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BORYS J. SOIŃSKI

Psychologicznopastoralne aspekty duŜych
zbiorowości. Zgromadzenia agoralne

Miejcie zrozumienie dla ludzi słabej wiary.
Ja teŜ jednego dnia wierzę, drugiego nie wierzę.
Ale jest mi dobrze w modlącym się tłumie.
PoniewaŜ oni wierzą, pomagają mi wierzyć
w ich własne istnienie, istot niepojętych.
Czesław Miłosz

W epoce postmodernistycznego indywidualizmu i subiektywizmu duŜe zbiorowości i tłumy nie budzą większego zainteresowania psychologów społecznych
czy innych badaczy. TakŜe pastoralne znaczenie duŜych zbiorowości albo jest
niedoceniane albo teŜ oceniane bardzo krytycznie1. Pozostaje w cieniu innych,
nowych i bardzo popularnych form naleŜących do tzw. elitarnego nurtu oddziaływania pastoralnego. Obrzędowość i kult sprawowany w duŜych grupach (np.
parafialnych czy pielgrzymkowych) przeciwstawia się często wymiarowi indywidualnemu wiary oraz formacji personalnej. Stąd dla formacji chrześcijańskiej
waŜniejsze wydają się być takie formy oddziaływania jak np. kierownictwo duchowe, rekolekcje zamknięte oraz małe wspólnoty. Zwolennicy tego sposobu
myślenia celowo wybierają wąską grupę, gdyŜ szanse skuteczności oddziaływań
pastoralnych widzą w koncentracji sił na wybranych ludziach wierzących. Czasem teŜ podkreśla się, Ŝe wiara ma być sprawą prywatną, sprawą serca a nie publicznej manifestacji na pokaz. Ponadto duszpasterstwu uprawianemu w duŜych
1
Podręcznikowe opracowania z psychologii społecznej czy z teologii pastoralnej zwykle nie
wychodzą poza wymiar jednostkowy czy małej grupy. Wydaje się, Ŝe nawet korporacyjny model
Kościoła, diecezji i parafii jako wspólnoty wspólnot dość marginalnie traktuje płaszczyznę doświadczenia sacrum w większym zgromadzeniu.
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zgromadzeniach wiernych zarzuca się anonimowość, powierzchowność i zewnętrzność praktyk religijnych, teologiczną jałowość, a takŜe to, Ŝe chwilowej
grze nadmiernie poruszonych emocji i uczuć nie towarzyszy trwała przemiana
postaw i sposobu myślenia. Duszpasterzom duŜych zbiorowości stawia się nieraz
zarzut, iŜ kładą zbyt wielki nacisk na ilość, a nie na jakość, a starając się poruszyć do Ŝywego sięgają po zwykłą manipulację uczuciami2. A jeśli juŜ nawet
akceptuje się wymiar masowy duszpasterstwa, to najczęściej w perspektywie
procesów socjologicznych powiązanych z gromadzeniem się większej zbiorowości osób3.
Wydaje się, Ŝe brak zaufania dla wielu form duszpasterstwa masowego nieraz wypływa ze skojarzenia z masowymi i obowiązkowymi uroczystościami
państwowymi z poprzedniej epoki. Nawet w obliczu tak częstych pielgrzymek
Jana Pawła II stawia się zarzut, Ŝe papieŜ przecenia wartość tzw. Kościoła ludowego i stąd w ocenie owoców tych zjawisk narzuca się zwykle społeczną lub
polityczną perspektywę widzenia. Rodzi się jednak pytanie czy rzeczywiście w
religijności współczesnych ludzi, zwłaszcza młodych, liczy się jedynie wymiar
indywidualny wiary a odchodzenie od form masowej poboŜności jest zjawiskiem
nieuchronnym? Czy rzeczywiście potrzeby ludzi wierzących dotyczą tylko
ewangelizacji indywidualnej? Jeśli tak, to jaką wartość dla konkretnej osoby, dla
zwykłego uczestnika ma uczestnictwo w zbiorowym doświadczeniu religijnym?
Czy istnieją jakieś psychologiczne przesłanki uzasadniające oddziaływanie tłumu czy innego duŜego zgromadzenia religijnego na jednostkę? Czy moŜna określić w czym ten wpływ jest szkodliwy, a w czym pozytywny dla rozwoju jej osobowości i dojrzałości religijnej?

I. Fenomenologia dzisiejszych duŜych zgromadzeń religijnych
Przykłady współczesnych praktyk i wydarzeń religijnych na duŜą skalę są
niezmiernie bogate. WaŜnym duszpasterskim wydarzeniem masowym w polskim
Kościele były chociaŜby obchody milenijne zainicjowane przez Prymasa Tysiąclecia, a w Kościele powszechnym obchody Wielkiego Jubileuszu Narodzenia

2

Argumenty obu punktów widzenia omawia – W. J ę d r z e j e w s k i OP: Masy czy elity?
(wersja elektroniczna odczytana 24 marca 2004, z: http://www.mateusz.pl/czytelnia/wj-masy.htm).
3
Wydaje się, Ŝe socjologia bardzo surowo ocenia znaczenie praktyk masowych. Zwłaszcza w
społeczeństwie pluralistycznym, rozwijającym się według zasad demokratycznych, mają one juŜ nie
spełniać oczekiwań katolików – por. W. P i w o w a r s k i: Pluralizm społeczno-kulturowy a religia.
„Roczniki Nauk Społecznych”. T. 8: 1980 s. 119–120.
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Chrystusa4. Odrębną formą wydarzeń duszpasterskich i wyjątkową w historii
stały się zgromadzenia papieskie odbywające się przy okazji licznych pielgrzymek Jana Pawła II czy w czasie światowych spotkań papieŜa z młodymi. Dekada
stanu wojennego w Polsce zaowocowała w wielu miastach nową formułą „mszy
za Ojczyznę” odprawianych zwykle przez charyzmatycznych kapłanów (np. ks.
Jerzy Popiełuszko, o. Honoriusz Kowalczyk OP). Po bardzo liczebnym masowym ruchu pielgrzymkowym na Jasną Górę, osiągającym swoje apogeum w
latach osiemdziesiątych, w Kościele przełomu tysiącleci pojawia się kolejny
fenomen masowych spotkań lednickich przyciągających z całego kraju całe rzesze studentów i młodzieŜy szkolnej, gdzie adoracja Najświętszego Sakramentu
potrafi nie tylko rzucić na kolana tysiące ludzi, ale takŜe i prawdziwie ich wyciszyć. Wydaje się, Ŝe wybór Chrystusa oraz inne akty decyzji czy przyrzeczeń
dokonują się indywidualnie w sercu kaŜdego uczestnika lednickiego czuwania5.
Podobnie bywa na spotkaniach młodych organizowanych w róŜnych krajach
Europy przez wspólnotę braci z Taizé, a w których uczestniczy od lat wielotysięczna grupa Polaków.
Ale to nie wszystkie znaczące dla współczesnego Kościoła duszpasterskie
wydarzenia, które przyciągają tłumy. Trzeba tutaj wspomnieć tradycyjne w formie uroczystości odpustowe, a szczególnie koronacyjne cudownych obrazów w
licznych polskich sanktuariach oraz peregrynacje świętych obrazów czy relikwii
po parafiach. JuŜ milenijna peregrynacja Obrazu Jasnogórskiego głęboko poruszyła wiarę uczestników, przemawiała i duchowo „budowała” wszystkich ludzi –
i tych prostych, i inteligencję. Nie była to tylko religijność socjologiczna czy
magiczna, ale naprawdę głęboka i przemyślana, czego owoców doświadczali
spowiednicy w konfesjonałach. Wymienić jeszcze naleŜy naboŜeństwa Drogi
KrzyŜowej i misteria Męki Pańskiej gromadzące rzesze pielgrzymów, nie tylko

4
Ojciec Święty po zakończeniu Jubileuszu pozytywnie i bardzo ciepło ocenił te uroczystości,
których naprawdę masowe uczestnictwo wystawiało czasem na próbę siły organizatorów i animatorów – J a n P a w e ł I I: List apostolski Novo millennio ineunte. Watykan 2001 nr 9.
5
Spotkania lednickie rozpoczął o. J a n G ó r a OP będący pod wpływem listu Tertio millennio adveniente, a który zapragnął, aby J a n P a w e ł I I przeprowadził polską młodzieŜ w trzecie
tysiąclecie poprzez symboliczną bramę. Odtąd, co roku w wigilię Zesłania Ducha Świętego nad
Lednicą niedaleko Gniezna gromadzi się kilkadziesiąt tysięcy młodych z całej Polski. I po pełnej
symboli, śpiewu, tańca i modlitwy uroczystości przyrzeka wierność Chrystusowi. Zdaniem ks. A.
P r z y b e c k i e g o: Jest to próba porozumienia się w sprawach wiary z dzisiejszą młodzieŜą na
płaszczyźnie jej kultury. A Ŝe jest to kultura komercyjna, więc i o. Góra posługuje się komercyjnymi
środkami. On szuka drogi, a gdy się poszukuje, zawsze jest ryzyko, Ŝe się pobłądzi. Owoce jego
wizjonerstwa dopiero poznamy. Szkoda tylko, Ŝe ta wielka, zawarta w pigułce dnia i nocy symboliczna treść zostaje często roztrwoniona, bo duszpasterze nie potrafią jej podjąć i rozwinąć (cyt.
za: D. J a w o r s k i: Dominikański holding. „Tygodnik Powszechny”. R. 2003 nr 19 [2809] z 11
maja 2003).
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na znanych i popularnych kalwariach historycznych6, ale coraz częściej w duŜych miastach i miasteczkach7. ZauwaŜyć równieŜ trzeba bardzo Ŝywy ruch słuchaczy Radia Maryja, którzy oprócz aktywności antenowej animują i dynamizują
wiele innych uroczystości kościelnych. Wreszcie w nurcie duszpasterstwa duŜych zgromadzeń mieszczą się nawet takie wydawałoby się zwyczajne przedsięwzięcia jak msze8 i naboŜeństwa z konferencjami znanych kaznodziejów i liderów ruchów katolickich, rekolekcje parafialne jak i środowiskowe, a nawet i
rekolekcje szkolne.
Przywołane wyŜej przykłady pozwalają sobie uświadomić, Ŝe formy duszpasterstwa masowego i masowe praktyki religijne mają charakter ponadczasowy i
powszechny9. Choć sięgają staroŜytności, to są nadal bardzo atrakcyjne dla
wiernych kaŜdego wieku i stanu; zarówno dla tych tradycyjnie kultywujących
obyczaje przodków jak i dla tych poszukujących nowych form doświadczenia
sacrum odpowiedniego dla wykształconego człowieka z przełomu wieków. Mimo to, ciągle znajdują się tacy, których zaskakuje fakt, Ŝe praktyki masowe nie
stały się „martwym zwyczajem”, lecz urastają do rozmiarów zjawisk społecznych pozostając popularną praktyką religijną, a takŜe to, Ŝe spotkania masowe
zostały zaakceptowane równieŜ przez „elitarne” dotąd duszpasterstwa inteligencji akademickiej.
Okazuje się, Ŝe ruchy i małe grupy religijne nie wyczerpują wszystkich, takŜe tych nieuświadomianych potrzeb osób wierzących. Ponadto do tych elitarnych
wspólnot przynaleŜą tylko ci wierni, którym odpowiada określony typ duchowości i zaangaŜowania. Stąd wielu wiernych nie jest zainteresowanych taką forma6

Takich jak np. Kalwaria Zebrzydowska, Wejherowska, Pacławska, Pakoska, Wambierzycka,
na Górze św. Anny, czy w Górce Klasztornej.
7
Np. misterium Męki Pańskiej przez kilka ostatnich lat przygotowywało duszpasterstwo salezjańskie w Poznaniu. Dramat odgrywano w sobotę poprzedzającą Niedzielę Palmową. W 2003 r.
Misterium przyciągnęło do parku na Cytadeli ok. 100 tysięcy uczestników. Swój renesans przeŜywają od kilku lat naboŜeństwa Drogi KrzyŜowej odprawiane na ulicach kolejnych miast. Większymi miastami gdzie gromadzą się wielotysięczne tłumy uczestników Dróg KrzyŜowych są np. Warszawa czy Olsztyn. Stacje Męki Pańskiej wytyczono takŜe na szlakach turystycznych np. w Beskidzie Niskim i w Bieszczadach, gdzie na wspólne naboŜeństwa przyjeŜdŜają turyści nierzadko z
odległych części Polski.
8
Przykładem takiego oddziaływania na masy są codzienne msze św. roratnie u poznańskich
dominikanów, odprawiane od ponad 20 lat, a które gromadzą w adwencie o szóstej rano nawet po
kilka tysięcy osób.
9
Np. pielgrzymki naleŜą do praktyk religijnych uniwersalnych a nawet ponadkonfesyjnych.
Tę praktykę znały wszystkie cywilizacje i religie staroŜytnego Bliskiego Wschodu i to na długo
przed chrześcijaństwem, a obecnie masowo pielgrzymują do miejsc świętych zarówno muzułmanie
jak i hindusi. Stanowią, więc rzeczywistość antropologiczną (por. E. W i p s z y c k a: Pielgrzymki
staroŜytne – problemy definicji i cezur. W: Peregrinationes. Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy. Warszawa 1995 s. 9.
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cją i poszukuje autentycznych doświadczeń religijnych na bardziej uniwersalnej
płaszczyźnie. Dlatego moŜemy postawić tezę, iŜ uczestnictwo w duŜym zgromadzeniu spełnia jakąś istotną rolę czy teŜ zaspokaja jakieś waŜne potrzeby, których w inny sposób zaspokoić nie moŜna.
W tym miejscu naleŜy jednak dokonać pewnego rozróŜnienia terminologicznego. Masowość moŜna rozumieć w podwójnym sensie: jako duszpasterstwo
masowe albo jako duszpasterstwo mas. W pierwszym znaczeniu masowości chodzi o duszpasterstwo obejmujące jak największą liczbę osób, a więc jak najbardziej ogólne, bo adresowane do całej populacji. Takie rozumienie masowości
duszpasterstwa obejmuje m.in. powszechną katechizację dzieci i młodzieŜy oraz
działania rozproszone w czasie i przestrzeni jak np. duszpasterstwo prowadzone
podczas wizyt kolędowych czy teŜ w kancelarii parafialnej i podczas przygotowań do udzielania sakramentów chrztu, bierzmowania czy małŜeństwa. Wiele
zarzutów dotyczących masowości odnosi się właśnie do tej formy duszpasterstwa, gdyŜ w trosce o dotarcie do wszystkich wiernych, nieraz bardzo znacznie
obniŜa się poziom stawianych wymagań.
W drugim znaczeniu masowości rozumianym jako „duszpasterstwo mas”
chodzi o oddziaływanie pastoralne na zwarte zgromadzenia większej liczby osób
w tym samym czasie i w określonej przestrzeni (zamkniętej lub otwartej). W
Piśmie Świętym dla nazwania takich duŜych zgromadzeń najczęściej stosuje się
termin „tłum”. Stąd inne moŜliwe określenia dla takiego podejścia pastoralnego
to „duszpasterstwo tłumu”, albo „duszpasterstwo duŜych grup” czy teŜ „duszpasterstwo duŜych zgromadzeń”. Refleksje niniejsze dotyczą tego drugiego rozumienia masowości.

II. Psychologiczne koncepcje wyjaśniające zachowania
duŜych zbiorowości
Niniejszy artykuł podejmuje próbę spojrzenia na zjawiska zachodzące w duŜych zgromadzeniach religijnych w świetle psychologii. Nasuwająca się w
związku z tym kwestia, czy moŜna dzisiaj podejmować działania duszpasterskie
bez korzystania z wiedzy wypracowanej przez psychologię, pozostanie chyba
tylko pytaniem retorycznym. Podstawową osnową dalszych rozwaŜań będzie
ocena wpływu dynamiki tłumu na jego uczestników. Czy uczestnictwo w takiej
dynamice moŜe zaszkodzić jednostce, jej integracji psychicznej i dojrzałości, czy
w ogóle nic nie wnosi dla jej rozwoju, czy teŜ moŜe istnieją jakieś pozytywne
efekty tego wpływu? W świetle zasygnalizowanych zjawisk jawi się konieczność
dokonania analizy psychologicznej zjawisk masowych z perspektywy psychologii społecznej.
11

1. Dynamika tłumu
Istnieją procesy psychiczne, które nie zaleŜą od indywidualnych cech jednostek, a które moŜna dostrzec w sytuacji społecznej. Ponadto te procesy mogą z
kolei wpływać na cechy i postawy jednostki. JuŜ samo przebywanie w obecności
innych osób, niezaleŜnie od ich liczby, wzmaga poziom pobudzenia fizjologicznego i ogólną aktywność oraz skłania do reagowania w sposób dobrze wyuczony
i znany (zjawisko facylitacji społecznej). Niekiedy jednak zmiana zachowania
pod wpływem innych moŜe doprowadzić do deindywiduacji, tj. do pozbawiania
jednostki cech indywidualnych, np. w tłumie wzrasta potrzeba naśladowania
innych czy teŜ narasta poczucie mocy. Wreszcie wpływ innych moŜe pozbawić
jednostkę normalnych zahamowań i doprowadzić do zachowań antyspołecznych10.
Zakres zmian zachowania będzie się zmieniał m.in. wraz ze wzrostem liczby
zebranych osób. Wpływ duŜych zbiorowości na osobowość i postawy ich
uczestników będzie całkowicie odmienny od wpływu małej grupy. Mała grupa
jest po pierwsze o wiele bardziej stabilna niŜ chwilowo ukonstytuowane zgromadzenie. Mała grupa nie tylko jest mniejsza od duŜych zbiorowości, ale posiada jeszcze określoną strukturę (formalną i nieformalną), własne cele, wypracowane normy oraz przechodzi ściśle określone fazy rozwoju11. Ponadto w małej
grupie zachodzą inne rodzaje interakcji pomiędzy uczestnikami. O ile w małej
grupie mówimy, Ŝe jej członkowie są do siebie w relacji „twarzą w twarz” to o
uczestnikach duŜej zbiorowości powiemy, Ŝe zgromadzili się „ramię w ramię”.
Stoją obok siebie, ale ich uwagę przykuwa jakiś waŜny punkt np. wypadek, mecz
piłki noŜnej, koncert muzyczny, demonstracja przeciwko władzy12. Natomiast
zamiast twarzy widzą plecy innych uczestników. Dostrzegając wokół siebie ludzi
skandujących takie same hasła i podejmujących takie same działania uczestnik
duŜego zgromadzenia ma przekonanie, Ŝe cała zbiorowość, a więc takŜe ci, których nie widzi, reagują podobnie. Gdy jednostka dostrzega podobieństwo pomiędzy sobą a innymi i zaczyna myśleć o sobie jako o członku grupy to wówczas
mówi się o narodzinach „ja grupowego”. Ten podstawowy dla wszystkich zjawisk grupowych proces nazwany został depersonalizacją. Koncentrowanie się na
wymiarze grupowym nieuchronnie zmniejsza ilość uwagi poświęcanej wymiarowi indywidualnemu, czyli osobowemu13.
10

Por. M. A r g y l e: Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa 1999 s. 189–190.
Teorię małych grup zob. S. M i k a: Psychologia społeczna. Warszawa 1987 s. 328–524;
por. takŜe – B. J. S o i ń s k i: Pastoralne aspekty dynamiki grupowej. „Teologia Praktyczna”. T. 4:
2003 s. 105–106.
12
Por. M. S z e n t m a r t o n i: Psychologia pastoralna. Kraków 1995 s. 123.
13
Por. W.G. S t e p h a n, C.W. S t e p h a n: Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia
relacji. Gdańsk 1999 s. 112.
11
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Zachowanie zbiorowe14, jak potwierdzają analizy empiryczne, nie jest pochodną zachowań jednostkowych, ale do tego, by ono zaistniało niezbędna jest
więź psychospołeczna łącząca podobnie się zachowujące jednostki. Zachowania
zbiorowe cechują: spontaniczność, nieprzewidywalność, bezplanowość, niski
stopień organizacji, silna stymulacja wzajemna osób uczestniczących oraz
wzmoŜona intensywność procesów społecznych. Do zachowań zbiorowych zalicza się duŜe zgromadzenia, czyli tłumy15.
Tłum moŜna zdefiniować jako chwilowe zgromadzenie większej liczby osób
na określonej przestrzeni, która dopuszcza bezpośredni kontakt, a wykorzystujące w działaniu efekt całości. Tłum reaguje spontanicznie w podobny lub identyczny sposób na te same podniety16. Poddając się oddziaływaniu tłumu, człowiek zachowuje się pod jego wpływem odmiennie, aniŜeli w innych sytuacjach
społecznych. Dzieje się tak dlatego, Ŝe w tłumie moŜe realizować takie potrzeby
i wyraŜać takie emocje, których nie zaspakajają lub nie sankcjonują inne sytuacje czy grupy społeczne. Inaczej mówiąc, w tłumie ludzie mogą bardziej czuć
się sobą, poniewaŜ jakby bezkarnie i w poczuciu solidarności z innymi mogą
wyładować te emocje i przekazać te treści, które z jakichś powodów gdzie indziej są zakazane. Istotną rolę w przeŜywaniu mocy tłumu odgrywa ponadto
pojawienie się w nim przywódcy czy prowodyra, który w wielu przypadkach
moŜe intensyfikować oddziaływanie całego tłumu i skierować jego energię na
poŜądane lub niepoŜądane tory.
Pierwszym badaczem, który zwrócił uwagę na zachowania zbiorowe był
dziewiętnastowieczny badacz G. Le Bon17. W swych analizach stwierdził, Ŝe w
zbiorowiskach ludzi zostają wyzwolone potęŜne i prymitywne emocje tak, Ŝe
14
Na określenie „zachowania zbiorowego” uŜywano terminów takich jak: „zjawiska masowe”, „zachowania mas”, „dynamika zbiorowości”, „interakcje kolektywne”, „wybuchy zbiorowe”.
Określenia te łączy zjawisko licznego udziału jednostek w danej formie zachowania.
15
A ściślej do zachowań zwartych zbiorowości, które są tylko jedną z trzech podstawowych
form zachowań zbiorowych. Są nimi: 1) ruchy społeczne – zorientowane na normy albo zorientowane na wartości, 2) rozproszone zachowanie zbiorowe oraz 3) zachowania zwartych zbiorowości,
w tym tłumów – por. Cz. M a t u s i e w i c z: Zachowanie zbiorowe (tłumy, zachowania masowe).
W: Encyklopedia psychologii. Red. W. Szewczyk. Warszawa 1998 s. 1065. KaŜdą z tych form
zachowań zbiorowych spotykamy w Kościele. Pojawiają się w nim ruchy reformatorskie nastawione na wprowadzenie zmian, a które zmierzają bądź do odnowy i udoskonalenia istniejącego
stanu rzeczy (np. ruch ekumeniczny), bądź do zastąpienia istniejących form Ŝycia religijnego doskonalszą ich odmianą (np. nowe wspólnoty i szkoły duchowości). Do rozproszonych zachowań
zbiorowych zaliczyć moŜna indywidualne praktyki zyskiwania odpustów w czasie jubileuszów,
indywidualnie podejmowane pielgrzymki np. do Rzymu, Ziemi Świętej, czy teŜ ruch słuchaczy
Radia Maryja. O zwartych zbiorowościach religijnych jest mowa w dalszej części tegoŜ artykułu.
16
Por. W. J a c h e r: Zachowanie zbiorowe (tłum). W: Encyklopedia psychologii, dz. cyt., s.
1062.
17
Por. G. L e B o n: Psychologia tłumu. Warszawa 1994.
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gdy tłum dochodzi do głosu, to w jednostkach rodzą się stany emocjonalne, nad
którymi tracą kontrolę a które później wydają im się obce i niezrozumiałe.
Wspomniany autor zdefiniował charakterystyczne dla osób w tłumie dwa zjawiska: zakaŜenia emocjonalnego oraz zwiększonej podatności na sugestię. W jego
ujęciu tłum personifikuje jedynie cechy ujemne, symbolizując zanik pierwiastka
racjonalnego w działaniu ludzi. Stąd w odróŜnieniu od „normalnej” świadomości
jednostki umysłowość tłumu jest wprost „nienormalna”18.
RównieŜ w sposób negatywny wpływ tłumu na jednostkę ocenia psychoanaliza. Zygmunt Freud uwaŜał, Ŝe tłum uwalnia spod kontroli superego siły drzemiące w nieświadomości. Dzięki głębokiej i prymitywnej skłonności do regresji
ku hordzie pierwotnej, rolę stróŜa standardów moralnych przejmuje lider tłumu.
Pozytywny rozwój będzie moŜliwy tylko w sytuacji sprzeciwu i buntu wobec
przywódcy tłumu.
Od czasów Le Bona, mimo błędów i uproszczeń w dokonanej przez niego
interpretacji, psychologia społeczna po dziś dzień, negatywnie ocenia wpływ
procesów charakterystycznych dla duŜych zbiorowości na zachowanie się i funkcjonowanie jednostki. Do rezultatów tego oddziaływania zalicza się m.in.:
• obniŜenie umiejętności korzystania z własnej inteligencji przez jednostki
tworzące tłum czy teŜ obniŜenie zdolności do krytycznego myślenia
• obniŜenie zdolności podejmowania decyzji, a co za tym idzie obniŜenie
się u jednostki poczucia osobistej odpowiedzialności19,
• wyzwalanie postawy bierności prowadzącej do hamowania realizacji potencjalnych moŜliwości jednostki,
• nabywanie zachowań nacechowanych prymitywną mentalnością, np. poczucie wszechmocy, nienawiść do wspólnego przeciwnika (wroga), podziw dla przywódcy lub głębokie oddanie dla własnej grupy, duŜa podatność na sugestię20.
Stąd konsekwencjami uczestnictwa w zgromadzeniach zwartych zbiorowości, jakimi były wiece hitlerowców czy wiece budowniczych komunizmu są
m.in.: alienacja jednostki, patologizacja jej osobowości; agresja wewnątrz jak i
na zewnątrz grupy; a w wypadku marksizmu takŜe wygaszanie aktywności jednostki, pogłębianie jej bierności; w konsekwencji destrukcja i niewydolność

18

Por. C. F. Graumann: Psychologia społeczna. W: Encyklopedia Blackwella. Psychologia
społeczna. Red. A. S. R. M a n s t e a d i i n n i. Warszawa 1996 s. 141.
19
O rozproszeniu odpowiedzialności w tłumie pisze np. R. C i a l d i n i: Wywieranie wpływu
na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk 1994 s. 128–130; zob. teŜ – E. A r o n s o n: Człowiek istota
społeczna. Warszawa 1978 s. 69n.
20
Por. M. S z e n t m a r t o n i, dz. cyt., s. 123–124.
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całego systemu we wszystkich dziedzinach: gospodarczej, społecznej oraz politycznej.
Psychologia społeczna rozróŜnia kilka podstawowych odmian tłumów:
agresywne, paniczne, rabunkowe oraz ekspresyjne21. Zbiorowości religijne zaliczane są do ostatniego z tych rodzajów tłumu ekspresyjnego i ich oddziaływanie
zwykle nie jest w Ŝaden sposób wyróŜnianie. W tym kontekście na chwilę uwagi
zasługuje próba wyjaśnienia procesów psychicznych zachodzących w tłumie,
której dokonał na gruncie psychologii głębi Carl G. Jung. PrzeŜycie toŜsamości
kolektywnej zalicza on do odrębnej grupy przeŜyć przemieniających osobowość
jednostki. Podobnie jak Le Bon, Freud i inni badacze psychologii tłumu, słynny
szwajcarski psycholog w sposób negatywny ocenia ten rodzaj przemiany psychiki jednostki. Podkreśla, Ŝe jest to przeŜycie z niŜszego (głębszego) poziomu
świadomości niŜ poziom przeŜycia indywidualnego. W konsekwencji jednostka
łatwo ulega sugestii tłumu i traci poczucie odpowiedzialności, co w konsekwencji prowadzi do zachowań niemoralnych. Później jednak, gdy jednostka wychodzi z tłumu wyzwala się z tego poprzedniego stanu jak z oszołomienia. Wsteczna
identyfikacja z niŜszymi i prymitywniejszymi stanami świadomości jest formą
regresji psychologicznej, gdyŜ zawsze łączy się z wsteczną identyfikacją z na pół
zwierzęcymi przodkami. JednakŜe, zdaniem Junga, taką, zachodzącą w tłumie,
regresję psychologiczną moŜe usunąć czynność kultowa będąca ośrodkiem działalności grupy. Uroczysty ryt przeŜywany kolektywnie uniemoŜliwia popadnięcie w zaleŜność od nieświadomych sił popędowych. Religijna czynność kultowa
dostarcza jednostce indywidualnych przeŜyć i w ten sposób umoŜliwia jej zachowanie świadomości. O ile jednak zabraknie w tłumie symbolu wyraŜającego
nieświadomość, a centralnym punktem zgromadzenia będzie jedynie opisywana
przez Le Bona „dusza masy”, to takie zgromadzenie stanie się wylęgarnią „epidemii psychicznych” jakich przykładem są chociaŜby wydarzenia w nazistowskich Niemczech22.
2. Dynamika zgromadzeń agoralnych
W ostatnich latach ubiegłego stulecia wśród współczesnych psychologów
społecznych pojawiła się odmienna od tradycyjnej ocena wpływu wielkich
zgromadzeń ludzi na uczestników. Inspiracją dla tego nowego podejścia były
zaobserwowane wyjątkowe fenomeny zachowań ludzi podczas działalności M.
Ghandiego w Indiach, wyzwalane przez ruch polskiej „Solidarności” w roku

21
22

Por. Cz. M a t u s i e w i c z, dz. cyt., s. 1064–1068.
Por. C. G. J u n g: Archetypy i symbole. Pisma wybrane. Warszawa 1993 s. 139–143.
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1980, czechosłowackiej „aksamitnej rewolucji” w roku 198923 czy teŜ „bałtyckiej drogi” przemian lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. na Litwie, Łotwie i w Estonii24. Szczególnie jednak zaliczają się do tego rodzaju fenomenów zgromadzenia papieskie z okazji pielgrzymek Jana Pawła II. Systematyczne badania w tym zakresie prowadzone przez A. Bielę ze współpracownikami, pozwoliły sformułować i empirycznie uzasadnić koncepcję pozytywnego
wpływu tychŜe zgromadzeń na uczestników. Wykazali oni, Ŝe wymienione wyŜej fenomeny społeczne nie mogą być zaliczane do opisywanych dotąd w literaturze zachowań tłumu. Stąd ten odrębny typ zachowań nazwali zgromadzeniami
agoralnymi25. W tych zgromadzeniach, wręcz przeciwnie do tłumu, wzrasta refleksyjność oraz odpowiedzialność uczestników.
JednakŜe, aby masowe zebranie ludzi nie było tłumem, lecz zgromadzeniem
o charakterze agoralnym musi ono spełniać ściśle określone warunki. A. Biela
wylicza następujące takie cechy:
• dobrowolność uczestnictwa w spotkaniu,
• charakter publiczny zapewniający otwartość dla uczestnictwa w spotkaniu ogółowi chętnych,
• wymiar masowy – spotkania obejmujące duŜe zbiorowości ludzi,
• zorientowanie na wartości jako motyw uczestnictwa w spotkaniu,
• poczucie wspólnoty ze względu na wartości uniwersalne,
• uruchamianie procesów wyraŜania, klaryfikacji, wzmocnienia i weryfikacji podstawowych dla doświadczenia agoralnego wartości,
• pozytywne konsekwencje społeczne spotkania odczuwane na skalę masową26.

23

Por. J. F e r j e n c i k: Velvet Revolution Meetings in Slovakia: Socio-Psychological Characteristics. W: Protection of environment: mental changes and social integration perspective. Red.
A. L. B i e l a, B. P a w ł o w s k i, B. R o Ŝ n o w s k i, J. S o b e k. Lublin 1993 s. 94.
24
Por. V. G a i d y s, D. T u r e i k y t e: Agoral Gatherings in Lithuania: An Example of „The
Baltic Way”. W: Protection of environment: mental changes and social integration perspective,
dz. cyt., s. 85–89; S. R a p o p o r t a s: Masin÷ pilietiškumo švent÷ kasdienyb÷s akistatoje. „ Sociologija: Mintis ir veiksmas”. R. 1997 nr 1 s. 125–131.
25
Nazwa zaczerpnięta została od greckiego słowa  oznaczającego rynek stanowiący
w staroŜytnej Grecji centrum polityczne, administracyjne, religijne i handlowe albo teŜ samo zgromadzenie obywateli w miastach-państwach decydujące o sprawach politycznych, religijnych i
sądowych.
26
Por. A. B i e l a: Agoral Gathering: A New Conception of Collective behavior. „Journal for
the Theory of Social Behavior”. R. 1989 nr 19 s. 311–336; T e n Ŝ e: Papieskie lato w Polsce. Szkic
psychologiczny wizyty–pielgrzymki papieŜa Jana Pawła II w Polsce. Londyn 1983; J. M a k s e l o n: Wezwanie i opór. Polacy a Jan Paweł II. Rzym 1997; W. P r ę Ŝ y n a: Zgromadzenia agoralne jako zjawisko społeczne. Analiza doświadczeń lat osiemdziesiątych w Polsce. „Roczniki Filozoficzne”. T. 41: 1993 z. 4 s.41–51.
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Stąd inne masowe ruchy czy duŜe zgromadzenia np. feministyczne, ekologiczne, antyglobalistów, mniejszości seksualnych, chociaŜ od strony zjawiskowej mogą wydawać się podobnymi do zgromadzeń agoralnych, to jednak nie
spełniając wymienionych warunków nigdy nie osiągają ontologicznej głębi27.
Natomiast skutkami psychospołecznymi procesów agoralnych są takie zjawiska jak: wzmocnienie podmiotowości poszczególnych uczestników przy jednoczesnym wzmocnieniu podmiotowości grupowej, wzrost tolerancji z pełnym
brakiem agresji i umocnieniem więzi międzyludzkich, podwójna transgresja
(indywidualna – przekroczenie własnego egotyzmu oraz społeczna - przekroczenie egotyzmu grupowego), doświadczenie metawartości takich jak np. prawda,
wolność, sprawiedliwość, sens Ŝycia. Ponadto wyłonił się nowy istotny element
spotkania i atmosfery papieskich zgromadzeń agoralnych – lider, czyli w tym
wypadku osoba papieŜa Jana Pawła II28. Innymi jeszcze psychologicznymi owocami tych spotkań są wzrost optymizmu, nadziei i wewnętrznej odwagi pobudzające aktywność, zarówno jednostkową jak i grupową.
Wartym podkreślenia szczególnym aspektem zgromadzeń agoralnych jest
problematyka duchowego rozwoju. Rozwój ten przypisywany dotąd róŜnym
odmianom indywidualizmu, jak się okazuje, przynaleŜy takŜe do pozytywnych
zgromadzeń zbiorowych o charakterze agoralnym. Stąd teŜ duchowy rozwój
staje się efektem nie tyle wykreowanej przez psychologię humanistyczną samorealizacji (por. A. Maslow, C. Rogers), ale owocem autotranscendowania (selftranscendence), czyli przekraczania siebie29. Samorealizacja (spełnianie siebie)
prowadzi często od indywidualizacji do subiektywizacji doświadczeń religijnych, a w konsekwencji moŜe doprowadzić do rozmaitych form partykularyzmu
czy nawet egoizmu. Takie ryzyko zagraŜać moŜe np. podejściu elitarnemu w
duszpasterstwie. Natomiast autotranscendowanie czyli przekraczanie swych
subiektywnych przeŜyć poprzez uczestnictwo w otwartym na Transcendencję
27

Por. С. С. Р а п о п о р т: „Агоралы”: здравый смысл и массовый праздник гражданственности. „Социологический Журнал”. R. 2002 nr 3 s. 21.
28
J a n P a w e ł I I sam daje świadectwo o owocach tych spotkań, m.in. w Novo millennio
ineunte, nr 9: Jeśli jakiś obraz Jubileuszu Roku 2000 mocniej niŜ inne utkwi nam w pamięci, to
będzie to z pewnością obraz ogromnej rzeszy młodych, z którymi udało mi się nawiązać jak gdyby
bezpośredni dialog, oparty na wzajemnej sympatii i na głębokim zrozumieniu. Toczył się on juŜ od
pierwszej chwili, gdy powitałem ich na placu św. Jana na Lateranie i na placu św. Piotra. Później
widziałem ich przechadzających się tłumnie ulicami Rzymu, radosnych – jak przystało na ludzi
młodych – ale zarazem zamyślonych, spragnionych modlitwy, poszukujących sensu Ŝycia i prawdziwej przyjaźni. Im samym i wszystkim, którzy ich widzieli, niełatwo będzie wymazać z pamięci
tamten tydzień, w którym Rzym stał się »młody z młodymi«.
29
Por. A. B i e l a, J.J. T o b a c y k: Self-transcendence in the agoral gathering: A case study
of pope John Paul II’s 1979 visit to Poland. „Journal of Humanistic Psychology”. T 27: 1987 nr 4
s. 390–405.
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zgromadzeniu agoralnym, otwiera takŜe na innych uczestników zgromadzenia,
na innych ludzi, a więc w konsekwencji bardziej usposabia do powszechnej miłości bliźniego. Ta druga alternatywa staje się nad wyraz atrakcyjną dla współczesnego człowieka, który jednocześnie jest skazany na Ŝycie w tłumie, jak i na
samotność. Dzieje się tak zwłaszcza w wielkich aglomeracjach miejskich. Dlatego teŜ człowiek współczesny staje się coraz bardziej wyczulonym na wartości
wspólnoty.

III. Psychologiczne implikacje zgromadzeń agoralnych
dla duszpasterstwa
Przez całe wieki Kościół prowadził działalność duszpasterską bez sięgania
do psychologii społecznej. Wypracowywano skuteczne na dane czasy zasady
pastoralne w oparciu o światło wiary i w oparciu o doświadczenia znaczących
duszpasterzy czy świętych. MoŜna by nadal postępować ta drogą i nie korzystać
z dorobku psychologii, ale byłoby to lekcewaŜeniem daru danego współczesnemu człowiekowi. Dar ten jednak oprócz wielu korzyści niesie z sobą teŜ pewne
zagroŜenia.
Pierwsze zagroŜenie moŜe zrodzić przecenianie znaczenia wiedzy psychologicznej dla całościowego wyjaśnienia wpływu grup na człowieka oraz dla skutecznego oddziaływania na niego. Człowiek jest podmiotem duszpasterstwa i
kaŜde oddziaływanie, aby nie stało się manipulacją musi posiadać charakter
podmiotowy i personalistyczny.
Inne niebezpieczeństwo wyniknąć moŜe z przeceniania roli psychologii
w walce ze złem i z grzechem oraz w budowaniu wspólnoty Kościoła. śycia
duchowego człowieka nie moŜna zredukować do doznań i prawidłowości psychologicznych, a duszpasterstwa nie moŜna sprowadzać do stosowania metod i
sposobów socjotechnicznych, bo psychologia nie posiada pełnego obrazu człowieka. W duszpasterstwie trzeba brać pod uwagę integralną wizję osoby ludzkiej30.
Oddziaływania duszpasterskie nie powinny ponadto spełniać funkcji psychoterapeutycznych i dynamiki zgromadzeń religijnych nie moŜna oceniać jedynie z perspektywy higieny psychicznej. Głównym celem duszpasterstwa jest
30

Osoby stworzonej na obraz i podobieństwo do Boga, podlegającej jednak grzechowi, i odkupionej przez Chrystusa, a oświecanej przez Ducha Świętego, powołanej przez Chrystusa do
jedności z Nim w Kościele i do wiecznego szczęścia w niebiosach (por. J. Sz k o d o ń: Duchowość: między teologią a psychologią. W: Czy dzisiaj moŜna formować bez psychologii? Red. M.
K o Ŝ u c h, J. P o z n a ń s k i. Kraków 2002 s. 23–24).
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budowanie Ciała Chrystusa oraz zbawienie człowieka. Natomiast stwarzanie
optymalnych warunków do integralnego rozwoju osobowości, zapobieganie psychopatologii czy teŜ oddziaływanie terapeutyczne są tylko drugorzędnym zadaniem grup duszpasterskich. NaleŜą do innego poziomu oddziaływania. Czasem
nawet, dla dobra zbawienia wiernych, oddziaływania pastoralne mogą celowo
naraŜać ich na przeŜywanie napięć emocjonalnych, stresów czy nawet frustracji.
Dobrze jednak będzie, o ile przy okazji oddziaływań religijnych osiągany będzie
takŜe skutek terapeutyczny31.
KaŜdy człowiek, zarówno na płaszczyźnie ludzkiej natury jak i łaski, jest
powołany do Ŝycia w społeczności. Określa się jako osoba nie przez odniesienie
do siebie samego, ale przez swój stosunek do innych32. Jednak sama przynaleŜność do grupy religijnej i uczestnictwo w Ŝyciu kościelnej wspólnoty nie zmienia
natury człowieka. Stąd moŜe on nadal doświadczać samotności, niezrozumienia i
niemocy. Wspólnota nie znosi bowiem ludzkiego „ja” i nie moŜe zastąpić człowieka w rozwiązywaniu jego osobistych problemów.
Z drugiej strony inne niebezpieczeństwa niesie ze sobą niedocenianie roli
psychologii w duszpasterstwie duŜych zgromadzeń. W przypadku takich grup nie
moŜna zatracić tego, co stanowi o ich agoralnym charakterze. W przeciwnym
wypadku zamiast formacji pastoralnej będziemy mieli do czynienia z manipulacją masami albo teŜ z czystą indoktrynacją charakterystyczną dla masówek o
znamionach zachowań tłumu. A chyba Ŝadnemu duszpasterzowi nie będzie zaleŜeć na tym, aby rezultatem jego wysiłku pastoralnego było obniŜenie umiejętności korzystania z inteligencji, czy teŜ obniŜenie zdolności podejmowania decyzji
i ponoszenia osobistej odpowiedzialności, ani teŜ nie chodzi o kształtowanie
bierności i hamowanie rozwoju moŜliwości jednostki. Nie chodzi teŜ o wyzwalanie prymitywnego poczucia wszechmocy, nienawiści do wspólnego wroga,
albo podziwu dla przywódcy czy teŜ głębokiej czci i oddania dla własnej grupy.
Tak jednak, jak uczy historia, niekiedy moŜe się zdarzyć. Zgromadzenia religijne
mogą nie posiadać charakteru agoralnego, o ile nie będą spełnione warunki wyliczone juŜ w poprzednim paragrafie.
I tak za nieskutecznością niektórych oddziaływań duszpasterskich na duŜe
grupy moŜe kryć się niespełnienie warunku dobrowolności uczestnictwa. Wydaje się, Ŝe z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia, gdy uczestnictwo w spotkaniu liturgicznym jest egzekwowane pod presją dopuszczenia lub nie do sakramentu bierzmowania, lub teŜ pod presją obowiązku szkolnego obejmującego
31

Relację pomiędzy celem i skutkiem oddziaływań religijnych oraz psychoterapeutycznych
omawia wiedeński psycholog V. E. F r a n k l: Nieuświadomiony Bóg. Warszawa 1978 s.77–78.
32
Por. E. M o u n i e r: Co to jest personalizm? Kraków 1960 s. 201.
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udział w rekolekcjach. Przymus stoi tu w wyraźnej opozycji do charakteru agoralnego tych zgromadzeń liturgicznych. Stosowanie kartek do spowiedzi i
sprawdzanie list obecności na mszach jakŜe jest podobne do egzekwowania
obecności na pochodach pierwszomajowych w epoce realnego socjalizmu. Skuteczność takich behawioralnych metod jest, co prawda natychmiastowa i zauwaŜalna, ale jak wykazują badania psychologiczne krótkotrwała i powierzchowna.
Przymus wymaga stałego nadzoru i wręcz przeciwdziała wykształceniu się motywacji wewnętrznej. W efekcie takich oddziaływań kościoły co prawda skutecznie się zapełnia, ale tylko na chwilę. Stąd jedynym niekwestionowanym
efektem takiego oddziaływania jest wzrost poczucia wartości u duszpasterzy,
którzy juŜ nie muszą prezentować sobą innych kompetencji. NaleŜy jeszcze zaznaczyć, Ŝe wszelkie działanie pod przymusem, naruszające godność osobową
człowieka, jest dla niego nieprzyjemne, obniŜa poczucie wartości i nieuchronnie
wywołuje psychiczne urazy33, które mogą wywrzeć wpływ na osobistą religijność w całym Ŝyciu dorosłym.
Warunkiem istotnym dla zachowania agoralnego charakteru zgromadzenia
jest takŜe zorientowanie na wartości uniwersalne jako główny motyw uczestnictwa w spotkaniu oraz jako płaszczyzna poczucia wspólnoty. Wspólnota odczuwana przez uczestników zgromadzeń agoralnych buduje się na łączących ich
wartościach uniwersalnych takich jak np. wiara, prawda, wolność, solidarność,
nie na wspólnych potrzebach biopsychicznych, psychospołecznych czy socjalnych. Taka uniwersalna motywacja musi być deklarowana i formowana w sposób wyraźny i bezpośredni. Uczestnicy masowych spotkań mogą posiadać wiele
innych motywów, które ich poruszają do przyłączenia się do grupy (np. ewangeliczny tłum szukał Jezusa, bo jedli chleb do sytości – J 6, 26). Współcześnie
waŜnymi motywami psychospołecznymi udziału w masowych akcjach duszpasterskich moŜe być więź koleŜeńska, poszukiwanie silnych doznań emocjonalnych, potrzeba bycia w środku wielkich wydarzeń, a w przypadku pielgrzymek
czy międzynarodowych spotkań młodych mogą to być atrakcje turystyczne lub
ekonomiczne (minimalne koszty udziału, ułatwienia wyjazdu za granicę). Oczywiście takie motywy nie przekreślają całkowicie sensu uczestnictwa, ale będą
sprawiać, Ŝe jego owoce będą pozbawione charakteru agoralnego. Natomiast
dynamika zgromadzeń agoralnych wykazuje, Ŝe nawet człowiek wykorzeniony,
bezdomny, głodny, zniewalany i wykluczany z Ŝycia społecznego oraz duchowego potrzebuje nie tylko obrońcy i opiekuna, ale i pasterza, który mu będzie przypominał o „Chlebie z nieba” (por. J 6.27).

