateologia scholastyczna 1200–
1350. Kraków 2002 s. 546 n.
6
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jącego się uniwersytetu, rozumianego jako całokształt nauk i umiejętności oraz
taki ich dobór, który postrzega w nich szczególną jedność9.
O ile w kulturze monastycznej nauka i edukacja intelektualna były traktowane jako przygotowanie bądź do uczestniczenia czy sprawowania liturgii (kultu
chrześcijańskiego) jako środka osobistego uświęcenia, bądź do sprawowania
władzy w danej społeczności, o tyle w środowiskach mendykanckich (nowych w
stosunku do środowisk klasztornych10), a także przy wielu katedrach i kolegiatach, skrystalizowała się na przełomie XII i XIII stulecia, odmienna postawa
intelektualna, według której nauka (rozumiana jako osobista wiedza intelektualna
i zdolność twórcza) stała się środkiem do zdobycia kultury intelektualnej i źródłem kariery osobistej11. Tendencja ta wyrosła z ówczesnego zapotrzebowania na
dobrych specjalistów, dla których uprawianie wiedzy stanowiłoby główną formę
aktywności życiowej. Mendykanci wnieśli do struktury ówczesnego Kościoła
lokalnego, jak i kształtującego się wówczas uniwersytetu element uniwersalizmu
i demokratyzacji12. Dodajmy jednocześnie - wydaje się, że owe elementy zdołały
przetrwać bardziej w strukturze uniwersytetu niż Kościoła (Kościoła lokalnego),
ze względu na określone wymogi, narzucone przez służbę prawdzie, jaką faktycznie stanowi uprawianie nauki: obiektywność, absolutność i bezinteresowność, których wymaga naukowe dociekanie13. W sumie zakony: dominikański i
franciszkański, przyczyniły się do udanego dostosowania się ówczesnego Kościoła (chrześcijaństwa) do nowych warunków stworzonych przez powstanie
miast i nowej warstwy społecznej: mieszczaństwa, obok dotychczasowych

9

Na uwagę zasługuje fakt, że do miana uniwersytetu miała prawo jedynie uczelnia wielowydziałowa, a klasycznym przykładem był Uniwersytet Paryski, składający się z czterech wydziałów:
sztuk wyzwolonych, medycyny, prawa i teologii. Wynika z tego, że wydział teologiczny, stojący
hierarchicznie najwyżej w strukturze średniowiecznego uniwersytetu, wpływał decydująco na fakt,
czy dana uczelnia nosiła miano uniwersytetu w pełnym tego słowa znaczeniu. Por. W. S t r ó ż e w s k i: O idei uniwersytetu. W: ID., W kręgu wartości. Kraków 1992 s. 9–10.
10
Por. Pisanie, czytanie, nauczanie i myślenie. Mnisi jako strażnicy pamięci zbiorowej. W:
L.J.R. Milis: Anielscy mnisi i ziemscy ludzie. Monastycyzm i jego znaczenie w społeczeństwie
średniowiecznym [Angelic Monks and Earthly Men. Monasticism and its Meaning to Medieval
Society, Woodbridge 1992]. Kraków 1996 s. 143–152.
11
Por. np. D. O l s z e w s k i: Dzieje chrześcijaństwa w zarysie. Kraków 1996 s. 146 n.
12
Dowolne przenoszenie braci z klasztoru do klasztoru, z prowincji do prowincji, wybór
władz zakonnych równoważyły statyczną i hierarchiczną strukturę Kościoła w ramach jego dotychczasowych organizacji: diecezjalnej i monastycznej. Mendykanci naruszali i burzyli ordo ecclesiasticus – ustalony przez wieki, hierarchiczny porządek Kościoła. Egzempcje papieskie uprawniały
ich do działalności duszpasterskiej w diecezjach i parafiach. Na mocy mandatu papieskiego wchodzili na teren dotychczasowych kompetencji kleru diecezjalnego. Nieśli zatem zakwestionowanie
ustalonego od czasów karolińskich przymusu parafialnego i naruszali dotychczasową nietykalność
kościoła parafialnego w obrębie parafii (Tamże, s. 146).
13
Por. W. S t r ó ż e w s k i: O idei uniwersytetu, dz. cyt., s. 12–15.
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warstw: feudałów (a w niej możnowładztwa, czyli duchowieństwa i urzędników)
i chłopów (warstwy zróżnicowanej – w uproszczeniu)14.

II. Droga uniwersytetu drogą Kościoła
Powyżej wyartykułowaliśmy, że przeobrażanie się doktryny chrześcijańskiej (doctrina christiana w ujęciu św. Augustyna) w teologię jako dyscyplinę
naukową odbyło się w pewnym sensie równolegle do procesu kształtowania się
uniwersytetu w jego wewnętrznej strukturze15. Poprzez twórcze dzieło Zakonu
Kaznodziejskiego i Zakonu św. Franciszka, tych jakby ewangelicznych realizacji
w wyzwaniu ówcześnie nowego czasu, chrześcijaństwo zdołało zatem samo w
sobie uwspółcześnić się w stosunku do ulegających przemianom ludzkich społeczności oraz do podlegającej transformacjom cywilizacji. Jednak, jak postrzegamy z biegu historii, brak koniecznych reform w łonie Kościoła na przełomie
XV i XVI stulecia, stanowiącego kolejny renesans w rozwoju myśli ludzkiej i
postrzegania rzeczywistości świata i człowieka, zamknął Kościół na przeobrażający się świat, jednocześnie dzieląc go wewnętrznie w wyniku reformy luterańskiej Kościoła na Kościół katolicki (rzymskokatolicki) i protestancki. Retoryczne
pozostanie zapytanie, na ile czternastowieczny nominalizm zdołał dokonać wewnętrznych przesunięć w wewnętrznej strukturze koncepcji teologii jako wiary
in statu scientiae, że wytworzone: formalizm ideologiczny, półagnostycyzm i
zewnętrzność religijna, wewnątrz ukształtowanej odmiennej od koncepcji Akwinaty tzw. teologii o zabarwieniu nominalistycznym, zdołały zniekształcić dotychczasowy teologiczny realizm nadprzyrodzony, zawarty w koncepcji ewangelicznej łaski, usprawiedliwienia oraz skuteczności sakramentalnej?16 Pozostaje
niemniej faktem, że ówcześnie teologia zamknęła się na wszelkie przemiany,
jakim uległy nauka i rzeczywistość świata ludzkich społeczności, trwając w takim stanie do aggiornamento i radosnego otwarcia się na świat Vaticanum Secundum. Pobieżny bilans nowożytnego zamknięcia się Kościoła w swym getto
zdaje się przynosić negatywną ocenę, bo przecież, jak nie uznać inaczej, niż jako
marnowany wysiłek średniowiecznych, którzy z takim mozołem wypracowywali
koncepcję człowieka-mikrokosmosu i zewnętrznego świata-makrokosmosu oraz
pierwszeństwa doskonałości twórcy przed doskonałością dzieła? Zapewne zdziwiliby się, gdyby się dowiedzieli, iż osiem wieków później, czyli w XIX stuleciu,
14

O ile powyższy podział miał miejsce już w XII w. w Europie Zachodniej, o tyle stał się
udziałem stosunków społecznych na ziemiach polskich dopiero pod koniec XII stulecia.
15
W tytule tej części rozważań nawiązujemy do myśli papieża J a n a P a w ł a I I, zawartej
w Encyklice Redemptor hominis – por. J a n P a w e ł I I: Encyklika Redemptor hominis.
Watykan 1979 n. 14.
16
Por. M.-D. C h e n u: Présentation. W: L’imitation de Jesus-Christ. Paris 1989 s. 28.
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nie kto inny, jak właśnie agnostycy odsłonią duchowość ludzkiej pracy. Dopowiedzmy, Kościołowi z wielkim trudem przyszło odzyskać utracone pozycje, z
jednej strony na płaszczyźnie odnowy teologicznej, a z drugiej strony na płaszczyźnie działalności duszpasterskiej m.in. w środowisku robotniczym, w czym
znowu Kościół wiele zawdzięcza zaangażowaniu i działalności dominikanów
(francuskich), tym razem w dwudziestowiecznym renesansie17. Jednocześnie
nowożytność, rozwijając nie-Arystotelesowskie koncepcje intelligibilności,
ograniczyła racjonalność, wytwarzając odmienne od średniowiecznego modelu
rozumienie idei uniwersytetu, bardziej ukierunkowanego na szeroko rozumiane
specjalizacje. Wytworzone zostały również różne paradygmaty czy wizje ideowe
uniwersytetu, zależne od koncepcji pojmowania wolności i przyznanej uniwersytetowi autonomii wewnątrz danego państwa18. Ukształtowana przez ideologię
marksistowską koncepcja państwa totalitarnego w XIX w., narzuciła w państwach tzw. Bloku Wschodniego ograniczenie autonomii wyższych uczelni i
prowadzonych badań, przy jednoczesnym narzuceniu światopoglądu materialistycznego. W sumie doprowadziła do skompromitowania się paradygmatu uniwersytetu pozytywistycznego w państwach o ustroju socjalistycznym i komunistycznym. W odniesieniu do Polski należy natomiast uwzględnić fakt, że przez
ostatnie stulecia (zwłaszcza w okresie rozbiorów, czyli od połowy XVIII w. do
pierwszego ćwierćwiecza XX stulecia) polskiemu narodowi nie była dana szansa
swobodnego, intensywnego rozwoju własnej kultury materialnej i duchowej, w
tym teologii. Niewola spowodowała zmaganie bardziej o samo przetrwanie i
samo przeżycie, niż tworzenie nowego i nowych wartości w realiach socjalizmu
w okresie od 1945 do 1989 r., daty przyjmowanego początku przebudowy struktury państwa i przygotowywania się do członkostwa w ulegającej równolegle
transformacjom Wspólnocie Europejskiej. W warunkach walki z ideologią komunistyczną trudno było marzyć Kościołowi i wierzącym w jego łonie o myśli
teologicznej żywej, pluralistycznej, kiedy była potrzebna jednolitość i zwarcie
szyków, a do tego idealnie odpowiadała neoscholastyczna koncepcja teologii
(dużo wcześniej zdystansowana przez Kościoły lokalne państw Europy Zachodniej) z jej wizją Kościoła, ześrodkowanego na rozstrzygnięciach Magisterium
Ecclesiae.
17
Chodzi o m. in. Mission de France, Mission de Paris, Ruch księży–robotników i Ruch młodzieży chrześcijańskiej (J.O.C.).
18
Por. M. J ę d r a s z e w s k i, dz. cyt., s. 24–27. M. J ę d r a s z e w s k i dokonuje próby
pewnego rodzaju systematyzacji wytworzonych w nowożytności modeli czy wizji ideowej uniwersytetu, odróżniając paradygmat uniwersytetu klasycznego (tradycyjnego, zakorzenionego w kulturze grecko-rzymskiej oraz w chrześcijańskiej wizji rzeczywistości [Tamże, s. 26], na którym byłyby
osadzone rodzaje uniwersytetów, uzależnionych od koncepcji państwa i jego funkcjonowania:
uniwersytetu niemieckiego, angielskiego, amerykańskiego i francuskiego) od paradygmatu uniwersytetu pozytywistycznego, uformowanego w połowie XIX w., u którego podstaw leży filozofia o
charakterze redukcjonistycznym, sprowadzającego rzeczywistość do samej materii.
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Jest faktem, że Kościół [katolicki] potrzebuje dzieła nieustannej wewnętrznej
reformy swych instytucjonalnych struktur. Jednocześnie potrzebuje odpowiedniego instrumentu, który zapewniłby mu duchową odnowę i nieustanne uwspółcześnianie przekazu ewangelicznego orędzia i chrześcijańskiej doktryny wraz z
jednoczesnym pogłębianiem jej rozumienia. Takie narzędzie racjonalnego postrzegania i kryterium obiektywnej oceny wydarzającego się „teraz” i „dziś”
ludzkich społeczności dostarcza Kościołowi niewątpliwie uprawianie nauki teologicznej w strukturze uniwersyteckiej. Zapewnia ono nie tylko pogłębianie rozumienia Słowa objawionego w dziejach w oparciu o ulegające rozwojowi koncepcje intelligibilności, ale także kształtowaniem dzielności moralnej teologa19,
osoby, która na pewien sposób poprzez swój osobisty wkład w teologiczną twórczość oddziaływa na społeczność wspólnoty wiary Kościoła20. W sumie związanie się Kościoła z uniwersytetem zapewnia rys pewnej obiektywności nie tylko w
badaniu orędzia Ewangelii, ale także w jego głoszeniu i rozpowszechnianiu. Owa
obiektywność zdaje się być przeciwieństwem subiektywizmu, a także wszelkich
prób uczynienia z ewangelicznego orędzia historycznie uwarunkowanej lub nieuwarunkowanej ideologii.
Nie ulega wątpliwości motyw starań i zabiegów średniowiecznych twórców
teologii jako dyscypliny naukowej na czele ze św. Tomaszem z Akwinu. Chodziło wówczas nie tylko o nadanie dotychczasowemu nauczaniu wiary (doctrina
sacra, doctrina christiana) nowych możliwości racjonalnego badania i pogłębiania rozumienia Objawienia chrześcijańskiego (Pismo Święte i Tradycja), ale także o dźwignięcie stanu ówczesnego chrześcijaństwa, które z perspektywy uniwersytetu ukazywało swą ewidentną niższość kulturową w stosunku do świata
islamu. Jednocześnie wiadome jest, że w życiu Kościoła jako społeczności wiernych istniały okresy, w których dochodziła do głosu i dominacji ideologia21, a
rozstrzygnięcia kwestii teologicznych były rozwiązywane często na sposób dyscyplinarnych regulacji, którym nadawano status posłuszeństwa wiary, czego
przykładem są chociażby: Syllabus, stanowiący dodatek do Encykliki Quanta
19

Zapożyczamy określenie: dzielność moralna, od W. S t r ó ż e w s k i e g o – por. W.
S t r ó ż e w s k i, dz. cyt., s. 12–15.
20
Pomijamy kwestię wiary teologa, przyjmując, iż dostęp do danych Objawienia chrześcijańskiego jest możliwy jedynie za pomocą elementu/drogi wiary. Kwestię uprawiania „teologii” bez
wiary, wiążemy np. z neoscholastyczną koncepcją teologii – por. D. K u b i c k i: Teologia, oparta
na realizmie wcielenia, wpisująca się w perspektywę »fides quaerens intellectum« oraz teologii
jako nauki Akwinaty. „Seminare”. R. 2003 nr 19 s. 96.
21
Jednym z dokonań M.-D. C h e n u, jego dzieła teologicznego, jest udane przezwyciężenie,
zakorzenionego w nowożytnej i współczesnej mentalności, nawyku sprowadzenia wiary chrześcijańskiej do światopoglądu. Poprzez rozpoznanie wiary jako realnego i osobowego ukierunkowania
ku Bogu żywemu, rosnącego w swej wewnętrznej logice ku spotkaniu twarzą w twarz z misterium
Boskiego Przedmiotu zwrócił on uwagę na niezwykłe intuicje św. T o m a s z a z A k w i n u (por.
J. S a l i j: Słowo wstępne. W: M.-D. C h e n u: Św. Tomasz z Akwinu i teologia, dz. cyt., s. 10).
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cura (1864) papieża Piusa IX, czy środki dyscyplinarne dopełniające encyklikę
Pascendi (1907) papieża Piusa X, próbujące uregulować kryzys modernistyczny
powstały w teologii katolickiej na początku XX stulecia. Jednak doświadczenie
historyczne ukazuje, że postawa zwartych (dyscyplinarnie) szyków, czyli
jednolitych postaw moralnych w działaniu/zaangażowaniu zewnętrznym, oraz
pewnego rodzaju monolityczność teologii, okazuje się niezwykle skuteczna w
przeprowadzeniu
i
wyprowadzeniu
Kościoła
[katolickiego]
jako
zhierarchizowanej wspólnoty religijnej z kryzysów i sytuacji zagrożeń W takim
bowiem rozumieniu należy postrzegać potrydencką koncepcję teologii,
formułowaną w przeciwstawieniu do luterańskiej koncepcji Objawienia
chrześcijańskiego i teologii w konsekwencji. Również postawa kościelnej
monolityczności okazała się niezwykle skuteczna w zmaganiu się Kościoła z
zewnętrznym zagrożeniem. Przełom polityczny w Polsce 1989 r. ukazuje, że z
wydatną pomocą Kościoła katolickiego udało się narodowi polskiemu przełamać
realny socjalizm ze wszystkimi jego konsekwencjami w życiu społeczności
narodowej i funkcjonowaniu państwa. Przełamane zostało jednocześnie
zniewolenie, jakiego doznawały środowiska uniwersyteckie.
W jakim sensie droga uniwersytetu pozostaje nadal drogą Kościoła, a Kościoła lokalnego w szczególności? Kościół, chociaż z konieczności już w starożytności chrześcijańskiej przyjął formę zhierarchizowanej religijnej instytucji,
stoi nieustannie przed wyzwaniem bezinteresownej, niepodzielnej i całkowitej
służby orędziu Ewangelii. Jest szczególnego rodzaju niepowtarzalną wspólnotą –
jednością ludzi związanych między sobą w sposób najbardziej wewnętrzny przez
wspólną wiarę i miłość [ku Temu, który w Jezusie Chrystusie stał się Darem], a
jednocześnie ludem, zjednoczonym jednością Ojca i Syna, i Ducha Świętego22.
Kościół jako widzialna społeczność oraz jako wewnętrzna wspólnota mistycznego ciała Chrystusa (komunia, communio) stoi zatem przed nieustannym zadaniem nie tylko głoszenia ewangelicznego orędzia, ale także sprawiania dojrzałości postaw moralnych i moralnego wzrostu wszystkich jego członków. W tym
względzie cele kształtowania postaw życiowych i sprawiania osobowej dojrzałości zdrowego moralnie człowieczeństwa danego ludzkiego podmiotu nie tyle
pokrywają się z ideałem greckiej paidei, co nawet je przekraczają ze względu na
wymiar chrześcijańskiego otwarcia na transcendencję Sacrum, Tego, który w
Jezusie Chrystusie objawił Siebie i pociągnął do wspólnoty ze Sobą w wieczności. Zaś średniowieczny ideał kształtowania integralnego człowieka, zawarty w
ideale uniwersytetu (w sensie universitas, rozumianego również jako królestwo
wartości [moralnych]), a ukształtowany na gruncie chrześcijańskiej wizji rzeczywistości świata i człowieka jako Bożego stworzenia podążającego ku wypełnieniu w Chwale Boga, Zmartwychwstałego przychodzącego w chwale, nie może
22
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Por. Św. C y p r i a n: O Modlitwie Pańskiej. W: Pisma. Tłum. J. C z u j. T. 1. Poznań 1997.

więc nie pozostawać nadal pomocny współczesnemu chrześcijaństwu i poszczególnym jego członkom w ich osobistym wypełnieniu ewangelicznego wezwania
do nawrócenia i wzrostu w łasce i prawdzie Boga. Nie zmieniły się przecież ani
cele wspólnoty wiary Kościoła Chrystusowego, ani również oczekiwania ze strony Kościoła w stosunku do uniwersytetu i środowiska, które on kształtuje w swej
strukturze i poprzez działalność pokornego i cierpliwego poszukiwania prawdy,
kształtując jednocześnie postawy moralne, otwarte i przeniknięte pięknem, dobrem i prawdą. Wydaje się, że instytucjonalnie deklarowana i zagwarantowana
otwartość uniwersytetu (zawarta w średniowiecznej idei instytucji uniwersytetu)
na prawdę jako wartość [moralną] najwyższą, związaną w sposób konieczny z
dobrem i pięknem, nie może pozostawać obojętną dla Kościoła, podążającego
przecież w tej samej perspektywie. Kościół bowiem w pewnym sensie został
zespolony z uniwersytetem przez teologię jako dyscyplinę naukową, zwieńczającą (w sensie średniowiecznego [Arystotelesowskiego] ideału nauk) uniwersytecką hierarchię dyscyplin, a jednocześnie nadającą integralne spojrzenie na fizyczną rzeczywistość świata i człowieka wewnątrz ludzkich społeczności wraz z
otwarciem na transcendencję Sacrum, a więc przekraczaniem fizycznej skończoności świata i człowieka. Niewątpliwie w takim sensie droga uniwersytetu jest
drogą Kościoła, zwłaszcza Kościoła lokalnego, w pontyfikalnym nauczaniu papieża Jana Pawła II.

III. Owocność dialogu Kościoła lokalnego i uniwersytetu
W tym ostatnim, kończącym etapie niniejszej refleksji, przejdźmy od razu do
sygnalizowania owoców zrodzonych w wyniku dialogu Kościoła [lokalnego] i
uniwersytetu czy środowiska, jakie instytucja uniwersytetu sobą kształtuje.
Można by zapytać, czy średniowieczny ideał pozostaje nadal ideałem współczesnego uniwersytetu czy uniwersytetów, a więc czasu początków XXI stulecia? Jeżeli by zaś pierwotny ideał uniwersytetu uległ zmianie, to konieczne byłoby postawienie następujących pytań: na ile uległ zmianie? oraz na ile zmiany te
dotyczą jedynie uległej (zarazem naturalnej, a jednocześnie koniecznej) transformacji koncepcji intelligibilności? Wydaje się bowiem, że postmodernistyczny
paradygmat nauki i rozumu nie może przesądzać w ocenie aktualnego pożytku z
dialogu Kościoła i uniwersytetu wraz z jego środowiskiem. Konieczne byłoby
podjęcie prób wypracowania intelligibilności przezwyciężającej obecny stan
upadku myślenia pewnego i jednoznacznego, charakteryzującego postmodernistyczny paradygmat uniwersytetu23. W pewnym sensie jest możliwe postrzeganie
obecnej sytuacji postmodernizmów jako konsekwencji zamknięcia się teologii
23

Według oceny M. J ę d r a s z e w s k i e g o (por. M. J ę d r a s z e w s k i, dz. cyt., s. 27).
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[katolickiej] w sobie i nowożytnym skoncentrowaniu na kontrowersji z reformą
luterańską Kościoła wraz z obarczeniem winą teologii, nie tylko za brak udziału
w rozwijaniu kategorii racjonalności i rozumności, ale i wynaturzeniem stawianych problemów religijnych i relacji do sacrum. W tej płaszczyźnie Kościół [lokalny], a zwłaszcza jego teologowie mają wiele do nadrobienia w dziele współczesnego poszukiwania prawdy, a więc aktualnego wypracowywania koncepcji
intelligibilności, w ramach uniwersyteckiej instytucji. W tym kontekście papieskie wezwanie zawarte w encyklice Fides et ratio stanowi jedynie zachętę do
podjęcia działa wypracowania nowej intelligibilności, przezwyciężającej aktualną w jej barierach i zawężeniach24. Niewątpliwą konsekwencją zaangażowania
się polskich teologów w tej perspektywie będzie twórczość teologiczna wykraczająca poza dotychczasową tematykę uprawianej refleksji, ograniczoną np. do
studiów nad ideami zawartymi w myśli kard. St. Wyszyńskiego czy nad sytuacją
zmagania się Kościoła w Polsce z ateizmem materialistycznym w konkretnych
polskich uwarunkowaniach. Przykłady takich twórczych prac, podejmujących
bardziej uniwersalną problematykę, zdają się już pojawiać, jako wyników badań
prowadzonych na wydziałach teologicznych polskich uczelni.
Bardzo praktyczną korzyścią Kościołów lokalnych w Polsce z zacieśnionego
dialogu Kościoła i uniwersytetu jest podnoszenie kwalifikacji ze strony duchowieństwa, jak i świeckich katechetów i katechetek. Wydaje się nawet, że sytuacja
przemian w Polsce po 1989 r. narzuca Kościołowi taki wymóg odnowy intelektualnej czy intelektualnego przeorientowania, który jedynie jest możliwy w
otwarciu się Kościoła [lokalnego] na ośrodek uniwersytecki, tworzący, badający,
oceniający i przekazujący kulturę (materialną i duchową) poprzez działalność
naukową i dydaktyczną jako instytucja hierarchiczna i elitarna25.
Sytuacja odnowy mentalności [większości] duchowieństwa Kościoła w Polsce i rozbudzenia ich intelektualnych zainteresowań pogłębiania teologicznej
wiedzy, a także osobistego udziału w twórczości teologicznej (przynajmniej na
najniższym poziomie), wydaje się aktualnie nadal niezwykle pilna. Dotychczasowa sytuacja zmagania się z programową ateizacją wymagała bowiem od nich
jedynie mobilizowania wokół siebie wielkich rzesz poprzez rozmaitego rodzaju
duszpasterstwo wielkich grup ludzkich, gdzie prawem mobilizacji była ilość,
kosztem jakości poszczególnych osób i ich postaw moralnych. Właśnie tym
duszpasterzom Kościoła w Polsce i wszystkim należącym do niego potrzeba jakby natychmiastowego praktycznego uświadomienia zasadniczej prawdy – rozróżnienia wiary i [sprawowanego] urzędu. Niewątpliwie łatwiej jest podawać
orędzie ewangeliczne jako zbiór prawd i reguł postępowania zewnętrznego, kiedy nie zachodzi potrzeba ich poszukiwania i odnajdywania w swym własnym
24
25
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Por. J a n P a w e ł I I: Encyklika Fides et ratio. Watykan 1998 n. 81–97.
Por. Wielka Karta Uniwersytetów Europejskich, 1.

życiu, kiedy nie jest konieczne ukazywanie heroicznie autentycznego świadectwa
wiary w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i Zbawiciela, świadectwa na co dzień,
wobec każdego i w każdej sytuacji życiowej. Łatwiej jest traktować chrześcijaństwo jako sprawowanie urzędu: mieć Ewangelię na ustach, powtarzać wyuczone
schematy postępowania, odnoszenia się, traktowania parafian, kiedy to właśnie
oni są petentami. Łatwiej jest odczytywać stare kazania, powielać na wykładach
postawę swoich wychowawców, profesorów, odczytywać notatki z ich wykładów26.
W pewnym sensie jest oczywiste, że polska teologia dzieli ogólny los nauki
w Polsce, tzn. los niewystarczającego dotychczasowego rozumienia jej roli oraz
wynikającego z niego materialnego i duchowego niedoinwestowania27. Oczywiście pozostawanie nauki w cieniu jest ułomnością całego społeczeństwa, ale także – w porównaniu z kulturą Zachodu – stanowi jeden z przejawów zapóźnienia
kulturowego. Teologia więc wydaje się być podwójnie słaba, w relacjach zewnętrznych i wewnętrznych. Nie tylko nie wspomaga rozwoju innych dyscyplin
naukowych (zwłaszcza humanistyczno-społecznych), ciesząc się swoim charyzmatem nauki teologicznej oraz rozumienia jej autonomii i nieredukowalności do
innych charyzmatów w Kościele, ale także nie jest równorzędnym partnerem
Magisterium. Jej słabość nie pozwala na skuteczne wspomaganie Hierarchii w
nowej sytuacji wolnego rynku idei, w sytuacji oferty i swobodnej konkurencji,
ścierania się różnych światopoglądów i różnych religii, nieraz bardzo niskiej
wartości, ale niemniej bardzo atrakcyjnych dla nie najwyższych dążeń człowieka.
Wymóg rzetelnego poświęcenia się „posłudze myśli”28 w ramach uniwersytetu zakłada postulat radykalnej, całkowitej apolityczności uniwersytetu, a wynikające z niego konsekwencje praktyczne, nie są czymś doraźnym lub przypadkowym, lecz znajdują swe zakorzenienie w (średniowiecznej) idei uniwersytetu29. Przykłady i doświadczenia środowisk uniwersyteckich w Polsce Ludowej
(1944–1989) wykazały wystarczająco, że ideologiczna walka wypiera skutecznie
wszelkiego rodzaju dyskusje naukowe, znajdując jednocześnie swe odbicie i
26

On sam musi mieć »odwagę bycia mądrym«, a więc nieraz bardzo innym i dlatego bardzo
krytykowanym. Nie może aż tak bać się wszelkiej nowej myśli, żeby w ogóle przestać myśleć. Radykalne zamknięcie się tylko w kręgu powszechnie znanych i uznanych twierdzeń prowadzi do intelektualnej bezpłodności, do śmierci teologii, do beznadziejnego kręcenia się wokół wczorajszych
odpowiedzi na przedwczorajsze pytania i tak w końcu nie tylko jego studentom, ale i samemu wykładowcy obrzydzą wszelką naukę (D. O k o: Przyszłość Kościoła, przyszłość teologii. W: Magisterium – teolog. Historia dialogu. Red. Z. K i j a s. Kraków 1996 s. 66–67).
27
Jest zapewne oczywiste, że niższy poziom uczelni oznacza kolejno niższy poziom absolwentów i niższy poziom ich uczniów, a w konsekwencji niższy poziom danego Regionu lub danego Kościoła lokalnego (diecezjalnego) – por. tamże, s. 64.
28
Por. J a n P a w e ł I I: Encyklika Slavorum Apostoli. Watykan 1985, n. 21; także T e n ż e: Encyklika Redemptoris missio. Watykan 1990 n. 52–54.
29
Por. W. S t r ó ż e w s k i, dz. cyt. s. 16–17.
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ostateczne konsekwencje w tak zwanej „polityce personalnej” (kadrowej)30. Powojenne doświadczenia polskich uniwersytetów wykazały dewastacyjne skutki
zastąpienia kryteriów naukowych w doborze grona jej badaczy i nauczycieli
(akademickich, uniwersyteckich) kryteriami politycznymi. Zamiast ludzi o wielkich walorach naukowych i moralnych prędzej czy później pojawi się gromada
karierowiczów, którzy doprowadzą do perfekcji jedną tylko »cnotę«: udawanie.
Uczeni z prawdziwego zdarzenia, ci zwłaszcza, którzy odważą się na sprzeciw,
będą musieli odejść31.
Przełom 1989 r. ukazuje, że z wydatną pomocą Kościoła katolickiego przełamane zostało zniewolenie, jakiego doznawały środowiska uniwersyteckie. Czy
nie nadeszła więc kolej na konieczne reformy wewnętrzne Kościoła w Polsce, w
jego poszczególnych Kościołach lokalnych, a zwłaszcza tych, które dotychczas
odcięte były od środowisk uniwersyteckich? Wydaje się bowiem, że uniwersytet
jest w stanie wnieść pewne wartości w życie Kościoła lokalnego ze względu na
służbę prawdzie i jej poszukiwanie, wpisane w istotę idei uniwersytetu. Czy więc
nie zbiega się z tym dążeniem Kościół lokalny, który winien dawać świadectwo
orędziu ewangelicznemu, a więc przełamywaniu perspektyw skończoności perspektywą wieczności, realizowanemu w codzienności ludzkiego życia i życia
ludzkich społeczności?
W życiu Kościoła [lokalnego] wydaje się nie do pomyślenia pewnego rodzaju tzw. „polityka personalna” (w sensie ideologii komunistycznej). Wobec
współczesnych wyzwań czasu i nowego postrzegania roli spełnianej przez Kościół [lokalny] w społeczności wybór kandydata, poprzedzony koniecznym badaniem jego psychofizycznych zdolności, musi sytuować się na samym początku
seminaryjnej formacji i specjalistycznych studiów teologicznych. Seminaryjna
formacja (uwzględniająca specyfikę zakonną, diecezjalną, charyzmat zgromadzenia itd.) powinna koncentrować się na uzyskaniu możliwie najpełniejszego
rozwoju osobowości i zdolności kleryka, alumna, korzystając z idei uniwersytetu
jako społeczności nauczających i uczących się: universitas magistrorum et sscholarium. W tym, czym jest Kościół jako hierarchiczna wspólnota uczniów Zmartwychwstałego, nie wydaje się możliwe tworzenie pewnego rodzaju stronnictw,
rywalizujących ze sobą. Wszelka polityka personalna (zwłaszcza diecezjalna, bo
zakonne oparte są zazwyczaj na zasadzie kadencyjności) powinna być osadzona
na kryterium obiektywnej oceny danego duchownego (inkardowanego do Kościoła lokalnego) jako będącego jednym spośród wspólnoty i na równych prawach w stosunku do pozostałych członków wspólnoty. W konsekwencji kształtowanie rozdziału diecezjalnych funkcji byłoby w miarę obiektywne, oparte na
ocenie danego kandydata pod względem osobowości i uzdolnień, jak i wypełnio30
31
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Por. tamże.
Tamże.

nych zadań i nabytych doświadczeń. Jednocześnie polityka personalna nie powinna nikogo dyskryminować pod żadnym pozorem – chociażby w imię prawa
ewangelicznego, a więc miłości bliźniego, będącego podstawą prawa kanonicznego.
W aktualnym dialogu z uniwersytetem Kościół może być ubogacony procedurą doboru kandydatów, jaką wypracowało w swej strukturze środowisko uniwersyteckie. W swej wielowiekowej tradycji uniwersytet wypracował bowiem
pewien naturalny wybór kandydatów na badaczy, uczonych, naukowców. Model
ten dystansuje dotychczas dość powszechny w niektórych Kościołach lokalnych
dobór kandydatów w oparciu o kategorie posłuszeństwa, rozumianego jako posłuszeństwo hierarchicznemu przełożonemu. Jest zrozumiałe, że taki model selekcji kandydatów na teologów czy na seminaryjnych prefektów zdaje się polegać wyłącznie na zasadzie subiektywnego doboru kandydatów, opartego bardziej
na „widzi mi się” przełożonego. Takie rozwiązanie wydaje się niezgodne z orędziem ewangelicznym, gdyż zaciera poczucie odpowiedzialności w przypadku
podjęcia błędnej decyzji, potwierdzonej przez praktykę życia i samo życie. Również czyni niemożliwym pociągnięcie do odpowiedzialności, tłumacząc ewentualne szkody ideą posłuszeństwa czy pokory (błędnie pojmowanych). W perspektywie uniwersytetu taka praktyka oceniana jest jako marnowanie powołania, a
przynajmniej cennego życiowego czasu tych kandydatów, którzy predysponowani byliby do dojrzałego i dobrego wypełnienia pewnej funkcji, wspólnotowo
użytecznej, a musieli wykonywać zadania, którym podołaliby inni. Niewątpliwie
Kościołowi potrzeba ponownego uczenia się wykorzystywania wszystkich powołań i osobowych zdolności kandydatów, którzy stają się członkami jego duchownej społeczności. Nie chodziłoby przy tym jedynie o nadchodzenie czasów, charakteryzujących się zmniejszającą się liczbą kandydatów do seminariów duchownych, zgromadzeń czy zakonów. Chodziłoby o świadectwo wiary, a więc o
praktykę autentycznego życia wspólnoty uczniów Chrystusa, gdzie podstawową
zasadą byłaby miłość bliźniego w imię miłości Boga, skrywające w sobie dobrze
rozumiane posłuszeństwo.
Każdego rodzaju dialog Kościoła lokalnego, jeśli do niego dojdzie ze strony
Kościoła, ze środowiskiem uniwersyteckim jest w stanie być ubogacany niezwykłym darem, otwartości i autentycznego (wspólnego) poszukiwania prawdy.
Chodzi o dydaktykę, która po obowiązku poszukiwania i zgłębiania prawdy/mądrości, stanowi podstawowe zadanie uniwersytetu. W tym względzie Kościół [lokalny] może być nieustannie przywoływany przez społeczność uniwersytecką do nieustannego ponawiania wysiłku odczytywania w rzeczywistości
„dziś” i „teraz” Kościoła lokalnego Słowa objawiającego się w dziejach i dawania świadectwa wiary poprzez swe wierzące wspólnoty i poszczególnych członków swej wierzącej społeczności. Wydaje się, że Kościół lokalny jest zagrożony
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pokusą przekazywania wyłącznie wiedzy, przy braku jej poszukiwania. Możliwa
wydaje się być również teza, że przekazywanie wiedzy przy zaniedbaniu poszukiwania wiedzy i pogłębiania własnych, osobistych badań, oraz dzielenia się nimi
podczas zajęć dydaktycznych jest cofaniem się i skrywaniem się w ideologię.
Nauka bowiem, a zwłaszcza teologia wymaga nieustannego osobistego przeżywania wiary w codzienności wydarzającego się „dziś” i „teraz” Kościoła lokalnego. Dotyczy to przede wszystkim teologa, który nie może nie prowadzić własnej refleksji nad treścią wiary chrześcijańskiej. Dlatego każde zaangażowanie
wyłącznie w dydaktykę, jest wyrządzaniem krzywdy nie tylko sobie, nauczanym
czy formowanym, ale także uprawianej teologii, która domaga się nieustannej
aktualizacji, nie znosząc powtarzania i powielania schematów.
Powyżej scharakteryzowaliśmy jedynie w pewnym zarysie owoce dialogu
Kościoła [lokalnego] ze środowiskiem uniwersyteckim. Wydaje się, że jego pogłębienie jest konieczne nie tylko ze względu na korzyści płynące dla obu
wspólnot, lecz także z uwagi na ukazujący się w wydarzającej się rzeczywistości
świata i człowieka nowy, kolejny renesans ludzkiej myśli i rozwoju ludzkich
cywilizacji, podobny do renesansu XII i XIII stulecia. Jednak w porównaniu do
wszystkich renesansów przeszłości, współczesny renesans, oparty na cywilizacji
komunikacyjno-informatycznej o ogromnych możliwościach technicznych i
technologicznych, jest o tyle ważnym, że jego owoce i konsekwencje ukażą się w
pełni dopiero w przyszłości.
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Rola dialogu akademickiego w rozwoju
moralnym studentów

Postrzeganie szkoły wyższej jako elementu społecznych systemów wyższego rzędu umożliwia wyodrębnienie jej funkcji zewnętrznych, rozumianych jako
wynik działań szkoły mających wpływ na inne systemy lub podsystemy, z którymi jest ona związana. Sama uczelnia także jest systemem społecznym, którego
struktura złożona jest z bardzo wielu elementów. Działają w niej bowiem różnorodne podmioty naukowe, dydaktyczne, administracyjne, gospodarcze, kulturalne itp., których działania stanowią funkcje wewnętrzne szkoły wyższej. Wśród
nich wymienić należy funkcje dydaktyczne, wychowawcze, kompensacyjne i
funkcje wspierania rozwoju studentów. Do podstawowych funkcji wychowawczych uczelni, o których pisze K. Jaskot, iż są najmniej rozpoznawane i najsłabiej osadzone w świadomości zawodowej nauczycieli, należy tworzenie warunków do samowychowania poprzez odkrywanie przed studentami pola wyborów i
ich następstw. Natomiast funkcje wspierania rozwoju studentów polegają na
stwarzaniu takich sytuacji, w których studenci będą mogli bronić swojej moralnej
pozycji, dokonywać moralnych wyborów w sytuacjach konfliktowych i ponosić
odpowiedzialność za wyniki działań i moralnych wyborów, uzasadniać wybory
wobec innych i wewnątrz własnego „Ja” (por. K. Jaskot, 2001, s. 19).
Realizacja wewnętrznych funkcji uczelni w tym także związanych z wspieraniem rozwoju moralnego studentów jest możliwa przy założeniu istnienia autentycznego dialogu między nauczycielem akademickim a studentem. Dialog
bowiem – jak pisze G. Koć-Seniuch (2000, s. 14) jest najbardziej dojrzałą kategorią komunikacyjną, zmierzającą podczas kulturalnej rozmowy do uzgodnienia
stanowisk, poglądów, opinii doprowadzających do wspólnoty znaczeń i wartości.
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Termin „dialog” wchodzący ustawicznie do wielu dyscyplin naukowych jak
filozofia, teologia, psychologia, pedagogika, staje się dziś, jak pisze J. Tischner
(1991), koniecznością wynikającą z pełnej koncepcji prawdy. Pojęcie „dialog”
ukazuje się także często w środkach masowego przekazu, jest również obecne w
życiu społeczno-politycznym, a zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń w
Polsce i na świecie.
W edukacji, prawidłowo realizowanym procesie kształcenia i wychowana,
nieustanny dialog wydaje się być niezbędny. Jednakże nasuwa się pytanie, czy w
sytuacji wielkiego zainteresowania dialogiem ze strony teoretyków i praktyków
nauczania i wychowania (o czym świadczy wielość publikacji na ten temat) jest
on właściwie rozumiany i doceniany?
Inicjowanie, prowadzenie i podtrzymywanie dialogu należy bowiem do podstawowych powinności nauczyciela (por. M. Ledzińska, 2000 czy J. Rutkowiak,
1992). Jednak, jak zauważa M. Śnieżyński w oparciu o swoje badania, w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i liceach panuje wszechwładny duch monologu. To pozwala wysunąć przypuszczenie, że uczelnie wyższe również w znikomym stopniu przygotowują swoich studentów do relacji dialogicznych (Śnieżyński M., 2001). Tezę tę argumentują wypowiedzi studentów z badań J. Bogusza nad obrazem nauczyciela akademickiego i jego kompetencji, którzy z wyraźnym żalem mówią o braku wzajemnych kontaktów z nauczycielami akademickimi, o zanikających możliwościach podejmowania z nimi dyskusji i dialogu, a aż
87,9% badanych studentów twierdzi, że w ich uczelniach nie uczą jak żyć z
ludźmi i światem, a nauczyciele akademiccy unikają dialogu zmierzającego do
uczenia prawdy (Bogusz J., 2002 s. 41–46).
Zagadnienie dialogu nabiera więc szczególnego znaczenia w przypadku
kształcenia przyszłych nauczycieli, od których oczekuje się prowadzenia dialogu
z uczniami. Stąd moje zainteresowanie w obecnych rozważaniach problematyką
szeroko rozumianego dialogu akademickiego, a zwłaszcza relacji nauczyciel
akademicki – student, co doskonale streszcza prosta, ale wymowna myśl św.
Grzegorza z Nazjanzu: Jak ty możesz żądać tego, czego nie dajesz?
Koncentrując się na dialogu między nauczycielem akademickim a studentem, chciałabym przyjrzeć się jego możliwościom wspierania rozwoju moralnego
studentów, przede wszystkim w aspekcie zajęć dydaktycznych oraz potencjalnym zagrożeniom dialogu akademickiego. Pewną zaś egzemplifikacją prezentowanych rozważań będą zamieszczone w nich wstępne wyniki badań studentów.
Badaniami pilotażowymi (mającymi na celu głównie weryfikację mojej wstępnej
wiedzy o środowisku, o jego charakterze, zróżnicowaniu i procesach w nim zachodzących – por. Pilch T., 1998 s. 189) objęłam losowo wybranych 22 studentów Akademii Bydgoskiej – kierunku pedagogika (II r). , 19 studentów teologii
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specjalności katechetyczno-pastoralnej (I i II r.) oraz 18 studentów teologii specjalności kapłańskiej (II r.) UAM – sekcja w Bydgoszczy. Badani otrzymali kwestionariusz ankiety składający się z pytań otwartych dotyczących kontaktów nauczyciel akademicki – student, warunków zaistnienia dialogu w uczelni i jego
możliwości wspierania rozwoju moralnego studentów.