33

Por. B. W o j c i s z k e: Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa
2002 s. 412.
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WaŜnym dla owocności zgromadzenia jest ponadto uruchamianie procesów
wyraŜania i klaryfikacji wartości. Uczestnicy masowych spotkań z papieŜem
przychodzą nie tylko po to, aby słuchać, ale takŜe po to, aby aktywnie uczestniczyć w wydarzeniu spotkania. Koniecznym jest, aby podczas duŜych spotkań
duszpasterskich wierni mogli uczestniczyć w sposób interaktywny (np. klaszcząc, śpiewając, a nawet tańcząc). Oddziaływanie w trakcie zgromadzenia agoralnego nie moŜe być tak jednokierunkowe jak mass media. Duszpasterze i liderzy spotkań muszą być otwartymi na reakcje słuchaczy tak, aby spotkanie składało się z kolejnych etapów dialogu. Stąd naleŜy sięgać zarówno do wypróbowanych sposobów i form duszpasterstwa zwyczajnego, jak i do niekonwencjonalnych sposobów formacji, takich jak np. muzyczna i widowiskowa oprawa spotkań lednickich. JednakŜe duszpasterstwo duŜych zgromadzeń nie moŜe być ani
ucieczką w dewocję, ani teŜ nie moŜe opierać się na spektakularnych i najwymyślniejszych naboŜeństwach, którym brak teologicznej głębi. Ma zaspokoić
istniejący głód duchowości oraz doprowadzić uczestników do dojrzałej odpowiedzi na wezwanie BoŜe34. Owocność udziału w zgromadzeniu wymaga nieustannej weryfikacji wartości, a pogłębianie wiary dokonuje się poprzez ponawiane osobiste wybory.
Cechą zgromadzeń agoralnych jest ponadto charyzmatyczny przywódca.
Koncentrując rzesze ludzkie wokół siebie ma nad nimi władzę, czyli ma moŜliwość kierowania ich zachowaniami. Charyzmatyczny lider zwykle głosi jakieś
przesłanie, roztacza dalekosięŜną emocjonalną wizję, budzi nadzieję i zaufanie w
ludziach. Do jego umiejętności społecznych naleŜy zindywidualizowane traktowanie ludzi, trafne odczytywanie znaczenia cudzych reakcji i sprawne posługiwanie się wraŜeniem, jakie wywiera na innych35. MoŜe się tu posłuŜyć zachowaniami opartymi na humorze, uroku osobistym i dobrej prezencji, demonstrowaniem własnych kompetencji36, zmniejszaniem dystansu między sobą a resztą
zgromadzenia (dotyczy to jednak tylko przywódców mających silną pozycję),
utrzymywaniem wysokich oczekiwań względem grupy, udowadnianiem odporności na doznawane poraŜki, umiejętnością motywowania innych (poprzez dodawanie im pewności siebie, operowanie emocjonalnymi komunikatami czy

34

Por. 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. 257.
35
Por. W o j c i s z k e, dz. cyt., s. 410.
36
JednakŜe odwoływanie się do własnych kompetencji i fachowości pociąga za sobą niebezpieczeństwo zwane efektem bumerangu. Okazuje się, Ŝe jeśli ktoś usiłuje wywrzeć wraŜenie, iŜ jest
mądrzejszy i bardziej kompetentny wywołuje tym samym opór. W efekcie, wyzwala zachowania
buntownicze i przekornie odwrotne od tego, czego oczekuje. Stąd prezentacja własnej osoby jako
fachowej i kompetentnej nie moŜe wywoływać wraŜenia zbytniej pewności siebie i arogancji.
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apelowanie do wartości) oraz wypowiadaniem uwag osobistych pod adresem
poszczególnych członków grupy37.
Tłum oczekuje od takiego przywódcy przede wszystkim otwartości, łatwego
wchodzenia w dialog, psychicznej obecności i emocjonalnej bliskości, ale zarazem oczekuje od niego prawdziwego doświadczenia, głębokiego spojrzenia na
Ŝycie i aktualne problemy, a fundamentalną rolę odgrywa jego autorytet. Podstawą autorytetu i siły oddziaływania nie są jednak jakieś wrodzone talenty czy
wyuczone sposoby autoprezentacji i wpływu na innych, ale przede wszystkim
charakter wzajemnej relacji zakładającej porozumienie, uznanie i zaufanie przywódcy przez uczestników zgromadzenia. Ponadto legitymacji władzy autorytetu
w sferze oddziaływania pastoralnego udziela takŜe autentyczność religijności i
moralności. Zafałszowanie w tych sferach Ŝycia u duszpasterzy–przywódców
moŜe prowadzić do zaniechania praktyk religijnych w myśl zasady: lepiej być
wierzącym i niepraktykującym niŜ nieszczerym38.

Z perspektywy długofalowej strategii pastoralnej istotnym błędem byłaby
koncentracja na tzw. akcjach duszpasterskich, bez całościowego programu39.
Konieczne są dalsze etapy formacji pogłębiające zainicjowane podczas spotkań
masowych procesy czy bardzo nasycone emocjami przeŜycia religijne. PrzeŜycia
i doświadczenia religijne mające miejsce w czasie spotkań agoralnych są bardzo
istotne dla pełni i harmonii rozwoju osobowości oraz dla dojrzałości religijnej.
Wydają się konieczne zwłaszcza dla zrównowaŜenia jednostronności formacji
intelektualnej. Badania socjologiczne ukazują następujące ostatnimi laty zjawisko pogłębiania się wiedzy religijnej młodzieŜy, która uczęszcza na katechezę w
szkole. Znajomość chrześcijańskiej doktryny umoŜliwia jej wypowiadanie się na
ten temat, ale nie daje Ŝadnych gwarancji na włączenie się w Ŝycie Kościoła.
Stąd przebiegająca w szkołach formacja intelektualna wręcz domaga się dopełnienia w osobistym i grupowym doświadczeniu religijnym40.
Zarazem jednak badania socjologiczne pokazują, Ŝe młodzieŜ polska spełnia
praktyki religijne głównie z motywów religijno-kościelnych41. Z tych samych
37

Por. C. K. O y s t e r: Grupy. Psychologia społeczna. Poznań 2000 s. 244.
Por. K. P a w l i n a: Polska młodzieŜ przełomu wieków. Warszawa 1998 s. 49.
39
Por. P r z y b e c k i, dz. cyt., s.256.
40
Por. P a w l i n a, dz. cyt., s. 48.
41
Zob. np. Z. K a w e c k i: Czym jest dla młodzieŜy religia. „Argumenty”. R. 1983 nr 48 s. 4;
J. B a n i a k: Studenci a wartości naczelne. „Studia Socjologiczne”. R. 1986 nr 4 s. 83; A. G a l e k:
Praktyki religijne jako przejaw poboŜności ludowej (na przykładzie wybranych społeczności lokalnych Lubelskiego Zagłębia Węglowego). W: Religijność ludowa. Ciągłość i zmiana. Red. W.
P i w o w a r s k i. Wrocław 1983 s. 211–213.
38
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powodów moŜe jednak kiedyś zanegować sens praktyk poboŜnościowych. Wiara
moŜe nie przetrwać, o ile zawieszona będzie tylko na przyzwyczajeniu. Dlatego
domaga się ciągłego pogłębiania i przenikania z Ŝyciem. A to moŜna osiągnąć w
duszpasterstwie indywidualnym czy w formacji w małych wspólnotach.
Akcje masowe angaŜujące tysiące to tylko jeden ze sposobów poszukiwania
adekwatnej do dzisiejszych czasów formuły dla duszpasterstwa, aczkolwiek nie
jedyny, choć bardzo istotny. Dlatego tę metodę wykorzystuje papieŜ. Gromadzi
tłumy nie dlatego, Ŝe je lubi, Ŝe szuka poklasku u duŜej publiczności, ale Ŝe widzi, iŜ tylko w ten sposób moŜna dotrzeć do kaŜdego człowieka.
Ponadto owoce spotkań masowych okazują się udziałem nie tylko bezpośrednich uczestników, ale – jak pisze Jan Paweł II – kaŜde z [jubileuszowych
spotkań] (…) pozostawiło określone przesłanie nie tylko tym, którzy bezpośrednio w nim uczestniczyli, ale takŜe tym, którzy o nim słyszeli lub brali w nim
udział z oddali, za pośrednictwem środków społecznego przekazu42.
Stąd moŜemy wyciągnąć wniosek, Ŝe duszpasterstwo w formie duŜych
zgromadzeń ciągle jest potrzebne, ale by mogło w pełni owocować, musi być
bogatsze niŜ dotychczas. Przed teologią pojawia się tu waŜne zadanie poszukiwania takiego modelu wspólnoty, która odpowiadać będzie na wszystkie potrzeby dojrzewającej osobowości młodego człowieka, która wprost domaga się
uczestnictwa w grupie i to nie tylko w małej, ale i w duŜej. Ewangelizacja musi
przebiegać na wielu płaszczyznach: w rodzinie, poprzez katechizację i Ŝycie
sakramentalne, poprzez udział w działalności ruchów i stowarzyszeń religijnych,
oraz wyspecjalizowane duszpasterstwa połączone z indywidualnym kierownictwem, poprzez uczestnictwo w Ŝyciu Kościoła lokalnego, a takŜe udział w pielgrzymkach, spotkaniach młodych itd. Pomiędzy tymi formami nie ma toŜsamości, nie są one teŜ dla siebie prostą alternatywą, ani nie stanowią względem siebie jakiejś konkurencji, ale według dualnego modelu duszpasterstwa mogą i
powinny tworzyć komplementarną całość. Łączy je przy tym wspólny cel, czyli
taka formacja młodych ludzi, której owocem będzie umiejętność bycia z innymi
ludźmi we wspólnocie.

42

J a n P a w e ł I I: List apostolski Novo millennio ineunte, dz. cyt., nr 10.
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Duszpasterstwo grupowe w kontekście
zadań wychowawczych

Młodzi ludzie, szukający oparcia w małych grupach, potrafią rozmawiać z
rówieśnikami o swoich problemach, ale nie są w stanie ich rozwiązać. W tym
kontekście naleŜy rozwaŜyć aktualne znaczenie postulatu Ado del Monte, który
twierdzi, Ŝe trzeba najpierw gruntownie poznać sytuację świata młodzieŜy i z
miłością, i zaufaniem odróŜnić znaki pozytywne – a jest ich wiele – które świadomie czy nieświadomie wyraŜają młodzi ludzie. Wreszcie konieczne jest tworzenie grup, kół i stowarzyszeń, byleby tylko były one kościelne. W nich przede
wszystkim doświadcza się tajemnicy Chrystusa i kształtuje się wspólnota eklezjalna1.
Duszpasterstwo podstawowe skierowane jest do ludzi „nawróconych” i
uczestniczących w Ŝyciu Kościoła. Wszyscy chcieliby pracować z młodzieŜą
konsekwentną w wyznawaniu swojej wiary. Młodzi chrześcijanie potrzebują
jednak coraz częściej „duszpasterstwa nawrócenia”, gdyŜ niedojrzała postawa
wiary dystansuje ich od wartości ewangelicznych i utrudnia czynny udział w
Ŝyciu Kościoła, a zwłaszcza wspólnoty parafialnej2. Realizowanie zadań duszpasterstwa nawrócenia jest moŜliwe w ramach duszpasterstwa grupowego, którego
jednym z celów jest wychowanie ewangelizujące.

1

Sytuacja w świecie młodzieŜy. „śycie i Myśl”. R. 28: 1978 nr 2 s. 50.
Zob. H. W i e h: Kirchenfremde Christen. Anregungen und Hilfen für die Pastoral. Würzburg 1984 s. 29–72; W. F r i e d b e r g e r: Pastoral mit Distanzierten. Situation-Kontaktnahme.
München 1981 s. 53–105.
2
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I. Podstawy wychowania
Podstawą wychowania, a jednocześnie źródłem wszelkich praw człowieka,
jest godność osoby ludzkiej, która ma swoje uzasadnienie biblijno-teologiczne,
filozoficzne, humanistyczne (ludzkie) i prakseologiczne (praktyczne). Sobór
Watykański II naucza, Ŝe godność człowieka wymaga, aby działał ze świadomego i wolnego wyboru, to znaczy osobowo, od wewnątrz poruszony i naprowadzony, a nie pod wpływem ślepego popędu wewnętrznego lub teŜ zgoła przymusu
zewnętrznego. Taką zaś wolność zdobywa człowiek, gdy uwalniając się od
wszelkiej niewoli namiętności, dąŜy do swego celu drogą wolnego wyboru dobra
oraz zapewnia sobie skutecznie i pilnie odpowiednie pomoce (KDK 17). W ten
sposób został określony podstawowy cel pedagogii chrześcijańskiej, jakim jest
przygotowanie młodych ludzi do Ŝycia w wolności. Uznając wolność za najwaŜniejszy wymiar godności człowieka, moŜna ukazać bliskie związki pedagogii
religijnej z wychowaniem ogólnym. Wynika to przede wszystkim stąd, Ŝe w
wychowaniu religijnym wszystkie „świeckie” zadania wychowawcze, a zwłaszcza odkrywanie świata, sensu i celu jego istnienia, zatrzymują swą relatywną
autonomię. Zasadnicza róŜnica między wychowaniem a wychowaniem religijnym
– zauwaŜa Z. Marek – polega na tym, Ŝe wychowanie religijne – dzięki moŜliwościom ukazywania religijnego sensu i znaczenia odkrywanej i poznawanej przez
dziecko rzeczywistości – posiada szerszy zakres oraz bogatsze moŜliwości motywacyjne. Natomiast o tym, czy proces ten będzie miał charakter wychowania
religijnego, czy teŜ nie, zdecydują ci, którzy wychowaniu nadadzą konkretny
kształt3. MoŜna zatem stwierdzić, Ŝe decydujące znaczenie dla całej rzeczywistości wychowania religijnego ma poziom formacji chrześcijańskiej wychowawców
i duszpasterzy.
W chrześcijańskim wychowaniu młodzieŜy uwzględnia się pedagogię ogólną, ale właściwym jego początkiem jest pedagogia religijna. Dzięki wychowaniu
religijnemu – stwierdza Z. Marek – moŜliwe jest szersze spojrzenie na otaczający świat, przy czym z faktu tego wynikają o wiele trudniejsze zadania. Są to zadania, które stawia Chrystus. Najkrócej mówiąc jest to wezwanie do miłości i
słuŜby aŜ do zapomnienia o sobie, do słuŜby odpowiedzialnej za drugiego człowieka posuniętej do najdalszych granic: słuŜby nieprzyjaciołom, jak tego nauczył i jak to czynił Jezus. Właśnie przedstawiony przez Niego ideał wydaje się
prowadzić do pełnego człowieczeństwa, które pragnie zapoczątkować pedagogika religijna. Dzięki temu ideałowi ludzkie pytania «skąd» i «dokąd», pytanie o

3

Z. M a r e k: Wychowanie religijne i rozwój człowieczeństwa. W: W słuŜbie człowiekowi.
Studium duszpastersko-katechetyczne. Kraków 1991 s. 81.
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sens ludzkiego działania, a przede wszystkim o sens Ŝycia otrzymują pełną odpowiedź4.
Wynika stąd drugi cel wychowania chrześcijańskiego, jakim jest wspomaganie wychowanków w kształtowaniu ich człowieczeństwa na wzór Chrystusa.
NaleŜy jednak przyjąć zasadę, Ŝe w chrześcijańskim obrazie człowieka jawi się
potrzeba uwzględnienia wiary, jako meritum pedagogii chrześcijańskiej, czyli
inaczej wychowania w wierze, które pozwala się prowadzić czy kierować »wierzącym« rozumieniem człowieka5. „Oczyma wiary” naleŜy teŜ spojrzeć na człowieka, który jest obrazem Boga w całym swym jestestwie cielesno-duchowym.
Osobę ludzką moŜna określić w trzech podstawowych wymiarach człowieczeństwa: indywidualnym (fizyczno-psychicznym), społecznym (wspólnotowym) i duchowym (nadprzyrodzonym). Te trzy wymiary dotyczą równieŜ Ŝycia
wiary, która jest jednocześnie inkarnacyjna i wspólnotowa, i transcendentna.
PrzeŜywanie wiary, jej wzrastanie i wyraŜanie na zewnątrz dokonuje się w codzienności, która ma wymiar materialny (inkarnacyjny). Wspólnotowość wiary
wynika z idei Kościoła (communio), który jest nowym ludem, ludem mesjanistycznym, ustanowionym przez Chrystusa dla wspólnoty Ŝycia, miłości i prawdy
(por. KK 9). Transcendentny charakter wiary określa natomiast doświadczenie
chrześcijańskie, które jest uczestnictwem w doświadczeniu Boga właściwym
Synowi. Stąd – stwierdza W. Słomka – nic dziwnego, Ŝe Jezus Chrystus zajmuje
centralne miejsce w doświadczeniu chrześcijańskim Boga, Ŝe stoi On u podstaw
jego moŜliwości i sam jest jego treścią. Oczywiście, mówiąc o wierze, mamy na
myśli nie wyłącznie akt wiary, lecz wiarę, która jest oŜywiana miłością i nadzieją6.
Ludzkie „ja” jest uzdolnione do spotkania Boga objawiającego się i zbawiającego, gdyŜ człowiek posiada, stworzoną przez Boga, moŜliwość udziału w
doświadczeniu apostolskim (por. 1 J 1, 1–4)7. Jeśli człowiek zacznie Ŝyć według
tego nadnaturalnego uzdolnienia, będzie mógł odkryć i spotkać nadprzyrodzoną
rzeczywistość zawartą w Objawieniu dokonanym w Jezusie Chrystusie. Zadaniem chrześcijanina jest wyinterpretowanie spotkanej w Jezusie z Nazaretu rzeczywistości objawionej, ale warunkiem jest uwolnienie się od wszelkich uprzedzeń zrodzonych przez światowe przyzwyczajenia. Jest to trzeci cel pedagogii
4

TamŜe, s. 86–87.
J. V a n d e r V l o e t: Obraz człowieka jako fundament pedagogii. „Communio”. Wydanie polskie. R. 12: 1992 nr 69 s. 10–11.
6
W. S ł o m k a: Bóg i człowiek w doświadczeniu chrześcijańskim. W: Bóg i człowiek w doświadczeniu religijnym. Lublin 1986 s. 219.
7
W. S ł o m k a: Doświadczenie chrześcijańskie i jego rola w poznawaniu Boga. Lublin 1972
s. 46.
5
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chrześcijańskiej – budowanie fundamentów dla kształtowania postawy człowieka wierzącego. Dopiero na gruncie tego nowego uzdolnienia nadnaturalnego
moŜliwy jest akt wiary, miłości i nadziei nadnaturalnej, przez które człowiek
odkrywa taką rzeczywistość BoŜego objawienia, jaka została objawiona, i spotyka się z nią; dopiero dzięki efektywnemu spotkaniu naszego „ja” przebóstwionego z rzeczywistością objawioną aktem wiary, miłości i nadziei doświadczenie
Słowa Boga, Syna BoŜego, staje się naszym osobistym doświadczeniem i dzięki
temu będziemy mogli mówić o naszym spotkaniu Boga objawienia i zbawienia i
naszym doświadczeniu chrześcijańskim, a więc o swego rodzaju naoczności wiary, miłości i nadziei; naoczności, która staje u podstaw całego poznania i Ŝycia
chrześcijańskiego8.
Do istoty „bycia chrześcijaninem – człowiekiem wierzącym” naleŜy równieŜ
wzbogacanie wiary zarówno w sensie obiektywnym (przedmiotowym) – treść
wiary, jak teŜ podmiotowym (osobowo-egzystencjalnym) – postawa wiary. Dochodzi do tego trzeci element – transcendentny wymiar wiary, który wynika z
nadprzyrodzonej rzeczywistości spotkanego w niej Boga (zob. KO 5)9. Te trzy
elementy składają się na wychowanie chrześcijańskie, które ma prowadzić do
dojrzałej postawy wiary10, w której najbardziej ewangeliczna jest motywacja
mistyczna i społeczno-religijna11. W miarę przechodzenia do kolejnych poziomów (stopni) dojrzałości postawy chrześcijańskiej, zwiększa się rola nadnaturalnego uzdolnienia ludzkiego „ja” do wiary, miłości i nadziei, dzięki czemu człowiek jest przygotowany do tego, aby spotkać Boga objawienia i zbawienia. To
uzdolnienie pozwala chrześcijaninowi stać się uczestnikiem bogactwa doświadczenia Trójjedynego Boga właściwego Słowu Wcielonemu. Uczeń Chrystusa
faktycznie spotyka i doświadcza Boga przez aktywność wiary, miłości i nadziei,
gdyŜ aktywność ta jest o tyle moŜliwa, o ile Bóg jest obecny w łasce wewnętrz8
9

W. S ł o m k a: Bóg i człowiek w doświadczeniu chrześcijańskim, art. cyt., s. 218.
K. W o j t y ł a: Wiara ludzi, którzy stanowią Kościół. W: Wiara i Ŝycie. Warszawa 1985 s.

15.
10

Kryteria dojrzałej postawy wiary częściowo korelują z kryteriami dojrzałej religijności, które moŜna sprowadzić do pięciu podstawowych: 1. Autonomia motywacji religijnej; 2. Nieantrpomorficzna koncepcja Boga (kryterium negatywne); 3. Umiejętność rozróŜniania w religii elementów istotnych i związanych z nią przypadkowo; 4. Umiejętność pozytywnego przezwycięŜania
kryzysów religijnych; 5. Autentyczność przekonań religijnych (Z. C h l e w i ń s k i: Religijność
dojrzała. W: Wybrane zagadnienia z psychologii pastoralnej. Lublin 1989 s. 12). Dojrzałość postawy wierzącego wyraŜa się przede wszystkim w uznaniu Jezusa Chrystusa i Jego dzieła zbawczego za punkt centralny wiary. WaŜnym przymiotem dojrzałej wiary jest pogłębiona świadomość
religijna, która pozwala odróŜnić to, co Boskie i konieczne do zbawienia, od tego, co ludzkie,
zmienne i niekonieczne do zbawienia. Świadomość religijna pozwala odróŜnić elementy autentyczne od fałszywych w doktrynie i praktyce Ŝycia chrześcijańskiego.
11
Zob. E. P i n: Motywacje postaw religijnych a przejście od cywilizacji pretechnicznej do
cywilizacji technicznej. „Znak”. R. 21: 1969 nr 178–179 s. 528.
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nej i zewnętrznej, o ile jest obecny w ludzkim „ja” nadnaturalnym i w świecie
objawienia12.

II. Zadania wychowawcze duszpasterstwa grupowego
Obok zaplanowanych i zorganizowanych działań pedagogicznych, podejmowanych przez wychowawców do tego powołanych i przygotowanych, na
kształt wychowania coraz skuteczniej oddziałują równieŜ spontaniczne procesy
społeczno-kulturowe, a takŜe niepowołane do tego podmioty wychowawcze.
KaŜdy rodzaj czynności wychowawczych jest zagroŜony wypaczeniami, a niektóre wpływy o patologicznym charakterze z góry są „zaplanowane” w celu dezintegrowania osobowości młodych ludzi (sekty, grupy przestępcze, subkultura
środowiska młodzieŜowego, mass media – zwłaszcza internet). Tym większe
znaczenie ma kaŜdy rodzaj pozytywnego, bezpośredniego oddziaływania pedagogicznego, zwłaszcza tych akcji wychowawczych, które skierowane są do młodzieŜy zagroŜonej dezintegracją osobowościowo-społeczną, młodzieŜy poszukującej, wątpiącej, zagubionej, zaniedbanej, zbuntowanej, zawiedzionej, rozbitej,
uzaleŜnionej, pechowej, porzuconej, niechcianej, wyklętej, pozbawionej godności, odartej z ideałów i wartości, zrozpaczonej, agresywnej, z małym poczuciem
własnej wartości, z brakiem wiary w siebie13.
NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe pedagogia z jednej strony domaga się układów
zamierzonych, zaplanowanych i zorganizowanych, ale z drugiej strony uzaleŜniona jest od wpływów naturalnych, samoczynnych i spontanicznych14. Te dwa
układy wzajemnie się przenikają, wspierają i dopełniają, dlatego wykluczenie, a
nawet ograniczenie któregokolwiek z nich prowadzi albo do mechanizacji, bez12

W. S ł o m k a: Bóg i człowiek w doświadczeniu chrześcijańskim, art. cyt., s. 219.
W orędziu do wiernych wystosowanym na zakończenie IV Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów wskazano na znaczenie rozwoju nowych, młodych pokoleń, które są coraz bardziej
świadome siebie. Ojcowie synodalni stwierdzili, Ŝe z powodu swej liczebności i wartości oraz ze
względu na nadzieję, jaką stanowią dla przyszłości, mają one wielkie znaczenie dla rodzaju ludzkiego. Tendencje, które przenikają nasze społeczeństwo odbijają się szczególnie Ŝywym echem w
tych pokoleniach. Z całą mocą dają one wyraz rozdarciu kulturalnemu i następstwom zmian społecznych. Częstokroć młodzi płacą za błędy i upadki starszego pokolenia. Częściej są ofiarą fałszywych przywódców, którzy wykorzystują ich szlachetność i wielkoduszność (Współczesna katecheza zwłaszcza dzieci i młodzieŜy. Orędzie do Ludu BoŜego Zgromadzenia Ogólnego Synodu
Biskupów. Warszawa 1978 s. 3).
14
W historii wychowania moŜna wyróŜnić dwie podstawowe koncepcje: 1) mechaniczną,
kiedy wychowawca formuje swego wychowanka (wcześniej trzeba ucznia poznać – diagnoza)
zgodnie z wyznaczonymi celami; 2) organiczną – wychowawca pomaga wychowankowi w wewnętrznym rozwoju , który przebiega według właściwych jego osobowości praw (J. T a r n o w s k i: Problem chrześcijańskiej pedagogiki egzystencjalnej. Warszawa 1982 s. 174).
13
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duszności i statyczności, albo do przypadkowości, okazjonalności i sporadyczności wychowania15. Przyjmując załoŜenie, Ŝe wychowanie religijne wspomaga
młodego człowieka w rozwoju osobowym i egzystencjalnym, to najwaŜniejszym
zadaniem pedagogii ewangelizującej staje się wprowadzenie ucznia Chrystusa w
„uniwersum prawdy” Ewangelii i przygotowanie do samodzielnego poruszania
się w jej „obszarze”.
Młody człowiek, ucząc się przejmować odpowiedzialność za samego siebie,
staje się autokreatorem swojego Ŝycia. W miarę dorastania, coraz większą rolę w
jego rozwoju osobowym, zaczyna spełniać wolność podejmowania decyzji i
dokonywania wyborów, a to wymaga wiedzy i mądrości. Z antropologicznej
koncepcji komunikacji wynika, Ŝe wiedza jest czymś, czego nie da się „wtłoczyć” z zewnątrz, ale co musi rodzić się samoistnie, jako owoc świadomości
duchowej człowieka. Narodziny te mają jednak charakter publiczny, gdyŜ odbywają się w kręgu wspólnoty wcielenia, w bezustannych, Ŝywych kontaktach z
innymi. Nie są i nie mogą to być kontakty zawsze nowe i tylko przypadkowe.
Wręcz przeciwnie, biorąc pod uwagę fakt ciągłości fizycznego i duchowego
istnienia ludzi trzeba przyjąć, Ŝe ich kształt określa wspólnota egzystencji, podobnie jak zasoby wiedzy jednostki kształtuje i powiększa nieprzerwany strumień doświadczeń. MoŜna więc stwierdzić, Ŝe wiedza – rezultat tej wspólnoty
Ŝycia – rodzi się równolegle, a moŜe nawet harmonijnie w umysłach poszczególnych ludzi. Identyczne, odbierane przez zmysły sygnały lub wyraŜenia mogą być
– wraz ze wzrostem wiedzy – rozumiane i interpretowane coraz bardziej podobnie przez innych ludzi. Czynnikiem umoŜliwiającym tę komunikację jest w
pierwszym rzędzie duchowa natura umysłu ludzkiego. To właśnie duch pozostaje identyczny z sobą bez względu na czas, zachowuje teŜ przeszłość, uobecniającą się jako pamięć i dzięki temu moŜe istnieć doświadczenie, to znaczy potok
wraŜeń, które tworzą swoistą całość w ciągłości16. Doświadczenie, wiedza i mądrość to cele wychowania ewangelizującego, które pozwala docenić „pracę nad
sobą”, samodoskonalenie, samokształcenie, a przede wszystkim umoŜliwia dowartościowanie rozwoju wewnętrznego człowieka w oparciu o „moŜliwość rozumienia”, którego podstawą, a jednocześnie źródłem jest prawda ewangeliczna.

15

Zob. E. S u j a k: Sprawy ludzkie. Kraków 1972 s. 152–162.
P. H e n r i c i: Ku antropologicznej filozofii komunikacji. W: Kościół a środki społecznego
przekazu. Warszawa 1990 s. 30.
16

30

III. Wychowanie ewangelizujące w grupach religijnych
Działalność w grupach religijnych daje młodym chrześcijanom szanse szukania sensu Ŝycia w Ewangelii17. Kościół nie moŜe odstąpić człowieka, którego
«los» - to znaczy wybranie i powołanie, narodziny i śmierć, zbawienie lub odrzucenie w tak ścisły i nierozerwalny sposób zespolone są z Chrystusem (RH 14).
Trzeba jednak docenić prawdę, Ŝe kaŜdy człowiek, osoba, ma swoją własną historię Ŝycia, a nade wszystko swoje własne dzieje »duszy«. Człowiek, który zgodnie z wewnętrzną otwartością swego ducha, a zarazem tylu i tak róŜnymi potrzebami ciała, swej doczesnej egzystencji, te swoje osobowe dzieje pisze zawsze
poprzez rozliczne więzi, kontakty, układy, kręgi społeczne, jakie łączą go z innymi ludźmi – i to począwszy od pierwszej chwili zaistnienia na ziemi, od chwili
poczęcia i narodzin. Człowiek w całej prawdzie swego istnienia i bycia osobowego i zarazem »wspólnotowego«, i zarazem »społecznego« – w obrębie własnej
rodziny, w obrębie tylu róŜnych społeczności, środowisk, w obrębie swojego
narodu czy ludu (...), w obrębie całej ludzkości – ten człowiek jest pierwszą drogą, po której winien kroczyć Kościół w wypełnianiu swego posłannictwa, jest
pierwszą i podstawową drogą Kościoła, drogą wyznaczoną przez samego Chrystusa, drogą, która nieodmiennie prowadzi przez Tajemnicę Wcielenia i Odkupienia (RH 14).
Wychowanie ewangelizujące w realizacji tego wymagania powinno być
wspierane przez róŜne dyscypliny naukowe: teologię pastoralną, socjologię religii, etykę, medycynę, psychologię teoretyczną i eksperymentalną, pedagogikę.
Dzięki szerokiej wiedzy o człowieku moŜna przede wszystkim dowartościować
czynniki psychiczne w integralnym rozwoju osobowości, gdyŜ odgrywają one
szczególną rolę w Ŝyciu człowieka (jednostkowym i społecznym)18. Wiedza z
zakresu tych dyscyplin jest teŜ niezbędna w duszpasterstwie grupowym, której
17
Wierni świeccy, jako członkowie Kościoła, posiadają powołanie i misję głosicieli Ewangelii. Do wypełniania tej misji upowaŜniają ich i zobowiązują sakramenty chrześcijańskiej inicjacji
(ChL 33), przez które mają udział w jedynym kapłaństwie Chrystusa. Udział w posłannictwie
ewangelicznym zobowiązuje uczniów Chrystusa do uznania i zastosowania się do trzech konkretnych zasad, które moŜna wyrazić następująco: 1) Ewangelia jest skierowana do wszystkich ludzi,
dlatego w komunikacji ewangelicznej nie moŜna stawiać granic ani teŜ ustalać Ŝadnych warunków
głoszenia Dobrej Nowiny konkretnemu człowieka (dobremu czy nie-dobremu) w jego aktualnej
sytuacji Ŝyciowej; 2) w realizowaniu komunikacji ewangelicznej naleŜy korzystać z wszystkich
moŜliwych środków (sposobów) przekazywania Radosnej Nowiny; 3) w proklamowaniu orędzia
ewangelicznego naleŜy zachować i przekazywać cały depozyt Objawienia i chronić go przed zniekształceniami (niezmienne prawdy wiary).
18
Zwłaszcza psychologia zajmująca się psychiką ludzką i wykrywająca prawo psychologiczne, podbudowuje wiedzę o nich. Przez to moŜe ona oddawać ogromną usługę podmiotowi duszpastersko-wychowawczej działalności (F. W o r o n o w s k i: Wprowadzenie do teologii pastoralnej.
Lublin 1972 s. 106).

31

celem jest dotarcie do wnętrza człowieka, aby ukazać mu dobro, mądrość, prawdę Ewangelii, a jednocześnie umiejętnie towarzyszyć mu w przyjęciu Jezusa,
jako Zbawiciela.
Przyjmując praktyczne załoŜenie, Ŝe młodzi ludzie potrzebują pomocy, aby
mogli w sposób dojrzały dokonać osobistego wyboru drogi wiary, naleŜy docenić wszelkie wysiłki stworzenia grup – instytucji i inicjatyw, poprzez które będzie się tworzyć słuŜbę wychowawczą, dostosowaną do konkretnych potrzeb
młodzieŜy i do jej zdolności podejmowania dojrzałej decyzji na rzecz wiary.
Wybór drogi wiary przez młodego człowieka nie stwarza jednak „faktu wiary”,
czyli nie jest to jeszcze decyzja podjęta raz na zawsze; wprost przeciwnie, chodzi o taki typ wychowania, który zakładałby wyraźną troskę o ostateczny charakter takiej decyzji co do wiary, respektującej generalnie cały proces hominizacji
Ŝycia ludzkiego19.
Kościół ma być wspólnotą wychowującą, a to oznacza, Ŝe jego posłannictwem pastoralnym jest nie tylko budowanie wspólnoty z Bogiem, ale teŜ tworzenie relacji wspólnotowych między ludźmi. Zwraca na to uwagę M. Majewski:
Osoba ludzka z jednej strony stale potrzebuje, a z drugiej strony udziela się drugiemu człowiekowi. We wzajemnej komunikacji osób przekazywane wartości są
łatwiej przyswajalne, zapadają głębiej i bardziej owocują. Stąd nie jest rzeczą
obojętną, czy młodzieŜ uczy się wiary z ksiąŜki czy teŜ przyswaja ją z dialogu
między Bogiem i człowiekiem oraz dialogu między ludźmi. Zresztą wiara, kształtując się w dialogu osobowym i wspólnotowym, nabiera charakteru personalnego i wspólnotowego20.
„Wiara zbawcza”, bo o taką wiarę tutaj chodzi, polega na przyjęciu Boga
osobowego i moŜe być zweryfikowana jedynie w bezpośrednim kontakcie z
ludźmi, którzy tworzą (kreują) Kościół. W grupie religijnej jest natomiast moŜliwe przejście od zawierzenia Bogu w kościelnej wspólnocie, do powierzenia
siebie Bogu we wspólnocie osobowej. Kościół – wspólnota wiary, umoŜliwia
współprzeŜywanie wiary w Boga. Wiara zbawcza jest mocna na tyle, na ile
człowiek jest związany z Kościołem. W grupie religijnej wiara podlega bezpośredniej weryfikacji osobowej, gdyŜ wspólnota nie posiada autorytetu wiary, a
jedynie jest miejscem skoncentrowanej obecności jej członków. Chrześcijanin
wierzy „w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół”, ale nie musi wierzyć
we wspólnotę religijną. Grupa religijna nie moŜe stać się przedmiotem wiary, bo
jest tylko miejscem bliskich związków międzyludzkich. W relacji grupowej tkwi
19
G. A n g e l i n i: Pastorale giovanile e prassi complessiva della Chiesa. W: Facolta Teologica dell'Italia Settentrionale. Condizione giovanile e annuncio della fede. Brescia 1979 s. 91.
20
M. M a j e w s k i: Przekaz wiary nowemu pokoleniu. W: W słuŜbie człowiekowi. Studium
duszpastersko-katechetyczne, dz. cyt., s. 56.
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jednak ogromne niebezpieczeństwo przeniesienia wiary zbawczej (nadprzyrodzonej) na obiekt ludzki, którego prawdziwość jest nieustannie weryfikowana, a
tym samym zmienna. Jeśli grupa religijna stwarza pozory prawdziwości nadprzyrodzonej i prowadzi swoich członków do przeŜywania wiary, jako bezpośredniego kontaktu z Bogiem (finalizacja wiary), bez odniesienia do Kościoła, to tym
samym kieruje ich do zaangaŜowania fideistycznego w Ŝycie wspólnoty i przeŜywania wiary na płaszczyźnie poznawczej i wolnościowej (wiara oparta o sumienie). Wiara w Boga jest związana z zawierzeniem Kościołowi. Jeśli więc
człowiek wyznaje wiarę w Boga poza Kościołem, to jest albo wiara poznawcza,
albo wiara wolnościowa. Wiara zbawcza, która jest łaską, rodzi się w Kościele,
wzrasta w Kościele i umacnia się w nim. Ta wiara kieruje sumieniem, ale go nie
zastępuje. Poznawanie i wolność mogą być kształtowane poza Kościołem i tych
wpływów uniknąć się nie da. Jednak wiara zbawcza, z woli samego Chrystusa,
jest wiarą Kościoła i wiarą w Kościół. I jeśli nawet Kościół, w ludzkim wymiarze, dotknięty jest słabościami swoich członków, to wiara w Kościół jest wiarą w
Chrystusa, który Kościół tworzy, a nie jest wiarą w ludzi, którzy do niego naleŜą.
Wiązanie wiary zbawczej z ludźmi naleŜącymi do Kościoła, prowadzi do „umoralnienia” wiary i pozbawienia jej nadprzyrodzonego charakteru (łaska)21.
Grupa pomaga uczniom Chrystusa dojrzewać, podtrzymuje ich w trudnych
momentach, jakie pojawiają się na ich drodze dojrzewania wiary. Jednak uczestnictwo w grupie ma charakter słuŜebny w stosunku do bycia w Kościele. Jej
funkcja propedeutyczna nie pozwala na to, aby postrzegać ją jako „miejsce kościelne”, a to oznacza, Ŝe nie moŜna jej uznawać za Kościół w Ŝadnym znaczeniu. Problem „eklezjalności grupy” dotyczy zatem jej realnych związków z Kościołem – Wspólnotą. NaleŜy mocno podkreślić, Ŝe Ŝadna grupa nie moŜe spełniać roli paralelnego Kościoła.
Kościół jest wspólnotą Ŝycia wiecznego, do której naleŜą ludzie wierzący,
kochający i ufający. śadna grupa religijna nie moŜe być Kościołem i nie moŜe
zrodzić Kościoła, ale teŜ Kościół nie moŜe być „przenoszony” do grup. Grupy
21
J a n P a w e ł I I podkreśla, Ŝe jest się mocnym we wierze dzięki modlitwie. JuŜ święty
Paweł polecał: »Nieustannie się módlcie« (1 Tes 5, 17). MoŜna istotnie poznać doskonale Pismo
święte, moŜna być uczonym w filozofii i w teologii, i nie mieć wiary, albo ulec rozbiciu w wierze;
poniewaŜ to Bóg zawsze wzywa najpierw do poznania Go i do miłowania Go w odpowiedni sposób. Trzeba dlatego być pokornym wobec NajwyŜszego; trzeba zachować poczucie tajemnicy,
poniewaŜ między Bogiem i człowiekiem pozostaje zawsze nieskończoność; trzeba pamiętać, Ŝe
wobec Boga i Jego Objawienia nie tyle jest kwestia rozumienia własnym ograniczonym rozumem,
ale raczej miłowania. Dlatego Jezus mówił: »Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, Ŝe zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyŜ takie było
Twoje upodobanie!« (Mt 11, 25–26) – J a n P a w e ł I I: Rola Kościoła w wychowaniu chrześcijańskim. Przemówienie do uczniów i studentów (30. 01. 1979). W: J a n P a w e ł I I: Nauczanie
Papieskie. T. 2. Cz. 1. Poznań 1990 s. 107.
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podejmują zadania promowania Ewangelii i niesienia rzeczywistości Kościoła
takŜe w obszar organizacyjny i decyzyjny wspólnoty wiernych. To przeniesienie
osi kościelnej zawiera w zarodku kryterium nowego sposobu działania Kościoła.
Nie chodzi tu o rozszerzanie obecnego „systemu kościelnego”, mającego jako
punkty centralne sakramenty i Ŝycie duchownych, ale jest to dąŜenie do wyłonienia nowego modelu bycia Kościoła, w którym zasadniczym zagadnieniem
stanie się Słowo i obecność ludzi świeckich22. W grupach rodzą się zatem nowi
wyznawcy Chrystusa poprzez słuchanie Słowa (wiara rodzi się ze słuchania), ale
ich „ukościelnienie” moŜe dokonać się we wspólnocie Kościoła powszechnego.
W tym kontekście jawi się bardzo waŜna zasada wychowawczej funkcji
grupy. Wątpliwości młodego człowieka związane z wiarą, dystansowanie się od
wiary Kościoła (Chrystus – tak, Kościół – nie) nie naleŜy uwaŜać za przejaw
zuboŜenia duchowego lub źle rozumianej wolności ducha. Młody człowiek, na
pytania dotyczące wiary, nie oczekuje odpowiedzi typu eschatologicznego (typowego dla Kościoła), gdyŜ jego sytuacja egzystencjalna domaga się, aby została
udzielona odpowiedź o charakterze antropologicznym (typowa dla ogólnie rozumianego wychowania, bez koniecznych związków z Kościołem)23. Dzieło
wychowania powinno brać swój początek, swój punkt wyjścia w dąŜeniu młodych do twórczości, sprawiedliwości, wolności i prawdy. Winno ono odpowiadać
ich dąŜeniom do współodpowiedzialności w Ŝyciu kościelnym i świeckim oraz ich
skłonności do miłowania Boga i bliźniego24.
Grupy mają często w swoim programie odnowę duchową swoich członków,
poszerzoną formację wewnętrzną, zadania wychowawcze, uzdrowienie relacji
osobowych w Ŝyciu społecznym, funkcje terapeutyczne. Grupa, w tej optyce jej
postrzegania, jest uprzywilejowanym miejscem dla wychowania bardziej personalnego, zdolnego do pobudzania ludzkiego dojrzewania, do tego, aby otwierać
się bardziej na orędzie zbawienia, takŜe do rzeczywistego, bardziej umotywowanego doświadczenia związanego z rozumieniem i przeŜyciem
Kościoła25. Jednak odnowa Kościoła nie powinna stanowić dla członków grup
22
23

L. B o f f: Ecclesigenesi. Le communita di base reinventano la Chiesa. Roma 1978 s. 9.
Por. G. A n g e l i n i: Pastorale giovanile e prassi complessiva della Chiesa, art. cyt., s.

89.
24

Współczesna katecheza zwłaszcza dzieci i młodzieŜy. Orędzie do Ludu BoŜego, dz. cyt., s.

3–4.
25

W salezjańskim stylu pracy grupy formacyjne są „naturalnymi (normalnymi) grupami Ŝycia
i pracy”: grupy określonych interesów, zespoły sportowe, klasy szkolne i grupy międzyklasowe,
grupy podejmujące działania na rzecz humanizacji Ŝycia, grupy o charakterze społecznym, apostolskim. Dla salezjanina kaŜda grupa moŜe stać się miejscem integralnego wychowywania. nowym
sposobem ewangelizacji – por. Conferenza ispettori salesiani italiani. Catechesi, Associazionismo,
Sport. Documenti della conferenza ispettoriale italiana. Roma 1976 s. 13–14.
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celu ich działalności26. Kiedy bowiem w grupie utwierdzi się przekonanie, Ŝe
przeprowadzenie reformy w Kościele jest niemoŜliwe, jej członkowie mogą traktować swoje funkcje jako paralelne do tradycyjnego Kościoła27.
Działalność w grupach religijnych moŜe słuŜyć młodzieŜy, która dzięki nim
moŜe przygotować się do Ŝycia powaŜnie i starannie. Jan Paweł II zachęca więc,
aby w młodym wieku, tak waŜnym dla kształtowania dojrzałej osobowości, młodzi ludzie uczyli się przyznać właściwe miejsce religijnemu czynnikowi formacji, zdolnemu podnieść człowieka do pełnej godności, jaka wynika z synostwa
BoŜego. Pamiętajcie zawsze, Ŝe jedynie wtedy, gdy oprzecie się – jak mówi święty Paweł – na jedynym fundamencie, jakim jest Jezus Chrystus (por. 1 Kor
3, 11), potraficie zbudować coś prawdziwie wielkiego i trwałego28. I dalej naucza
papieŜ: »WszakŜe jest rzeczą konieczną – pisał mój poprzednik, Paweł VI, w
Adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandi – Ŝeby sami młodzi, naleŜycie uformowani w wierze i modlitwie, stawali się coraz bardziej apostołami swoich rówieśników (EN 72)«. KaŜdego z was czeka porywające zadanie głoszenia Chrystusa kolegom z ławy szkolnej i towarzyszom. KaŜdy z was winien nosić w sercu
pragnienie bycia apostołem w swoim otoczeniu29. Realizacja tego typu zadań
domaga się dobrej organizacji duszpasterstwa grupowego.

26
Grupy nieformalne zmierzają do zapewnienia tego, co Kościół w swoim wymiarze globalnym nie daje czy teŜ nie jest w stanie ofiarować. Wszystko to wynika, jak się wydaje,
z generalnej niezdolności Kościoła do ofiarowania tym, którzy są bardziej umotywowani przez Ewangelię, głębszego sposobu jego przeŜywania w tradycyjnych strukturach. Chodzi
tu o nowe rozumienie samego Kościoła i jego instytucjonalnych struktur, a czasami nawet jakieś przeciwstawianie się im, czy częściej – o nowe doświadczenie, istniejące obok
juŜ istniejących, które są związane z tradycyjnymi strukturami. W końcu chodzi o odnowę eklezjologii (Y. C o n g a r I gruppi informali nella Chiesa. W: Comunita ecclesiali di base. Utopia o realta? Assisi 1977 s. 38).
27
MoŜna czasami pokazać niektóre grupy, mniej lub bardziej liczne, które zmierzają do stania
się „kościółkami”, albo uciekają w formę Ŝycia, którą moŜna określić jako miejsce wzajemnej
adoracji czy wzajemnego pocieszania się, w pewnych przypadkach nie „arystokratycznego indywidualizmu”, albo teŜ prowadzące do „wspólnotowego integryzmu”, zamknięte na kaŜdy typ kontaktów, oprócz tych, których inicjatorami są ich członkowie. To moŜe doprowadzać do przeświadczenia o realizowaniu się w takiej grupie całego Kościoła i świadomości, Ŝe tylko w niej dochodzi do
praktykowania chrześcijaństwa, albo, w najlepszym przypadku jest ona lepszym jego wyrazem –
por. A. F a v a l e: Riflessioni conclusive. W: Movimenti ecclesiali contemporanei. Dimensioni
storiche, teologico-spirituali ed apostoliche. Roma 1982 s. 532–533.
28
J a n P a w e ł I I: Rola Kościoła w wychowaniu chrześcijańskim. Przemówienie do
uczniów i studentów (30. 01. 1979), art. cyt., s. 107.
29
TamŜe.
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IV. Duszpasterstwo grupowe
Duszpasterstwo grupowe jest to zorganizowana działalność zbawcza Kościoła, polegająca na słuŜbie osobom tworzącym grupy, czyli połączonym więzią
wewnętrzną (duchową) i zewnętrzną (formalną lub nieformalną), która rodzi
poczucie wspólnotowości. Grupy (małe lub duŜe – kryterium wielkości) tworzą
ludzie, wyodrębniający się na sposób formalny lub nieformalny z otoczenia (kryterium więzi międzygrupowych) i określający się jako „my”. Członków grup
łączą wspólne wartości i wynikające z nich normy, a takŜe wspólne cele i działania. Grupa powstaje w momencie zaistnienia relacji „my”, a jej członkowie nastawieni są na realizowanie wspólnego dobra i respektowanie zasady pomocniczości i solidarności. Prawidłowy rozwój osobowości religijnej domaga się jednak uczestnictwa w takiej grupie, w której wartości religijne będą miały charakter wartości podstawowych i będą motywować postawy i działania członków
grupy. Chodzi więc tutaj o wspólnoty wiary i wymiany myśli, wspólnoty kultu i
modlitwy, a takŜe miłości braterskiej, przyjaźni i pomocy wzajemnej. W związku
z tym naleŜy postulować, aby duszpasterze z większą troską poszukiwali takiego
modelu wspólnoty, która miałaby w sobie więcej braterstwa, byłaby bardziej „na
miarę człowieka” i odpowiadała na aktualne jego potrzeby.
Duszpasterstwo grupowe zajmuje się grupami eklezjalnymi, czyli autonomicznymi rzeczywistościami kościelnymi bez względu na ich wielkość i stopień
zorganizowania, które charakteryzują się wiernością doktrynie i wartościom
moralnym głoszonym przez Kościół, realizującymi zadania zgodne z celami pastoralnymi wspólnoty kościelnej i pozostającymi w jedności z ordynariuszem
miejsca. Dla wszelkich grup eklezjalnych punktem odniesienia jest cały Kościół,
którego manifestacją lokalną jest diecezja i parafia. KaŜda grupa, o charakterze
eklezjalnym, moŜe się rozwijać prawidłowo tylko w ramach całego Kościoła, ale
jednocześnie cały Kościół, jako wspólnota, ściśle jest złączony ze wspólnotami
podstawowymi (diecezja, parafia) i działającymi tam grupami. Jednym z waŜnych zadań duszpasterstwa grupowego jest kojarzenie grup i konsolidowanie ich
działalności w realizowaniu pośrednictwa zbawczego. Celem duszpasterstwa
grupowego jest dynamizowanie ruchów, wspólnot, zrzeszeń po to, by mogły
skutecznie działać jako „zaczyn” we wspólnocie Kościoła, a jednocześnie chronić je od przeobraŜenia się w sektę.