I. Dialog akademicki i jego obszary. Studenci o dialogu
w murach uczelni
Dialog (gr. dialogos) to wzajemna wymiana myśli co najmniej dwóch osób,
w którym dochodzi do wymienności ról nadawcy i odbiorcy z pełnym poszanowaniem prawa do podmiotowości ich uczestników z poszanowaniem prawa do
własnych poglądów, celem wzajemnego poznania się i zrozumienia prowadzącego do wzajemnego zbliżenia się osób (Śnieżyński M., 2001 s. 9). Natomiast zdaniem czołowego ideologa pedagogiki emancypacyjnej – P. Freire – dialog jest
procesem międzyludzkim, dzięki któremu dialogiczna jedność Ja i Ty nadaje
ludzkiemu życiu wartość humanistyczną (Śliwerski B., 1998 s. 271).
We wspomnianych wcześniej dyscyplinach naukowych, w których obecny
jest dialog w sposób szczególny, można wyodrębnić różne jego rodzaje, miedzy
innymi: dialog społeczny i publiczny, dialog dydaktyczny, wychowawczy czy
edukacyjny, dialog ekumeniczny, terapeutyczny, negocjacyjny, dialog międzykulturowy, inter/intrapersonalny, dialog naukowy, egzystencjalny itd. (Ostrowska U., 2000 s. 18–20).
Dialog także, jak pisze S. Palka, może mieć wartość ujmowaną w kategoriach: ontologicznych (ta sama podmiotowość ontologiczna partnerów), aksjologicznych (komunikowanie wartości, odkrywanie wartości), etycznych (przyjmowanie tego samego pola wartości moralnych), psychologicznych (współbrzmienie emocjonalne) i epistemologicznych (komunikowanie poznawcze) [Palka S.,
2003 s. 483].
Moje poszukiwania podstaw ewentualnych badań nad dialogiem akademickim, pozwoliły na wyodrębnienie pewnych kontekstów teoretycznych, umożliwiających podjęcie próby uchwycenia złożonej i wielowątkowej rzeczywistości
zagadnienia dialogu w edukacji.
Jeden z takich kontekstów ma swoje źródło w dialogice – określanej także
mianem filozofii dialogu, czy też filozofii spotkania, jak również filozofii wspólnotowej – jako orientacji głoszącej prymat logiki dialogicznej nad logiką podmiotowo-przedmiotową (por. Ostrowska U., 2000 s. 17). Autentyczny dialog
zresztą, według znakomitego filozofa spotkania Martina Bubera, jest zjawiskiem
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wydarzającym się pomiędzy ludźmi rzadko i jest on zawsze łaską. Spotkać drugiego człowieka, to »uobecnić« go »przenikając« lub »obejmując« jego »dynamiczne centrum«. (...) Obejmować znaczy urzeczywistnić osobę podległą, (...) w
jej bycie. U podstaw tego, co filozof nazywa »obejmowaniem«, leży specyficzne
doświadczenie zwane »doświadczeniem drugiej stron«. Doświadczenie takie
polega przede wszystkim na doświadczaniu, a nie na wczuciu się (empatii), tego,
co przeżywa człowiek, z którym wchodzę w relację. Właśnie czynnik »obejmowania«, istotny dla każdej dialogicznej sytuacji, tworzy prawdziwą relację wychowawczą nauczyciel akademicki – student. Student doznający »objęcia« ze strony
nauczyciela z ufnością odnosi się do otaczającej go rzeczywistości. Ufność ta jest
wsparta na zaufaniu do nauczyciela akademickiego, który jest przy nim obecny
(Gielarowski A., 2000).
Zagadnienie relacji nauczyciel akademicki – student może być także ujmowane w kontekście nauki o komunikowaniu się, czy też komunikologii. Opierając
się na jej dorobku można zdefiniować komunikowanie jako proces porozumiewania się jednostek, grup lub instytucji, odbywający się na różnych poziomach,
przy użyciu zróżnicowanych środków, którego celem jest wymiana myśli, dzielenie się wiedzą. Istnieją przy tym różne podejścia w uprawianiu nauki o komunikowaniu, wśród których dominują szkoły:
• empiryczna, reprezentowana między innymi przez funkcjonalizm amerykański,
na bazie którego rozwinęły się takie koncepcje jak: podejście „użytkowania i
korzyści”, hipoteza porządku dziennego, ale także szkoła Palo Alto ze swoją
orientacją antropologiczną i psychologiczną, interakcjonizm czy teoria kultury
Gerbnera;
• krytyczna, grupująca wiele koncepcji zwanych teoriami krytycznymi lub konfliktu społecznego, na czele ze Szkołą Frankfurcką i chyba jedną z najbardziej
rozpowszechnionych na gruncie nauk o edukacji teorią działania komunikacyjnego Jürgena Habermasa (por. Dobek – Ostrowska, 1999 s. 13, 53 nn.).
Kolejny kontekst teoretyczny rozważań na temat dialogu w edukacji związany jest z teorią interakcji edukacyjnych. Interakcja edukacyjna rozumiana jest
tutaj jako wzajemne oddziaływanie na siebie dwu lub więcej osób, z których
każda ma świadomość własnej podmiotowości oraz podmiotowości innych osób i
jest przejawem mechanizmu facylitacji. Interakcja ta ma swoją strukturę, w której
odnosząc tę interakcje do sytuacji nauczyciel akademicki – student wyróżnić
można składniki: społeczne (ludzie i ich role – rola nauczyciela, wykładowcy,
promotora i role studenta, magistranta itd.), materialne (sprzęty i narzędzia),
niematerialne (czas, atmosfera na zajęciach) jak i konteksty organizacyjne (chociażby pewna mobilność studentów związana z uczestnictwem w strukturach UE)
[por. Czerepaniak–Walczak, 2004].
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Szczególnie interesującą perspektywą teoretyczną dla analizy dialogu akademickiego jest teoria kontaktowości. Definiuje ona kontaktowanie jako proces
współdziałania nauczyciela akademickiego i studentów w sytuacjach dydaktycznych, w określony sposób odnoszących się do siebie i wzajemnie na siebie oddziałujących. Treścią tego współdziałania są zadania przewidziane dla danych
sytuacji dydaktycznych, a jego przebieg wyznaczony jest potrzebami wynikającymi z gotowości podmiotów do wspólnego realizowania tych zadań. Kontaktowanie to realizuje się w trzech wymiarach:
• logicznym – zajęcia są dwustronnym obrabianiem myśli, angażującym równocześnie sferę poznawczą nauczyciela i studentów,
• psychologicznym – kontaktowanie wymaga koncentracji uwagi studentów na
realizowanych zadaniach, a także na wewnętrznej aktywności myślowej i emocjonalnej w odpowiedzi na aktywność nauczyciela i innych uczestników sytuacji
i napływających od nich informacji,
• moralnym – kontaktowanie w grupie studenckiej ma charakter wielopodmiotowy, a współdziałanie wymaga od studentów przestrzegania norm i reguł pracy
w grupie, a od nauczyciela taktu pedagogicznego (Jaskot. K, 1996 s. 106–107).
Pewną próbą syntezy przedstawionych kontekstów rozważań o dialogu może
być określenie A. Cosmopoulosa, który twierdzi, iż dialog wykraczający poza
jego werbalne sformułowania, stanowi poruszenia duszy do spotkania z innymi.
Jest nie tylko aktem i formą procesu komunikacyjnego a filozoficzną i psychologiczną postawą, najwyższą ekspresją relacyjno-dynamicznej jakości osób w dialogu. (za: W. Goriszowski, 2003 s. 150).
O dialogu akademickim można więc mówić w różnych konfiguracjach, ale
także analizując przeróżne jego obszary. Można zatem mówić o dialogu między
pracownikami naukowo-dydaktycznymi i dydaktycznymi a kierownikami zakładów, katedr, władzami instytutów, wydziałów czy wreszcie władzami rektorskimi. Istnieje też dialog między nauczycielami akademickimi, urzeczywistniający
się w czasie dyżurów, zebrań, spotkań nieformalnych czy konferencji lub seminariów naukowych. Swoista komunikacja ma miejsce również między nauczycielami akademickimi a pracownikami administracji. Jakość i rodzaj tego rodzaju
relacji dialogowych jest różny, odmienny na każdej uczelni. Pojawia się jednak
pytanie, czy zawsze te kontakty pomiędzy pracownikami, między pracownikami
a władzą rektorską, dziekańską bądź też administracją na uczelni można nazwać
rzeczywiście dialogiem odbywającym się z poszanowaniem prawa do własnych
poglądów, celem wzajemnego poznania się i zrozumienia prowadzącego do wzajemnego zbliżenia się osób (jak definiuje dialog M. Ledzińska)? Niewątpliwie
byłby to interesujący temat do głębszych badań i analiz. Schemat zamieszczony
poniżej przedstawia główne obszary dialogu akademickiego:
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Pracownik naukowodydaktyczny

Władze uczelni
(kierownik zakładu, katedry,
instytutu, wydziału, władze
rektorskie)

Nauczyciel akademicki

Nauczyciel akademicki
(dyżury, zebrania, konferencje, seminaria, spotkania nieformalne itp.)

Nauczyciel akademicki

Pracownik administracji

GŁÓWNE OBSZARY DIALOGU AKADEMICKIEGO

Nauczyciel akademicki

Grupa

Student

Studenci

Student

Student

Grupa

Dialog akademicki także, może przede wszystkim powinien mieć miejsce
między nauczycielem akademickim i studentami oraz studentami między sobą. Z
moich wstępnych badań wynika jednakże, iż tylko 30,0% badanych studentów
zdecydowanie określa kontakty nauczyciel akademicki – student na ich uczelniach mianem dialogu (przy czym w większości są to studenci teologii obydwu
specjalności). Najczęściej pojawiające się argumenty uzasadniające taki wybór
dotyczą możliwości zaistnienia dialogu od strony samych nauczycieli: nauczyciel
jest gotowy odpowiedzieć na nasze pytania (studentka teologii I r.), wykładowcy
nie tylko starają się przekazać nam wiedzę, ale przede wszystkim rozmawiają z
nami o naszych sprawach (student seminarium, II r.), jak również od strony organizacyjnej: zawsze jest czas na zapytanie o wątpliwe kwestie (student teologii
II r.), wynika to z rodzaju uczelni, dochodzi do tego jeszcze fakt, iż roczniki nie
przekraczają 30 osób, co sprawia, że pomiędzy wykładowcą a studentem pojawia
się dialog (student seminarium II r.).
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Blisko jedna czwarta badanych osób (22,0%) zdecydowanie twierdzi, iż dialog na ich uczelni w ogóle nie ma miejsca (w zdecydowanej większości są to
studenci pedagogiki).
W uzasadnieniu swojego wybory studenci najczęściej powołują się na jakość
kontaktów nauczyciel – student i styl pracy nauczyciela, np.: wielu nauczycieli
akademickich nie ma z nami kontaktu, oprócz pracy egzaminacyjnej i podpisania
indeksów (studentka pedagogiki, II r.), określenie »dialog« nie pasuje do opisania kontaktów nauczyciel – student, bardzo często zdarzają się sytuacje, kiedy
dyktowane są wszystkie treści i niestety nie można z tym nic zrobić (studentka
pedagogiki, II r.), nauczyciel wymaga określonych treści programowych, treści
nauczania przekazuje »ex cathedra«, nie ma porozumienia, nici przyjaźni (student pedagogiki II r.), czy też bardzo dosadna wypowiedź studentki II roku pedagogiki: dominuje monolog! Najpierw mówimy my, potem nauczyciel, każdy
wygłasza swoją kwestie, referacik, notatka, »plapla« i koniec (studentka pedagogiki, II r.).
Największa jednak grupa badanych studentów (48,0%) nazywa tylko niektóre kontakty nauczyciel akademicki – student dialogiem, powołując się na różne
czynniki, jak: te związane z charakterem wykładanego przedmiotu, lub jego formą: dialog i monolog pojawiają się w zależności od przedmiotu, jednak na naszej
uczelni wykładowcy w umiejętności słuchania studentów biją »na głowę« wykładowców na innych uczelniach (studentka teologii, I r.), dialog możliwy jest tylko
na ćwiczeniach, jeśli mowa o wykładzie to jest to monolog (student seminarium,
II r.), jedynie dialog ma miejsce na ćwiczeniach (studentka pedagogiki, II r.); lub
czynniki związane z nauczycielem, jego nastawieniem do studentów, a nawet
wiekiem: istnienie dialogu zależy od nauczyciela (student teologii, II r.), dialog
zależy od nastawienia nauczyciela – czy wykłada swój przedmiot z zainteresowaniem i czy jest otwarty na pytania i wątpliwości studenta (student seminarium, II
r.), czy umiejętność prowadzenia dialogu zależy od wieku wykładowcy (student
teologii, II r.).
Warto również, dla dopełnienia obrazu opinii studentów o dialogu, przyjrzeć
się czynnikom, które warunkują zdaniem badanych zaistnienie autentycznego
dialogu nauczyciel akademicki – student. Do warunków autentycznego dialogu
najczęściej pojawiających się w wypowiedziach studentów należą: otwartość
(34,0% wskazań), szacunek (13,0%) i obustronna chęć dialogu (12,0%), co potwierdzają wypowiedzi studentów: potrzebna jest obustronna chęć dialogu, a nie
kierowanie się uprzedzeniami, stereotypami w postrzeganiu studenta przez nauczyciela (student seminarium, II r.), chęć dialogu, a nie obowiązek czy konieczność (student seminarium, II r.), chęć dialogu to znaczy przełamanie stereotypów,
zlikwidowanie napięcia (studentka pedagogiki, II r.). 12,0% studentów wskazało
również autentyczność nauczyciela jako warunek dialogu (w większości – 70,0%
85

osób, byli to studenci teologii specjalności kapłańskiej). Oto charakterystyczne
wypowiedzi tej grupy badanych: dialog warunkuje autentyczność nauczyciela i
jego otwartość na poglądy studentów w rozumieniu, że dokonania naukowe nauczyciela nie są pewnikiem i że nie musi on mieć absolutnej racji (studentka teologii, II r.), dialog zależy od tego czy nauczyciel potrafi wsłuchać się w tok myślenia studentów i czy to jest szczere (student teologii I r.), naturalność – tzn. że
jest na równym poziomie, student niekiedy czuje się przytłoczony inteligencją i
postawą nauczyciela, niekiedy boi się o coś zapytać lub rozpocząć rozmowę, aby
nie być źle odebranym przez otoczenie (student seminarium, II r.), ważne w dialogu ze strony nauczyciela jest nie udawanie czegoś – tzn. że coś wiem, a naprawdę nie mam o tym pojęcia” (student seminarium, II r.).
Do czynników warunkujących pojawienie się dialogu wskazywanych przez
badanych można ponadto zaliczyć: odpowiednie nastawienie, traktowanie studenta jako partnera, współpraca, życzliwość wykładowcy, wzajemne poznanie,
zaufanie, tolerancja dla innych poglądów, zaangażowanie obu stron, wzajemne
zrozumienie, dobre intencje obu stron, kultura osobista nauczyciela, niska „oficjalność” prowadzącego, umiejętność przyjęcia krytyki, empatia nauczyciela.
Interesującym faktem jest podkreślanie przez studentów wśród czynników warunkujących autentyczny dialog, kompetencji merytorycznych nauczyciela, przygotowania nauczyciela, sposobu prowadzenia wykładu i komunikatywnego
przekazania wiedzy, co ilustruje wypowiedź: najistotniejsze dla dialogu są kompetencje merytoryczne nauczyciela i przygotowanie się do wykładu – to się czuje
jakby intuicyjnie – chodzi o rozbudzenie w studencie zainteresowania danym
tematem, odpowiedni przekaz zaangażowanie całą osobą w to, co się robi (studentka teologii, II r.).
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II. Dialog nauczyciel – student a rozwój moralny studentów.
Kontekst zajęć dydaktycznych
Rozwój osobowości młodzieży w toku studiów, w tym także rozwój moralny, dokonuje się pod wpływem różnorodnych czynników zewnętrznych jak i
uruchamianych przez różne elementy struktury uczelni (wieloośrodkowość
wpływów). Zdaniem T. M. Newcomba (por. K. Jaskot, 1996 s. 8) w kreowaniu
osobowości studenta biorą udział takie czynniki jak: (1) to, z czym przychodzi on
do uczelni [indywidualne cechy i doświadczenia]; (2) profesjonalne wpływy
nauczycieli akademickich; (3) grupy rówieśnicze, w jakich funkcjonuje student w
toku studiów. Ostatni z wymienionych czynników znalazł potwierdzenie w moich badaniach – na pytanie, jaki czynniki mają wpływ na rozwój moralny badanych w czasie studiów – aż 36,0% studentów wskazało na kondycje moralną
grupy, w jakiej uczestniczy (zdecydowana większość to studenci teologii obu
specjalności) .
Koncentrując się jednak, jak zaznaczyłam wcześniej na dialogu między nauczycielem akademickim a studentem, chciałabym przyjrzeć się jego możliwościom wspierania rozwoju moralnego studentów przede wszystkim w aspekcie
zajęć dydaktycznych. Nauczyciel akademicki występuje bowiem w różnych rolach: wytwarzającego i przekazującego wiedzę, organizatora zajęć i samodzielnej
pracy studentów jak i w roli wychowawcy pobudzającego studentów do rozwoju
ich osobowości w sferze intelektualnej, moralnej, społecznej, estetycznej. Nauczyciel wychowując swoich uczniów ku wartościom, jak pisze M. Nowak
(1999), może posługiwać się strategiami: dysonansu, stymulacji i świadectwa. Na
tę ostatnią właśnie wskazywała prawie połowa (44,0%) z badanych przez mnie
studentów, wymieniając postawę moralną nauczyciela akademickiego jako najważniejszy z czynników ich rozwoju moralnego w czasie studiów, zwłaszcza
zgodność tej postawy z prezentowanymi treściami, co argumentuje wypowiedź:
gdy zauważyć można kulturę osobistą, postawę czy poglądy nauczyciela, które
imponują, naturalnie człowiek pragnie być »podobnym« (studentka teologii, II
r.), Najważniejsze jest to, czy nauczyciel akademicki żyje tym, co wykłada na
uczelni i czy zależy mu na tym, aby to, co dla niego najważniejsze przedstawić
studentowi w przystępny sposób (student seminarium, II r.).
Do podstawowych rodzajów zajęć dydaktycznych w szkole wyższej należą
wykłady, ćwiczenia/konwersatoria/laboratoria i zajęcia seminaryjne.
Wykład chociaż ze swej definicji polega na jednokierunkowym przekazie informacji, przy rozumieniu dialogu jako postawy będącej gotowością otwierania
się obu stron na wzajemne zrozumienie, zbliżenie się i współpracę (por. J. Tarnowski), może stać się nieocenioną płaszczyzną do dialogu. Wszędzie tam, gdzie
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rzeczywistym celem pracy nauczyciela jest tworzenie dialogu, uzyskanie otwartości i gotowości do badania zjawisk, w których student teraz lub w przyszłości
będzie uczestniczył poprzez osobiste zaangażowanie, metody aktywizujące są
metodami optymalnymi (por. Sokoluk, 2003 s. 50). A każda metoda, jak pisze M.
Taraszkiewisz (1996), także i wykład, może być realizowana jako aktywizująca
lub przeciwnie jako utrwalająca bierność uczniów. Zależy to przede wszystkim
od nauczyciela i od tego, czy spełniony jest podstawowy warunek komunikacji z
drugim człowiekiem, czyli podążanie za nim, dostosowanie sił i środków do jego
potrzeb i możliwości.
Spośród rodzajów wykładów najwięcej możliwości do dialogu stwarza wykład konwersatoryjny, który umożliwia przeplatanie fragmentów wypowiedzi
wykładowcy dyskusjami czy opiniami słuchaczy. Z kolei w wykładzie problemowym czy problemowo-programowanym (por. Śniezyński M., 2000), będącym
ilustracją jakiegoś problemu, można dążyć wspólnie z słuchaczami do rozwiązania go właśnie na drodze dialogu. Najmniej okazji do dialogu stwarza wykład
konwencjonalny (kursowy) oraz monograficzny. Chociaż ten ostatni, jak pisze
M. Gogacz, jest wnikaniem intelektu nauczających w rejony problemu nie całkiem jasne, dopiero tropione, odkrywane. Jest odbywaniem drogi myślowej ku
temu, co w problemie prawdziwe, a drogą tą może wspólnie w relacji dialogowej
kroczyć wykładowca z słuchaczami (Gogacz M., 1997 s. 114).
Kapitalnym odniesieniem do możliwości zaistnienia dialogu na wykładzie
są słowa J. Tarnowskiego, według którego sam dialog, choć nie musi bazować na
wymianie słów, może przyjąć jedną z trzech form:
• dialogu rzeczowego, który jest dążeniem obu podmiotów do wartości prawdy,
• dialogu personalnego, który bazując na wartości wolności i dobra jest ujawnianiem własnej duchowości, przeżyć, emocji, otwieraniem się podmiotów na swoje
„wnętrze”,
• dialogu egzystencjalnego, który bazując na wartości miłości jest całkowitym
wyrażaniem swojej osoby i oddaniem się drugiej sobie. (Śliwerski B., 1998 s.
70).
Taka postać dialogu na wykładzie opiera się na duchowej bliskości osób, na
zmniejszaniu się dystansu między wykładowcą a słuchaczem. Konieczność
zmniejszenia tego dystansu artykułują sami studenci, (odpowiadając na pytanie
projekcyjne: Aby kontakty nauczyciel – student sprzyjały rozwojowi moralnemu
należy:) zlikwidować przedmiotowe traktowanie studenta (studentka pedagogiki,
II r.), zmniejszyć przewagę nauczyciela nad studentem (studentka pedagogiki, II
r.), zmniejszyć dystans między osobami na uczelni (student pedagogiki, II r.),
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traktować studenta jako partnera, a nie osoby której przekazuje się suchą wiedzę
(student seminarium, II r.).
Nauczyciel akademicki o żywym, intensywnym i głębokim życiu wewnętrznym w trakcie wykładu wywołuje poruszenie duszy swojego odbiorcy (por.
Śniezyński M., 2001 s. 12). Tę postawę współbycia nauczyciela akademickiego
ze studentami w dialogu doskonale streszcza powiedzenie S. J. Leca: Nie sztuka
powiedzieć: Jestem. Trzeba być! czy K. Gibrana: Nauczyciele często są jak szyby:
pozwalają widzieć prawdę, ale dzielą od rzeczywistości.
Wyjątkowym momentem dla zaistnienia albo też kontynuowania dialogu
mogą stać się zajęcia seminaryjne (por. Śniezyński M., 2001), dyżury pracownicze czy też wszelkie nieformalne kontakty nauczyciela ze studentami w trakcie
nawet przypadkowych spotkań, wymiany zdań np. na korytarzach uczelni. Oto
charakterystyczne wypowiedzi studentów na ten temat: ważna jest otwartość
nauczyciela – kiedy sprawia on miłe wrażenie, powie normalnie »dzień dobry«,
czasem odbiegnie od tematu, pogada chwilkę na korytarzu lub w stołówce – to
już ma duży wpływ (studentka pedagogiki, II r.), aby dialog nauczyciel – student
miał wpływ na rozwój moralny studentów należy organizować więcej spotkań
nauczyciela ze studentami poza zajęciami (studentka pedagogiki, II r.).
Potencjalnie największą szansą dla dialogu nauczyciel akademicki – student,
są ćwiczenia, konwersatoria i laboratoria (por. W. Goriszowski 2003 s. 147 i
nast.).
Podczas ćwiczeń pomiędzy studentami a nauczycielem akademickim mogą
wystąpić różne odmiany dialogu: dialog pozorowany, będący maskowaniem
rzeczywistego monologu, dialog dydaktyczny, wynikający z potrzeby rzeczowego porozumienia się w procesie przekazu wiedzy lub zdobywania umiejętności, dialog duchowy między osobami, który wyklucza bezosobowe, instrumentalne odniesienia (por. Sawicki M., 1996 s. 106–108).
Często jednak, co potwierdzają moje badania, a także cytowanie wcześniej
badania J. Bogusza czy M. Śniezyńskiego (2000) w trakcie konwersatoriów ma
miejsce dialog pozorny. Prowadzący sztywno trzymają się wytyczonych wcześniej reguł, stosując mało chyba efektywny system referatowy, zwłaszcza w odniesieniu do treści z zakresu pedagogiki, dydaktyki czy teorii wychowania. Wymagają także nierzadko mechanicznego wręcz, pozbawionego własnych krytycznych opinii, nie wspominając o konfrontacji z praktyką edukacyjną, odtworzenia
zadanych wcześniej ogromnych porcji treści z literatury czy czasopism specjalistycznych.(zapominając, że już J. A. Komeński mówił lepiej mniej, ale dobre i
dobrze). Taki sposób prowadzenia zajęć staje się (por. Śniezynski M., 2001)
ukrytym monologiem, skazanym na nudę i monotonię. Być może dzieje się tak
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dlatego, parafrazując słowa A. Nalaskowskiego (por. Cierzniewska R., 2000 s.
132); kochamy głównie siebie, a studentów traktujemy tak, by było z nimi jak
najmniej kłopotów. Najlepiej formalnie, bezosobowo, krótko i szybko, bo czekają inne ważniejsze zajęcia: praca na kolejnym, którymś z rzędu etacie, a w najlepszym razie kolejna konferencja czy artykuł, pisany często tylko po to, by móc
wzbogacić się o kolejne godne najwyższego pożądania punkty KBN.
Jedną z funkcji szkoły wyższej jako instytucji edukacyjnej jest tworzenie
warunków, w których indywidualność, niepowtarzalność studiujących mogłaby
się rozwijać (Jaskot, s. 19), słowem – chodzi o umożliwienie studentom zajęcia
dojrzałej postawy wobec życia. Jest to możliwe tylko w sferze duchowej, gdyż
tylko w niej człowiek może zapytać się o własną tajemnicę nie z perspektywy
cząstkowej lecz z perspektywy całego człowieka. I tylko w tej sferze może znaleźć ostateczną odpowiedź, która stanie się podstawą zajęcia dojrzałej postawy
wobec życia. Gdy brak jest duchowości lub gdy dany człowiek rozwija jedynie
jej namiastkę, to z definicji nie może zająć dojrzałej postawy wobec życia
(Dziewiecki M., 1998).
Sfera duchowa okazuje się więc kluczowa dla zaistnienia autentycznego dialogu nauczyciel akademicki – student, a ten trzeci rodzaj dialogu, dialog duchowy, jest najlepszą szansą na prawdziwie ludzkie spotkanie, mające wpływ na
rozwój moralny obu stron. W wypadku duchowego dialogu zawiązanego między
nauczycielem akademickim a studentem, student pragnie wspólnie w owym dialogu coś przeżyć: pragnie wypowiedzieć siebie, akceptując jednocześnie partnera. W tej relacji jest zatroskany, czy nauczyciel, wykładowca akceptuje go takim,
jaki jest, a nauczyciel całym sobą daje odpowiedź: tak. To »zapytanie« i »odpowiadanie« dwóch osobowych duchowości rodzi między nimi więź duchowych
przeżyć wartości prawdy, wolności, dobra (por. Sawicki M., 1996 s. 108).
Trzy postacie dialogu – dialog rozumiany jako metoda, proces i jako postawa zdaniem J. Tarnowskiego (1993) – w zasadzie oznaczają jego podstawowe
płaszczyzny: intelektualną (edukacyjną), emocjonalną (zbliżanie się) oraz behawioralną (współdziałanie).
Uzupełnienie tych płaszczyzn dialogu o jego wymiar duchowy, który stanowiłby pewną konieczną nadbudowę, swoistą piramidę, przywodzi na myśl prekursora dialogu, Sokratesa, nazywanego największym geniuszem pedagogicznym świata klasycznego (por. U. Ostrowska, 2000). Otóż mówiąc metaforycznie
– Sokrates wchodził z rozmówcą na wierzchołek góry, a im wyżej się wspinali w
intelektualnych wywodach, tym bardziej zacierały się kontury konkretnych rzeczy i pojawiał się coraz bardziej ogólny widok. W którymś momencie pytany
przyznawał, że już nie rozpoznaje konkretnych rzeczy, lecz rozpoznaje nowy
krajobraz, czyli własne widzenie świata lub mówiąc inaczej, świat własnego wi90

dzenia. Sukcesem Sokratesa była konstatacja rozmówcy, iż widzi teraz więcej niż
na początku sam sądził, chociaż też nie widzi wszystkiego. Sokrates w ręce swego rozmówcy nie wkładał gotowego scenariusza dialogu, lecz jedynie organizował (projektował) przestrzeń stawania się (W. Andrukowicz, 1999).
Za najistotniejszy element dla odgrywania znaczącej roli przez dialog nauczyciel – student w rozwoju moralnym studentów, należałoby uznać otwartość
przeżyciową nauczycieli (por. K. Jaskot, 1996 s.120). Otwartość ta wyraża się w
ujawnianiu osobistego stosunku nauczyciela, jego doznań i emocji w odniesieniu
do tego, co ma miejsce w czasie zajęć. Dla uzasadnienia tej tezy podaję kilka
wypowiedzi badanych studentów: ważna dla mojego rozwoju moralnego jest
chęć przedstawienia przez wykładowcę i uczenia nie tylko teorii, ale życia na
podstawie wcześniej zdobytych doświadczeń (student seminarium, II r.), aby kontakt nauczyciel – student miał wpływ na mój rozwój moralny należy zmienić relacje między wykładowcą a studentem, wprowadzić możliwość dyskusji na tematy
etyczno-moralne, w oparciu o doświadczenia nauczyciela (student seminarium, II
r.), ważnym czynnikiem rozwoju moralnego studenta jest analiza i rozmowy na
tematy kłopotliwe i trudne w życiu, o których mało się wie, a w trakcie studiów
jest okazja, aby je poznać i skonfrontować z życiem (studentka teologii, II r.),
ważny w dialogu jest sposób prowadzenia wykładów – czy oprócz wiedzy przekazywane są inne rzeczy np. dotyczące problemów życia codziennego (student teologii, II r.), najważniejsza dla mnie jest inspiracja przekazywana przez nauczycieli, po której następuje konfrontacja teorii z praktyką (student teologii, I r.),
często na zajęciach nauczyciele lub studenci odbiegają od tematów zajęć i rozmawiają o innych sprawach na bardziej »luźnej« stopie. Studenci mają wtedy
możliwość rozmowy z nauczycielami o różnych sprawach i to ma duże znaczenie
dla rozwoju moralnego studentów (studentka pedagogiki, II r.).