V. Koordynacja praktyczna w duszpasterstwie grupowym
Na terenie parafii powinna być zorganizowana „parafialna rada duszpasterstwa grupowego”, będąca „komunią” wszystkich parafialnych grup i wspólnot,
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na które moŜna złoŜyć współodpowiedzialność za ewangelizację własnego środowiska, organizowanie apostolatu świeckich, pracę formacyjną i edukacyjnowychowawczą. Przedstawiciele (radni) wszystkich „organizacji”, naleŜących do
„rady”, na wspólnych, w miarę częstych spotkaniach, pod przewodnictwem proboszcza omawialiby aktualne problemy Ŝycia kościelnego i społecznego parafii i
lokalnej wspólnoty. Sprawy największej wagi wymagałyby zorganizowania „seminarium otwartego”, z udziałem w miarę moŜliwości wszystkich członków
grup. Podobne rady, ale z mniejszą częstotliwością spotkań, powinny powstać w
dekanatach i diecezjach. Ich celem byłaby inspiracja i koordynacja wspólnie
zaplanowanych działań pastoralnych.
Reorganizacja form działania Kościoła, szukanie nowych moŜliwości
współpracy duszpasterstwa zwyczajnego (parafialnego) i nadzwyczajnego (ponadparafialnego) domaga się utworzenia „Krajowego Centrum Duszpasterstwa
Grupowego”, które stałoby się forum dialogu ruchów, organizacji, stowarzyszeń,
grup i wspólnot religijno-kościelnych. Główne zadania centrum to: prowadzenie
permanentnych badań pastoralnych, socjologicznych, psychologicznych i pedagogicznych, wypracowywanie programów strategicznych z uwzględnieniem
konieczności opracowania pomocy i materiałów dla apostołów świeckich i duszpasterzy, promowania wartościowej literatury, czasopism katolickich, filmów,
programów radiowo-telewizyjnych, wykorzystywania najnowszych technik teleinformacyjnych i komunikacji, zwłaszcza internetu. W ramach tego centrum
prowadzona byłaby takŜe działalność animacyjno-koordynacyjna i naukowa –
organizowanie sympozjów, seminariów i konferencji.

VI. Szanse duszpasterstwa grupowego
Rozwój Kościoła jest moŜliwy jedynie w oparciu o ideę komunii, dlatego
tak waŜne jest rozbudzanie w Kościele poczucia wspólnoty poprzez aktywizację
świeckich (laikatu)30. Powinna ona obejmować przede wszystkim kształtowanie
świadomości religijnej i pogłębienie ich duchowości, zwłaszcza przez aktywne
uczestnictwo w liturgii. Podstawowa wiedza religijna i formacja duchowa są
oparciem dla działalności ewangelizacyjno-apostolskiej. Ogólnie moŜna stwierdzić, Ŝe aktywność ludzi świeckich moŜe realizować się na czterech płaszczyznach: kształcenia (edukacja – poznawanie nauki Kościoła), pedagogii (wycho30

WyraŜenie „laik” – „pochodzące od rzeczownika laos i przyrostka ikos (który implikuje
jakby nieco węŜszy i kategoryzujący sens słowa laikos) oznacza jednocześnie przynaleŜność do
całego Ludu BoŜego (laos) jak i do pewnej kategorii, pewnej jego części (ikos) – A. F a i v r e: U
początków laikatu. W: Laikat w Kościele katolickim. Aspekty prawno-teologiczne. Warszawa 1992
s. 8.
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wanie chrześcijańskie),
apostolskich31.

formacji

duchowej

i

działań ewangelizacyjno-

Przed współczesnym duszpasterstwem stoi trudne zadanie, jakim jest formowanie postaw wiary i kształtowanie sumień członków Kościoła. Grupy religijne mogą udzielać im pomocy w poznawaniu wartości ewangelicznych, które
są podstawą godności i treścią fundamentalnych praw człowieka. Pomagają one
skutecznie w formowaniu wiernych świadomych i współodpowiedzialnych za
Kościół. W rozwoju grup religijnych duŜe znaczenie ma konfrontacja własnego przeŜycia wiary z wiarą innych członków wspólnoty32.
W warunkach pluralizmu społeczno-kulturowego i wyraźnie zarysowanego
relatywizmu moralnego Kościół ma coraz większe trudności w głoszeniu orędzia
ewangelicznego, które powinno być podstawą myślenia, źródłem najwaŜniejszych zasad Ŝyciowych, kryteriów oceny i norm postępowania katolików. W
ramach działalności grup religijnych dokonuje się odnowa form przepowiadania
słowa BoŜego i dawania świadectwa wiary. W tych grupach zwraca się uwagę
nie tylko na rolę głoszącego słowo (ewangelizatora–nauczyciela), ale dostrzega
się równieŜ znaczenie osoby ewangelizowanej (nauczanej). Członkowie grup
powinni aktywnie włączyć się w ich działalność poprzez autoewangelizację,
która przygotowuje ich do czynnego włączenia się w Ŝycie i działalność wspólnoty kościelnej.

Wychowanie jest procesem, w którym osoba rozwija umiejętność wyboru
dobra i odrzucania zła. Wolność wyboru dobra jest jednak w swej istocie nie tyle
ukochaniem dobra, ile umiłowaniem wolności. Ukochanie daru wolności stanowi
bowiem przygotowanie do korzystania z niego. „Wykonywanie wolności” nie
jest darem, ale owocem aktywności w kreowaniu swego Ŝycia. Nawet najbardziej humanistyczne wychowanie nie moŜe jednak dać człowiekowi wolności
miłowania. Wychowanie ewangelizujące przygotowuje człowieka i stwarza warunki, w których moŜe się rozwijać wolność osoby, jej rozkwitanie w kierunku
dobra33.

31

Zob. W. S z e w c z y k: Małe grupy w parafii – samokształcenie, formacja i działanie.
„Ateneum Kapłańskie”. T. 127: 1996 nr 526 s. 405–410.
32
Por. R. K a m i ń s k i: Parafia wspólnotą wspólnot. W: Kościół w słuŜbie człowieka. Olsztyn 1990 s. 212.
33
J. M a j k a: Wychowanie chrześcijańskie – wychowaniem personalistycznym. W: Wychowanie w rodzinie. Kraków 1991 s. 36.
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Rola parafii w duszpasterstwie młodzieŜy.
Kierunki odnowy w warunkach przemian

Podczas niezapomnianego spotkania z młodymi podczas XV Światowego
Dnia MłodzieŜy w Rzymie papieŜ Jan Paweł II wezwał wspólnoty chrześcijańskie, środowiska młodzieŜowe, aby umiały stwarzać dla młodych warunki Ŝycia,
które nazwał prawdziwymi laboratoriami wiary1. W takich środowiskach młodzieŜ miałaby moŜliwość wzrostu w wierze, umacniania się w Ŝyciu duchowym,
uczenia się sposobów świadczenia Dobrej Nowinie Jezusa Chrystusa we współczesnym świecie. Wezwanie to dotyczy takŜe współczesnych parafii polskich,
które po przeniesieniu katechizacji do szkół przeŜywają wieloaspektowe trudności w realizacji duszpasterstwa młodzieŜy adekwatnego do aktualnych potrzeb.
Czy współczesne parafie realizują papieski postulat? W jaki sposób młodzi ludzie mogą w parafii i przez parafię wzrastać w Ŝyciu chrześcijańskim?

I. MłodzieŜ, parafia, duszpasterstwo młodzieŜy
Mówiąc o młodzieŜy moŜna mieć na myśli róŜne aspekty tej kondycji Ŝycia.
MłodzieŜ to określona grupa wiekowa, to określona kultura Ŝycia, a raczej subkultura, moŜna tak nazwać równieŜ w pewnym sensie określony status społeczny, pewien typ klasy społecznej. Młodość wyznacza określony sposób percepcji
świata, specyficzne oczekiwania, nadzieje, pewnego rodzaju twórczość ducho1

J a n P a w e ł I I: Nie lękajcie się zawierzyć Chrystusowi. Przemówienie wygłoszone podczas czuwania modlitewnego w Tor Vergata. „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 21:
2000 nr 10 s. 19.
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wą, dynamiczny typ myślenia. NaleŜy postrzegać młodość w całościowym procesie dojrzewania człowieka od dzieciństwa, przez dorastanie, młodzieńczość
wczesną oraz późną, do dorosłości, dojrzałości Ŝyciowej i starości. W zaleŜności
od sposobu ujęcia zagadnienia młodości człowieka, mówić moŜna o młodzieŜy
gimnazjalnej, licealnej, studenckiej, pracującej, o młodych małŜeństwach, młodzieŜy pracującej itd. Przedmiotem zainteresowania niniejszego opracowania
jest młodzieŜ szkół średnich i problemy duszpasterskie dotyczące osób pomiędzy
ostatnią klasą gimnazjum, a okresem maturalnym.
Specyfika duszpasterstwa tej grupy młodzieŜy wiąŜe się z przejściem do
nowych środowisk związanych ze zmianą szkoły. Ma to wpływ na nowy sposób
relacji ze środowiskiem własnej parafii. Duszpasterze zauwaŜają, Ŝe poszczególne osoby gdzieś „zginęły” z parafii po przejściu do szkoły średniej. SpostrzeŜenie to ukazuje frustrację proboszczów, wikariuszy, prefektów przywiązanych do
tradycyjnego rozumienia duszpasterstwa oraz roli parafii, w której duszpasterzują2. Takie podejście prezentują równieŜ róŜne agendy diecezjalne: mówi się o
parafialnych rekolekcjach młodzieŜowych, statystykach duszpasterstwa młodzieŜy w parafii itp. W powszechnym rozumieniu bowiem, duszpasterstwo młodzieŜy to rodzaj duszpasterstwa stanowego, propozycje modlitewno-formacyjne kierowane przez parafię do młodzieŜy szkolnej. Tymczasem podstawy biblijnoteologiczne wskazują na potrzebę szerszego rozumienia tej gałęzi duszpasterstwa.
W ujęciu starotestamentalnym troska o młodego człowieka w głównej mierze ma na celu nauczenie go uległości Bogu, jedynemu Wychowawcy przez cnotę mądrości i posłuszeństwa. Metodą jest zrozumienie, karność i upomnienie
stosowane przez wychowawców, głównie rodziców. To właśnie rodzina jako
wspólnota ma największą moŜliwość formowania młodego człowieka, to w atmosferze tej pierwotnej wspólnoty Ŝycia młody człowiek moŜe nauczyć się mądrości i dostrzec zatroskanie Boga o człowieka. Nowy Testament ukazuje Ŝycie
człowieka w perspektywie boskiego panowania Chrystusa Zmartwychwstałego.
Troska o młodzieŜ ma być więc wspieraniem jej w dojrzewaniu duchowym w
perspektywie eschatologicznej. Naturalnym, uwznioślonym przez Chrystusa
środowiskiem dojrzewania człowieka jest rodzina. Chrystus nadał środowisku
rodzinnemu walor świętości, a jej osiąganie to słuŜba Bogu przez wzajemną

2

T. P a n u ś: Parafia uprzywilejowanym miejscem dla katechezy przygotowującej do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. „Zeszyty Katechetyczne”. R. 3: 2003 nr 30 s. 144; por. S. H.
Z a r ę b a: Współczesne uwarunkowania religijnego wychowania w Polsce. W: Wychowanie religijne u progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. Red. R. C h a ł u p n i a k, J. K o s t o r z. Opole
2001 s. 122n; J. S z p e t: Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego W: tamŜe, s.
185.
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miłość rodziców i dzieci3. Kościół wypełniając posłannictwo Chrystusa, zadanie
wychowania traktuje jako swoją podstawową misję. W praktyce realizują to
zadanie rozliczne podmioty Ŝycia Kościoła dopomagając dzieciom i młodzieŜy w
harmonijnym rozwoju wrodzonych właściwości fizycznych, moralnych i intelektualnych, do zdobywania coraz doskonalszego zmysłu odpowiedzialności w naleŜytym kształtowaniu własnego Ŝycia przez nieustanny wysiłek w osiąganiu prawdziwej wolności (DWCH 1). Wychowanie łączy się ściśle z duszpasterstwem
młodzieŜy, nie moŜna więc wyobrazić sobie duszpasterstwa młodzieŜy bez
udziału rodziny, szkoły, parafii, środowisk kulturalnych, sportowych, coraz
większych obszarów rozrywki, muzyki i rekreacji.
Początki tworzenia struktur duszpasterstwa młodzieŜy w Polsce moŜna odnaleźć w latach dwudziestych minionego stulecia, gdy rozpowszechnioną formą
pastoralnego oddziaływania Kościoła było duszpasterstwo stanowe, róŜnicujące
grupy głównie ze względu na wiek i płeć. Podział ten zyskał na znaczeniu od
czasu utworzenia w 1943 r. czterech kolumn Akcji Katolickiej: kobiety, męŜczyźni, młodzieŜ Ŝeńska i męska. Po II wojnie światowej panujący system totalitarny w znacznym stopniu ograniczył zakres duszpasterstwa młodzieŜy, które
funkcjonowało w takim wymiarze i zakresie, jaki dawały sale parafialne, punkty
katechetyczne i plebanie4. Mimo zakazów i restrykcji ze strony władz państwowych powstawały nowe inicjatywy duszpasterstwa młodzieŜy: duszpasterstwo
harcerzy, akademickie, młodzieŜy pracującej, pielgrzymkowe, oazowe, itd.5.
W latach siedemdziesiątych zaczęły powstawać grupy i ruchy religijne z
udziałem młodych, organizowano festiwale piosenki religijnej, konkursy chórów, recytatorskie, diecezjalne pielgrzymki do sanktuariów, całonocne czuwania.
Rozwijały się krajowe i diecezjalne struktury duszpasterstwa młodzieŜy, przez
które rozumiano wszelkie inicjatywy pastoralne poza systematyczną katechizacją6. Wzrost procesów wolnościowych w latach osiemdziesiątych wpłynął na
oŜywienie aktywności młodzieŜowych środowisk, równieŜ kościelnych. Mocno
rozwinął się w tym czasie ruch oazowy, znacznej popularności nabrały obchody
dni młodzieŜy, wzrosło zainteresowanie młodych działalnością grup kościelnych.
Jak dla całego Ŝycia kościelnego w Polsce, tak i dla duszpasterstwa młodzieŜy,
wymiar religijno-narodowy polskiego katolicyzmu w sposób naturalny sprzyjał
akcentowaniu priorytetu parafii. To dzięki silnemu oddziaływaniu struktur para3

M. K a l i n o w s k i: Duszpasterstwo młodzieŜy. W: Duszpasterstwo specjalne. Red. R.
K a m i ń s k i, B. D r o Ŝ d Ŝ. Lublin 1998 s. 22n.
4
Zob. A. R y n i o: Wychowanie młodzieŜy w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Lublin 1995 s. 25–38.
5

K. P a w l i n a: MłodzieŜ i jej duszpasterze w czasach zniewolenia. Warszawa 1993 s.

110nn.
6

Zob. M. K a l i n o w s k i, dz. cyt., s. 28.
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fialnych, jej społecznemu autorytetowi, inicjatywy duszpasterstwa młodzieŜy
były skuteczne.
Proces demokratyzacji Ŝycia lat dziewięćdziesiątych, wejście społeczeństwa
na drogę zmian strukturalnych i kulturowych, znacznie skomplikowały skuteczność propozycji duszpasterstwa młodzieŜy. Duszpasterze z roku na rok odnotowywali ocięŜałość tego duszpasterstwa, pojawiały się oskarŜenia księŜy o słabe
umiejętności pedagogiczne, brak kontaktu z młodzieŜą, szukało się winnych
nikłych efektów poszczególnych inicjatyw pastoralnych. Obecnie nadal moŜna
mówić o tradycyjnych kierunkach animowania duszpasterstwa młodzieŜy –
wszelka działalność opiera się na parafii i jej inicjatywach. JeŜeli nawet inspiracją są agendy kurii biskupiej, to i tak realizacją obciąŜa się parafie i księŜy tam
pracujących. Duszpasterze nie potrafią znaleźć wyjścia z patowej sytuacji: podejmują wysiłki, coraz to nowe inicjatywy, a efekty zupełnie nie odpowiadają
oczekiwaniom. Odpowiedzialni i planiści oskarŜają młodych księŜy o brak skuteczności, duszpasterze pracujący w szkołach i parafiach widząc własny wysiłek
winą za nieefektywność obarczają planistów i strategów duszpasterstwa za brak
pomysłu „na pracę z młodzieŜą”7. Sytuacja taka budzi rozdźwięk między proboszczami a ich współpracownikami, między odpowiedzialnymi za duszpasterstwo a kapłanami pracującymi w parafiach. Pozostaje jednak faktem, Ŝe duszpasterstwo młodzieŜy przeŜywa trudny okres „odnalezienia się” w nowych warunkach. NajwaŜniejsze jest zaś to, Ŝe rzeczywiście młodzieŜ ma słaby kontakt z
parafią i jej propozycjami duszpasterskimi8.

II. Nowe potrzeby duszpasterskie i oczekiwania
młodzieŜy wobec parafii
Zmieniająca się rzeczywistość społeczno-kulturowa z roku na rok kształtuje
nowy typ osobowości młodych ludzi. Zmienia się jej sposób postrzegania świata, preferowane wartości, a takŜe religijność. Na rozwój religijności młodych
mają wpływ juŜ nie tylko tradycyjne instytucje socjalizacyjne, tj. rodzina czy
Kościół, ale coraz bardziej mass media, szkoła i grupy rówieśnicze. Wraz z pluralizowaniem się nowoczesnego społeczeństwa wszyscy, a szczególnie młodzi,
7

Są to głosy księŜy pracujących na róŜnych szczeblach duszpasterstwa zebrane przez autora
podczas róŜnorodnych spotkań formalnych i nieformalnych.
8
K. N y c z: Działalność Ducha Świętego poprzez sakrament bierzmowania. W: Komisja
Duszpasterska Episkopatu Polski: Program duszpasterski na rok 1997/1998. Duch Święty i Jego
obecność w Kościele. Katowice 1997 s. 348; por. E. W y s o c k a: Parafia w percepcji i doświadczeniach młodzieŜy studenckiej. Postrzegane funkcje w Ŝyciu codziennym i w kreowaniu toŜsamości
religijnej. „Socjologia Religii”. T. 1: 2003 s. 124–131; J. K r a s z e w s k i: Po dziesięciu latach
katechezy w szkole. „Zeszyty Katechetyczne”. R. 1: 2000 nr 16 s. 3–14.
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podlegają konsekwencjom działających mechanizmów społeczno-kulturowych.
MoŜna mówić o przemianie struktur motywacyjnych wiary, coraz większe znaczenie zdobywają czynniki wewnątrzosobowe, subiektywne, a tracą na znaczeniu instytucjonalne i obiektywne. Oddziaływanie środowiska, takŜe parafialnego,
ma charakter coraz bardziej selektywny. Decydują kryteria upodobań, wygody,
atrakcyjności, a nieprzystające do oczekiwań wymagania instytucji kościelnej,
jaką jest parafia, podlegają krytyce i odrzuceniu. W świadomości ludzi wzrasta
psychologiczny opór przeciw jednoznaczności dogmatycznej i radykalizmowi
moralnemu Kościoła. Młodzi dość powszechnie odrzucają czynniki instytucjonalne i jurydyczne procesu socjalizacji religijnej9.
DuŜy wpływ na przemiany religijności młodych ma nadal rodzina. Oddziaływanie rodziny pozostaje silniejsze od innych podmiotów socjalizujących, ale
dotyczy ono podstawowych orientacji religijnych10. Natomiast poszczególne
elementy praktycznej realizacji chrześcijaństwa młodzieŜ kształtuje w sposób
płynny i niekonsekwentny. Równocześnie coraz słabsza determinacja rodziny w
realizacji katolicyzmu jest czynnikiem destabilizującym pewność wiary młodych. Mimo realizacji rytuału, zwłaszcza podstawowych tradycji religijnych,
rodziny nie prezentują konsekwentnego Ŝycia wiarą w Ŝyciu codziennym.
Wzmagają się procesy rozkładu rodziny, wzrasta krytyka wobec wymagań moralnych. W domach prowadzone są dyskusje podwaŜające instytucjonalne racje
realizowanej wiary, wiele jest krytycznych opinii o przywódcach religijnych,
lokalnych duszpasterzach. Prasa, zwłaszcza ta niskich lotów, wiele stron internetowych, szukając tanich sensacyjek, sięga do obrazoburczych prowokacji związanych z katolicką toŜsamością Polaków. Wzmaga się krytykanckie nagłaśnianie
grzechów i potknięć przedstawicieli Kościoła. Atmosfera dyskusji i opinii wewnątrzrodzinnych przenosi się na dzieci i młodzieŜ. W skomplikowanych czasach przemian nagminnie poszukuje się winnych zaistniałych trudności, podwaŜa się fundamentalne zasady Ŝycia społecznego z uczciwością i prawością na
czele. Rozgoryczenie przerzuca się równieŜ na oceny dotyczące praktycznej
realizacji wyznawanej wiary. PodwaŜa się stałość i niezmienność zasad moralnych. W takiej atmosferze domu rodzinnego wielu gimnazjalistów i przedstawicieli młodego pokolenia traci pewność własnej drogi religijnej. MoŜna mówić u
wielu młodych o dystansie wobec oficjalnej nauki Kościoła i zasad katolickich
propagowanych przez duszpasterzy11.
9

W. P i w o w a r s k i: Socjologia religii. Lublin 1996 s. 188–195; por. J. M a r i a ń s k i:
W poszukiwaniu sensu Ŝycia. Szkice socjologiczno-pastoralne. Lublin 1990 s. 140–150.
10
W. P i w o w a r s k i, dz. cyt., s. 106; por. K. P a w l i n a: Polska młodzieŜ przełomu
wieków. Warszawa 1998 s. 110nn.
11

J. M a r i a ń s k i: Socjalizacja religijna i moralna w polskiej rodzinie współczesnej. W:
Pedagogika pastoralna. Red. M. M a r c z e w s k i. Lublin 2003 s. 118–126.
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Zaprezentowana sytuacja domaga się duszpasterstwa jako wychowania12, a
więc towarzyszenia w osiągnięciu przez młodego człowieka dojrzałości: ocen,
sądu, racji, decyzji, postaw, zachowań itd. Chodzi o asystowanie w długim i
skomplikowanym procesie usamodzielniania się w odbiorze świata i świadomym
kierowaniu własnym Ŝyciem. MoŜna mówić o wychowaniu do dojrzałej wiary13.
W niniejszym opracowaniu skupiamy się na zadaniach duszpasterskich, pominięty więc zostanie szeroki temat „dojrzałej wiary”, jak i zagadnienie „wychowania”.
Duszpasterstwo młodzieŜy realizowane w parafii powinno uwzględniać specyfikę osobowego i środowiskowego Ŝycia młodych. Współczesna młodzieŜ
odchodzi od obiektywnych norm moralnych, zdecydowania skłania się ku relatywizmowi, selektywnie akceptuje zasady i wymagania moralno-społeczne. Choć
moŜna mówić o duŜej wraŜliwości duchowej młodych, to jednak ich postawy
Ŝyciowe opierają się nie na jasnym systemie aksjologicznym, ale na róŜnych
kompromisach moralnych14. Młodzi ludzie nie znoszą systemów zamkniętych,
zwłaszcza nakazowych. Autorytetem cieszy się u nich imperatyw doznań i krótkotrwałych odczuć. Młodość jest spontaniczna i nowatorska. DuŜą wagę przywiązuje do wartości duchowych. Rozumie je jednak w sposób indywidualistyczny, nazywany „zgodnością z samym sobą”. Wiele wysiłku wkłada w poszukiwanie radości, zabawy, ceni przebywania w gronie przyjaciół lub grupie rówieśników15.
Aby wpłynąć na wolę i postępowanie młodzieŜy (docere-muovere), naleŜy
akcentować doświadczenie emocjonalne i duchowe (delectare). W działalności
pastoralnej naleŜy łączyć powaŜne i głębokie treści z przystępną formą16. Wzrasta rola atrakcyjności propozycji duszpasterskich, które zawierać muszą elementy zabawy, dynamiki i uchu. Nakłada to konkretne zobowiązania na duszpasterzy
i osoby zaangaŜowane w aktywność pastoralną. Tradycyjne zadania Kościoła
12

Zagadnienie „duszpasterstwo jako wychowanie” jest przedmiotem zainteresowania wyłaniającej się coraz jaśniej nowej dyscypliny, którą jest pedagogika pastoralna. Zob. A. F a l l i c o:
Pedagogia pastorale. Questa sconosciuta. Itinerario di formazione per operatori pastorali presbiteri, religiosi e laici. Catania 2000; Pedagogika pastoralna. Red. M. M a r c z e w s k i, dz. cyt.
13
A. M i c h a l i k: Duszpasterz wczoraj dziś i jutro. Część II. Wybrane zagadnienia duszpasterskie. Tarnów 1997 s. 233n; K. P a w l i n a: Apostołowie nowej ewangelizacji. Warszawa 1996
s. 34n.
14
Zob. K. P a w l i n a, dz. cyt., s. 63.
15
TamŜe, s. 110–114.
16
Duszpasterskie działania mają równieŜ charakter perswazyjny, ich celem jest doprowadzenie do akceptacji wartości, stylu postępowania, widzenia rzeczywistości. MoŜna mówić o potrzebie
efektywnego propagowania wartości. O stylu prezentacji własnych wartości moŜna mówić w wielu
dziedzinach praktycznego działania – por. R. Z e r f a s s: Od aforyzmu do kazania. Kraków 1995 s.
101n.
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lokalnego: katecheza, liturgia, funkcja pasterska – naleŜy realizować w nowy
sposób17. Katechezę juŜ się przekształca18, parafialne Ŝycie liturgiczne pozostawia wiele do Ŝyczenia, a funkcja pasterska nosi znamiona zaszłościowej marginalizacji. NaleŜy zmienić styl oddziaływań kościelnych z nakazowo moralizatorskiego w przyjacielsko-towarzyszący.

III. Jakie funkcje parafii są konieczne dla dobrej
realizacji duszpasterstwa młodzieŜy?
Na działalność parafii, moŜna spojrzeć przez pryzmat funkcji, przez które
rozumie się zespół zadań umoŜliwiających realizację celów parafii, jak równieŜ
potrzeb jej członków. Funkcje te wynikają z zadań apostolskich wspólnoty
chrześcijańskiej oraz kontekstu społeczno-kulturowego. Parafia powinna spełniać swoje stałe zadania ewangelizacyjne w ciągle zmieniających się warunkach
Ŝycia społecznego, uwzględniając nowe potrzeby i oczekiwania ludzi. Dostrzegając, Ŝe parafia jest instytucją społeczną, ale i wspólnotą duchową, wyznacza się
jej zadania złoŜone, domagające się działań podmiotu adekwatnego do aktualnych warunków. Elementy instytucjonalno-organizacyjny (widzialny) oraz wewnętrzny, duchowy (niewidzialny) stanowią dwa wymiary tej samej rzeczywistości. Oba są jakby stopione ze sobą, chociaŜ zachowują teoretyczną odrębność.
Pamiętać naleŜy, Ŝe sens parafii i jej Ŝywotność oraz rozwój zaleŜy (...) od rozwoju elementu wspólnotowego19.
MoŜna wyróŜnić podstawowe i uzupełniające funkcje parafii. Pierwsze z
nich wynikają z ewangelicznej misji Kościoła, są stałe i niezmienne, niezaleŜne
od przemian społecznych, a są realizowane przez wspólnoty eklezjalne wszystkich szczebli. NaleŜą do nich przepowiadanie słowa BoŜego, sprawowanie liturgii i posługa pasterska. Funkcje uzupełniające to te, które warunkuje kontekst
kulturowo-społeczny. Parafia moŜe je pełnić, czasem powinna, ale ich realizacja
nie naleŜy do działań istotnych, wpływających na kościelną toŜsamość parafii.
Tradycyjnie wyróŜnia się wśród nich m.in. funkcję integrowania, kontrolowania,
kształcenia, rozrywki i wypoczynku. Aktualnie w duszpasterstwie młodzieŜy
istnieje konieczność umiejętnego powiązania zarówno funkcji podstawowych
17

Por. M. P o l a k:, Potrzeba odnowionej wizji parafii w świetle uchwał III Synodu Archidiecezji Gnieźnieńskiej (1995–2000). „Teologia Praktyczna”. T. 3: 2002 s. 182n.
18
K. N y c z: Katecheza a parafia W: Poznać Chrystusa. Komisja Duszpasterstwa Ogólnego
Konferencji Episkopatu Polski: Program duszpasterski na rok 2001/2002. Katowice 2001 s. 232
nn.
19
R. K a m i ń s k i: Parafia miejscem realizacji duszpasterstwa. W: Teologia pastoralna. T.
2. Red. R. K a m i ń s k i. Lublin 2002 s. 60n; W. P r z y g o d a: Funkcje urzeczywistniania się
Kościoła. „Roczniki Teologiczne: R. 46: 1999 z. 6 s. 179–189.
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parafii, jak i funkcji uzupełniających. Brak owej spójności wydaje się przesądzać
dziś o słabej skuteczności duszpasterstwa młodzieŜy. Tak jak dobry nauczyciel
rozumie konieczność realizacji funkcji ludycznej w nauczaniu początkowym, tak
duszpasterz młodzieŜy musi zastosować odpowiednie funkcje w wychowaniu,
formacji i duszpasterstwie młodzieŜy. Co więcej, jeŜeli współczesna parafia chce
nadal realizować własną misję wśród młodzieŜy zamieszkującej na jej terenie,
niezbędnym zadaniem wydaje się trafne, świadome i efektywne pomnoŜenie
nowych funkcji uzupełniających.

IV. Relacje parafii z młodzieŜą w warunkach
środowiska pluralistycznego
Przemiany społeczno-kulturowe ostatnich lat wpłynęły na zasięg i efektywność duszpasterstwa współczesnych parafii. Nowy charakter relacji społecznych
nie pozostał bez wpływu na relacje wewnątrz parafii, odniesienie mieszkańców
do róŜnych instytucji parafialnych, relacje pomiędzy małymi grupami oraz
wspólnotami kościelnymi. Wyczerpują się róŜne tradycyjne formy oŜywiania
Ŝycia parafialnego. MoŜna mówić o potrzebie poszukiwania nowych sposobów
stymulowania interakcji wewnątrzparafialnych. Przemyślenia wymaga dominacja obrzędowości w działalności duszpasterskiej. Katolicy, zarówno duchowni i
świeccy, są do tego stopnia przywiązani do schematów i lokalnych sposobów
realizacji Ŝycia chrześcijańskiego, Ŝe zmiana zachowań wydaje się być zdradą
bądź wypaczeniem Ewangelii. Tymczasem społeczny, parafialny wyraz Ŝycia
kościelnego w duŜym stopniu zaleŜy od aktualnego kontekstu społecznokulturowego społeczeństwa.
NaleŜy zdecydowanie zaznaczyć, Ŝe nowe działania pastoralne powinny
brać pod uwagę przeszłość duszpasterską. Nie naleŜy zatracać pamięci, czy pomijać doświadczenia zdobyte na róŜnych płaszczyznach duszpasterstwa minionych czasów. Rozpoczynanie odnowy praktyki Kościoła od zera, jakby z pominięciem wcześniejszych dokonań, brak odniesienia do dotychczasowej rzeczywistości duszpasterskiej, byłoby powaŜnym błędem nie tylko natury praktycznej,
ale i teologicznej. Nie zmienia to jednak faktu, Ŝe kurczowe trzymanie się starych sposobów działalności duszpasterskiej jest znakiem zatraty zmysłu pastoralnego.
W realizacji duszpasterstwa młodzieŜy naleŜy przezwycięŜyć kilka mechanizmów, zwłaszcza mentalnościowych, krępujących odnowę tej gałęzi kościelnej
praktyki. Jednym z nich jest brak odniesień duszpasterstwa młodzieŜy oraz duszpasterstwa dorosłych. Brak jest pewnej ciągłości, zapewniającej harmonijne
przejście, naturalne dojrzewanie do samodzielnego funkcjonowania w świecie
46

dorosłych. Spotkać moŜna wiele osób, które w wieku młodzieńczym aktywnie
uczestniczyły w duszpasterstwie, a obecnie nie potrafią wyjść poza niedzielne
uczestnictwo we mszy św.
W parafialnych propozycjach duszpasterskich zauwaŜa się brak polotu i tzw.
„młodzieńczości”. Wiele inicjatyw odwołuje się do tradycyjnych argumentów
dewocyjnych, zachęca się młodzieŜ do wzięcia udziału w celebracjach lub wydarzeniach parafialnych apelując do „patriotyzmu lokalnego”, stosuje się retorykę
nieprzystającą do mentalności osób młodych. Sam przebieg naboŜeństw i celebracji swoją schematycznością i rytualizmem zniechęca młodych, zwłaszcza
osoby nie mające wsparcia religijnego kontekstu rodziny.
Nierzadkim powodem inicjatyw duszpasterskich w parafii jest „walka” o
młodzieŜ. Tymczasem młodzi ludzie nie chcą „dostarczać kuponów” Ŝadnym
instytucjom o nich zabiegającym. Brak autorytetu księdza w środowiskach młodzieŜy motywowany jest równieŜ racją: bo księdzu na mnie nie zaleŜy20. Młodzi
docenią duchową bliskość prawdziwego wychowawcy, a natychmiast rozszyfrują brak autentyzmu. Przylgną do autentycznego przyjaciela, mistrza i przewodnika, a odrzucą zewnętrzny, urzędowy styl „belfra” odgórnie domagającego się
posłuchu21. Kapłanom, animatorom duszpasterstwa młodzieŜy naleŜy zapewnić
dobre przygotowanie, które musi jednak zasadzać się na charyzmatycznych predyspozycjach wychowawczych. Nie wszyscy kapłani nadają się do skutecznego
realizowania duszpasterstwa młodzieŜy, a aktualnym kryterium przydziału tych
zadań wydaje się być zbyt często jedynie młody wiek księdza.
Innym obciąŜeniem jest zacieśnianie aktywności duszpasterskiej do wąskiego grona osób tzw. „związanych” z parafią. Mowa jest o „spotkaniach grupy”, o
akcji „dla osób naleŜących”, o wyznaczonym terminie, aby młodzieŜ przyszła na
spotkanie. Wśród wielu atrakcyjnych propozycji w róŜnych środowiskach Ŝycia,
młodzi ludzie nie są w stanie dokonać wyboru aktywności parafialnej z tzw.
ogłoszeń parafialnych. MłodzieŜ kontestuje równieŜ przerost rytualizmu w działaniach duszpasterskich, brak radości, beznamiętną obrzędowość oraz słabo
umotywowane imperatywy.
Tymczasem obserwuje się duŜy rozdźwięk wiary i Ŝycia młodzieŜy oraz dystans między katechezą szkolną i parafią. Wyobcowanie z parafii pogłębia nierzadkie odprawianie rekolekcji szkolnych poza środowiskiem parafialnym. Obserwować moŜna mniejszą dynamikę młodzieŜowych grup kościelnych. Spośród
grup zachwycających swą Ŝywotnością wyróŜniają się raczej te pozaparafialne,
20

Por. K. P a w l i n a, dz. cyt., s. 61.
Por. A. G ó r s k a: Model współczesnego katechety w świetle badań. „Zeszyty Katechetyczne”. R. 2: 1998 nr 9 s. 35–40; T. P a n u ś, dz. cyt., s. 145.
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związane z ruchami, ideą wspólnoty Taizé itp. Choć pojawiają się pozytywne
wyjątki, moŜna mówić o niebezpiecznym procesie zaniku tradycyjnych relacji
parafii z młodzieŜą. Pojawiają się pytania o kierunki odnowy: Czym jest współczesna parafia dla młodzieŜy? Jak parafia powinna rozumieć swoją toŜsamość?
Na czy powinny polegać działania parafii w aktualnej, pluralistycznej rzeczywistości współczesnego świata? Jakich działań młodzieŜ oczekuje od parafii? Co
moŜe parafia zaproponować młodzieŜy, aby stawała się dla niej rodzinną wspólnotą lokalną? Tych pytań moŜna postawić więcej, jednak oczywistą wydaje się
potrzeba przemyślenia funkcji oraz struktur parafii w odniesieniu do młodych. A
to oni są „nadzieją Kościoła”. Czy ta wielka przyszłość Kościoła, jaką są młodzi,
wzrastać ma do autentycznego chrześcijaństwa obok parafii, czy raczej wewnątrz
odnowionej parafii?

V. Odnowa zasad organizacji duszpasterstwa młodzieŜy
Zasada obecności Kościoła oraz jego duszpasterstwa pośrodku Ŝycia młodzieŜy nie jest postulatem nowym. Jednak w obecnych czasach relacje parafii
oraz społeczności lokalnej zmieniają się coraz intensywniej. Jest rzeczą naturalną, Ŝe środowisko młodzieŜowe oraz jego duszpasterstwo podlega zmianom
szybszym i głębszym.
Tymczasem we współczesnym duszpasterstwie młodzieŜy moŜna dostrzec
ciągle obowiązującą spuściznę tradycyjnego stylu duszpasterstwa. MłodzieŜy
proponuje się aktywność jednej bądź kilku grup młodzieŜowych, których działalność sprowadza się do spotkań w budynkach parafialnych, formacji duchowej,
jakiejś formy inicjatyw apostolskich. Z badań przeprowadzonych na Śląsku, a
więc w środowisku specyficznie zintegrowanym i stosunkowo tradycyjnym,
wynika, Ŝe 40,5% młodzieŜy wie o działalności wspólnot w ich parafii, 13%
określiło siebie jako aktywnych uczestników Ŝycia wspólnotowego, a 6% jako
uczestniczących w spotkaniach wspólnot od czasu do czasu. AŜ 74% młodych
ludzi powiedziało, Ŝe nie uczestniczy w Ŝaden sposób w jakichkolwiek przejawach Ŝycia wspólnotowego w parafii, a 5% nie udzieliło Ŝadnej odpowiedzi22.
Wynika stąd, Ŝe 80% młodzieŜy nie jest związanych ze wspólnotowymi formami
duszpasterstwa, zaś pozostałe 20% w róŜnym stopniu uczestniczących w Ŝyciu
małych grup i wspólnot, to prawdopodobnie osoby biorące udział w niedzielnej
mszy św. MoŜna przypuszczać, Ŝe w innych rejonach Polski, w środowiskach
mniej tradycyjnych, uczestnictwo młodzieŜy w aktywności grup parafialnych
22

A. G ó r n y: MłodzieŜ a parafia. Obraz parafii w świadomości młodzieŜy w województwie śląskim. „Socjologia Religii”. R. 2003. T. 1 s. 141.
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jest jeszcze mniejsze. Wynika stąd, Ŝe wspomniane grupy nie mają wpływu na
całe środowisko młodzieŜy. Sprawiają one czasem wraŜenie wąskich i zamkniętych gett, w których dominuje styl samozadowalającej stabilizacji, spokojnej
„parafiańszczyzny”, mało twórczego i ustabilizowanego samozadowolenia.
Rzadko kiedy parafialne grupy duszpasterstwa młodzieŜy stają się awangardą
Ŝycia środowisk szkolnych oraz naturalnych obszarów realizowania się młodych.
Są bardziej odskocznią dla młodego człowieka, miejscem wyjętym poza nawias
ich codzienności, pewnego rodzaju enklawą, aniŜeli zaczynem w świecie. JeŜeli
nawet uzasadnione są i takie formy propozycji pastoralnych parafii, to nie zmienia to faktu, Ŝe zadanie objęcia zasięgiem duszpasterskim całej młodzieŜy własnego terytorium nie jest przez parafię wypełnione. MoŜna mówić o wąskim
gronie osób, o elicie młodych związanych z Ŝyciem Kościoła lokalnego.
Przeniesienie katechizacji do szkół w znacznym stopniu skomplikowało relacje parafii z młodzieŜą. Ocena realizacji katechizacji w szkole nie wchodzi w
zakres niniejszych analiz, jednak bezsprzecznie moŜna mówić o wielorakim
wpływie katechizacji szkolnej na zmianę kształtu duszpasterstwa parafialnego.
ZauwaŜa się oddalenie młodzieŜy od parafii na skutek przesunięcia owego punktu cięŜkości, jakim jest katechizacja. Wcześniejszy, przyparafialny model katechizacji ułatwiał angaŜowanie młodzieŜy w aktywność parafialną, a zwłaszcza
mobilizował do sumienniejszych praktyk sakramentalnych23. Duszpasterzom nie
udało się jak dotychczas znaleźć jakiegoś klucza, sposobu ścisłej współpracy
katechizacji szkolnej z parafią. Podejmowane są róŜne próby organizacji pojedynczych akcji: konkursów, celebracji, dni młodzieŜy, koncertów itp., ale są to
działania raczej jednorazowe. Widoczny jest zatem duŜy dystans młodzieŜy wobec Ŝycia parafialnego, zwłaszcza sakramentalnego.
Jest wiele innych zaleŜności historyczno-kościelnych oraz mechanizmów
społecznych, które wpływają na marginalizację roli parafii w duszpasterstwie
młodzieŜy (nowoczesny styl Ŝycia – kursy, sport; nowy model rodziny; świeckie
przeŜywanie dni wolnych, zwłaszcza piątków, sobót i niedziel).
Powstaje pytanie o nową mentalność strategów duszpasterstwa, proboszczów, kapłanów oraz pracowników duszpasterstwa młodzieŜy, a takŜe nowe
przedsięwzięcia parafii w celu wychodzenia naprzeciw owym tendencjom. Młodość wraz ze swoją witalnością oraz zdolnością przenikania środowiska wnosi
dynamizm, a czasem róŜne napięcia. Osoby zaangaŜowane w duszpasterstwie
młodzieŜy powinny posiąść podwójną umiejętność: uwaŜnego i zaangaŜowanego
wyczucia młodzieńczego dynamizmu oraz konsekwentnej realizacji obiektywnego projektu formacji wiary. MoŜna mówić o konieczności posiadania umiejęt23

S. H. Z a r ę b a, dz. cyt., s. 122n.
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ności praktycznych powiązanych z odpowiednią duchowością posługiwania. Być
duszpasterzem młodzieŜy, znaczy stanąć u boku młodego człowieka, czy grupy
młodzieŜy, wychodząc od jej aktualnej sytuacji i towarzysząc jej nieprzerwanie,
podąŜać w kierunku obiecanego dobra osobistego, doczesnego i wiecznego.
Decydujące znaczenie dla skuteczności oddziaływań duszpasterskich wobec
młodzieŜy ma znajomość źródeł i sposobów kształtowania sumień osób młodych. Nie bez znaczenia jest określenie miejsc i okoliczności przynaleŜności
chrześcijańskiej młodzieŜy. Zarówno więc wpływ na formowanie sumień osób
młodych, jak i kontakt z ich środowiskami domaga się przebywania z młodzieŜą,
wśród problemów ich Ŝycia codziennego. To z kolei wskazuje na kolejne waŜne
zagadnienie: umiejętne powiązanie realizacji zwartego projektu z zaangaŜowaniem młodych. Propozycje duszpasterstwa młodzieŜy powinny posiadać nowe
jakościowo cechy, których często nie jest w stanie zapewnić sama tylko parafia24.
We współczesnych warunkach Ŝycia społeczno-religijnego niezbędny jest
konkretny projekt duszpasterstwa młodzieŜy. Mając na myśli miasto, duŜą parafię, a nawet małą społeczność kościelną Ŝyjącą w pluralistycznym świecie, zauwaŜyć moŜna spory dystans pomiędzy centrum duszpasterstwa a obrzeŜami,
peryferiami społeczności. MoŜna mówić o mechanizmie wielokrotnego pośredniczenia w aplikowaniu treści oraz środków duszpasterskich. Jakikolwiek projekt
duszpasterski nie moŜe być narzucony z góry. Istnieje w takim wypadku ryzyko
odrzucenia go przez środowisko młodzieŜy, gdyŜ nie trafi w jej potrzeby, będzie
teoretyczny, przechodzący „ponad głowami”. Wszelkie propozycje instytucjonalne, wskazania centralne powinny zawierać moŜliwości adaptacji i transformacji programu do okoliczności oraz mentalności danego środowiska młodzieŜy.
Osiągnięcie zaangaŜowania młodych w realizację duszpasterstwa młodzieŜy
domaga się trafności propozycji zaprezentowanych w projekcie. Powinny mieć
one charakter wyprzedzający w stosunku do dylematów i niepokojów młodzieŜy.
Gdy propozycje te przetrwają próbę Ŝycia, objawią swoją aktualność, ukaŜą drogę i pomoc w promowaniu młodzieńczych ideałów, moŜna będzie liczyć na
współpracę i zaangaŜowanie młodzieŜy w realizację kolejnych faz projektu
duszpasterskiego. Właśnie angaŜowanie się poszczególnych osób, grup, stowarzyszeń, ruchów, zdobywanie zwolenników z sąsiednich parafii i wspólnot, moŜe
świadczyć o Ŝywotności i autentyczności duszpasterstwa. Witalność, dynamika i
świeŜość w działaniach pastoralnych wśród młodzieŜy są niezbędne, aby uzyskać
jej zaufanie i otwartość na propozycje „centrali” duszpasterstwa.
24
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A. N a p o l i o n i: La srada dei giovani. Prospettive di pastorale giovanile. Milano 1994 s.

Jest to decydujący moment przedsięwzięcia, jakim jest duszpasterstwo młodzieŜy: przejście od modelu nakazowo-instytucjonalnego do modelu interaktywnego. Akcent stawiany jest nie na uzasadnianie słuszności zasad projektu duszpasterskiego, ale na zmianę mentalności, bez której nie da się „przepracować”
kultury Ŝycia młodzieŜowego. Trzeba trafić w centrum świata przeŜywanego
przez młodych, wpleść działania duszpasterskie w ich sposób odbioru – dotykalny, bezpośredni, naturalny, a wtedy będą chcieli odpowiedzieć na propozycje,
aby skosztować radości odkrywania wartości zaproponowanych w projekcie.
Zaryzykują wyjście z własnych schematów i przyzwyczajeń, gdy przejście do
duszpasterskich propozycji nie będzie domagało się porzucenia własnego „świata”. Trzeba stanąć w centrum, pośród Ŝycia młodych ludzi i ukazując radość i
świeŜość Ewangelii, zaproponować wspólną drogę do szczęśliwych przeznaczeń.
Odpowiedź młodego człowieka będzie pozytywna, jeŜeli propozycja skierowana
będzie do konkretnego Ŝycia, wewnątrz naturalnych relacji środowiskowych, z
udziałem naturalnych przedstawicieli ich środowiska25.
Charakter decydujący propozycji duszpasterstwa młodzieŜy polega więc na
zmianie perspektywy oraz metod działania. Zasadza się na obecności wewnątrz
świata i Ŝycia młodych z ich naturalnym zaangaŜowaniem26. Mówiąc innymi
słowami: niewykonalna jest jakakolwiek propozycja duszpasterstwa młodzieŜy –
z udziałem gimnazjalistów, młodzieŜy, animatorów, księŜy – przychodząca z
góry, próbująca dosięgnąć dołów i peryferii Ŝycia młodzieŜowego. Konieczne
jest przejście do bezpośrednich relacji i wspólnego konstruowania działań duszpasterstwa młodzieŜy w środowiskach Ŝycia młodzieŜy. Współczesne parafie nie
w pełni realizują wspomniane zasady w propozycjach parafialnego duszpasterstwa młodzieŜy.