III. Zagrożenia (meandry) dialogu
Pewnym zagrożeniem dla dialogu akademickiego, na jego wszystkich płaszczyznach mogą stać się nieprawidłowości w strukturze relacji – interakcji edukacyjnych między nauczycielem akademickim a studentem, rozpatrywanych szczególnie przez pryzmat dylematów:
Sługa/Pan — Mistrz/Uczeń
Relacje darowizny — Relacje wymiany
Spektakl — Spotkanie (por. Czerepniak–Walczak, 2004).
Jednym z typów nauczycieli akademickich, wyodrębnionych przez J. Katza,
obok nauczyciela zorientowanego na studentów, na obiektywizm, zorientowanego na wykładany przedmiot jest nauczyciel akademicki zorientowany na siebie.
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Używa on grupy studentów jako audytorium do eksponowania własnej osoby, a
przejawy tego to: prezentowanie „własnej nauki” i własnego dorobku naukowego
bez względu na program przedmiotu i skutki dla studentów, demonstrowanie
własnych intelektualnych możliwości i osobistego powabu, manifestowanie własnej władzy (manipulowanie studentami, uzależnianie ich od siebie, poniżanie
itd.) [Jaskot, 1996 s. 114]. Jeśli uwzględnimy ten opis, znajdujący swoją egzemplifikację w badaniach szczecińskich (44,0% badanych asystentów i adiunktów
uczelni szczecińskich w pracy dydaktycznej ze studentami koncentrowało się na
sobie i swoim rozwoju), a także pokusimy się o odrobinę autorefleksji, dylemat:
spektakl czy spotkanie jawić się będzie jako obszar wymagający „głębokiej
zmiany”. Ten problem zauważają też badani studenci, co ilustrują ich wypowiedzi: często zdarza się tak, ze wykładowcy ignorują studentów, czują do nich niechęć i wywyższają się. To nie sprzyja rozwojowi moralnemu (student seminarium,
II r.), student traktowany jest jako ktoś gorszy. Z góry jest skazany na przegraną,
ponieważ nauczyciele (nie wszyscy) maja »manię wyższości« (student seminarium, II r.).
Z przedstawionego zbioru myśli raczej, niż systematycznego wywodu wynika, iż dialog akademicki stwarza wielkie możliwości wpływania na uczestników
interakcji w szkole wyższej. Wymaga to jednakże nabywania i doskonalenia
kompetencji prowadzenia autentycznego dialogu, co w perspektywie organizacyjnej mogłoby się stać inspiracją do powstawania centrów doskonalenia nauczycieli akademickich, które obok systematycznych kursów dydaktyki szkoły
wyższej dla młodych nauczycieli akademickich czy środowiskowych seminariów
pedagogiki szkoły wyższej, stanowiłyby zalążek zmian w obszarze dialogu akademickiego. Interesującym faktem jest zabieganie o potrzebę doskonalenia przez
studentów. Oto niektóre charakterystyczne wypowiedzi: należy dobrze przygotować nauczyciela, aby nauczyciel był przygotowany, wykładał w sposób zrozumiały (studentka teologii, II r.), nauczyciel powinien być rzetelnie przygotowany do
zajęć, posiadać umiejętność prowadzenia swobodnej i odważnej rozmowy o tematach »tabu« z zakresu moralności (studentka pedagogiki, II r.), potrzebna jest
właściwa selekcja kadry nauczycielskiej – nauczyciel powinien umieć przekazać
wiedzę podać nieraz nieciekawy materiał w interesujący sposób i znaleźć wspólny język ze studentami (student seminarium, II r.), należy kłaść większy nacisk na
przygotowanie wykładowców do pracy wychowawczej ze studentami (student
seminarium, II r.), należy przeprowadzać badania na temat dialogu także wśród
wykładowców, poinformować ich jak prowadzić zajęcia, jakich wtrąceń unikać
(studentka pedagogiki, II r.).
W jednym z numerów czasopisma „Katecheta” sprzed 40 lat (adresowanego
do nauczycieli–katechetów) można przeczytać ważne dla dialogu edukacyjnego
słowa, które w perspektywie nieocenionej roli dialogu akademickiego w rozwoju
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moralnym studentów zyskują nowe znaczenie: Wartość dialogu mierzy się jakością postawy milczenia. Wypływa ona z faktu dostrzeżenia rozmówcy w jego
godności. Carl Rogers określa tę rolę rozmówcy jako katalizatora scalenia samego siebie, co wydaje się istotne w kontekście różnych zagrożeń rozwoju moralnego studentów. To scalenie siebie wymaga także skupienia się i wewnętrznego
zamilknięcia, które jednocześnie daje szansę drugiemu rozmówcy, aby ten mógł
również „usłyszeć samego siebie” (por. Sobczyk W., 1964).
W dialogu akademickim powinno być zatem miejsce na milczenie, na danie
szansy, by student mógł usłyszeć siebie i prawdę w sobie. Nauczyciel akademicki zaś powinien pamiętać, że wiedza dojrzała słucha, niedojrzała mówi (A. C. W.
Staring), komu język posłuszny, ten często milczy (S.J. Lec), a czasem trzeba zamilknąć, aby zostać wysłuchanym (S. J. Lec).
Tak prowadzony dialog akademicki, a także współbycie ze studentami, właściwie rozumiana postawa umiejętnego wsłuchiwania się w nich (w słuchaniu
także trzeba się kształcić – jak mówił Goethe) może być dobrym początkiem na
drodze powrotu do źródeł prawdziwych wartości w dydaktyce akademickiej.
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Świadomość religijna i moralna młodzieży polskiej
w badaniach Janusza Mariańskiego. Od opisu
do konkluzji teoretycznych

Kościół i społeczeństwo zawsze funkcjonują w realnie umiejscowionym
kontekście społeczno-kulturowym. W przeszłości w Polsce dominował chrześcijański kontekst społeczno-kulturowy Kościoła. Jego cechą charakterystyczną
było przenikanie wartości chrześcijańskich do globalnego społeczeństwa i kultury oraz silna więź instytucji cywilnych z Kościołem. Kształtowała się religijność
o dużym uczestnictwie w praktykach religijnych, ale jednocześnie niskiej wiedzy
religijnej.
Współcześnie nasilają się procesy rozchodzenia się wartości propagowanych
przez Kościół i tych, które są atrakcyjne w społeczeństwie. Procesy te są efektem
sekularyzacji, heteronomii losów jednostek, zmian w strukturze społecznej oraz
postępującego pluralizmu.
Wizja Kościoła w świadomości społecznej ulega modyfikacji, jest ona ograniczana do stricte religijnych funkcji. Jeszcze do niedawna, specyfiką formacji
religijnej w Polsce było to, że katolicyzm był reprezentatywny dla całego społeczeństwa, niezależnie od tego jak ono było wewnętrznie zróżnicowane. Obecnie
cecha ta ulega zmianie. Indywidualizacja i pluralizm powodują, że Kościół utożsamiany do niedawna z narodem, będący symbolem wielofunkcyjnym, pełniący
wiele funkcji zastępczych, zmienia swoje znaczenie.
Zmienia się również sposób funkcjonowania parafii, ewoluuje one w kierunku zbiorowości, z dominacją struktury statystycznej nie przystosowanej do two-
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rzenia wspólnot parafialnych1. W przeszłości aktywność wiernych była skoncentrowana wokół parafii. Dziś znaczna część aktywności, łącznie z niedzielnymi
praktykami religijnymi, realizuje się poza parafią. Ogranicza to funkcje kontrolne
i możliwości tworzenia wspólnoty w sensie socjologicznym2.
Heteronomia społeczna powoduje powstawanie alternatywnych (niejednokrotnie konkurencyjnych) systemów wartości, które rywalizują ze sobą. Jak zauważył K. Mannheim społeczeństwo nowoczesne jest daleko bardziej plastyczne,
albowiem dzięki postępom techniki dysponuje większymi rezerwami3. Kościół w
tej sytuacji staje się jedną z wielu instytucji kształtujących świadomość ludzi.
Nasila się jednak proces oddzielania się instytucji religijnych i świeckich. Kościół zaczyna pełnić węższy, bardziej wyspecjalizowany rodzaj funkcji w społeczeństwie. W pewnym sensie można mówić o emigracji Kościoła ze społeczeństwa.
W efekcie zmianom ulega świadomość społeczna. Jest ona dodatkowo modyfikowana ogólniejszymi tendencjami. Jedną z nich jest pogląd o konieczności
zbudowania ogólnoeuropejskiego systemu wartości egzystującego poza istniejącymi różnicami kulturowymi, etnicznymi i historycznymi. Zwolennicy tego poglądu opowiadają się za integracją ponad wszelkie podziały i różnice. Zwolennicy drugiego poglądu dążą do budowania tożsamości grupowej (narodowej)
uwzględniającej specyfikę systemu wartości własnej grupy. Reprezentanci tego
poglądu mogą być nazwani autonomistami. W znacznej mierze reprezentanci tej
drugiej tendencji dążą do realizacji wyznaczonych sobie celów w oparciu o wartości religijne oraz z wykorzystaniem instytucjonalnego Kościoła.
Analiza przemian systemu wartości współczesnego społeczeństwa polskiego
winna uwzględniać w znacznym zakresie problematykę wpływu religii na tempo,
charakter i treść przemian w systemie wartości społeczeństwa.
Stawiając problem roli religii w przemianach systemu wartości współczesnego społeczeństwa polskiego, istotne są dwa wzajemnie się uzupełniające elementy: po pierwsze, jest to problem relacji zachodzących pomiędzy zinstytucjonalizowanym Kościołem a społeczeństwem, po drugie, istotne jest pytanie, w jaki
sposób otoczenie zewnętrzne wymusza zmiany w Kościele. Pojawia się tu problem, na ile jest możliwa realizacja w praktyce idei aggiornamento, propagującej
dążenie dostosowania do wymogów współczesności zasad funkcjonowania Kościoła. Obok tych dwóch zagadnień ważny jest również problem, który można
1

J. M a r i a ń s k i: Żyć parafią. Socjologiczne aspekty kierowania wspólnotą parafialną.
Wrocław 1984 s. 22.
2
Por. J. M a r i a ń s k i: Wiedza o parafii i Kościele jako element więzi parafialnej. „Ateneum
Kapłańskie”. R. 1974 z. 2 s. nn.
3
K. M a n n h e i m: Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy. Warszawa 1974 s. 73.
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sformułować w postaci pytania: czy możliwe jest skonstruowanie paradygmatu
badawczego, opisującego charakter tych przemian?
Treść i tempo zmian uzależnione jest, z jednej strony od aktualnych warunków, z drugiej strony, przeszłość ciąży na aktualnych zachowaniach, wytyczając
granice możliwe do ich zaakceptowania. Tworzeniu się nowych relacji i struktur
świadomościowych towarzyszy pojawianie się synkretycznych wartości oraz
konfliktów w ich doborze przez jednostkę. Poszczególne segmenty struktury
społecznej w różny sposób i w różnym tempie przyswajają zmiany, a ich wewnętrzna treść jest atrakcyjna na dość zróżnicowanym poziomie.
Ewolucja świadomości społecznej powoduje zmianę postrzegania roli Kościoła w społeczeństwie. Autorzy aktualnych sondaży opinii na temat roli Kościoła we współczesnym społeczeństwie wskazują na obniżanie się jego znaczenia. Formułują przy tym wnioski o upadku jego społecznego autorytetu i kryzysie.
Analiza istniejącego status quo prowadzi do różnych konkluzji ich autorów.
Przy czym są to dość często alarmujące prognozy, wskazujące, że znaleźliśmy się
w sytuacji przełomu, po którym załamią się dotychczasowe podstawy i schematy
funkcjonowania różnych grup. Odkrywanie nowego świata poprzez krytykę świata zastanego nie daje odpowiedzi na pytanie, jak ów nowy świat będzie (powinien
być) zorganizowany4.
Te alarmujące wizje są potęgowane analizą spadku znaczenia i społecznej
akceptacji wybranych instytucji, będących podstawą dotychczasowego ładu społecznego. Podstawą jest tu na przykład analiza roli Kościoła we współczesnym
społeczeństwie, czy rodziny jako podstawowego nośnika przekazu wartości dla
najmłodszego pokolenia. Zauważalne tu zmiany są podstawą do tworzenia tego
typu sądów. Zauważył to w jednej ze swoich prac ks. Janusz Mariański pisząc:
Istnieje w naszym kraju tendencja – także śród socjologów – do przedstawiania
społeczeństwa w jak najbardziej czarnych i ponurych barwach. Socjologowie nie
mają jednak zamiaru podważania moralności czy dyscypliny społecznej, chociaż
czasem wydają się »niecierpliwi« w oczekiwaniu na negatywne przemiany moralności. Społeczeństwo jest w ustawicznym kryzysie, jest »chore« – twierdzi się.
Im bardziej negatywne opinie wypowiada się o polskim społeczeństwie, tym ma
się większą szansę na pozyskanie posłuchu w pewnych kręgach decyzyjnych i
opiniotwórczych. Powszechna jest także świadomość, że żyjemy w fazie przej-

4

E. M o k r z y c k i: Dwa style myślenia o przyszłości. W: O społeczeństwie i teorii społecznej. Księga poświęcona pamięci Stanisława Ossowskiego. Warszawa 1985 s. 180.
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ściowej i nie bardzo wiadomo, jak długo potrwa nasza wędrówka do normalności
i co ona w istocie oznacza5.
Wydaje się, że bardziej jest tu uprawomocniona postawa chłodnego opisu niż wartościowania. Tym bardziej, że część tych zjawisk nie poddaje się prostemu opisowi. Jak zauważył P. Sztompka6 proces pokomunistycznej transformacji ma charakter złożony, wielowątkowy. O jego ostatecznym kształcie decydują zarówno czynniki ładu instytucjonalnego, jak i o wiele mniej uchwytne empirycznie o charakterze mentalno-kulturowym. Stąd należy podejmować badania
ujmujące proces transformacji w sposób integralny, uwzględniający zarówno
wymiar instytucjonalny, organizacyjno-prawny, polityczny i ekonomiczny oraz
zmiany związane z kulturą, moralnymi skutkami transformacji, zmianami w subiektywnych orientacjach życiowych jednostek.
Tym bardziej, że z częścią tych procesów mamy do czynienia po raz pierwszy. Są one dla teoretyków i praktyków opisujących życie społeczne zjawiskami
dotąd nieznanymi, bądź nie występującymi w takim natężeniu. Szybkie prognozowanie jest tu działaniem, które może się nie sprawdzić. Łatwo o pomyłkę. O
możliwości tworzenia szerszych teorii do nowych sytuacji społecznych pisał
przed laty Stanisław Ossowski: W okresie gwałtownych zmian teoretyk nie podąża za życiem. Zmiany rzeczywistości są wtedy szybsze niż myśl refleksyjna, którą
tempo przemian przyprawiać może o zadyszkę, gdy tymczasem potrzeba jej długiego oddechu7.
Takie podejście wymaga żmudnych wielowymiarowych badań. Stąd łatwiej
stawiać błyskotliwe diagnozy, mało poparte rzetelnie udokumentowanymi badaniami. Za to nośne w wymiarze publicystycznym, dające ich autorom medialną
popularność. Dlatego diagnoza społeczeństwa końca wieku doczekała się wielu
opisów. Możemy spotkać w literaturze, że transformacja końca ubiegłego wieku
wytworzyła w Polsce społeczeństwo postautorytarne, społeczeństwo posttotalitarne, społeczeństwo realnej demokracji, społeczeństwo postsolidarnościowe,
społeczeństwo wielkiej transformacji, społeczeństwo postkatolickie, społeczeństwo postteologiczne. Nazw tych można mnożyć jeszcze więcej.
Charakterystyczne jest dla autorów próbujących opisywać współczesne społeczeństwo, będące faktycznie pod wpływem przyśpieszonych zmian dążenie do
uogólnienia. Badając jedną, wybraną sferę rzeczywistości społecznej próbują
5

J. M a r i a ń s k i: Kryzys moralny czy transformacja wartości? Studium socjologiczne. Lublin 2001 s. 422.
6
P. S z t o m p k a: Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych: zaufanie, lojalność, solidarność. W: Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości społeczne czasów
transformacji. Red. P. S z t o m p k a. Warszawa–Kraków 1999 s. 266 i nast.
7
S. O s s o w s k i: Z zagadnień struktury społecznej. Warszawa 1968 s. 87.
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tworzyć ogólne wizje opisujące społeczeństwo jako całość. Metodologicznie nie
jest to poprawne przedsięwzięcie, natomiast dość często nadaje rozgłos jego
twórcy. Wątpliwości może również budzić sposób gromadzenia danych, na których oparte są uogólnienia. Dość często jest tak, że są one wykonywane na zamówienie konkretnej instytucji, której zależy na wynikach potwierdzających
przyjęte wcześniej przez nią hipotezy.
Niewątpliwie młodzież jest bardziej otwarta na nowe tendencje, pokolenie
starszych z kolei charakteryzuje się większym konformizmem w stosunku do
zastanych wartości. Chciałoby by mogły one trwać międzypokoleniowo. Jest tu
oczywista sprzeczność. Wszak to sami rodzice nauczyli dzieci samodzielności, a
gdy te ją osiągnęły zaczęła ona im przeszkadzać. Zauważyła to M. Mead pisząc,
że rodzice i nauczyciele przestali uważać dzieciństwo i wiek młodzieńczy za zjawiska same przez się zrozumiałe. Próbowali raczej dopasowywać wychowanie do
potrzeb dziecka niż naginać dziecko do sztywnych reguł wychowawczych8. Tworzyły się, więc zręby do powstania kultury prefiguratywnej, w której starsze pokolenie uczy się również od młodszego. Przez co wzrasta autorytet młodszego
pokolenia i spadek autorytetu generacji rodziców. Młode pokolenie będąc dla
siebie autorytetem w swobodny sposób dobiera korzystne i funkcjonalne dla
siebie wartości. Ma to również implikacje w wyborze wartości religijnych.
Tendencje te zauważył w jednych z pierwszych badań poświęconych religijności wiejskiej ks. prof. Janusz Mariański w rejonie płockim. Na podstawie zrealizowanych badań wyróżnił on cztery typy katolików: katolicy o pełnej kościelnej religijności, katolicy o niepełnej religijności kościelnej, katolicy o religijności
selektywnej oraz katolicy obojętni religijnie. Poszukując zmiennych, które mają
wpływ na prezentowane postawy wobec religii zauważył, że istnieje silna zależność statystyczna pomiędzy strukturą badanych a typami ich postaw wobec religii. Pokolenie młodsze w wieku 16–24 lat przejawia najniższe wskaźniki kościelnie zorientowanej religijności i najwyższe wskaźniki religijności selektywnej i
indyferentyzmu religijnego. W miarę jak przechodzimy od młodszych do starszych pokoleń, narasta zasięg postaw świadczących o kościelnie ukształtowanej
religijności i zmniejsza się zasięg postaw »nonkonformistycznych« wobec religii9.
Cytowany fragment pracy będącej efektem badań zrealizowanych na przestrzeni prawie dziesięciu lat pokazuje, że podstawowym celem Autora był opis
tworzących się nowych związków z parafią w tradycyjnej, wiejskiej społeczności
i emigrantów do rejonu uprzemysłowionego. Szerszy kontekst teoretyczny tych
procesów Autora zbyt mocno nie interesuje. Walor tych badań z perspektywy
8

M. M e a d: Trzy studia. T.1-2. PIW. Warszawa 1986 s. 19.
J. M a r i a ń s k i: Dynamika przemian religijności wiejskiej w rejonie płockim w warunkach
industrializacji (1967–1976). Poznań–Warszawa 1984 s. 429.
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czasu jest o tyle ważny, że został zarejestrowany stan świadomości konkretnego
środowiska w momencie jej intensywnego przekształcania się.
Drugim bezsprzecznym walorem zrealizowanych badań jest to, że ich Autor
realizował badania niejako w sprzeczności do obowiązujących wówczas tendencji, starających się udowodnić skuteczność procesu laicyzacji i upowszechniania
się socjalistycznych wzorców osobowych. Badania te a priori zakładały, że oficjalna doktryna państwa socjalistycznego ma realne odzwierciedlenie w dominujących w społeczeństwie uznawanych i realizowanych wartościach. Inne podejście do problemu w analizowanych badaniach spowodowało, że mamy współcześnie możliwość odniesienia się do sytuacji sprzed około czterdziestu lat poprzez
pryzmat realnie zachodzących w ówczesnym społeczeństwie procesów, a nie
według uznawanych oficjalnie poglądów.
Ta ważna z punktu widzenia współczesności praca ma swój największy walor ze względu na rejestrację zachodzących wówczas procesów, jest niejako fotografią ówczesnej świadomości. Szerszy kontekst teoretyczny jest mniej istotny.
Autora interesuje bardziej to, jakie zmienne demograficzne mają wpływ na nowopowstające zjawiska. Tworzenie bardziej rozwiniętego modelu nie interesuje
Autora. Na tym etapie wiedzy interesujące było zweryfikowanie przyjętych przez
Autora hipotez. W konkluzji pracy autor pisze: Zebrany i przeanalizowany materiał pozwolił zweryfikować wiodącą hipotezę niniejszej pracy, według której w
warunkach postępującego zaawansowania industrializacji w rejonie wiejskim nie
dochodzi do zaniku postaw religijnych w kierunku postaw ateistycznych, lecz do
kształtowania się postaw wybiorczych wobec religii, charakteryzujących się częściową identyfikacją z wiarą i życiem wspólnoty kościelnej. Stwierdzony kierunkowy trend rozwojowy religijności wiejskiej wskazuje, że w środowiskach wiejskich objętych intensywnej industrializacji bardziej upowszechnia się religijność
selektywna niż indyferentyzm religijny i ateizm10.
Kolejne badania są kontynuacją zainteresowań Autora problematyką świadomości młodzieży. Lektura prac ks. prof. Janusza Mariańskiego pokazuje, że
dąży w swoim warsztacie by stawiane uogólnienia i teoretyczne konstrukcje były
poparte rzetelnymi badaniami empirycznymi. Swoistością warsztatu Autora jest
to, że nie stawia jednoznacznych twierdzeń, pozostając sobie i czytelnikowi znaki zapytania. Wszak już tytuły prac sugerują, że ks. Profesor raczej wskazuje na
to, że faktycznie jesteśmy społeczeństwem w fazie „stawania się”, mniej stałą
konstytucją o ugruntowanym systemie wartości.
Najistotniejsze w pracach Autora staje się pokazanie opozycji, w jakich
funkcjonuje analizowany problem. To do czego dążą inni socjologowie to ustale10
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nie statycznego wzorca, do którego można przyporządkować najlepiej całe społeczeństwo (np. wizja społeczeństwa sukcesu, społeczeństwa aspirującego, społeczeństwa refleksyjnego itp.). Takie przyporządkowanie staje się zazwyczaj
artefaktem. Wszak na ile jest uprawomocnione stwierdzenie, że jesteśmy społeczeństwem aspirującym, gdy rozszerza się zakres społecznego ubóstwa, a marzenia Polaków są coraz bardziej prozaiczne, związane z zaspokojeniem codziennych potrzeb. Społeczeństwo aspirujące może odnosić się co najwyżej do pewnej, wąskiej grupy ludzi.
Ks. prof. J. Mariański idzie w nieco innym kierunku, co wynika z jego podejścia do analizy interesujących go procesów społecznych. Widzi to, że są one
in statu nascendi. Koniec ich jest często nieprzewidywalny, bo zmiany nie są
jednorodne. W różnych grupach zachodzą w różnym tempie i w różnym kierunku. Zauważył to Autor w zrealizowanych pod koniec lat 80. badaniach na temat
wartości religijnych i moralnych młodzieży11. Konkluzja badań była następująca:
Badania pozwoliły na uchwycenie zmian w świadomości młodzieży dotyczących
stosunku do wiary oraz uznawanych wartości moralnych. Moment badań był
istotny, wszak tworzyły się na przełomie lat 80. i 90. podstawy społeczeństwa
pluralistycznego i obywatelskiego, dające możliwość zmiany w postawach ludzi
wykorzystując wolność i podmiotowość jednostki. Zrealizowane badania pozwoliły Autorowi potwierdzić hipotezę zakładającą ujednolicanie się cech uznawanych wartości młodzieży. Autor napisał: Wyniki badań nad wartościami młodzieży polskiej potwierdzają tezę o postępującym ujednolicaniu się uznawanych wartości w przekroju podstawowych cech demograficznych i społecznych młodego
pokolenia Polaków. Różnice między młodzieżą męską żeńską, uczącą się w szkołach ponadpodstawowych i na uczelniach, mieszkającą na wsi i w mieście, nie są
na ogół znaczące. Bardziej różnicuje aksjologicznie poglądy badanej młodzieży
religijność w jej różnych wymiarach. Stosunkowo zbliżone wybory poszczególnych wartości, jak i ich hierarchia, w poszczególnych kategoriach demograficzno-społecznych świadczą o tym, że istniejące w naszym kraju mechanizmy przekazywania wartości i norm bardziej sprzyjają ujednoliceniu postaw młodzieży,
niż ich różnicowaniu12.
Z tej ogólnej konstatacji Autor wyprowadza bardziej szczegółowe wnioski.
Zgodnie z przyjętą przez siebie metodą daje ramy, w których mieści się badane
zjawisko, tj. postawy moralne młodych Polaków. Odpowiedzi szuka formułując
pytanie: czy wiodącą tendencją w postawach Polaków jest rygoryzm lub relatywizm? Stawiając ten problem w taki sposób, jednocześnie uściśla tę kwestię pisząc, jakie relacje pomiędzy tymi stanowiskami go interesują i jak można je zde11
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finiować. Badania socjologiczne nad rygoryzmem i relatywizmem moralnym
wiążą się z pytaniem: które z nakazów moralnych, cech charakteru i wzorów
zachowań powinny obowiązywać powszechnie i we wszystkich okolicznościach,
które zaś mają wartość względną i zależą od okoliczności. Bardzo silna pochwała nie dopuszczająca wyjątków lub bardzo silna nagana, również nie dopuszczająca wyjątków, odzwierciedlają rygoryzm moralny. Częściowa aprobata i zarazem częściowa dezaprobata wskazują na relatywizm moralny, a przynajmniej
daleko posuniętą tolerancję wobec ocenianych wartości i norm (uzależnienie
oceny od różnych okoliczności)13. Które z tych stanowisk dominuje w świadomości młodzieży w świetle zrealizowanych badań. Wszystkie normy o charakterze
uniwersalnym i kategorycznym – pisze Autor – ograniczające indywidualną wolność jednostki, są przez część ludzi współczesnych kwestionowane i liberalizowane. Upowszechniająca się akceptacja prawa jednostki do samookreślenia się
jednostki w dziedzinie moralnej niesie ze sobą daleko idące konsekwencje dla
życia religijnego. Wiele wskazuje na to, że część katolików znajduje się w sytuacji
dysonansowo-stresowej. Nie ma zgodności między osobiście uznawanym systemem wartości a systemem wartości wynikającym z wiary propagowanej przez
Kościół. Część katolików żyje według norm i reguł, które nie mają usprawiedliwienia (legitymizacji) w Kościele. Rozbieżność między systemem wartości upowszechniającym się w społeczeństwie a systemem wartości związanym z wiarą
jest znaczna14.
Dostrzeżone ogólne tendencje w społeczeństwie końca lat 80. w pełni dotyczą również młodzieży. W konkluzjach omawianych badań Autor napisał: Proces odchodzenia od rygoryzmu moralnego w stronę relatywizmu jest »in statu
fieri« w całej badanej zbiorowości młodzieży. Zarysowały się pewne odmienności
tego procesu ze względu na cechy społeczno-demograficzne badanych osób.
Uczniowie częściej niż studenci wskazują na zasady etyczne jako punkty odniesienia w ich decyzjach moralnych, częściej nie znajdują usprawiedliwienia dla
czynów moralnie nagannych, rzadziej wypowiadają opinie zrelatywizowane o
różnych cechach charakteru i postawach ludzkich. W tym właśnie znaczeniu kobiety przejawiają bardziej rygorystyczną moralność niż mężczyźni, młodzież wiejska bardziej niż młodzież miejska15. Pokazywane przez Autora zależności ze
zmiennymi demograficznymi dowodzą, że wartości moralne mają silne społeczne
korzenie16. Są uwarunkowane kontekstem, w jakim odbywa się proces wychowania oraz cechami otaczającego środowiska. Przy czym nie są one w pełni
ukonstytuowane oraz nie jest jasny kierunek ich zmian. Z perspektywy zrealizo13
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wanych z końcem lat 80. i początków lat 90. badań Autor próbuje prognozować
konsekwencje odnotowanych zjawisk. Jest dość ostrożny we wnioskach ze
względu na to, że istnieją ograniczone przesłanki do precyzyjniejszej prognozy a
analizowany problem dość szybko się zmienia. Autor napisał: Na tle poczynionych ustaleń warto podjąć dalsze próby charakterystyki wartości religijnych i
moralnych uznawanych przez młodzież polską lat dziewięćdziesiątych. Jeżeli
nawet akceptowane przez młode pokolenie wartości i dominujące cechy stylu
życia nie zmieniają się dramatycznie, to z pewnością przedstawione dane z końca
lat osiemdziesiątych nie będą już całkowicie adekwatne do sytuacji ostatniej dekady XX wieku17. Z perspektywy końca lat 90. zjawiska te konkludował w następujący sposób: Proces selektywności w religijności polskiej trwa od wielu lat,
nasilał się w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, został nieco przyhamowany w latach osiemdziesiątych i znowu zyskał na sile od 1989 r. Zaznacza się
on mniej lub bardziej wyraźnie u około dwóch trzecich polskich katolików. Selektywność (wybiórczość) w religijności kościelnej dotyczy kwestionowania lub negowania dogmatów wiary, kwestionowania lub negowania wartości i norm moralnych, zaniedbywania lub pełnej absencji w praktykach religijnych, rozluźnienia bądź zaniku więzi z instytucjami religijnymi. Często wiara i niewiara, pewność i zwątpienie, aprobata i odrzucenie, mieszają się ze sobą18.
Wartości religijne w przeszłości miały doniosłe znaczenie w kreowaniu
przez jednostkę indywidualnego sensu życia. W kościele ludowym w zasadzie
były one jedynym wyznacznikiem uzasadniającym sens ludzkiej egzystencji.
Współcześnie religia stanowi tu jedną z alternatyw. Takie konkluzje potwierdzają
również badania Autora na temat sensu życia młodzieży19, zrealizowane na przełomie lat 80. i 90. Autor dostrzegł, że istnieje korelacja pomiędzy postawami
prezentowanymi przez młodzież szkolną w stosunku do religii a ich uzasadnianiem własnego sensu życia. Ważną rolę w usensowieniu życia – chociaż nie wyłączną – odgrywają wartości religijne20. Otrzymane wyniki pozwoliły stwierdzić,
że wartości religijne funkcjonują w świadomości młodzieży na równi z innymi
wartościami. Jak pisze Autor, rozszerza się wachlarz wartości, które mogą uzasadniać sens życia badanej młodzieży.
Potwierdzają to również późniejsze badania (zrealizowane w szkołach średnich w latach 1994–1996). Nieco ponad co dziesiąty badany wybrał wariant
odpowiedzi, wskazujący wyłącznie na religię jako źródło sensu życia (10,4%). Ci
17 17
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badani poszukują odpowiedzi na nurtujące ich pytania właśnie w religii, w niej
odnajdują uzasadnienie dla wartości, bez których nie można żyć21. Występujące
alternatywne sposoby uzasadniania własnego sensu życia przez młodzież szkół
mogą stanowić zagrożenie dla wiary. Otrzymane wyniki dotyczące religijnego
uzasadnienia sensu życia przez młodzież konkluduje następująco: Niezbyt wysokie wskaźniki aprobaty religijnego sensu życia i wysokie wskaźniki aprobaty niereligijnych wymiarów sensu życia dowodzą, że religia powoli traci znaczenie
jako jedynie usensowniająca ludzkie życie. Cechy społeczno-demograficzne odgrywają rolę tylko częściowo różnicującą postawy młodzieży wobec religijnego
sensu życia, bardziej znaczące są cechy religijne. Jeżeli nawet religia stanowi dla
młodzieży ważną instancję, do której można się odwołać, to wcale nie znaczy to,
by dostarczała ona zawsze cel i sensu na co dzień, by należała do obiektywnych
warunków i wyznaczników codziennego życia22.
Zrealizowane badania, porównanie trendów występujących w polskim społeczeństwie jako całości oraz analiza tych problemów w innych współczesnych
społeczeństwach skłaniać powinny do dość pesymistycznych prognoz. Autor
jednak formułuje wnioski idące w innym kierunku. W charakterystyczny dla
siebie sposób próbuje szukać przestrzeni, w jakiej funkcjonują badane zjawiska.
Ta przestrzeń tym razem jest określona w postaci opozycji postaw: pomiędzy
nadzieją a zwątpieniem. Wszak zwątpienie mogą budzić analizy surowych wyników. Natomiast bardziej dogłębna analiza pokazuje, że deklarowane poczucie
bezsensowności, oznaczające deficyt sensu, obejmuje bardzo cienką warstwę
społeczną, zamykającą się w granicach kilku procent (najwyżej 10%). Są to
prawdopodobnie jednostki, dla których wszelkie systemy są puste i nic z nich nie
wynika dla życia, lub ci, którzy nie potrafili się odnaleźć, chociaż tęsknią za pełnym i dojrzałym życiem ludzkim23.
Gdzie jest więc nadzieja? Autor stwierdza: Postawy młodzieży szkolnej wobec sensu życia balansują jakby między kontrolowaną nadzieją i żywiołowym
zwątpieniem, rzadko wychylają się w stronę wyraźnego bezsensu. Postawy wobec
religii są cechą wyraźnie różnicującą postawy młodzieży szkolnej wobec sensu
życia. Osoby o intensywnych postawach religijnych (głęboko wierzący) charakteryzują się wyraźnie wyższym poczuciem sensu życia, częściej także doświadczają
w życiu zadowolenia i sensu, rzadziej ulegają frustracji egzystencjalnej24. Nadzieją jest to, że młodzież cechuje wysoki poziom ogólnego zadowolenia z życia.
Często rozmyśla o swojej przyszłości, nie wykazując symptomów zachwianego
21
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poczucia sensu życia. Deklarowane poczucie zadowolenia z życia jest dogodnym
stanem psychicznym dla kształtowania się dojrzałej ich osobowości.
Zrealizowane w latach 2002–2003 badania dotyczące wartości prorodzinnych w świadomości młodzieży szkół średnich25 dość ściśle są powiązane z problematyką roli religii w kreowaniu tych wartości. Badania są zrealizowane w
podobnym paradygmacie metodologicznym i postawie badawczej jak poprzednio
analizowane wyniki. Znów stara się dostrzec fakt, że opisywane zjawisko znajduje w procesie intensywnych zmian. Stąd dla Autora istotne jest wskazanie granic,
w jakich występuje ten problem.
Praca jest oparta na bogatej bazie źródłowej. W charakterystyczny dla siebie
sposób Autor traktuje problem funkcjonowania wartości prorodzinnych w wymiarze dynamicznym. Pokazując jak w kontekście dostępnej literatury analizowane są te zagadnienia. Interesuje go przede wszystkim to, w jaki sposób procesy
sekularyzacji wpływają na zmianę postaw młodzieży w stosunku do rodziny i
wartości z nią związanych.
Część empiryczna pracy to weryfikacja siedmiu hipotez badawczych. Jest
przy tym interesujące, że analizuje się zarówno rodzinę jako wartość autoteliczną, jak również widzi te aspekty życia człowieka, które realizują się w obrębie rodziny. Swoje konkluzje Autor opiera na rozległych badaniach przeprowadzonych na terenie całej Polski. W badaniach uczestniczyło łącznie 2256 respondentów, uczniów szkół średnich. Przy takiej liczebności próby można mieć pewność, że uzyskane wyniki są obiektywne.
Dane statystyczne uzyskane w badaniach pokazują, że w całej zbiorowości
młodzieży szkół średnich wskaźnik głęboko wierzących wahał się od 11,4% do
18%, wierzących – od 52,4% do 66,4%26. Takie są dane. Jednak jak zauważa
Autor ogólna identyfikacja religijna nie musi potwierdzać się całkowicie w bardziej szczegółowych kwestiach dotyczących wiary religijnej. W miarę przechodzenia od bardziej ogólnych do bardziej konkretnych treści doktryny religijnej
zmniejszają się wskaźniki aprobaty, wzrastają zaś wskaźniki zwątpienia i dezaprobaty27.
Uzyskane dane potwierdzają powszechną wśród socjologów tezę o znacznej
stabilności w deklarowanych postawach odnoszących się do ogólnej przynależności wyznaniowej i religijnej. Bóg zaś pozostaje w dalszym ciągu centralnym
obiektem postaw młodzieży. Zmienia się natomiast jego wizja i nie zawsze jest
25
Por. J. M a r i a ń s k i: Między sekularyzacją i ewangelizacją. Wartości prorodzinne w
świadomości młodzieży szkół średnich. Lublin 2003.
26
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on rozumiany w sensie chrześcijańskim, jako Bóg osobowy. Jednak jak zauważa
Autor wśród młodzieży zaczynają się kształtować i konsolidować nowe środowiska ateistów, agnostyków i przeciwników Kościoła oraz nowe ruchy religijne28.
Dostrzegając te nowe zjawiska Autor próbuje kreślić kolejną opozycję analizowanych problemów. Jego zdaniem, przemiany świadomości młodego pokolenia
idą w kilku rozbieżnych kierunkach. Silne są tendencje sekularyzacyjne związane
z indywidualizacją moralną, ale także przeciwstawne im tendencje reewangelizacyjne. Wiele faktów wskazuje na to, że w przemianach wartości prorodzinnych
mieszają się pozytywne i negatywne aspekty, a niekiedy zaznaczają się nawet
sprzeczne tendencje. Efektem tych oddziaływań jest fakt, że niejednokrotnie w
świadomości zbiorowej młodych Polaków współistnieją »stare i nowe wartości«.
Nie grozi nam – przynajmniej w najbliższej przyszłości – jakaś katastrofa w świecie wartości. Można raczej mówić o swoistej ambiwalencji przemian wartości
prorodzinnych, o szansach i ryzyku, o stratach i zyskach, o poszerzającej się sferze przyzwolenia społecznego na postawy i zachowania dezaprobowane w modelu moralności głoszonej w Polsce przez Kościół katolicki29.
Jaki obraz polskiego społeczeństwa, jaki wizerunek młodego Polaka można
stworzyć z perspektywy badawczej proponowanej przez ks. Prof. Janusza Mariańskiego? Na poziomie wiary i praktyk religijnych nie mamy do czynienia w
ostatnich latach z większymi zmianami. Z uzyskanych danych empirycznych
można wnosić, że w latach dziewięćdziesiątych w zakresie globalnych postaw
wobec religii nie dokonały się jakieś radykalne zmiany. Zarówno wskaźniki autodeklaracji wiary, jak i praktyk religijnych utrzymują się na względnie stałym
poziomie, z jedną jednak niewielką modyfikacją. Dotyczy ona zmniejszania się
zasięgu osób deklarujących się jako głęboko wierzący (obecnie około 10%), co
wskazywałoby na nieznaczną zmianę nasilenia się pozytywnego stosunku do religii30.
Zmiany religijności współczesnego społeczeństwa są konsekwencją ogólnych przemian w nim zachodzących. Zauważył to Autor w jednej ze swoich
wcześniejszych książek dotyczących systemu wartości współczesnego społeczeństwa polskiego. We Wstępie tego studium socjologicznego31 Autor pisze:
Społeczeństwo polskie jest w fazie przemian społecznych, które nie przebiegają
jednoznacznie. Z jednej strony zaznaczają się jeszcze silne procesy instytucjonalizacji i tradycji, powodujące umocnienie się struktury społecznej, działające
28
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hamująco na zmianę społeczną, przystosowujące młode pokolenie do istniejących
wartości, norm i wzorów zachowań. Podtrzymują one, a nawet wzmacniają, zastaną strukturę wartości i interesów. Z drugiej strony nasilają się procesy indywidualizacji, niosące ze sobą cyrkulację przelotnych ról i statusów, niebezpieczeństwo głębokiego rozpadu wartości, norm i więzi między ludźmi (anomia), ale
i szanse wolnego, samodzielnego oraz odpowiedzialnego kształtowania własnego
projektu życia. Przejściowy okres, w którym żyjemy, jest postrzegany i analizowany zarówno w kategoriach kontynuacji, jak i dyskontynuacji32.
Cytowany fragment pokazuje, że na poziomie społeczeństwa rozumianego
jako ogół Polaków Autor dostrzega złożoność procesów, prowadzącą do niemożliwości ustalenia uniwersalnego, jedynego wzorca mogącego służyć nie tylko
jednoznacznemu opisowi, ale dającemu podstawę do tego by stworzyć w miarę
statyczną konstrukcję teoretyczną. Zazwyczaj interesuje go konkretne zjawisko
w procesie tworzenia się. Np. kreśląc wizję polskiego katolicyzmu w kontekście
integracji z Unią Europejską stawia problem: czy dokonujące się procesy spowodują, że mocna dotąd polska religijność może spełnić szczególną misję w nowej
wspólnocie, czy też będą raczej dominować procesy przystosowawcze33. Opowiada się raczej za tą drugą tendencją.
Na podstawie prowadzonych przez siebie badań chłodno odnosi się do tez o
rychłej sekularyzacji i marginalizacji Kościoła w społeczeństwie polskim, tezy
tak często powtarzanej przez część socjologów, podkreślających zanik praktyk
religijnych i więzi wierzących z parafią. Znów stara się dostrzegać ten problem w
nieco szerszym, historycznym kontekście, uwzględniającym polską specyfikę.
Dostrzega, co prawda, że kryzys moralny i religijny, rozumiany jako proces deinstytucjonalizacji, przejawia się najdobitniej w wybiórczym traktowaniu moralnej
oferty Kościoła, aż po jej całkowite odrzucenia. Deinstytucjonalizacja oznacza,
że wiara i moralność nie są w takiej mierze jak dawniej zinstytucjonalizowane i
społecznie sankcjonowane, niektóre ich elementy podlegają głębokiej transformacji34.
W książce o roli Kościoła katolickiego w społeczeństwie obywatelskim35
podkreśla, że procesy sekularyzacji nie zachodzą w naszym kraju tak mocno ze
względu na dotychczasowy sposób funkcjonowania Kościoła w społeczeństwie.
Pisze on o dalszym utrzymywaniu się Kościoła ludowego w społeczeństwie
(przypomnienie hipotezy ks. prof. Wł. Piwowarskiego). Zauważa natomiast, że w
warunkach transformacji Kościół poszukuje nowej tożsamości społecznej, wyka32
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zując wiele oznak i symptomów przemiany oraz zrozumienia „znaków czasu”36.
Oczywistym jest dla Autora, że odchodzi się od zuniformizowanej wspólnoty do
strukturalnej indywidualizacji. Ale nie jest to proces zaniku wartości religijnych.
Odnosząc swoje analizy do przemian świadomości młodzieży pokazuje
przeciwstawne końce continuum, w jakich odbywa się ten proces transformacji.
Jednakże prowadząc badania młodzieży na przestrzeni kilkunastu lat dostrzega
złożoność problemu i jest daleki od formułowania jednoznacznych sądów. Dostrzegając problem, osadzając go w szerokim kontekście socjologii światowej
zostawia zawsze ten moment do refleksji czytelnikowi, a chyba i samemu sobie.
W jednej z książek pisze: Dokonane skrótowo omówienie wyników badań socjologicznych na temat wartości moralnych młodzieży i dorosłych obejmuje głównie
połowę lat dziewięćdziesiątych i w tym sensie zyskuje już pewnego stopnia walor
historyczny. Mamy tu do czynienia ze znanym zjawiskiem dysharmonii pomiędzy
szybko zmieniającymi się realiami życia a ich naukowym opisem37.
Bogactwo wiedzy w analizowanym zakresie pozwala Autorowi na swobodne
poruszanie się w problematyce systemu wartości współczesnej młodzieży. Przy
czym już dość wcześnie zauważył narastanie problemów związanych z analizą
systemu wartości młodzieży, dostrzegając istnienie w nim rozbieżnych cech. Już
w 1991 r. pisał, że część młodych katolików polskich znajduje się w sytuacji dysonansowo-stresowej. Nie ma zgodności pomiędzy osobiście uznawanym systemem wartości a systemem wartości wynikającym z wiary propagowanej przez
religię. Część katolików żyje według norm i reguł, które nie mają usprawiedliwienia (legitymizacji) w Kościele. Rozbieżność między systemem wartości upowszechniającym się w społeczeństwie a systemem wartości związanych z wiarą
jest znaczna38.
Tę diagnozę z 1991 r. ks. Profesor regularnie weryfikuje, przede wszystkim
opierając swoje konstatacje na własnych badaniach empirycznych. Pokazuje w
nich jak ważną rolę w okresie dokonującej się transformacji społecznej ma znajomość procesów zmiany systemu wartości najmłodszego pokolenia. W monografii poświęconej sensowi życia młodzieży szkolnej, wydanej w 1998 r., napisał: W warunkach radykalnych zmian społecznych problemy młodzieży ujawniają
ukryte lub przyszłe problemy całego społeczeństwa (młodzież jako nośnik i barometr przemian). Sama młodzież znajduje się w fazie intensywnego odkrywania
własnego »ja«, konstruowania planów życiowych, poszukiwania czegoś nowego,
alternatywnego wobec zastanej rzeczywistości, kwestionowania celów i wartości
36
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uznawanych przez dorosłych. Poszukując sensu życia, spotyka się ona z wieloma
różnymi odpowiedziami w zakresie problemów egzystencjalnych39. Efektem tych
poszukiwań jest pojawienie się nowych czynników w ich systemie wartości, dość
często odległych od wartości ich rodziców.
Badając kierunek zmian w swoich propozycjach ks. Profesor unika jednoznaczności, sugerując raczej, że mamy raczej do czynienia z „gorącym tyglem”.
W społeczeństwie polskim lat dziewięćdziesiątych można było obserwować przemiany w dziedzinie wartości norm moralnych (...). Empirycznie trudno jednak je
określić i wymierzyć, zwłaszcza w skali globalnej. Proporcje tych procesów
kształtowały się rozmaicie w poszczególnych środowiskach społecznych i w odniesieniu do rozmaitych rodzajów i form moralności. Szczegółowe opisanie
przemian wartości moralnych poprzez precyzyjne wskaźniki empiryczne nie jest
sprawą łatwą, występowanie zaś ze zbyt prostymi diagnozami nie byłoby wskazane. Należy, więc raczej skoncentrować się na analizie teraźniejszości jako rzeczywistości »sui generis« niż rozstrzygać o kierunku transformacji »do« jako
procesie linearnym, nawet jeżeli rzeczywiście »jutro« zaczyna się już »dzisiaj«, a
»wychylanie się« ku przyszłości kształtuje się tu i teraz40.
Wszelkie stawianie hipotez może być obarczone subiektywizmem. Stąd według ks. Janusza Mariańskiego namnożyło się wiele hipotez na temat praktyk
religijnych współczesnego społeczeństwa. Według jednej z nich utrzymuje się na
względnie stałym poziomie stan praktyk religijnych, zwłaszcza niedzielnych; według drugiej – mamy do czynienia z nieznacznymi wahaniami poziomu uczestnictwa w kulcie religijnym; według trzeciej – następuje wyraźne przesunięcie od
kategorii praktykujących regularnie do praktykujących nieregularnie; według
czwartej – następuje polaryzacja w sferze praktyk religijnych, wzrasta odsetek
praktykujących w każdą niedzielę i równocześnie w tym samym stopniu wzrasta
odsetek tych, którzy przestali praktykować; według piątej – następuje wyraźny
spadek realizowanych praktyk religijnych, zwłaszcza takich jak udział w niedzielnej mszy św. i spowiedzi wielkanocnej41.
Opisywane przez siebie zjawiska postrzega bez zbędnego wartościowania.
Wychodzi z założenia, że tworzeniem się nowych wartości jest charakterystycznym symptomem dla kultury prefiguratywnej. Waga jego konstatacji jest ogromna a mieści się w określeniu w jakim przedziale mieszczą się interesujące go
procesy, pisze np., że sens życia młodzieży daje się określić w ramach „między
nadzieją a zwątpieniem”. Z jednej strony, pisze, że młodzież wykazuje też więk39
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szą skłonność do tego, co można nazwać „transcendentną bezdomnością”42. Dostrzega również narastające grono młodych umiejących pozytywnie określać
swój status w przyszłości. W końcowych konkluzjach książki dotyczącej sensu
życia młodzieży możemy przeczytać, że oprócz wielu zniechęconych, zdystansowanych, nieaktywnych, wyłączonych z życia publicznego, pesymistycznie postrzegających szanse realizacji swoich zamierzeń życiowych, wydaje się narastać krąg
ludzi aktywnych, nastawionych innowacyjnie do życia, o wydłużonym horyzoncie
planowania życiowego, przekonanych o szansach realizacji zamierzonych celów i
szeroko rozumianej samorealizacji, o dużym potencjale przedsiębiorczości43.
Podejmowany przez Autora opis wartości odnoszących się do współczesnego społeczeństwa i świadomości młodzieży jest ważny z wielu powodów. Zrealizowane badania pozwalają empirycznie zweryfikować pewne tezy, które funkcjonują w świadomości socjologów niejako a priori. Tu otrzymujemy materiał
oparty na rzetelnych badaniach. Opisywane przez Autora zjawiska nie są oparte
na wartościujących sądach. Wszak jedni opisują świadomość młodzieży w kategoriach optymistycznych, inni pesymistycznych. Jak pisze sam Autor pesymizm
lub optymizm to kategorie mało poznawcze, bardziej natury emocjonalnej44.
Ważne jest również podejście Autora: analiza w czasie i traktowanie problemu jako coś, co trwa i nie jest zakończone. W zakończeniu cytowanej wyżej
pracy czytamy, że mamy do czynienia ze zmianą, ale też i z elementami trwałości
i nowym sposobem wartościowania tego, co wiąże się z małżeństwem i rodziną.
Nie jesteśmy świadkami radykalnego przełomu społeczno-moralnego w życiu
rodzinnym. To, co »stare« (tradycyjna rodzina katolicka), obowiązuje jeszcze w
wielu obszarach, ale to, co »nowe« (moralność zsekularyzowana, zindywidualizowana, ponowoczesna), zaczyna także być już coraz bardziej widoczne na wielu
płaszczyznach życia codziennego45.
Kolejna cecha w podejściu do analizowanych zagadnień to całościowe podejście do problemu, wielopoziomowa próba poszukiwania przyczyn opisywanych zjawisk oraz dążenie do formułowania prognozy analizowanych zjawisk.
Przy czym ten ostatni wymiar Autor stawia prowokacyjnie w postaci postawienia
sobie i odbiorcy wielu wątpliwości. Jednoznacznie wskazuje jedynie, jak je rozwiązuje współczesna socjologia. Jednocześnie dostrzega to, na ile te odpowiedzi
są adekwatne do polskiego społeczeństwa.