VI. Rola parafii w przyszłościowym duszpasterstwie młodzieŜy
Parafia rozumiana tradycyjnie coraz trudniej moŜe podołać współczesnym
oczekiwaniom młodzieŜy wobec Kościoła i jego duszpasterstwa. Pauperyzacja
społeczeństwa ogranicza równieŜ w znacznym stopniu faktyczne moŜliwości
działania w ramach parafii. Mówiąc o duszpasterstwie we współczesnym świecie
naleŜy uŜywać coraz częściej pojęcia „Zespoły Duszpasterskie” (ZD) oznaczają-

25
TamŜe, s. 63–68; por. K. O Ŝ ó g: Wartości i wartościowanie w języku współczesnej młodzieŜy. „Via Consecrata”. T. 1: 2004 s. 50–52.
26
Por. J. M a r i a ń s k i: Kościół a współczesne problemy społeczno-moralne. Kwestie wybrane. Lublin 1992 s. 243.
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cego jakościową zmianę w praktyce Kościoła27. Chodzi o dowartościowanie
współpracy grup specjalistów, którzy kompetentnie organizują poszczególne
obszary duszpasterskie. Decydującą rolę odgrywa projekt, plan realizacji, organizacja, etapy działania, koordynacja, przygotowanie zespołów realizujących
poszczególne zadania itd. Chodzi o respektowanie zasad zorganizowanego działania w złoŜonych warunkach Ŝycia28.
Zespoły Duszpasterskie to nazwa nowej rzeczywistości, której kierunku
rozwoju nie moŜemy obecnie określić. Doświadczenie wskazuje na coraz większą potrzebę realizowania praktyki Kościoła w formie „duszpasterstwa razem”29.
Trudno wskazać konkretne formy tej aktywności pastoralnej, czy będzie to raczej współpraca w ramach rejonu, miasta, osiedla, czy duszpasterstwo dekanalne, międzyparafialne, bądź multiparafialne. Z pewnością jednak efektywność
praktyki Kościoła związana jest z nową jakościowo pracą duszpasterską, ze
wspólnym wysiłkiem w określonym porządku, co nazwać moŜna „duszpasterstwem razem”. Takie ujęcie zakłada osiąganie pewnej wizji wspólnoty Kościoła
Ŝyjącej w róŜnych miejscach społeczności lokalnej. Chodzi równieŜ o takie rozumienie duszpasterstwa, które pozwoli unikać rozproszenia i rozdrobnienia
zarówno w obciąŜeniu duszpasterzy, jak i konkretnych akcji duszpasterskich.
Niepotrzebne jest bowiem kopiowanie tych samych, pojedynczych inicjatyw
przez sąsiadujące z sobą parafie, powodujące niepotrzebne rozdrobnienie. Działania mogą być bardziej efektywne w ramach współpracy dekanalnej, rejonowej,
międzyparafialnej. Wspólny projekt działania, kompetentny zespół pastoralny,
współpraca specjalistów i bogatsze środki mogą gwarantować lepsze efekty
duszpasterskie.
Odpowiedź na potrzeby duszpasterskie nie moŜe polegać na klonowaniu
przez kaŜdą wspólnotę kościelną takiej samej serii działań oraz struktur, jakby
wszystkie parafie miały robić to samo. "Duszpasterstwo razem" powinno stawać
się stylem takŜe tych parafii, które wydają się być stosunkowo duŜe i posiadają
odpowiednią liczbę duszpasterzy.
Wyzwanie związane z działalnością Zespołów Duszpasterskich dotyczy z
pewnością wszystkich. Po okresie pionierskich dokonań niektórych parafii, bądź
poszczególnych kapłanów, nadszedł czas nowego sposobu myślenia o całym
duszpasterstwie. Ma się ono stawać głoszeniem Ewangelii oraz budowaniem
wspólnoty wewnątrz, pośród Ŝycia ludzi30. Wymaga to wprowadzenia w ruch
27

Por. K. R e d l a k: Nowe formy aktywności duszpasterskiej laikatu na przykładzie aktualnych doświadczeń Kościoła we Francji. „Teologia Praktyczna”. T. 3: 2002 s. 33–36.
28
Zob. F. G. B r a m b i l l a: La parrocchia oggi e domani. Assisi 2003 s. 263–268.
29
TamŜe, s. 49.
30
Por. J. M a r i a ń s k i, dz. cyt., s. 121.
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całego środowiska. Pomysły i projekty dzisiejsze, jutro powinny być dynamicznie realizowane. Efektem oŜywienia wspólnot kościelnych powinno być widoczne oŜywienie środowisk parafialnych, nowe siły i energie, głównie spośród
osób świeckich. NaleŜy powoli lecz systematycznie i ostatecznie odchodzić od
identyfikowania aktywności parafialnej z proboszczem. PrzeŜytkiem są dziś parafie niezaleŜne i samowystarczalne31. Nie oznacza to oczywiście końca parafii
jako takiej, gdyŜ Kościół nie moŜe zaniechać objawiania swojej obecności w
konkretnym miejscu i czasie. Jednak obecność Kościoła w środowisku podlega
ewolucyjnym zmianom umoŜliwiającym realną słuŜbę wobec konkretnych potrzeb parafian.

VII. Rola rejonu duszpasterskiego w duszpasterstwie młodzieŜy
Gdy przyjrzymy się miejscom obecności młodzieŜy, środowiskom w których
przebywają, okaŜe się Ŝe parafia zamieszkania często jest marginalnym miejscem
ich pobytu. Uczą się poza parafią, organizują równieŜ poza nią swoje zajęcia
pozalekcyjne, zainteresowania, sport i rekreację. Z tych racji dla skuteczności
duszpasterstwa młodzieŜy naleŜy docenić rolę większego rejonu niŜ parafia.
MoŜna przyjąć, Ŝe skuteczniejszym obszarem organizacji duszpasterstwa młodzieŜy jest dekanat32.
Duszpasterstwo młodzieŜy w dekanacie skierowane jest przewaŜnie do gimnazjalistów i młodzieŜy za pomocą inicjatyw zbierających młodzieŜ. Mogą to
być jednostkowe bądź cykliczne propozycje adresowane do róŜnych grup młodych. Konieczny jest wysoki stopień atrakcyjności podejmowanych działań.
Domaga się to profesjonalnego przygotowania w oparciu o kompetentny zespół
animatorów. Niezbędna jest więc działalność dekanalnej (rejonowej) ekipy
duszpasterstwa młodzieŜy pod kierunkiem dekanalnego moderatora, którym powinien być odpowiedni kapłan. Zasadniczą cechą duszpasterza dekanalnego jest
bez wątpienia dobry kontakt i porozumienie z młodzieŜą. Najlepiej do funkcji tej
nadaje się kapłan pełniący rolę katechety w gimnazjum lub liceum, do którego
uczęszcza młodzieŜ z kilku parafii. W sytuacji, gdy uczniowie uczący się w
szkole pochodzą z wielu parafii, moŜna zaproponować działania rejonowe, albo
cykl przedsięwzięć wzmagających współzawodnictwo między poszczególnymi
dekanatami. W takiej sytuacji do współpracy naleŜy zaangaŜować dwa albo nawet więcej dekanatów.
31
Por. Te n Ŝ e: Kościół katolicki w społeczeństwie obywatelskim. Refleksje socjologiczne.
Lublin 1998 s. 149n.
32
R. K a m i ń s k i: Duszpasterstwo ponadparafialne. „Roczniki Teologiczne”. R. 45: 1998 z.
6 s. 54–58.
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Charakter podejmowanych inicjatyw zaleŜy od celu, jaki zakłada sobie dekanalna ekipa duszpasterstwa młodzieŜy. Pamiętając o atrakcyjnym charakterze
podejmowanych działań naleŜy dobrze przemyśleć pojawiające się pomysły. Nie
jest celem niniejszego opracowania podawanie moŜliwych, praktycznych rozwiązań, ale pomysłów moŜe być wiele. Centrum aktywności powinna być formacja–animacja chrześcijańska, a więc modlitwa, katecheza, szkoła apostolstwa.
Jednak oczywista jest właściwa forma odpowiadająca stylowi młodzieŜy, zawierająca dynamikę, radość, spontaniczne i przekonujące formy wyrazu. Niezbędna
jest więc muzyka, śpiew, albo refleksja oraz nastrój w małych grupach. Odpowiednie aspekty działań powinny być przedmiotem szczegółowych przygotowań
ustalonych ekip–diakonii. W ich skład powinni wchodzić młodzi przedstawiciele
grup kościelnych, ruchów, szkół ewangelizacji.
Niezbędne jest uprzednie przygotowanie projektu podejmowanego przedsięwzięcia, szczegółowy plan, etapy działania, cele jednostkowe, środki, metody
i przewidywane reakcje. NaleŜy wyznaczyć odpowiedzialnych, koordynatorów, a
przede wszystkim zgromadzić potrzebne środki. Zwłaszcza te ostatnie wydają się
być waŜnym problemem w dobie zuboŜenia społeczeństwa i ekonomicznego
niedowładu społeczeństwa. Niezbędne jest jednak inwestowanie w przedsięwzięcia związane z duszpasterstwem młodzieŜy. Rozumieją to proboszczowie, a
często i sponsorzy, którzy są gotowi wspierać dzieła autentyczne, Ŝywotne, poruszające środowisko, a takim dziełem powinna być kaŜda propozycja duszpasterstwa młodzieŜy na szczeblu dekanalnym bądź rejonowym.
Choć juŜ wcześniej była o tym mowa, jeszcze raz naleŜy podkreślić rolę kapłana-moderatora w efektywności działań rejonowego ośrodka duszpasterstwa33.
Powinien być on osobą znającą środowisko młodzieŜy, rozumiejącą specyfikę jej
środowiska, dostrzegającą charakterystyczne cechy poszczególnych parafii,
szkół, środowisk lokalnych, a nawet rodzin swoich wychowanków. WiąŜe się to
z potrzebą dłuŜszej pracy w dekanacie, minimum 4–5 lat. Niezbędne jest więc
współdziałanie inicjatyw dekanalnego duszpasterstwa młodzieŜy z kurią biskupią, aby odgórnie mogły być wspierane wspomniane inicjatywy. WiąŜe się to z
pozostawianiem księŜy na dłuŜszy okres w parafiach, aby mogli wejść w środowisko młodzieŜy i stać się autentycznymi promotorami jej chrześcijańskiego
dojrzewania. WaŜna jest równieŜ współpraca ze specjalistami oraz środowiskami
świeckimi, ale będzie o tym mowa w innym miejscu.

33

F. G. B r a m b i l l a, dz. cyt., s. 130; por. Kongregacja ds. Duchowieństwa: List okólny
Kapłan głosiciel słowa, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty w drodze do trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. Tarnów 2000 s. 63nn.
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Dekanalne inicjatywy duszpasterstwa młodzieŜy muszą mieć poparcie poszczególnych proboszczów tworzących prezbiterium rejonowe. Dlatego niezbędna jest otwartość umysłu, kompetencja oraz zdatność kandydatów na proboszczów współczesnych parafii. Kryteria doboru powinny więc stanowić sprawności, kompetencje kapłanów, a zwłaszcza otwartość umysłu i gotowość do współpracy. Zacieśnianie duszpasterstwa do terytorium parafii, wąski i lękowy minimalizm, brak odwagi oraz szerokości patrzenia, są nieprzezwycięŜalnymi przeszkodami realizacji współczesnych form duszpasterstwa, zwłaszcza duszpasterstwa młodzieŜy . Proboszczem współczesnej parafii moŜe być osoba zdolna do
współpracy w ekipie i rozumiejąca aktualną dynamikę społeczno-eklezjalną.
Inicjatywy rejonowego duszpasterstwa młodzieŜy, jak to juŜ zostało zaznaczone wcześniej, powinny otrzymać poparcie róŜnych szczebli strukturalnomaterialnych poszczególnych parafii. Niezbędne jest wsparcie parafialnych rad
duszpasterskich poszczególnych parafii, pojedynczych osób dorosłych słuŜących
radą, konkretną pomocą i doświadczeniem. Dobre efekty moŜe przynieść włączenie się rodziców młodzieŜy, przez co atmosfera świętowania i chrześcijański
klimat przeniosą się do rodzin oraz sąsiedztwa młodzieŜy. Ma to znaczenie tak
apostolskie, jak i promocyjne, a owocność ewangelizacyjna zyskuje aprobatę
środowisk świeckich.
Nie wszystkie inicjatywy dekanalnego duszpasterstwa młodzieŜy mogą mieć
stosunkowo duŜy zasięg i szeroki rozmach. Często drobne akcje, pojedyncze
inicjatywy lokalne mogą stanowić niezbędne uzupełnienie szerokich działań w
ramach dekanatu. Małe inicjatywy powinny spełniać jednak przynajmniej dwie
cechy: powinny być autentyczne oraz stałe. To zagwarantuje apostolską skuteczność nawet najmniejszym propozycjom34.
Wspomnieć równieŜ trzeba o bazie lokalowej dla działalności dekanalnego
duszpasterstwa młodzieŜy. NaleŜy pamiętać, Ŝe prawie w kaŜdej parafii istnieją
dawne salki katechetyczne. Wiele z tych pomieszczeń moŜe pełnić doskonałą
rolę klubu, kawiarni, czy centrum danej aktywności (grupy). Parafia to jednak
nie tylko budynki kościelne, ale duŜe terytorium osiedlowe, obszar ze społecznością lokalną. UŜytkowane są w niej pomieszczenia szkolne, rad osiedlowych,
gminnych, domy kultury, kluby róŜnych organizacji i stowarzyszeń, świetlice,
harcówki itp. Najlepszym miejscem wydaje się szkoła, w której opiekę sprawować moŜe nad grupą mieszkający w parafii nauczyciel, najlepiej będący równieŜ
animatorem bądź przedstawicielem struktur parafialnych.
34
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Duszpasterstwo a wyzwania XXI wieku. Materiały z sympozjum Pastoralistów Polskich 22–24
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Szczególnym przypadkiem rejonu duszpasterskiego moŜe być niewielkie
miasto, w którym istnieją 2–3 parafie. Jest to środowisko tym bardziej przystające do prezentowanej koncepcji rejonowego duszpasterstwa młodzieŜy, które
moŜemy nazwać w tym przypadku miejskim duszpasterstwem młodzieŜy35.
Wszystko, co zostało powiedziane o poszczególnych aspektach dekanalnego
duszpasterstwa młodzieŜy, jest tym łatwiejsze do zrealizowania w ramach małego bądź średniego miasta. Zarówno młodzieŜowe zespoły ludzkie, dobór współpracowników dorosłych, specjalistów, jak i zgromadzenie środków, pomocy
materialnej i technicznej, wydają się być łatwiejsze w atmosferze familijnej nieduŜego środowiska. PrzezwycięŜać natomiast naleŜy zacieśnianie umysłu, zawiść i pojawiające się w społecznościach konflikty oraz animozje.
Dekanalne inicjatywy duszpasterstwa młodzieŜy są potrzebą chwili w społeczeństwie coraz bardziej dynamicznym, powiązanym siatką relacji i więzi społecznych, pozbywającym się ciasnych granic. W dobie znacznej mobilności, gdy
miejsce zamieszkania nie pokrywa się z miejscem pracy, odpoczynku bądź spędzania wolnego czasu, ograniczanie się do podległości inicjatywom parafialnym
nie zapewnia młodzieŜy ani skutecznej formacji religijnej, ani efektywnej animacji społeczno-kościelnej. Niezbędne są inicjatywy międzyparafialne, a dobrym środowiskiem skutecznie wspierającym działalność duszpasterską parafii
wydaje się być dekanat. Tym bardziej, Ŝe młodzi ludzie dzięki zajęciom szkolnym, własnym zainteresowaniom, a przede wszystkim młodzieńczemu entuzjazmowi, znajdują naturalne sposoby przenikania do szerszego środowiska.

VIII. Duszpasterstwo młodzieŜy jako przenikanie się środowisk
Mówiąc o inicjatywach duszpasterstwa młodzieŜy w relacjach parafii oraz
środowisk świeckich niezbędna jest krótka refleksja historyczna. Wielu współczesnych reprezentantów społeczności lokalnych zostało uformowanych przez
miniony system, w którym w ramach tzw. zasady świeckości państwa, nakazowo
wprowadzono zakaz współdziałania przedstawicieli struktur społecznych i państwowych z przedstawicielami struktur kościelnych. Krótko mówiąc, szykanowane były osoby sprawujące róŜne funkcje administracyjne czy społeczne, które
przyznawały się do praktykowania wiary, utoŜsamiały się z parafią, a co najgorsze afirmowały w jakikolwiek sposób wartości religijne i kościele. Po kilkunastu
latach przemian w Polsce zauwaŜa się nadal pozostałości mentalnościowostrukturalne blokujące promocję ogólnoludzkich wartości propagowanych przez
Kościół. Dla wielu reprezentantów Ŝycia społecznego nadal niezrozumiała jest
35
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pozytywna rola wartości ewangelicznych w wychowaniu, szkolnictwie, gospodarce, polityce itd. Co więcej, w społeczeństwie w przewaŜającej większości
katolickim, pojawiają się przedstawiciele tego społeczeństwa pełniący funkcje
społeczno-administracyjne, którzy zamiast reprezentować ludzi i działać w ich
interesie, czują się jakby właścicielami kierowanych gremiów. Takie osoby odpowiedzialne za szkoły, instytucje społeczne, przedstawicielstwa róŜnych organizacji itp. utrudniają często współpracę owych instytucji z parafią.
W warunkach Ŝycia społecznego opartego na systemie demokratycznym
duszpasterstwo młodzieŜy moŜe oczekiwać, a nawet domagać się, wszechstronnych moŜliwości współpracy Kościoła z szeroko rozumianym środowiskiem. Na
czoło instytucji społecznych naturalnie odpowiadających inicjatywom młodzieŜowym wysuwa się z pewnością szkoła. To na terenie szkoły, przy znacznym
poparciu dyrekcji, grona pedagogicznego i poszczególnych instancji pośrednich
(świetlicy, bazy technicznej, lokalowej, harcówki, stołówki, kół zainteresowań,
zespołów pracy pozalekcyjnej itd.) moŜna dopatrywać się naturalnych sojuszników inicjatyw duszpasterstwa młodzieŜy36. Mogą to być działania wychowawcze, sportowe, kulturalne, ekologiczne, artystyczne, itd. prowadzące do promocji
tego co ludzkie, związane z kategoriami dobra i piękna.
Podobną rolę aktywnych współpracowników mogą pełnić społeczne gremia
rad osiedlowych, miejskich czy gminnych, wraz z podległymi im strukturami.
Warto wyróŜnić pośród nich osiedlowy, miejski, oraz gminny dom kultury, który
ze swej istoty pełni rolę naturalnego sojusznika wartości propagowanych w
duszpasterstwie młodzieŜy. Właśnie na szczeblu naturalnej lokalności wiele
inicjatyw duszpasterstwo młodzieŜy zyskać moŜe zrozumienie i konkretną pomoc. To rodzice młodych zasiadają w radach, oni wybierają swoich przedstawicieli, a wielu młodych juŜ w niedalekiej przyszłości zasiądzie w ławach tych
społecznych struktur. Wzajemne wsparcie, otwartość na proponowane programy
i inicjatywy powinny stanowić fundamentalną zasadę współistnienia parafii,
dekanatu oraz rad środowiskowych. Trudno wyobrazić sobie dzisiaj promocje
wartości duchowych oraz religijnych w oderwaniu od kontekstu Ŝycia, mieszkania i działalności rodzin osób młodych. Jest to płaszczyzna współpracy ciągle
jednak nie do końca wykorzystana.
Współczesne społeczności doceniają w coraz większym stopniu rolę sportu,
rekreacji i wypoczynku. Powstają coraz bardziej profesjonalne inicjatywy społeczne oraz komercyjne na potrzeby sportu i rekreacji. Wydaje się koniecznym
nawiązywanie ścisłej współpracy z tymi inicjatywami ze strony duszpasterstwa
36
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Kościół poza Kościołem. Red. K. K o w a l i k, A. J a r z ą b e k, V. K m i e c i k. Lublin 2001 s. 47.

57

młodzieŜy37. Mogą to być wspólne imprezy, korzystanie z obiektów, włączanie
się z własnym programem w trakcie imprez i przedsięwzięć klubów i organizacji,
aby chrześcijańskie przesłanie wiązało się z dynamizmem i Ŝywotnością dającą
prawdziwą radość. Zarówno atmosfera emocji i radości, czy spokoju i ciszy, jak i
zdrowe współzawodnictwo, naturalnie wspierają ewangeliczne przesłanie promocji człowieka i tego co ludzkie. W przypadkach szczególnych warto zakładać
własne, chrześcijańskie i katolickie kluby i organizacje sportowe czy rekreacyjne. Na kanwie ich aktywności działalność duszpasterstwa młodzieŜy moŜe uzyskać znaczną akcelerację oraz skuteczność38.
Doskonałą formą uaktywniania młodzieŜy jest skauting. Jego rozwój zarówno w strukturach kościelnych, jak i świeckich, świadczy o ponadczasowym przesłaniu i naturalnej wymowie. W ostatnich latach pojawiły się kolejne odłamy
formacji harcerskich, które akcentują własną specyfikę, programy i uszczegółowiają kodeksy wartości. NaleŜy się im poparcie ze strony parafii oraz innych
struktur kościelnych, aby w naturalny sposób pełniły równieŜ rolę duszpasterską.
Warte podkreślenia jest promowanie przez ruch skautowy kontaktu z przyrodą,
który wydaje się być coraz trudniej zaspokajaną potrzebą współczesnych społeczeństw. Przy druŜynach harcerskich mogą rozwijać się inne inicjatywy duszpasterstwa młodzieŜy, jak wycieczki, rajdy, ogniska, zabawy w terenie, wyjazdy
rowerowe itp. Atmosfera tego typu aktywności jest szczególnie efektywna w
duszpasterstwie młodzieŜy. Stwarza równieŜ sprzyjające warunki do kontaktu ze
Stwórcą, wyrabiania naturalnej wraŜliwości sumienia oraz innych cech osobowości. Zagadnienie ekologii ducha znajduje w inicjatywach skautingu optymalne
warunki rozwoju39.

37

P. K v a t e r n i k: Duszpasterstwo rodzin wobec wyzwań czasu wolnego. „Teologia Praktyczna”. T. 3: 2002 s. 134nn.
38
W ostatnim dziesięcioleciu wzrasta zainteresowanie Kościoła działalnością duszpasterską w
powiązaniu ze sportem, turystyką oraz spędzaniem czasu wolnego – por. Tempo libero, turismo e
sport. Sussidio pastorale del' Ufficio nazionale della CEI per la pastorale del tempo libero, turismo e sport. Milano 1993; Il Papa agli sportivi. Ufficio nazionale della CEI per la pastorale del
tempo libero, turismo e sport. Milano 2001.
39
Zob. E. B a r b o n i: Skauting a pedagogia wiary. Sandomierz 1998 s. 25nn.
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»Kurs wiary wspólnotowej« jako pomoc w odkryciu
powołania świeckich wiernych we wspólnocie
chrześcijańskiej

Od czasów II Soboru Watykańskiego Kościół w swoim oficjalnym nauczaniu głosi, Ŝe kaŜdy, kto został przyłączony do Kościoła (Dz 2, 47), powołany jest
do tego, aby przyczyniał się do wzrostu Kościoła i do jego ciągłego uświęcania
(por. KK 33). KaŜdy bez wyjątku chrześcijanin powinien mieć Ŝywą świadomość
tego, Ŝe jest członkiem Kościoła, czyli osobą, której dla dobra wszystkich powierzone zostało oryginalne, niezastąpione i ściśle osobiste zadanie (ChL 28). Cechą charakterystyczną wspólnot chrześcijańskich jest między innymi to, Ŝe nie
ma w nich, tak jak i w całym Kościele takich, którzy nie byliby powołani, którzy
zostali pozbawieni osobistej odpowiedzialności za Ŝycie i działalność wspólnoty
Kościoła1. Niewątpliwie wiele powołań świeckich w Kościele pozostaje nie odkrytych, a przez to nie przyczyniają się one do jego budowy i wzrostu. W apostolstwie indywidualnym są ogromne bogactwa, które naleŜy odkryć... (ChL 28).
Wydaje się, Ŝe zbyt mała jest troska współczesnego Kościoła w Polsce, zmierzająca do odkrycia i wykorzystania tego bogactwa powołań, jakimi zostali obdarzeni wszyscy członkowie wspólnot chrześcijańskich. Duszpasterstwo powołań
ograniczało się tradycyjnie wyłącznie do powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Jest to z pewnością jedną z przyczyn bierności i powierzchowności
znacznej liczby katolików, na którą wskazuje II Polski Synod Plenarny2. W niektórych wypadkach przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak pomocy duszpaster1
Por. P.M. Z u l e h n e r: Das Gottesgerücht. Bausteine für eine Kirche der Zukunft. Wyd. 6.
Düsseldorf 1989 s. 22.
2
Por. II Polski Synod Plenarny: Potrzeby i zadania nowej ewangelizacji na przełomie II i II
Tysiąclecia Chrześcijaństwa, nr 23.
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skiej w odkryciu powołania, a później często takŜe brak moŜliwości jego urzeczywistnienia we wspólnocie parafialnej. Niekiedy powołanie świeckich zostaje
zawęŜone tylko do róŜnych ruchów i stowarzyszeń katolickich, które jednak nie
są podstawowym miejscem realizacji powołania chrześcijańskiego, lecz są niekiedy jakby matkami zastępczymi dla niepłodnej matki wiary parafii3. Jedną z
moŜliwości odkrycia swojego powołania w Kościele przedstawia tzw. Podstawowy kurs wspólnotowej wiary (Grundkurs gemeindlichen Glaubens), opracowany w diecezji Passau przez P.M. Zulehnera, J. Fischera i M. Hubera4.

I. Kościół jako wspólnota powołanych
Jednym z podstawowych załoŜeń Kursu jest odwołanie się do prawdy o powołaniu kaŜdego, kto został przyłączony do Kościoła (Dz 2, 47). Kościół jest
wspólnotą powołanych i nie ma w nim niepowołanych. KaŜdy, kto naleŜy do
Kościoła, czy to świecki, czy duchowny obdarzony został współodpowiedzialnością za misję, jaką ma on do wypełnienia. Zbawcza misja Kościoła jest jedna i
jedyna i z zasady uczestniczą w niej wszyscy jego członkowie. Cokolwiek i w
jakimkolwiek czasie i na jakimkolwiek miejscu pełnione jest w Chrystusie, przez
Chrystusa i zmierza do Chrystusa, słuŜy urzeczywistnieniu zbawczej misji Kościoła. Podmioty działania Kościoła wewnątrz i na zewnątrz, a tym samym i
podmioty apostolatu Kościoła, stanowią zawsze całość Ludu BoŜego i wszystkich
jego członków5.
Świadomość powołania kaŜdego, kto naleŜy do Kościoła była szczególnie
wyraźna w pismach Nowego Testamentu, ukazujących sposób Ŝycia i myślenia
pierwszych wspólnot chrześcijańskich. śaden z członków Kościoła nie został do
niego przyłączony bez potrzeby, przypadkowo. Kościół wtedy Ŝyje, kiedy kaŜdy
z jego członków przyczynia się do jego budowania i wzrostu, mając przy tym
pełną świadomość tego, Ŝe Pierwszym Budowniczym jest Chrystus. Punktem
wyjścia (kursu wspólnotowej wiary) jest przekonanie, Ŝe budowniczym Kościoła
jest dziś sam (Trójjedyny) Bóg: Bóg, który w Chrystusie stał się jednym z nas i
pozostaje obecnym w historii przez Ducha Świętego. Ze względu na tę prawdę,
czasem zapominaną w codziennym Ŝyciu Kościoła (zapomnienie, które poszerza
przestrzeń strachu w Kościele) jest on określany starym czcigodnym słowem,
mianowicie »ekklesia«, czyli »wspólnota powołanych«6. Kościół jest zatem
3
Por. P.M. Z u l e h n e r: Pastoraltheologie. T. 2. Gemeindepastoral. Wyd. 3. Düsseldorf
1995 s. 152–154.
4
P.M. Z u l e h n e r, J. F i s c h e r, M. H u b e r: „Sie werden mein Volk sein”. Grundkurs
gemeindlichen Glaubens. Wyd. 5. Düsseldorf 1990.
5
A.J. S k o w r o n e k: Z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Czego oczekuję od Kościoła? Włocławek 1999 s. 59.
6
P.M. Z u l e h n e r: Das Gottesgerücht, dz. cyt., s. 19.
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wspólnotą powołanych z całej społeczności ludzkiej, która nosi zaszczytne miano „Lud BoŜy”. To powołanie nie odnosi się tylko do własnego zbawienia, ale
takŜe do zbawienia innych, do tego, aby świadectwem i słowem ogłaszać
wszystkim ludziom BoŜy zamiar wobec człowieka jakim jest zbawienie wszystkich w Chrystusie7.
Kościół urzeczywistnia swoją misje przez to, Ŝe wszyscy ci, którzy są powołani przez Boga, swoje powołanie rozpoznają i przyjmą i będą je realizować w
Ŝyciu i działalności Kościoła. Podstawowym i wspólnym powołaniem wszystkich ochrzczonych jest powołanie do miłości, z którego w konsekwencji wypływa powołanie do świętości. Wszyscy wierni z tytułu swej przynaleŜności do Kościoła otrzymują powszechne powołanie do świętości i w nim współuczestniczą.
Są nim objęci na pełnych prawach i na równi ze wszystkimi innymi członkami
Kościoła takŜe świeccy (ChL 16). Powołanie do miłości i do świętości są jakby
dwoma aspektami jednego podstawowego powołania, poniewaŜ miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa (por. Kol 3, 14; Rz 13, 10)8.
Analizując teoretyczne załoŜenia Kursu jak i sposób jego realizacji moŜna
stwierdzić, Ŝe wpisuje się on w cały nurt pastoralny, zmierzający do przezwycięŜenia w Kościele tzw. „podstawowej schizmy pastoralnej”. Pojęcie to zamierza
ująć ową formę Kościoła, w której nie wszyscy są powołanymi i podmiotami, ale
są w nim powołani i niepowołani, podmioty i przedmioty, tacy którzy się troszczą
i inni, o których się troszczy, Kościół nauczający i Kościół słuchający, kościelni
przełoŜeni i duchowni poddani, obsługujący i obsługiwani. Do rzędu tych przeciwstawnych par naleŜy takŜe para »kler i świeccy«9. Powstanie powyŜszego
rozumienia Kościoła uwarunkowane jest względami historycznymi, lecz wymaga
dziś niewątpliwie zmierzania do jego przezwycięŜenia10.
Twórcy Kursu wspólnotowej wiary starają się rozszerzyć znaczenie terminu
„powołanie duchowne”. Odnoszą je, w szerszym znaczeniu do kaŜdego chrześcijanina. Tym zatem co naleŜy wspierać, aby Lud BoŜe w znaczeniu II Soboru Watykańskiego był Ŝywy i zdolny do działania są »powołania duchowne« wszystkich
członków Kościoła (z tego teŜ powodu będzie w przyszłości więcej »powołań
duchownych«; poniewaŜ bez duchownych powołań wielu brakuje owocnej gleby
dla »duchownych powołań« kapłańskich i zakonnych)11. Właściwe rozumienie
powyŜszego terminu nie ma na celu deprecjacji znaczenia powołań kapłańskich
czy zakonnych, ale zwrócenie uwagi na to, Ŝe to podstawowe powołanie kaŜdego
7

Por. tamŜe, s. 19.
P.M. Z u l e h n e r: Pastoraltheologie. T. 2. Gemeindepastoral, dz. cyt., s. 130.
9
Por. tamŜe, s. 130.
10
Por. tamŜe, s. 131–140.
11
P.M. Z u l e h n e r: Das Gottesgerücht, dz. cyt., s. 19.
8
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chrześcijanina jest ostatecznie powołaniem duchownym, z tej racji, Ŝe jest ono
istotnym i nieodłącznym składnikiem nowego Ŝycia otrzymanego wraz z chrztem,
a więc konstytutywnym elementem ich godności (ChL 17).
Analizując zatem zarówno biblijne świadectwa jak i współczesną, oficjalna
Naukę Kościoła nie da się zaprzeczyć tezie, Ŝe Kościół jest wspólnota powołanych i kaŜdy chrześcijanin obdarzony został Przez Boga niepowtarzalnym powołaniem, którego odczytanie i realizacja stają się podstawą wszelkiej działalności
apostolskiej. Z powołaniem związana jest współodpowiedzialność za Kościół i
jego misję. Stąd nie moŜna mówić tylko o współpracy wiernych świeckich z
hierarchią, o współpracy kapłanów czy katechetów z biskupem, ale o ich współodpowiedzialności. Nie chodzi tu tylko o słowa, ale o uznanie równej godności i
przyjęcie podstawowego załoŜenia, Ŝe tym który buduje i prowadzi Kościół jest
ostatecznie Bóg.

II. Zdolność kaŜdego chrześcijanina do odkrycia i realizacji
swojego powołania
Kolejnym załoŜeniem Kursu wiary wspólnotowej jest przekonanie, Ŝe kaŜdy
chrześcijanin zdolny jest do odkrycia swojego powołania. Autorzy przyjmują
załoŜenie, Ŝe Bóg jest obecny w Ŝyciu kaŜdego człowieka, Ŝe historia jego Ŝycia
jest tą samą historią, jaką Bóg z nim pisze. Historia kaŜdego człowieka jest dlatego od samego początku historią zawsze wiernego Boga (Pwt 32, 4; 2 Tym 2,
13) z nim12. Doświadczenie Boga, jego działania w Ŝyciu jest podstawa do nawiązania z Nim dialogu, a dalej do odkrycia tego, czego Bóg oczekuje ode mnie
w swoim Kościele, co zamierzył uczynić ze mną powołując mnie do swego Kościoła. KaŜdy człowiek jest zdolny poprzez analizę swojego Ŝycia, codziennego
Ŝycia zauwaŜyć w nim szczególne momenty, w których doświadczył BoŜego
działania. Kurs wspólnotowej wiary jest zatem zaproszeniem do poszukiwania
Boga, który jest wciąŜ obecny w historii Ŝycia człowieka i pozostaje obecny
takŜe w jego przyszłości. Stąd wpisuje się on w koncepcję tzw. „duszpasterstwa
mistagogicznego”13. Mistagogia jest bowiem wprowadzeniem w doświadczenie
Boga i Jego zbawczego planu, wprowadzeniem w tajemnicę, którą od samego
początku jest Ŝycie człowieka. Stąd wprowadza ona człowieka w obszar, w którym stawia on sobie egzystencjalne pytania, dotyczące jego relacji z Bogiem14.

12

P.M. Z u l e h n e r: Das Gottesgerücht, dz. cyt., s. 22.
Por. Mystagogie. W: Lexikon für Theologie und Kirche. Wyd. 3. T. 7. Red. W. K a s p e r.
Freiburg, Basel, Rom, Wien 1998 s. 571. Więcej na temat duszpasterstwa mistagogicznego zob.
np.: Mystagogische Seelsorge. Red. S. K n o b l o c h, H. H a s l i n g e r. Mainz 1991.
14
Por. Mystagogische Seelsorge, dz. cyt., s. 78–79.
13
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Jednym zatem z waŜniejszych zadań Kursu jest to, aby kaŜdy uczestnik nauczył się wpierw postawić pytanie: Co Bóg zamierzył dla mnie w swoim Kościele? Rola prowadzącego porównana moŜe zostać do biblijnego kapłana Eliasza (1
Sam 3, 1–19), który przy powołaniu Samuela pomaga zinterpretować mu jego
doświadczenie religijne, wskazując na to, Ŝe to właśnie Bóg, jest tym, który go
powołuje. Odkrycie powołania jest zobowiązujące. Łączy się z podjęciem za nie
odpowiedzialności. Jest to ostatecznie odpowiedzialność za Ŝycie i działanie
Kościoła. Chrześcijanin, który przyjmuje swoje powołanie zdaje sobie z tego
sprawę, Ŝe będzie musiał kiedyś odpowiedzieć przed Bogiem na pytanie: Co
zrobiłeś ze swoim „duchownym powołaniem”? (por. Mt 25, 14–30)15.
Odkrycie powołania dokonuje się najpierw poprzez refleksję nad własną historią Ŝycia, jako historią wiary. DostrzeŜenie w tej historii śladów obecności
Boga, a jeszcze bardziej Jego ciągłej obecności w ludzkiej, osobistej historii
stanowi nieodzowny moment na drodze odczytywania powołania. Refleksja na
własną historią wiary, przypomnienie jej sobie, jakby ponowne jej wewnętrzne
przeŜycie, wyraŜenie jej i wypowiedzenie są pierwszymi krokami „Kursu wspólnotowej wiary”16.
Wiara w moŜliwość odczytania swojego powołania podkreśla znaczenie
osobistej decyzji człowieka, zakładającej jego wolność, a zarazem potwierdza
przekonanie o obecności i działaniu Boga w Ŝyciu człowieka od samego początku jego Ŝycia. Powołanie nie jest zatem zewnętrznym aktem, ale naleŜy do istoty
bycia człowiekiem, a jeszcze bardziej chrześcijaninem. Z tego względu pomoc
duszpasterska w odkryciu powołania nie jest „importem Boga”, przekazaniem
czegoś z zewnątrz, ale postawieniem człowieka w obliczu tajemnicy Boga, który
w jego Ŝyciu jest obecny juŜ na długo przed naszym dotarciem do niego17. Z
bardziej konkretnego punktu widzenia oznacza to, Ŝe człowiek jako taki ma w
sobie iskrę BoŜą – własną zdolność realizowania obrazu Boga w sobie. Powinien tylko uruchomić, by tak powiedzieć wszystkie swoje talenty i siły celem wykonania tej samorealizacji. Sposób zaś w jaki to czyni, przedstawia ponownie
jego osobistą wielkość w oczach Boga. W rzeczy samej człowiek otrzymał wolność wypełniania swego powołania poprzez pełne wykorzystanie swej twórczej
energii. Bóg zasiewa w nas swe ziarno; człowiek ze swej strony rozwija, dzięki
łasce Boga – a więc poprzez dialog z Bogiem – Jego obraz w sobie18.
15

Por. P.M. Z u l e h n e r: Das Gottesgerücht, dz. cyt., s. 22.
P.M. Z u l e h n e r, J. F i s c h e r, M. H u b e r: „Sie werden mein Volk sein”. Grundkurs
gemeindlichen Glaubens, dz. cyt., s. 86.
17
Denn du kommst unserem Tun mit deiner Gnade zuvor. Zur Theologie der Seelsorge heute.
P.M. Z u l e h n e r im Gespräch mit K a r l R a h n e r. Ostfildern 2002 s. 68.
18
J. V a n d e r V l o e t: Obraz człowieka jako fundament pedagogii. „Communio”. Wydanie polskie. R. 12: 1992 nr 3(69) s. 6–7.
16
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PowyŜsze rozwaŜania warunkują takŜe postawę i zadania prowadzących
Kurs. Ich działanie pedagogiczne musi uwzględnić ową zdolność człowieka do
rozpoznania swojego powołania. Musza zrezygnować z pokusy ingerencji w
relację między Bogiem i człowiekiem, a stosować zasadę pomocniczości, wprowadzenia, towarzyszenia w samodzielnym dochodzeniu kaŜdego do prawdy o
Bogu, o osobie i swoim powołaniu. Akt wychowawczy polega, w tym sensie, na
wprowadzeniu człowieka w prawdę. Pedagog powinien nauczyć rozumieć, iŜ
prawda kaŜdego człowieka znajduje się w nim samym, gdyŜ jest ona z Boga i jest
w Bogu. Nie moŜe zdziałać czegoś więcej, ale nie powinien teŜ czynić mniej.
Relacja pedagogiczna jest więc przede wszystkim dialogiem między Bogiem i
człowiekiem, ułatwianym przez pedagoga19.

III. Podstawowe metody realizacji Kursu
Odkrycie własnego powołania, które wiąŜe się z pogłębioną refleksją nad
osobistym Ŝyciem i wiarą, wymaga określonych warunków zewnętrznych. Dobrze jest, kiedy odejdzie się od codziennego zgiełku (Exodus) i w ciszy (na pustyni) skieruje się ku sobie, zobaczy swoją własną historię Ŝycia i uczy się odczytywać i rozumieć ją jako historię Boga ze mną i moją z nim20. Podobnie jak król
Salomon (1Krl 3, 2–11), który udał się do Gibeonu i tam przedstawiając Bogu
swoja prośbę poprzedził ją spojrzeniem na historię Ŝycia, swoich przodków i
własną. To biblijne wydarzenie stanowi pewien model metodyczny Kursu. Salomon wyrusza w poszukiwaniu swojego powołania. Podstawowym załoŜeniem
do odkrycia przez Salomona swojego powołania jest to, Ŝe tak powaŜnie traktuje
on swoje zadania, swój zawód, Ŝe musi na jakiś czas je przerwać, odejść od nich,
pozostawić je, aby doświadczyć, co powinien czynić. Pierwszym elementem
metody kursu jest przerwanie swojej codzienności, wyjazd, odejście od tego
wszystkiego, co mnie na co dzień zajmuje. Wyjechać! Z innymi udać się do
miejsc, domów, gdzie od dawna stawia się to pytanie: Panie, co chcesz abym
czynił? Krok ten jest najtrudniejszy21.
Ten, kto opuszcza swoją codzienność traci początkowo język, którym się
zazwyczaj posługuje: język techniczny, funkcyjny, instrumentalny, tylko odtwarzający i powtarzający. Zyskuje jednak nowy, przy pomocy którego moŜe opowiedzieć o swoich doświadczeniach wiary. To druga część metody Kursu: opowiedzieć. Nie tylko liczyć składkę i ilość ludzi na mszy św., ale opowiedzieć historię własnego Ŝycia wiary22. Doświadczenie Kursu wskazuje na duŜą róŜno19

Por. tamŜe, s. 9.
P.M. Z u l e h n e r: Das Gottesgerücht, dz. cyt., s. 23.
21
P.M. Z u l e h n e r, J. F i s c h e r, M. H u b e r: „Sie werden mein Volk sein”. Grundkurs
gemeindlichen Glaubens, dz. cyt., s. 92.
22
TamŜe, s. 94.
20
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rodność opowiadanych historii. KaŜdy ma coś do opowiedzenia. KaŜdy jest autorem: twórcą swojej historii, jest autorytetem, jest niezastąpiony i konieczny w
identyfikacji historii wiary, drogi wiary wspólnoty. Nic nie jest banalne, co nie
mogłoby być opowiedziane jako autentyczny materiał pewnego ludzkiego Ŝycia23.
Opowiadanie naleŜy do chrześcijańskiej Tradycji. W Starym Testamencie opowiadanie i wspominanie wielkich dzieł Boga miało waŜne znaczenie. Chrześcijańskie głoszenie słowa jest opowiadaniem o Jezusie Chrystusie. Kto zatem
opowiada, wpisuje się w dobrą Tradycję. Swoim własnym rozdziałem kontynuuje
wielką historię Boga z Jego ludem24.
Ten etap kursu moŜna nazwać czytaniem tzw. „małego Pisma świętego”.
Wychodzę od tego – stwierdza jeden z współtwórców „Kursu” – Ŝe kaŜdy chrześcijanin ma przy sobie Pismo św., lepiej: ma w sobie i przyjmuje to, Ŝe jego
Ŝycie pisane jest ręką Boga, a zatem jest historią zbawienia25.
KaŜda historia osobistej wiary powinna zostać w następnym kroku Kursu
skonfrontowana z tekstami i obrazami róŜnych biblijnych historii wiary i powołań. Odnaleźć swoją własną historię wiary w Biblii. Znaleźć jej wyraz w biblijnych opowiadaniach, np. Abrahama, MojŜesza, Samuela, Maryi, Piotra, Pawła z
Tarsu, Szymona z Cyreny, Magdaleny itd. Na podstawie historii powołania św.
Pawła (Dz 22, 6–16) moŜna postawić sobie przykładowe pytania takie jak np.:
Czy w mojej historii wiary znalazłem się kiedyś pod Damaszkiem? Czy był w
moim Ŝyciu jakiś Hananiasz? Czy historia Pawła mogłaby być historią mojego
powołania? Trzecim krokiem metody Kursu jest zatem otwarcie Pisma św. Paralelnie do poprzedniego kroku moŜna nazwać ten etap czytaniem „wielkiego Pisma świętego”. Kto odkrywa siebie w Piśmie św. ten chce je czytać, coraz bardziej je poznawać, aby poznać siebie.
Czytanie Pisma św., odkrywanie w nim własnej historii wiary prowadzi w
konsekwencji do konfrontacji z rzeczywistością, z dniem dzisiejszym mojej wiary. Otwiera to dobra przestrzeń do postawienia sobie podstawowego pytania:
Panie, co mam dalej czynić? Postawienie tego pytania i to zarówno na płaszczyźnie indywidualnej, jak i wspólnotowej (najlepiej wspólnoty parafialnej) jest
kolejnym krokiem (metodą) Kursu. Pytania dotyczące zawodu i wyboru partnera, przeŜywania dnia codziennego i świątecznego, rozwiązywania problemów i
przezwycięŜania konfliktów, całej, ciągle nowej organizacji własnego Ŝycia – to
są tematy poruszane na tym etapie26.
23

TamŜe, s. 93.
TamŜe, s. 94.
25
TamŜe, s. 94.
26
TamŜe, s. 97.
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Ostatnią częścią Kursu jest świętowanie swojego powołania. Jest to pierwsza odpowiedź na jego odczytanie – wdzięczność wobec Boga za dar powołania.
Najczęściej dokonuje się ono w liturgii, która jest „słuŜbą BoŜą” (Gottes Dienst).
Dlatego jest ona wyrazem podziękowania Bogu, za słuŜbę, za powołanie: dziękujemy Tobie, Ŝe nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie słuŜyli27.
Od strony praktycznej przebieg Kursu przedstawia się następująco28.
Uczestnicy powinni najpierw, kaŜdy dla siebie przyjrzeć się swojej własnej historii Ŝycia i zobaczyć jak ta historia Ŝycia jest równocześnie historią wiary, historią Boga z człowiekiem. Powinni przy tym zobaczyć np. jakie modlitwy stały
się dla nich szczególnie waŜne, kto ich nauczył, czy przypominają sobie religijne
ksiąŜki z dzieciństwa, które miały dla nich znaczenie, jak rozwijała się ich wiara,
jaka rolę w tym rozwoju odegrała ich własna wspólnota parafialna.
Następnie uczestnicy dzielą się na małe grupy, dwie trzy osoby i opowiadają
swoje historie wiary. Pozwalają w ten sposób spojrzeć innym na tę historię.
Wspólne dzielenie się historią wiary czy jej fragmentami pozwala głębiej zrozumieć konkretne sytuacje Ŝycia, indywidualny kształt wiary drugiego człowieka. Dalej kaŜdy znów dla siebie powinien znaleźć biblijny wyraz jego historii
wiary: wydarzenie, postać, zdanie. Osobista historia wiary zostaje wtedy „przyporządkowana” wielkiej, biblijnej historii wiary Ludu BoŜego, a ostatecznie
Ewangelii. Odniesienie własnej historii wiary do Biblii jest pewną korektą, pozwoleniem na biblijną ocenę moich doświadczeń. To jakby doświadczenie „kryzysu” w jego biblijnym rozumieniu, załoŜenia koniecznego do prawdziwego
odnowienia Ŝycia29.
W drugiej części Kursu analizuje się historię wiary wspólnoty, w której Ŝyje
kaŜdy z uczestników. Najczęściej jest to wspólnota parafialna. Własna historia
wiary, zinterpretowana w świetle słowa BoŜego zostaje teraz odniesiona do historii Kościoła, która konkretyzuje się w historii wspólnoty (dla większości parafialnej). Konfrontacja własnej historii z historią wiary wspólnoty prowadzi do
postawienia pytania o dzisiejsze uwarunkowania i moŜliwości realizacji swojego
powołania. Ostateczne pytanie Kursu, na które w jego końcowej fazie uczestnicy
poszukują odpowiedzi brzmi: Co zamierzył dalej Bóg dla mnie i dla mojej
wspólnoty parafialnej?30.

27

Por. II Modlitwa Eucharystyczna.
Por. P.M. Z u l e h n e r, J. F i s c h e r, M. H u b e r: „Sie werden mein Volk sein”. Grundkurs gemeindlichen Glaubens, dz. cyt., s. 84.
29
Por. tamŜe, s. 87.
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Por. tamŜe, s. 88.
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IV. Niektóre trudności i potrzeba ich przezwycięŜenia
Nikt dziś w zasadzie nie kwestionuje teorii o powołaniu wiernych świeckich
w Kościele. Inaczej nie byłby zgodny z oficjalnym Nauczaniem Kościoła. W
teorii przyznaje się świeckim właściwe im miejsce i zadania w Ŝyciu Kościoła.
Niestety teoria ta nie zawsze, chyba zbyt rzadko znajduje potwierdzenie w praktycznej działalności Kościoła. Pierwszą trudnością jest praktyczne zawęŜenie
pojęcia wierny świecki do wąskiej grupy bardziej zaangaŜowanych w Ŝycie Kościoła, naleŜących do róŜnych ruchów i stowarzyszeń katolickich. Wprowadza to
kolejny podział w Kościele na duchownych, świeckich i tzw. „ekspertów”31. Stąd
pojawia się teŜ dziwne w kościelnym języku określenie – „elity”. MoŜna je znaleźć zarówno w dokumentach lokalnych Kościołów, jak i w nauczaniu niektórych biskupów32. UŜywanie takiego określenia w języku kościelnym nie jest w
pełni uzasadnione i moŜe teŜ powodować kolejne podziały w Kościele i zwalnianie z odpowiedzialności za niego wszystkich ochrzczonych. Doświadczenia
wielu uczestników Kursu, po ich powrocie do parafii świadczą o braku wiary
zwłaszcza niektórych duchownych, Ŝe tzw. „zwykły katolik” moŜe powiedzieć
coś w sprawach wiary, mieć wizję rozwoju parafii. Proboszcz niedowierza za
bardzo ludziom w sprawach wiary. Musiałby za nich mówić fachowiec33. Podstawową sprawą byłoby najpierw przezwycięŜenie w sposobie myślenia kościelnej hierarchii naszkicowanych powyŜej podziałów, zrozumienie, Ŝe nikt w Kościele, w parafii nie jest przypadkiem, Ŝe kaŜdy ma swoje powołanie i zdolny jest
je odczytać i realizować. Najczęściej wiele powołań nie jest realizowanych
wskutek braku moŜliwości ich realizacji. Identyfikacja poszczególnych chrześcijan ze wspólnotą rośnie przez partycypację.
Pewną trudność w realizacji powyŜszej propozycji Kursu wspólnotowej wiary stanowi teŜ pojawiająca się niechęć do mówienia o sprawach wiary. Nie tylko
w minionych czasach dąŜono do tego, aby wiara była sprawą prywatną. TakŜe i
dziś, i to w Kościele niechętnie rozmawia się o wierze, o jej doświadczeniach, o
tym, co Pan Bóg uczynił w Ŝyciu człowieka. Tzw. „świadectwa” jakie pojawiają
się przy okazji róŜnych rekolekcji, działań ewangelizacyjnych dotyczą najczęściej róŜnych ekstremalnych historii ludzkiego Ŝycia. Nie ma w nich miejsca dla
tzw. „zwykłych historii wiary”. I tu znów pojawiają się jakby „eksperci”, ci którzy są zapraszani, aby dawać wobec innych świadectwo. Nie kwestionując wagi
31

Por. P.M. Z u l e h n e r: Pastoraltheologie, dz. cyt., s. 136–138.
Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce (2001) nauczając o katechezie
dorosłych zwraca uwagę na to, Ŝe prowadząc masowe duszpasterstwo nie moŜna zaniedbać troski o
elity (por. nr 101). Podobnie o Akcji Katolickiej jako o apostolskiej elicie świeckich wypowiada się
bp P. J a r e c k i – por. T e n Ŝ e: Akcja Katolicka – testament Asystenta – satysfakcja, niepokój,
nadzieja. „Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej”. R. 2003 nr 9 s. 616.
33
P.M. Z u l e h n e r, J. F i s c h e r., M. H u b e r, dz. cyt., s. 88.
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tych działań, ich wpływu na innych moŜna jednak niekiedy odnieść wraŜenie, Ŝe
tylko ten, kto miał jakieś dramatyczne doświadczenia Ŝyciowe jest zdolnym i
odpowiednim do dzielenia się wiarą. I znów zawęŜa się krąg tych, którzy są
zdolni wnieść swój wkład w Ŝycie Kościoła.
Praca duszpasterska powinna zatem skierować się najpierw w stronę uświadamiania wszystkim wiernym świeckim ich niezbywalnego i niezastąpionego
powołania, a następnie w kierunku pomocy w jego odczytaniu. Pomoc ta mogłaby być realizowana poprzez przejęcie przedstawionej powyŜej propozycji kursu
wspólnotowej wiary. Najlepiej gdyby wzięli w nim udział parafianie wraz z ich
proboszczem. Podzielenie się odpowiedzialnością za Kościół, za wspólnotę parafialną odciąŜyłoby wielu duchownych z niemoŜliwej często do udźwignięcia w
pojedynkę odpowiedzialności. Dałoby takŜe wyraz wierze w Kościół jako
wspólnotę powołanych, którą kieruje Bóg. Udzielony kaŜdemu ochrzczonemu
Duch Święty uzdalnia nie tylko do współpracy, ale takŜe do współodpowiedzialności. Ten sam bowiem Duch, który kieruje Kościołem i mu przewodzi, uposaŜa
w rozmaite dary hierarchiczne i charyzmaty wszystkich ochrzczonych, wzywając
kaŜdego z nich do tego, by był w sobie właściwy sposób aktywny i współodpowiedzialny (ChL 21).

Przedstawiona powyŜej koncepcja Kursu wspólnotowej wiary jest z pewnością jedną z wielu moŜliwości pomocy świeckim w odczytywaniu i podejmowaniu ich powołania w Kościele. Wskazuje ona przede wszystkim na potrzebę rozszerzenia tzw. powołaniowej działalności Kościoła. Ograniczenie jej tylko do
powołań kapłańskich i zakonnych jest niewątpliwie zaprzeczeniem tezy o Kościele jako wspólnocie powołanych. MoŜe takŜe prowadzić w konsekwencji do
tego, Ŝe wiele darów, charyzmatów i powołań, jakie daruje Kościołowi Bóg zostaje niezrealizowanych. A przecieŜ zbawczą misję Kościoła w świecie realizują
nie tylko ci, którzy czynią to na mocy święceń, ale takŜe wszyscy świeccy, którzy
na mocy Chrztu i specyficznego powołania uczestniczą – kaŜdy w sobie właściwym stopniu – w kapłańskim, prorockim i królewskim urzędzie Chrystusa (ChL
23).
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TEOLOGIA PRAKTYCZNA
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA • WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
TOM 5, 2004

KAZIMIERZ LIJKA

Niepełnosprawni i Eucharystia

Po cudownym uzdrowieniu paralityka (Mt 9, 1–8) Chrystus powołał celnika
Mateusza na swego ucznia. Nieco później, na zarzuty faryzeuszów, Ŝe jada
wspólnie z celnikami i grzesznikami, Jezus odpowiedział: Nie potrzebują lekarza
zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają (Mt 9, 12). Był On blisko tych, którzy cierpieli na choroby duchowe i fizyczne i wielu z nich uzdrowił; stąd teŜ tłumy zdumiewały się widząc, Ŝe niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. I wielbiły Boga Izraela (Mt 15, 31). Ludzie chorzy i niepełnosprawni mieli szeroki dostęp do Jezusa i naleŜeli do tych, wśród których On chętnie
przebywał. W ostatnich godzinach Ŝycia Jego ręce i nogi były przybite do krzyŜa, co czyniło Go w pewnym sensie niepełnosprawnym. I będąc w takiej sytuacji
wypowiada bezcenne słowa i dokonuje zbawienia.
Chrystus zawsze pragnie być wśród tych, którzy się źle mają, pragnie do
nich przybywać pod postacią Eucharystii i dlatego zaprasza na ucztę przede
wszystkim ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych (por. Łk 14, 13).
Pontyfikat Jana Pawła II charakteryzuje się ogromnym wyczuleniem na
cierpienie drugiego człowieka. PapieŜ wskazuje, Ŝe człowiek cierpiący czuje
nieraz, Ŝe jest cięŜarem dla innych, bo jest skazany na ich pomoc i opiekę, a
równocześnie sam zdaje się sobie niepoŜytecznym. PrzezwycięŜenie poczucia
nieuŜyteczności staje się źródłem radości1. Cierpienie ma sens zbawczy w zjednoczeniu z Chrystusem i stwierdzenie tego faktu moŜe często przeobrazić przygnębiające poczucie niepełnosprawnych.
KaŜdy człowiek staje się miłosiernym Samarytaninem, gdy zatrzymuje się
przy cierpieniu drugiego człowieka i świadczy mu pomoc2. Cierpienie wyzwala
1
2

J a n P a w e ł I I: List apostolski Salvifici doloris. Rzym 1984 nr 27.
TamŜe, nr 28.
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w człowieku miłość i dlatego kaŜdy musi się poczuć powołany do świadczenia
miłości w cierpieniu, bowiem Ewangelia jest zaprzeczeniem bierności wobec
cierpienia3. Jan Paweł II doŜywszy sędziwego wieku jest przykładem, Ŝe mimo
cierpień i dolegliwości moŜna dokonywać wielu wspaniałych rzeczy dla Kościoła i świata.
We współczesnym świecie istnieje wiele organizacji religijnych i świeckich
obejmujących szczególną troską osoby niepełnosprawne. Światowa Organizacja
Zdrowia (WHO) przyjęła w 1980 r. definicję określającą niepełnosprawność
jako ograniczenie lub brak zdolności do wykonywania czynności w sposób lub w
zakresie uwaŜanym za normalny dla człowieka, wynikające z uszkodzenia i upośledzenia funkcji organizmu4. Według WHO, za ludzi niepełnosprawnych uwaŜa
się tych, którzy nie mogą samodzielnie, częściowo lub całkowicie zapewnić sobie moŜliwości normalnego Ŝycia indywidualnego i społecznego na skutek upośledzenia fizycznego lub psychicznych sprawności5.
Dzisiaj nalega się na usuwanie barier ograniczających niepełnosprawnym
moŜliwość uczestnictwa w Ŝyciu religijnym i społecznym. W 1994 r. Europejskie Forum Niepełnosprawności Parlamentu Europejskiego określiło osobę niepełnosprawną jako jednostkę w pełni swych praw, znajdującą się w sytuacji upośledzającej ją na skutek barier środowiskowych, ekonomicznych i społecznych
(...). Bariery te są zbyt często wzmacniane przez deprecjonujące postawy ze strony społeczeństwa6.
Kościół ze swej strony stara się zabiegać o to, aby coraz lepiej przybliŜać
niepełnosprawnym uczestnictwo w Ŝyciu sakramentalnym. KaŜdy niepełnosprawny ma prawo do korzystania z posługi sakramentalnej w swoim domu, ale
równieŜ, na ile to tylko moŜliwe, do udziału w liturgii w kościele. Postawa duchownych i wiernych wobec niepełnosprawnych domaga się wciąŜ kształtowania
sumienia i odpowiedniej świadomości. Realizacja przykazania miłości dotyczy
równieŜ niepełnosprawnych i uwiarygodnia nauczanie i liturgię7.

3

TamŜe, nr 29n.
A. W i l m o w s k a: Niepełnosprawność. W: Wielka Encyklopedia PWN. T. 19. Warszawa
2003 s. 21.
5
TamŜe.
6
TamŜe.
7
M. F i a ł k o w s k i: Chorzy i niepełnosprawni w centrum Kościoła. Sprawozdanie z Sympozjum z okazji 70-lecia Apostolstwa Chorych. Katowice (8-9 kwietnia 1999). „Roczniki Teologiczne KUL”. R. 47: 2000 nr 6 s. 247.
4
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I. Niesłyszący
Do ludzi niesłyszących zalicza się tych, którzy są pozbawieni słuchu od urodzenia lub utracili słuch we wczesnym dzieciństwie i nie rozwinęli umiejętności
mówienia8. U takich osób poznawanie otaczającej rzeczywistości i tworzenie
róŜnych pojęć jest znacznie opóźnione i ograniczone. Wyjaśnienie im pojęć religijnych i znaków liturgicznych wymaga fachowego przygotowania i wielkiej
cierpliwości. Kościół ma jednak obowiązek przekazywać zbawienie wszystkim
swym członkom, w tym teŜ niesłyszącym, którzy mają prawo otrzymywać duchowe dobra Kościoła, zwłaszcza w postaci słowa BoŜego i sakramentów (KK
37).
W Księdze Wyjścia Bóg mówi do MojŜesza: Kto dał człowiekowi usta? Kto
czyni go niemym albo głuchym, widzącym albo niewidomym, czyŜ nie Ja, Pan?
(4, 11). W porządku stworzenia Bóg przewidział istnienie głuchoniemych, ale
nie chce, aby człowiek był głuchy na Jego słowa, dlatego zapowiada przez proroka Izajasza nadejście czasów zbawienia, w których przejrzą oczy niewidomych
i otworzą się uszy głuchych (Iz 35, 5). Te czasy nastały wraz z przyjściem Chrystusa, o czym świadczy Jego odpowiedź udzielona uczniom Jana Chrzciciela:
niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia,
głusi słyszą (Mt 11, 5).
Ewangelista Marek opisuje szczegółowo cały obrzęd uzdrowienia głuchoniemego, uzdrowionego na prośbę ludzi. Jezus wziął go na bok, osobno od tłumu, włoŜył palec w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo,
westchnął i rzekł do niego: »Effatha«, to znaczy: Otwórz się! Zaraz otworzyły się
jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić (Mk 7, 31–35).
Te gesty i słowo znajdą później zastosowanie w sakramencie chrztu. Inny przypadek uzdrowienia, opisany przez Marka, dotyczy chłopca, który miał ducha
niemego i głuchego (Mk 9, 14–27). Chrystus ma nie tylko moc cudownego
uzdrawiania od chorób fizycznych i zniewoleń, ale ponadto obdarza łaskami i
odnawia Ŝycie człowieka. Z Ewangelii wynika, Ŝe okazywał On szczególną przychylność ludziom niepełnosprawnym. Natomiast ludzie Kościoła zaczęli okazywać więcej zainteresowania osobom niesłyszącym w średniowieczu poprzez
próby ich nauczania9.
Duszpasterstwo liturgiczne niesłyszących zawsze było trudne, a zwłaszcza w
okresie, kiedy liturgia była sprawowana w języku łacińskim. Dopiero wprowa8
K. P ó ł t o r a k: Duszpasterstwo niesłyszących. W: Duszpasterstwo specjalne. Red. R.
K a m i ń s k i, D. D r o Ŝ d Ŝ. Lublin 1998 s. 157.
9
A. N o w a k: Duszpasterstwo głuchoniemych. „Ateneum Kapłańskie”. R. 76: 1984 nr 452 s.
84n.; K. P ó ł t o r a k, dz. cyt., s. 166.
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dzenie do liturgii języków narodowych i akcentowanie przez Sobór Watykański
II aktywnego uczestnictwa wiernych w liturgii przyczyniło się w znacznym stopniu do poprawy sytuacji. Sprawowanie Eucharystii twarzą do wiernych w języku
narodowym, z dodaniem języka migowego – wszystko to sprawia, Ŝe słowo BoŜe
i misterium Eucharystii moŜe być przez niesłyszących lepiej pojmowane i przeŜywane, czyli mogą oni bardziej świadomie, czynnie i owocnie uczestniczyć w
tajemnicach zbawczych10.
Interesującą wydaje się być inicjatywa Konferencji Episkopatu Niemiec i
Konferencji Episkopatów języka niemieckiego, która polegała na wydaniu w
1970 r. Obrzędów Mszy św. dostosowanych dla głuchoniemych11. Tekst został
zatwierdzony przez Kongregację Kultu BoŜego. Modlitwa eucharystyczna, oparta w swej strukturze i treści na bazie drugiej Anafory Mszału rzymskiego, wprowadza wiele zmian i uproszczeń. Częściowo zmieniono m.in. dialog przed prefacją, „Sanctus”, słowa konsekracji i doksologię. Uproszczenia językowe miały na
względzie dobór słów, które mogłyby być łatwo odczytane z układu ust celebransa. Chodziło teŜ o sformułowania krótkie, jasne i łatwe do zrozumienia.
Wiele rzeczowników zostało zastąpionych przez odpowiadające im czasowniki,
co wpłynęło na większą prostotę tekstu12. Dla przykładu podajemy formułę
„Sanctus” i słowa konsekracji:
Święty, Święty, Święty jesteś Ty, Panie, nasz BoŜe.
Ty stworzyłeś niebo i ziemię.
Wszyscy Ciebie chwalą i są Tobie posłuszni.
BIERZCIE I JEDZCIE WSZYSCY!
TO JEST MOJE CIAŁO,
KTÓRE ZA WAS UMRZE NA KRZYśU.
BIERZCIE I PIJCIE WSZYSCY!
TO JEST MOJA KREW,
KTÓRA BĘDZIE WYLANA NA KRZYśU
ZA WAS I ZA WSZYSTKICH LUDZI,
ABY GRZECHY ZOSTAŁY PRZEBACZONE.
ZA KAśDYM RAZEM, GDY TO CZYNICIE ( I TAK MÓWICIE),
MOśECIE MNIE – WASZEGO ZBAWICIELA – WSPOMINAĆ!

10

A. N o w a k, art. cyt., s. 89n.
A. L a m e r i: La preghiera eucaristica della Chiesa tedesca per i non udenti. „Rivista Liturgica”. R. 90: 2003 nr 1 s. 135.
12
TamŜe, s. 136–139. Autor przytacza tekst Modlitwy w języku niemieckim i włoskim.
11
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Modlitwa eucharystyczna dla niesłyszących ma swój sens wówczas, gdy
msza św. jest sprawowana tylko dla nich. Nieliczni niesłyszący biorący udział w
liturgii sprawowanej dla wspólnoty parafialnej wymagają głębszej troski o ich
przygotowanie do takiego uczestnictwa. Wielką pomoc w takim przygotowaniu
moŜe stanowić Religijno-liturgiczny słownik znaków migowych13. W Polsce
opieką duszpasterską jest objętych ok. 70 tys. niesłyszących.
Przygotowanie do uczestnictwa w Eucharystii powinno być solidne juŜ w
okresie poprzedzającym przygotowanie do Pierwszej Komunii świętej. PoniewaŜ
głównym zmysłem komunikowania się z niesłyszącymi jest narząd wzroku, waŜną rolę w tym przygotowaniu mogą spełniać specjalne filmy, przeźrocza, obrazy
i wycinanki. Ksiądz Lubos opracował metodę obrazkowo-montaŜową, która
polega na przekazie treści metodą słowno-migową z równoczesnym montowaniem na tablicy obrazu z poszczególnych elementów całości14.
WaŜną rolę w edukacji eucharystycznej niesłyszących stanowi homilia. Pomocą w jej głoszeniu moŜe być związana z tematem gazetka lub plakat. Pojmowanie słów i czynności liturgicznych będzie zawsze ułatwione, gdy będzie obecny interpretator języka znaków. W niektórych miastach Włoch są określone kościoły, gdzie niesłyszący uczestniczą we mszy św. niedzielnej ze wspólnotą parafialną, w czasie której jest obecny interpretator. Niesłyszący znajdują się blisko
prezbiterium, skąd dobrze widać celebransa i osobę interpretującą całą akcję
liturgiczną15. Części mszy św., które są przeznaczone do wspólnego odmawiania,
niesłyszący powinni wyraŜać gestami razem z celebransem. Dialogi i aklamacje
równieŜ powinny być wyraŜane językiem migowym. Podobnie tym językiem
moŜna by wyraŜać komentarze i wezwania modlitwy powszechnej. Niesłyszących naleŜy angaŜować w słuŜbę przy ołtarzu i w przynoszenie darów ofiarnych.
Szczególnie wiele uwagi i czasu trzeba poświęcić w przygotowanie celebracji eucharystycznej z okazji pielgrzymek, rekolekcji, dni skupienia, zjazdów i
obozów. W parafiach, w których są nieliczni niesłyszący, duszpasterze powinni
zainteresować się nimi, zachęcając ich do udziału w niedzielnej Eucharystii oraz
w podejmowanych dla nich inicjatywach Kościoła16.

13
A. M i c h a l s k i: Duszpasterstwo głuchych w Polsce u progu Wielkiego Jubileuszu 2000.
„Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”. R. 2000 nr 33 s. 298n.
14
K. L u b o s: Metoda obrazkowo-montaŜowa w katechizacji głuchoniemych oraz opis niektórych katechez. „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”. R. 2000 nr 33 s. 298n.
15
P. C o r r a d o: Persone non udenti e vita liturgica: quale partecipazione? „Rivista Liturgica”. R. 90: 2003 nr 1 s. 89–90.
16
Por. K. P ó ł t o r a k, dz. cyt., s. 180–183.
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II. Niewidomi
Podobnie jak istnienie niesłyszących, tak teŜ istnienie niewidomych jest ujęte w planach BoŜych (Wj 4, 11). Pan jest tym, który przywraca wzrok niewidomym (Ps 146, 8), a w czasach mesjańskich, jak powiada Izajasz, oczy niewidomych będą widzieć (Iz 29, 8; 35, 5).
Chrystus spotykał na swojej drodze wielu niewidomych i przywracał im
wzrok (Łk 7, 21). Przed uzdrowieniem dwóch niewidomych zapytał ich o wiarę,
a potem dotknął ich oczu i uzdrowił (Mt 9, 27–30). Uzdrowił takŜe opętanego,
który był niewidomy i niemy (Mt 12, 22). Innym razem, gdy wchodził do Jerycha, dwaj niewidomi wołali do Niego o litość, prosząc, aby ich uzdrowił. Jezus
zdjęty litością dotknął ich oczu, a natychmiast przejrzeli i poszli za Nim (Mt 20,
29–34). Uzdrowił teŜ niewidomych, którzy podeszli do Niego w świątyni (Mt
21, 14). Niekiedy uzdrowieniom towarzyszą gesty Jezusa. W Betsaidzie ujął
niewidomego za rękę i wyprowadził za wieś. ZwilŜył mu oczy śliną, połoŜył na
niego ręce (...). Potem znowu połoŜył ręce na jego oczy. I przejrzał [on] zupełnie
(Mk 8, 22–25). Pewnego razu Jezus ujrzał człowieka niewidomego od urodzenia.
Przed uzdrowieniem go, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałoŜył je na
oczy niewidomego, i rzekł do niego: »Idź, obmyj się w sadzawce Siloam« (...).
On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc (J 9, 1–7).
W przypowieści o uczcie Jezus wskazuje, Ŝe wielu zaproszonych nie przychodzi na ucztę, poniewaŜ są zbyt zajęci sprawami doczesnymi. Radzi więc, aby
zapraszać m.in. niewidomych (Łk 14, 13. 21).
Kościół roztaczał swoją opiekę nad niewidomymi niemal od zarania swego
istnienia17. Przez kilkanaście wieków organizował dla nich pomoc materialną i
otaczał ich opieką duchową. Niektóre zakony i zgromadzenia zakonne wyspecjalizowały się w pracy z niewidomymi, zakładając dla nich róŜne szkoły i warsztaty18.
Duszpasterstwo niewidomych w Polsce zostało formalnie powołane przez
kard. Stefana Wyszyńskiego w 1959 r. Dziś jest ono dobrze zorganizowane i
obejmuje swoim zasięgiem dziesiątki tysięcy wiernych, skupionych w licznych
ośrodkach19.

17

B. Z. P a w ł o w i c z: Duszpasterstwo niewidomych. „Ateneum Kapłańskie”. R. 76: 1984
nr 452 s. 102; M. F i a ł k o w s k i: Duszpasterstwo niewidomych. W: Duszpasterstwo specjalne.
Red. R. K a m i ń s k i, B. D r o Ŝ d Ŝ, dz. cyt., s. 194.
18
M. F i a ł k o w s k i: Duszpasterstwo niewidomych, dz. cyt., s. 196.
19
B. Z. P a w ł o w i c z, art. cyt., s. 96 i 103.
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Główną drogą przekazu wiedzy niewidomym jest narząd słuchu, który mają
zwykle bardzo dobrze rozwinięty. Ponadto mogą oni rozwijać swoją edukację
dzięki alfabetowi Braille’a. Teksty biblijne i liturgiczne w piśmie brajlowskim są
czynnikiem sprzyjającym w angaŜowaniu niewidomych do pełnienia funkcji
komentatora, lektora i kantora. Ponadto mogą oni w czasie Eucharystii śpiewać
pieśni, grać na instrumentach, czy nawet przynosić dary ofiarne20.
Duszpasterzem niewidomych powinien być kapłan, który zna specyfikę ich
Ŝycia oraz ich Ŝyciowe problemy21. Powinien on przemawiać do nich językiem
zrozumiałym, dostosowanym do ich moŜliwości pojmowania. Nie wydaje się,
aby potrzebna dla nich była specjalna modlitwa eucharystyczna; moŜna by jednak pomyśleć o okolicznościowym dla nich formularzu mszalnym.
Pośród ludzi niewidomych są i tacy, którzy nie są objęci Ŝadnym duszpasterstwem. Są oni ochrzczeni, kiedyś chodzili do kościoła i przystępowali do sakramentów, ale z powodu zaniedbań własnych lub obojętności opiekunów, pozostają bez jakiegokolwiek kontaktu z kapłanem i kościołem. W takich przypadkach
potrzebne są interwencje sąsiadów lub innych osób, które mogą pomóc duszpasterzom w dotarciu do nich z odpowiednią posługą. Nieraz takie osoby nie mają
„przewodnika”, który mógłby im dopomóc w dotarciu do kościoła. Są jednak
parafie, w których takie zadania z powodzeniem pełnią zorganizowane grupy lub
jednostki.
Osoby niewidome mogą w Kościele zdziałać wiele dobrego, czego przykładem moŜe być Matka RóŜa Czacka, która w 1910 r. zakłada Towarzystwo Opieki
nad ociemniałymi, a w późniejszym czasie załoŜy zgromadzenie zakonne,
otworzy specjalne szkoły i warsztaty dla niewidomych22.

III. Niepełnosprawni ruchowo
Szczególnym miejscem, gdzie moŜna zobaczyć tłumy niepełnosprawnych na
inwalidzkich wózkach i łóŜkach jest Lourdes. Biorą oni udział m.in. w Eucharystii i naboŜeństwach połączonych z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Niekiedy zdarzają się cudowne uzdrowienia.

20

D. L i p i e c: Duszpasterstwo niewidomych w diecezji. „Studia Teologiczne Biał., Droh.,
Łom.”. T. 19: 2001 s. 387.
21
TamŜe.
22
M. F i a ł k o w s k i: Duszpasterstwo niewidomych, dz. cyt., s. 196; R. W o s i e k: Czacka.
W: Encyklopedia Katolicka. T. 3. Lublin 1979 kol. 745n.
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Chrystus nieraz spotykał chromych i sparaliŜowanych i wielu z nich uzdrowił. Przy sadzawce Owczej w Jerozolimie leŜało mnóstwo takich ludzi, którzy
czekali na poruszenie się wody i cudowne uzdrowienie, ale zawsze zostawał
uzdrowiony tylko ten, kto pierwszy wszedł do sadzawki po poruszeniu się wody.
Jednego chromego leŜącego przy sadzawce Jezus uzdrowił, wymawiając słowa:
Wstań, weź swoje łoŜe i chodź! (J 5, 8). Wielu chromych i ułomnych Jezus
uzdrowił nad jeziorem Galilejskim, a potem ich nakarmił cudownie rozmnoŜonym chlebem i rybami (Mt 15, 30–37). Uzdrowił teŜ chromych w świątyni (Mt
21, 14) i kazał takich ludzi zapraszać na ucztę (Łk 14, 13. 21). Ewangelie kilkakrotnie wspominają o cudownym uzdrowieniu sparaliŜowanych. Takie uzdrowienia zdarzały się w róŜnych miejscach (Mt 4, 24). Specyficzna sceneria towarzyszyła uzdrowieniu w Kafarnaum. SparaliŜowany został spuszczony przez
otwór w dachu. Jezus najpierw odpuścił mu grzechy, a potem kazał wstać, wziąć
łoŜe i pójść do domu (Mk 2, 1–12). Innym razem uzdrowił sparaliŜowanego sługę setnika (Mt 8, 5, 1–13). Wielu chromych i sparaliŜowanych zostało uzdrowionych przez Filipa w Samarii (Dz 8, 7). Chromego uzdrowił równieŜ Piotr (Dz
3, 6).
O niepełnosprawnych ruchowo troszczył się nie tylko Chrystus i apostołowie, ale trzeba teŜ zauwaŜyć, Ŝe troszczyli się o nich ludzie, którzy ich przynosili
do Jezusa i Jego uczniów.
Kościół, kierując się duchem Ewangelii, wspierał przez wieki materialnie i
duchowo wszystkich chorych23. Z kolei instytucje państwowe więcej uwagi i
środków na rzecz niepełnosprawnych zaczęły poświęcać w XX w.24. Pomoc
niepełnosprawnym ruchowo niesie się dzisiaj poprzez rehabilitację, produkowanie coraz doskonalszych protez i wózków, a takŜe przez organizowanie dla nich
róŜnych imprez. Do inwalidów z dysfunkcją narządu ruchu zalicza się najczęściej tych, którzy mają amputowane kończyny, lub mają ich niedowład, a takŜe
mających róŜne komplikacje spowodowane uszkodzeniem kręgosłupa i sparaliŜowanych25. Niekiedy są to teŜ ludzie w podeszłym wieku, którzy nie potrafią
chodzić o własnych siłach.
W obecnych czasach Kościół czyni wiele dobrego dla niepełnosprawnych
ruchowo poprzez zorganizowane duszpasterstwo w ramach parafii i diecezji26, a
23
Por. M. G r z y b o w s k i: Kościół wobec osób niepełnosprawnych. Aspekty historyczne.
„Ateneum Kapłąńskie”. R. 76: 1984 nr 452 s. 36–46.
24
Por. J. K i r e n k o: Wybrane zagadnienia z psychologicznej problematyki inwalidów narządu ruchu. „Ateneum Kapłańskie”. R. 76: 1984 nr 453 s. 272–277.
25
TamŜe, s. 272.
26
S. S t a ś k o: Pozapastoralna posługa ludziom cierpiącym z uwzględnieniem niepełnosprawnych ruchowo. „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”. R. 2000 nr 33 s. 302–305.

76

takŜe w ramach zakonów, zgromadzeń i stowarzyszeń. Pozostaje jeszcze odpowiedzieć na pytanie, co czynić, aby niepełnosprawnym ruchowo ułatwić uczestnictwo w Eucharystii. Warunki są sprzyjające wówczas, gdy znajdują się oni w
specjalnych zakładach, do których uczęszczają z posługą kapelani lub duszpasterze. Dla osób mieszkających samotnie naleŜałoby zorganizować transport do
kościoła. Jeśli w parafii są osoby przyjeŜdŜające do kościoła na wózkach, naleŜy
dla nich wybudować stosowne podjazdy, a w świątyni zapewnić odpowiednie
miejsce, aby mogli dobrze widzieć i słyszeć celebransa.
Dla tych, którzy nie mogą regularnie uczestniczyć we mszy św. niedzielnej
trzeba zapewnić regularną spowiedź i Komunię św., a niekiedy nawet sprawować Eucharystię w ich mieszkaniu. W licznych parafiach z okazji Światowego
Dnia Chorego (11 lutego), lub teŜ z racji rekolekcji i misji organizuje się specjalną mszę św. dla chorych, połączoną z sakramentem pojednania i namaszczenia. Homilia bądź nauka rekolekcyjna powinna uwydatnić zbawczy walor cierpienia i podnieść chorych na duchu. W czasie mszy św. moŜna skorzystać z czytań zawartych w rytuale sakramentu chorych. Godną pochwały jest inicjatywa
powierzania niepełnosprawnym pewnych funkcji liturgicznych.
Przykładem osoby niesprawnej ruchowo, która dokonała wielkich rzeczy w
Kościele, jest francuska mistyczka i stygmatyczka Marta Robin (1902–1981),
która przez ponad pięćdziesiąt lat nic nie jadła, nic nie piła, nie spała, a Ŝywiła
się jedynie Komunią świętą, którą przyjmowała dwa razy w tygodniu. W wieku
26 lat została dotknięta całkowitym paraliŜem27. Stała się ona załoŜycielką
Ognisk Miłości,28 obecnych juŜ na wszystkich kontynentach. Poprzez swoje modlitwy i ofiary przyczyniła się do powstania Wspólnoty Błogosławieństw,
Wspólnoty Nowej Drogi i Wspólnoty Emmanuel29.

IV. Niepełnosprawni umysłowo
Spotyka się dzisiaj duszpasterzy, którzy nie wiedzą jak zachować się w sytuacji, gdy stają wobec problemu udzielania sakramentów inicjacji chrześcijańskiej niepełnosprawnym umysłowo30. Często uwaŜa się, Ŝe ludzie z cięŜkimi
objawami niedyspozycyjności umysłowej nie mogą korzystać z łask sakramentalnych, poniewaŜ brakuje im odpowiednich kwalifikacji i nie są w stanie zro27

R. P e y r e t: Marthe Robin. La Croix et la Joie. Valence 1983 s. 70n.
TamŜe, s. 119nn; por. J. G u i t t o n: Portrait de Marthe Robin. Paris 1985.
29
R. P e y r e t: Weź me Ŝycie, Panie. Długa msza Marty Robin. Kraków 1995.
30
G. M o r a n t e: L’accoglienza dei disabili nalla comunità parrocchiale. „Rivista Liturgica”. R. 90: 2003 nr 1 s. 78.
28
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zumieć, o co w liturgii chodzi31. Udzielanie sakramentów ludziom dotkniętym
chorobą umysłową jest jednak zalecane, gdyŜ sakramenty te są znakami miłości
Boga, który kocha swoje stworzenie nawet wówczas, gdy to stworzenie nie kocha lub nie potrafi odpowiedzieć Bogu miłością na Jego miłość32.
Nie sposób dzisiaj mówić o duszpasterstwie niepełnosprawnych umysłowo,
nie wspominając Jeana Vanier, załoŜyciela społeczności Arka i ruchu Wiara i
Światło. Vanier, pisząc o niesprawnych psychicznie, powiada: Tak często uwaŜa
się ich za straconych, szaleńców, którymi się pogardza tylko dlatego, Ŝe są słabi
i niezdolni radzić sobie sami. Oni nauczyli mnie tak wiele o istocie ludzkiej i o
rzeczywistości i głębi ludzkiego Ŝycia, a przede wszystkim o wartościach serca,
miłości oczarowania, Ŝeby nie powiedzieć – kontemplacji33.
Chrystus przyszedł głosić Ewangelię ubogim (Mt 11, 5), a wśród tych ubogich było wielu chorych, których uzdrawiał (Łk 9, 6). Do tych ubogich zaliczają
się równieŜ chorzy umysłowo. Z chorymi umysłowo utoŜsamiano niekiedy w
Izraelu proroków, o czym świadczą słowa przytoczone przez Ozeasza: Głupcem
jest prorok, a mąŜ natchniony szaleje (Oz 9, 7). Dawid w trosce o swoje Ŝycie
zaczął udawać szalonego przed Akiszem, królem Gat, dokonując nierozumnych
czynności: tłukł rękami w skrzydła bramy i pozwalał ślinie spływać na brodę (1
Sm 21, 14). Niektórzy współcześni Chrystusowi wyraŜali opinię, Ŝe odszedł On
od zmysłów (Mk 3, 21; J 10, 20). Działalność apostołów uwaŜana była przez
wielu za szaloną. Św. Paweł stara się to wyjaśnić następująco: Jeśli bowiem odchodzimy od zmysłów – to ze względu na Boga (2 Kor 5, 13). Sprawy BoŜe bywają często zakryte przed mądrymi i roztropnymi, a objawione prostaczkom (Mt
11, 25). Do specyficznych „prostaczków” moŜna by zaliczyć niepełnosprawnych
umysłowo. NaleŜą oni bowiem do tych, do których Chrystus kieruje zaproszenie:
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciąŜeni jesteście, a Ja was
pokrzepię (Mt 11, 28).
W przychodzeniu do Chrystusa pomagają kapelani, którzy sprawują posługę
duszpasterską w zakładach i szpitalach, a takŜe wiele osób zakonnych i świeckich. Szczególny charyzmat do pracy z chorymi umysłowo ma, wspomniany juŜ
wcześniej Jean Vanier, który załoŜył wspólnotę Arki w 1964 r. Obecnie istnieje
ponad sto takich wspólnot w róŜnych krajach świata34. W 1971 r., podczas pielgrzymki upośledzonych umysłowo do Lourdes, powstał z inspiracji Vanier’a
oraz Marie-Hélène Mathieu ruch Wiara i Światło35. W przeciwieństwie do Arki,
31

Por. TamŜe, s. 79.
TamŜe, s. 80n.
33
J. V a n i e r: Wspólnota. Kraków 1985 s. 159.
34
J. V a n i e r: Kochać aŜ do końca. Skandal umywania nóg. Kraków 2002 s. 7.
35
J. K r u p s k a: Wstęp. W: J. V a n i e r: Wspólnota, dz. cyt., s. 6.
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którą cechuje zakładanie wspólnot stałego Ŝycia, ruch Wiara i Światło tworzy
wspólnoty z ludzi Ŝyjących we własnych rodzinach i spotykających się ze sobą
raz lub dwa razy w tygodniu. W programie takiego spotkania jest Eucharystia, po
której następuje wspólna zabawa, śpiew itp. KaŜda wspólnota, w której zwykle
jedną trzecią stanowią upośledzeni, stara się przeŜywać razem weekendy, rekolekcje, dni skupienia. Ruch ten obejmuje dzisiaj około 1400 wspólnot rozsianych
po całym świecie. W Polsce jest ich około dwustu36.
Od wielu juŜ lat w Arce i w ruchu Wiara i Światło istnieje zwyczaj umywania nóg w kaŜdy Wielki Czwartek. Gest ten, mający związek z Ostatnią Wieczerzą, w wielu wspólnotach następuje po Eucharystii i po kolacji. Wszyscy siadają
w kręgu i po przeczytaniu perykopy Ewangelii św. Jana 13, 1–17, kaŜdy myje
stopy osobie znajdującej się po jego prawej stronie i je wyciera. Osoba, której
umyto stopy, kładzie ręce na głowie tej, która je umyła i przez chwilę modli się
w milczeniu. Na zakończenie odmawia się Modlitwę Pańską37. Bywa nieraz tak,
Ŝe w czasie rekolekcji obecne są osoby róŜnych wyznań i niektórzy nie mogą
przystąpić do Komunii św., wszyscy jednak mogą uczestniczyć w geście umywania nóg38. Podczas międzynarodowej pielgrzymki Wiary i Światła do Lourdes
w 1991 r., umywanie nóg odbywało się w hotelach, kwaterach prywatnych i
szpitalach39. Obrzęd taki miał równieŜ miejsce w Wielki Czwartek w czasie
pielgrzymki w 2001 r.
Liturgii sprawowanej dla niepełnosprawnych towarzyszy często oprawa artystyczna. W 2001 r., podczas liturgii Wigilii Paschalnej były przedstawienia
pantomimiczne, nagrania magnetofonowe, a w czasie procesji z darami przyniesiono Ŝywego baranka40.
Duszpasterstwo chorych psychicznie wymaga od kapłanów odpowiedniego
przygotowania, doświadczenia, zdolności do podejmowania inicjatyw, a przy
tym otwartości i miłości41. Osoby niepełnosprawne umysłowo odczuwają potrzebę obrazów, symboli i jasnych sytuacji, by móc postrzegać i przeŜywać BoŜe
tajemnice zawarte w liturgicznej celebracji42. Podczas sprawowania Eucharystii,
stosując róŜne symbole, naleŜałoby je w prosty sposób wyjaśniać. E. Addari
36

W. B o n o w i c z: Są ludzie, jest Bóg. „Tygodnik Powszechny”. R. 55: 2001 nr 18 s. 11.
J. V a n i e r: Kochać..., dz. cyt., s. 13n.
38
TamŜe, s. 16.
39
TamŜe, s. 15.
40
W. B o n o w i c z, art. cyt., s. 11.
41
Por. H. K r z y s t e c z k o: Duszpasterstwo chorych psychicznie. „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”. R. 2000 nr 33 s. 286–297.
42
E. A d d a r i: Liturgia, simboli e persone con disabilità. „Rivista Liturgica”. R. 90: 2003 nr
1 s. 95.
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podaje kilka przykładów ze swojej pracy z niepełnosprawnymi umysłowo, które
mogą stanowić cenną propozycję dla duszpasterzy43. Liturgię Eucharystii poprzedza zapalenie świec na ołtarzu i wyjaśnienie na podstawie ich płomienia
obecności w zgromadzeniu Chrystusa, który jest światłością dającą Ŝycie. Przed
kolektą niektórzy wypowiadają swoje prośby lub teŜ wyraŜają je gestami; w
imieniu pozostałych prośby wypowiada celebrans. W czasie Ewangelii stosuje
się obrazy i przeźrocza przedstawiające sceny biblijne. Komunikacja audiowizualna jest tutaj bardzo waŜna. W czasie homilii uŜywa się języka prostego i konkretnego. Nieraz moŜna stosować formę dialogu ubogaconego przez obrazy i
dotyk pewnych przedmiotów. Podczas procesji z darami niesie się kwiaty, które
moŜna dać niektórym uczestnikom do wąchania. W wyjaśnieniu naleŜy podkreślić, Ŝe kwiaty są symbolem święta i wyraŜają intymną miłość i wdzięczność
Bogu za Jego obecność. Obok kwiatów przynosi się róŜne przedmioty i rysunki
wykonane przez niepełnosprawnych, które trzymają oni stojąc wokół ołtarza lub
pod ścianami prezbiterium. W trakcie modlitwy „Ojcze nasz” wszyscy trzymają
się za ręce, przez co podkreśla się jedność. Do Komunii św. przystępuje się w
szyku procesyjnym. Po mszy św. celebrans staje w drzwiach kaplicy lub kościoła
i pozdrawia po kolei kaŜdą osobę, wymawiając jej imię i ściskając dłoń.
Ponadto w czasie sprawowania liturgii eucharystycznej naleŜy stosować
muzykę i śpiewać z pamięci wcześniej przygotowane pieśni, które radują serce i
przybliŜają do Jezusa. Msze święte moŜna sprawować tylko dla niepełnosprawnych lub teŜ z udziałem wspólnoty parafialnej. W obydwu przypadkach poŜądana jest obecność opiekunów, którzy pomagają utrzymać odpowiedni porządek.
Ułatwianie niepełnosprawnym udziału w Eucharystii jest wyrazem miłości
bliźniego i miłosierdzia. Jest to dawanie czynnej odpowiedzi na słowa Jezusa:
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście
uczynili (Mt 25, 40). Dzięki Eucharystii niewidomi mogą ujrzeć Chrystusa, niesłyszący mogą Go usłyszeć, niepełnosprawni ruchowo mogą do Niego przyjść i z
Nim przebywać, a niepełnosprawnym umysłowo moŜe być objawione to, co jest
nieraz zakryte przed mądrymi i roztropnymi (por. Mt 11, 25).
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Duch i pierwiastki w liturgii
Refleksja ta powstała na kanwie dyskusji o kształcie liturgii, której ślady
znaleźć moŜna w kilku niedawno ogłoszonych drukiem publikacjach1. Sposób
ujęcia zagadnienia w większości prezentowanych wypowiedzi jest dość podobny; wyłomem w tym schemacie jest referat: Pierwiastki w liturgii, wygłoszony
przez ks. prof. Tomasza Węcławskiego podczas sympozjum zorganizowanego w
Poznaniu w ramach II Dominikańskiego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej (5–
12 października 2003). Zawarta w refleksji teologicznej T. Węcławskiego propozycja spojrzenia na liturgię przełamuje problem stanowiący centrum aktualnej
dyskusji, a pochodzący ze sposobu stawiania pytań o kształt (wyraŜanej w kulcie) relacji pomiędzy Bogiem a wspólnotą wierzących, i moŜe stanowić bardzo
waŜny przyczynek dla wyjaśnienia wielu trudnych kwestii, związanych z reformą liturgii. Próby obrony tradycji mają swoje uzasadnienie wobec trendów do
zmian naruszających nieomal wszystkie moŜliwe zwyczaje wypracowane w
przeszłości, co jest bardzo widoczne w kościołach francusko- i niemieckojęzycznych. Często jednak stawia się zarzut przeciwko nazbyt zachowawczemu stanowisku wielu nurtów, powołujących się na źródła staroŜytne jako podstawę do
zachowania niezmiennych form.
Proponuję zatem porównanie pojmowania liturgii wyraŜonego w wymienionych tekstach, które wskazuje, Ŝe są to nie tylko dwie róŜne perspektywy spojrzenia na celebrację liturgiczną, ale przede wszystkim róŜna jest podstawa pytania o kształt celebracji oraz moŜliwość zmian. Podejmując motywy: architektury
świątyni, formy sprawowania Eucharystii i języka liturgii, stanowiące główne
1

Chodzi o następujące pozycje wydawnicze – J. R a t z i n g e r: Duch liturgii. Christianitas.
Poznań 2002 oraz T. K w i e c i e ń OP: Błogosławione marnowanie. Znak. Kraków 2003, a takŜe
wcześniej wydany zeszyt miesięcznika „Christianitas” (R. 2001 nr 9), poświęcony sympozjum o
liturgii w Fontgombault oraz sesji naukowej pt. Duch liturgii, zorganizowanej w ramach II Dominikańskiego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, Poznań 5–12 październik 2003 r.
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tematy w toczącej się dyskusji nad liturgią, przedstawiam problem tak jak jest on
zazwyczaj stawiany w dyskusjach, a następnie analizuję wybrane prace T. Węcławskiego przez pryzmat myślenia liturgicznego. Takie porównanie wyraźnie
pokazuje, Ŝe konieczna jest zmiana płaszczyzny stawiania pytań: z pytania jak
naleŜy przejść do pytania dlaczego.

I. Świątynia – dzieło sztuki i organizacja przestrzeni
Zagadnienie architektury świątynnej zdaje się zajmować poczesne miejsce
we wszystkich współczesnych dyskusjach. Wynika to z bardzo istotnego problemu, jakim jest stan współczesnych kościołów, przypominających raczej bunkry, hale targowe czy teatry aniŜeli świątynie. Niemniej, aktualnym pozostają
pytania, czy istnieje wyłącznie chrześcijańska architektura? Czy przestrzeń sakralna jest otwarta na twórczą myśl człowieka? Czy zachodzi relacja pomiędzy
sztuką sakralną a innymi dziełami przez ludzi tworzonymi? Jaka jest relacja pomiędzy przynaleŜnością kulturową społeczności a wraŜliwością wobec tajemnicy
spotkania z Bogiem? Odpowiedzi na takie pytania to nie tylko kwestia podejścia
do dzieła sztuki jakim jest kościół. Stanowią one takŜe punkt wyjścia do porozumienia tradycji i współczesności. Architektura świątyni jest waŜnym elementem symboliki liturgicznej i dlatego powinna być budowana w związku z przeŜyciem misterium Eucharystii.
Wśród obrońców tradycji chrześcijańskiej zazwyczaj uwaŜa się, Ŝe była to:
• bazylika;
• zorientowana ku wschodowi;
• podzielona na trzy części o wzrastającym stopniu świętości;
• z ołtarzem ustawionym wyŜej niŜ poziom nawy.
W tym miejscu nasuwa się pytanie czy kościoły chrześcijańskie od początku
były tak budowane, a jeŜeli nie to od kiedy i w jakich okolicznościach zaszły
zmiany! Jest rzeczą oczywistą, Ŝe o budowlach specjalnie przeznaczonych do
celów kultowych w chrześcijaństwie moŜemy mówić dopiero od czasów Konstantyna Wielkiego, a wcześniej kult sprawowany był w warunkach domowych i
naleŜy domyślać się, Ŝe były to zwyczajne mieszkania2. Natomiast kościoły późnego okresu bizantyjskiego juŜ odpowiadają po części opisanemu ideałowi, który
został rozwinięty i wydoskonalony w okresie średniowiecza i pozostał w niezmienionych zasadniczo kształtach aŜ do czasów nowoŜytnych. Taka architektu-

2

Jeden ze starszych kościołów chrześcijańskich, w Kafarnaum, został zbudowany wokół
czworokątnego pomieszczenia mieszkalnego, które tradycja uwaŜa za dom Piotra.
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ra nawiązuje do architektury świątyń staroŜytnych i organizacji przestrzeni
uznanej przez ludy staroŜytnego Bliskiego Wschodu, szczególnie Egiptu3.
Pierwsze budowle sakralne chrześcijan z Palestyny wskazują, Ŝe istniał
okres przejściowy. Budowle z IV w. zwykle (choć nie wyłącznie) są orientowane
na osi wschód–zachód, i nie koniecznie były to bazyliki, chociaŜ zawsze miały
kształt nawiązujący symbolicznie do przesłania teologicznego: okrąg, ośmiokąt4.
Ołtarz często znajdował się bliŜej ściany wschodniej – ale nigdy przy samej
ścianie – dzieląc długość kościoła na dwie nierówne części. W zachowanych
ruinach bazylik z IV-V w. (Shivta, Avdat) miejsce biskupa przewodniczącego
liturgii znajduje się w absydzie przy samej ścianie wschodniej, co sugeruje, Ŝe
celebracja liturgiczna mogła być sprawowana podobnie jak w rycie posoborowym. Wydaje się, Ŝe posadzka prezbiterium była na tej samej wysokości, lub
oddzielona niewielkim stopniem od posadzki nawy; nie wszędzie widać ślady
zaznaczenia róŜnic poziomów. Tak równieŜ zrekonstruował Berlucci kościoły w
Tabgha (bazylika) i na Górze Błogosławieństw (ośmiokąt). Z bazylik Konstantyna Martyrium miał wysokie schody prowadzące z ulicy do świątyni (ale raczej
było to uwarunkowane ukształtowaniem terenu), natomiast chyba nie było schodów wewnętrznych; kościół zorientowany według osi wschód–zachód, ale z
prezbiterium od zachodu. Kościół Narodzenia w Betlejem miał kształt bazyliki
zorientowanej na wschód. Obecny kościół, ze stopniami prowadzącymi do prezbiterium które znajduje się ponad grotą, pochodzi z czasów Justyniana. Nie
sposób jednak nie zauwaŜyć, Ŝe taka konstrukcja była uwarunkowana przez konfigurację terenu, gdyŜ prezbiterium znajduje się nad grotą.
Niesłuszna jest argumentacja jakoby orientacja kościołów i sposób celebracji twarzą ku wschodowi pochodził z tradycji judaistycznej5. Wprawdzie nie
3

O świątyniach i kulcie staroŜytnego Bliskiego Wschodu – 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 s. 69–80.
4
Ośmiokąt i okrąg były bardzo cenione w architekturze bizantyjskiej. Kościół na planie
ośmiokąta został zbudowany w Cezarei Nadmorskiej przez krzyŜowców jeszcze w XII w. Kształt
okręgu miała pierwsza świątynia chrześcijańska – Anastasis, zbudowany przez Konstantyna Wielkiego.
5
J. R a t z i n g e r: Duch liturgii, dz. cyt., cytat za L. B o u y e r. Według B o u y e r synagogi
były orientowane ku Jerozolimie – dotyczy to synagog III–VII w. (por. Ancient Synagogues. Historical Analysis and Archaeological Discovery. Red. D. U r m a n P.V.M. F l e s h e r. Leiden, Brill
1995. T. I [II]). Pierwsze powstały w Egipcie za Ptolemeuszy. Często takŜe mówi się mylnie, Ŝe
świątynia jerozolimska była zorientowana ku wschodowi. Była ona faktycznie usytuowana prawie
na osi wschód–zachód, ale wejście było od wschodu, a święte świętych znajdowało się od strony
zachodniej (por. Ez 8, 16). Historię badań nad liturgią Ŝydowską przedstawia – R.S. S a r a s o n:
On Use of Method in the Modern Study of Jewish Liturgy. W: Approaches to Modern Judaism.
Theory and Practice. Red. W.S. G r e e n. Missoula 1978 s. 97–172.
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mamy bezpośrednio wiele informacji o wczesnych synagogach, ale z pewnością
nie wszystkie były orientowane (np. Kafarnaum, Jerycho, Hamat Tiberias)6.
Pierwsze synagogi orientowane pojawiają się dopiero w IV w., a jednoznacznie
od VI w., a więc jest to okres w którym rozwinęło się juŜ budownictwo chrześcijańskie. RównieŜ zachowane mozaikowe posadzki synagog wskazują na silne
wpływy myśli chrześcijańskiej nie tylko przez formę, ale takŜe przez potraktowanie tematu7. To pokazuje, Ŝe nie moŜna zbyt prosto wyprowadzać z judaizmu
form właściwych chrześcijaństwu. Zarówno chrześcijańska liturgia jak i budownictwo nie czerpało po prostu wzorów z judaizmu, ale obie religie rozwijały się
paralelnie, wpływając na siebie nawzajem, oraz czerpiąc inspiracje z otaczającego świata.
Wobec powyŜszego widać, Ŝe nie moŜna zbyt prosto odwoływać się do
przeszłości jako argumentu w dyskusji. Kościoły chrześcijańskie (podobnie jak
Ŝydowskie synagogi) odzwierciedlają więź z otoczeniem topograficznym i kulturowym. Kwestie teologiczne były wprawdzie kwestiami fundamentalnymi, ale
objawiały się one nie bez związku z otaczającym światem.