42

Por. J. M a r i a ń s k i: Co mówi „duch czasu” – sekularyzacja religii i społeczeństwo postsekularne. „Roczniki Nauk Społecznych KUL”. T. 32: 2004 z. 1 s. 69.
43
J. M a r i a ń s k i: Między nadzieją..., dz. cyt., s. 355.
44
Por. tamże, s. 484.
45
Tamże, s. 485.
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Analizowane przez ks. Prof. Janusza Mariańskiego problemy są niezwykle
ważne w kontekście bieżącego życia społecznego. Wiedza o opisywanych zjawiskach jest niezwykle ważna dla osób zajmujących się modelowaniem procesów
społecznych. Jest to również cenny drogowskaz dla kościelnych hierarchów i
duchowieństwa, wszak opisywane przez Autora zjawiska pokazują, że Kościół i
propagowane przez niego wzorce i wartości w wielu wypadkach są marginalizowane. Wynika to z faktu istnienia pluralizmu religijnego. W tej nowej sytuacji
tworzy się zjawisko religijnego rynku. Jak pisał P.L. Berger: Sytuacja pluralistyczna jest przede wszystkim sytuacją rynkową – instytucje religijne stają się
agencjami rynkowymi, a tradycje religijne – artykułami konsumpcyjnymi. W każdym razie poważna część aktywności religijnej w tej sytuacji zostaje zdominowana przez logikę ekonomiki rynkowej46. Na nowe sytuacje zarówno Kościół, jak i
inne instytucje zajmujące się modelowaniem i upowszechnianiem pożądanych
społecznie wzorców powinny posiadać nowe strategie.

46

P. L. B e r g e r: Święty baldachim. Elementy socjologiczne teorii religii. Kraków 1997 s.

186.
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Jana Pawła II model religijności i moralności
adresowany do współczesnej młodzieży

Będziesz miłował Pana, Boga twojego,
z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze
wszystkich sił swoich (Pwt 6, 5)

Jan Paweł II w swoim Liście do młodych całego świata z 1984 r., w przemówieniach do ludzi młodych, orędziach na Światowe Dni Młodzieży wyraża
nie tylko ogromną troskę o młodych ludzi, ale kreśli dla nich życiowy program
zbudowany na osobie Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii. Krytyczna i pełna miłości postawa Papieża do świata, do problemów, z jakimi styka się młodzież,
sprawia, że papieski przekaz jest i komunikatywny, i stanowi poniekąd odpowiedź na pytania ludzi młodych. Propozycja Papieża, tak jak i Chrystusa, jest
propozycją do pójścia drogą-pod-górę, drogą-pod-prąd, ewangeliczną wąską
ścieżką, która w ostateczności oznaczona jest tajemnicą cierpienia i krzyża. Ale
jedynie ta droga – co potwierdza nauczanie ewangelii – jest drogą człowieka i
drogą dla człowieka, czyli tą, która w sposób najpełniejszy może poprowadzić
człowieka do bycia w pełni sobą, do bycia człowiekiem Chrystusowym.
Nadzieja chrześcijańska wyznacza zasadniczą perspektywę rozważań Jana
Pawła II adresowanych do młodzieży. W was jest nadzieja – pisał w Liście do
młodych w roku 1984 – parafrazując fragment Listu Św. Piotra, który z gorliwością umacnia w wierze nowo nawróconych na chrześcijaństwo mieszkańców Azji
Mniejszej słowami: i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest (1 P 3, 15). Nadzieja
ta sytuuje człowieka w planie doczesności, ale i wieczności, jest darem, ale i
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zadaniem; złożona w sercu człowieka, stanowiąc jego bogactwo, oświetla życie
jego samego i innych.
W Was jest nadzieja, ponieważ Wy należycie do przyszłości, a zarazem przyszłość do Was
należy. Nadzieja zaś jest zawsze związana z przyszłością, jest oczekiwaniem „dóbr przyszłych”. Jako cnota „chrześcijańska” jest ona związana z oczekiwaniem tych dóbr wiecznych, które Bóg przyobiecał człowiekowi w Jezusie Chrystusie. Równocześnie zaś ta nadzieja, jako cnota „chrześcijańska” i „ludzka” zarazem, jest oczekiwaniem dóbr, które człowiek
wypracuje, korzystając z talentów danych mu przez Opatrzność [Jan Paweł II, List do młodych, 1].

Życie chrześcijańskie, rozciągając się w czasie – między przeszłością a przyszłością, w teraźniejszości – w świetle nadziei zwraca się w sposób naturalny ku
przyszłości, stąd niejednokrotnie pojawi się w rozważaniach aspekt przemijania
ludzkiej egzystencji. Przyszłość – w ujęciu Papieża – posiada także wymiar
etyczny, i dlatego należy ją odczytywać również i w tym sensie. Kiedy mówimy:
od Was zależy przyszłość – pisze – myślimy w kategoriach etycznych, wedle wymogów odpowiedzialności moralnej, która każe nam przypisywać człowiekowi,
jako osobie – oraz wspólnotom i społeczeństwom złożonym z osób – podstawową
wartość ludzkich czynów, zamierzeń, inicjatyw i intencji. Ten wymiar jest także
właściwym wymiarem chrześcijańskiej i ludzkiej nadziei [Jan Paweł II, List do
młodych, 1984, 1]. Ten personalny charakter nadziei nabierze właściwego znaczenia tylko wtedy, kiedy chrześcijanin przyjmie, że jej zasadniczym przedmiotem nie jest zespół nawet najbardziej obiecujących idei, projektów czy planów,
wyrafinowanych i mądrych, lecz że jest nim sama osoba Jezusa Chrystusa. Pytając więc o religijność i moralność młodzieży, otwiera się natychmiast misteryjna
przestrzeń życia człowieka, w której do głębi, i w sposób konstytutywny, przenikają się obie te rzeczywistości, dopełniają wzajemnie i potrzebują. Papież w swoim nauczaniu skierowanym do ludzi młodych nie oddziela religijności od moralności, i moralności od religijności, obie stanowią integralną całość, która jako
taka dopiero przekształcać może człowieka w człowieka chrześcijańskiego, człowieka Chrystusowego. Religijność i moralność bowiem rozumiane są tu tak, że
stanowią chrześcijański sposób bycia, czyli sposób nie tylko kształtowania swej
egzystencji w trudzie codziennego doświadczenia siebie, ale sposób bycia wobec
Boga i świata, zwłaszcza wobec bliźniego. Mamy tu do czynienia ze swoistą
antropologią teologiczną, przez co także – z moralnością teologiczną. Cała ta
metodologiczna i egzystencjalna postawa znajduje swój najpełniejszy wyraz we
wprowadzeniu do Encykliki Fides et ratio, kiedy Jan Paweł II napisał, że wiara i
rozum (Fides et ratio) są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku
kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania
prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek –
poznając Go i miłując – mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie. I rzeczywiście chodzi Ojcu Świętemu o tę Prawdę, którą nie zawiedzie się młody czło-
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wiek, która go nie zdradzi i nie wyprowadzi na manowce, której może zaufać i na
której może budować całe swoje życie. W ten sposób papieska antropologia
teologiczna jest antropologią na wskroś chrystocentryczną. I ten duch przenika
wszystkie wypowiedzi Papieża do ludzi młodych.

I. Wiara i czyn
Spójność religijności i moralności (wiary i czynu) to najwyraźniejszy rys
papieskiej duchowości. Jan Paweł II nawiązuje w swym uzasadnieniu do ascetycznej tradycji chrześcijańskiej, o której pisze św. Jakub Apostoł w swoim Liście: Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w
sobie (2, 17). Myśl tę wielokrotnie podejmuje Papież w przemówieniach do młodzieży, nadając jej oryginalne kształty i treść. Chrześcijaństwo nie jest doktryną,
jest spotkaniem w wierze z Bogiem, który poprzez wcielenie Jezusa Chrystusa
stał się obecny w naszej historii. Z tego fundamentalnego przekonania wynikają
dalej liczne konsekwencje. Na VII. Międzynarodowym Forum Młodzieży, w
swoim przesłaniu, Jan Paweł II mówił:
Jezus jest prawdą wszechświata i historii, sensem i przeznaczeniem ludzkiego życia, fundamentem całej rzeczywistości. Wy, którzy przyjęliście tę prawdę jako powołanie i pewnik
swojego życia, powinniście ukazać zasadność tego wyboru również w waszym środowisku i
w waszej pracy na uniwersytecie. Trzeba zatem postawić sobie pytanie: jaki wpływ wywiera
prawda Chrystusa na wasze studia, badania, poznawanie rzeczywistości, na integralną formację osoby? Zdarza się, że niektórzy, również ci, którzy mówią, że są chrześcijanami, na
uniwersytecie zachowują się tak, jakby Bóg nie istniał. Chrześcijaństwo nie jest po prostu
subiektywnym wyborem opcji religijnej, w gruncie rzeczy irracjonalnym i dotyczącym sfery
życia prywatnego. Jako chrześcijanie mamy obowiązek dawać świadectwo o tym, co stwierdza Sobór Watykański II w Konstytucji Gaudium et spes: «Wiara bowiem oświetla wszystko
nowym światłem, ukazuje Boski zamiar co do całościowego powołania człowieka i dlatego
kieruje umysł ku rozwiązaniom w pełni ludzkim» (n. 11) [Przesłanie Jana Pawła II do
uczestników VIII Międzynarodowego Forum młodzieży, Watykan, 25 marca 2004, 3].

Przytoczone słowa stanowią komentarz do wypowiedzi Jezusa z ewangelii
Janowej, w której mówił: Ja jestem prawdą (J 14, 6). Jest to znamienne, ale w
takim kontekście jedność religijności i moralności staje się dla nas jednością
bardziej wyrazistą i przekonującą, bowiem nie gdzie indziej, a właśnie w osobie
Jezusa Chrystusa ta integralność osiąga pełnię. Niesprzeczność religijności i moralności to, z jednej strony dar, z drugiej zaś – zadanie, i to właśnie przesądza o
prawdzie chrześcijańskiego bycia. Kłamstwo, fałsz, obłuda, iluzja, którym się
ulega – wspomina o tym Papież wielokrotnie – polegają właśnie na uprzednim
oddzieleniu obu tych rzeczywistości, na wprowadzeniu sztucznego dualizmu, i to
dualizmu w samym bycie osoby ludzkiej, przez co doznaje ona najpierw uczucia
rozdwojenia (rozdarcia), potem zagubienia (siebie samej), by w końcu stracić
wiarę w Boga, w wyznawane ideały, w człowieka w ogóle. Wiara nie może być
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tylko zwykłym przywiązaniem do tradycji, nie może być też przeżywana na poziomie płytkiej uczuciowości, czy ogólnej ideologii religijnej, potrzeba zakorzenienia się we wspólnotę Kościoła, w środowisko (przestrzeń), którą tworzy Kościół, w ciało.
W Orędziu na Światowy dzień Młodzieży w 1988 r., dotykając tych samych
tematów, Papież powołuje się na najwyższy Autorytet – osobę Maryi, która w
Kanie Galilejskiej jasno wyraziła swoją postawę wobec zagubionych weselników, mówiąc: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Podejmowany wątek,
Papież rozwija następująco:
Uczcie się mówić „tak” Chrystusowi w każdej okoliczności waszego życia. Jest to przesłanie
bardzo krzepiące na duchu, którego wszyscy potrzebujemy. Zróbcie wszystko, cokolwiek
wam powie…. W słowach tych Maryja wyraziła przede wszystkim najgłębszy sekret swego
życia. Za tymi słowami stoi Ona cała. Całe Jej życie bowiem było jednym wielkim „tak”
Chrystusowi, wielkim „tak” pełnym radości i zaufania. Maryja pełna łaski, Dziewica Niepokalana, przez całe życie pozostawała całkowicie otwarta na Boga, w doskonałej zgodzie z
Jego wolą – także w momentach trudnych, z których najtrudniejsze były te, które przeżyła na
Kalwarii, u stóp krzyża. Nigdy nie wycofała swego „tak”, ponieważ całe swoje życie złożyła
w ręce Boga: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego (Łk 1, 38).

Życie chrześcijańskie wymaga konsekwencji – konsekwencji w przeżywaniu
swego życia w świetle Ewangelii. Życie w oderwaniu od światła Ewangelii nie
jest życiem chrześcijańskim, jest życiem w ciemności. Życie chrześcijańskie,
przepełnione wiarą i miłością, nie może być, zdaniem Papieża, sprowadzone do
samych słów lub mglistych sentymentów, powinno być raczej próbą budowania
życia na mocnym fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Zróbcie wszystko...
Ojciec Święty w Orędziu na 1989 r. uczula swoich młodych słuchaczy, że
istotną cechą chrześcijaństwa jest jego historyczność, a raczej historyczność samej osoby Jezusa Chrystusa, i to historyczność nie w sensie faktu, który był i
przeminął, ale faktu, który trwa nadal, który jest samą Obecnością.
(...) pragniemy się uczyć, że nasza wiara opiera się na podstawach historycznych, nie jest
więc zjawiskiem bliżej nieokreślonym i efemerycznym. We współczesnym świecie naznaczonym przez niebezpieczny relatywizm i duży zamęt w dziedzinie wartości, musimy zawsze pamiętać, że jako chrześcijanie jesteśmy zbudowani na mocnym fundamencie Apostołów
i naszym kamieniem węgielnym jest Chrystus (por. Ef 2, 20).

Ten szczególny rys religijności i moralności młodego człowieka, w propozycji Ojca Świętego, wyraża się w wielokrotnie przywoływanym fragmencie z J
12, 21, w którym to czytamy o Grekach proszących Apostoła Filipa: chcemy
ujrzeć Jezusa. Trudno dziś wgłębiać się w motywację owych Greków, czy – analogicznie – w ogóle w motywację człowieka współczesnego, ale trzeba poniekąd
być wolnym od tego nastawienia, które jest tylko i wyłącznie intelektualną ciekawością, które samo w sobie jest z pewnością wartościowe i szlachetne, ale tej
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wartości w pełni nie oddaje. Chodzi tu o coś więcej – o wewnętrzną potrzebę
znalezienia odpowiedzi na pytanie o sens życia.
Ujrzenie Jezusa od tej pory będzie nie tylko doświadczeniem mistycznym
wybranych, czy intelektualnym poznaniem, ale będzie to także doświadczenie
spotkania samej, żyjącej Osoby Jezusa Chrystusa – dziś. Z niespotykaną wręcz
jasnością i stanowczością pisze o tym Papież w Orędziu na Światowy Dzień
Młodzieży w roku 1994. To biblijne i chrześcijańskie (egzystencjalne) widzenie
jest tematem całego tekstu. Bardzo wymownie brzmią słowa ujrzeć, dotknąć,
usłyszeć czy spotkać Jezusa, kiedy umieszczone zostają w kontekście historycznych wydarzeń. Czytamy:
„Widzieliśmy” Go i przyjęli jako mistrza i przyjaciela w Rzymie w latach 1984 i 1985, kiedy to rozpoczęliśmy naszą pielgrzymkę...
„Widzieliśmy” Go w Buenos Aires w 1987 r., gdy wraz z młodymi z wszystkich kontynentów, zwłaszcza z Ameryki łacińskiej, „poznaliśmy i uwierzyliśmy miłości, jaką Bóg ma ku
nam (por. 1 J 4, 16), i gdzie głosiliśmy, że Jego objawienie, niczym słońce, które oświeca i
ogrzewa, umacnia naszą nadzieję i odnawia radość misyjnej pracy przy budowie cywilizacji
miłości.
„Widzieliśmy” Go w Santiago de Compostela w 1989 r., gdzie odkryliśmy Jego oblicze i
rozpoznaliśmy Go jako drogę, prawdę i życie (por. J 14, 6), rozmyślając wraz z apostołem
Jakubem o pradawnych korzeniach chrześcijańskiej Europy.
„Widzieliśmy” Go w Częstochowie w 1991 r., po upadku murów, gdy wszyscy razem, młodzi ze Wschodu i z Zachodu, pod opiekuńczym wejrzeniem niebieskiej Matki głosiliśmy, że
Bóg jest naszym Ojcem przez Ducha, i gdy uznaliśmy, że w Nim jesteśmy braćmi: „otrzymaliście ducha przybrania za synów” (Rz 8, 15).
I znów „widzieliśmy” Go niedawno w Denver, w centrum Stanów Zjednoczonych Ameryki,
gdzie szukaliśmy Go na obliczu współczesnego człowieka, w rzeczywistości zupełnie innej
niż na poprzednich etapach, ale równie porywającej swoją głębią, i gdzie zasmakowaliśmy
daru życia w obfitości: „Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości”
(J 10, 10).

Chodźcie, a zobaczycie – brzmi odpowiedź Jezusa na pytanie uczniów: Nauczycielu, gdzie mieszkasz (por. J 1, 38–19). Pytanie to – trafnie zdaje się wyczuwać Ojciec Święty – jest pytaniem tak wielu młodych ludzi, tych zagubionych i tych szukających swego miejsca w świecie i w Kościele, w bliskości Boga, i kiedy są z dala od Niego. Gdzie mieszkasz – to pytanie o najbliższą człowiekowi przestrzeń życia, najbezpieczniejszą, ale i najbardziej twórcza, najlepiej
sprzyjającą jego rozwojowi – duchowemu i intelektualnemu. A mieszkań jest
wiele:
Jezus mieszka obok was, w braciach, z którymi dzielicie codzienną egzystencję. Jego oblicze
jest obliczem najuboższych, zepchniętych na margines, nierzadko ofiar niesprawiedliwego
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modelu rozwoju, który na pierwszym miejscu stawia zysk, a człowieka traktuje jako środek,
a nie cel. Dom Jezusa znajduje się w każdym miejscu, gdzie człowiek cierpi, bo jego prawa
nie są respektowane, nadzieje zdradzane, a udręki lekceważone. Tam, pośród ludzi znajduje
się dom Chrystusa, który prosi, byście w Jego imieniu otarli płaczącym łzy i przypomnieli
każdemu czującemu się samotnie człowiekowi, że nikt nie jest sam, jeśli złoży w Nim swoją
nadzieję (por. Mt 25, 31-46) [Jan Paweł II, Orędzie na Światowy dzień Młodzieży 1997, 4].
Jezus mieszka pośród tych, którzy Go wzywają, choć nigdy Go nie poznali; mieszka pośród
tych, którzy zaczęli Go poznawać i nie z własnej winy zagubili Go; mieszka pośród tych,
którzy szukają Go szczerym sercem, choć żyją w odmiennych sytuacjach kulturowych i religijnych (por. Lumen gentium, 16).
Jezus mieszka pośród mężczyzn i kobiet „noszących zaszczytne imię chrześcijan” (por. Lumen gentium, 15). Wszyscy mogą Go spotkać czytając Pismo Święte, modląc się i służąc
bliźniemu. W wigilię trzeciego tysiąclecia każdego dnia coraz pilniejszy staje się obowiązek
naprawy zgorszenia, jakim jest podział między chrześcijanami, umocnienie jedności przez
dialog, wspólną modlitwę i świadectwo.
Jezus mieszka zwłaszcza w waszych parafiach, we wspólnotach, w których żyjecie, w stowarzyszeniach i ruchach kościelnych, do których należycie, jak również we wszelkich współczesnych zrzeszeniach apostolskich, które są na służbie nowej ewangelizacji. [Jan Paweł II,
Orędzie na Światowy dzień Młodzieży 1997, 5].

Wiara i czyn, religijność i moralność to skrzydła, na których duch ludzki
unosi się ku kontemplacji prawdy, a Prawdą tą jest – w nauczaniu Papieskim –
osoba Jezusa Chrystusa. Czy potrzeba jakiegoś szczególnego daru, by Go rozpoznać, by Go spotkać, by z Nim rozmawiać? Czy oddziela człowieka mur, albo
przepaść od Jego Osoby żyjącej pośród, dzięki czemu każdy na swój sposób jest
współobywatelem Chrystusa? Nie! – sugeruje Papież, i o taki kształt wiary mu
chodzi, wiary otwartej na człowieka i jego sprawy, a ból, cierpienia i biedę, ale i
na radość i miłość – szczerą i odważną. Taka właśnie wiara (życie) streszcza się
w papieskim pojęciu nadziei, która jest szczególną cechą młodości. Abyście
umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was – pisał i mówił wielokrotnie, a ta
nadzieja kreślić ma perspektywę dla życia, perspektywę zakorzenioną w nieskończoności Boga, który jest miłością.

II. Dar i bezinteresowność
Propozycja chrystocentrycznego rozumienia religijności i moralności człowieka najpełniej wyrażona zostaje w kategoriach daru i bezinteresowności. Darem darów jest osoba Chrystusa, z mocy której czerpać może każdy człowiek,
choćby przez sam fakt naśladowania Go. W orędziu z Okazji XVI Światowego
Dnia Młodzieży, z 14 lutego 2001 r., w kontekście refleksji nad tajemnicą Chrystusowego krzyża (Jeśli kto chce iść za Mną, nich się zaprze samego siebie, nich
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co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje – Łk 9, 23) – co bardziej eksponuje kategorię daru, pisze:
Jezus nie żąda wyrzeczenia się życia, ale przyjęcia go w takiej nowości i pełni, którą tylko
On dać może. Człowiek w głębi swojego jestestwa zakorzenił tendencję do „myślenia o sobie
samym”, umieszczania własnej osoby w centrum spraw jako miary wszystkiego. Kto naśladuje Chrystusa odrzuca jednak to koncentrowanie się na sobie samym i nie ocenia rzeczy w
oparciu o własne korzyści. Przeżywa swoje życie w kategoriach daru i bezinteresowności, a
nie zdobyczy i posiadania. Życie prawdziwe wyraża się bowiem w darze z siebie, co jest
owocem łaski Chrystusa: życie wolne, we wspólnocie z Bogiem i z braćmi [Jan Paweł II,
Orędzie z okazji XVI Światowego Dnia Młodzieży 2001 r., 4].

Bezinteresowny dar z siebie jest w ostateczności egzystencjalnym i aksjologicznym ukierunkowaniem codziennych wyborów między być a mieć, zarówno
w sferze życia religijnego, jak i moralnego, gdzie być daje się łatwo zidentyfikować jako życie w pełni, a mieć – jako puste istnienie, zatem: albo prawda, albo
kłamstwo. Bycie jako dar ma swoje wyjątkowe miejsce w budowanej wspólnocie
osób (przyjaźni, małżeństwie, rodzinie, społeczeństwie, narodzie), gdzie nasze
osobowe „ja” otwiera się w stronę życia „z drugimi” i „dla drugich” [Jan Paweł
II, List do młodych, 11]. Osoba ludzka tym samym rozumie siebie nie jako zamkniętą monadę, bez okien i drzwi, ale nawiązując osobowy dialog z innymi,
buduje siebie dając siebie innym. Ta twórcza dialektyka otrzymywania i dawania
występuje w wielu miejscach papieskiego nauczania, a jej źródło jest w fenomenie miłości, która konstytuuje człowieka – miłości, którą rozumie Papież właśnie
jako bezinteresowny dar z siebie. Stajemy się sobą dając siebie innym.
Młodość to wyjątkowy dar czasu – czasu wzrastania. Wzrastanie człowieka
to proces złożony i wielowymiarowy, dokonujący się na kilku płaszczyznach
(poziomach) ludzkiej egzystencji: obcowanie ze światem widzialnym, z dziełami
człowieka i wreszcie obcowanie z ludźmi. Szczególne znaczenie ma właśnie
obcowanie z ludźmi, bowiem tu doświadcza się najpełniej radości bycia obdarowywanym i radości dawania, tu przeżywa się zasadniczą prawdę o człowieku.
Człowiek – przywołuje Papież w swym Liście do młodych słowa Konstytucji
»Gaudium et spes« – będąc na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego
samego, nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny
dar z siebie samego [n. 24]. Mamy tu do czynienia ze swoista antropologią,
uczącą, że bycie i stawanie się w pełni człowiekiem dokonuje się poprzez dawanie siebie – bycie dla drugich, a swój najpełniejszy wyraz otrzymuje ona w osobie Jezusa z Nazaretu.
Bezinteresowny dar z siebie to – zdaniem Papieża – bardzo oryginalna logika
chrześcijańska, wedle której dawanie jest braniem. Paradoks jest tylko pozorny,
bo logika chrześcijańska nie jest logiką kształtującą prawa ekonomi, jest raczej
logiką serca, logiką Boga–Miłości.

119

Droga młodzieży, musicie dawać światu Boga, którego odkryliście. Chrześcijańska logika
jest naprawdę «oryginalna»! Nikt nie może zachować tego daru, jeśli sam z kolei nie daje go
innym. Tą samą logiką kierował się przed wami Boski Mistrz, który uniżył się i upokorzył
ponosząc najwyższą ofiarę. Dlatego też został wywyższony i otrzymał imię, które jest ponad
wszelkie imię (por. Flp 2, 5-11). Źródłem prawdziwego owocowania każdego życia jest to
radykalne doświadczenie tajemnicy męki i zmartwychwstania [Jan Paweł II, Wszystkim ukazujcie Jezusa, 7 maja 2001 – Damaszek - Spotkanie z młodzieżą w katedrze melchickiej Zaśnięcia Matki Bożej, 6].

Religijno-moralna kategoria daru przybliżona zostaje w Papieskich przemówieniach za pomocą bogatych w treść biblijnych symboli: soli i światła. Bycie
darem jest bezpośrednią konsekwencją słów Jezusa, który zwraca się wprost do
swych uczniów: Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata (Mt 5, 13–
14). Ta przemawiająca do wyobraźni symbolika soli i światła jest tak naprawdę –
w odczytaniu Papieża – chrześcijańską konkretyzacją bycia dla, bycia darem.
«Wy jesteście solą ziemi; wy jesteście światłem świata». Nikt nigdy nie powiedział człowiekowi słów zarazem tak prostych i tak wielkich! Oczywiście, tylko o Chrystusie można powiedzieć, że jest w pełni solą ziemi i światłem świata, gdyż tylko On może nadać smak, moc
i wieczność naszemu życiu, które bez Niego byłoby nijakie, kruche i przemijające. Tylko On
potrafi nas oświecić, ogrzać i napełnić radością [Jan Paweł II, Zbliżcie się do Jezusa, słuchajcie Jego słowa, 26 maja – Płowdiw. Spotkanie z młodzieżą w katedrze pw. Św. Ludwika, 5].

Ten depozyt łaski nie może być zatrzymany dla siebie, łaska wtedy jest łaską
skuteczną, kiedy jest przeżywana w kategoriach otrzymywania i dawania:
Lecz to właśnie On, chcąc uczynić was uczestnikami swej misji, kieruje dziś do was otwarcie
te płomienne słowa: «Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata». W tajemnicy
wcielenia i odkupienia Chrystus jednoczy się z każdym chrześcijaninem i w głębi jego serca
składa światło Życia i sól Mądrości, przekazując tym, którzy Go przyjmują, moc stania się
dziećmi Bożymi (por. J 1, 12) i powierzając im obowiązek świadczenia o tej głębokiej obecności i tym ukrytym świetle [Jan Paweł II, Zbliżcie się do Jezusa, słuchajcie Jego słowa, 26
maja – Płowdiw. Spotkanie z młodzieżą w katedrze pw. Św. Ludwika, 5].

Ten dar, który został złożony w sercu każdego człowieka, jest zarazem zadaniem – zadaniem na wskroś misyjnym. Chrześcijanin czuje się szczególnie
posłanym, by ukazywać prawdziwe oblicze Jezusa tym, którzy jeszcze Go nie
ujrzeli. Spotkać Jezusa, widzieć Go, rozmawiać z Nim nie są w świetle powyższych refleksji chwytami retorycznymi, ale wyrażają najgłębszą prawdę chrześcijańskiego być. Tego być, które przepełnione jest nadzieją patrzącą w przyszłość i
kształtującą osobowość młodego człowieka, być, które jest trwaniem z Chrystusem i dzieleniem się Jego obecnością z każdym napotkanym człowiekiem. Tak
prowadzona Papieska refleksja wzmacnia na jeszcze głębszym poziomie doświadczenie religijności i moralności człowieka, właśnie w przeżyciu świętości.
Bo to osobista świętość i doskonałość ma być właśnie tym najjaśniejszym światłem dla innych (i siebie), i solą zarazem, która nadaje smak życiu – smak prawdy, miłości i wolności.
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III. Nie lękajcie się!
Mimo że proponowany przez Jana Pawła II projekt duchowości chrześcijańskiej w zasadzie broni się sam, choćby poprzez swoją prostotę i ewangeliczne
inspiracje, to jednak Papież wskazuje na liczne zagrożenia, które mogą dotknąć,
lub zniszczyć nawet wrażliwość młodego człowieka na dobro i piękno, na Chrystusa. Niemal przy każdej okazji uwrażliwia młodzież na istnienie tych zagrożeń,
zagrożeń w postaci propozycji łatwego życia, szybkiego osiągnięcia życiowych
celów, bezkształtnej duchowości czy wręcz fałszywych bóstw. Stąd, z jednej
strony, pobrzmiewają nieustannie przestrogi w Jego przemówieniach i dokumentach, z drugiej zaś – ewangeliczne: Nie lękajcie się!
Stosunkowo często zdarza się – dalekie od logiki ewangelicznej – rozczepienie w człowieku na wiarę i życie. Papież, kreśląc program życia dla młodych
ludzi, idzie tym właśnie tropem. I tylko postawa wzajemnego powiązania wiary i
chrześcijańskiego praxisi jest postawą autentyczną, prawdziwą.
Pan Jezus żąda od swoich uczniów, aby byli w świecie znakami; aby byli – gdziekolwiek żyją i pracują – widzialnymi i wiarygodnymi narzędziami Jego zbawczej obecności. Nie tylko
słowami, ale nade wszystko określonym stylem życia, świadectwem wolnego serca i
twórczego umysłu macie ukazywać młodzieży waszego pokolenia, że Chrystus jest waszą
radością i szczęściem. W tym celu należy unikać częstej dziś sytuacji, w której wiara nie
przenika do życia, a życie jest oddzielone od wiary. Byt i egzystencja chrześcijanina winny
być skupione wokół swego centralnego bieguna, którym jest więź z Jezusem Chrystusem;
każdy będzie mógł wówczas powtarzać za Apostołem: «wiem, komu zawierzyłem» (2 Tm 1,
12) [Jan Paweł II, Wszystkim ukazujcie Jezusa, 7 maja 2001 – Damaszek – Spotkanie z młodzieżą w katedrze melchickiej Zaśnięcia matki Bożej, 4].

Głoszenie Ewangelii – przypomina Papież – jest trudnym i wymagającym
zadaniem, którego realizacja napotyka liczne przeszkody i opory, zarówno z
zewnątrz, jak i od wewnątrz – ze strony ludzkiego wnętrza w postaci zafałszowania poznania, czy grzechu po prostu. W związku z tym warto uświadamiać sobie
i dostrzegać, jak współczesne społeczeństwo ulega silnym wzorcom życiowym,
które na pierwszym miejscu stawiają posiadanie, przyjemność i egoistyczna troskę o zewnętrzne pozory.
Przyjrzyjmy się teraz bliżej, moi drodzy, rzeczywistości waszego życia. Przeżywacie bowiem – zwłaszcza ci spośród was, którzy są jeszcze w wieku dorastania – okres niełatwy, pełen entuzjazmu, ale narażony także na niebezpieczne wstrząsy. Wasze ograniczone doświadczenie sprawia, że możecie paść ofiarą tych, którzy manipulują waszymi emocjami, a zamiast skłaniać was do krytycznego myślenia, kształtują w was raczej postawę cynizmu i ukazują postępowanie niemoralne jako godne pochwały. Usuwają wszelkie granice między dobrem a złem i głoszą, że prawda jest jedynie zmiennym aspektem chwilowej sytuacji [Jan
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Paweł II, Nie lękajcie się – jest z wami Pan, 5 kwietnia 2001 – Spotkanie z młodzieżą diecezji
rzymskiej, 3].

Trzeba mieć odwagę, by sprzeciwić się, by umieć powiedzieć „nie” antyewangelicznym propozycjom, a różnym formom czczenia urojonych bóstw przeciwstawić wiarę
w Jedynego Boga (Będziesz miłował Pana Boga swego).
Należy uznać pierwszeństwo Boga w naszym życiu. Dlatego pierwsze trzy przykazania dotyczą naszej relacji z Nim. Bóg rzeczywiście zasługuje, aby Go miłować z całego serca, z całej duszy i z wszystkich sił (por. Pwt 6, 5). Bóg jest jedyny, nie należy Go zatem zastępować
fałszywymi bóstwami. Także do was, młodzi przyjaciele, mówi: «Ja jestem Pan, twój Bóg,
który chce cię doprowadzić do pełni życia: nie stawiaj na moim miejscu niczego innego».
Silna jest dzisiaj skłonność do zastępowania prawdziwego Boga fałszywymi bożkami i złudnymi ideałami. Bożkami są dobra materialne. Jeżeli zabiegamy o nie i poszukujemy ich jako
środków służących dobru, są nam pomocne. Jednak nie powinny one zajmować pierwszego
miejsca w sercu człowieka, zwłaszcza młodego, który jest powołany do wysokich lotów, do
sięgania po najpiękniejsze i najszlachetniejsze ideały [Jan Paweł II, Wybierajcie wąska drogę
Bożych przykazań. Spotkanie z młodzieżą przed greckokatolicką świątynią Narodzenia matki Bożej. 26 czerwca 2001 – Lwów, 5].

W Orędziu na XX. Światowy Zjazd Młodzieży w Kolonii (11–21sierpnia
2005 r.) podejmuje to samo zagadnienie. W centrum Orędzia staje osoba Nowonarodzonego i znane już pragnienie Greków: Chcemy ujrzeć Jezusa (J 12, 21).
Oddajcie cześć jedynemu prawdziwemu Bogu, przyznając Mu pierwsze miejsce w waszym
życiu. Bałwochwalstwo jest ciągłą pokusą człowieka. Niestety, są ludzie, którzy rozwiązania
problemów szukają w praktykach religijnych niezgodnych z wiarą chrześcijańską. Jest duży
nacisk, by wierzyć w łatwe mity sukcesu i władzy; niebezpieczne jest uleganie mrocznym
koncepcjom sacrum, które przedstawiają Boga jako formę energii kosmicznej, bądź w inny
sposób nie do pogodzenia z nauką katolicką.
Drodzy młodzi, nie ulegajcie fałszywym iluzjom i przelotnym modom, które nie rzadko pozostawiają tragiczną pustkę duchową! Odrzućcie pokusę pieniądza, konsumpcyjnego życia i
podstępnej przemocy, które niekiedy lansują środki przekazu.
Oddawanie czci prawdziwemu Bogu zakłada autentyczny akt sprzeciwu wobec wszelkiej
formy bałwochwalstwa. Czcijcie Chrystusa: On jest Skałą, na której możecie zbudować waszą przyszłość i świat bardziej sprawiedliwy i solidarny. Jezus jest Księciem pokoju, źródłem
przebaczenia i pojednania, które może uczynić braćmi wszystkich członków rodziny ludzkiej
[5].

Kolejnym zagrożeniem czyhającym na młodego człowieka jest rozwijanie
błędnego przekonania, co do możliwości, czy raczej niemożliwości ludzkiego
umysłu do poznania prawd wyższych, prawd ponaddoczesnych. W konsekwencji
związane jest to z unikaniem pytań o głęboki sens ludzkiego istnienia, co dla
rozwoju człowieka jest nie tylko poznawczo, ale i egzystencjalnie niebezpieczne,
godzi bowiem w sedno mocy rozwojowych osoby ludzkiej.
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Dziś na szczęście znacznie się zmniejszyło oddziaływanie ideologii i utopii inspirowanych
przez mesjański ateizm, który w przeszłości wywierał tak wielki wpływ na wiele środowisk
uniwersyteckich. Nie brakuje jednak nowych nurtów myślowych, które ograniczają możliwości rozumu do dziedziny nauk doświadczalnych, czyli do wiedzy technicznej i instrumentalnej, a niekiedy postrzegają go w optyce sceptycyzmu i nihilizmu. Te próby unikania pytań
o głęboki sens istnienia są nie tylko daremne, ale mogą być również niebezpieczne [Jan Paweł II, Jesteście uczniami i świadkami Chrystusa na uniwersytecie. Przesłanie Jana Pawła II
do uczestników VIII Międzynarodowego Forum Młodzieży 2004 r., 2].

Bałwochwalstwo, cynizm, sceptycyzm i agnostycyzm poznawczy to tylko
nieliczne pułapki, które napotkać może w swoim życiu młody człowiek. W Orędziu na Światowy Dzień Młodzieży (1993), o znamiennym tytule: Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie..., przedmiotem medytacji Papieża staje się
fenomen życia, w pełnym jego wymiarze i kształcie, gdzie dostrzega on płynące
zagrożenia ze strony tzw. przeciwników życia. Są to przede wszystkim fałszywi
prorocy i pozorni mistrzowie życia. Ich fałszywość i pozorność wyraża się w nauczaniu, że w „prawdziwe życie” można wejść jedynie za cenę wyjścia poza
doczesność, poza czas i przestrzeń, przez co następuje potępianie stworzenia w
imię złudnego spirytualizmu prowadzącego w efekcie młodych ludzi na drogi
nierealnego wyzwolenia. Przeszedłszy taką drogę, młody człowiek – jak pisze
Papież – staje się ofiarą własnych złudzeń oraz tkwiącego w nich zła [3], a zamiast wyjść z przestrzeni samotności, pogrąża się w nią bardziej. Zachęta do
zaspakajania każdej instynktownej skłonności i żądzy, zdaje się być czymś przeciwnym do wyżej prezentowanej postawy, lecz nie jest tak – tu, tzw. mistrzowie
carpe diem swoją propozycją pogrążają człowieka w głębokim smutku, budzą
niepokój, nierzadko każą mu szukać sztucznych i złudnych „rajów na ziemi”
poprzez narkomanię, czy alkoholizm. Osiągnięcie sukcesu na drogach gromadzenia pieniędzy czy rozwoju własnych umiejętności jest również – w głębszej,
ewangelicznej perspektywie – złudą raczej, niż sukcesem prawdziwym. Tacy i
inni fałszywi mistrzowie życia – podsumowuje Ojciec Święty – spotykani także
we współczesnym świecie, proponują cele, które nie zaspokajają, ale przeciwnie,
podsycają pragnienia dręczące duszę człowieka [3].
W świetle tak prezentujących się zagrożeń zawołanie: Nie lękajcie się! nabiera mocy i kieruje człowieka na podążanie inną drogą, tą, którą poszli Mędrcy
ze Wschodu, kiedy ujrzeli Jezusa. O tej innej drodze, drodze pod górę, drodze
pod prąd wspomina Papież wielokrotnie, zachęcając, by kroczyli nią młodzi
ludzie, by to ona właśnie kształtowała ich osobowość i twórczy, młodzieńczy
zapał.
Kto wprowadza w życie to Boże prawo, dość często jest zmuszony iść pod prąd. Młodzieży
Ukrainy, Chrystus żąda od was, abyście szli pod prąd! Żąda, byście byli obrońcami Jego
prawa i wyrażali je w codziennym życiu przez zgodne z nim postępowanie. To odwieczne i
zawsze aktualne prawo znajduje w Ewangelii doskonałe wypełnienie. To miłość ożywia istnienie człowieka, a właśnie do miłości prawdziwej, wolnej i głębokiej prowadzi wierne za-
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chowywanie dziesięciorga przykazań. Jeśli to Boże prawo jest mocno osadzone w waszych
sercach, nie lękajcie się: zrealizujecie się w pełni i przyczynicie się do budowy świata bardziej solidarnego i sprawiedliwego.
Dlatego przygarniając was do serca jak ojciec, mówię wam: wybierajcie wąską drogę, którą
Bóg wskazuje wam w swoich przykazaniach. Są to słowa prawdy i życia. Droga, która wydaje się szeroka i wygodna, często okazuje się później mylna i fałszywa [Jan Paweł II, Wybierajcie wąską drogę..., 6].

Papież, przywołując na myśl Osiem Błogosławieństw, stwierdza, że to właśnie one wytyczać mają drogi życia każdego człowieka, bez względu na wiek.
Błogosławieństwa bowiem wciąż zachowują swoją aktualność, gwarantując doświadczanie prawdziwej, pełnej radości. Mimo że jest to drogą pod górę, jest
najlepszą z możliwych dróg, którą może kroczyć człowiek – drogą tą jest sam
Chrystus (Ja jestem drogą, i prawdą, i życiem, J 14, 6). Tak 25 lipca 2002 r. w
Toronto, na rozpoczęcie obchodów XVII. Światowego Dnia Młodzieży powiedział:
Kazanie na Górze wytycza mapę tej drogi. Osiem Błogosławieństw to drogowskazy
ukazujące kierunek, w jakim należy iść. Jest to droga pod górę, a Jezus przeszedł ją
pierwszy. I jest On gotowy przejść ją z wami jeszcze raz. Pewnego dnia powiedział:
«Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności» (J 8, 12). A w innych okolicznościach dodał: »To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość
wasza była pełna« (J 15, 11) [3].

Homilię na XIX. Światowy Dzień Młodzieży Ojciec Święty zatytułował: Nie
lękajcie się iść pod prąd. Znamienny i znany jest ten radykalizm papieskiego
nauczania, który właściwie jest radykalizmem ewangelicznym. W przywołanym
Orędziu – jak w wielu innych – powtarza się to samo zawołanie: Chcemy ujrzeć
Jezusa!, lecz Papież przypomina, że to ujrzenie Jezusa wiąże się także z doświadczeniem krzyża, że to głoszenie ewangelii Krzyża. I to jest najwłaściwszym
kontekstem dla owego Nie lękajcie się!
Na koniec warto zauważyć, że w zasadzie każde posłanie (idźcie) Papieskie
kończy się tymi czy podobnymi słowami. W ich bliskości znajduje się najczęściej osoba Maryi, która swoim fiat dla całego dzieła zbawienia człowieka ukazała, że to nie lęk, lecz miłość zwycięża. Miłość aż po krzyż. Nie lękajcie się! Nie
traćcie odwagi! – przypomina Papież, dodając zaraz – nie jesteście sami. Pan na
pewno będzie z wami [Jan Paweł II, Orędzie na VI Światowy Dzień Młodzieży
1992, 4].

124

IV. Świętymi bądźcie!
Zawołanie Jana Pawła II: Świętymi bądźcie! dociera do serc młodzieży od
początku Jego pontyfikatu i odbierane jest przez nią doskonale. Wątek ten obecny jest już w Liście do młodych całego świata, kiedy omawia Papież biblijna
perykopę o „bogatym młodzieńcu”, który przyszedł do Jezusa z pytaniem: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? (Mk 10, 17). Wezwanie do świętości zatem związane jest Dekalogiem stanowiącym podstawowy
kodeks moralności chrześcijańskiej, ale poszerzonym o Rady ewangeliczne
(osiem błogosławieństw); w nich bowiem wyraża się i konkretyzuje – pisze Papież – Chrystusowe wezwanie do doskonałości: wezwanie do świętości (Jan Paweł II, List do młodych całego świata, 8).
Zapytacie mnie: ale czy dziś można być świętym? Gdybyśmy mieli liczyć wyłącznie na
ludzkie siły, cel ten rzeczywiście zdawałby się nieosiągalny. Znacie przecież dobrze swoje
sukcesy i swoje porażki; wiecie, jak wielkie brzemiona ciążą na człowieku, jakie niebezpieczeństwa mu zagrażają i jakie są konsekwencje jego grzechów. Czasem można wręcz ulec
zniechęceniu i dojść do wniosku, że nie da się niczego zmienić ani w świecie, ani w sobie
samych [Jan Paweł II, Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Orędzie Ojca świętego
na XV Światowy Dzień Młodzieży 2000 r.].

Tak jak nadzieja chrześcijańska w nauczaniu Papieża związana jest ściśle z
młodością, tak z młodością wiąże się też świętość.
Nie czekajcie, aż będziecie starsi, by wejść na drogę świętości! Świętość jest zawsze młoda,
tak jak wieczna jest młodość Boga [Jan Paweł II, Bądźcie dla świata odblaskiem światła
Chrystusa. 27 lipca 2002 r. Podczas czuwania modlitewnego, 6].
Powtarzam wam dziś jeszcze raz to, co powiedziałem w Santiago de Compostella: „Młodzi,
nie lękajcie się świętości”. Wzbijajcie się na wysokie szczyty, bądźcie pośród tych, którzy
pragną osiągnąć cele godne synów Bożych. Uwielbiajcie Boga waszym życiem! [Jan Paweł
II, Otrzymaliście ducha przybrania za synów. Orędzie na Światowy Dzień Młodzieży 1991 r.,
3].

Świętość, do której wzywa Papież, jest tą świętością samego Boga, która
najjaśniej odbija się w osobach takich jak św. Franciszek, św. Teresa z Lisieux,
św. Teresa od Dzieciątka Jezus, św. Brat Albert Chmielowski, św. Teresa Benedykta od Krzyża czy bł. Matka Teresa. Imiona tych osób pojawiają się jako zachęta do modlitwy i miłości bliźniego (Matka Teresa), do umiłowania Boga i
pójścia za głosem powołania (Św. Brat Albert), umiłowania prawdy (św. Teresa
Benedykta od Krzyża). To w tych wybranych przez Kościół osobach konkretyzuje się ta idea religijności i moralności, której adresatami są ludzie młodzi, gdzie
wiara rodzi konkretne czyny, gdzie na co dzień prowadzi się wewnętrzną walkę o
prawdę, dobro i piękno, gdzie życie rozumiane i realizowane jest na sposób bezinteresownego daru.
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W przemówieniach do ludzi młodych kształtuje się – jak widać – bardzo
optymistyczny model religijności i moralności. Model ten, oparty na głównych
prawach Ewangelii, przede wszystkim na prawie miłości siebie, Boga i bliźniego,
nie tylko doraźnie wzmacnia młodzież duchowo, ale staje się programem całego
ich życia. Proponowany przez Papieża styl bycia jest stylem zawsze młodym,
przenikniętym duchem chrześcijańskiej nadziei i bliskim duchowym potrzebom
nie tylko młodych ludzi. Ta wizja duchowości rzeczywiście podejmuje ewangeliczne pytanie uczniów: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?, ale jest także próbą
wskazywania odpowiedzi: Chodźcie, a zobaczycie...
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Uwarunkowania rozwoju moralnego młodzieży

Problematyka rozwoju moralnego jest przedmiotem analiz wielu dyscyplin
naukowych. Psychologię interesuje dynamika i uwarunkowania tego rozwoju.
Teoretyczne analizy i empiryczne badania prowadzone są głównie w ramach
psychologii rozwojowej i psychologii moralności. Nierzadko zagadnienie rozwoju moralnego pojawia się także w kontekście teorii wyjaśniających mechanizmy
socjalizacji dzieci i młodzieży. Rozwój moralny bywa wówczas często identyfikowany z akceptacją standardów moralnych, rozpoznawanych i podzielanych
przez członków określonej społeczności. Kontekst kulturowy staje się wtedy
wyznacznikiem standardów społecznych, określanych nieraz mianem wartości
moralnych1.
Pierwszy i zarazem podstawowy problem z jakim spotyka się psycholog
zajmujący się problematyką moralności, związany jest z pytaniem o charakter
wartości moralnych. Czy są one uniwersalne, wspólne dla wszystkich społeczności, czy też odnoszą się wyłącznie do określonego kontekstu społecznego? Jeśli
przyjąć, że wartości moralne są relatywne to jednocześnie trzeba uznać niemożliwość obiektywnej oceny innych wartości, preferowanych przez społeczności
kulturowo odmienne. Rozstrzygnięcie tych kontrowersji jest o tyle ważne, że
wpływa ono znacząco na koncepcję moralności i rozumienie moralnej dojrzałości.

1

C. B r e s c i a n i: Quale approccio psicologico allo sviluppo morale? W: A. M a n e n t i, C.
B r e s c i a n i: Psicologia e sviluppo morale della persona. Bologna 1993. Edizioni Dehoniane
Bologna s. 9–59.
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Dla odkrycia reguł rządzących rozwojem moralnym nie wystarczy badanie
zachowań lecz należy poszukiwać motywów leżących u podłoża tych zachowań.
To samo zachowanie może wynikać z różnych motywów ale poziom dojrzałości
moralnej będzie w każdym przypadku inny. Zależy on głównie od stopnia rozpoznania tego co jest dobre i co jest złe oraz świadomej i wolnej decyzji na realizację dobra. Pogłębione studium rozwoju moralnego domaga się uwzględnienia
wymiarów intrapsychicznych człowieka i znajomości adekwatnych wartości
moralnych, w przeciwnym razie trudno będzie odróżnić rozwój od regresu moralnego2.

I. Źródła rozwoju moralnego
W świetle wyników badań empirycznych nasuwa się stwierdzenie, że na
rozwój moralny wpływają praktyki wychowawcze, wprowadzane przez rodziców
i opiekunów, w celu socjalizacji dziecka3. Pomagają mu one nauczyć się odraczania gratyfikacji potrzeb i powielania zachowań społecznie akceptowanych. Na
dalszych etapach rozwoju dochodzi do powstawania osobistych przekonań. Ten
relatywnie prosty mechanizm zakłada istnienie pewnych potencjalności, na bazie
których może on być uruchamiany. Stanowią one pierwotne źródła rozwoju moralnego człowieka. Cztery podstawowe grupy teorii psychologicznych wskazują
na rolę odmiennych, wrodzonych dyspozycji dziecka. Ich prezentację połączymy
z próbą jakościowej oceny.
1. Teoria społecznego uczenia
Teoria ta zakłada, że dziecko w swoim zachowaniu nie kieruje się na początku żadną osobistą motywacją. Jest „czystą tablicą” i dlatego motywy jego
działań pochodzą z zewnątrz, ze świata społecznego4. W procesie tym ważną rolę
odgrywają wzmocnienia wewnętrzne i lęk uwarunkowany, czyli nagrody i kary5.
Obawa przed sankcjami karnymi płynącymi od rodziców sprzyja antycypacji ich
oczekiwań i rezygnacji z działań, mogących się spotkać z dezaprobatą. Nagrody
wzmacniają motywację dziecka do powielania akceptowanych zachowań. Na
bazie tych dwóch elementów tworzy się zdolność do autonomicznego respektu
norm moralnych otrzymanych od dorosłych. Respekt ten nie oznacza pełnej autonomii a jedynie akcentuje zdolność przestrzeganie norm pod nieobecność opiekuna i antycypowania jego oczekiwań.
2

H. C. K e l m a n: Compliance, Identification and Internalization: Three Processes of Attitude Change. In: M. F i s h b e i n: Readings in Attitude Theory and Measurment. John Wiley and
Sons. New York 1967 s. 469–476.
3
P. M i l l e r: Teorie dello sviluppo psicologico. Il Mulino. Bologna 1987.
4
B. E. S k i n n e r: Beyond Freedom and Dignity. J. Cape. London 1971.
5
R. S p i t z: Il primo anno di vita del bambino. Giunti Barbera. Firenze 1973.
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W świetle tej teorii rozwój moralny zależny jest od doboru odpowiednich
technik wychowawczych. Najbardziej wpływa na niego dyscyplina6. Wolność
postrzegana jest jako utopia a wychowanie nabiera znamion społecznego zaprogramowania. Mamy tu do czynienia z ograniczeniem koncepcji człowieka. Brakuje miejsca na pozytywną motywację wewnętrzną, na uznanie roli zdolności
poznawczych jednostki oraz możliwości oderwania się jej od systemu.
2. Teoria psychoanalityczna
Uwaga psychoanalizy skupia się nie na technikach edukacyjnych, sprzyjających rozwojowi moralnemu, lecz na procesach wewnętrznych, towarzyszących
tworzeniu się struktury moralnej (super ego). Teoria ta, podobnie jak poprzednia,
akcentuje w rozwoju moralnym rolę osób bliskich. W jej ujęciu dziecko jest pozbawione wewnętrznej motywacji społecznej a jego zachowaniami sterują popędy, prowadzące do osiągania satysfakcji. Na drodze do tej satysfakcji, jako swoista przeszkoda, pojawiają się najpierw rodzice a później szersza społeczność.
Domagają się oni od dziecka odraczania gratyfikacji potrzeb i wnoszą różne
normy życia społecznego7.
Nauka akceptacji norm społecznych dokonuje się poprzez hamowanie impulsów dziecka. Jego reakcje agresywne spotykają się ze wzrostem stanowczości
rodzica. Konflikt wpływa na pojawienie się napięcia, sprzyjającego antycypacji
kary i możliwości utraty miłości rodziców. Zdenerwowanie ustępuje miejsca
represji pragnień działania zgodnego z impulsami ale pozostającego w konflikcie
z normą. Dziecko staje się powoli zdolne do blokowania takich pragnień i uczy
się autokarania, uruchamiając lęk i poczucie winy8.
Istotnym brakiem psychoanalizy jest to, że edukację moralną sprowadza ona
bardziej do ćwiczenia siły „ego” niż wprowadzania w świat wartości, czyniących
człowieka wolnym. Akceptacja norm moralnych jest wiązana z procesem obronnym, z koniecznością odpowiedzenia na wewnętrzny konflikt. Jądrem życia moralnego staje się poczucie winy a cały rozwój moralny kończy bardzo wcześnie
(5–6 lat), z chwilą rozwiązania kompleksu Edypa i stabilizacji struktury superego. Prawdziwy obszar zainteresowania psychoanalizy nie wiąże się z rozwojem
moralnym lecz z patologią tego rozwoju. W prezentowanej teorii brakuje miejsca
na promocję autonomii człowieka i nie uwzględnia ona udziału racjonalnego
osądu. Żaden element pozytywny z relacji rodzic-dziecko nie gra ważnej roli w
tak rozumianym rozwoju moralnym. Na ten brak zwracają uwagę nawet ucznio6
L. M. H o f f m a n: Moral development. W: P. H. M u s s e n (red.): Carmichael`s Manual of
Child Psychology. John Viley and Sons. Toronto 1970 s. 261–349.
7
Z. F r e u d: Il disagio della civiltá. Boringhieri. Torino 1978.
8
R. N o z i c k: Anarchy, State, and Utopia. Blackwell. Oxford 1974 s. 42–45.
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wie Freuda. Wskazują oni na obecność u dziecka, od końca pierwszego roku
życia, pragnienia dostosowania społecznego9. Chce ono być pełnym członkiem
wspólnoty rodzinnej. W drugim roku pojawiają się pierwsze emocje moralne.
Dzięki nim normy są akceptowane nie z powodu niepokoju, lecz z przyjemności
doświadczania własnych kompetencji. Trzeci rok życia jest czasem formowania
się, na bazie empatii, zdolności do wzajemności. Tworzy ona przestrzeń wolną
od konfliktów, w której rozwój moralny dokonywać się może w oparciu o pozytywną bazę i osobistą inicjatywę10.
3. Teorie poznawcze
Cennym uzupełnieniem poprzednich teorii jest perspektywa poznawcza.
Formowanie się autonomicznej motywacji moralnej związuje ona z rozwojem
strukturalnym myślenia i wydawania sądów. Odsłania to nowe pole dla oddziaływań wychowawczych, postulując potrzebę odwoływania się tych oddziaływań
także do racjonalności dziecka.
J. Piaget utrzymuje, że rozwój moralny dokonuje się za sprawą przeobrażenia się struktur poznawczych11. Uzależnia go od rozwoju intelektualnego i wyodrębnia w nim dwa jakościowo odrębne stadia: heteronomii i autonomii.
W stadium heteronomii jako zasada moralnego działania występuje przymus
i ocena konsekwencji łamania reguł moralnych, natomiast w stadium autonomii
dominuje współpraca i wzajemność. Przejście od pierwszego stadium do drugiego dokonuje się dzięki interakcjom z grupą odniesienia, rządzącym się regułami
równości i konsensusu. Tworzeniu się autonomii moralnej sprzyjają możliwości
współtworzenia reguł działania, rozumienie ról innych osób i doświadczanie
empatii. Fundamentalną zasadą życia moralnego staje się aktywna rola jednostki
i norma: „Nie czyń innym tego, czego nie chciałbyś aby oni czynili tobie”. W
przekonaniu Piageta stadium autonomii moralnej może pojawić się około12 roku
życia, kiedy rozwój myślenia przechodzi na poziom operacji formalnych12. Analiza rozwoju moralnego prowadzona jest przez niego wyłącznie w aspekcie tworzenia się struktur logicznego myślenia. Rola przypisana rozwojowi emocjonalnemu schodzi na dalszy plan, stąd okres adolescencji, typowy dla tworzenia się
dojrzałej emocjonalności Piaget niesłusznie traktuje jako mało znaczący dla rozwoju moralnego. Mamy tu więc do czynienia z przypadkiem przesadnego absolutyzowania racjonalności.
9

R. M. E m d e: Development terminable and interminable. „International Journal of Psychoanalysis”. R. 1988: 69 s. 23–42.
10
J. K a g a n: The Nature of the Child. Basic Books. New York 1984 s. 123.
11
J. P i a g e t: Il giudizio morale nel fanciullo. Giunti–Barbera. Firenze 1972.
12
R. D u s k a, M. W h e l a n: Lo sviluppo morale nel etá evolutiva. Una guida a Piaget e
Kohlberg. Marietti Torino 1979 s. 19–57.
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L. Kohlberg przesuwa granice rozwoju moralnego poza okres adolescencji i
związuje go z procesem odkrywania uniwersalnych wartości moralnych13. Odwołując się do sugestii zaczerpniętych z filozofii moralności założył, że istnieją
uniwersalne tendencje ontogenetyczne, sterujące rozwojem moralnym człowieka.
Wyniki prowadzonych przez 15 lat badań podłużnych, na przedstawicielach różnych kultur, dały pozytywną weryfikację tych założeń14. W ich świetle można
uznać, że moralność rozwija się według określonego, wspólnego wszystkim ludziom programu, będącego aktualizacją posiadanych przez nich potencjonalności. Program ten zakłada istnienie trzech poziomów rozwoju moralnego (przedkonwencjonalny, konwencjonalny i postkonwencjinalny), a w każdym z nich
występują dwa stadia.
Poziom przedkonwencjonalnym jest najczęściej udziałem dzieci, które nie
ukończyły jeszcze 10 roku życia, chociaż pojawia się on także u części młodzieży przeżywającej okres adolescencji i u niektórych osób dorosłych. Reguły i
oczekiwania społeczne są wówczas spostrzegane jako zewnętrzne względem
podmiotu. W pierwszym stadium dominuje chęć uniknięcia kary a w drugim
pojawia się instrumentalna orientacja relatywistyczna, pozwalająca spostrzegać
jako dobre to, co służy uzyskiwaniu satysfakcji w zaspokajaniu własnych potrzeb15.
Poziom konwencjonalny jest typowy dla adolescentów oraz wielu osób dorosłych. Pojawia się w nim potrzeba zachowania lojalności względem własnej
grupy odniesienia. W pierwszym stadium dominuje takie zachowanie, które podoba się innym ludziom i pozwala na uzyskiwanie od nich społecznej aprobaty.
Stadium drugie charakteryzuje się orientacją na autorytet społeczny i tendencją
do przestrzegania porządku społecznego.
Trzeci poziom rozwoju moralnego (postkonwencjonalny) osiągają niektóre
osoby po ukończeniu 25 roku życia. Stanowią one mniejszość populacji ludzi
dorosłych. Podejmowany jest wtedy wysiłek, zmierzający do zdefiniowania wartości i pryncypiów moralnych. W pierwszym stadium występuje orientacja legalistyczna, skierowana na zachowanie umowy społecznej, ale ocena istniejących
standardów jest jeszcze krytyczna. Utrzymuje się świadomość ich relatywności.

13

L. K o h l b e r g: Continuities in childhood and adult moral development revisited. W:P. B.
B a l t e s, K. W. S c h a i e (red.): Life span developmental psychology. Academic Press. New York
1973 s. 179–204.
14
D. C z y ż o w s k a: Psychologiczna teoria uniwersalności rozwoju moralnego L. Kohlberga. „Psychologia Wychowawcza”. R. 1994 nr 4 s. 91–107.
15
D. C z y ż o w s k a: Kohlberga teoria uniwersalności struktur rozumowania moralnego w
świetle międzykulturowych danych empirycznych. „Psychologia Wychowawcza”. R. 1994 nr 4 s.
74–90.
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Dopiero w drugim stadium obecne jest już zorientowanie na uniwersalne pryncypia moralne16.
Stadia rozwoju moralnego reprezentują główne sposoby myślenia i są kolejno osiągane wtedy, kiedy środowisko jest poznawczo i społecznie bogate. Dla
odkrycia pryncypiów moralnych potrzebna jest mapa poznawcza, związana z
przyswajaniem pojęć moralnych. Ważną rolę odgrywają doświadczenia indywidualne jednostki, bo stwarzają one okazję do refleksji. Dla osiągnięcia najwyższego poziomu potrzebny jest także osobisty wysiłek. Pomaga w tym także przeżycie konfliktu tego co konwencjonalne z tym co uniwersalne17.
4. Teorie humanistyczne
Psychologia humanistyczna przyjmując optymistyczny pogląd na naturę ludzką
uznaje, że każda jednostka posiada możliwość zdrowego i twórczego rozwoju. Siły
decydujące o rozwoju tkwią w człowieku, stąd też powinien on pójść za głosem
wewnętrznych potrzeb i samorealizować się.
Pojęcie samorealizacji jest nieostre i istnieją co najmniej dwa odrębne stanowiska, co do sposobów aktualizacji posiadanych przez człowieka potencjonalności18.
Pierwsze, bardziej radykalne, uznaje samorealizację za podstawowy cel człowieka.
Przypisuje jej charakter samoistnego procesu, nie wymagającego zewnętrznej stymulacji. Kryterium właściwej realizacji tego procesu jest subiektywne i stanowi je
dobre samopoczucie jednostki. To dość popularne w ostatnim czasie podejście
owocuje tendencją do pozostawania człowiekowi całkowitej swobody wyboru, co
w praktyce znalazło swój wyraz w tak zwanym wychowaniu bezstresowym19. Drugie
stanowisko dostrzega istnienie pewnych braków w człowieku i konieczność doskonalenia się, przez kompensację funkcjonalnie czy genetycznie słabych sił. Kryterium
tak rozumianej samorealizacji posiada charakter obiektywny i jest nim zdolność
dokonywania transgresji własnego „ja” , uwalniania się od egotyzmu i otwierania na
perspektywę innych osób20. Zwraca się tu także uwagę na związek istniejący pomiędzy rozwojem osobowości i rozwojem sumienia oraz sposobem postrzegania wartości, w momentach podejmowania trudnych decyzji. Nie wszystkie wartości są w
stanie zagwarantować człowiekowi poczucia wewnętrznej wolności i harmonii.

16

L. K o h l b e r g: Moral Judgment Interview and Procedure for Scoring. University Press.
Harvard 1976.
17
L. K o h l b e r g, C. G i l l i g a n: The Adolescent as a Philosopher: The Discovery of the
Self in a Postconventional World. „Daedalus”. R. 1971: 100 s. 48–64.
18
S. R. M a d d i: Personalisty Theories: a Comparatives Analysis. University Press. Illinois
1980.
19
W. K. K l i p a t r i c k: Psychologiczne uwiedzenie. Poznań 1997 s. 29.
20
J. K o z i e l e c k i: Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa 1996.

132

Dopiero realizacja wartości wyższego rzędu przyczynia się do rozwoju moralnego21.
Wartości te implikują zaangażowanie się osoby, jej wolności i odpowiedzialności.
Samorealizacja może być egocentryczna, filantropijna i teocentryczna22. Kiedy
posiada ona charakter egocentryczny to dominuje szukanie dobra własnego i własnej
doskonałości. Człowiek może szukać dobra społecznego ale posiada też własne cele
i nie powinien o nich zapominać. Samorealizacja filantropijna analizowana z perspektywy całego życia jawi się jako niewystarczająca, ponieważ bywa zwykle zakwestionowana w perspektywie cierpienia i śmierci23. Dopiero samorealizacja teocentryczna, uznająca Boga za wartość najwyższą i cel własnej transgresji, może
istotnie wpływać na rozwój moralny. Potwierdzają to wyniki badań prowadzonych
przez J. Śliwaka24. Teocentrycznie zorientowany altruizm koreluje dodatnio z wieloma wartościami moralnymi i jednocześnie przyczynia się do harmonizacji struktur
osobowości.

II. Sumienie jako wskaźnik moralności
W starszej literaturze psychologicznej sumienie było jednym z najczęściej przytaczanych wskaźników dojrzałej moralności, obecnie pojęcie to zastępuje się często
przejętym z języka angielskiego terminem super-ego. Sumienie traktuje się jako
wyższy poziomów regulacji zachowania, właściwy tylko człowiekowi25. Ujmowane
jest ono jako ukształtowana w rozwoju osobniczym, istotna część osobowości i nadrzędna struktura poznawczo oceniająca. Konstytuują ją ściśle sprzężone ze sobą
komponenty: system pojęć moralnych, system norm moralnych i emocje moralne.
Charakterystyczną cechami sumienia są stabilność i autonomia. Stabilność wyraża
się czasowym utrzymywaniem uwewnętrznionych norm nawet przy zmianie światopoglądu. Autonomia sumienia sprawia, że człowiek jest podmiotem moralnego
działania. Dojrzały wybór moralny jest aktem świadomym i dobrowolnym, opartym
na przekonaniu o słuszności określonej zasady, a nie na przymusie pochodzącym z
wpływów zewnętrznego środowiska czy różnych potrzeb organizmu26.
Skutkiem działania sumienia jest doświadczanie powinności moralnej. Nie może jej anulować własna decyzją. Moralne nakazy sumienia nie negują wewnętrznej
21
22

V. E. F r a n k l: Homo patiens. Warszawa 1971 s. 149.
K. T r o j a n: Potrzeby psychiczne i wartości oraz ich religijne implikacje. Kraków 1999 s.

85–89.
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J. M a k s e l o n: Lęk wobec śmierci. Kraków 1988 s. 52.
J. Ś l i w a k: Osobowość altruistyczna: Osobowościowe korelaty altruizmu. Redakcja Wydawnictw KUL. Lublin 2001.
25
Z. C h l e w i ń s k i: Dojrzałość, osobowość, sumienie, religijność. Poznań 1991 s. 39.
26
A. G o ł ą b: Problemy psychologii moralności. W: H. J a n k o w s k i (red.): Etyka. Warszawa 1975 s. 142.
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wolności lecz są jej wyrazem. Ponieważ sumienie rozwija się na bazie wrodzonych
potencjalności i osadza się na naturze człowieka to staje się ono podstawą każdego
innego prawa.
W rozwoju sumienia ważną rolę pełni właściwie uformowany idealny obraz
siebie. Jest on, podobnie jak sumienie, wewnętrzną strukturą człowieka sterującą
jego aktywnością. Jego rozwój idzie w parze z dojrzałą organizacją osobowości. Nie
jest to wyłącznie produkt wpływu społecznego i szeroko rozumianej socjalizacji.
Uformowane w okresie adolescencji „ja idealne” podlega licznym korektom, dokonującym się na drodze stymulacji środowiska i w oparciu o własne przemyślenia.
Niebagatelne znaczenie w tworzeniu się idealnego obrazu siebie mają ideały,
określane mianem najwyższych celów i wartości27. Są one ogólnymi postulatami,
odległymi od działającego podmiotu, ale możliwymi do realizacji. Trudności i
przeszkody jakie wyłaniają się na drodze realizacji ideałów są do przezwyciężenia. Sprzyjają one wyrobieniu woli oraz kształtowaniu charakteru. Ideał jest ucieleśnieniem pożądanych wartości. Pluralizm wartości i norm wskazuje na wielość
ideałów, na wielość wartości najwyższych. Treść tych ideałów może być określana przez czynniki religijne i poza religijne. Wyróżnia się kilka różnych systemów idei: prakseologia, aksjologia, felicytologia, perfekcjonizm i higiena życia
społecznego28. Tylko dwa ostatnie systemy można uznać za konstruktywne do
budowania „ja idealnego”, przyczyniającego się do rozwoju dojrzałego sumienia.
Wynikające z nich normy sprzyjają realizację dojrzałego wzoru osobowego.
Promują one nakaz szacunku dla każdej osoby, akcentują jej godność i uczą poszanowania dobra każdego człowieka. Trzy pierwsze systemy idei przekreślają
wewnętrzny świat obowiązków sumienia albo nadają normom moralnym wyłącznie społeczny charakter.
Wybory dokonane niezgodnie z „ja idealnym” prowadzą do konfliktów sumienia i uruchamiają poczucie winy. Można je wygasić poprzez powrót do wzorców
zakodowanych w „ja idealnym”. Emocje moralne są więc swoistym stróżem „ja
idealnego”. Mogą one przyjmować znak ujemny lub dodatni (wzrost dobrego samopoczucia). Do grupy negatywnych emocji moralnych zalicza się poczucia winy,
wstyd, żal i nudę. Poczucie winy powstaje w wyniku negatywnej oceny siebie, dokonanej w kontekście określonych wartości moralnych29. Jest ono końcowym rezultatem procesu wartościowania.

27
S. S z u m a n: Perspektywy, ideały i plany życiowe wychowanków. „Dom Dziecka”. R.
1959 nr 3 s. 5–21.
28
M. O s s o w s k a: Normy moralne. Próba systematyzacji. Warszawa 1970 s. 6–17.
29
A. J a k u b i k: Psychologia poczucia winy. „Psychiatria Polska”. R. 1975 nr 9 s. 297–305.
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Wstyd moralny ujawnia się wówczas kiedy jednostka odkrywa, że nie żyje
zgodnie ze swoimi ideałami. Posiada on charakter fenomenu uniwersalnego. Żal jest
skutkiem rozpoznania winy i wiąże się z decyzją nie czynienia czegoś więcej razy.
Jest on złożoną emocją moralną, powiązaną z aktem woli. Nuda ogarnia człowieka
wówczas, kiedy koncentruje się on na przyjemności i wygodzie a nie zmierza do
jakiegoś określonego celu. Świadczy ona o tym, że proces formowania ja idealnego
nie został zakończony.