II. Formy sprawowania Eucharystii
Pytanie o formy celebracji moŜna zobrazować w powtarzanym chętnie pytaniu: Ksiądz i lud zwróceni ku Panu, czy ku sobie? W jaki sposób pytanie to oddaje istotę myślenia liturgicznego jest kwestią osobną, której nie podejmuję w tym
artykule, natomiast warto wskazać, Ŝe porusza ono nie tylko istotny problem
formy celebracji, ale takŜe (w sposób niejawny) stawia pytanie o „kształt”
wspólnoty celebrującej Eucharystię.
W tak postawionym pytaniu istnieje kilka załoŜeń. Najbardziej pierwotnym
jest załoŜenie Ŝe Pan jest obecny w jednym tylko miejscu i Ŝe my znamy to miejsce: Nasz Bóg jest w niebie... (Ps 103, 19; 115, 3 i in.). O ile dla twórców Psalmów, a nawet dla pierwszych chrześcijan takie stwierdzenie było oczywiste i
było wiadomo, gdzie to niebo – czyli miejsce przebywania Pana – znajduje się, o
tyle dla nas dzisiaj nie jest to wcale tak pewne. I oczywistość ta została podwaŜona nie tylko za sprawą nauk przyrodniczych, które ujawniły inną orientację
wszechświata, ale takŜe za sprawą refleksji filozoficznej, która pozwoliła zupeł6
Por. H. S h a n k s: Judaism in Stone. The Archeology of Ancient Synagogues. NY 1979.
Wczesne synagogi nie były orientowane. Galilea i Golan częściej pn–pd. ale brak sztywnej zasady.
7
Częstym motywem jest ofiarowanie I z a a k a. Szczególnie ciekawy przypadek stanowi mozaika z synagogi w Bet Alfa, gdzie baranek, który zgodnie z Pismem był uwikłany za rogi w krzakach, na mozaice jest przedstawiony nie tylko jako wiszący na drzewie, ale takŜe grzbietem do
drzewa. Motyw wiszącego baranka pojawia się dość często w mozaikach kościołów bizantyjskich
oraz synagog tego okresu.
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nie inaczej zorientować wzajemne relacje Boga, kosmosu i człowieka. Rozwój
nauk przyrodniczych i techniki przez zrelatywizowanie czasu i przestrzeni spowodował dezorientację w pojmowaniu kierunku zwrócenia ku Bogu, i nawet
jeŜeli wciąŜ uŜywamy terminu niebo wysoko w górze, czy jeŜeli kapłan – intuicyjnie lub z nawyku – wymawiając słowa konsekracji podnosi oczy do Boga
Ojca to jednak są to formuły umowne, które dla nikogo nie mają juŜ charakteru
obiektywnego nośnika rzeczywistości.
Podobnie rzecz się ma z relacją człowieka do Boga za sprawą nauk humanistycznych. W pierwszym rzędzie dotyczy to sposobu doświadczania Boga, który
przez ludzi staroŜytności był pojmowany jako źródło wszelkiego istnienia i w
sposób realny był dostępny w działaniach kultowych. O ile do czasu późnej nowoŜytności istnienie Boga i Jego stwórcze odniesienie do człowieka nie było
kwestią dyskusji, o tyle obecnie właśnie ta oczywistość została zakwestionowana, z przesunięciem akcentu na człowieka. Dlatego pytanie ku komu być zwróconym jest wtórnym wobec pytań: kto to jest Pan oraz gdzie jest Pan, a następnie
jak Pan jest obecny w relacjach międzyludzkich.
Za postawionym we wstępie pytaniem kryje się takŜe milczące załoŜenie, Ŝe
obrazy i rzeźby są jedynymi przedmiotami, wyraŜającymi obecność Boga. We
współczesnym świecie to załoŜenie znów nie jest oczywiste. O ile dla ludzi staroŜytności rzeźby i malowidła kultowe były więcej niŜ znakami, stanowiąc miejsca Ŝywej i rzeczywistej obecności Boga, to dla współczesnego człowieka zmienił się sens dzieła sztuki. Jakkolwiek wciąŜ mają wartość duchową i znaczenie
dla przeŜyć religijnych, nie uwaŜa się juŜ Ŝe są to miejsca przebywania Boga.
Dzieła sztuki mogą mieć, i wciąŜ mają, znaczenie dla spotkania z Bogiem, ale z
pewnością nie stanowią uprzywilejowanego miejsca Jego obecności – stąd nie
mogą mieć uprzywilejowanego miejsca w liturgii. Zatem brak przedmiotu kultowego nie oznacza koniecznie Ŝe wspólnota jest zwrócona ku sobie! Z pewnością celebracja liturgii moŜe być celebrowaniem wspólnoty tylko ludzkiej, z
pominięciem odniesienia do Pana. Nie oznacza to jednak, Ŝe kaŜda celebracja, w
której ludzie patrzą na siebie musi oznaczać ich zwrócenia ku sobie a nie ku
Panu. I odwrotnie, patrzenie na obraz czy nawet tabernakulum nie oznacza automatycznie zwrócenia ku Panu. Ustawienie krzyŜa czy ikony pomiędzy kapłanem celebrującym Eucharystię a zgromadzoną wspólnotą nie jest, ze swej natury, gwarantem obecności Pana8.
8

To proponuje J. R a t z i n g e r: Duch liturgii, dz. cyt., s. 77. MoŜna postawić takŜe pytanie
jak „filozofia dialogu” wpłynęła na kształt liturgii posoborowej. JeŜeli człowiek jest prawdziwie
„ikoną Boga” – więcej, jeŜeli tylko człowiek, i nic więcej, jest ikoną Boga – to spojrzenie skierowane ku drugiemu człowiekowi jest zawsze zwróceniem się ku Bogu. Nastąpiło radykalnie przesunięcie doświadczenia transcendencji z obszaru kosmicznego na ludzki. I dlatego Bóg przestał
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W kontekście pytania o ustawienie przewodniczącego liturgii i pozostałych
członków wspólnoty ukrywa się pytanie o rozumienie wspólnoty celebrującej –
czyli o to, kto celebruje liturgię. Świadomość, Ŝe liturgia jest celebrowana przez
wszystkich w niej uczestniczących bywa zazwyczaj wyznawana przez dyskutantów, ale nie widać, aby świadomość ta znajdowała wyraz w postulatach dotyczących form celebracji. Wyraźne oddzielenie stron, mające swoje (głęboko uzasadnione) źródła w średniowiecznej koncepcji hierarchii stanów, domaga się
innego juŜ spojrzenia we współczesnej teologii, która mówi o róŜnorodności, ale
nie o hierarchii. Dlatego teŜ zamknięty krąg w celebracji Eucharystii niekoniecznie oznacza zamknięcie wyłącznie na wspólnocie. RóŜne funkcje oraz wyjątkowość roli kapłana mogą – i powinny – być respektowane w ustawieniu ołtarza i
organizacji przestrzeni świątyni. Ale centrum winno stanowić celebrowane misterium Eucharystii, a nie przedmioty i kierunki.
Warto w tym miejscu znów postawić pytanie o formy celebracji chrześcijańskiej liturgii u jej początków. Jak wyglądała ta celebracja moŜemy się jedynie
domyślać, jednak naleŜy uwzględnić Ŝe chrześcijaństwo nie „spadło z nieba” ale
rozwijało się powoli w odniesieniu do otaczającego świata. Skoro u swego początku Eucharystia została związana z ucztą a celebracja z domami mieszkalnymi, to jest w tym pewien ślad dla poznania wczesnych form celebracji9. Nie
moŜna takŜe wprost wyprowadzać chrześcijańskiej liturgii z liturgii Ŝydowskiej.
Jak dotychczas brak jest informacji dotyczących praktyk religijnych niekapłanów w szabat. Qumran, Apokryfy, teksty późnobiblijne nie precyzują obowiązków, poza stwierdzeniem, Ŝe naleŜy jeść, pić i błogosławić Boga. Flawiusz i
Filon mówią o zbieraniu się na uroczysty posiłek, ale nie wspominają liturgii ani
wspólnego czytania tekstów. Seneka, Persius i in. piszą o piątkowym wieczorze
mieszkać w niebie, ale został odnaleziony jako mieszkaniec ludzkiego porządku stworzenia. Jak
dalece to poczucie zniknęło pokazuje fakt, Ŝe omawiając terminologię Teologii Fundamentalnej T.
W ę c ł a w s k i czuje się zmuszony do wyjaśnienia pojęcia Boga. Ciekawym jest, Ŝe wyjaśnia je
przy pomocy metafory ludzkiego pojęcia czasu. Okazuje się, Ŝe mówienie o Bogu nie tylko Ŝe nie
jest moŜliwe w oderwaniu od świata ludzkiego, ale sama istota boskości moŜe być interpretowana i
zrozumiana jedynie w kosmicznym zakorzenieniu człowieka.
9
O początkach Eucharystii i relacji do Ostatniej Wieczerzy: Eucharystia. Kolekcja „Communio”. R. 1986 nr 1. Podobnie początki synagogi związane są z domami mieszkalnymi. Z sześciu
odkrytych dotychczas synagog z II–I w. przed Chr. pięć powstało z domów prywatnych – por. D.D.
B i n d e r: Into the Temple Courts. The Place of the Synagogues in the Second Temple Period.
Atlanta 1999. Autor wskazuje na brak konsekwencji w omawianiu tematu; synagogi późne przedstawiane jako biblijne. Jest to pierwsza ksiąŜka nt. synagog z okresu II świątyni, podczas gdy istnieje ogromna literatura dotycząca synagog III-VII w. W Palestynie synagogi nie były mile widziane przed 70-tym rokiem, jako konkurencyjne wobec świątyni. Pierwsze powstawały w pn. Galilei,
przyjmowane chłodno przez kręgi kapłańskie. Z sześciu znanych z I wieku 5 powstało z prywatnych domów.
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– zapalanie świateł, kolacja z winem; znają Ŝydowskie domy modlitwy, ale nigdy
nie łączą ich z szabatem. Ewangelie wspominają czytanie Tory, poza tym mówią
o przepisach dotyczących Ŝycia domowego. Miszna mówi o obowiązku siedmiu
lektorów do czytania Tory – czyli więcej niŜ w poniedziałki i czwartki – co
oznaczałoby szczególny status sobotniego czytania Tory. Natomiast nie wspomina o liturgii10.
NaleŜy podkreślić, Ŝe Eucharystia od samego początku była rozumiana nie
jako zwyczajny posiłek, ale jako uczestnictwo w misterium Boga i dlatego poszukiwano adekwatnych form do wyraŜenia tajemnicy. Dlatego zapewne dość
wcześnie wytworzył się zwyczaj specjalnych zgromadzeń a nawet oderwania jej
od zwykłego posiłku (1 Kor 11, 17–22). Na podstawie zachowanych inskrypcji i
obrazów moŜemy sobie wyobraŜać jak wyglądało ucztowanie w staroŜytności,
ale nie wolno zapominać, Ŝe jest to jedynie nasze wyobraŜenie i pisanie o tym z
postawą pewności jest zupełnie nieuzasadnione. Tym bardziej, Ŝe właściwa
wczesnemu Kościołowi troska o autonomię i toŜsamość liturgii chrześcijańskiej
pozostawia otwartym pytanie o jego wczesne formy.

III. Język liturgii
JeŜeli liturgia jest uczestnictwem w tajemnicy Ŝycia samego Boga, to koniecznym jest stworzenie specjalnej przestrzeni, wydzielenie funkcji, aby człowiek uczestniczący w liturgii mógł mieć świadomość uczestnictwa w czymś
większym i radykalnie innym niŜ jego codzienne Ŝycie. Do istotnych parametrów
określających sposób uczestnictwa naleŜy język i pytanie o to, w jakim języku
mają być sprawowane misteria pozostaje w centrum kaŜdej dyskusji. Wprowadzenie języków narodowych do celebracji liturgicznej określane jest jako wprowadzenie języka z ulicy. Dlatego obrońcy tradycji liturgicznej przyznają szczególną rolę łacinie, bo zachowanie nieznanego juŜ – ale uświęconego tradycją –
języka przyczynia się wyraźnie do owego przeniesienia człowieka w inny wymiar, w wymiar sacrum, daje moŜliwość przeŜycia misterium poprzez oderwanie
od codzienności. Podobną rolę pełni równieŜ cicha modlitwa kapłana, przyczyniając się do głębszego przeŜycia liturgii.
Podobnie jak w poprzednich punktach moŜna postawić pytania o kształtowanie się języka liturgii. Problem języka sakralnego jest problemem wszystkich
wspólnot i takie pytania sięgają daleko wstecz. Zmieniające się imperia Mezopotamii strzegły świętego języka akadyjskiego aŜ do wczesnych czasów greckich;
język egipski ewoluował w sposób naturalny, ale teksty magiczne (które miały
10

Por. H. M c K a y: Sabbath and Synagogue. The Question of Sabbath Worship in Ancient
Judaism. Leiden, Brill 1994.
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charakter par excellance sakralny) nie były tłumaczone a jedynie kopiowane. Na
tym tle uderza odmienność Ŝydów, którzy odwaŜyli się przetłumaczyć swoje
sakralne pisma nie tylko na pokrewny język aramejski (dokonując takŜe zmian w
tekstach), ale nawet dokonać tak daleko posuniętej interpretacji jaką jest Septuaginta. Czy zatem odwaga pierwszych chrześcijan, którzy sformułowali swoje
Pisma i swoją własną liturgię w tym języku, który prawdziwie był językiem z
ulicy, nie czerpała z tych źródeł?
Kontrowersje i ochrona języka greckiego jako sakralnego zaczęły się znacznie później, wtedy, gdy Kościół określił juŜ wyraźnie swoją toŜsamość, gdy miał
za sobą swoje fundamentalne dzieła: Ewangelie, Dzieje i Listy, liturgię oraz
podstawy teologii w pismach Ojców i kiedy znaleźli się ludzie, którzy dopominali się o wprowadzenie łaciny. Takich przełomów w historii Kościoła było więcej,
a odpowiedzi jakie zapadały ostatecznie wydają się dobrą lekcją na dzisiaj.

IV. O liturgii w teologii Tomasza Węcławskiego
Ks. Tomasz Węcławski nie pisze nigdzie o tym jak powinna być celebrowana liturgia eucharystyczna, natomiast bardzo precyzyjnie opisuje jej status: zebranie ludzi wybranych do słuŜenia sobie nawzajem11. To pojęcie słuŜenie sobie
nawzajem zdaje się przenikać całą myśl teologiczną Księdza Profesora, a w rozumieniu Eucharystii znajduje swój szczytowy punkt, bo tutaj ujawnia się najpełniej, co to znaczy słuŜyć i jak daleko ta słuŜba ma sięgać: oddać swoje Ŝycie.
W ten sposób do myślenia liturgicznego został wprowadzony – zwykle pomijany w dyskusji – aspekt sensu: celebracja liturgiczna nie sprowadza się do określonych rytów i nie kończy się w świątyni, ale w świątyni dopiero się zaczyna, a
swoją kontynuację znajduje wszędzie tam, gdzie ktoś staje się uczniem – to znaczy naśladuje Jezusa. Jej odrębność od ludzkiego świata nie polega na „wyprowadzeniu” niektórych słów i pewnego czasu poza porządek ludzkiego bytowania
i zanurzeniu ich w świętości Boga, ale na postawie uczestniczących w niej ludzi
– czyli gotowości oddania Ŝycia za innych. (...) To, co dotyczy Jezusa, zostaje
zatem przeniesione na uczniów, z zachowaniem i podkreśleniem zasady Jego
autorytetu i Jego pierwszeństwa. Tak jak Ŝycie Jezusa było integralnie złączone
z tym światem, nie przestając być Ŝyciem całkowicie przynaleŜnym do Boga, tak
samo ma być z Ŝyciem Jego uczniów. Liturgia Kościoła, która z czterech wiatrów gromadzi ludzi wybranych i zbawionych jest tym miejscem które ujawnia
11

Cytaty pochodzą z róŜnych publikacji oraz niepublikowanych wykładów. NajwaŜniejsze
dzieła – T. W ę c ł a w s k i: »Sententia Consonans Eucharistiae«. Opis fundamentalnej teologii
zorientowanej ku Eucharystii. Poznań 1999; Wielkie kryzysy tradycji chrześcijańskiej. Poznań
1999; Gdzie jest Bóg. Małe wprowadzenie do teologii dla tych, którzy nie boją się myśleć. Poznań
2002; Królowanie Boga. Dwa objaśnienia wyznania wiary Kościoła. Poznań 2003. Cytaty z dzieł
Węcławskiego podaję italikiem.

88

ich przynaleŜność do Boga, ale jest takim miejscem, który nie zatrzymuje ale
odsyła, aby dalej na cztery wiatry nieść radosną nowinę o królowaniu Boga.
W tak ustawionym myśleniu ukazuje się ściśle teocentryczny aspekt liturgii
– wszystko, cokolwiek ona obejmuje naleŜy do Boga i ku Niemu jest zwrócone.
To wprawdzie pokazuje zbieŜność myślenia wszystkich omawianych Autorów,
ale sposób w jaki T. Węcławski rozumie owo zwrócenie ku Bogu jest odmienny
od opisanego wyŜej – nie jest to „wyprowadzenie” fragmentu ludzkiego bytowania w świecie poza codzienność, ale taka postawa (obejmująca całego człowieka,
w jego codzienności i w jego świecie), która przez naśladowanie Jezusa, prowadzi w ostateczności do całkowitego oddania się Bogu przez miłość; miłość przemieniającą ten właśnie ludzki świat. Skoro Bóg pozwala się nam spotkać i poznać jedynie dlatego, Ŝe nie jest dostępny w świecie i na sposób świata to nie ma
takiego języka, takiej materii, takich elementów rzeczywistości tego świata, które same z siebie dają moŜliwość spotkania z Bogiem i uczestnictwa w Jego boskim Ŝyciu. Dlatego liturgiczne Ŝycie Kościoła, którego celem jest komunikowanie zbawienia nie moŜe zostać oderwane od tego świata, bo właśnie z niego
czerpie i dla niego istnieje.
W ten sposób pojawia się drugi aspekt przynaleŜności do ludzkiego świata –
kształtowanie materii w związku z odniesieniem Boga do ludzkiego świata. To
jednak, co naprawdę dokonuje się z materią dzieła sztuki wobec Eucharystii
(albo raczej, co wobec Eucharystii daje się wydobyć z materii dzieła sztuki), nie
jest zaprzeczeniem (odmaterializowaniem) materii, ale przeciwnie: odkryciem
prawdy o niej jako materii nie-przeciwstawnej duchowi. Owa twórcza ingerencja człowieka w materię pokazuje nie-przeciwstawność porządków boskiego i
ludzkiego. Dar Kościoła – do którego są powołani wszyscy ludzie w ogóle – realizuje się wszędzie tam, gdzie prawdziwie spotyka się Bóg i człowiek, tzn.
wszędzie, gdzie jest człowiek, i we wszystkim co dotyczy człowieka i świata. To
nie wybrane elementy materii, same z siebie, tworzą przestrzeń w której moŜe
być obecny Bóg, ale to ludzie – poprzez materię – komunikują sobie nawzajem
Ŝe Bóg jest wszędzie tam, gdziekolwiek znajduje się zbawiony człowiek - tzn.
wszędzie!
Widzialność, czy inaczej materialne istnienie, znaków zbawienia jest nierozerwalnie związana z widzialnością Boga w Ŝyciu Jezusa i Kościoła. Eucharystia
jest dziełem (ofiarą/oddaniem Ŝycia) Kościoła (...) dlatego, Ŝe dzieło Jezusa tak
właśnie okazuje całą swoją konkretność i zarazem uniwersalność. Dzieło Jezusa
to zbawienie świata przez ujawnienie tego porządku stworzenia, który był odwiecznie przez Boga chciany. PoniewaŜ to właśnie w Jezusie, a nie gdzie indziej,
Bóg rozpoznał i wybrał świat i (kaŜdego) człowieka to Ŝycie Jezusa jest dla (kaŜdego) człowieka wzorem rozpoznawania i wybierania Boga. To wzajemne wy89

branie Boga i człowieka tworzy nową wspólnotę ludzi wybranych dla siebie
nawzajem – więź z Bogiem ustanawia więzi pomiędzy tymi, którzy do Niego
przynaleŜą. To nie odrębność bytowania Boga i człowieka, ale relacja Boga i
człowieka która zawiera się i wyraŜa we wzajemnym oddaniu, stanowi o wyjątkowości Eucharystii. Siła takiego stwierdzenia wynika z uznania wagi ludzkiej
historii – to wybranie (człowieka przez Boga i Boga przez człowieka) dokonuje
się właśnie w konkretnym Ŝyciu kaŜdego człowieka, w takim a nie innym środowisku Ŝycia, i nie jest jedynie ogólną zasadą ale właśnie imiennym wezwaniem.
W ten sposób spojrzenie (które pod wieloma względami moŜna by nazwać antropocentrycznym), wychodzące z pojęcia ludzkich relacji, ukazuje w ostateczności swój teocentryczny cel – wszystko skierowane jest ku Bogu, w Jezusie
umarłym i zmartwychwstałym.
Tak jak wybranie człowieka dokonuje się w jego osobistej historii tak teŜ
toŜsamość Kościoła, określona przez toŜsamość ludzi wybranych dla siebie nawzajem, ujawnia się w historii i w niej znajduje swój wyraz. Historyczne bytowanie Kościoła, nierozerwalnie związane z przemianą i umieraniem, otwarte jest
na wieczność Boga za sprawą pamięci. To właśnie pamięć, stanowiąca nienaruszalny element toŜsamości Kościoła, ujawnia się w jego największym skarbie
jakim jest Eucharystia – pamiątka Paschy Pana. To w niej Kościół kontempluje
tajemnicę Boga, który w Jezusie Chrystusie okazał się „Bogiem z nami”. Eucharystia jest nie tyle jedyną i wyjątkową historyczną praktyką religijną znoszącą
granice transcendencji i immanencji (...) ile raczej jedynym zachowanym w ramach opartego właśnie o rozróŜnienie transcendencji i immanencji poglądu na
świat świadectwem doraźności tego rozróŜnienia. Dla celebracji Eucharystii ma
znaczenie zarówno ten świat jak i obecna w nim tajemnica i świętość Boga. RozróŜnienie świata i Boga (tego co świeckie i tego co boskie) nie jest rozdzieleniem
(jest nie do rozdzielenia), ale właśnie ujawnia antynomiczną jedność tych dwu
rzeczywistości: Bóg jedyny jest niczym w tym świecie i wszystkim dla tego świata.
Będąc tym miejscem, na którym dzisiaj działa i przemawia Słowo, Eucharystia jest równocześnie historycznym doświadczeniem ludzi wybranych, z całym
bogactwem, radością i bólem tego właśnie świata i wraz z tym światem jest wydana czasowi. Wieczność Boga i przemijalność ludzkiego Ŝycia i historycznych
kultur, a zatem proces rozwoju i umierania, stanowi o toŜsamości Kościoła. Celebracja Paschy Jezusa w liturgii Kościoła jest zatem miejscem, które gromadzi
uczniów Jezusa, aby łamiąc chleb dla siebie nawzajem odnajdywali nie tylko
swoją własną toŜsamość, ale takŜe ten kształt obecności w świecie, który ujawnia przynaleŜność wszystkich ludzi i wszystkich czasów do Boga w Jezusie
umarłym i zmartwychwstałym. Liturgia zatem nie tworzy innej, odrębnej od tego
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świata rzeczywistości, ale ujawnia „prawdziwe oblicze świata” jako nieprzeciwstawnego Bogu.

V. Jaki kształt celebracji
Wypada teraz postawić pytanie, czy wobec takiego spojrzenia na liturgię ma
jeszcze znaczenie sposób celebracji, przestrzeń, język – czy teŜ są to kwestie
drugorzędne? Czy moŜna swobodnie określać parametry liturgii, czy teŜ istnieją
nienaruszalne prawa nią rządzące, a jeŜeli tak, to skąd pochodzi ich waga?
Zasady sprawowania Eucharystii przedstawione w pierwszej części, a stanowiące centrum toczącej się dyskusji, w pracach Księdza Profesora nie zostały
nigdzie jednoznacznie opisane, dlatego poniŜsza część artykułu jest próbą odczytania tych informacji z całości Jego myśli teologicznej.
Wydaje się, Ŝe moŜna postawić tezę:
• liturgia nie dokonuje się nigdy w oderwaniu od tego świata, i to zarówno

w porządku kosmicznym jak i w porządku ludzkiego w niej uczestnictwa;
• ani przestrzeń ani formy celebracji nie są całkowicie dowolne, ale wynika-

ją z anamnetycznego uczestnictwa w tym jednym jedynym wydarzeniu historycznym jakim jest Ŝycie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa;
• uczestnictwo ludzi zbawionych jest uczestnictwem imiennym, tzn. dotyczy
historycznego, czyli kaŜdego człowieka,
• jej cel to ujawnienie BoŜego zamysłu wobec świata, który, jako odkupiony, jest nie-przeciwstawny Bogu.
Liturgia przynaleŜy do porządku tego świata i z niego czerpie swój kształt:
Jako ludzie nie moŜemy sobie nawzajem dawać znaków innych, niŜ takie, które
mają „ciało” z tego, widzialnego świata. Warto jednak zdać sobie sprawę z tego,
jak bardzo w wyraŜaniu wiary i komunikacji zbawienia, a w szczególności w
samym sercu sakramentalnej liturgii Kościoła, związani jesteśmy z naturalnymi
elementami świata widzialnego, jak bardzo liturgia wpisana jest w jego rytmy i
w jak niewielkim stopniu narusza je i przekształca. ... Materią liturgii (w ścisłym
i szerokim znaczeniu tego słowa) są elementy świata widzialnego („elementy”
takŜe w starym znaczeniu tego słowa – to znaczy „Ŝywioły”), którymi ludzie posługują się (twórczo) komunikując sobie samym i sobie nawzajem, Ŝe ich Ŝycie
właśnie odmienia się za sprawą królowania Boga. W takim stwierdzeniu widać
dwa aspekty tej przynaleŜności: 1* do porządku kosmicznego (materia), 2* porządku ludzkiego (twórcze przekształcanie materii). Skoro liturgia przynaleŜy do
porządku kosmicznego – a porządek ten nie jest ani zbiorem przypadków ale jest
wyrazem piękna, harmonii, doskonałości i wewnętrznej logiki zachodzących w
nim procesów – to taka rzeczywistość musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w
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liturgii. Choćby z tego powodu ani organizacja przestrzeni liturgicznej, ani formy celebracji nie są czymś zupełnie dowolnym, ale podlegają radykalnym zasadom. Ale porządek kosmiczny cechuje dynamizm, zdolność reagowania, rozwojowość, odpowiedniość form i zdolność adaptacji; wydaje się, Ŝe moŜna i trzeba
takŜe te cechy „myślenia kosmicznego” przenieść na myślenie liturgiczne.
Wobec postawionej tezy o kosmicznym zakorzenieniu form liturgicznych
adekwatnym wydaje się pytanie – czy zostały one przez ludzi stworzone, czy teŜ
odnalezione jako dane wcześniej. Słowo i sakramenty są zatem tymi „rzeczami z
tego świata”, które mocą swojego związku z wydarzeniem paschalnym wprowadzają w „nowość świata” – przyszłość otwartą raz na zawsze dla wszystkich
przez Boga Zbawiciela w Jezusie i otwierającej się teraz (w czynności sakramentalnej) dla tego oto człowieka wierzącego. (...) MoŜna powiedzieć, Ŝe liturgia
chrześcijańska, przy całym swoim „treściowym” nastawieniu na historyczne
wydarzenia zbawienia, w których anamnetycznie uczestniczy, równocześnie jako
swojego właściwego języka uŜywa naturalnych albo jedynie w niewielkim stopniu przetworzonych elementów świata widzialnego i związanych z nimi symboli.
Powiązanie w działaniu sakramentalnym dwu (zdawałoby się przeciwstawnych)
rzeczywistości: niezmiennej materii kosmicznej i jednostkowego wydarzenia
historycznego jako jego nierozerwalnie związanych aspektów, wprowadza napięcie analogiczne do tego, które ujawniło się w osobie Jezusa – bogoczłowieczeństwa. Skoro całość działań liturgicznych jak i Ŝycia Kościoła odnosi się w
swojej fundamentalnej zasadzie do Ŝycia Jezusa i anamnetycznie w nim uczestniczy, to znaki sakramentalne – jakkolwiek zaczerpnięte z „kosmosu” – muszą
mieć taki kształt, aby jednoznacznie wskazywały na zbawczy czyn Boga w Jezusie. Źródłem liturgii chrześcijańskiej jest zatem takie pojednanie materii i pamięci, które człowiekowi (kaŜdemu) w jego doświadczeniu historycznym i kulturowym, ujawnia jego własne miejsce i powołanie. Inaczej moŜna powiedzieć, Ŝe
są one odnajdywane w tym świecie w związku z wydarzeniem Jezusa Chrystusa12.
Inklinacje instytucjonalne do stabilności i zachowania struktur muszą ustąpić pierwszeństwa wolności do uczestnictwa w tajemnicy zbawiającego Boga,
którego zbawcza obecność ujawnia się w znakach dawanych sobie nawzajem
przez ludzi. Znaki te wtedy są czytelnie, jeŜeli uŜywają języka ludzkiego. Ale
jednocześnie nie jest to system znaków przez ludzi tworzony ale dany od Boga i
przez ludzi odnajdywany w odniesieniu do tajemnicy zbawienia, darowanego
przez Boga w Jezusie, oraz kulturowego zakorzenienia wspólnoty wiary. Fakt, Ŝe
Pan Jezus pozostawił uczniom ukształtowanie celebracji eucharystycznej, otwiera przed Kościołem moŜliwość i obowiązek odczytywania tego kształtu nie12

Podstawy myślenia Eucharystii jako anamnetycznego uczestnictwa omówione szerzej – T.
W ę c ł a w s k i: »Sententia Consonans Eucharistiae«, dz. cyt., s. 110–132.
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ustannie. Wierność Panu wyraŜa się w tym napięciu pomiędzy niezmiennością
tego pierwszego wyrazu a zmiennością kaŜdego historycznego wcielenia. To co
w przypadku celebracji eucharystycznej stanowi element niezmienny to materia
chleba i wina (to co znajdowało się w rękach Pana Jezusa) oraz słowa konsekracji. Pozostała część celebracji została wprowadzona przez ludzi w procesie
dziejowym. Nie moŜna jednoznacznie wskazać punktu w którym dokonywały się
wyodrębnienia poszczególnych elementów, kształt został(je) nadany w procesie
decyzji róŜnych ludzi, zawsze we wspólnocie wiary. Ta niemoŜliwość wyodrębnienia punktów zwrotnych w rozwoju form celebracji sprawia, Ŝe naleŜy mieć
podwójną świadomość: ludzkiego charakteru elementów kształtujących strukturę
oraz konieczność zachowania nierozerwalnego związku z ofiarą Jezusa przez
Jego sakramentalną obecność. Dokonane w ludzkiej historii wybory form celebracji podlegają przemijalności i reformom; ciągłość zostaje zachowana przez
pielęgnowanie wyboru znaków, umiejętność ich odczytywania, przez to, Ŝe nie
są one nadawane samowolnie przez ludzi ale są przez ludzi wybierane w nierozerwalnym związku z Tradycją.
Zasadą wyjaśniającą jest związek kosmicznego i duchowego istnienia człowieka. Darowane w Chrystusie zbawienie nie zostało dane w sposób abstrakcyjny, człowiekowi jako takiemu, ale zostało dane imiennie, kaŜdemu w jego własnej historii oraz wszystkim ludziom wszystkich czasów. Z takiego ujęcia wynika niezmierzone bogactwo Kościoła, do którego kaŜdy człowiek (jako powołany)
wnosi swoje osobiste „bogactwo”. Nie ma innego sposobu by Kościół mógł odkryć sam siebie, i ukazać czym naprawdę jest, jak tylko przez odkrycia, wybory i
decyzje dokonujące się nieustannie w wolności kaŜdego współtworzącego go
człowieka i przez płynące z nich czyny. Te współtworzące Kościół postawy ludzkie ujawniają się takŜe w liturgii. Dokonuje się to zarówno na płaszczyźnie „materialnej” przez kształt kultury, jak i na płaszczyźnie duchowej – przez dokonywane wybory, przez które człowiek opowiada się wobec Jezusa (za lub przeciw).
Takie imienne uczestnictwo tworzy wspólnotę, a zatem istnienie wzajemnych
relacji jest „koniecznością”, a nie tylko przypadkowym faktem i dlatego powinno się ono ujawnić takŜe w celebracji liturgii, która z natury jest wspólnotowa.
Formy celebracji powinny być tak wybrane, aby jednoczyły zgromadzonych
ludzi i nie pozostawiały miejsca na taki kształt osobistej modlitwy, która nie
tworzy modlitewnej wspólnoty.
Liturgia nie dokonuje się w oderwaniu od widzialnego i historycznego świata. I nawet jeŜeli uznanie liturgii za świętość Kościoła skłania do rozumienia jej i
przeŜywania jako rzeczywistości wyraźnie oddzielonej od świata i Ŝycia świeckiego to nie wolno pominąć jej prawdziwego celu, którym jest zbawienie człowieka i świata całego, ze wszystkim, co w nim jest. Uprzywilejowane miejsce
Eucharystii w porządku Ŝycia chrześcijańskiego płynie nie z tego, Ŝe jest ona
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wyjęta z porządku ludzkiego czasu i przeznaczona dla Boga, ale z tego, Ŝe w niej
ujawnia się prawda o dokonanym przez Boga w Jezusie zbawieniu świata i Ŝyciu
zbawionym kaŜdego człowieka. Zatem, jako akt który najpełniej ujawnia ludzkie
odniesienie do Boga, nie moŜe być sprawowana w oderwaniu od ludzkiego świata – ze wszystkim co do tego świata przynaleŜy: ludzka świadomość, zakres poznania, kultura i język społeczności. Dlatego formy celebracji – w zakresie przynaleŜącym do porządku tego świata – mogą i powinny podlegać zmianom, tak
aby wskazywały na rzeczywiste uczestnictwo tego świata, wraz z całym bogactwem ludzkiego doświadczenia i ludzkiej wraŜliwości. Niezmiennymi pozostają
natomiast te elementy, które zostały wybrane w związku ze zbawczym dziełem
Boga w Jezusie: materia chleba i wina, słowa konsekracji oraz dzielenie chleba i
wina we wspólnocie.
Oprócz tych znaków widzialnych pozostaje jeszcze jeden, niewidzialny –
ale stanowiący fundament znaczeniowy, zarówno dla znaków widzialnych jak i
dla ich historycznej interpretacji – umywanie nóg. (...) Sakrament Ciała i Krwi
Jezusa jest znakiem tej postawy, uobecniającym dzieło Jezusa w Ŝyciu tych, którzy do Niego naleŜą, ale samo jego liturgiczne sprawowanie nie jest jeszcze wypełnieniem testamentu Jezusa.

VI. Celebracja liturgiczna – dla-czego, czy jak?
Przedstawiona dyskusja pokazuje z jednej strony zbieŜność poglądów co do
wielu kwestii, a jednocześnie zupełną rozbieŜność w innych. Wypada zatem
postawić pytanie czy taka róŜnica wynika tylko z róŜnicy poglądów prezentowanych Autorów?
Sądzę, Ŝe jest to nie tylko róŜnica poglądów, ale przede wszystkim róŜnica
perspektywy, z której patrzy się na liturgię – i jest to sprawa daleko bardziej
fundamentalna, aniŜeli wydaje się pozornie. Perspektywę tę moŜna sformułować
w pytaniach: dlaczego oraz: jak, a pytania te w prezentowanych postawach stawiane są w odwrotnej kolejności. Wśród obrońców tradycji trydenckiej na
pierwszym miejscu stoi pytanie: jak powinna być celebrowana eucharystia a
wybrane pozycje wskazują, Ŝe niezaleŜnie od płaszczyzny na jakiej toczy się
dyskusja na temat liturgii (sympozjum w Fontgombault i popularne ksiąŜki)
sprowadzana jest do kwestii przepisów oraz symboliki. Nawet jeŜeli podejmowane są próby wyjaśnienia i przybliŜenia symboliki liturgicznej13, to i tak pozostają one w obrębie pytań o to jak powinno być. Pytanie dlaczego stawiane jest w
tej postawie na drugim miejscu, jako uzasadnienie odpowiedzi i wiąŜe się zaw13

J. R a t z i n g e r: Duch liturgii, dz. cyt.; T. K w i e c i e ń: Błogosławione marnowanie, dz.
cyt.; J. R a t z i n g e r: Teologia liturgii. „Christianitas”. R. 2001 nr 9 s. 21–34.
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sze (z mniej lub bardziej gorliwie bronioną) tradycją rzymską. Dlatego tak trudna jest ta dyskusja i tak trudno o wypracowanie jakiegokolwiek porozumienia.
Na pytanie jak odpowiedzi istnieją; ale są róŜne i zawsze zaleŜą od ludzkich
upodobań, świadomości, osobistego doświadczenia – a więc w ostateczności
odwołują się do czynników subiektywnych. Takie stawianie problemu jak widać
to w pierwszej części prowadzi ostatecznie np. do dyskusji: skąd powinien pochodzić chleb spoŜywany w Komunii – konsekrowany w tej mszy, czy z tabernakulum. Nie uwaŜam, aby ta kwestia była zupełnie bez znaczenia i naleŜy zadbać
o to, aby znaki były czytelne. Ale nie moŜna dyskusji zaczynać, ani sprowadzać
do wyjaśniania znaków.
Perspektywa przyjęta przez T. Węcławskiego moŜe być natomiast opisana
pytaniem: po co w ogóle się spotykamy; czego szukamy, czyli pytaniem: dlaczego. Oczywiście, Ŝe za tak postawionym pytaniem musi stanąć następne: jak to
robić, ale w tym przypadku jest ono stawiane na drugim, a nie na pierwszym
miejscu. Odpowiedź na pytanie: jak wynika z potrzeb i moŜliwości wspólnoty, i
jest całkowicie podporządkowane odkrytemu sensowi; odkrytemu – a nie nadanemu. W obrębie takiej wizji nie da się sprowadzić dyskusji do samych tylko
przepisów, ale – bez odrzucania przepisów – moŜna szukać takiego kształtu,
który ujawni, Ŝe niedostępność Boga w świecie jest gwarancją, Ŝe spotykamy
Boga, a nie coś z tego świata zamiast Niego. Takie ustawienie pytań, wskazujące
wpierw na sens, daje o wiele większe szanse na dyskusję o kształt celebracji
liturgicznej przez swoje „otwarcie” zarówno w kierunku współczesnej świadomości, jak teŜ nienaruszalnej Tradycji Kościoła. Więcej, dopiero w takiej postawie moŜna naprawdę bronić Tradycji, bo tutaj ujawnia się obiektywność stawiania problemu przez odwołanie do ujawnionego sensu, a bez przywiązania do
kształtu, w jakim ów sens był przekazywany w przeszłości.
Sądzę, Ŝe zasadniczą przyczyną szukania takich form celebracji Eucharystii,
które rozdzielają kapłana i lud, dąŜą do wyodrębnienia specjalnej przestrzeni i
języka, jest (właściwa człowiekowi) potrzeba „oznaczenia” Boga; wprowadzenia
jakiegoś znaku, który powie „oto tu jest”. Dokonujące się w celebracji liturgicznej misterium Ŝywej obecności Boga (nie ograniczające się ani do ołtarza, ani
nawet do murów świątyni), będąc czymś niezwykle realnym, jest jednocześnie
czymś nieuchwytnym. Dlatego istnieje naturalny lęk, chętnie rozwiązywany
przez wprowadzenie przedmiotów które przyciągną ku sobie uwagę (np. ustawienie krzyŜa pomiędzy celebransem a wspólnotą), zwrócenie całej wspólnoty w
jednym kierunku14. Materialność przedmiotów powoduje, Ŝe łatwiej je zauwaŜyć
14

Sądzę, Ŝe podobne znaczenie ma w istocie uŜycie kadzidła i dzwonków w czasie Przeistoczenia. Oczywisty fakt oddania czci jest takŜe „kawałkiem materii” przykuwającym uwagę do tego
wydarzenia, które samo w sobie mogłoby pozostać niezauwaŜone. Dlatego uwaŜam, Ŝe dyskusja
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i na nich „zawiesić” uwagę. A moŜe właśnie potrzeba tego, Ŝebyśmy mieli odwagę „zobaczyć” to co niewidzialne i „dotknąć” tego co nieuchwytne. Ta moŜliwość została przed nami postawiona. Tajemnica wspólnoty zwróconej ku Panu
zawiera się w wewnętrznej postawie uczestniczących w niej ludzi – zarówno
kapłana jak i wiernych. Wielkie owoce przynosi prostota i rozmodlenie kapłana,
który celebruje nie siebie, i nie dla ludu – ale pozwala, aby pomiędzy nim a ludem stanęło celebrowane przez niego misterium. Zwrócenie ku Panu jest moŜliwe jedynie w postawie pełnego oddania uczestnictwa, a nie w spoglądaniu na
coś.
Przestrzeń, gesty i słowa mają słuŜyć koncentracji uwagi na tym, co samo w
sobie jest niedostępne ludzkim zmysłom. Ta świadomość jest powszechna. Problem pojawia się dopiero w praktycznym zastosowaniu tej świadomości. Z jednej strony następuje swoista „absolutyzacja” form. Wiele z przedstawionych
poglądów wskazuje, Ŝe kryterium poprawności traktuje się niejako wartość podstawową, a taka postawa (w sposób bardzo subtelny) prowadzi do bałwochwalstwa przez „przywiązanie” do nich Boga. Z drugiej strony przejawia się tendencja do takiego „uwspółcześniania”, które przestaje mieć związek z Tradycją.
Zmienia się słowa, frazy, formy po to, aby „lepiej” przemówić do zgromadzonych ludzi15. Niebezpieczeństwo bałwochwalstwa nie sprowadza się do mniej
lub wyraźniej sprecyzowanych przedmiotów, ale do wewnętrznej postawy człowieka, który zwraca się jak ku Bogu, ku czemuś co Bogiem nie jest, i dlatego jest
groźne takŜe – a moŜe przede wszystkim – w liturgii. Próby stworzenia liturgii
nie z tego świata nigdy się nie powiodą, natomiast staną się bałwanami, dziełami
rąk ludzkich. Tylko spojrzenie na świat w prawdzie, tzn. na świat jako taki i jako
zbawiony, daje gwarancję zobaczenia prawdziwego Boga. Pytanie: jak powinna
być celebrowana Eucharystia jest wtórne – co nie znaczy niewaŜne – wobec
pytania: dla czego i dla kogo.

nad zastosowaniem tych (i innych) elementów powinna być prowadzona nie z pozycji pytania o to,
w jaki sposób uczcić Boga, ale w jaki sposób pomóc człowiekowi „dotknąć” tajemnicy Chleba,
który staje się Ciałem Boga. Przykład połączenia tych elementów daje T. K w i e c i e ń OP w
zastosowaniu kadzidła na Przeistoczenie (msze konwentualne w kościele oo. Dominikanów w
Poznaniu): akolita wchodzi bezpośrednio po Sanctus i wychodzi po Doksologii. W ten sposób cały
Kanon ukazuje się jako nierozerwalna całość, a jednocześnie nie zakłóca się zbędnymi gestami
(wchodzenie i wychodzenie akolity) powagi i wielkości Wydarzenia.
15
Bardzo dobrym przykładem jest dość powszechna tendencja do zmiany słów: błogosławieni
wezwani na ucztę Baranka na: błogosławieni, którzy przyjmują zaproszenie(...). Dla potrzeb „duszpasterskich” zmienia się wielką tajemnicę naszej wiary, Ŝe nie na podstawie naszych czynów, ale
łaską jesteśmy zbawieni. Nie poruszam tutaj problemów Kościołów zachodnich, w których te
zmiany sięgają nieporównanie dalej.
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Nośnikiem Objawienia stało się Słowo16. Warto o tym pamiętać, i warto
zwrócić uwagę, Ŝe oprócz materii chleba i wina i kilku prostych gestów, nośnikiem liturgii chrześcijańskiej jest słowo. Dlatego nie naleŜy zbyt pochopnie rezygnować z tego najwaŜniejszego, i najprostszego zarazem, sposobu wyraŜenia
relacji z Bogiem. W centrum kultu chrześcijańskiego zawsze stoi słowo – i właśnie ono słuŜy, i Bogu i zgromadzonym ludziom, dla stworzenia wspólnoty ludzi
wybranych, aby słuŜyć sobie nawzajem.