III. Rozwój moralny a religijność
Za jeden z istotnych czynników wychowania moralnego często uważa się religię, a ściślej podmiotowe ustosunkowanie się do niej, czyli religijność. Zależność ta wydaje się być logiczna (reguły moralne wynikają z dogmatów wiary),
genetyczna (Bóg czczony w określonej religii jest jednocześnie kodyfikatorem
norm moralnych) i psychologiczna (dyrektywy moralne przekazywane są zwykle
łącznie z prawdami wiary)30.
Rola religijności jest szczególnie istotna w okresie dzieciństwa i wczesnej
młodości, z racji na fakt, że w tym okresie dokonuje się najbardziej dynamiczny
rozwój moralny. Przebiega on prawie równolegle do rozwoju religijnego a sumienie przynależy zarówno do struktur moralności jak i religijności .
Psychologiczną zależność moralności i religijności można weryfikować na
gruncie empirycznym. Uzyskane wyniki okazują się jednak niespójne. Bardziej
jednoznaczne powiązania ujawniają się w tych badaniach, w których uwzględnia
się wymiary religijności dojrzałej i stosuje się starannie dobrane wskaźniki moralności. Brak wierności regułom moralnym bywa niekiedy powodowany nie tyle
trudnościami w rozeznania dobra i zła, co słabością sfery wolitywnej. Wówczas
ocena moralna czynu jest trafna a przekroczenie normy połączone jest z pojawieniem się emocji moralnej w postaci poczucia winy lub wstydu. Takie przypadki
należałoby więc interpretować ostrożnie, nie przypisując im prostego emblematu
moralnej niedojrzałości. Mamy tu raczej do czynienia z brakiem spójności w
przejawach moralności. Wskaźniki tych przejawów dotyczą sądów i ocen moralnych, postępowania moralnego oraz reakcji podmiotu na własne postępowanie31.
Moralność wyraża się więc równocześnie w myśleniu, emocjach i działaniu.
Orzekanie o moralności na podstawie jednego wskaźnika jest daleko idącym
30
J. M a r i a ń s k i: Wprowadzenie do socjologii moralności. Redakcja Wydawnictw KUL.
Lublin 1989 s. 199–202.
31
A.E. G a ł a: Uwarunkowania wychowawcze dojrzałej moralności. Oficyna Wydawnicza
LEW. Lublin 1992 s. 25.
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uproszczeniem. Niestety praktyka badawcza często daleka jest od ideału a wyciągane wnioski przybierają nierzadko postać artefaktów.
Warto dodać, że niektóre czynniki kulturowe i obyczajowość mogą znacząco osłabiać związki religii z moralnością. Za typowe przykłady można tu uznać
zjawiska nadużywanie alkoholu, przywłaszczania mienia publicznego lub oszukiwanie Urzędu Skarbowego.
Analizy korelacyjne wskazują tylko na fakt istnienia związków pomiędzy
moralnością i religijnością, kierunek tych zależności jest natomiast najczęściej
ustalany arbitralnie przez badacza. Wydaję się, że te dwie względnie autonomiczne struktury charakteryzuje wzajemne oddziaływanie – religijność wzmacnia moralność, ale jednocześnie sama czerpie z niej siły do rozwoju.
Końcowy etap rozwoju moralnego wiąże się z przyjęciem uniwersalnych
pryncypiów moralnych. Brakuje w propozycji Kohlberga uwzględnienia siódmego stadium rozwoju, które dawałoby możliwość pójścia krok dalej i przyjęcia, że
rozwój moralny osiąga swoje apogeum z chwilą odkrycia Boga, jako fundamentu
wartości moralnych. Perspektywa interdyscyplinarna zdaje się podsuwać taką
propozycję, bo jak trudno wyobrazić sobie dojrzałą religijność bez moralności,
tak trudno też odrzucając Boga odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego warto żyć
moralnie w obliczu spotykanego codziennie zła? To prawda, że moralność pomaga człowiekowi identyfikować zło, ale sama nie rozwiązuje problemu istnienia zła w świecie. Tu kończą się granice tak rozumiane moralności. Odpowiedź
daje dopiero religijność, wnosząca szerszą perspektywę i horyzont nadziei32. Ona
też skutecznie uwalnia człowieka od moralnego poczucia winy, zrodzonego ze
zła tkwiącego w nim samym, proponując sakramentalne przebaczenie. Wie o tym
dobrze wielu terapeutów, pracujących z ludźmi o zranionym sumieniu.
Postulat powiązania moralności z religijnością znajduje swoje uzasadnienie
również na gruncie psychologii, bowiem obie struktury zalicza się do korelatów
dojrzałej osobowości. Związek ten przyczynia się do tworzenia poczucia tożsamości i ułatwia odróżnianie wartości moralnych od tych, które są produktem
egoistycznych potrzeb lub społecznej indoktrynacji.

32
Por. P. R i c o e u r: Wina, etyka i religia. „Concilium”. Wybór artykułów 6–10 (1970). Poznań–Warszawa 1971 s. 10–22.
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Znaczenie muzyki kościelnej we wspólnotach parafialnych.
Analiza psychologiczno-pastoralna

Muzyka kościelna jest istotnym elementem liturgii w Kościele katolickim.
Ma ona bogatą tradycję, a równocześnie otwarta jest na zmiany, które niosą
współczesne potrzeby wiernych na początku XXI w. Kompozycja i śpiew natchnionych psalmów, często z towarzyszeniem instrumentów muzycznych, były
ściśle związane już z obrzędami liturgicznymi Starego Przymierza. Kościół kontynuuje i rozwija tę tradycję: Przemawiajcie »do siebie wzajemnie w psalmach i
hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych
sercach«(Ef 5, 19)1. Komentarzem do tego są słowa św. Augustyna: Kto śpiewa,
ten się dwa razy modli2. Problematyka muzyki kościelnej została podjęta również
przez znawców przedmiotu, a więc muzykologów, teologów, artystów, a także
pedagogów i psychologów. Na podstawie interdyscyplinarnych badań można
powiedzieć, iż muzyka kościelna jest elementem pełnego rozwoju osobowości
religijnej osoby. Młody człowiek, który realizuje różnorodne formy działalności
muzycznej ma szansę na bardziej dojrzały kształt swojej osobowości, a przez to
ma także szansę bogatszego uczestniczenia w kulturze muzycznej3.
W tym też kontekście w mojej prezentacji zostanie podjęta problematyka
muzyki kościelnej, a także psychologii muzyki. Będzie więc tutaj miejsce na
krótki przedstawienie muzyki liturgicznej w Kościele w porządku historycznym.
Następnie zostanie ukazany problem muzyki sakralnej w nauczaniu Soboru Watykańskiego II. Kolejnym elementem tej części artykułu będzie prezentacja krót1

Katechizm Kościoła katolickiego. Poznań 1994 nr 1156.
Enarratio in Psalmos, 72,1.
3
W. O k o ń: Słownik pedagogiczny. Warszawa 1987 s. 349.
2
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kiego zarysu historii psychologii muzyki. Na zakończenie tej części zostanie
ukazana rola muzyki w religii chrześcijańskiej.
Druga część pracy ma charakter empiryczny. Zostanie tutaj omówiona strategia badań, a także prezentacja i psychologiczno-pastoralna interpretacja uzyskanych danych z badań młodzieży maturalnej na temat znaczenia w ich życiu
muzyki kościelnej. Artykuł będzie zakończony podsumowaniem i wnioskami
pastoralno-psychologicznymi.

I. Problematyka muzyki kościelnej i psychologii muzyki
1. Muzyka liturgiczna w Kościele katolickim
Początki muzyki liturgicznej sięgają hebrajskich śpiewów religijnych, zwyczaju, który prawie bez zmian przeszedł do pierwotnego Kościoła. Świadczą o
tym niektóre fragmenty Dziejów Apostolskich, listy św. Pawła i szereg pism
ojców Kościoła4.
Językiem używanym w śpiewach liturgicznych przez pierwszych chrześcijan
Zachodu był grecki (przynajmniej do III w.). Od IV w. powstawały repertuary
chóralne takich liturgii, jak ambrozjańska, gallikańska i mozarabska.
Nazwanie śpiewu gregoriańskiego śpiewem liturgicznym Kościoła, przyjęte
począwszy od VI w. sięga tradycji utwierdzonej około IX w., która papieżowi
Grzegorzowi Wielkiemu (590–604) przypisywała systematyzację i uporządkowanie muzycznego repertuaru liturgicznego jedynie w odniesieniu do tekstów
łacińskich, ale nie melodii (wówczas nie istniał jeszcze żaden system zapisu, a
melodie przekazywało się z pamięci)5.
Okres od X do XVI w. to dalszy, intensywny rozwój śpiewu i muzyki gregoriańskiej.Warto wspomnieć, iż śpiew gregoriański jest nie tylko pierwszym historycznie udokumentowanym dziedzictwem zachodnioeuropejskiej cywilizacji
muzycznej, ale stanowi jej pierwsze źródło i punkt odniesienia, nie tylko dla
kręgów kościelnych, ale także i świeckich. Powstawały wtedy utwory polifoniczne (dwa lub więcej nałożonych na siebie utworów muzycznych, brzmiących
równocześnie). Do historycznych form związanych z liturgią dołącza się od XIV
w. msza, nadal polifoniczna, skoncentrowana wokół następujących części: Ordinarium missae: Kyrie – Gloria – Credo – Sanctus – Benedictus – Agnus Dei6.
Przez cały wiek XV i pierwszą połowę XVI msza była najbardziej popularnym i
4

Muzyka liturgiczna. W: Encyklopedia chrześcijaństwa. Kielce 2000 s. 481.
Tamże, s. 482; por. E. H i n z: Zarys historii muzyki kościelnej. Pelplin 2000.
6
Tamże, s. 482.
5
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fascynującym rodzajem muzyki, dzięki muzykom flamandzkim takim jak: G.
Dufay, J. Ockeghem, J. Despers. Z tego samego okresu pochodzą też pierwsze
Msze requiem, których nazwa wywodzi się od początkowych słów psalmu Requiem aeternam.
W pierwszej połowie XVI w. również chorał protestancki posłużył się śpiewem gregoriańskim, przynajmniej w swych pierwszych formach wyrazu. Najważniejszą protestancką formą muzyczną była kantata. Jej wykonanie powierzano solistom, chórowi i orkiestrze, w ścisłym związku z kazaniem pastora. Zaistnienie reformy protestanckiej zmusiło Kościół do zwołania Soboru Trydenckiego
(1545–1563), który, aby na nowo nadać jednolitość liturgii, wskazał na potrzebę
wyeliminowania z dziedzictwa muzycznego „inkrustracji”, nagromadzonych w
czasie ostatnich trzech wieków (stosowanie melodii świeckich, instrumentów,
głosów żeńskich, itp.)7.
Wspaniała twórczość w muzyce liturgicznej zarówno katolickiej, jak i protestanckiej czasów baroku (koniec XVI w. do pierwszej połowy XVIII w.) uczynił
z Kościoła jedno z uprzywilejowanych miejsc życia muzycznego na równi z operą oraz salonami arystokratów. W takie sytuacji papież Benedykt XIV w 1750 r.
potwierdził z mocą, choć nie w terminach ostatecznych, konieczność rozróżnienia między muzyką liturgiczną a świecką8.
Od połowy XVIII w. można mówić o swoistej „rewolucji” w dziedzinie
muzyki, co zmusiło Kościół do obrony długiej już tradycji. W ten sposób zrodził
się ruch cecyliański (od świętej Cecylii, męczennicy rzymskiej z V w.). Ruch ten
zapoczątkował K. Proske (1794–1861), usiłując zahamować rozszerzanie się
stylu koncertowego i arii operowych. Ruch ten zaproponował na nowo sakralna
średniowieczną monodię i palestrynowską polifonię a capella. Ogromny wkład
w obszarze muzykologicznym wnieśli m.in.: G. Baini, a na polu kompozytorskim
L. Perosi (1872–1956) ze swa twórczością zarówno liturgiczną (msze i motety),
jak i pobożnowościową (oratoria)9.
Warto dodać, iż termin „muzyka kościelna” oznacza muzykę właściwą dla
liturgii. Kościelną można nazwać tę muzykę, która jest uprawiana w Kościele,
rozumianym jako społeczność wierzących. W naszym kręgu kulturowym nie
będzie więc „kościelną” muzyka wyznań niechrześcijańskich, np. buddystów.

7

Tamże, s. 483.
Tamże, s. 483.
9
Tamże, s. 484.
8
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Należy przyjąć, iż muzyka kościelna odnosi się do obrządku rzymskiego Kościoła katolickiego. Określenie to posiada charakter wyznaniowy i obrządkowy10.
Nadrzędnym celem muzyki kościelnej jest budowanie wspólnoty podczas
zgromadzenia liturgicznego. Pomimo, że Konstytucja o liturgii Vaticanum II nie
podaje definicji muzyki kościelnej. To instrukcja Musicam sacram z 1967 r.
określa, że muzyka kościelna jest muzyką, która powstała dla oddawania chwały
Bogu, odznacza się świętością oraz doskonałością formy11.
Można zatem powiedzieć, iż muzyka kościelna charakteryzuję się wyraźną
specyfiką w odróżnieniu od innych rodzajów muzyki.
2. Muzyka sakralna według Soboru Watykańskiego II
W okresie między encykliką Piusa X (1903) Motu proprio, odnoszącą się do
muzyki liturgicznej, a rozwiązaniami Soboru Watykańskiego II (1963) pojawiły
się w Kościele katolickim mocne naciski na bardziej bezpośredni i świadomy
udział wiernych w liturgii. Równocześnie z soborową reformą liturgiczną ryt
katolicki zaaprobował również muzykę młodzieżową w takich stylach, jak folk i
pop, często odznaczających się melodią o zabarwieniu neogregoriańskim, oraz
instrumenty elektroniczne. Korespondowało to z wprowadzeniem bardziej zrozumiałego dla wiernych narodowego języka do celebracji liturgicznych12.
W Kościele katolickim tradycja muzyczna stanowi skarbiec nieocenionej
wartości, wybijający się ponad inne rodzaje sztuki. Chodzi bowiem o to, iż śpiew
kościelny związany ze słowami jest nieodzowną oraz integralną częścią uroczystej liturgii13.
Ojcowie Soboru Watykańskiego II uważają m.in., iż:
Z największa troskliwością należy zachowywać i otaczać opieką skarbiec muzyki kościelnej.
Należy starannie popierać zespoły śpiewacze, zwłaszcza przy kościołach katedralnych. Biskupi
oraz inni duszpasterze niechaj gorliwie dbają o to, aby w każdej śpiewaczej czynności liturgicznej
14
wszyscy wierni umieli czynnie uczestniczyć w sposób im właściwy .

10

I. P a w l a k: Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła. Lublin 2000 s. 56; por. A. F i l a b e r: Prawodawstwo muzyki liturgicznej. Aniomowanie
celebracji liturgicznych. Kraków 2002.
11
T. S i n k: Zarys liturgiki. Kraków 1997; por. F. F e r r a r i s: Animowanie celebracji liturgicznych. Kraków 2002.
12
Muzyka liturgiczna, dz. cyt., s. 404.
13
Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, 4 grudnia 1963, rozdz. VI. Muzyka
sakralna, nr 112.
14
Tamże, nr 114.
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Kościół katolicki jednoznacznie też opowiada się za obowiązującym rodzajem śpiewu i muzyki:
Śpiew gregoriański Kościół uznaje za własny śpiew liturgii rzymskiej. Dlatego w czynnościach liturgicznych powinien on zajmować pierwsze miejsce wśród równorzędnych rodzajów
śpiewu.
Nie wyklucza się ze służby Bożej innych rodzajów muzyki kościelnej, zwłaszcza polifonii,
byleby odpowiadały duchowi czynności liturgicznej15.
W Kościele łacińskim należy mieć w wielkim poszanowaniu organy piszczałkowe jako tradycyjny instrument muzyczny, którego brzmienie ceremoniom kościelnym dodaje majestatu, a
umysł wiernych podnosi do Boga i spraw niebieskich16.

Mimo tak zdecydowanego stanowiska co do śpiewu i muzyki Kościół podkreśla jednak wagę religijnego śpiewu ludowego, a także tradycji muzyki krajów
i narodów misyjnych:
Należy troskliwie pielęgnować religijny śpiew ludowy, tak aby głosy wiernych mogły rozbrzmiewać podczas nabożeństw, a nawet w czasie czynności liturgicznych, stosownie do zasad i
17
przepisów rubryk .
Ponieważ w niektórych krajach, zwłaszcza na misjach, żyją ludy posiadające własna tradycję
muzyczną, która ma doniosłe znaczenie dla ich życia religijnego i społecznego, należy odnieść się
do tej muzyki z szacunkiem i przyznać jej odpowiednie miejsce w kształtowaniu zmysłu religijne18
go tych ludów oraz w dostosowaniu kultu do ich charakteru .

3. Psychologia muzyki – krótki zarys historyczny
Psychologia muzyki jest to nauka o zachowaniach, procesach psychicznych,
doświadczeniach i właściwościach indywidualnych związanych z muzyką, jej
słuchaniem, przeżywaniem, wykonywaniem, uczeniem się i tworzeniem, oraz jej
oddziaływaniem na człowieka. Psychologia muzyki zajmuje się również funkcjami, jakie pełni muzyka w życiu współczesnego człowieka.
Zakres zainteresowań poznawczych psychologii muzyki leży na skrzyżowaniu kilku różnych dziedzin: akustyki, muzykologii, antropologii, psychologii,
socjologii kultury oraz pedagogiki muzycznej19.

15

Tamże, nr 116.
Tamże, nr 120. Oczywiście organy piszczałkowe muszą być nie tylko fachowo wykonane,
ale i artystycznie dopracowane w procesie tzw. intonacji, która to praca jest ukoronowaniem sztuki
organmistrzowskiej, wymaga wielkiego doświadczenia i ucha prawdziwego artysty muzyka. Dopiero zabiegi intonacyjne nadają organom ostateczne piękno i bogactwo barwy. (Budowa i konserwacja kościołów. Warszawa 1981 s. 307).
17
Tamże, nr 118.
18
Tamże, nr 119; por. P. N a w r o t: Muzyka instrumentem ewangelizacji w redukcjach Indian Chiquitos. „Teologia Praktyczna”. T. 4: 2003 s. 49–76.
19
D. D e u t s c h (red.): The psychology of music. New York 1993 s. 5–7.
16
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Celem psychologii muzyki jest poznanie, zrozumienie i wyjaśnienie praw
rządzących słuchaniem, wykonywaniem, tworzeniem i uczenie się muzyki, oraz
oddziaływaniem muzyki na osobowość człowieka20.
Korzeni psychologii muzyki można by się doszukiwać w starożytnych Chinach, w okresie dynastii Czou (1122–221 p.n.e.). Zajmowano się wtedy problemami wpływu muzyki na postawy, zachowania i motywacje ludzi. Konfucjusz
(551–479) w księdze Obyczajów pisał o wpływie muzyki na postawy moralne,
motywację do działania i emocje. Zalecał wykorzystywanie muzyki w procesach
edukacji obywateli21.
Podobnie w starożytnej Grecji żywo interesowano się problemami muzyki.
Pitagoras (V w. p.n.e.) badał związki między słyszeniem konsonansów muzycznych (oktawa, kwinta, kwarta) a wyrażanymi liczbowo proporcjami długości
strun monachordu. Platon (427–347) podkreślał w swoich pismach znaczący
wpływ muzyki na zachowanie i moralność człowieka. Arystoteles natomiast w
VIII księdze Polityki w 350 r. p.n.e. pisał o znaczeniu i roli muzyki w rozwoju i
kształtowaniu postaw obywatelskich22.
Psychologia muzyki jako odrębna dziedzina badań naukowych liczy ponad
sto lat. Jej rozwój dokonywał się w obrębie kilku różnych, od siebie niezależnych, a niekiedy przeciwstawnych nurtów badawczych: (1) w nurcie badań eksperymentalnych, wywodzących się z pierwszych laboratoriów psychologii eksperymentalnej i psychofizjologicznej prowadzonych przez C. Stumpfa23; (2) w
nurcie badań muzykologiczno-fenomenologicznych24; (3) w nurcie badań rozwojowych wywodzących się z prac W. Preyera i M. W. Shinn, a sięgających swymi
korzeniami Darwinowskich studiów nad ontogenezą rozwoju psychicznego
człowieka; (4) w nurcie badań psychometrycznych zainicjowanych przez C. E.
Seashorea25.
Odrębny nurt badań psychologiczno-muzycznych stanowią studia nad uczeniem się muzyki, zapoczątkowane przez S. Kovacsa i G. Rubin-Rabsona, a kontynuowane przez E. Gordona, K. Miklaszewskiego, S. Hallam i innych26.

20

M. M a n t u r z e w s k a: Psychologia muzyki. W: W. S z e w c z u k (red.): Encyklopedia
psychologii. Warszawa 1998 s. 568.
21
Tamże, s. 568.
22
Tamże, s. 568.
23
D. H e r g r e a v e: The developmental psychology of music. Cambridge 1986.
24
D. H e r g r e a v e, A.C. North (red.): The social psychology of music. Oxford 1997.
25
J. S l o b o d a: The musical mind. Oxford 1988.
26
K. M i k l a s z e w s k i, M. M e y e r - B o r y s e w i c z (red.): Psychologia muzyki – problemy, zadania, perspektywy. Warszawa 1991.
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Okres II wojny światowej odsunął problematykę psychologii muzyki na plan
dalszy. W latach powojennych nastąpiło spore ożywienie zainteresowań problemami psychologii muzycznej, zarówno na terenie USA, jak i Europy, i równocześnie silniejsze powiązanie ich z praktyką pedagogiczną i problemami powszechnego wychowania muzycznego.
W Polsce powstaje w 1956 r. przy Ministerstwie Kultury i Sztuki, pod kierunkiem M. Manturzewskiej zespół badań naukowych nad metodami diagnozy
zdolności muzycznych i psychologicznymi podstawami poradnictwa dla młodzieży muzycznie uzdolnionej27.
Przełom lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych to okres fascynacji środowiska psychologów muzyki psychologia poznawczą, teorią informacyjną i psycholingwistyką. Okres nadziei związanych z wykorzystaniem tych nowych kierunków i teorii psychologicznych do badań nad percepcją muzyki, rozwojem
muzycznym, zdolnościami muzycznymi, wykonawstwem muzycznym28.
Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte XX w. to okres kolejnych przemian
w rozwoju psychologii muzycznej. Fascynacje psychologia poznawczą w tej
dziedzinie zaczynają ustępować miejsca zainteresowaniom psychologią emocji i
problemami muzycznych doświadczeń, psychologia społeczną i problemami
kontekstu społeczno-kulturowego przeżyć i zachowań muzycznych. Zaczynają
się w czołówce psychologów muzyki pojawiać glosy krytyczne w stosunku do
poznawczych modeli percepcji, zdolności i zachowań muzycznych, modeli nie
uwzględniających w wystarczającym stopniu składników emocjonalnych tych
procesów i ich uwarunkowań społeczno-kulturowych29.
W tym kontekście można powiedzieć, iż od lat osiemdziesiątych XX w. psychologia muzyki nabiera ogromnego znaczenia zarówno w obszarze nauk matematyczno-fizycznych, jak i społecznych i humanistycznych, poprzez swoje powiązania z aktualnymi trendami w dziedzinie badań podstawowych (psychologia
poznawcza, psycholingwistyka, semiologia, hermeneutyka) i stosowanych (psychologia społeczna, pedagogika muzyczna i muzykoterapia). Problemy psychologii muzycznej podejmowane są dzisiaj przez czołówkę psychologów w świecie.
Współcześnie cechą wspólną psychologii muzyki jest pluralizm podejść i
orientacji badawczych, otwartość na subiektywne doświadczenia, stosowanie w
27

M. M a n t u r z e w s k a, H. K o t a r s k a (red.): Wybrane zagadnienia z psychologii muzyki. Warszawa 1990.
28
H. d e l a M o t t e: Handbuch der Musikpsychologie. Berlin 1985.
29
R. S h u t e r - D y s o n, C. G a b r i e l: Psychologia uzdolnienia muzycznego. Warszawa
1986.
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badaniach jednego zagadnienia wielu różnych strategii badawczych. Łączenie
badań ilościowych z jakościowymi, stosowanie metod wieloskalowych i skal
wielowymiarowych. Istotne jest też zrozumienie dla kontekstu społecznokulturowego badanych zjawisk jako znaczącego wyznacznika ich treści, przebiegu i kształtu.
4. Rola muzyki w religijności chrześcijańskiej
Warto podkreślić, iż badania z dziedziny psychologii muzyki wskazują na
fakt, że muzyka wyraża w sobie tylko właściwy sposób treści emocjonalnouczuciowe. W połączeniu z innymi środkami, które działają na wyobraźnię i
myślenie, może ona w bardzo poważnym stopniu wzmagać przeżycia religijne.
Stąd też w niemal wszystkich obrzędach religijnych świata muzyka zajmowała
szczególnie ważną pozycję. Prawie w każdej religii podstawową formą zewnętrzną aktywności religijnej jest zbiorowy obrządek. Wspólne wykonywanie
lub słuchanie muzyki przez wiernych stanowi przede wszystkim bodziec psychiczny, kierujący świadomość uczestnika na odpowiednie myśli i wyobrażenia,
eliminując stany świadomości w danym momencie niepożądane. Tę funkcję muzyki określa się jako oczyszczającą i nastawiającą na określone treści religijne o
różnym charakterze: kontemplacyjnym, uspokajającym, pobudzającym, a niekiedy nawet ekscytującym30.
Muzyka pełni w religii również funkcje koordynacyjne, umożliwiając uporządkowany, zorganizowany na określonych zasadach dialog między kapłanem a
zbiorowością, stwarzając odpowiedni nastrój sprzyjający przejęciu się wiernych
wygłaszanymi naukami. Równocześnie urozmaica sam obrządek, dając odprężenie i odświeżenie myśli. Muzyka – zwłaszcza śpiew zbiorowy – bywa często
środkiem masowej manifestacji lub emocjonalnym „rozgrzaniem” zbiorowości
przed różnymi obrzędami (pielgrzymi, procesje). W takich sytuacjach muzyka
może osłabiać krytycyzm. Muzyka pełni w religii także funkcje „uświetniające”.
Często bowiem działa wprost swym estetycznym pięknem, przyciągając ludzi do
świątyń. Ta jej funkcja – aczkolwiek najmniej religijna – jest bardzo rozpowszechniona, zwłaszcza w Kościołach chrześcijańskich31.
Muzyka kościelna, jako część składowa uroczystej liturgii, dzieli z nią cel
ogólny, jakim jest chwała Boże, uświęcenie i zbudowanie wiernych. Ona to
przyczynia się do pomnożenia powagi i wspaniałości ceremonii kościelnych i
tak, jak głównym jej zadaniem jest odpowiednia melodią przyodziać akt liturgiczny, przedstawiany ku zrozumieniu wiernych, tak znowu właściwym jej celem
jest dodać większej siły tekstowi, aby za jej pośrednictwem wierni byli łatwiej
30
31
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J. W i e r s z y ł o w s k i: Psychologia muzyki. Warszawa 1981 s. 305–306.
Tamże, s. 306–307.

jeszcze pobudzeni do pobożności i lepiej usposobieni do zebrania w sobie owoców łaski, powstających przy sprawowaniu Najświętszych Tajemnic.
Dlatego też muzyka kościelna powinna w najwyższym stopniu posiadać cechy właściwe liturgii, a mianowicie świętość i piękno formy, z których wynika
jeszcze inna cecha – powszechność.

II. Strategia badań empirycznych
1. Charakterystyka badanej próby
W roku akademickim 2003/2004 grupa kleryków przeprowadziła, pod moim
kierunkiem badania empiryczne młodzieży klas maturalnych z diecezji siedleckiej. Badania dotyczyły ich opinii na temat znaczenia muzyki kościelnej we
wspólnotach parafialnych32. Liczebność próby badawczej wynosiła 1237 osób.
W tej grupie było 478 chłopców i 759 dziewcząt. W rozkładzie procentowym
stanowi to 38,64% chłopców oraz 61,36% dziewcząt, co tworzy liczną grupę
badawczą.
Badania przeprowadzili klerycy II roku Wyższego Seminarium Duchownego diecezji siedleckiej w Siedlcach-Opolu.
W badaniach brali udział maturzyści z następujących szkół średnich z terenu diecezji siedleckiej:
•
•
•
•

Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Małaszewiczach.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Zakrzewskiego w Żelechowie.
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie.
Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela w Żelechowie.

32
W ubiegłych latach zostały przeprowadzone podobne badania, które zostały opublikowane,
a dotyczyły następujących problemów: Postawy młodzieży wobec Kościoła w świetle psychologii
religii („Studia Warmińskie”. R. 34: 1997 s. 375–384; Eutanazja w świadomości etycznej młodzieży. „Resovia Sacra”. R. 4: 1997 nr 4 s. 288–296; Udział Kościoła w życiu społeczno-politycznym
Polski w świadomości etycznej młodzieży szkół średnich. „Studia Warmińskie”. R. 36: 1999 s. 359–
376; Wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Siedlcach w świetle opinii młodzieży klas maturalnych. „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie”. R. 11: 2000 s. 513–521; Katolicyzm w Polsce na
przełomie wieków w opinii maturzystów w świetle psychologicznych badań własnych. W: J. B a n i a k (red.): Katolicyzm polski na przełomie wieków. Mity, rzeczywistość, obawy, nadzieje. Poznań
2001: Wyd. UAM s. 301–317; Rok Jubileuszowy 2000 lat chrześcijaństwa w opinii młodzieży klas
maturalnych z diecezji siedleckiej. „Teologia Praktyczna”. T. 3: 2002 s. 314–329; Ksiądz – nauczyciel – psycholog w opinii maturzystów (w druku, Akademia Pedagogiczna w Krakowie); Znaczenie
małych grup religijnych w życiu wspólnot parafialnych. „Teologia Praktyczna”. T. 4: 2003 s. 127–
148.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Zespół Szkół Rolniczych im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach im. Stanisława Staszica.
Liceum Ogólnokształcące im. Batalionów Chłopskich w Adamowie.
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie.
Liceum Ogólnokształcące im. 15 Pułku Piechoty „Wilków” w Dęblinie.
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie.
Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Podlaskiej w Komarówce Podlaskiej.
Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Władysława Sikorskiego w Międzyrzecu
Podlaskim.
• Liceum Ogólnokształcące w Parczewie.
• Liceum Profilowane w Parczewie.
• Liceum Ekonomiczne w Białej Podlaskiej.
2. Opis zastosowanej metody badań
Metodą badań była ankieta psychologiczna pt. Znaczenie muzyki kościelnej
we wspólnotach parafialnych. Ankieta była skonstruowana w następujący sposób:
INSTRUKCJA: Ankieta ma charakter anonimowy i służy do celów naukowych. Bardzo prosimy o udzielenie rzetelnych i szczerych odpowiedzi. Nie ma
odpowiedzi dobrych ani złych. Odpowiedziami oczekiwanymi są te, które pokazują Twój własny punkt widzenia. Ważne są Twoje odczucia, Twoja osobista
ocena. Kolejność udzielania odpowiedzi na pytania jest dowolna (należy podać
numer pytania, na które odpowiadamy).
Dane personalne: Wiek, płeć, typ szkoły (liceum, technikum, inny).
1. Jaki jest twój ulubiony gatunek muzyki ? Uzasadnij swój wybór.
2. Co sądzisz na temat doboru pieśni religijnych w znanych ci wspólnotach parafialnych ?
3. Wyraź swoją opinię na temat poziomu muzyki kościelnej w parafiach.
4. W jaki sposób muzyka kościelna oddziałuje na twoją osobistą religijność?
5. Podaj własne propozycje odnoszące się do preferowanego przez ciebie rodzaju
bądź typu muzyki we mszy świętej.
Metoda została skonstruowana przez grupę badawczą w ścisłej współpracy z
wykładowcą psychologii. Nie zostały przeprowadzone badania pilotażowe ponieważ ustaliliśmy, iż problem badawczy jest bardzo interesujący i aktualny, a
młodzież chętnie podzieli się z nami swoimi opiniami.
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Badania były przeprowadzone w szkołach przez samych alumnów, bądź też
dzięki uprzejmości księży prefektów i katechetów. Należy dodać, iż badani maturzyści wypełniali ankiety anonimowo.
W tym miejscu pragnę gorąco podziękować moim Klerykom-badaczom,
którzy włożyli sporo trudu nie tylko w przeprowadzenie badań, ale nade wszystko w opracowanie uzyskanego materiału i dokonanie ilościowej i jakościowej
analizy psychologicznej. Pojedynczy badacz nie byłby nigdy w stanie, w tak
krótkim czasie dokonać badań eksperymentalnych na próbie wynoszącej
1237osób.
3. Prezentacja i psychologiczna interpretacja uzyskanych wyników badań
PYTANIE PIERWSZE: Jaki jest twój ulubiony gatunek muzyki ? Uzasadnij swój wybór.
l.p. Gatunek/rodzaj muzyki
1.
Rock
2.
Pop
3.
Techno
4.
Hip hop
5.
Inne
6.
Disco polo
7.
Nie mam zdania
8.
Muzyka klasyczna
9.
Muzyka religijna
10.
Regge
11.
Metal
12.
Jazz
RAZEM

Dz. N
130
134
89
108
91
76
54
33
19
14
8
3
759

%
17.10
17.70
11.80
14.20
12.00
10.00
7.20
4,50
2.50
1.90
1.05
0.04
100.00

Ch.N
110
58
101
77
41
41
15
12
8
6
7
2
478

%
23.00
12.20
21.20
16.20
8.60
8.60
3.15
2.50
1.70
1.25
1.47
0.40
100.00

Razem
240
192
190
185
132
117
69
45
27
20
15
5
1237

%
19.40
15.52
15.36
15.00
10.67
9.46
5.58
3.63
2.18
1.62
1.21
0.40
100.00

Pierwsze pytanie odnosiło się do gatunku preferowanej przez młodzież muzyki. Odpowiedzi wyraźnie wskazują na szczególne zainteresowanie takimi gatunkami jak: rock, pop, techno, hip hop, co stanowi 65,28% odpowiedzi. Dziewczęta stanowią 60,80%, a chłopcy 72,60%, co do preferowanych wyżej gatunków
muzyki. Dane te wyraźnie wyznaczają obszar zainteresowań muzycznych młodzieży maturalnej. Nasze badania potwierdzają wcześniejsze wyniki uzyskane
przez Pawła Szczecińskiego z roku 199933. Okazało się bowiem, że najwięcej
pozytywnych opinii uzyskała muzyka rockowa (73,29%), a także rap i hip hop
(32,64%) oraz techno (36,36%). Bardzo popularna była też muzyka pop
(40,47%). Jej popularność – zdaniem autora badań – jest wynikiem wielkiej
promocji tego gatunku muzyki w komercyjnych rozgłośniach radiowych.

33

Reakcje emocjonalne na muzykę współczesną (badania empiryczne młodzieży licealnej).
Lublin 1999. Nie publikowana praca magisterska. Archiwum KUL, s. 46–48.
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Disco i muzyka klasyczna słuchana była przez niewielki procent badanej
młodzieży (odpowiednio 18,62% i 23,37%). Podobnie wygląda to w naszych
badaniach, chociaż disco polo preferowane jest tylko przez 9,46% to pozostałe
gatunki muzyki wywarły niewielkie zainteresowanie młodzieży. Chodzi tutaj o
muzykę klasyczną, religijną, regge, heavy metal czy też jazz.
Wydaje się, iż ta preferencja gatunków muzycznych może mieć wpływ na
opinie odnoszące się do muzyki kościelnej (religijnej), co potwierdzają dalsze
wyniki badań. Z analizy przeprowadzonych badań można wysunąć następujące
wnioski: (1) nie można jednoznacznie stwierdzić, że emocje wywołane przez
różne gatunki muzyki są jakościowo inne, ale mają różny znak i podobne są najwyżej pod względem ich natężenia [siły]; (2) muzyka, której dane osoby nie preferują jest dla nich stresorem, a sytuacja kontaktu z taką muzyką jest sytuacją
stresową i przykrą34.
Oto niektóre charakterystyczne wypowiedzi maturzystów:
Dz.,.l.19: Moim ulubionym gatunkiem muzyki jest rock, metal, ponieważ mogę się przy niej rozluźnić, ale w muzyce cenię przede wszystkim treść, co muzyka
przekazuje, co artysta chce powiedzieć w piosence. Nie lubię pustej muzyki, która
nie wzbudza we mnie emocji. Lubię, gdy tekst piosenki zmusza do myślenia.
Chł., lat 18: Najbardziej lubię słuchać mocnej, rockowej muzyki z trzech powodów: daje dużo do myślenia; stwarza nastrój, którego nie da się doświadczyć,
np. podczas słuchania disco; muzyki takie słuchają ludzie, z którymi da się pogadać, można by pomyśleć, że mają inny świata, ale oni są po prostu inni.
Dz., lat 18: Nie mam ulubionego gatunku muzyki. Lubię słuchać ogółem
wszystkiego od muzyki z lat moich rodziców po muzykę współczesną typu hiphop, rock, pop, techno. Muzyki słucham, kiedy mam wolny czas, a jej dobór zależy do nastroju. Czasami wolę sentymentalną muzykę, a czasem, kiedy jestem zła
lubię posłuchać czegoś głośnego, co rozładuje moje napięcie.
Chł., lat 18: Preferowanym przeze mnie rodzajem muzyki jest hip-hop i pokrewne. Powodem tego jest dobór muzyki i słów. Muzyka ta nie mówi o kolejnym
zauroczeniu Maćka w Kaśce, ale o sprawach, które nas bezpośrednio dotykają.
W obecnym czasie wiele jest zespołów, które bazują tylko na prostych i powtarzających się schematach. Najciekawsze w hip-hopie jest to, że muzyka ta potrafi
zgrać się z sensem słów.
Dz., lat 18: Moim ulubionym gatunkiem muzyki jest rock, chociaż moje zainteresowania ewoluują w kierunku muzyki elektronicznej, hip-hopu i trip-hopu.
Wybór ten uzasadniam przede wszystkim faktem, że akurat te gatunki są mi najbliższe, po prostu lubię je najbardziej. Oczywiście to, czego akurat słucham zale-

34

148

Tamże, s. 86.

ży od mojego nastroju, stanu psychicznego w danym momencie. Muzyka poprawia mi humor, dodaje energii i wycisza.
Dz., lat 18: Rock i hip-hop, ten pierwszy, ponieważ lubię posłuchać cięższego
brzmienia, a rap, gdyż uwielbiam bity w tych piosenkach, ale też teksty, które
idealnie opisują otaczającą rzeczywistość.
Dz., lat 19: Mój ulubiony gatunek muzyki to muzyka dyskotekowa (dance,
rap, pop, lekkie techno). Lubię wymienione rodzaje, gdyż dobrze się tańczy przy
niej. Każdy z rodzajów odzwierciedla mój stan psychiczny, np. muzyka pop działa
na mnie uspakajająco.
DRUGIE PYTANIE: Co sądzisz na temat doboru pieśni religijnych w znanych ci wspólnotach
parafialnych?
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Kryteria doboru
Bardzo dobry
Dobry
Przeciętny
Zły
Brak zdania
Razem

Dz.N.
135
271
102
150
101
759

%
17.78
35.70
13.44
19.76
13.30
100.00

Ch.N.
65
155
45
110
103
478

%
13,60
32.42
9.41
23.01
21.55
100.00

Razem
200
426
147
260
204
1237

%
16.16
34.44
11.88
21.01
16.50
100.00

Na podstawie uzyskanych wyników badań można stwierdzić, iż młodzież
maturalna wyraża dosyć pochlebne opinie na temat doboru pieśni religijnych w
znanych jej wspólnotach parafialnych. 16,16% respondentów twierdzi bowiem,
iż ten dobór jest bardzo dobry, a 34,44% uważa, że dobór jest dobry. Jedynie
21,01% maturzystów wyraża przekonanie, że dobór pieśni religijnych jest zły, a
11,81% że przeciętny. Warto podkreślić, iż młodzież pochodzi z różnych wspólnot parafialnych w diecezji. Parafie miejskie mają większe możliwości w podnoszeniu kwalifikacji osób i doboru tych osób do pracy organistowskiej. Natomiast
w małych, wiejskich parafiach, często nie ma nawet etatowych organistów. Stąd
też dobór pieśni bywa bardzo przypadkowy i mało adekwatny co do poszczególnych okresów liturgicznych, czy też innych, specjalnych okoliczności.
Niektórzy młodzi ludzie, tak piszą na temat:
Dz.,lat 18: W mojej parafii, muszę przyznać (nie chwaląc się) odkąd mamy
nową panią organistkę, pieśni dobierane są w sposób odpowiedni do sytuacji. Są
to pieśni, które trafiają do ludzi młodych, jak i do ludzi starszych.
Dz., lat 18: Są dobrane do każdej uroczystości, świąt i okresu jaki jest. Pasują mi.
Dz., lat 18: Dobierane pieśni religijne we wspólnotach parafialnych są jednakowe, gdyż ludzie, którzy sami wykonują śpiew podczas mszy nie mają jak
nauczyć się nowych, gdyż nie ma osoby, która zajęłaby się tym. Czasem dobiera
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się też pieśni znane wszystkim, aby każdy mógł się włączyć do śpiewu, gdyż czasami jak jest śpiewana nowa pieśń w kościele, śpiewa ją zaledwie kilka osób.
Chł., lat 18: Dobór pieśni religijnych wydaje mi się trafny do danego
charakteru mszy świętej, pasujący do treści Ewangelii. Sam niekiedy staram się
dobierać pieśni do określonego tematu mszy, gdyż czynnie uczestniczę w życiu
Kościoła.
Chł., lat 18: Dobór pieśni powinien być znacznie szerszy, powinny być
wprowadzane nowe rodzaje pieśni. Powinni być zapraszani profesjonaliści z tej
dziedziny, po to, aby można było urozmaicić odbiory pieśni. Za mało jest wprowadzanych nowych pieśni.
Chł., lat 18: Uważam, że są trafnie dobrane i wyrażają to wszystko, co w danej chwili chciał wypowiedzieć Kościół. Pieśni te uwznioślają daną chwilę i czynią ją niezapomnianą na całe życie. Szczególnie podoba mi się pieśń »Gaude
Mater Polonia«.
Dz., lat 18: W mojej parafii zazwyczaj dobrze dobierają pieśni, ale nie podoba mi się jak śpiewa organista i jego pomocnica. Nie lubię jak starsze panie
zbyt wyciągają i fałszują. Na ogół wybór jest dobry, ale źle zaśpiewany.
Dz., lat 19: Moim zdaniem pieśni religijne, które są śpiewane w mojej parafii
są doskonale dobrane. Osobiście lubię śpiewać pieśni religijne i każda z nich mi
odpowiada, ponieważ mają w sobie duchowe wyznanie wiary. Pomimo tego, że u
mnie śpiewają tylko parafianie, bo nie ma organisty, to czuć w nich duchową
obecność Boga.
TRZECIE PYTANIE: Wyraź swoją opinię na temat poziomu muzyki kościelnej w parafiach.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opinia
Bardzo dobry
Dobry
Średni
Słaby
Bardzo słaby
Nie mam zdania
Razem

Dz.N.
69
244
176
166
20
84
759

%
9.09
32.15
23.19
21.87
2,64
11.06
100.00

Ch.N.
71
130
82
115
17
63
478

%
14.85
27.20
17.15
24.05
3.56
13.18
100.00

Razem
140
374
258
281
37
147
1237

%
11.32
30.23
20.86
22.72
3.00
11.89
100.00

Młodzież uważa, iż poziom muzyki kościelnej w ich parafiach jest bardzo
dobry (11,32%) i dobry (30,23%). Dla 20,86% respondentów ten poziom jest
średni, a dla 25,72% słaby i bardzo słaby. Odpowiedzi te mają więc kontynuację
z poprzedniego pytania. Chodzi bowiem o to, iż parafie w diecezji są bardzo
zróżnicowane pod względem możliwości realizowania wysokiego poziomu muzyki kościelnej. Dlatego też nie mogą nas dziwić otrzymane w badaniach takie
wyniki. W diecezji bowiem istnieją wspólnoty parafialne liczące 300–500 wiernych. Dominującą grupą wiekową w tych wspólnotach są ludzie starsi. Stąd też
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powstają realne trudności z podnoszeniu na wyższy poziom muzyki religijnej i
kościelnej. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w parafiach miejskich.
A oto niektóre charakterystyczne wypowiedzi na temat poziomu muzyki kościelnej:
Chł., lat 19: Poziom muzyki kościelnej właściwie jest dobry, jednak powinno
się go rozwinąć.
Dz., lat 18: Uważam, że poziom muzyki kościelnej w parafiach jest niski,
szczególnie na wsiach, gdyż organistami są ludzie, którzy umieją grać i trochę
śpiewać. W niektórych kościołach nie da się wysiedzieć do końca mszy świętej.
Chł., lat 18: Muzyka kościelna moim zdaniem jest na poziomie średnim, gdyż
tylko w okresie Bożego narodzenia i Wielkanocy tak naprawdę spełnia się w
100%. Okres czasu zwykłego dla mnie wydaje się trochę nudny, gdyż muzyka
kościelna jest mi w tym okresie nieznana. Po prostu nie wiem, jakie pieśni są
śpiewane w tym okresie.
Dz., lat 18: Sądzę, że każda parafia stara się o dobry poziom muzyki kościelnej. W mojej parafii jest ona na dobrym poziomie, chociaż mogłaby być na lepszym, ale to nie tylko zależy od parafian, ale również od księży i organisty.
Chł., lat 18: Nie zwracam uwagi na poziom muzyki kościelnej w parafiach.
To nie jest program IDOL, żeby wybierać najlepszego.
Chł., lat 18: Moim zdaniem muzyka kościelna w parafiach jest na dość wysokim poziomie. Ważnym elementem muzyki kościelnej są ciągle powstające zespoły religijne, które pomagają organiście.
Dz., lat 18: Poziom muzyki kościelnej jest zróżnicowany. Zdecydowanie na
samym dole tej piramidy jest chór kościelny. Średnia wieku to ok. 70 lat. Ludzie
ci nie mają słuchu muzycznego, nie rozumieją co śpiewają, okropnie fałszują.
Wierni nie mają ochoty tego słuchać, nie rozumieją słów piosenek, śmieją się
tylko pod nosem. Poza tym wspólnota kościelna nie może włączyć się do wspólnego śpiewu, ponieważ teksty pieśni są im nieznane. Natomiast poziom scholi
młodzieżowej i dla dzieci jest zadawalający. Duża grupa wiernych włącza się do
wspólnej modlitwy poprzez śpiew. Warto pomyśleć o śpiewnikach dla wiernych
na mszy świętej. Wtedy wszyscy włączyliby się w śpiew.
Chł., lat 19: Wydaje mi się, że poziom muzyki w parafii jest coraz lepszy,
świadczą o tym coraz to lepsze nagłośnienie, organy, a także chórki kościelne,
składające się z dzieci i młodzieży.
Chł., lat 18: Poziom muzyki kościelnej jest ubogi, gra się wciąż te same, powtarzane od lat pieśni. Muzyka w kościele jest nudna, zniechęcająca i nie ma się
co dziwić, że tak mało młodych ludzi chodzi do kościoła.
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CZWARTE PYTANIE: W jaki sposób muzyka kościelna oddziałuje na twoją osobistą religijność?
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kategoria odpowiedzi
Pogłębia wiarę
Pobudza do lepszego
uczestnictwa w liturgii
Pobudza do myślenia
i refleksji
Wzmacnia modlitwę
Nie ma wpływu
Brak odpowiedzi
Przeszkadza w skupieniu
Razem

Dz.N.
236

%
31.09

Ch.N.
145

%
30.33

Razem
381

%
30.80

219

28.85

115

24.06

334

27.00

67
18
121
78
20

8.82
2.40
15.94
10.27
2.64

61
18
94
31
14

12.76
3.77
19.66
6.49
2.93

128
36
215
109
34

10.35
2.91
17.38
8.81
2.75

759

100.00

478

100.00

1237

100.00

Ogromnym optymizmem napawają wyniki badań odnoszące się do wpływu
muzyki kościelnej na osobistą religijność młodzieży. 30,80% maturzystów wyraża bowiem przekonanie, iż muzyka kościelna pogłębia ich wiarę. 27,00% respondentów twierdzi, iż tego rodzaju muzyka pobudza ich do lepszego, pełniejszego i głębszego uczestnictwa w liturgii (zwłaszcza mszy świętej). Muzyka
kościelna także pobudza do myślenia i refleksji (10,35%) i wzmacnia modlitwę
(2,91%). Tylko 17,38% ankietowanej młodzieży uważa, iż muzyka kościelna nie
ma wpływu na ich osobistą religijność. Trzeba jednak trochę inaczej rozumieć tę
kategorię odpowiedzi, bowiem w ankiecie nie było pytania odnoszącego się do
zadeklarowania swojej religijności. Stąd też można by przypuszczać, że takie
odpowiedzi pochodzą od młodzieży mało religijnej, bądź też zbuntowanej, co
jest charakterystyczne dla tego okresu rozwojowego.
Maturzyści w następujący sposób wyrażali swoją opinię na temat oddziaływania muzyki kościelnej na ich religijność:
Dz.,lat18: Muzyka kościelna pozytywnie oddziałuje na mnie, gdyż powoduje
zadumę, chwilę zamyślenia i zastanowienia nad moją wiarą, wywołuje pozytywne
odczucia. Jest także dla mnie pewną formą modlitwy. Czasem wiele pomaga zrozumieć i być bliżej Boga, kiedy nie mogę się pomodlić.
Chł., lat19: Muzyka kościelna jest czymś dobrym, pomaga bardzo w modlitwie do Pana Boga. Poprawia nastrój i rozjaśnia mi wiele niezrozumiałych
spraw.
Dz., lat 18: Myślę, że muzyka kościelna oddziałuje na mnie w dość dużym
stopniu, tworzy atmosferę. Wtedy zdarza mi się zastanowić nad sobą. Ale zdarza
mi się w święta, a nie na normalnych mszach. Chciałabym powiedzieć, że bardzo
mi się podobało, gdy byliśmy na mszy w Częstochowie. Mieliśmy razem ze
wszystkimi klasami maturalnymi całonocne czuwanie. Bardzo dużo śpiewaliśmy,
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klaskaliśmy, pieśni były dość żywe, to na pewno podobało się młodzieży. Myślę,
że dzięki temu młodzież się zintegrowała i to mi się podobało.
Chł., lat 18: Muzyka skłania mnie do refleksji, jak np. utwór »Barka«. Często
zbliża myślami do Boga i porusza do rachunku sumienia.
Dz., lat 17: Muzyka kościelna daje mi wiele do myślenia, skłania mnie do
przemyślenia swych zachowań i sprawia, iż chcę stać się dobrym (lepszym) człowiekiem. Uczy szacunku i zrozumienia dla innych.
Dz., lat: 18: Muzyka kościelna daje mi poczucie łączności z Bogiem, daje mi
dużo do myślenia o Bogu, Kościele, a także o mojej rodzinie. Lubię śpiewać pieśni religijne w kościele razem z chórem, z parafianami, gdyż to jest bardzo miłe,
ciepłe, czuje się, ze Bóg jest przy mnie i patrzy na mnie.
Dz., lat: 18: Będąc na mszy świętej, śpiewając pieśni religijne jestem bliżej
Boga. Bardzo często modlę się przez śpiew, ponieważ myślę, że przez to wyrażam
swoje uczucia i wtedy czuję się szczęśliwa.
Chł., lat 19: Muzyka kościelna jest rodzajem modlitwy. Muzyka ta wycisza
mnie i myślę wtedy o swojej wierze.
PIĄTE PYTANIE: Podaj własne propozycje odnoszące się do preferowanego przez ciebie
rodzaju bądź typu muzyki we mszy świętej.

Maturzyści mają duże problemy z podaniem ciekawych, oryginalnych propozycji odnoszących się do muzyki liturgicznej. W większości przypadków uważają, że zmiany w zakresie muzyki kościelnej nie są konieczne. Ponadto wyrażają
przekonanie, że na poziom muzyki kościelnej miałby duży wpływ udział zespołów i schol młodzieżowych. A oto niektóre przykłady:
Dz., lat 18: Powinny pojawiać się chórki młodzieżowe, są prawdziwie porywające. Śpiew młodych ludzi i ich gra na nowoczesnych instrumentach (np. gitara, harmonijka) są źródłem odkrywania głębokiej wiary i miłości Boga.
Dz., lat 17: Muzyka we mszy świętej powinna zostać taka, jaka jest. Nic bym
nie zmieniała. Uważam, że jeśli lubię muzykę, przy której mogę tańczyć, to mogę
jej słuchać gdzie indziej niż w kościele. Kościół powinien odróżniać się pod tym
względem.
Chł., lat 18: Uważam, że muzyka, którą słychać we mszy świętej nie powinna
odbiegać bardzo od obecnego stanu. Muzyka ta powinna być radosna, chwalebna, żałobna w zależności od okazji. W czasie zwykłym pieśni powinny być radosne, oczywiście dotyczące Chrystusa, Kościoła, Boga i ludzi, czyli wspólnoty.
Ciekawym dodatkiem byłaby gestykulacja.
Chł., lat 17: Moim zdaniem muzyka jaka powinna być używana do mszy
świętej powinna być spokojna, nastrojowa, pomagająca w zadumie i w zrozumieniu sensu Mszy. Ta muzyka, która jest wykorzystana teraz jest dobra i powinna taką zostać.
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Dz., lat 19: Każdy typ muzyki można włączać do muzyki kościelnej. Przez to
można do Boga przybliżyć więcej ludzi. Jednak najbardziej wydaje mi się, że
muzyka klasyczna.
Chł., lat 19: Zaproponowałabym, aby organista, który ma grać w danej parafii powinien dobrze grać na organach, dobrze śpiewać (to najważniejsze). Inna
propozycja to stworzenie jakiegoś chórku młodzieżowego. To by znaczenie poprawiło liczbę ludzi przychodzących do kościoła.
Dz., lat 20: Ja bym chciała, aby w moim kościele śpiewała młodzież energiczna, pewna siebie, utalentowana, z instrumentami, np. gitara, fortepian.

III. Podsumowanie i wnioski
Nauczanie Kościoła katolickiego dotyczy nie tylko oznajmiania ludziom
zbawczego planu Bożego, ale także wprowadzania ich w czynności zbawcze.
Elementy inicjacyjne, pozwalające wejść w tę rzeczywistość, są ważne także w
nauczaniu parafialnym. Mają one wprowadzać wiernych w czynności liturgiczne,
między innymi poprzez śpiew i muzykę kościelną35.
Sobór Watykański II bardzo mocno podkreślił znaczenie śpiewu i muzyki w
liturgii. Śpiew kościelny związany ze słowami jest nieodzowną oraz integralną
częścią uroczystej liturgii36. Jest w służbie zbawczych działań Boga i kultycznych czynności człowieka. Te zaś stanowią istotna treść każdej czynności liturgicznej. Muzyka kościelna i śpiew nadają obrzędom świętym uroczysty charakter, serdeczniej wyrażają modlitwę i przyczyniają się do jednomyślności. Są także formą uczestnictwa wiernych w liturgii, bowiem czynny udział objawia się nie
tylko w przybieraniu właściwych postaw czy wykonywaniu czynności i gestów,
ale również w wspólnym śpiewie i aklamacjach37.
Należy podkreślić, iż nie chodzi tutaj o udział wiernych w muzyce, który
charakteryzowałby się szczególnymi uzdolnieniami muzycznymi, bo takie są
przynależne tylko niektórym. Można jednak powiedzieć, iż każdy człowiek dysponuje pewnymi nawykami, umiejętnościami, wrażliwością na dźwięki, wiedzą i
doświadczeniem38. Nie można przy tym utożsamiać zdolności muzycznych z
poziomem rozwoju umysłowego, gdyż uzdolnienia są pojęciem szerokim i obejmują wiele różnych czynników decydujących o ich kształtowaniu się39.
35

R. K a m i ń s k i: Przynależność do parafii katolickiej. Lublin 1987 s. 81.
Konstytucja o liturgii, nr 112.
37
K. M a t w i e j u k: Recepcja odnowy liturgicznej Soboru Watykańskiego II w diecezji siedleckiej. Siedlce 1999 s. 163.
38
B. H o r n o w s k i: Rozwój inteligencji i uzdolnień specjalnych. Warszawa 1986 s. 170.
39
M. M a n t u r z e w s k a: Materiały do psychologii muzyki. Warszawa 1974; por. J.
W i e r s z y ł o w s k i: Psychologia muzyki. Warszawa 1970.
36
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Warto podkreślić kwestię wpływu muzyki na psychikę człowieka. W średniowieczu pojawiło się tak zwane tanecznictwo czyli masowa psychoza tańca.
W XVII–XVIII w. leczono muzyką schorzenia powstałe na skutek ukąszenia
przez jadowite pająki, a przede wszystkim tarantulę (jatro-muzyka)40.
Wiek XX przynosi szereg nowych odkryć dotyczących korzystnego oddziaływania muzyki na czynności wegetatywne, takie jak krążenie krwi, ciśnienie
tętnicze, oddychanie, praca mięśni41.
Określone doznania emocjonalne płynące z biernego lub czynnego kontaktu
z muzyką wywołują odpowiednie reakcje emocjonalne u człowieka, którym z
kolei zawsze towarzyszą zachodzące w organizmie przemiany biochemiczne,
możliwe do obserwowania reakcje, przede wszystkim wegetatywne42.
Muzyka nie oddziałuje jedynie tylko na emocje i uczucia uczestników. Muzyka pełni funkcję edukacyjną, wychowawczą, kulturotwórczą, społeczną i religijną. Może być także motorem do wywołania pewnych zachowań, lub istotnym
czynnikiem do ich modyfikowania.
W mojej prezentacji pod tytułem Znaczenie muzyki kościelnej we wspólnotach parafialnych. Analiza psychologiczno-pastoralna, przedstawione są wyniki
badań maturzystów na próbie 1237 osób. Metodą badawczą była ankieta psychologiczna. Na podstawie uzyskanych wyników można postawić następujące wnioski:
• Młodzież szczególnie zainteresowana jest takimi gatunkami muzyki, jak rock,
pop, techno, hip hop, co stanowi ponad 65% odpowiedzi. Tego rodzaju muzykę
maturzyści chcieliby mieć także w swoich parafiach. Inne rodzaje muzyki są dla
młodych ludzi frustrujące, a sytuacje kontaktu z taką muzyką są sytuacjami stresowymi i przykrymi.
• Można powiedzieć, iż maturzyści są na ogół zadowoleni z doboru pieśni religijnych w swoich parafiach. Zwłaszcza dotyczy to parafii miejskich. Młodzież w
tym okresie rozwojowym osiąga stadium myślenia krytycznego, w którym to
dokonuje operacji umysłowych związanych z abstrakcją. Stąd też istotną kwestią
w tym przypadku jest zgodność treści pieśni religijnych z aktualnie przeżywanym okresem liturgicznym.
• Maturzyści są bardzo wrażliwi na poziom muzyki kościelnej. Jednakże ich
opinie i oceny na ten temat są z zasady pochlebne. Zróżnicowane są tylko ze
40

T. N a t a n s o n: Wstęp do nauki o muzykoterapii. Wrocław 1979 s. 17.
Tamże, s. 18.
42
Tamże, s. 51.
41
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względu na rodzaj parafii. Parafie wiejskie bowiem mają trudności z utrzymaniem odpowiedniego poziomu muzyki sakralnej, dlatego też młodzież jest w tym
przypadku krytyczna.
• Muzyka kościelna – jak już wcześniej zaznaczyłem – wpływa nie tylko na
emocje i uczucia młodzieży, ale także oddziałuje na umysłowość, duchowość i
sferę zachowaniową (behawioralną). Muzyka kościelna bowiem – zdaniem respondentów – pogłębia wiarę, pobudza do lepszego uczestnictwa w liturgii, mobilizuje do myślenia i refleksji oraz wzmacnia ducha modlitwy.
• Ogromnym problemem dla młodzieży jest podanie własnych propozycji odnoszących się do ich własnego typu muzyki we mszy świętej. Młodzież zajmuje
tutaj stanowisko konserwatywne i opowiada się za utrzymaniem status quo.
Można postawić tezę, iż muzyka kościelna we wspólnotach parafialnych ma
podobne pastoralno-psychologiczne znaczenie jak modlitwa. A oto niektóre
wskaźniki:
• uświadamia potrzeby wspólnoty i rzeczywistość codziennego życia;
• prowadzi do skruchy i daje poczucie przebaczenia;
• wzbudza wiarę, nadzieję, przynosi pokój dla umysłu i duszy, przez co prowadzi
do obniżenia lęków, niepokoju i napięcia;
• odnawia energię psychiczną przez kontakt z Bogiem;
• czyni wrażliwym na potrzeby innych;
• afirmuje wartości chrześcijańskie i przygotowuje do podjęcia wszystkiego, co
się zdarzy;
• wzmacnia lojalność wobec Nieskończonego i wytrwałość w pobożności;
• integruje osobowość przez oddanie się wyższemu porządkowi43.
Na zakończenie można postawić fundamentalny wniosek: Muzyka kościelna
wzmacnia i pogłębia więzy między członkami wspólnoty parafialnej.

43
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M. S t e p u l a k: Wybrane zagadnienia z psychologii religii. Siedlce 1996 s. 66.
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Znaczenie Eucharystii dla formacji życia rodzinnego

W dniu 10 czerwca 2004 r., w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa, papież Jan Paweł II ogłosił Rok Eucharystii. Mówił wówczas: Poświęciłem Eucharystii pierwszą encyklikę nowego tysiąclecia, a teraz z radością
ogłaszam specjalny Rok Eucharystii1.
Od października 2004 r. do października 2005 r. wszyscy członkowie Kościoła byli wzywani, aby w większym stopniu skupić swoją uwagę na tym Najświętszym Sakramencie: na mszy świętej oraz na kulcie eucharystycznym poza
mszą świętą. W tym czasie chodziło o to, aby pogłębić refleksję o Eucharystii,
dołożyć starań o wierność przepisom Kościoła w jej sprawowaniu, jak również i
pielęgnować modlitwę przed Najświętszym Sakramentem, a także zachęcać
wiernych do troski o jeszcze ściślejszy związek między Eucharystią a codziennym życiem2.
Takim – wręcz profetycznym – znakiem przepowiadającym kierunek myślenia oraz posługiwania Kościoła w trzecim tysiącleciu chrześcijaństwa była stale
objawiana miłość Jana Pawła II do człowieka – do kobiety i mężczyzny – oraz
trudne do wypowiedzenia poczucie sacrum, jakie ożywiało papieskie myślenie o
małżeństwie i rodzinie. Papież mówił o małżeństwie zawsze z perspektywy ołtarza, na którym sprawuje się Eucharystię, a dzięki temu jasno rysuje się wspólna

1

J a n P a w e ł II, Homilia w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (10 czerwca 2004 r.). W: Rok Eucharystii. Dokumenty Kościoła. Cz. 1. Red. P. P i n d u r. Katowice 2004 s.
15.
2
Por. Uczestnicy czy niemi świadkowie? Z ks. bp. Stefanem Cichym rozmawia ks. Marek Łuczak,.Kielce 2005 s. 65.
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droga małżonków do świętości. Ta droga, to być Eucharystią. Tak uczestniczyć w
Eucharystii, aby się stawać Eucharystią3.
W Adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa Jan Paweł II wzywał do tego,
by Kościół obecnie z jeszcze większą mocą głosił to, co Ewangelia mówi o małżeństwie i rodzinie, aby uzmysłowić ich znaczenie i wartość w zbawczym planie
Bożym4. W tym kontekście należy zatem stale przypominać, zwłaszcza młodzieży przygotowującej się do małżeństwa, prawdę o rodzinie jako głębokiej wspólnocie życia i miłości (por. KDK 48), otwartej na przyjęcie nowych istot; jak
również o jej godności Kościoła domowego oraz jej udziale w posłannictwie
Kościoła i w życiu społeczeństwa.

I. Eucharystia a sakrament małżeństwa
W Liście Episkopatu Polski na Rok Eucharystii mowa jest o Eucharystii jako
Najświętszym Sakramencie, Misterium nad misteriami, Ciele Pańskim, Ofierze,
Bosko-ludzkiej Komunii, rzeczywistości Ducha Świętego, zadatku przyszłej
chwały. W niej obecny jest sam Chrystus w Swoim Ciele i w Swojej Krwi. Inne
sakramenty bądź to do niej prowadzą, bądź z niej wynikają. Eucharystia posiada
bowiem znaczenie dla indywidualnego człowieka i dla komunii osób, jaką jest
małżeństwo oraz rodzina5.
Z tych względów Kościół zaleca narzeczonym zawieranie małżeństwa podczas mszy św.6. W Eucharystii małżonkowie, którym Bóg pobłogosławił, znajdują pomoc we właściwym prowadzeniu życia rodzinnego. Tutaj też odnajdują swe
korzenie, z których wyrasta, odnawia się oraz ożywia ich małżeńskie przymierze.
Eucharystia bowiem jest sakramentem, w którym Chrystus daje życie i miłość, a
rodzina daje również życie i miłość nowym ludziom, którzy od chrztu stają się
przybranymi dziećmi Bożymi. Można zatem powiedzieć, że tak Eucharystia, jak i
małżeństwo są sakramentami życia i miłości7.

3

Por. K. L u b o w i c k i: Życie małżeńskie uczynić Eucharystią. Kraków 2001 s. 9–10; zob.
B. N a d o l s k i: Odnowa liturgii a rodzina. „Ateneum Kapłańskie”. T. 78: 1972 s. 477–478.
4
J a n P a w e ł I I: Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa. Kraków 2003 nr 90 s. 86–87.
5
Zob. „Eucharystia źródłem i szczytem życia i misji Kościoła” W: Rok Eucharystii. Wskazania i propozycje. Red. M. P r z y b y ł. Poznań 2004 s. 77–84.
6
Por. J a n P a w e ł I I: Adhortacja apostolska Familiaris consortio. Watykan 1981 nr 57
(FC).
7
Por. E. O z o r o w s k i: Eucharystia. W: Słownik małżeństwa i rodziny. Red. E. O z o r o w s k i. Warszawa–Łomianki 1999 s. 140 (SMR).
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We wskazaniach Kongregacji ds. Kultu Bożego na Rok Eucharystii czytamy, że Chrystus ustanowił Eucharystię i Kościół otrzymał ją od Niego8. Stąd też
Eucharystia jawi się jako prawdziwy ośrodek życia religijnego Kościoła, wszystkich jego wspólnot oraz każdego chrześcijanina. Jej sprawowanie staje się również centrum duchowego życia rodziny. Uczestnicząc w niej małżonkowie uczą
się bowiem nie tylko składać w Ofierze Bogu Ojcu Chrystusa, ale też razem z
Nim mogą oraz powinni ofiarować Bogu poświęcenia i ofiary, jakich wymaga od
nich nieustannie ich wzajemna miłość oraz ich powołanie do rodzicielstwa. To w
Eucharystii (Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza) uczą się oni coraz pełniej
oddawać Ojcu w Chrystusie siebie nawzajem i dzieciom.
Jak każda rodzina jest przyrodzonym fundamentem życia społecznego,
tak też Eucharystia jest nadprzyrodzonym fundamentem życia rodziny.
Bez rodziny nie ma Eucharystii, ponieważ Chrystus–Hostia nie daje się
nam inaczej jak przez kapłanów, których daje z kolei rodzina. Bez Eucharystii nie
ma pełni życia rodzinnego, ponieważ osoba ludzka znajduje swą pełnię
w łączności z Chrystusem9.
Pomiędzy Eucharystią a sakramentem małżeństwa istnieje także duże podobieństwo na płaszczyźnie ich trwałości. Trwają one bowiem nie tylko w momencie sprawowania, ale również i po przeminięciu sakramentalnej czynności. Eucharystia trwa od momentu przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew Pana
Jezusa aż dotąd, dopóki istnieją postacie chleba i wina. Podobnie i małżeństwo
trwa od chwili jego zawarcia aż do kresu życia obojga małżonków10.
Literatura socjologiczna wskazuje wyraźnie, że współczesna rodzina zagrożona jest w wielu swoich podstawowych funkcjach. W szczególny sposób zagrożona jest funkcja trwałości wspólnoty rodzinnej, prokreacyjna oraz wychowawcza11.
Zdaniem biskupów polskich, uzdrowienie polskiej rodziny może się dokonać
tylko poprzez ożywienie kultu eucharystycznego. Dla abp. Wojciecha Ziemby
Rok Eucharystii jest okazją do nowego odkrycia prawdy o wspólnocie, czyli komunii w Kościele, a także odnalezienia dla siebie właściwego miejsca we wspól8
Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów: Rok Eucharystii. Wskazania i
propozycje W: Rok Eucharystii. Dokumenty Kościoła. Cz. 2. Katowice 2005 s. 43.
9
B. d e M a r g e r i t: Eucharistie et Familie. Nairobi 1985. L`Osservatore Romano z 2 VI
1985 r., s. 2; cyt. za – W. M e r i n g: Rodzina a kult Eucharystii. Pelplin 1986 (mps).
10
Por. M. K o ł o d z i e j c z y k: Eucharystia a sakrament małżeństwa. Częstochowa 1986 s.
4; zob. SMR, s. 139–140.
11
Zob. F. A d a m s k i: Rodzina. Wymiar społeczno – kulturowy. Kraków 2002 s. 151–174;
T e n ż e: Sytuacja społeczno-moralna rodziny. W: Problemy duszpasterskie. Warszawa 1986 s.
93–104; Rodzina polska w okresie kryzysu i ożywienia gospodarczego (1990–1995) Warszawa
1997; L. D y c z e w s k i: Rodzina polska w procesie przemian. Warszawa 1981.
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nocie. Praca nad budowaniem wspólnoty dokonuje się najpierw w rodzinach
[...]. Odkrywajcie na nowo dar Eucharystii jako światło i moc dla waszego codziennego życia w świecie, w wykonywaniu waszych zawodów i w różnych sytuacjach. Przede wszystkim odkrywajcie go, żyjąc w pełni pięknem i misją rodziny12. Z kolei bp Tadeusz Rakoczy wzywa swoich diecezjan, by w Roku Eucharystii dokonywała się ustawiczna odnowa rodziny, jako »domowego Kościoła«.
Rodzinne Komunie święte, podejmowane zwłaszcza z racji Pierwszych Piątków
miesiąca,[...] rodzinne nawiedzenia i adoracje Najświętszego Sakramentu, organizowane w niedziele nabożeństwa adoracyjne – to, obok rodzinnego różańca,
przybliżającego w tajemnicach »światła« fakt ustanowienia Eucharystii, ważne
przejawy rodzinnej pobożności eucharystycznej13.
Rok Eucharystii jest zatem czasem sprzyjającym takiemu poszerzonemu
spojrzenia na Eucharystię również w jej aspektach poza obrzędowych. Po tym
ogólnym więc wprowadzeniu akcentującym związki Eucharystii z sakramentem
małżeństwa, będziemy się starali obecnie ukazać jej wpływ na formację życia
rodzinnego.

II. Ofiara eucharystyczna źródłem formacji życia rodzinnego
Dzięki Eucharystii, to, co ukazuje się w naszym życiu jako ofiara (samozaparcie, trud, umartwienie, cierpienie, choroba, porażki) otrzymuje kształt ofiary
krzyżowej Chrystusa14. Eucharystia jest bowiem sakramentem Ofiary paschalnej,
najdoskonalszym przymierzem Chrystusa z Kościołem, które dokonało się na
krzyżu. Poprzez Eucharystię Jezus jest też z nami obecny w sposób bardzo
szczególny. Jest wśród nas, składając w niekrwawy sposób tę samą ofiarę, którą
złożył na ołtarzu krzyża, gdy oddał swoje życie za zbawienie świata15.
Małżeństwo chrześcijańskie jest sakramentem, czyli znakiem szczególnej
obecności Boga w życiu dwojga ludzi łączących się nierozerwalnym węzłem miłości oraz wierności. Miłość małżeńska jest także obrazem miłości Chrystusa i Kościoła, którą Eucharystia najpełniej realizuje16. Ta mi12

Arcyb. W o j c i e c h Z i e m b a: List pasterski na rozpoczęcie Roku Eucharystii w archidiecezji Białostockiej. W: Rok Eucharystii..., cz. 2, dz. cyt., s. 102–103.
13
Bp T a d e u s z R a k o c z y: List pasterski na początek roku liturgicznego otwierającego
jubileusz 10-lecia pielgrzymki Jana Pawła II do diecezji bielsko-żywieckiej. W: Rok Eucharystii...,
cz. 2, dz. cyt., s. 109.
14
Por. SMR, s.139; zob. W. K u b i k: Jak wychowywać do udziału w Eucharystii? W: Liturgia Domus Carissima. Red. A. D u r a k. Warszawa 1998 s. 277–290.
15
Por. Rok Eucharystii. Wskazania..., dz. cyt., s. 59–61.
16
Por. SMR, s. 140.
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łość została zrealizowana w Chrystusie, który przez Wcielenie i Odkupienie
zjednoczył się z ludzkością, stając się sakramentem spotkania z Bogiem17. Najwspanialszym obrazem tej prawdy jest sakrament jedności mężczyzny i kobiety,
który ukazuje również głęboki związek łączący Chrystusa z Kościołem (por. Ef
5, 23–32). Ten sakramentalny związek mężczyzny i kobiety nie tylko wyraża tę
więź Chrystusa z Kościołem, ale naprawdę w niej uczestniczy.
Małżonkowie, biorąc udział w Eucharystii, pogłębiają swoją łączność
z Chrystusem żyjącym i działającym w Kościele oraz uczą się, jak składać
w ofierze siebie nawzajem, wspólnocie rodzinnej i innym ludziom18.
Chrystus zapragnął, żeby ta wielka godzina Jego miłości ofiarnej dokonana
na krzyżu urzeczywistniała się aż do skończenia świata. Stąd też zawarł swą
ofiarę w znaku sakramentalnym. Dzięki temu godzina Jezusowej Ofiary nadal
jest obecna, porusza ludzi wszystkich czasów oraz ogarnia ich potęga swej miłości19.
Jeśli taki kształt posiada Ofiara Chrystusowa, to na wezwanie kapłana: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący, powinniśmy na patenie mszalnej złożyć ofiary wewnętrzne, cierpienia i radości, walki
oraz przezwyciężone pokusy, zwyczajne sprawy codziennego życia w rodzinie i
miejscu pracy. Pierwsi chrześcijanie kształtowali swe życie według zasady: od
ołtarza na arenę. Obecnie taką areną będzie nasz dom rodzinny, fabryka, huta,
kopalnia, szkoła, wszelkiego rodzaju praca. Tam ucieleśnia się to, co zaczyna się
przy ołtarzu. Każda więc msza św. woła o swe dopowiedzenie przez ofiarę życia.
I tak godzina Jezusowa nadal trwa w naszym życiu rozcieńczona niejako przeżywanym przez nas czasem. Wielkie i małe sprawy ludzkie ogarnięte są tą Chrystusową Ofiarą. Należy zatem powiedzieć, że msza św. w świątyni oraz msza
naszego życia – to synteza życia chrześcijańskiego20.
Małżonkowie uczestniczący w powszechnym kapłaństwie Jezusa Chrystusa
są również wezwani do czystości małżeńskiej, czyli ofiarnej miłości, opanowania, ascezy, wstrzemięźliwości w odniesieniach małżeńskich. W tej wspólnocie
bowiem, odzwierciedlającej związek Chrystusa z Kościołem, należy nieraz zdobyć się na opanowanie, umiar i ascezę. Tego rodzaju zachowań małżonkowie
powinni się uczyć, uczestnicząc w Ofierze Chrystusa. Świętość małżeńska jest

17

Por. W. G r a n a t: Chrystus sakramentem spotkania z Bogiem. Kraków 1966 s. 33–38.
Por. W. G r a n a t: Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie. T. 2. Lublin 1974 s. 241.
19
Por. S. N o w a k: Msza życia. „Niedziela”. R. 1986 nr 19 s. 1–2.
20
Tamże.
18
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bowiem osiągalna, ale jedynie za cenę ascezy oraz dobrze rozumianego kapłaństwa małżonków21.
Każda msza św. jako Ofiara Chrystusa winna zatem być dla członków rodziny szkołą oraz miejscem współofiary dla darów miłości rodzących nowe życie: darów błogosławionej wielodzietności, darów wzajemnych usług, wyrzeczeń, prac, modlitw22. Poświęcanie się dla siebie poszczególnych członków
wspólnoty rodzinnej czyni ich doskonałymi ludźmi, gdyż człowiek [...] nie może
odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego (KDK 24). Na ten temat Chrystus jeszcze prościej i krócej powiedział, że
więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu(Dz 20, 35).
Zbawiciel nasz w sposób dobrowolny wydał Siebie na Ofiarę za wszystkich
ludzi. Jeśli my pragniemy współuczestniczyć w Ofierze Chrystusa, to winniśmy
oprócz swojego krzyża wziąć też na ramiona dobrowolnie krzyż naszych braci,
członków rodziny, którzy nie uczestniczą w Ofierze Eucharystycznej. Chodzi tu
o ludzi chorych, nie mogących przybyć do kościoła, o obojętnych lub wrogo
nastawionych do Chrystusa, o poczętych, którym nie pozwolono się urodzić, a
których krew woła do nieba.
Jeśli więc Chrystus składa krzyżową Ofiarę jako Niewinny Baranek, to tym
bardziej my winniśmy ustawicznie łączyć się z Nim i zanosić do Ojca ofiarę
przebłagalną, gdyż jesteśmy winni złu oraz wszelkiemu grzechowi istniejącemu
w nas i poza nami.

III. Eucharystia a komunia małżeńska
W encyklice Jana Pawła II Ecclesia de Eucharistia czytamy, że Eucharystia
jawi się jako zwieńczenie wszystkich sakramentów, dzięki którym osiągamy doskonałą komunię z Bogiem Ojcem przez utożsamienie się z Jednorodzonym Synem, dzięki działaniu Ducha Świętego23. Nie jest ona zatem działaniem tylko
prywatnym, lecz działaniem Chrystusa, który łączy z sobą Kościół nierozerwalnym węzłem oblubieńczym24.