VII. Źródła omawianych poglądów na liturgię
Te dwa rozumienia liturgii pochodzą nie tylko z dwu róŜnych perspektyw
mówienia o kulcie, ale takŜe z dwu róŜnych spojrzeń na uczestnictwo Boga w
świecie i cel działań liturgicznych. Pierwszy z nich swoimi korzeniami sięga
religii naturalnych (kultu ofiarnego)17, drugi objawienia biblijnego (słuchania i
odpowiedzi)18.
W kulcie ofiarnym (właściwym wszystkim religiom staroŜytnym) jego kosmiczne znaczenie ujawnia się w samej tylko celebracji, zupełnie niezaleŜnie od
uczestnictwa zebranych ludzi. Szczególnie jest to wyraźne w religii Egiptu, gdzie
świątynie były tak pomyślane, Ŝe dostęp do nich miał jedynie personel świątynny, składający ofiary. Ale dotyczy to zarówno wszystkich świątyń ludów staroŜytnych (ze świątynią Izraela włącznie) jak i tych religii które zostały oparte na
fundamencie wiary w niezmienność kosmicznego (przez Boga ustanowionego)
ładu. Dlatego jakiekolwiek zaniedbania czy przekroczenia w kulcie były pojmowane jako mające konsekwencje o wymiarze kosmicznym – daleko przekracza16

Oryginalność religii Izraela w porównaniu do jej środowiska religijnego wiąŜe się w pierwszym rzędzie z przeniesieniem relacji Bóg-człowiek w przestrzeń słowa z przestrzeni działania; o
ile w religiach ludów staroŜytnego Bliskiego Wschodu podstawą kultu było działanie, to dla Izraela
było to słuchanie (por. T. S t a n e k: Jahwe a bogowie ludów, dz. cyt., s. 80–90, 146–157). WaŜnym głosem w rozumieniu tego rozróŜnienia jest esej P. R i c o e u r: Metafora i symbol. W: Język,
tekst, interpretacja. Warszawa 1989 s. 123–155. Symboliczne zakorzenienie kultu sprawia, Ŝe jego
formy muszą pozostać trwałe; wyraŜenie za pomocą metafory daje podstawę do przekształceń, ale
jednocześnie narzuca wyraźne ograniczenia w wyborze kolejnych metafor.
17
Podstawy i istotę kultu w religiach staroŜytnych omawiają – Th. J a c o b s e n: The Treasures of Darkness. A History of Mezopotamiam Religion. New Haven 1976; S. Q u i r k e: Ancient
Egiptian Religion. London 1992; krótki szkic: T. S t a n e k: Jahwe a bogowie ludów, dz. cyt., s.
69–80, 140–157.
18
Świadomie unikam terminu liturgia synagogalna, który zazwyczaj jest uŜywany niewłaściwie z tego powodu, Ŝe przenosi się zwyczaje późniejsze (znane dopiero od wczesnego średniowiecza) na okres judaizmu z okresu II świątyni. Fakt, Ŝe Pismo święte powstało ostatecznie w
sytuacji braku świątyni i kultu świątynnego, wskazuje bezpośrednio na istnienie świadomości
pozwalającej zastąpić kult modlitwą, a pośrednio – Ŝe taka świadomość musiała być juŜ wcześniej
wpisana w religię Izraela w okresie przedwygnaniowym, gdyŜ inne ludy pozbawione swojej ziemi i
świątyń traciły swoją toŜsamość religijną.
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jącym moŜliwości i zdolności człowieka. Znaczenie i skutki kultu były zaleŜne
jedynie od dokładności wykonywania przepisanych działań, a mniej lub zgoła
wcale, od uczestnictwa osób niezaangaŜowanych. W wielu kultach uczestnictwo
to było dopuszczalne a nawet włączone w pewnym stopniu w działania kultowe
(świątynia jerozolimska), ale działo się to ze względu na potrzeby ludu, który
takŜe potrzebował mieć dostęp do swoich bogów (Boga Jahwe) a nie z istoty
samych działań kultowych.
W obecnej dyskusji o liturgii elementy tego typu myślenia zawierają się zarówno w trosce o zachowanie przepisów, jak i w dąŜeniu do zachowania łaciny
jako świętego języka liturgii, zachowywania cichych modlitw kapłana – co sprawia, Ŝe celebracja liturgiczna niesie poczucie obecności absolutu. Sposób
uczestnictwa zgromadzonego ludu jest w tym przypadku sprowadzany (w róŜnym stopniu) do sam na sam z Panem Bogiem. Taka celebracja wcale nie zaprzecza istocie opisanego myślenia: obecni „postronni” korzystają z owoców
sprawowanego kultu, ale nie z powodu swojej obecności, lecz tylko na mocy
samego działania kultowego. Takie myślenie jest wprawdzie uzasadnione istotą
Eucharystii jako sakramentu, którego fakt zaistnienia nie zaleŜy ani od ilości
obecnych ludzi ani od ich zaangaŜowania, ale jedynie od rzeczywistej obecności
Boga w znakach sakramentalnych. A jednak sprawowanie Eucharystii całkowicie niezaleŜne od uczestniczących w niej ludzi, którzy w tym czasie odmawiali
prywatne modlitwy, jest wypaczeniem jej charakteru. Ten akt kultowy (w przeciwieństwie do aktów kultowych staroŜytnego Bliskiego Wschodu, z którego
zresztą czerpie swoje podłoŜe), wymaga przynajmniej dwóch albo trzech i dlatego nie moŜe zamknąć się w doskonałości gestów i słów, a musi szukać doskonałości spotkania we wspólnocie.
Perspektywa myślenia liturgicznego T. Węcławskiego wywodzi się z „objawienia biblijnego”, w którym podstawą wszelkiej liturgii jest dialogiczna obecność Boga w zgromadzeniu, co sprawia, Ŝe podstawą gromadzenia się wspólnoty
jest słuchanie i rozwaŜanie Słowa BoŜego. Wprawdzie Eucharystia, jako rzeczywistość sakramentalna, wychodzi daleko poza zakres słuchania i rozwaŜania
i domaga się ustalenia trwałych zasad dotyczących celebracji, odnoszących się
do kultu, ale pozostaje jednocześnie nierozerwalnie połączona z koniecznością
wolnej odpowiedzi ze strony człowieka. Taki kształt liturgii rozwinął się ze
zwyczaju publicznego czytania Tory i Proroków, który stanowi drugą część tradycyjnego naboŜeństwa w synagodze19. Podobnie zresztą stało się w tradycji
19
Pierwsza część to prywatne modlitwy. Jakkolwiek w tradycji przyjęło się, Ŝe w synagodze
znajduje się kantor prowadzący tę modlitwę przez głośny śpiew, to jednak często uczestnicy odmawiają je we własnym rytmie, lub zgodnie z potrzebą (np. ktoś spóźniony musi zacząć od początku, i nie moŜe włączyć się w juŜ odmawianą modlitwę).
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Ŝydowskiej, gdzie przejęcie istoty kultu świątynnego przez modlitwę we wstępnej fazie kształtowania się judaizmu, nadało jej cechy absolutu (sposób odmawiania, czas), ale nie naruszyło jej osobowego charakteru, pozostawiając ostatecznie fundamentalne znaczenie relacji Bóg – wspólnota. Dla Ŝydów moc i znaczenie celebracji – jakkolwiek nie jest obojętnym – nie wynika jedynie z boskiego charakteru, ani teŜ nie moŜe zostać ograniczone do samego wymiaru duchowego; udział i wewnętrzna postawa wybranych ludzi jest niezbędnym warunkiem urzeczywistnienia aktów kultowych20.
MoŜna powiedzieć, Ŝe w takim pojmowaniu liturgii Bóg „nie jest suwerenny” w tym sensie, Ŝe modlitwa ustanawia więź, jednocząc Boga z ludźmi w taki
sposób, Ŝe mocą miłości, Bóg staje się od człowieka zaleŜny. A jeŜeli tak jest, to
kult sam z siebie (sprawowany wyłącznie ze względu na wewnętrzną moc) jest
pozbawiony znaczenia. Jego znaczenie – dla człowieka i dla Boga – wynika z
wolnego, świadomego i twórczego uczestnictwa człowieka i Boga. Uczestnictwo
kaŜdego z tych podmiotów jest radykalnie inne, a jednak uczestnictwo kaŜdego z
nich jest niezbędne.

20

NaleŜy rozróŜnić pomiędzy judaizmem z okresu II świątyni a judaizmem rabinicznym. Ten
drugi kształtował się juŜ w wyraźnej relacji do chrześcijaństwa i znany nam sposób celebracji
naboŜeństw w synagodze pochodzi juŜ z tego okresu. Natomiast samej istoty myślenia liturgicznego moŜna się dopatrywać w pismach powygnaniowych (por. S. B a l e n t i n e: Torah’s Vision of
Worship. Minneapolis 1999).
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Chrześcijańska posługa uzdrawiania w Afryce
w perspektywie teologicznej koncepcji
Chrystusa–uzdrowiciela

Afrykańską teologię chrześcijańską zaczęto uprawiać na płaszczyźnie akademickiej dopiero pod koniec lat pięćdziesiątych XX w. Jednak pierwsze, powaŜne próby opracowania kluczowych zagadnień chrystologii z perspektywy
afrykańskiej podejmowane przez afrykańskich teologów1 pochodzą z przełomu
lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. Zaczęto wtedy badać czy przy
uŜyciu takich rodzimych, afrykańskich kategorii jak przodek, uzdrowiciel, władca, mistrz inicjacji czy najstarszy brat moŜna wyrazić kim jest i czego dokonał
Jezus Chrystus. Cele tych działań były przynajmniej dwojakie. Z jednej strony
chciano w ten sposób pomóc Afrykanom w zrozumieniu zbawczej roli Jezusa
Chrystusa, która wcześniej wyraŜana była w kategoriach ukształtowanych w
środowisku semickim i indoeuropejskim. Z drugiej strony chodziło o swoistą
rehabilitację afrykańskich pojęć, które zostały uznane za niegodne zastosowania
w wyraŜaniu chrześcijańskich prawd wiary przez europejskich duchownych w
końcu XIX i w pierwszej połowie XX w.
Inkulturacja chrześcijaństwa w Afryce nie jest zjawiskiem nowym i dokonywała się nie tylko na płaszczyźnie liturgii, ale równieŜ na płaszczyźnie doktrynalnej na długo przed oficjalnym uznaniem jej konieczności przez Kościoły misyjne2. Z wielu powodów tym ostatnim trudno przychodzi uznanie osiągnięć

1

Chodzi tu o teologów pochodzących z Afryki oraz o tych, którzy są silnie związani z afrykańskim kontekstem.
2
Tą niezbyt szczęśliwą nazwą określa się te kościoły chrześcijańskie w Afryce, które zostały
załoŜone przez przybyłych spoza Afryki misjonarzy i nadal utrzymują silne więzi z kościołami
załoŜycielskimi. Natomiast przez „afrykańskie kościoły rodzime/niezaleŜne” rozumie się te wspól-
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dokonanych przez afrykańskie Kościoły rodzime. Część z tych dokonań miało i
ma niewątpliwie charakter synkretyczny i wymaga, jeśli nie odrzucenia, to przynajmniej znacznego oczyszczenia. Jednak wiele z nich zasługuje nie tylko na
uwagę, ale i na uznanie, gdyŜ moŜna w nich dojrzeć działanie BoŜego Ducha,
który tchnie kędy chce (por. J 3, 8).
Zajmując się zagadnieniami inkulturacji chrześcijaństwa w Afryce na płaszczyźnie doktrynalnej, pisałem juŜ o próbach przedstawiania Jezusa jako afrykańskiego przodka i uzdrowiciela3. Pomimo opracowywania tych zagadnień na
płaszczyźnie akademickiej i niejako „wciągania” ich w sferę Ŝycia chrześcijan z
Kościołów misyjnych naleŜy pamiętać, Ŝe afrykańska teologia jest nadal w
znacznej mierze – jak to określił Ghańczyk Kofi Appiah-Kubi – teologią „ustną”
afrykańskich Kościołów niezaleŜnych4. Wierni gromadzący się w tych kościołach jako pierwsi wśród afrykańskich chrześcijan zaczęli zwracać większą uwagę
na fakt, Ŝe Jezus jest wielkim lekarzem, uzdrowicielem, zwycięzcą ziemskich
mocy par excellence i Ŝe przez Niego Bóg zlewa na ludzi swój dar całkowitego
uzdrowienia. Realne doświadczenia uzdrowień, doznawane przez wielu Afrykanów w ramach posługi sprawowanej w kościołach niezaleŜnych stają się dowodem wypełniania Jezusowego nakazu uzdrawiania chorych, wskrzeszania umarłych i wypędzania złych duchów (Mt 10, 8)5.
W niniejszym artykule chcę zwrócić uwagę na niezmiernie istotną dla Afrykanów rolę posługi uzdrawiania. MoŜna odnieść wraŜenie, Ŝe w afrykańskim
noty, które zostały załoŜone przez Afrykanów i zasadniczo utrzymują dystans do wyŜej wspomnianych wspólnot.
3
Por. S. G r o d ź: Ancestralna chrystologia Ch. Nyamitiego. „Nurt SVD”. R. 34: 2000 nr
3(90) s. 81–97; T e n Ŝ e. »Wielkim uzdrowicielem jest ten Jezus, dziecko Boga«. Afrykańskie poszukiwania chrystologiczne. „Nurt SVD”. R. 37: 2003 nr 4 s. 103–125. Zob. takŜe – T e n Ŝ e:
Chrystus–Król czy Chrystus–Przodek? Chrystologiczne poszukiwania afrykańskich chrześcijan.
„Znak”. R. 50: 1998 nr 521 s. 103–112.
4
Podsumowując, ich ustna teologia w przeciwieństwie do zachodniej, liberalnej teologii jest
»nie definicją, ale opisem; nie stwierdzeniem, ale opowiadaniem; nie doktryną, ale świadectwem;
nie ksiąŜką, ale ludźmi; nie summą teologiczną, lecz pieśnią!« (wszystkie tłumaczenia cytatów z
pozycji francusko- i angielskojęzycznych pochodzą od autora). K. A p p i a h - K u b i: Christology.
W: A Reader in African Christian Theology. Red. J. P a r r a t t. London 1997 s. 74. M. K i r w e n
(The Missionary and the Diviner. Contending Theologies of Chrisitan and African Religions.
Maryknoll 1985 s. 91–92, 97) zwrócił uwagę na fakt istnienia starej, chrześcijańskiej pieśni, w
której Jezus jest nazywany wróŜbitą.
5
Rodzime afrykańskie Kościoły chrześcijańskie odpowiadają: w imię Jezusa wielkiego
uzdrowiciela, nasze kościoły nie są jedynie kościołami, ale takŜe szpitalami. Zatem przynieście
wszystkie wasze zmartwienia związane z bezrobociem, biedą, problemami związanymi z czarownictwem, pechem, wrogami, niepłodnością, smutkiem, ślepotą, itp. Jezus jest gotów zbawić wszystkich,
którzy przychodzą do Niego z wiarą. My leczymy, a Bóg lub Jezus uzdrawia (K. A p p i a h K u b i, dz. cyt., s. 73).
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kontekście jej nieobecność, czyli brak powiązania płaszczyzny wiary z realiami
codziennego Ŝycia, oznaczałaby podwaŜenie sensowności i konieczności istnienia religii. Postrzeganie Jezusa jako uzdrowiciela (takŜe w afrykańskim znaczeniu tego pojęcia) stwarza chrześcijanom w Afryce moŜliwości poszukiwania
chrześcijańskich sposobów realizacji tej posługi.

I. Zbawienie a zdrowie
W pojęciu wielu Afrykanów zbawienie nie odnosi się jedynie do przyszłego
Ŝycia, ale jest konkretnie związane z codziennością, zatem w bezpośredni sposób
dotyczy kwestii zdrowia. Skoro Pismo święte stwierdza, Ŝe Jezus przyszedł na
świat po to, by ludzie mieli Ŝycie w obfitości (J 10, 10), to ogrom ludzkich cierpień wymaga wyjaśnienia tego, co dzieje się z BoŜym darem Ŝycia i na ile powaŜnie Kościół traktuje Jezusowe polecenie pełnienia posługi uzdrawiania6.
Postrzeganie Jezusa jako uzdrowiciela w perspektywie afrykańskiej nie jest jedynie teoretyczną konstrukcją teologiczną, ale waŜnym elementem chrześcijańskiej codzienności z wyraźniejszym praktycznym odniesieniem, niŜ pojmowanie
Go jako przodka.
Rozpatrując uzdrowicielską posługę Chrystusa jako wyzwanie dla Kościoła
w Afryce, protestancki teolog nigeryjski Emele M. Uka zauwaŜa rozdźwięk, jaki
dokonał się między działalnością Jezusa a praktyką głównych Kościołów chrześcijańskich, które oddzieliły uzdrowienie duchowe od fizycznego7. Appiah-Kubi
twierdzi, Ŝe promując europejską medycynę, Kościół zsekularyzował posługę
uzdrawiania. Stawianie troski o zdrowie ciała na pierwszym miejscu sztucznie
oddziela ją od troski o zdrowie człowieka jako psychofizycznej osoby funkcjonującej w społeczności. Natomiast Gwinejczyk Cécé Kolié mówi o dąŜeniu do
zawłaszczenia sfery zdrowia Afrykanina i próbie uzaleŜnienia afrykańskich
6

K. A p p i a h - K u b i: The Church’s Healing Ministry in Africa. „Ecumenical Review”. R.
27: 1975 s. 230–231.
7
E. M. U k a odwołuje się do M. Kesley’a (Healing and Christianity. London 1973): w efekcie załamania się zachodniej cywilizacji w VI i VII w. po Chrystusie ludzie niepewni ziemskiego
jutra zaczęli wyglądać lepszego Ŝycia po śmierci. Zdrowie duszy stało się waŜniejsze niŜ zdrowie
ciała. Dlatego np. sakrament namaszczenia chorych stał się „ostatnim namaszczeniem”. Wyraźniej
złączono grzech i chorobę, chociaŜ Jezus wykazał, Ŝe obie sprawy nie muszą być ze sobą ściśle
związane. Rozwój myśli teologicznej zmierzał ku przekonaniu chrześcijan, Ŝe Bóg udzielał daru
uzdrawiania jedynie dawniej. Jednocześnie uznano, Ŝe do świata widzialnego trzeba podchodzić
racjonalnie, na jego własnych, materialnych zasadach. Chorobę potraktowano jako element materialnego świata i jako dopuszczoną przez Boga karę dla utrzymania człowieka w posłuszeństwie (E.
M. U k a: Christ’s Healing Ministry. W: The Church and Healing. Red. E. L a r t e y i inni. Frankfurt 1994 s. 147–148).
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chrześcijan od zachodniej medycyny przez odrzucenie wszystkich afrykańskich
rytuałów i terapii8.
Narzucanie Afrykanom przez Kościoły misyjne własnego pojęcia zdrowia
doprowadziło do paradoksalnej sytuacji. W pojęciu Afrykanów Pan Ŝycia (Bóg)
dba o zdrowie człowieka, czyli o utrzymywanie promującej Ŝycie harmonii w
samym człowieku, w jego relacjach z innymi ludźmi i w jego odniesieniu do
świata niewidzialnego. Ta harmonia jest zachwiana szczególnie w czasie rytów
przejścia (narodzinach, inicjacji w dorosłe Ŝycie, śmierci), w tak szczególnych
sytuacjach jak np. ciąŜa oraz w dotykających człowieka chorobach i nieszczęściach. Jednak sposób, w jaki Kościoły misyjne przedstawiają Jezusa nie jest
czytelny dla Afrykanów i nie pozwala im dostrzec tego, jak jest On obecny w
tych sytuacjach i jak przywraca utraconą harmonię9.
Kościoły misyjne ostro potępiały specyficzne dla rodzimego kontekstu kulturowego Afryki tzw. wspólnoty strapienia, niosące pomoc w odzyskaniu utraconej harmonii. Opisując jedną ze takich wspólnot z Tanzanii, Aylward Shorter,
antropolog i kapłan ze Zgromadzenia Misjonarzy Afryki, ukazał niemal klasyczną sytuację, w której duchowni z Kościołów misyjnych potępili tę wspólnotę
jako „kult diabła”, nie zadając sobie trudu zbadania przesłanek jej istnienia i
wypełnianej przez nią roli. Duchowny, który podzielał ten pogląd, ale wprowadził religijny rytuał egzorcyzmujący duchy, został za to skrytykowany przez
swoich kolegów-duchownych. Jednak wprowadzony przez niego rytuał zyskał
popularność wśród chrześcijan, którzy dotąd we wspólnocie strapienia znajdowali rozwiązanie trapiących ich problemów, a przez uznanie jej za kult diabła
zaczęli doznawać duchowej rozterki10.

8

Stwierdzenia te nie negują zasług i wysiłków misjonarzy w dziedzinie ochrony zdrowia w
Afryce (K. A p p i a h - K u b i: The Church’s Healing Ministry, dz. cyt., s. 230–231; C. K o l i é:
Jésus guérisseur? W: Chemins de la christologie africaine. Red. F. K a b a s é l é, J. D o r é, R.
L u n e a u. Paris 1986 s. 190–191). C. K o l i é (s. 184–185) dostrzega, Ŝe zetknięcie medycyny
zachodniej z afrykańską dokonało się w kontekście kolonialnej dominacji, a misyjne dzieło medyczne wykorzystywano czasem jako element potwierdzający doskonałość nowej religii.
9
K. A p p i a h - K u b i: The Church’s Healing Ministry, dz. cyt., s. 230–231; C. K o l i é:
Jésus guérisseur?, dz. cyt., s. 190–191.
10
Podejście S h o r t e r a do zagadnienia ukazuje jednak jego europejski punkt widzenia. Akcentuje on, Ŝe według wyników jego badań ceremonie sprawowane we wspólnocie nie miały charakteru religijnego i były otwarte dla wyznawców róŜnych religii. To samo miał wcześniej twierdzić medium – przywódca wspólnoty (A. S h o r t e r: Mediumship, Exorcism and Christian Healing. „African Ecclesiastical Review”. R. 22: 1980 nr 1 s. 29).
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II. Synteza elementów afrykańskich i chrześcijańskich
Od dziesiątków lat Afrykanie sami dokonywali syntezy chrześcijańskiej posługi uzdrawiania z elementami rodzimej kultury w ramach afrykańskich Kościołów niezaleŜnych. Działalność ta rozwinęła się w wyniku odrzucenia przez Kościoły misyjne afrykańskiego pojęcia uzdrawiania oraz usilnego dyskredytowania rodzimych uzdrowicieli, a takŜe jako reakcja na problemy społecznoekonomiczne11. Członkowie Kościołów niezaleŜnych wierzą, Ŝe całościowe
uzdrowienie człowieka jest darem Boga udzielonym wspólnocie wierzących. W
zgodzie z afrykańskim pojmowaniem rzeczywistości wierzą teŜ, Ŝe choroba ma
swoje naturalne, nadnaturalne i nadprzyrodzone przyczyny. Kościoły niezaleŜne
powaŜnie traktują istnienie mocy szkodzących ludziom, zwykle określanych
mianem czarownictwa i uznają je za wysłanników diabła. Jednocześnie wyraźnie
ukazują, Ŝe Bóg pokonuje zło i jest źródłem siły, z którego ludzie mogą czerpać
w kaŜdej chwili swego Ŝycia. Appiah-Kubi podkreśla, Ŝe Kościoły te uznają
afrykański sposób pojmowania religii i medycyny jako wywodzących się z tego
samego źródła. Medyczna opieka jest waŜna i potrzebna, ale nie jest w stanie
poradzić sobie ze wszystkimi sytuacjami. Akcent połoŜony na wiarę staje się
wyraźnym wskazaniem, Ŝe to Bóg dokonuje ostatecznego uzdrowienia12.
Wiele Kościołów niezaleŜnych stara się dystansować od rytuałów wywodzących się z kontekstu religii afrykańskich. Do istotnych róŜnic między rytualnymi praktykami proroków uzdrawiających z Kościołów niezaleŜnych i rodzimych uzdrowicieli amerykański antropolog Wyatt MacGaffey zaliczył uŜywanie
przez pierwszych rytualnego białego stroju, czystej wody zamiast leczniczych
mikstur i rezygnacji z uŜywania wszelkich amuletów. MacGaffey zinterpretował
to jako podejmowaną przez proroków próbę zdystansowania się od aury wieloznaczności, otaczającej rodzimego uzdrowiciela13. W religiach afrykańskich
11

R. G r a y: Black Christians and White Missionaries. New Haven 1990 s. 103.
Kościoły niezaleŜne dokonują pionierskiej pracy, łącząc uzdrawianie, duszpasterstwo i
przesłanie o zbawieniu (K. A p p i a h - K u b i: The Church’s Healing Ministry, dz. cyt., s. 235–
236; T e n Ŝ e: Man Cures, God Heals: Religion and Medical Practice among the Akans of Ghana.
New York 1981 s. 81–124). Według M. L. D a n e e l a (Towards a Theologia Africana? The Contribution of Independent Churches to African Theology. „Missionalia”. R. 12: 1984 nr 2 s. 84)
Kościoły niezaleŜne najwyraźniej ze wszystkich sięgają po wzór Chrystusa – rodzimego uzdrowiciela.
13
W. M a c G a f f e y: Modern Kongo Prophets. Religion in a Plural Society. Bloomington
1983 s. 167. G. K a c z y ń s k i (Bunt i religia w Afryce czarnej. Z badań nad ruchami religijnymi
w Zairze. Wrocław 1979 s. 116) pisze: Charakterystyczną cechą metody Kimbangu było leczenie
wiarą i niestosowanie praktyk magicznych. Oczyszczenia z grzechów oraz wiara w Jezusa była
wyłącznym warunkiem odzyskania zdrowia przez chorego. Wzorem do naśladowania była dla
Kimbangu postać Jezusa, a rytuał wielu obrzędów uzdrawiania stosowany przez niego par excellence przypomina sceny ewangeliczne. Zob. równieŜ – M. S c h o f f e l e e r s: Folk Christology in
12
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rodzimy uzdrowiciel spełnia często wiele funkcji – od leczenia ludzi, przez troskę o przywracanie i utrzymywanie harmonii we wspólnocie, po podejmowanie
mistycznych ataków na tych, którzy tej harmonii na płaszczyźnie indywidualnej i
społecznej zagraŜają14.
Uka podkreśla, Ŝe posługa uzdrawiania jest częścią składową misji Chrystusa, którą Kościół ma realizować. Apostołowie wyraźnie podjęli sakramentalne
podejście Jezusa do uzdrawiania, w którym gesty i elementy materialne były
znakami działającej mocy Boga, a uzdrawiający musiał trwać w łączności z Duchem Świętym, aby sprawowane przez niego czynności przyniosły autentyczne
uzdrowienie. Chrześcijanie muszą pamiętać, Ŝe Jezus jest wzorem duszpasterza i
Ŝe u podstaw wszystkich posług wypełnianych przez Kościół stoi Duch Święty,
Pocieszyciel i Uzdrowiciel, który napełnia wiernych i kieruje nimi takŜe w kontynuowaniu uzdrowicielskiej misji Jezusa. Pominięcie uzdrawiania w działalności pastoralnej i liturgii sprawia, Ŝe Kościoły nie są w stanie zaspokoić najgłębszych pragnień wiernych i tracą społeczne znaczenie15.
Zdaniem Koliégo Afrykanie wyraźnie dostrzegą, Ŝe Jezus niesie im pomoc
w chwili zmagania się z siłami zła dopiero wtedy, gdy chorzy znajdą swoje miejsce w liturgicznej celebracji, a Kościół autentycznie zaangaŜuje się w walkę o
sprawiedliwość. Dopiero wtedy ewangeliczne przepowiadanie będzie wiarygodne w Afryce. Kościół musi wziąć pod uwagę afrykańskie rozumienie zdrowia i
choroby, aby Jezusowe przesłanie o zbawieniu naprawdę dotarło do Afrykanów,
dodaje Appiah-Kubi. Kolié sugeruje zatem konieczność wnikliwszego rozpatrzenia, dzięki darom Ducha Świętego, zdolności uzdrawiania posiadanej przez
przodków16. Akańskie przysłowie: Ludzie leczą, Bóg uzdrawia z tytułu ksiąŜki

Africa. The Dialectics of the Nganga Paradigm. „Journal of Religion in Africa”. R. 19: 1989 nr 2
s. 167; R. G r a y: Black Christians, dz. cyt., s. 106; M. L. D a n e e l: Towards a Theologia Africana?, dz. cyt., s. 84.
14
Aura wieloznaczności, która otacza rodzimego uzdrowiciela jest często wytwarzana przez
samych pacjentów–klientów, którzy oczekują niekiedy od niego przeprowadzenia mistycznego
ataku na wrogów. Efektem tego jest rodzący się w ludziach lęk – skoro uzdrowiciel moŜe zaatakować innych, moŜe teŜ i zaatakować mnie, gdy ktoś inny z takim Ŝądaniem do niego się zwróci. Zob.
krótki tekst w języku polskim na ten temat, zawierający odniesienia do obszernej nowej literatury w
języku angielskim i francuskim (S. G r o d ź: Uzdrowiciele, wróŜbici, czarownicy – problem adekwatnego opisu kontaktów Afrykanów ze światem nadnaturalnym. „Przegląd Religioznawczy”. R.
2003 nr 4 s. 210).
15
E. U k a: Christ’s Healing Ministry, dz. cyt., s. 146–147, 150–151.
16
C. K o l i é: Jésus guérisseur?, dz. cyt., s. 192. Głównym zadaniem chrześcijaństwa w Afryce jest bardziej demistyfikacja i zegzorcyzmowanie choroby, niŜ jej wyleczenie (tamŜe, s. 197; K.
A p p i a h - K u b i: The Church’s Healing Ministry, dz. cyt., s. 230–231).
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Appiah-Kubiego wyraźnie ukazuje rolę rodzimego uzdrowiciela w tym procesie17.
Nigeryjski teolog Ukachukwu Manus przypomina, Ŝe Ŝaden medyczny system nie rozwiązuje wszystkich problemów związanych ze zdrowiem i Ŝe duchowe uzdrowienie jest tak samo waŜne jak uzdrowienie cielesne. Aby jednak działalność na płaszczyźnie duchowej nie stawała się farsą, uzdrowiciel musi być
człowiekiem modlitwy, który dąŜy do realizacji ideału świętości w Ŝyciu18.
Szeroko podzielane w Afryce przekonanie o wpływie duchów na ludzkie Ŝycie sprawia, Ŝe pacjenci szukający uleczenia często opisują swoją chorobę w
kategoriach owładnięcia przez nie. Daniel Wambutda podkreśla, Ŝe empiryczne
metody badawcze nie mogą ani potwierdzić, ani zaprzeczyć istnieniu demonów z
afrykańskich wierzeń ludowych. Wstępem do uzdrowienia tych, którzy wierzą, iŜ
są opętani przez demony jest uznanie ich istnienia. Przekonywanie chorego o ich
nieistnieniu jedynie go zrazi. Poza tym Biblia uznaje istnienie duchowych mocy,
ukazując jednocześnie, Ŝe Jezus odnosi nad nimi druzgocące zwycięstwo (Kol 2,
15). Wambutda apeluje o zmianę nastawienia Kościoła wobec wierzeń afrykańskich, aby ułatwić Afrykanom odkrycie Chrystusa jako zwycięzcy19.
Zajmujący się od wielu lat problematyką zdrowia i uzdrawiania Kongijczyk
Jean Masamba ma Mpolo wskazuje na mądrość podejścia rodzimych uzdrowicieli, którzy uznają „demona” jako reprezentanta zła i nie próbują go utoŜsamiać
z wyraźnie złymi ludźmi, ani nie lekcewaŜą jego działalności jako psychopatologicznych objawów ludzkiego zachowania. Skoro w afrykańskiej duchowości
moce sprowadzające chorobę i przynoszące uzdrowienie postrzega się jako zewnętrzne w stosunku do chorego (owładniętego), Kościół powinien dogłębnie
przeanalizować miejsce i znaczenie uŜywanych symboli oraz sprawowanych
rytuałów. Modlitwy i rytuały trzeba sprawować w taki sposób, by uczestnicy
dostrzegali w nich działanie odnawiającego pierwotną harmonię (uzdrawiającego) Boga oraz Jezusa Chrystusa pokonującego moce ciemności i przywracające-

17
Por. K. A p p i a h - K u b i: Man Cures, God Heals, dz. cyt. Uzdrowiciele z ludu Sukuma
zdecydowanie podzielają to przekonanie. Uzdrawia Istota NajwyŜsza, a nie oni. Zob. takŜe – J.
H e a l e y, D. S y b e r t z: Towards an African Narrative Theology. Nairobi 1996 s. 301.
18
U. C. M a n u s: Miracle Workers/Healers as Divine Men: Their Role in the Nigerian
Church and Society. „Asia Journal of Theology”. R. 3: 1989 nr 2 s. 678.
19
D. N. W a m b u t d a: Bible Studies on Man, Community and Healing. W: Primal WorldViews. Red. J. V. T a y l o r. Ibadan 1976 s. 40–41.
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go wszystkich do pełni Ŝycia przez chrzest i Eucharystię (Kol 1, 13; 1 Kor 11,
27–30; Mk 16, 16–17)20.
Masamba ma Mpolo podkreśla, Ŝe afrykański Kościół powinien dbać o wypełnianie swego powołania do bycia wspólnotą zapobiegawczą i uzdrawiającą.
Musi lepiej poznać teologiczne znaczenie afrykańskich rzeczywistości duchowych. Powinno ono prowadzić do rozwijania właściwej interpretacji psychologicznej oraz metod terapeutycznych, odnoszących się do takich zjawisk, jak
owładnięcie przez demony czy obecność przodków wraz z ich społecznopolitycznymi odniesieniami. Masamba ma Mpolo wskazuje, iŜ powszechny w
Afryce autorytaryzm (w kręgach politycznych, ekonomicznych i religijnych)
„zawłaszcza” przodków, by wyzyskiwać ubogich. Dlatego powinno się pomagać
ludziom w wypracowywaniu dojrzałej, wyzwalającej duchowości. PrzeŜywanie
tajemnicy Boga w Chrystusie, wyzwolicielu wierzących mogłoby się dokonywać
we wzywaniu tradycyjnej opieki przodków i pomocy Ducha Świętego dla wypędzenia wszelkich złych mocy21.
Kościół nie powinien wzbraniać się przed uŜywaniem mocy danej mu przez
Jezusa do wypędzania demonów i uzdrawiania. Ta moc została mu dana takŜe do
naprawiania systemów i wartości kulturowych, dotąd uŜywanych przez moce zła
do wyzyskiwania ubogich. Rodzimy uzdrowiciel uzdrawiał nie tylko jednostki,
lecz takŜe całe grupy, włączając w to świat widzialny i niewidzialny. Zatem powaŜne potraktowanie posługi uzdrawiania przez chrześcijan moŜe pomóc narodom, rządom i Kościołom w podejmowaniu wezwania do nawrócenia, przebaczenia, pojednania i osiągania solidarności22.

III. Rodzimy uzdrowiciel i chrześcijański duchowny
Wiara w istnienie tajemnej mocy, którą niektórzy ludzie mogą manipulować
dla dobra lub na szkodę innych jest w Afryce ciągle silna. Stąd chrześcijanie
20

J. M a s a m b a m a M p o l o: Spirituality and Counselling for Healing and Liberation.
The Context and Praxis of African Pastoral Activity and Psychoterapy. W: The Church and Healing. Red. E. L a r t e y i inni, dz. cyt., s. 28–29.
21
W ramach kościelnych grup ludzie powinni mieć moŜliwość dzielenia się swoimi problemami i marzeniami oraz uczyć się je analizować pod kątem biblijnym, politycznym, społecznym i
psychologicznym, a takŜe wypracowywać odpowiednie liturgie, oparte na rytuałach i symbolach
Ŝycia. Kongijczyk wskazał, Ŝe w okresie po uzyskaniu politycznej niepodległości niektóre kościoły
w państwach Wschodniej Afryki wypracowały wspólnotowe programy opieki w postaci egzorcyzmu, pentakostalnych grup śpiewaczych, modlitwy, naboŜeństw pokutnych lub uzdrowieńczych
naboŜeństw chrzcielnych (tamŜe, s. 28–30).
22
TamŜe.
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nadal korzystają z pomocy wróŜbitów i uzdrowicieli, u nich szukając uzdrowienia i ochrony przed sprowadzającą nieszczęścia zawiścią ludzi. Strach przed
staniem się ofiarą czarów jest silniejszy niŜ np. strach przed popełnieniem grzechu23.
Choć wielu chrześcijańskich duchownych starało się zdyskredytować lokalnych uzdrowicieli, to ich wysiłki przyniosły w niektórych wypadkach nieoczekiwany i odwrotny efekt. Uzdrowiciele zaczęli pojawiać się na nowo wzbogaceni o mesjańską interpretację swej posługi. Ugandyjskie medium owładnięte w
czasie seansu przez ducha bohatera Kiwanuka wyjaśniło Shorterowi całe zdarzenie, posługując się chrześcijańską symboliką: duch spoczął na medium tak, jak
spoczął na Jezusie, przekazując BoŜe przesłanie dla ludzkości24.
Holenderski antropolog i katolicki duchowny Matthew Schoffeleers zauwaŜa, Ŝe mimo sprzeciwu ze strony oficjalnych reprezentantów misyjnych Kościołów, wielu rodzimych uzdrowicieli jest praktykującymi chrześcijanami, którzy w
swym posługiwaniu sięgają po chrześcijańską symbolikę. TakŜe uzdrowiciele
niechrześcijanie zapoŜyczają czasami chrześcijańskie idee, symbole i rytuały25.
Większość tych przemian nie została jednak dostrzeŜona przez Kościoły misyjne. Zdaniem Schoffeleersa przemiany te moŜna interpretować jako próbę przyciągnięcia chrześcijan do dawnych praktyk, rzekomo usankcjonowanych uŜyciem chrześcijańskiej symboliki, jako rywalizację między rodzimymi uzdrowicielami a Kościołami uzdrowicielskimi, albo teŜ jako zwykłą adaptację rodzimych praktyk wróŜbiarskich do wymagań stawianych przez władze kolonialne.
Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, Ŝe schrystianizowani uzdrowiciele tworzą
specyficzny pomost między rytualnymi uzdrowieniami dokonywanymi w kontekście rodzimym i chrześcijańskim26.
23

J. H e a l e y, D. S y b e r t z: Towards an African Narrative Theology, dz. cyt., s. 293.
A. S h o r t e r: Jesus and the Witchdoctor. An Approach to Healing and Wholeness. London 1985 s. 9–10.
25
S c h o f f e l e e r s (Folk Christology, dz. cyt., s. 168) przytacza wyniki badań J. R. C r a w f o r d i A. P. W e n d o r f f. Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. istniała
w ówczesnej Rodezji i północno-wschodnim Malawi warstwa wróŜbitów, stosujących wróŜbiarskie
praktyki uŜywane przez proroków kościołów zielonoświątkowych. WróŜbici dystansowali się
jednak od tych ostatnich, określając się jako uzdrowiciele lub pobierając opłaty za swoje usługi.
W e n d o r f f wywodzi tę »chrystianizację rytuałów« od ogłoszonego w 1911 r. przez brytyjskie
władze kolonialne Witchcraft Act, zakazującego wszelkich oskarŜeń o czary. Aby nie wejść w
konflikt z prawem, uzdrowiciele starali się upodabniać swoją działalność do rytuałów chrześcijańskich. M. K i r w e n (The Missionary and the Diviner, dz. cyt., s. 83) wspomniał, Ŝe wróŜbita
J o h n nie widział konfliktu w byciu wróŜbitą i chrześcijaninem.
26
M. S c h o f f e l e e r s: Folk Christology, dz. cyt., s. 168–169. Słynny uzdrowiciel B w a n a l i z Malawi stwierdził w wywiadzie udzielonym w 1974 r., Ŝe jego posługa jest doskonalsza od
wszystkich dotychczasowych form uzdrawiania. B w a n a l i, zwracając się wyłącznie do Boga
24
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W świadomości wielu afrykańskich chrześcijan rzeczywistości wyraŜane
przez rodzimego uzdrowiciela i chrześcijańskiego duchownego przenikają się
wzajemnie. Chrześcijańscy duszpasterze są często postrzegani jako uzdrowiciele,
a w niektórych wypadkach sami zapoŜyczają elementy działalności rodzimego
uzdrowiciela27. W Kościołach niezaleŜnych pozycja niektórych proroków
uzdrawiających wygląda czasem na uzurpację centralnego miejsca Chrystusa.
Wielu misjologów sądzi jednak, iŜ poprawniejsze jest pojmowanie tej funkcji
jako „ikonicznej”. Prorocy odbijają Chrystusa jak lustro, są jak okno, przez które wierzący widzą Chrystusa28. Przy tym trzeba pamiętać, Ŝe Chrystusa i chrześcijańskiego duszpasterza postrzega się często w teologii ludowej jako nierozdzielnych.
Kongijczyk Buana R. Kibongi uwaŜa, Ŝe autorytet chrześcijańskich duchownych w afrykańskich wspólnotach opiera się w znacznym stopniu na autorytecie wypracowanym przez rodzimego uzdrowiciela. Znajduje to odzwierciedlenie w języku, gdyŜ duchownego chrześcijańskiego określa się mianem nganga Nzambi (Nzambi – Istota NajwyŜsza) i uwaŜa się go za duchowo silniejszego
i bardziej wpływowego niŜ nganga mukisi (rodzimy uzdrowiciel). Kirwen pisze,
Ŝe wróŜbita Riana nazywał jego samego (chrześcijańskiego misjonarza) chrześcijańskim wróŜbitą i nie był to wyjątek. Badacz sam wskazał zbieŜność ról chrześcijańskich duszpasterzy i wróŜbitów, gdy przez przepowiadanie, administrowanie, rytuały i poradnictwo oficjalnie interpretują wolę BoŜą Ŝyjącym29.
Bardzo bliską analogię między wróŜbiarstwem i przepowiadaniem dostrzegli
takŜe antropolodzy Binsbergen i Schoffeleers stwierdzając, iŜ w obu wypadkach
przewyŜsza to, co robił tradycyjny uzdrowiciel. PrzewyŜsza takŜe to, co praktykowane jest w
Kościołach, gdyŜ wierzy w rzeczywistość czarownictwa, podobnie jak jego pacjenci (tamŜe, s. 176
przyp. 18. M. L. D a n e e l (Towards a Theologia Africana?, dz. cyt., s. 85) pisze: U podstaw
wszelkich praktyk uzdrowicielskich, bazujących na wierze (faith-healing) moŜna znaleźć z góry
załoŜoną chrystologię. Faktycznie uzdrawiający prorok personifikuje wyzwolicielską i uzdrowicielską posługę Chrystusa. Przepowiada Chrystusa–uzdrowiciela w czasie naboŜeństw poprzedzających uzdrowienia. Z jednej strony kontynuuje on zatem tradycję ngangi, ale z drugiej strony radykalnie nadaje jej chrześcijańską formę. W nakładaniu rąk, modlitwach, kropieniu wodą święconą i
innych symbolach BoŜej uzdrowicielskiej mocy oraz w dramatycznym egzorcyzmie złych duchów
Chrystus ukazuje się w świecie afrykańskim jako Ten, który się troszczy, ochrania, odnawia i odpędza strach. Widzimy tu Chrystusa Zwycięzcę, który aktualizuje, ponad tradycyjnymi pojęciami,
zwycięstwo nad niszczycielskimi mocami.
27
M. S c h o f f e l e e r s (Folk Christology, dz. cyt., s. 165) cytuje S u n d k l e r a wskazującego na fakt, Ŝe np. zuluskie kościoły syjonistyczne czerpią wzorce posługiwania raczej od rodzimych wróŜbitów i łowców czarowników, niŜ od głównych Kościołów chrześcijańskich.
28
TamŜe, s. 175 przyp. 6.
29
R. B u a n a K i b o n g i: La prêtrise. W: Pour une théologie africaine. Red. K. D i c k s o n, P. E l l i n g w o r t h. Yaoundé 1969 s. 77–78; M. K i r w e n: The Missionary and the Diviner, dz. cyt., s. 91.
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kreowane jest znaczenie właściwe dla aktualnej sytuacji (tak jak postrzegają ją
pacjenci czy liturgiczne zgromadzenie)30. Natomiast Shorter, ukazując zbieŜność
wróŜbiarstwa praktykowanego przez Afrykanów z formami proroctwa, dostrzega
w nich powód konfliktów, jakie zaistniały między pierwszymi misjonarzami a
wróŜbitami31. Ghańczyk Abraham Berinyuu stwierdza, iŜ nazywanie duchownych chrześcijańskich wróŜbitami w Afryce jest uprawnione, skoro akańskie
słowo osofo, którym określają ich ludzie, zawiera odniesienie do wróŜbiarstwa32.
Według Berinyuu ludzie, zwracając się ze swoimi problemami do duchownych, chcą zrozumieć tajemnice Ŝycia, a choroba jest jedną z nich. Muszą zatem
istnieć „chrześcijańscy wróŜbici”, którzy – podobnie jak ich rodzimi odpowiednicy – wejdą ze swoim pacjentem w relację. Międzyosobowa relacja jest w pojęciu afrykańskim częścią procesu leczenia, który nie ogranicza się jedynie (wzorem europejskim) do zebrania informacji w celu postawienia diagnozy i wyboru
właściwej terapii. Chrześcijański wróŜbita powinien być „słuchaczem opowieści”, a jego zadaniem jest pomóc choremu właściwie zinterpretować dane doświadczenie w relacji do Chrystusa33. Chrześcijański wróŜbita ma takŜe interpretować i integrować chrześcijańską teologię oraz kulturę afrykańską. Jak Jezus
swoją uzdrowicielską posługą inaugurował królestwo BoŜe, tak ma je inaugurować chrześcijański wróŜbita, z szacunkiem traktując funkcje sprawowane przez
rodzimego uzdrowiciela34.
Rytuały uzdrowienia, przebaczenia i pojednania stanowią trwały element
afrykańskiej codzienności, dlatego nie naleŜy ich lekcewaŜyć. Berinyuu stwierdza, Ŝe działając we wspólnocie, której członkami są nie tylko chrześcijanie,
30

W. v a n B i n s b e r g e n, M. S c h o f f e l e e r s (eds.): Theoretical Explorations in African Religion. London 1985 s. 8.
31
[...] misja niosła ze sobą konkurencyjną formę uzdrawiania i objawiania (A. S h o r t e r:
Jesus and the Witchdoctor, dz. cyt., s. 9).
32
A. A. B e r i n y u u: Pastoral Care for the Sick in Africa. An Approach to Transcultural
Pastoral Theology. Frankfurt a. Main 1988 s. 93.
33
Zaskakująco B e r i n y u u wskazuje takŜe na paralelę z H e r m e s e m. Od niego teŜ ludzie
oczekiwali pomocy w zrozumieniu tajemnic Ŝycia. Chrześcijański wróŜbita, podobnie jak H e r m e s, jest zwiastunem dobrej nowiny (tamŜe, s. 93–96). Chrześcijański wróŜbita w aktywnym
słuchaniu musi poszukiwać sposobu nadania sensu i znaczenia chorobie teologicznie (tamŜe, s.
98). K. A p p i a h - K u b i (The Church’s Healing Ministry, dz. cyt., s. 238) sugeruje, Ŝe kościelne
szpitale mogłyby zatrudnić rodzimych ekspertów medycznych, którzy jeździliby na wezwania do
chorego i w procesie wróŜbiarskim wspólnie z nim odkrywali przyczynę jego choroby, mając moŜliwość organizowania naboŜeństw paraliturgicznych. Jednak K. A p p i a h - K u b i (Traditional
African Healing System Versus Western Medicine in Southern Ghana: an Encounter. W: J. O l u p o n a, S. N y a n g [eds.]: Religious Plurality in Africa. Berlin 1993 s. 106) preferuje komplementarność, a nie integrację obu systemów. W tym ujęciu oba systemy – europejski i afrykański –
rozwijają się we własnych ramach i dzielą się osiągnięciami.
34
Por. A. A. B e r i n y u u: Pastoral Care for the Sick, dz. cyt., s. 98.
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chrześcijański wróŜbita powinien wykorzystać swą posługę do mądrego dawania
świadectwa. Dla chrześcijan z lokalnej wspólnoty, kaŜdy element jego posługi
musi być wyraźnym uobecnianiem dzieł Chrystusa, pierwszego przodka. Skoro
Chrystus jest Panem wszystkiego, to zadaniem chrześcijańskich wróŜbitów jest
uŜywanie wszystkich znaków i symboli, wyraŜających wiarę, uczucia i doświadczenie afrykańskich chrześcijan35.
Chrześcijański wróŜbita musi w swej posłudze uwzględnić tak nieodłącznie
(w ujęciu afrykańskim) związane z chorobą zagadnienia, jak czarownictwo,
związek grzechu i choroby oraz znaczenie rytuałów ofiarniczych. Mocno wpisany w światopogląd Afrykanów fenomen czarownictwa powinien być objęty
duszpasterską troską o chorych, a nie traktowany jako zabobon, gdyŜ często sygnalizuje on nierozwiązane osobiste lub wspólnotowe konflikty, trapiące ludzi i
objawiające się takŜe na płaszczyźnie zdrowia fizycznego. Afrykańskie społeczności znają sposoby rozwiązywania tych konfliktów i wróŜbita chrześcijański
moŜe ich uŜyć, pomagając cierpiącym wyrazić problem, uznać winę, prosić o
przebaczenie lub go udzielać, wreszcie dokonywać pojednania. W zmaganiach z
powodującym chorobę czarownictwem chrześcijański wróŜbita powinien szukać
odpowiedzi na chrystologiczne pytanie: dlaczego wszechmocny i kochający Bóg
nie uwalnia ludzi z mocy sprowadzających zło czarowników i nie uzdrawia ich?
Zdaniem Berinyuu kontekst choroby najwyraźniej ukazuje, w jaki sposób chrześcijanie przeŜywają swoją relację z Bogiem i jak adekwatne są tytuły, którymi
zwykle Go określają. Kontekst ten skłania chrześcijan do tworzenia bardziej
inkarnacyjnej chrystologii wyraŜanej w rodzimych sformułowaniach36.
Spoglądając na sytuację w ogólno-afrykańskiej perspektywie Kolié uwaŜa,
Ŝe współcześni terapeuci w Afryce działają w trzech nurtach. W ramach pierwszego mieszczą się ci, którzy w sytuacji rozpadu rodzimego porządku społecznego starają się odnowić osobowość Afrykanów i pomóc im odrodzić się do stawienia czoła wymaganiom nowego świata (np. działalność proroka Atcho z WybrzeŜa Kości Słoniowej). W ramach drugiego nurtu Kolié umieszcza chrześcijan,
którzy przechodząc inicjację rodzimego uzdrowiciela ukazują, w jaki sposób
rodzimi terapeuci trzymają pod kontrolą problemy związane z czarownictwem i
ukrytą przemocą w afrykańskich społecznościach (np. Eric de Rosny SJ). Trzeci
nurt reprezentują uzdrowiciele charyzmatyczni (np. Meinrad Hebga SJ)37.