21
Por. S. N o w a k: Asceza w życiu małżeńskim wynikająca z funkcji kapłańskiej małżonków.
Częstochowa 1984 (mps).
22
List Pasterski Biskupów Polskich na Niedzielę Świętej Rodziny (z dnia 19 XI 1986 r.), s. 2
(mps); zob. R. C z a c h o r e k: Eucharystia centrum życia duchowego chrześcijanina. „Katecheta”.
R. 43: 1999 nr 1 s. 21–24.
23
J a n P a w e ł I I: Encyklika Ecclesia de Eucharistia. Kraków 2003 nr 34 (EdE).
24
Por. J a n P a w e ł I I: List apostolski Mane nobiscum Domine. Katowice 2004 nr 19–22.
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W liturgii słowa słuchamy tego samego słowa Bożego, które jest źródłem komunii dla wszystkich, którzy wprowadzają je w życie. W liturgii eucharystycznej, w chlebie oraz winie, przedstawiamy ofiarę naszego życia: jest to
wspólna ofiara Kościoła, który w świętych misteriach doświadcza komunii z
Chrystusem25.
Owoc tego niewyczerpanego źródła komunii kościelnej ukazany jest wreszcie w Komunii sakramentalnej: abyśmy posileni Ciałem i Krwią Twojego Syna i
napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie
(III ME).
Regularne przyjmowanie tego Pokarmu eucharystycznego podtrzymuje łaskę niezbędną na drodze poszczególnych powołań i stanów życia
oraz rzuca światło na różne sytuacje życiowe. Spożywanie bowiem Ciała
i Krwi Pańskiej jako pokarmu i napoju zespala ze Zbawicielem (por. J 6, 54–58),
jednoczy wiernych ze sobą (por. 1 Kor 10, 16–17; Rz 12, 5) oraz daje im życie
wieczne26.
Sakrament Boga z nami i dla nas, będąc sakramentem spotkania w Chrystusie z Bogiem w Trójcy Jedynym, domaga się jednak uprzedniej wiary oraz miłości, dopiero wówczas okazuje się skuteczny. Eucharystia sprawia wzrost łaski i
darów Ducha Świętego, jednocząc z Chrystusem i Jego dziełem, a także pogłębia
jedność tych, którzy ją przyjmują. Umożliwia człowiekowi osobisty kontakt z
Bogiem, stąd też stanowi pełnię życia duchowego oraz cel wszystkich sakramentów.
Przyjmowanie Komunii św. jest też niewątpliwie ukoronowaniem sakramentalnego pojednania po naszych zabłąkaniach [w grzechu]27. Wychowuje
również do miłości bliźniego, skoro każdemu w taki sam sposób Chrystus daje
Siebie samego pod postaciami Chleba i Wina. Poczucie tej godności staje się
najgłębszym motywem odniesienia do bliźnich28.
Papież Jan Paweł II, który wspólnotę rodzinną określa słowem komunia, w
taki sposób ukazuje wpływ Eucharystii ma rodzinę: Komunia rodzinna może być
zachowana i doskonalona jedynie w wielkim duchu ofiary. Wymaga bowiem
szlachetnej gotowości każdego i wszystkich do zrozumienia, tolerancji, przebaczenia i pojednania [...] uczestnictwo w sakramencie pojednania i w Uczcie jednego Ciała Chrystusa obdarza rodzinę chrześcijańską łaską i odpowiedzialnym
zadaniem przezwyciężenia wszelkich podziałów i dążenia do pełnej prawdy ko25

Por. Rok Eucharystii. Wskazania...., dz. cyt., s. 64.
Zob. Eucharystia. W: Encyklopedia katolicka KUL. T. 4 s. 1239–1271.
27
Por. Rok Eucharystii. Wskazania..., dz. cyt., s. 65.
28
Por. J a n P a w e ł I I: List o tajemnicy i kulcie Eucharystii. Watykan 1981 nr 2.
26
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munii, zamierzonej przez Boga, odpowiadając w ten sposób pragnieniu Pana,
»aby wszyscy byli jedno« [J 17, 21] (FC 21).
Jeżeli więc małżonkowie stają się żywymi oraz wiernymi świadkami misterium mszy św., wtedy ich życie małżeńsko-rodzinne staje się wypełnione Eucharystią. Z kolei też ich wspólny posiłek rodzinny jest niejako przedłużeniem Komunii św. i odwrotnie, jedność zainicjowana przy rodzinnym stole budzi tęsknotę za częstym spotkaniem z Chrystusem eucharystycznym
całej wspólnoty rodzinnej.
Rodzina, jako Domowy Kościół, przyjmując Jeden Chleb oraz pijąc
z Jednego Kielicha czerpie moc do stawania się coraz bardziej jednym ciałem.
Wspólnie bowiem słuchane słowo Boże oraz przyjmowanie go gorącym sercem
pomaga rodzicom w urzeczywistnianiu ich misji apostolskiej wobec dzieci.
W sytuacjach zaś trudnych, konfliktowych – perspektywa wspólnego udziału we
mszy św. zmusza niejako do pogodzenia się, by móc szczerze przekazać sobie
znak pokoju i zasiąść do Stołu Pańskiego.
Szczególne znaczenie dla wspólnoty rodzinnej posiada uroczystość
I Komunii św. Tak rodzice jak i duszpasterze winni pomóc dziecku
w przygotowaniu duchowym do tego dnia. Najważniejsze dla dziecka ma
być spotkanie z Chrystusem Eucharystycznym. Strój, prezenty, przyjęcie
nie mogą tego wydarzenia przesłaniać. Także domowy obchód I Komunii św.
przez swój skupiony spokój oraz godną skromność ma sprzyjać głębokim wewnętrznym przeżyciom, jakie winny być udziałem całego ogniska rodzinnego.
Zapał wiary zrodzony w przeżyciach pierwszokomunijnych winien być rozwijany następnie przez pierwszopiatkową Komunię św.29.
Czynna miłość do Jezusa Eucharystycznego jest wzmacniana również wtedy, gdy wspólnota rodzinna uczestniczy we mszy św. oraz przyjmuje Komunię
św. z racji przyjęcia sakramentu lub przeżywania jubileuszu, rocznicy, imienin
któregoś z członków rodziny.
Przyjęcie Komunii św. należy wreszcie umożliwiać też i osobom chorym w
rodzinie. Sakramenty Pokuty i Chorych oraz częsta Komunia św. niosą naszym
drogim bliskim szczególną moc, a i dla całej rodziny wypraszają nowe łaski.
Wierni znajdujący się z jakiejkolwiek przyczyny w niebezpieczeństwie śmierci,
powinni być umocnieni Komunią św. na sposób Wiatyku (kan. 921 par. 1).
Przede wszystkim zaś członkowie domowego Kościoła winni przejąć się
oraz wziąć do siebie zachętę i zapewnienie samego naszego Zbawiciela: Kto
29

Zob. List Pasterski Biskupów..., dz. cyt., s. 3; J. S z c z e p a ń s k i: Praktyka Pierwszej
Komunii dzieci w Kościele na Zachodzie i w Polsce. Marki 1999.
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spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę
w dniu ostatecznym (J 6, 54).

IV. Obecność Chrystusa a formacja życia rodzinnego
Podczas sprawowania mszy św. ujawniają się stopniowo wszystkie sposoby
obecności Chrystusa w Jego Kościele, gdyż najpierw jest On obecny w samym
zgromadzeniu wiernych zebranych w Jego imię; następnie jest obecny w swoim
słowie, kiedy zebranym czyta się i wyjaśnia Pismo św.; jest obecny także w osobie celebransa; wreszcie cały Chrystus jest obecny pod każdą postacią eucharystyczną Chleba i Wina, a Ciało uwielbionego Chrystusa jest niepodzielne. Stąd
też po połamaniu postaci eucharystycznej Chleba oraz po podzieleniu postaci
Wina cały Chrystus jest obecny w poszczególnych częściach postaci30. Forma
obecności Chrystusa przewyższa wszelkie znane nam na ziemi sposoby istnienia
oraz działania. Jest to obecność istotowa, tzn. substancjalna, gdyż ma za podmiot
Chrystusa jako Boga i Człowieka. Tego, który kiedyś żył na ziemi, umarł za ludzi, zmartwychwstał oraz wstąpił do nieba. Z kolei tutaj, na ziemi, jest nadal
obecny dla ludzi: dla całego Kościoła, dla każdej diecezji, parafii, dla danego
zgromadzenia liturgicznego, dla każdego człowieka z osobna31. Ta stała obecność Chrystusa w Eucharystii uczy nas, jak wielka jest miłość Boga Ojca, że
Syna swego Jednorodzonego dał, by w Eucharystii zamieszkał wśród nas (por. J
3, 16), a trwanie na modlitwie przy Panu Jezusie, żywym i prawdziwym
w Najświętszym Sakramencie, umacnia zjednoczenie z Nim: przygotowuje
do owocnego sprawowania Eucharystii oraz przedłuża postawy kultyczne
i egzystencjalne przez nią wzbudzone32.
Cześć oddawana Chrystusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie winna przejawiać się również w różnych formach pobożności eucharystycznej,
jak np. nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, adoracje, błogosławieństwa
eucharystyczne, procesje teoforyczne, kongresy eucharystyczne33. Wszystkie
te formy są też bardzo pomocne w budowaniu wspólnoty rodzinnej. Zauważa się,
że np. w rodzinach, w których na jedną wyznaczoną godzinę w tygodniu przybywa ktoś do świątyni by adorować Najświętszy Sakrament, w niedługim czasie
dostrzega się atmosferę bezpieczeństwa, życzliwości, radości oraz spokoju34.

30

Por. Rok Eucharystii. Wskazania..., dz. cyt., s. 62–63.
Zob. W. G r a n a t: Ku człowiekowi..., dz. cyt., s. 217–263.
32
Rok Eucharystii. Wskazania..., dz. cyt., s. 52.
33
Tamże, s. 52–55.
34
Por. T. Ł u d c z a k: Ewangelia dla rodziny znakiem jedności. Olsztyn 1986 s. 4.
31
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Adorując Chrystusa obecnego w Eucharystii jesteśmy bowiem wezwani do
tego, aby Go uznać oraz uczcić w każdym z naszych braci35. Eucharystia uczy
nas zatem cieszyć się razem z innymi, bez zatrzymywania tylko dla siebie radości
otrzymanej w darze. Bóg jest z nami oraz dla nas w naszych smutkach, bólach i
cierpieniach, wyciska pieczęć swojej obecności. On wzywa nas do wspólnoty z
sobą i pociesza we wszystkich naszych utrapieniach, abyśmy sami mogli pocieszać tych, którzy są w jakiejkolwiek udręce (por. 2 Kor 1, 4)36. To odnajdywanie
Chrystusa w drugim człowieku jest przede wszystkim bardzo ważne dla wspólnoty rodzinnej, która kształtuje się dzięki wzajemnej miłości. W takiej też wspólnocie od samego początku można towarzyszyć z czułością oraz darzyć miłością
dziecko dopiero co poczęte.
Obecność, ciepło oraz światło promieniujące od Boga powinny w nas trwać i
przekształcać nasze życie. Komunia z Chrystusem pomaga nam bowiem dostrzegać znaki Bożej obecności w świecie oraz ukazywać Chrystusa tym, których
spotykamy37.
Obecność Chrystusa w Eucharystii jest również dla nas pokarmem miłości.
Płynie stąd wniosek wymagający obecności rodziców przy swoich dzieciach. We
wspólnocie rodzinnej, zwłaszcza w procesie wychowawczym nie powinno zabraknąć obecności rodziców. Psychologia oraz pedagogika opisują bowiem wiele
kryzysów rodzinnych powstałych tam, gdzie zabrakło obojga, albo jednego z
rodziców przy dzieciach38.
Przedstawiając trwałą Obecność Chrystusa w Eucharystii należy
w tym miejscu jeszcze raz wrócić do trwałości sakramentu małżeństwa,
o której pouczał nas już w Adhortacji apostolskiej Familiaris consortio Jan Paweł II: Dar Jezusa Chrystusa nie wyczerpuje się w samym sprawowaniu sakramentu małżeństwa, ale towarzyszy małżonkom przez całe ich życie. Przypomina
to wyraźnie Sobór Watykański II, gdy mówi, że Jezus Chrystus »pozostaje
z nimi nadal po to, aby tak, jak On umiłował Kościół i wydał zań Siebie samego, również małżonkowie przez obopólne oddanie się sobie miłowali
się wzajemnie w trwałej wierności ... Dlatego osobny sakrament umacnia i jakby
konsekruje małżonków chrześcijańskich do obowiązków i godności stanu; wypełniając mocą tego sakramentu swoje zadania małżeńskie i rodzinne, przeniknięci
duchem Chrystusa, który przepaja całe ich życie wiarą, nadzieją i miłością, zbliżają się małżonkowie coraz bardziej do osiągnięcia własnej doskonałości i obo-

35

Por. Dokument Kongresu Eucharystycznego w Lourdes. STV 22 (1984) nr 1 s. 247.
Por. Rok Eucharystii. Wskazania..., dz. cyt., s. 68–69.
37
Tamże, s. 63.
38
Zob. P. P o r ę b a: Psychologiczne uwarunkowania dla życia rodzinnego. Warszawa 1981.
36
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pólnego uświęcenia, a tym samym do wspólnego uwielbienia Boga« [KDK
48](FC 56).
Z trwałości sakramentu Eucharystii – jak opisano wyżej – rozwinął się zatem
w Kościele bardzo bogaty, pozamszalny kult eucharystyczny. Również trwałość
sakramentu małżeństwa domaga się, by przez całe życie współmałżonków traktować je [małżeństwo, rodzinę] jako wspólnotę świętą, domagającą się religijnej
czci oraz szacunku39.
Dlatego też współczesne ruchy odnowy rodziny oraz działalność duszpasterska Kościoła, tak bardzo uwydatniają tradycje oraz zwyczaje rodzinne, obrzędowość religijną w domu, jak również i liturgię Kościoła domowego40. Celebracja
tej liturgii winna mieć wymiar codzienny, tygodniowy, miesięczny, roczny oraz
okazjonalny, związany z przyjmowaniem sakramentów i przeżywaniem innych
uroczystości rodzinnych41.

Eucharystia, będąc sercem życia chrześcijańskiego, nie może zamykać
się tylko w ścianach kościoła, lecz wymaga przeniesienia jej w życie tego,
kto w niej uczestniczy42. Rozumiana jako Ofiara, Komunia oraz Obecność powinna też stać się rzeczywiście fundamentem wspólnoty rodzinnej, tworzyć ją,
umacniać oraz formułować. Tam, gdzie Eucharystia przestaje być centrum życia
rodzinnego, natychmiast pojawiają się niejednokrotnie rysy na życiu chrześcijańskim, na świadectwie dawanym tym życiem, na jedności rodzinnej. Istotne jest
także, iż Eucharystia ukazuje oba wymiary tej wspólnoty: pionowy (z Bogiem) i
dzięki Niemu poziomy – z braćmi. Oba te wymiary wzajemnie się warunkują i
uzupełniają.
Nic też nie zastąpi rodziny we właściwym ukształtowaniu życia Eucharystią.
Dlatego rodzina jest drogą Kościoła43. Zdrowe zaś rodziny w pełni uczestniczą w
Komunii eucharystycznej, celebrowanej przez Kościół. Eucharystia ukazuje małżonkom kierunek ich drogi. Stawia też każdego członka rodziny przed koniecz39

Por. M. K o ł o d z i e j c z y k: Eucharystia a sakrament małżeństwa. Częstochow 1986 s. 5.
Zob. W. N o w a k: Zarys liturgii Kościoła domowego. Olsztyn 200; W. T a r a c h a: Rodzina jako „Kościół domowy” w nauczaniu Jana Pawła II. W: Rytuał religijny w rodzinie. Warszawa–Poznań 1988; Rok liturgiczny w rodzinie. Red. J. P i s k o r s k a. Olsztyn 1983; E. O s e w s k a: Rodzina – Domowym Kościołem. „Łomżyńskie Wiadomości Diecezjalne”. R. 1996: 4 s. 63–
80.
41
Por. W. N o w a k: Zarys liturgii Kościoła...., dz. cyt., s. 111.
42
Por. Rok Eucharystii. Wskazania..., dz. cyt., s. 56; zob. J. K o p e ć: Duchowość i formacja
eucharystyczna. „Anamnesis”. R. 1998/99: 17 s. 96–108.
43
Por. J a n P a w e ł I I: List do Rodzin z okazji Roku Rodziny „Gratissimam sane”. Warszawa 1994 nr 2.
40
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nością ustawicznego dokonywania wyboru, ustalania hierarchii wartości, uczy
wierności. W ten sposób przyczynia się skutecznie do większego autentyzmu
życia rodzinnego. Dlatego też tak bardzo ważna jest troska o to, by na różne sposoby Eucharystia znajdowała swoje jakby przedłużenie w liturgii domowej44.

44

Zob. W. N o w a k: Zarys liturgii Kościoła, dz. cyt., s. 106–112; M. M a r c z e w s k i: Rytuał Kościoła domowego. „Homo Dei”. R. 59: 1990 nr 3–4 s. 248–252; B. M o k r z y c k i: W
domowym Kościele. Warszawa 1989 s. 323–337.
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„Studia Pastoralne”
Nowe czasopismo teologiczne

W tym roku obchodzona jest czterdziesta rocznica zakończenia obrad Soboru Watykańskiego II (1962–1965). Dnia 7 grudnia br. minie także czterdziesta
rocznica ogłoszenia Konstytucji duszpasterskiej o Kościele współczesnym Gaudium et spes. W Liście apostolskim Novo millennio ineunte, Jan Paweł II na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 podkreślił, iż Sobór Watykański II
został nam dany jako niezawodna busola wskazująca drogę w stuleciu, które się
rozpoczyna (por. NMI 57). Także w swym duchowym testamencie papież napisał, iż jest przekonany, że długo jeszcze dane będzie nowym pokoleniom czerpać
z tych bogactw, jakimi ten Sobór XX wieku nas obdarował1. Podejmując posługę
następcy św. Piotra Benedykt XVI w orędziu do kardynałów nawiązał do tych
słów potwierdzając zdecydowaną wolę dalszego wprowadzania w życie Vaticanum II. Z biegiem lat bowiem dokumenty soborowe nie straciły aktualności, a
nawet zawarte w nich nauczanie okazuje się szczególnie stosowne do nowych
wymogów Kościoła i obecnego społeczeństwa2.
Słowa Jana Pawła II jak i Benedykta XVI potwierdzają, iż głębia doktrynalnego dorobku ostatniego Soboru pozostaje wciąż jeszcze w znacznym zakresie
nieprzenikniona i kryje bogate inspiracje teologiczno-pastoralne. Ta świadomość
prowokuje do twórczej postawy badawczej, każe podejmować nowe próby docierania do sedna soborowego nauczania oraz rozwijania – w jego świetle – współczesnej teologii, szczególnie zaś tych jej gałęzi, które oprócz charakteru ściśle
naukowego odznaczają się wymiarem praktycznym. Chodzi tutaj szczególnie o
1

Testament J a n a P a w ł a I I. „Wiadomości KAI”. R. 2005 nr 15 s. 17.
Orędzie B e n e d y k t a X V I do kardynałów z 20 kwietnia na zakończenie Mszy św. w
Kaplicy Sykstyńskiej. „Wiadomości KAI”. R. 2005 nr 17 s. 17.
2
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teologię pastoralną, liturgikę, homiletykę, katechetykę, misjologię oraz duchowość chrześcijańską. Wyznaczanym przez te dyscypliny obszarom teologicznopastoralnym poświęcone jest nowe czasopismo teologiczne zatytułowane „Studia
Pastoralne”. Redaktorzy mają nadzieję, że oddawane do rąk czytelników „Studia
Pastoralne” zdobędą na polskim gruncie rangę otwartego dla wszystkich forum,
gwarantującego swobodną i pogłębioną wymianę myśli teologicznej oraz duszpasterskich doświadczeń, wspomagając tym samym Kościół w jego wszechstronnej misji, spełnianej z mandatu Chrystusa w konkretnym czasie historycznym i w realnych warunkach społeczno-kulturowych. Czasopismo to, wydawane
przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jest rocznikiem. W swej strukturze zawiera następujące działy: artykuły, materiały, recenzje
i omówienia, a także sprawozdania. W dziale artykułów wyodrębniają się specyficzne zagadnienia dotyczące wspomnianych wyżej dziedzin teologicznopastoralnych.
W pierwszym numerze „Studiów Pastoralnych” dziedzinę teologii pastoralnej reprezentują cztery artykuły. W pierwszym z nich ks. Ryszard Kamiński
uświadamia fakt, iż teologia pastoralna wyróżnia się od innych dyscyplin teologicznych orientacją egzystencjalną i praktyczną. Jest mianowicie nauką, która
zarówno w świetle Objawienia Bożego jak i konkretnego doświadczenia Kościoła rozpoznaje, co powinien on czynić, by móc rozstrzygać o wartości stosowanych przez niego na różnych poziomach pełnionej misji form duszpasterskich,
jak też formułować odpowiednie wskazania na przyszłość. Ks. Józef Mikołajec
poszerza temat opracowany przez ks. Kamińskiego o zagadnienie metod, jakimi
się posługuje i jakimi posługiwać się powinna w danym kontekście historycznospołecznym teologia pastoralna. Zwraca przy tym uwagę, iż jest to problem dla
tej dyscypliny wciąż otwarty, dyskutowany i traktowany przez jej przedstawicieli
badawczo. Ks. Marek Łuczak wyjaśnia pomocną, ale też nieodzowną rolę socjologii w procesie precyzowania kontekstu kulturowego, do którego powinny być
aplikowane treści Objawienia – przekazywane w sposób przystosowany do historyczno-kulturowego kontekstu społecznego. Ks. Łuczak wyjaśnia przy tym ważną sprawę „styku” socjologii i teologii, szczególnie zaś socjologii religii i teologii
pastoralnej. Z kolei ks. Bogdan Biela omawia aktualne problemy z zakresu teologii pastoralnej, poddając analizie dziedzictwo wybitnego pastoralisty polskiego, jakim był ks. Franciszek Blachnicki. Jego koncepcja teologii a raczej eklezjologii pastoralnej jest wciąż aktualna, a wynikająca z niej wizja cura pastoralis
ciągle domaga się głębszego zrozumienia i konsekwentnej realizacji.
Cztery artykuły dotyczą również katechetyki. Najpierw ks. Roman Murawski skłania do zadumy nad katechetyczną misją Kościoła i koncentruje się na
zagadnieniach związanych z aktualnym stanem refleksji nad katechetyką w naszym kraju, zwłaszcza w okresie posoborowym. Uświadamia przy tym pilną
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potrzebę wypracowania i stworzenia spójnej teorii katechezy i zachęca tym samym do zabierania głosu na ten istotny i ważny dla polskiej katechetyki temat.
Ks. Zbigniew Marek definiuje z kolei katechezę w kategoriach służby człowiekowi. Na bazie odpowiednich dokumentów wykazuje, że Kościół za nadrzędne
zadanie swej duszpasterskiej misji (kierowanej zawsze ku człowiekowi) uważa
głoszenie prawdy o tym, że w osobie Jezusa przybliżyło się do ludzi królestwo
Boże, a tym samym zbawienie. Temu zbawieniu służy Kościół przepowiadając
Dobrą Nowinę – na wzór swego Boskiego Mistrza. Ks. Roman Buchta przekonuje o konieczności dowartościowania we współczesnej katechezie Pisma Świętego
– prawdziwego źródła dla nauczycielskiej misji Kościoła, a także o potrzebie
takiej katechezy, która by prowadziła do rozmiłowania w lekturze Biblii, do
głębszego wnikania w jej treść i w orędzie, z jakim Bóg zwraca się nieustannie
do wszystkich ludzi. Ks. Krzysztof Sosna przybliża w swoim artykule trudne, ale
dla nauczania katechetycznego istotne zagadnienie przyznania w katechezie odpowiedniego miejsca osobom niepełnosprawnym – szczególnie umysłowo. Problem jest o tyle ważny, że – jak się okazuje – w podręcznikach katechetycznych
nie eksponuje się jeszcze wystarczająco tej kwestii, a prowadzone dziś katechezy
specjalne stanowią w dużej mierze owoc pracy i dydaktycznych pomysłów poszczególnych katechetów.
Obszaru homiletyki dotyczą dwa artykuły. W pierwszym z nich o. Gerard
Siwek przypomina o sprawie istotnej wagi, mianowicie że związek homiletyki z
teologią pastoralną posiada podstawy zarówno merytoryczne, jak i historyczne.
Co prawda był on w przeszłości bardziej lub mniej ścisły, jednak stanowił źródło
wzajemnego ubogacenia tych dyscyplin. Bardziej szczegółowe przedstawienie
losów owego związku domaga się jeszcze badań, podobnie zresztą jak i dokładniejsze ustalenie relacji zachodzących pomiędzy homiletyką kontekstualną i interdyscyplinarnością pozostałych dziedzin pastoralnych, czy też dyscyplin teologicznych w ogólności. Ks. Jan Twardy wychodzi w swym artykule z założenia,
że fakt ustanowienia Eucharystii i męka Pańska pozostają ze sobą w ścisłym
związku. Dlatego głosiciele kazań pasyjnych – jego zdaniem – powinni częściej
o tym mówić. Potrzeba akcentowania Eucharystii w głoszeniu męki Pańskiej
motywowana jest: kontekstem obrzędowym (śpiew „Gorzkich żali” i głoszenie
kazań dokonuje się podczas nabożeństwa połączonego z wystawieniem Najświętszego Sakramentu); potrzebą dopracowania mistagogicznego charakteru
kazań pasyjnych (owocem zbawczej męki Chrystusa są sakramenty Kościoła – z
Eucharystią na czele); potrzebą pogłębienia uczestnictwa wiernych we mszy św.
(może w tym pomóc głoszenie kazań pasyjnych, które uwydatniają ofiarniczy
charakter Eucharystii); potrzebą wychowywania słuchaczy kazań pasyjnych do
współofiarowania się Bogu w łączności z Chrystusem.
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Z dziedziny liturgiki zostały zaprezentowane w „Studiach Pastoralnych” trzy
artykuły. W pierwszym z nich ks. Jerzy Paliński przypomina, jak się kształtował
i jaką drogę rozwoju przebył ruch związany z pobożnością eucharystyczną, a
także, jakie są i jak powinny być rozumiane oraz wcielane w życie podstawy
dobrze pojętej i rozwijanej pobożności eucharystycznej. Ks. Andrzej Żądło dochodzi w swym artykule do wniosku, że cechą charakteryzującą pobożność ludową jest pragnienie poszukiwania sposobów na wyrażenie (niekiedy równolegle
do liturgii, a kiedy indziej w bezpośredniej symbiozie z liturgią) wiary w Boga,
miłości do Chrystusa–Zbawiciela, otwarcia na Ducha Świętego, a także kultu
Maryi Dziewicy przez rozwijanie pozaliturgicznych form o charakterze prywatnym lub wspólnotowym. Takim bogactwem odznacza się praktycznie cały rok
życia kościelnego. W tych ramach również Adwent obchodzony jest zarówno w
liturgii, jak i pobożności ludowej jako czas nawrócenia, radosnej nadziei i oczekiwania z pełną gotowością na liturgiczny obchód pamiątki pierwszego „adwentu” Zbawiciela w naszym ludzkim ciele oraz na chwalebne przyjście Chrystusa
jako Pana historii i Sędziego. Ks. Roman Kuligowski wykazuje, że istotną rolę w
liturgii odgrywa piękno. Skoro uczestnictwo wiernych w liturgii ma być świadome, czynne i owocne, to staje się oczywiste, że od odpowiedzialnych za liturgię wymaga się szczególnego uwrażliwienia na estetykę. Miejscem, w którym
dokonuje się liturgia, jest świątynia wzniesiona z kamieni. Miejscem zaś spotkania człowieka z Bogiem wzywającym do pięknego życia (czynienia dobra i unikania zła) jest sumienie. Można zatem w sensie przenośnym mówić o „liturgii”
dokonującej się w sumieniu człowieka. Również ta „liturgia” woła o piękno partnera dialogu inicjowanego przez Boga.
Na zakończenie działu artykułów zamieszczono trzy opracowania poświęcone istotnym z duszpasterskiego punktu widzenia tematom. Ks. Grzegorz Noszczyk podejmuje próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie: jaki wkład w rozwój
społeczeństwa obywatelskiego mogą wnieść katolicy świeccy. Podkreśla, że
właściwie realizowany apostolat świeckich wymaga od laikatu, aby – przy zachowaniu kompetencji, roztropności i profesjonalizmu w działaniu – uczestniczył
aktywnie w życiu takiego społeczeństwa. Ks. Wojciech Misztal przenosi czytelnika na płaszczyznę duchowości chrześcijańskiej i stwierdza, że kontakt z naturą
ułatwia człowiekowi spotkanie z Bogiem. Tak proponują patrzeć na człowieka i
przyrodę czołowi przedstawiciele duchowości chrześcijańskiej i jej fundatorzy.
Ks. Kazimierz Dola zarysowuje panoramę szkolnictwa w rejencji opolskiej w
XIX w.
W dziale materiałów znajduje się kilka tekstów dotykających spraw szczególnie aktualnych w Roku Eucharystii, wiążących się z kultem eucharystycznym,
omawiających eucharystyczną adorację (ks. Jerzy Paliński), zarysowujących
cechy polskiej pobożności eucharystycznej (ks. Józef Kudasiewicz) i wskazują-
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cych na Eucharystię jako pokarm na życie (ks. Tomasz Rusiecki). Podjęto też –
w formie dialogu prowadzonego przez młodych – temat sensu życia i obecności
w nim cierpienia (ks. Janusz Tarnowski), a także przedstawiono rezultaty badań
nad percepcją nauki o obecności i działaniu Ducha Świętego w Kościele, przeprowadzonych w środowisku członków Odnowy w Duchu Świętym (ks. Grzegorz Polok).
W dziale recenzji i omówień zwracają uwagę (oprócz recenzowanych książek o tematyce duszpasterskiej) relacje na temat trzech dokumentów Kościoła, a
mianowicie listu apostolskiego Jana Pawła II pt. Mane nobiscum, Domine (ks.
Stanisław Czerwik), instrukcji Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów pt. Redemptionis sacramentum (ks. Matias Augé CMF) oraz Wskazania i propozycje tejże Kongregacji na Rok Eucharystii (ks. Wojciech Misztal).
Całość pierwszego numeru „Studiów Pastoralnych” zamykają sprawozdania z
kongresu, sympozjów i naukowych konferencji, zorganizowanych w ostatnim
czasie w różnych środowiskach teologicznych w Polsce.
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Asystent kościelny wobec swoich najbliższych
współpracowników Akcji Katolickiej
Miłosierdzie chrześcijańskie przygotowaniem
i uzupełnieniem sprawiedliwości społecznej
Refrigescet caritas multorum
O większą kulturę w cmentarnictwie
(Z rozważań i doświadczeń przy zakładaniu
cmentarza)
Ars sacra oratio Corporis Christi Mystici
Problem religijny w światopoglądzie
i przeżyciach młodzieży
Z aktualnych spraw patronackich
O kapitałach kościelnych
Ubezpieczenia budynków od ognia
Druh w wojsku
Potrzeba duszpasterstwa chorych
Ks. Biskup Antoni Laubitz
Kapłan „świecki”
Sacerdos in aeternum
Świat na przełomie a nowe zadania
katolickiego kapłaństwa
W przełomowej chwili
Z przeszłości człowieka. Pewniki i dowolne
przypuszczenia
Duszpasterz a zwolniony więzień
Do problemu religijnego w światopoglądzie
i przeżyciach młodzieży
Fides informis w praktyce duszpasterskiej
Człowiek a grzech pierworodny

TEOLOGIA PRAKTYCZNA
Tom 2 (2001)

Paul M. Zulehner

Sytuacja religii i Kościoła w krajach Europy
Środkowo-Wschodniej po przełomie

Kazimierz Lijka

Symbolika nocy i ognia Wigilii Paschalnej

Jerzy Stefański

Fenomen prywatnych Modlitw Eucharystycznych po
Soborze Watykańskim II.
Próba analizy i oceny

Kazimierz Półtorak

Pedagogika pastoralna – nowe inspiracje duszpasterskie

Adam Kalbarczyk

Kierowanie grupami parafialnymi

Bronisław Mierzwński

Współczesna koncepcja teologii praktycznej
małżeństwa i rodziny

Mieczysław Polak

Społeczno-kulturowe uwarunkowania duszpasterstwa
narzeczonych

Szymon Stułkowski

Wiary można uczyć tam, gdzie się jej doświadcza.
Parafia miejscem i „nośnikiem” katechezy

Adam Przybecki

Praktyki zawodowe dla świeckich studentów teologii.
Poszukiwanie koncepcji

Jadwiga Olejnikowa

Praktyki zawodowe dla świeckich studentów teologii.
Projekt i pierwsze doświadczenia

Romuald Niparko

Ciągłość i zmiana. Kilka uwag dotyczących wznowienia czasopisma „Teologia Praktyczna”

Aurelia
Szafran-Bartoszek

Bibliografia „Teologii Praktycznej” z roku 1939
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TEOLOGIA PRAKTYCZNA
Tom 3 (2002)
Jan Sokol
Krzysztof Redlak
Leo Karrer
Andrzej Czaja
Jacek Plech
Piotr Nawrot
Peter Kvaternik
Zdzisław Grzegorski
Jan Sokol
Jolanta Kurosz
Mieczysław Polak
Adam Kalbarczyk
Kazimierz Lijka
Wiesław Przygoda
Bogdan Biela
Józef Baniak
Marek Marczewski
Romuald Niparko
Krystian Wojaczek
Adam Przybecki
Szymon Stułkowski
Marian Z. Stepulak
Bolesław Gumieniuk
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Misja chrześcijańska wśród pogan?
Nowe formy aktywności duszpasterskiej laikatu na
przykładzie aktualnych doświadczeń Kościoła
we Francji
Osoba świecka – w świecie i w Kościele jak w domu
Podstawowe elementy eklezjologii communio
»Proponować wiarę we współczesnym społeczestwie«.
Postulaty pastoralne dla Kościoła lokalnego na podstawie Listu biskupów Francji do katolików francuskich
Kultura muzyczna w jezuickich redukcjach Indian Guaraní
Duszpasterstwo rodzin wobec wyzwań wolnego czasu
Jak żyć w audiowizualnym świecie?
„Ucieczka w... rozumienie”
Nauka religii w Republice Czeskiej dzisiaj
Cele nauki religii w II Rzeczypospolitej.
„Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy”
Potrzeba odnowionej wizji parafii w świetle uchwał III
Synodu Archidiecezji Gnieźnieńskiej (1995–2000)
Fazy życia grup parafialnych
Uczestnictwo wiernych w liturgii Triduum Paschalnego
Społeczny wymiar działalności charytatywnej Kościoła
Duszpasterstwo społeczne Kościoła w świetle
II Polskiego Synodu Plenarnego
Problem roli społecznej kapłana
Diakonat stały w Polsce – szanse i zagrożenia
Jaka pedagogika na wydziałach teologicznych?
Pedagogika a teologia pastoralna
Między teologiczną wizją a działaniem. Podstawy
pastoralno-organizacyjne wieloletniego programu duszpasterskiego dla Kościoła poznańskiego
Kościół jest jak drzewo. Próba ukierunkowania pracy
nad programem duszpasterskim
dla Kościoła poznańskiego
Rok Jubileuszowy 2000 lat chrześcijaństwa w opinii
młodzieży klas maturalnych z diecezji siedleckiej
Konferencja Niemieckojęzycznych Pastoralistów

TEOLOGIA PRAKTYCZNA
Tom 4 (2003)

Paul M. Zulehner
Marek Jędraszewski
Stanisław Grodź
Piotr Nawrot
Tomasz Szyszka
Borys J. Soiński
Adam Kalbarczyk
Marian Z. Stepulak
Tomasz Wielebski
Kazimierz Lijka

Od biblijnego obrazu do koncepcji teologii
pastoralnej fundamentalnej
Kościół lokalny w dialogu ze światem
uniwersyteckim
Między poszukiwaniem porozumienia a błędnym
kołem powrotu do konfliktów. Dialog
międzyreligijny chrześcijan i muzułmanów
Muzyka instrumentem ewangelizacji w redukcjach
Indian Chiquitos
Zręby autochtonicznej religijności ludu Ajmara
Pastoralne aspekty dynamiki grupowej
Duchowość grup parafialnych
Znaczenie małych grup religijnych w życiu
wspólnot parafialnych
Indywidualne formy duszpasterstwa chorych
Działalność duszpasterska w perspektywie świętości

Małgorzata Chrząstowska Kościół o prawach człowieka i miejscu kobiet
w życiu publicznym. Ewolucja stanowiska
Krzysztof Michalczak
Posługi świeckich wiernych w życiu Kościoła
Józef Baniak
Kierunki zmian w postawach i zachowaniach rytualnych katolików miejskich. Analiza socjologiczna
Adam Przybecki
Pastoralna posługa Kościoła w Polsce na tle Konstytucji »Gaudium et spes« Soboru Watykańskiego II
Bogdan Biela
Katecheza na dzisiejszą godzinę
Ireneusz Celary
Katecheza rodzinna
Bronisław Mierzwiński
Duszpasterz wobec sytuacji współczesnej polskiej
rodziny
Henryk Nadrowski
Miejsce i rola sztuki sakralnej w religijności
wspólnoty parafialnej
Jan Scheller
Braterstwo sakramentalne w relacjach
proboszcz – wikariusz w kontekście posoborowych
Synodów Archidiecezji Poznańskiej
Jolanta Kurosz
Ćwiczenia z teologii pastoralnej dla studentów
uniwersyteckich wydziałów teologicznych
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TEOLOGIA PRAKTYCZNA
Tom 5 (2004)

Borys J. Soiński
Jan Przybyłowski
Kazimierz Półtorak
Mieczysław Polak
Kazimierz Lijka
Teresa Stanek
Stanisław Grodź
Damian Pałka
Katarzyna Zielińska
János Wildmann
Arkadiusz Staniszewski
Małgorzata Witkowska
Paweł Grygiel
Józef Baniak
Marek Korzeniowski
Magdalena Pałka
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Psychologicznopastoralne aspekty dużych
zbiorowości. Zgromadzenia agoralne
Duszpasterstwo grupowe w kontekście zadań
wychowawczych
Rola parafii w duszpasterstwie młodzieży. Kierunki
odnowy w warunkach przemian
»Kurs wiary wspólnotowej« jako pomoc w odkryciu
powołania świeckich wiernych we wspólnocie
chrześcijańskiej
Niepełnosprawni i Eucharystia
Duch i pierwiastki w liturgii
Chrześcijańska posługa uzdrawiania w Afryce w
perspektywie teologicznej koncepcji
Chrystusa–uzdrowiciela
Żydzi w polskich podręcznikach teologii pastoralnej
(1874–1939)
Spór o sekularyzację. Od dominacji do negacji?
Chrześcijaństwo duszą Europy
Miejsce katolicyzmu polskiego w nowych strukturach społecznych, kulturowych i gospodarczych
Unii Europejskiej. Strategia dialogu i ekumenizmu
Chrześcijański polityk w służbie publicznej
III Rzeczypospolitej
Religijność i polityka. Aksjologiczny kontekst
preferencji politycznych mieszkańców Rzeszowa
Niedziela jako dzień święty w wyobrażeniach
i ocenach katolików polskich
Wybrane wskaźniki religijności trzech pokoleń
katolików. Studium socjologiczne na przykładzie
rejonu kędzierzyńsko-kozielskiego
Problem badań więzi wewnątrzrodzinnej
w bezrobotnych rodzinach wielkomiejskich