35

TamŜe, s. 100 i 104.
TamŜe, s. 99–101.
37
C. K o l i é: Jésus guérisseur?, dz. cyt., s. 179.
36
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IV. Przykład nieobojętny – Emmanuel Milingo
ChociaŜ Emmanuel Milingo naleŜy do tej części chrześcijańskich duchownych, którzy odrzucają postrzeganie ich jako rodzimych uzdrowicieli, to zdaniem
Schoffeleersa, nie oznacza to, iŜ odrzucają oni zupełnie sam model rodzimego
uzdrowiciela. Milingo w zasadzie potwierdza, Ŝe wzoruje się na nim. Według
Holendra trzeba na to zagadnienie spojrzeć w kategoriach pozytywnej i negatywnej identyfikacji, gdyŜ oba przeciwstawne podejścia są wywoływane i kształtowane przez ten sam podstawowy obraz. Schoffeleers twierdzi, Ŝe prowadzona
przez Kościoły chrześcijańskie posługa uzdrawiania jest w istocie przemianą roli
rodzimego uzdrowiciela. To, co robią chrześcijanie w zakresie uzdrawiania odnosi się do tych samych ludzkich problemów, którymi zajmuje się uzdrowiciel,
chociaŜ widzą je w zupełnie innej perspektywie teologicznej i stosują odmienne
techniki rytualne38.
W pojęciu wyznawców religii rodzimych i wielu afrykańskich chrześcijan
rodzimy uzdrowiciel spełnia niezwykle istotną rolę dzięki fenomenowi owładnięcia przez duchy, co daje mu dostęp do nadnaturalnych mocy. Tego fenomenu
nie moŜna zignorować, rozpatrując chrześcijańską posługę uzdrawiania. ChociaŜ
uczeni próbowali wytłumaczyć duchy jako prymitywną interpretację sił społecznych, psychologicznych i fizjologicznych, to Appiah-Kubi zapytuje, w jaki sposób współcześni wierzący mają wytłumaczyć sobie wypadki owładnięcia przez
duchy opisane w Biblii? Misyjne Kościoły nadal wykazują tendencję do potępiania rodzimych praktyk religijno-medycznych jako słuŜących złu, a owładnięcie przez duchy w kategoriach zaburzeń psychicznych. Appiah-Kubi ukazuje
jednak, Ŝe sytuacja jest bardziej złoŜona niŜ wielu przedstawicieli Kościołów
misyjnych jest skłonnych przyznać39.
Chrześcijańska posługa uzdrawiania nie moŜe ignorować faktu, Ŝe wielu
Afrykanów wierzy, iŜ obecne w świecie nadnaturalne moce mogą ujawnić się w
formie duchów przejmujących kontrolę nad ciałem i umysłem człowieka.
38
Pozytywna identyfikacja pojawia się, gdy akceptuje się pewien model, a szczególnie, gdy
się z nim współzawodniczy. Identyfikacja negatywna jest dezaprobatą jakiegoś modelu, szczególnie
gdy chce się od niego zdystansować. M. S c h o f f e l e e r s (Folk Christology, dz. cyt., s. 166–167)
sądzi, Ŝe nie ma powodu uwaŜać, by pozytywna identyfikacja była silniejsza w kształtowaniu ludzkiego zachowania niŜ identyfikacja negatywna.
39
Por. K. A p p i a h - K u b i: The Church’s Healing Ministry, dz. cyt., s. 232–235. We wstępie do swojej ksiąŜki K i r w e n (The Missionary and the Diviner, dz. cyt., s. XV) opisał zdarzenie,
w którym zaproszony na spotkanie z chrześcijanami wróŜbita zapowiedział niebezpieczeństwa w
drodze do domu. Nastąpiło poruszenie, ale: nikt nie wątpił w moc wróŜbity ani w wizję świata,
która istnienie tej mocy zakładała. To, co robił i mówił było natychmiast rozumiane i uznawane
przez wszystkich. W tłumie było niewielu takich, którzy nie korzystali z posługi wróŜbitów, nawet
po tym, jak zostali ochrzczeni.
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Owładnięcie przez duchy jest zjawiskiem znanym większości współczesnych
społeczeństw i w naukowej literaturze określa się je terminem „zmienione stany
świadomości”. Antropologiczne badania wskazują, Ŝe zdecydowanie negatywne
podejście do tego zjawiska prezentowane w ramach kultury zachodniej, w tym
zachodniego chrześcijaństwa, jest nietypowe. Holenderska antropolog Gerrie ter
Haar stwierdza zatem, Ŝe »owładnięcie« jest religijnym określeniem wyraŜającym wiarę, iŜ w daną osobę, okazującą określone objawy, wszedł niewidzialny
byt, w istnienie i moc którego ludzie wierzą. Społeczeństwa, uznające zjawisko
owładnięcia przez duchy, poddają je rytualnej kontroli. ChociaŜ zdarzają się
wypadki opętania, czyli owładnięcia człowieka przez demona, to zasadniczo
owładnięcie jest zachowaniem, które moŜna nauczyć się kontrolować40.
Tymczasem wielu chrześcijańskich duchownych w Afryce jest przekonanych, Ŝe wraz z rozwojem szkolnictwa i słuŜby zdrowia fenomen owładnięcia
przez duchy zaniknie. Usilne podtrzymywanie tego przekonania doprowadziło
społeczeństwa Zachodu do utraty rytualnej kontroli nad fenomenem owładnięcia.
Przeniesienie go na grunt afrykański spowodowało zmianę nastawienia do zjawiska owładnięcia, przynosząc nieoczekiwane skutki negatywne41.
Owładnięcie jest środkiem komunikacji między światem widzialnym i niewidzialnym, dlatego rozwijające się negatywne postrzeganie owładnięcia przez
duchy i nowe określanie całej grupy duchów, dotąd uwaŜanych za neutralne,
mianem „złe duchy” spowodowało zachwianie równowagi między tymi światami. Ter Haar podaje, Ŝe dla wielu Zambijczyków owładnięcie utraciło swoją
wcześniejszą rolę komunikacyjną. Jednak ludzie nie przestali postrzegać swoich
dolegliwości jako skutków działalności duchów. PoniewaŜ uzdrowienia dokonywały się bardzo często w kontekście owładnięcia przez duchy, znalezienie
uzdrowienia w nowo zaistniałej sytuacji zostało mocno utrudnione. Kościoły
misyjne lekcewaŜyły problem, narzucając jednocześnie interpretację duchów i
owładnięcia przez nie w kategoriach zła42.
Analizując problem Ter Haar stwierdziła, Ŝe Milingo nie tylko dostrzegł
powstałe zamieszanie i zagubienie wielu Afrykanów w zaistniałej sytuacji, ale
podjął kroki mające na celu przywrócenie ładu. Lękowi wywoływanemu przez
złe duchy Milingo przeciwstawił moc płynącą od najpotęŜniejszego ducha dobra
– Ducha Świętego. W zamyśle Milingo Duch Święty miał napełniać cierpiących,
wypierając złe duchy wraz ze wszystkim, co one powodowały. W ten sposób
cierpiący stawali się „mediami” Ducha Świętego. Takie podejście nadawało
40
G. T e r H a a r: Spirit of Africa. The Healing Ministry of Archbishop Milingo of Zambia.
London 1992 s. 117–119, 121.
41
TamŜe, s. 120–121.
42
TamŜe, s. 123–125.
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zupełnie nową, chrześcijańską interpretację rodzimym wierzeniom związanym z
owładnięciem, a Milingo uzasadniał je sięgając do orzeczeń Soboru Watykańskiego II, przyznających prawo wszystkim ludom do wyraŜania doświadczenia
Boga we własny sposób. Ter Haar ubolewa, Ŝe zastosowane przez Milingo rozwiązanie zostało odebrane przez najwyŜsze kościelne władze jako podwaŜające
ich autorytet43.
Kierowane przeciw Milingo zarzuty o praktyczne umacnianie przeświadczenia, iŜ to złe duchy są sprawcami cierpienia tracą swoją moc, gdy uwzględni
się cały proces rozwoju chrześcijaństwa w Afryce. Do umacniania tego przeświadczenia przyczyniła się głównie praktyka demonizowania rodzimego świata
duchów rozpoczęta przez pierwszych misjonarzy. Ter Haar uwaŜa, Ŝe Milingo
powaŜnie wsłuchał się w obawy i problemy trapiące ludzi, a takŜe podjął działania mające na celu uporządkowanie powstałego zamieszania. Uzdrowicielska
działalność Milingo nie tylko przynosiła ludziom uwolnienie od cierpień, ale
dawała jednocześnie przekonanie o umocnieniu Duchem Świętym, dzięki któremu ludzie odzyskiwali utraconą wiarę w siebie (w podobny sposób funkcjonują
rytuały religii rodzimych). Nabierającą w ten sposób odniesienia społecznego
działalność Milingo zambijskie elity polityczne i kościelne odczytały jako zagroŜenie dla status quo44.
Ter Haar i Adrian Hastings podkreślają, Ŝe wiara w Chrystusa i mocne poczucie afrykańskiej godności były dwoma źródłami inspiracji dla Milingo45. Tro43

Zdaniem T e r H a a r sprawa M i l i n g o ukazuje, Ŝe spora część hierarchii Kościoła katolickiego uznaje, iŜ Duch Święty moŜe przemawiać tylko przez centrum, czyli watykańską elitę i
jedynie w jej języku oraz za pośrednictwem jej środków wyrazu, a nie w języku uŜywanym w
Afryce (tamŜe, s. 127–130). TakŜe A. H a s t i n g s (African Catholicism: Essays in Discovery.
London 1989 s. 155) ubolewa, iŜ skuteczność zaangaŜowania M i l i n g o w posługę uzdrawiania w
jego afrykańskim rozumieniu została zneutralizowana przez przeniesienie arcybiskupa do Europy.
44
Wiele ludów Ŝyjących na terenach dzisiejszej Zambii oczekiwało nadejścia L u c e l e
N g a n g a – „Jutrzenkowego Uzdrowiciela”, „Posłańca Światła”. Niektórzy dopatrywali się realizacji tego oczekiwania w osobie M i l i n g o. Lumpa Church, Kościół załoŜony przez A l i c e
L e n s h i n a, uznawał Jezusa za ucieleśnienie Posłańca Światła (por. G. T e r H a a r: Spirit of
Africa, dz. cyt., s. 126–128). ChociaŜ A. H a s t i n g s (African Catholicism, dz. cyt., s. 154) dystansuje się od niektórych poglądów M i l i n g o i stwierdza, Ŝe oficjalne wystąpienia przeciw
zjawiskom owładnięcia przez duchy i czarownictwu mogą wywołać niezdrową reakcję inicjującą te
zjawiska, to trzeba uznać skuteczność działań M i l i n g o. Ludzie niepodzielający jego przekonań
powinni być ostroŜni z pogardliwym odrzucaniem jego działalności, gdyŜ nie mają nic do zaoferowania w zamian.
45
Por. G. T e r H a a r: Spirit of Africa, dz. cyt., s. 135; A. H a s t i n g s: African Catholicism, dz. cyt., s. 154. H a s t i n g s (s. 139) stwierdza, Ŝe arcybiskupa krytykowano głównie za
mieszanie afrykańskiej tradycji z chrześcijaństwem i zaniedbywanie swoich podstawowych obowiązków. Choć ataki na niego były częściowo oparte na niedoinformowaniu i nie zawsze na czystych motywach, to sam M i l i n g o takŜe nieroztropnie atakował ludzi o nastawieniu bardziej
intelektualistycznym.
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ska o to, by takŜe inni docenili to drugie źródło spowodowała postrzeganie Milingo jako zajmującego się reaktywowaniem przeszłości. Shorter dopatrywał się
w poglądach Milingo zbieŜności z europejską, piętnastowieczną demonofobią i
ostrzegał przed jej skutkami. Tymczasem Schoffeleers wskazywał, iŜ działalność
Milingo jest pomostem wiodącym w nowe46.
Shorter, widząc trudności doktrynalne płynące z odmiennych podejść pastoralnych, zastanawiał się czy chrześcijański egzorcysta swoim działaniem narzuca
afrykańskim chrześcijanom swoją własną koncepcję demonicznego opętania, czy
teŜ jest odbierany przez nich bardziej jako ktoś, niosący im potrzebną pomoc w
sytuacji kryzysowej na wzór medium ze wspólnoty strapienia? Przed pierwszą
ewentualnością Shorter ostrzegał, natomiast druga wymagałaby jasnego uznania
istnienia szkodzących duchów i wypracowania rytualnych środków radzenia
sobie z ich działalnością47. Shorter nie wydaje się być skłonnym do jej przyjęcia48. Hastings twierdzi, Ŝe krytyka Shortera jest nieco chybiona, bo Milingo nie
narzucał swojej teorii demonologii na całość afrykańskich zjawisk mediumicznych. Jeśli przekonania Milingo wydają się być bliskie piętnastowiecznym czarowniczym fobiom, to są one równie bliskie lokalnym formom afrykańskich
tradycyjnych wierzeń dotyczących czarowników i znajdowały się raczej na
obrzeŜach całości działań podejmowanych przez arcybiskupa49.

Poruszona w tym artykule problematyka dotyczy samego wzorca sprawowania chrześcijańskiej posługi uzdrawiania, jak i jego praktycznych aplikacji. Obie
sprawy wywołują sporo emocji i prowokują krytykę.
Jednym z istotniejszych
problemów wydaje się być niekompatybilność sposobów postrzegania świata
przez chrześcijan ukształtowanych w pooświeceniowej kulturze Zachodu i rodzimych kulturach Afryki. Dla zdecydowanej większości afrykańskich chrześcijan niewidzialny świat duchowy stanowi integralną część świata, w którym Ŝyje
46

Por. G. T e r H a a r: Spirit of Africa, dz. cyt., s. 137.
Pisano wcześniej o wypadku wprowadzenia rytuału egzorcyzmującego duchy, który został
skrytykowany przez większość duchownych, a zyskał wielkie poparcie wśród wiernych (A.
S h o r t e r: Mediumship, Exorcism and Christian Healing, dz. cyt., s. 31–32. W kontekście przenoszenia własnego rozumienia zjawisk na nowy kontekst C l a u d e R i v i è r e (Socioanthropologie des religions. Paris 1997 s. 128) pyta: Czy to nie chrześcijańska teologia inkwizytorów zdemonizowała magię i czarownictwo między XV a XVII wiekiem?.
48
Ilustracją byłoby wydarzenie opisane przez Michaela S i n g l e t o n a, które S h o r t e r
najpierw przytoczył jako pozytywny przykład, a kilka lat później skrytykował w swojej ksiąŜce (M.
S i n g l e t o n: Spirits and Spiritual Direction. W: Christianity in Independent Africa. Red. E.
F a s h o l é - L u k e i inni. London 1978 s. 471–478); zob. takŜe – A. S h o r t e r: Jesus and the
Witchdoctor, dz. cyt., s. 184.
49
Por. A. H a s t i n g s: African Catholicism, dz. cyt., s. 150.
47
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się na co dzień. Duchowe byty nie tylko są uznawane za realnie istniejące, ale
wierzy się w ich faktyczne oddziaływanie na zamieszkujących świat widzialny.
Tymczasem dla chrześcijan w Europie świat niewidzialny jest pozostaje nie tylko czymś zupełnie odrębnym, ale i odległym, a nawet nierzeczywistym, nie mówiąc juŜ o wierze w zamieszkujące go byty duchowe. Ta odmienność światopoglądów wiąŜe się z koniecznością rozwijania odmiennej teologii i wypracowywania zupełnie innej niŜ w Europie praktyki pastoralnej. Na obecnym etapie
wielu chrześcijanom taka sytuacja wydaje się sprzeczna z zachowywaniem jedności Kościoła. Niemniej jednak afrykańskie rozumienie zdrowia i choroby, a
takŜe podkreślanie roli posługi uzdrawiania przynosi chrześcijanom o pooświeceniowej mentalności nowe spojrzenie na te zagadnienia i stawia przed wyzwaniami, które wydawały się juŜ zupełnie przebrzmiałe. Zatem konieczne jest dalsze pogłębianie rozumienia zagadnień chrześcijańskiej posługi uzdrawiania w
Afryce i poszukiwanie sposobów powiązania ze sobą odmiennych wizji świata
we wspólnym zwracaniu się ku zbawczemu wydarzeniu Jezusa Chrystusa.
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śydzi w polskich podręcznikach teologii pastoralnej
(1874–1939)
Reforma nauki, przeprowadzona w monarchii austriackiej w latach 1752–
1777, wywarła znaczny wpływ na rozwój teologii pastoralnej w polskim środowisku teologicznym, zwłaszcza na uniwersytetach zaboru austriackiego. Na ziemiach polskich pierwsza katedra teologii pastoralnej została powołana w 1802 r.
na Wydziale Teologicznym w Krakowie. Wykładana po polsku nie ustrzegła się
jednak skaŜenia duchem józefinizmu. RównieŜ w języku polskim wykładana
była teologia pastoralna na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu we Lwowie, a
sam ośrodek lwowski miał licznych studentów i dobrych wykładowców. W zaborze pruskim teologowie mogli korzystać z wydziałów teologicznych we Wrocławiu, Tybindze i Giesen. Natomiast w zaborze rosyjskim Fakultet Teologiczny
działał w ramach Uniwersytetu Warszawskiego, ale od samego początku borykał
się z licznymi trudnościami. Po powstaniu listopadowym Wydział zamieniono na
Akademię, a w zakresie teologii pastoralnej szukano wzorców poza granicami,
m. in. w Krakowie. W nieco lepszej sytuacji znajdowało się nauczanie teologii w
Wilnie, gdzie w 1803 r. dokonano reorganizacji Uniwersytetu i gdzie istniała
sekcja teologiczna z 3 katedrami. Jednak Uniwersytet Wileński zamknięto w
1832 r., a dla teologów załoŜono Akademię Duchowną, którą w 1867 r. przeniesiono do Petersburga1.
OŜywienie rodzimego piśmiennictwa z zakresu teologii pastoralnej nastąpiło
w II połowie XIX stulecia i na początku XX w. Znaczny wpływ na kształtowanie
się tej dyscypliny teologicznej miały czasopisma ukazujące się w tym okresie,
wśród których wymienić moŜna wydawany w latach 1863–1914 „Przegląd Katolicki” oraz redagowaną w latach 1870–1890 „Bibliotekę Kaznodziejską”. Od
1

A. L. S z a f r a ń s k i: Zarys dziejów teologii pastoralnej ogólnej. W: Dzieje teologii katolickiej w Polsce. T. III. Wiek XIX i XX. Cz. 2. Red. M. R e c h o w i c z. Lublin 1977 s. 28–30.
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1884 r. ukazywał się jezuicki „Przegląd Powszechny”, a w roku 1907 z inicjatywy ks. I. Radziszewskiego rozpoczęto wydawanie „Ateneum Kapłańskiego” 2.
Niewątpliwie wpływ na rozwój teologii pastoralnej w Polsce okresu rozbiorów miał poziom tej dyscypliny na Zachodzie oraz sytuacja polityczna i społeczno-gospodarcza na ziemiach polskich. W okresie niewoli narodowej Kościół
katolicki borykał się z licznymi problemami, natury zarówno organizacyjnej, jak
i praktycznej, dotyczącej właściwego przygotowania duchowieństwa do pełnionych przez nie obowiązków. Za mało było ośrodków, w których księŜa mogli
uzyskać odpowiednie wykształcenie, funkcjonował przestarzały system studiów,
a stworzenie wysoce wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej pozostawało Ŝyczeniem przyszłości3. Z drugiej strony moŜna zauwaŜyć, iŜ niezwykle poszerzył
się zakres obowiązków sprawowanych do tej pory przez kapłana, co wiązało się
bezpośrednio z zaangaŜowaniem duchowieństwa w działalność społeczną, polityczną i gospodarczą celem obrony polskiego stanu posiadania przed germanizacyjnymi bądź rusyfikacyjnymi zakusami państw zaborczych.
Niniejszy artykuł podejmuje zagadnienie opisu śydów w podręcznikach autorstwa polskich pastoralistów w latach 1874–1939. Obie cezury wiąŜą się bezpośrednio z latami opublikowania kolejnych rozpraw z zakresu tej dyscypliny
wiedzy teologicznej. Autor świadomie odszedł od prezentowania niniejszej problematyki w ramach czasowych odpowiadających kolejnym etapom w dziejach
narodu polskiego, najpierw pod zaborami, później w trakcie zmagań I wojny
światowej i wreszcie niepodległego bytu Polski Odrodzonej, poniewaŜ w przywołanych niŜej opracowaniach moŜna wykazać wspólne stanowisko w podejmowanej kwestii, którego nie zmieniły kolejne przetasowania na mapie Europy.
Niewątpliwie ostatnia z cezur jest znamienna dla tematu pracy, poniewaŜ wiąŜe
się nie tylko z wybuchem II wojny światowej, ale takŜe początkiem eksterminacji ludności Ŝydowskiej na ziemiach polskich, co z kolei przyczyniło się do reorientacji stanowiska Kościoła katolickiego do śydów4.

2
W. P r z y g o d a: Teologia pastoralna w Polsce. W: Teologia pastoralna. T. 1. Teologia
pastoralna fundamentalna. Red. R. K a m i ń s k i. Lublin 2000 s. 100–112; L. B e l z y t:
„Ateneum Kapłańskie” – 75 lat istnienia. „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” R. 1985 nr 3 s. 69–
78.
3
S. L. S z a f r a ń s k i, dz. cyt., s. 36.
4
Szerzej zob.: W. C h r o s t o w s k i: Rozmowy o dialogu. Warszawa 1996; G. I g n a t o w s k i: Kościoły wobec przejawów antysemityzmu. Łódź 1999; M. H o r o s z e w i c z: Przez dwa
milenia do rzymskiej synagogi. Szkice o ewolucji postawy Kościoła katolickiego wobec śydów i
judaizmu, Warszawa 2001; S. G ą d e c k i: Kto spotyka Jezusa, spotyka judaizm. Dialog chrześcijańsko-Ŝydowski w Polsce. Gniezno 2002.
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Wśród autorów, którzy w badaniach stosunku Kościoła katolickiego do śydów w omawianym okresie uwzględnili analizę podręczników teologii pastoralnej wymienić moŜna jedynie opracowanie Krzysztofa Lewalskiego pt. Kościoły
chrześcijańskie w królestwie Polskim wobec śydów w latach 1855–1915, w którym zawarto analizę tylko jednego z prezentowanych w niniejszym artykule podręczników5. W dotychczasowych publikacjach przewaŜały ujęcia, które oparte
zostały przede wszystkim na materiale prasowym6.
Dla potrzeb niniejszego artykułu spośród opracowań z zakresu teologii pastoralnej wydanych od drugiej połowy XIX w. do końca okresu międzywojennego, wybrano 9 podręczników, które były najbardziej charakterystyczne i najczęściej stosowane w omawianym okresie7. Pierwszym chronologicznie opracowaniem, które zostało poddane analizie, jest podręcznik księdza Józefa Krukowskiego, proboszcza kolegiaty św. Floriana w Krakowie, emerytowanego profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego pierwsze wydanie zostało opublikowane we Lwowie w 18748. Kolejnym podręcznikiem jest praca księdza M. Bier-

5
K. L e w a l s k i odniósł się jedynie do podręcznika księdza J ó z e f a K r u k o w s k i e g o,
a wybór ten moŜna po części tłumaczyć zakresem chronologicznym, jak i geograficznym opracowania (K. L e w a l s k i: Kościoły chrześcijańskie w Królestwie Polskim wobec śydów w latach
1855–1915. Wrocław 2002).
6
Taki charakter posiadają następujące opracowania: R. M o d r a s: The Catholic Church and
Antisemitism. Poland, 1933–1939. Jerusalem 1994; F. A d a m s k i: The Jewish Question in polish
Religious Periodicals in the Second Republic. The Case of the »Przegląd Katolicki«. „Polin”. R.
1994 nr 9 s. 129–145; K. M a l i n o w s k i: Problematyka Ŝydowska w prasie katolickiej okresu
międzywojennego w Polsce. Próba systematyzacji zagadnienia. W: A bliźniego swego… Materiały
z sympozjum »Św. Maksymilian Maria Kolbe – śydzi – masoni«. Red. S. C. N a p i ó r k o w s k i.
Lublin 1997 s. 11–28; V. P o l l m a n n: Kwestia Ŝydowska w prasie katolickiej lat trzydziestych.
Badania empiryczne prasy biskupiej metropolii krakowskiej na bazie ilościowej. „Biuletyn śydowskiego Instytutu Historycznego”. R. 1997 nr 2 s. 17–34; A. L a n d a u - C z a j k a: W jednym stali
domu…Koncepcje rozwiązania kwestii Ŝydowskiej w publicystyce polskiej lat 1933–1939. Warszawa 1998; D. L i b i o n k a: Obcy, wrodzy, niebezpieczni. Obraz śydów i »kwestii Ŝydowskiej« w
prasie inteligencji katolickiej lat trzydziestych w Polsce. „Kwartalnik historii śydów – Jewish
History Quarterly”. R. 2002 nr 3 s. 318–334.
7
Autor świadomie pominął trzytomową pracę księdza J. W i l c z k i, której II tom traktował o
poruszanej w niniejszym artykule kwestii przyjmowania innowierców na łono Kościoła katolickiego, ale nie wymieniał w tym kontekście śydów. Opublikowany w 1919 r. podręcznik księdza P.
C z a p l i zawierał jedynie praktyczne wskazówki dla formacji duszpasterza, a takŜe jego stosunku
do otoczenia, ale nie odnosił się bezpośrednio do śydów (J. W i l c z k a: Pastoralna. T. II. Kraków
1869; P. C z a p l a: Ogólne zasady duszpasterstwa. Włocławek 1919).
8
Od lat siedemdziesiątych przyjmuje się w polskich seminariach duchownych podręcznik
teologii pasterskiej księdza K r u k o w s k i e g o. Po raz pierwszy wydany we Lwowie w 1874 r.
doczekał się kilku kolejnych wydań w drugiej połowie XIX w. (1880, 1887, 1894), co świadczyło
o tym, iŜ podręcznik ten, który oparty został na rodzimych doświadczeniach duszpasterskich cieszył się wzrastającym zainteresowaniem (D. O l s z e w s k i: Polska kultura religijna na przełomie
XIX i XX wieku. Warszawa 1996 s. 230). Dla potrzeb niniejszego artykułu spośród licznych wydań

121

nackiego opublikowana 1911 r., w której autor przedstawił najnowsze w owym
czasie osiągnięcia w dziedzinie teologii pastoralnej9.
Niewątpliwie waŜne miejsce wśród autorów, którzy przyczynili się do rozwoju tej dyscypliny wiedzy teologicznej na ziemiach polskich zajmował biskup
przemyski ksiądz Józef Sebastian Pelczar, którego Pasterz według Serca Jezusowego wydany został w 1913 r.10. Rok później ukazał się dwutomowy Praktyczny podręcznik teologii pastoralnej księdza Karola Dębińskiego, wieloletniego wykładowcy Akademii Duchownej w Petersburgu11.
W okresie I wojny światowej ukazał się obszerny, liczący 1187 stron, podręcznik profesora Uniwersytetu we Lwowie ks. Alojzego Jougana, który opublikowany został w 1917 r.12. Obok tak monumentalnego opracowania wskazać
naleŜy równieŜ na zbiór wykładów z zakresu teologii pastoralnej sufragana
gnieźnieńskiego księdza biskupa Wilhelma Kloske, który okazał się najbardziej
zwartym podręcznikiem z zakresu teologii pastoralnej w omawianym okresie13.
Spośród autorów, których główna działalność pisarska przypadła na lata Polski
odrodzonej wymienić naleŜy księdza biskup Juliana Antoniego Nowowiejskiego,
którego prace wywarły znaczący wpływ na rozwój polskiej teologii pastoralnej.
Jego Agenda pasterska14 a zwłaszcza Pastorologia, która doczekała się w omawianym okresie dwóch wydań15, stanowiły trwały wkład w rozwój tej dyscypliny
teologicznej. Autor ten czerpał zarówno z osiągnięć zachodnich pastoralistów,
jak i rodzimego dorobku teologicznego, a takŜe Akademii Petersburskiej, której
był absolwentem16. Ksiądz Wiktor Filip Potempa, był autorem kolejnego opra-

podręcznika wykorzystano 4 wydanie z 1894 r. (J. K r u k o w s k i: Teologia Pasterska katolicka
dla uŜytku seminariów duchownych i pasterzów dusz. Wyd. 4. Kraków 1894).
9
M. B i e r n a c k i: Teologia Pasterska według ostatnich decyzyi Kongregacyi Rzymskich i
postanowień papieskich. Warszawa–Poznań 1911.
10
J. S. P e l c z a r: Pasterz według Serca Jezusowego czyli Ascetyka Pasterska. Lwów 1913.
11
K. D ę b i ń s k i: Podręcznik Praktyczny Teologii Pasterskiej. T. I–II. Warszawa–Lublin–
Łódź 1914.
12
A. J o u g a n: Podręcznik teologii pasterskiej wedle najpowaŜniejszych autorów i nowszych
orzeczeń kongregacyi. Lwów 1917.
13
W. K l o s k e: Pastoralna. Gniezno 1914–1918.
14
A. J. N o w o w i e j s k i: Agenda pasterska. Warszawa 1894.
15
T e n Ŝ e: Pastorologia. Płock 1923. W niniejszym artykule wykorzystano drugie niezmienione wydanie, które ukazało się w Płocku w 1930 r.
16
Szerzej zob.: R. K a m i ń s k i: Historyczne uwarunkowania poglądów pastoralnych arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego. „Studia Płockie”. R. 1977 nr 5; J. U m i ń s k i: Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski biskup płocki (1858–1941). „Nasza Przeszłość”. T. 1: 1946 s.
173–192.
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cowania, w którym postulował szersze zastosowanie osiągnięć współczesnej
psychologii w praktycznej realizacji zadań duszpasterskich17.
W przededniu wybuchu drugiej wojny światowej ukazała się zbiorowa praca, pod redakcją księdza Zbigniewa Pilcha, która była dziełem podsumowującym
dotychczasowe osiągnięcia polskich pastoralistów i duszpasterzy Polski Odrodzonej18. Podręcznik ten był odpowiedzią na wezwania I Polskiego Synodu Plenarnego obradującego w Częstochowie w 1936 r., który nakreślił szeroki program odrodzenia moralnego i religijnego narodu. Wzywał jednocześnie polskie
duchowieństwo do zaznajomienia się z najnowszymi osiągnięciami i metodami
pracy duszpasterskiej19.
W pierwszej części niniejszego artykułu przedstawione zostaną wskazania,
zawarte w wymienionych wyŜej opracowaniach, odnoszące się do postępowania
duszpasterzy względem osób przechodzących na łono Kościoła katolickiego z
judaizmu. W drugiej zaś części autor zarysuje obraz śyda w prezentowanych
podręcznikach.

I. śydowscy konwertyci
W XIX w. praktyką Kościoła katolickiego w Królestwie Polskim było to, iŜ
wyznawcy judaizmu pragnący przejść na łono Kościoła20, odsyłani byli do klasztorów, męŜczyźni do męskich, a kobiety do Ŝeńskich. Sytuacja ta zmieniła się
wraz z ukazem carskim z 27 października (8 listopada) 1864 r., na mocy którego
skasowano większość zakonów, a te które pozostały musiały zastosować się do
przepisów zawartych w ukazie z 22 listopada (4 grudnia) 1864 r., które zakazywały m.in. zamieszkiwania bądź dłuŜszego przebywania w budynkach klasztor17
W. F. P o t e m p a: Więcej psychologii w duszpasterstwie czyli: Teologia Pasterska w świetle psychologii. Włocławek 1938.
18
Nauka pasterzowania. Red. Z. P i l c h. T. 1. Kielce 1939.
19
F. W o r o n o w s k i: Zarys teologii pastoralnej. T. 1. Warszawa 1984 s. 61–64.
20
Za pierwszą akcję misyjną Kościoła katolickiego wśród śydów na ziemiach Polski szlacheckiej moŜna uznać działalność zakonu mariawitek załoŜonego w 1737 r. w Wilnie przez księdza
Józefa Szczepana T u r c z y n o w i c z a, który został zatwierdzony w 1752 r. przez papieŜa B e n e d y k t a X I V. Zadanie mariawitek polegało na przygotowaniu Ŝydowskich dziewcząt do
chrztu. Siostry wyszukiwały im bogatych rodziców chrzestnych, opiekunów i męŜów. Starały się
takŜe o korzystne dla nich posady. Do 1820 r. mariawitki miały doprowadzić do ok. 2 tys. Ŝydowskich konwersji (B. K u m o r: Historia Kościoła. Cz. 6. Czasy nowoŜytne. Lublin 1985 s. 119–
120). Na temat powstania i działalności zakonu mariawitek szerzej zob.: O Zakonie PP. Mariawitek. Wyd. K. G ó r s k i. Kraków 1959 (nadbitka z – „Nasza Przeszłość”. T. 9: 1959); M. B o r k o w s k a: Dzieje Zgromadzenia Mariae Vitae, czyli mariawitek. „Nasza Przeszłość”. T. 93: 2000
s. 107–152.
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nych osobom spoza zgromadzenia21. W związku z zaistniałą sytuacją konsystorz
generalny archidiecezji warszawskiej oraz konsystorze diecezjalne nie mogły juŜ
tak łatwo kierować Ŝydowskich katechumenów do klasztorów. Z konieczności
więc, pragnących przyjąć chrzest, umieszczano w domach prywatnych. Tak np.
w roku 1867 w Warszawie Julianna Górecka utrzymywała w swoim domu cztery
śydówki przygotowujące się do chrztu. Ze swej kasy konsystorz za pracę Góreckiej i na utrzymanie jednej katechumenki wypłacał dziennie 25 kopiejek. Jednak,
co waŜne, opieka nad katechumenami nie obejmowała zaznajomienia ich z podstawami prawd wiary katolickiej. Tego zadania miał podjąć się kapłan z lokalnego kościoła parafialnego. To rozwiązanie nie było ani ostatecznym, ani doskonałym, ale z braku innych moŜliwości jedynym na owe czasy sposobem realizacji
misji Kościoła22. Jak zauwaŜa K. Lewalski osoby, które przyjmowały pod swój
dach śydów pragnących przyjąć chrzest, ściągały na siebie równieŜ niechęć ich
rodzin oraz współwyznawców23.
W latach poprzedzających odzyskanie przez Polskę niepodległości Kościół
katolicki nie prowadził systematycznej, długofalowej i zorganizowanej akcji
misyjnej wśród ludności Ŝydowskiej Królestwa Polskiego24. Miało to być spo21

B. K u m o r: Historia Kościoła. Cz. 7. Czasy najnowsze 1815–1914. Lublin 1991 s. 357;
K. L e w a l s k i, dz. cyt., s. 190.
22
W drugiej połowie XIX w. podobną sytuację moŜemy zaobserwować w diecezji sandomierskiej, gdzie Ŝydowscy katechumeni mieszkali zarówno na terenie instytucji kościelnych, jak i u
katolickich rodzin (A. P e n k a l l a: Z problematyki zmiany wyznania wśród śydów na terenie
guberni radomskiej w latach 1867–1914. W: Naród i religia. Materiały z sesji naukowej. Red. T.
S t e g n e r Warszawa 1994 s. 87).
23
K. L e w a l s k i, dz. cyt., s. 190–191.
24
Teodor J e s k e - C h o i ń s k i w swej pracy poświęconej Ŝydowskim konwertytom w Warszawie w latach 1855–1903, zauwaŜył iŜ zaledwie 22% zmieniających wyznanie przechodziło na
łono Kościoła katolickiego (178 osób). Na 818 konwersji 417 (51 %) osób przeszło do Kościoła
ewangelicko-reformowanego, a 223 (27%) do ewangelicko-augsburskiego. Autor opracowania
stwierdził, iŜ śydów od przyjęcia katolicyzmu odstraszał dłuŜszy okres przygotowań, kontrola nad
Ŝyciem katechumenów oraz ściślejszy egzamin przed samym chrztem. Inne wyznania chrześcijańskie miały być pod tym względem duŜo bardziej liberalne. Inaczej niŜ T. J e s k e - C h o i ń s k i,
sprawę tę przedstawia A l i n a C a ł a, która tłumaczy większą liczbę neofitów w wyznaniach
protestanckich, tym, Ŝe grupy mniejszościowe, a takim były wyznania protestanckie, chętniej witały
neofitów. Bardziej im na nich zaleŜało – pisze autorka – liczba bowiem nawróceń świadczyła o
prawdziwości głoszonych przez nich doktryn, które ciągle musiały potwierdzać, broniąc się przed
naciskiem wiary dominującej. Inny teŜ miały stosunek do konwertytów, mniej były podejrzliwe co
do czystości ich intencji, mniej bowiem korzyści społecznych miały do zaoferowania. Natomiast
A l e k s a n d e r H e r t z zauwaŜa, iŜ było rzeczą znamienną, Ŝe wielu śydów przyjmowało w tym
czasie protestantyzm, który był uwaŜany za bliŜszy judaistycznemu deizmowi, a zarazem mniej od
katolicyzmu rygorystyczny, bardziej zracjonalizowany. Kalwinizm cieszy się szczególnym powodzeniem wśród śydów polskich. K. L e w a l s k i podsumowując dyskusję w tej materii dodaje, iŜ
większą liczbę neofitów w wyznaniach protestanckich tłumaczyć teŜ moŜna pewnymi uwarunkowaniami wynikającymi z charakteru tych wyznań, np. ustrojem kościołów ewangelickich oraz znacznym współudziale świeckich w ich zarządzie. Warto takŜe pamiętać, Ŝe zachodzące w II połowie
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wodowane z jednej strony kasatą w 1864 r. wielu zgromadzeń zakonnych, które
niejednokrotnie stanowiły miejsce schronienia dla Ŝydowskich konwertytów, z
drugiej zaś niechętnym stosunkiem części duchowieństwa do angaŜowania się w
tę działalność25.
Dla przyszłych duchownych wykładnia postępowania z Ŝydowskimi
konwertytami analizowana była podczas kursów teologii pastoralnej, które
zalecały daleko posuniętą ostroŜność w tej materii. Ksiądz Józef Krukowski w
Teologii pasterskiej, stwierdził, iŜ śydzi będąc przywiązanymi do swojej religii i
uwaŜając siebie za naród wybrany, innych nazywali gojami, a szczególną
nienawiść okazywali chrześcijaństwu. Z tych teŜ powodów rzadko nawracali się
ze szczerych pobudek. Dodawał jednocześnie, iŜ wśród Ŝydowskich
konwertytów byli i tacy, którzy dla zysku dawali się ochrzcić po kilka razy.
Ksiądz Krukowski zalecał, by badać szczerość intencji zgłaszających się do
chrztu śydów, którego pierwszym etapem była osobista rozmowa księdza z
petentem. W jej trakcie naleŜało pytać nie tylko o dane personalne, ale i sposób
prowadzenia się oraz świadków mogących o tym zaświadczyć. NaleŜało równieŜ
uprzedzić przed moŜliwością prześladowania i wrogiej postawy ze strony
rodziny i Ŝydowskiego otoczenia. Na drugim etapie badania ksiądz Krukowski
sugerował, aby skontaktować się z proboszczem, z którego parafii petent
pochodził celem dowiedzenia się o sposobie jego dotychczasowego prowadzenia
się. Po upewnieniu się co do moralności i szczerości intencji petenta,
proponował umieszczenie go w jakimś klasztorze lub domu dla nauki i próby,
tam teŜ naleŜało przeprowadzić katechizację26. RównieŜ ksiądz M. Biernacki
przestrzegał przed zbyt pochopnym przyjmowaniem starozakonnych na łono
Kościoła katolickiego, bo ci mieli czynić to często nie bezinteresownie, a
największą ostroŜnością naleŜało się kierować udzielając chrztu umierającemu
śydowi, tembardziej kiedy pragnie się ubezpieczyć co do pogrzebu kościelnego,
gdyŜ opuszczenie pewnych w tym razie formalności moŜe pociągnąć za sobą
przykre skutki ze względu na fanatyzm rodziny zmarłego itp.27. Z kolei w
podręczniku księdza Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa przemyskiego, znaleźć
moŜemy uwagę, w której autor stwierdza, Ŝe nawrócenia śydów nie były częste i
nie wszystkie się udawały, poniewaŜ pobudka, jaką kierują się konwertyci
XIX w. w Królestwie Polskim przemiany w sferze społeczno-gospodarczej mogły skłaniać do
przyjmowania protestantyzmu, który ze swoją pochwałą bogacenia się, a zarazem oszczędności,
lepiej odpowiadał wyzwaniom czasu niŜ katolicyzm ze swym ludowym charakterem. (por.: T. J e s k e - C h o i ń s k i: Neofici polscy. Materiały historyczne. Warszawa 1904 s. 177; A. C a ł a: Asymilacja śydów w Królestwie Polskim [1864–189]. Postawy. Konflikty. Stereotypy. Warszawa 1989
s. 90; A. H e r t z: śydzi w kulturze polskiej. Wyd. II uzupełnione. Warszawa 2003 s. 151; K. L e w a l s k i, dz. cyt., s. 218–219).
25
K. L e w a l s k i, dz. cyt., s. 193–194.
26
J. K r u k o w s k i: Teologia pasterska, dz. cyt., s. 685–686.
27
M. B i e r n a c k i: Teologia Pasterska, dz. cyt., s. 65.
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jaką kierują się konwertyci „rzadko jest czystą”. Znam wypadek – pisał biskup
Pelczar – Ŝe Ŝydek kilka razy dał się ochrzcić, aby jak najwięcej podarunków
zebrać od rodziców chrzestnych, a potem zakpić sobie z chrześcijan - to znowu
Ŝydóweczka, porzucona przez narzeczonego – katolika, wróciła do swoich. Zdaniem autora, aby temu zapobiec nie moŜna było poprzestać tylko na badaniu
szczerości intencji i nauczaniu, ale naleŜało wyszukać neoficie, jeŜeli nie był
zamoŜny, odpowiednie utrzymanie, a neofitce dobrego męŜa28.
RównieŜ Podręcznik Praktyczny Teologii Pasterskiej pióra księdza K. Dębińskiego zalecał roztropność i ostroŜność, by nie dać się wywieść w pole. Wśród
Ŝydowskich konwertytów mieli być bowiem tacy, którzy z chrztu zrobili sobie
źródło najohydniejszego zysku. Ponadto po zbadaniu intencji petenta naleŜało go
zabezpieczyć od zemsty jego współwyznawców, którzy jak uczy doświadczenie,
nie cofają się nawet przed zbrodnią byleby do chrztu nie dopuścić – pisał ksiądz
Dębiński. Dlatego teŜ nie naleŜało katechumenów trzymać na probostwie, ale
umieścić u ludzi świeckich, a katechumenki bezwarunkowo niezwłocznie oddawać pod opiekę poboŜnych i rozumnych niewiast29. W drugim tomie podręcznika
autor analizując istotne cechy waŜności chrztu u dorosłych wskazywał na szczerość intencji. Nie chodziło jednak o tzw. „intencję czystą”, a więc wolną od jakichkolwiek przymieszek doczesnych. JeŜeli więc – pisał ksiądz Dębiński – neofitom obok szczerej intencji zostania chrześcijaninem kierują jakie ziemskie poboczne względy, to one chrztu uniewaŜnić nie mogą, (…) chrzcząc go bowiem i w
tym nawet razie jak jemu, tak i jego potomkom wyświadcza się przez to wielkie
dobrodziejstwo duchowe. On, nawet nie Ŝyjąc po chrześcijańsku, moŜe po chrześcijańsku umrzeć, potomkowie zaś jego mogą być gorliwymi wyznawcami Chrystusa. Inna rzecz, gdyby taki osobnik jawnie przyznawał się, Ŝe chce się ochrzcić
w celach wyłącznie doczesnych. Takiemu naleŜałoby chrztu odmówić30. Przed
wybuchem I wojny światowej takŜe biskup W. Kloske podczas wykładów dla
alumnów Seminarium Duchownego w Gnieźnie, zalecał wielką ostroŜność przy
podejmowaniu się przeprowadzenia wyznawców judaizmu na łono Kościoła
katolickiego poniewaŜ ci kierowali się często przy zmianie religii pobudkami
światowemi31.
28
To ostatnie z zaleceń, kierowanych do duszpasterzy w materii nawracania się śydów na łono Kościoła katolickiego, zostało opatrzone przypisem, w którym autor przedstawił opinię księdza
Hieronima K a j s i e w i c z a, który mawiał Ŝartobliwie, Ŝe najlepiejby było Ŝyda ochrzczonego
zaraz utopić. Była ona wyrazem rezerwy wobec Ŝydowskich konwersji, które, jak juŜ wspomniano,
uwaŜano za wielce problematyczne (J. S. P e l c z a r: Pasterz według Serca Jezusowego, dz. cyt., s.
418).
29
K. D ę b i ń s k i: Podręcznik Praktyczny, dz. cyt., s. 219.
30
T e n Ŝ e: Podręcznik Praktyczny, t. II s. 144–15.
31
Zalecał równieŜ, by przy nauczaniu konwertyty przede wszystkim wykazać prawdziwość
wiary chrześcijańskiej. Nauka przygotowująca powinna być wyczerpująca, bo jak wspominał tego
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Identyczny stosunek do Ŝydowskich konwertytów obserwujemy w okresie
międzywojennym. Ksiądz A. J. Nowowiejski analizując kwestie szczegółowe
konwersji wyznawców judaizmu, zalecał, aby badać pobudki zmiany wyznania
dokonywanego przez śydów, zaznaczał jednocześnie, iŜ najwięcej bezpieczeństwa dawały nawrócenia, dokonane w perspektywie zawarcia małŜeństwa chrześcijańskiego. Proponował równieŜ, aby w niektórych przypadkach zwracać uwagę Ŝydowskich katechumenów, Ŝe się naraŜają na prześladowanie dotychczasowych współwyznawców lub Ŝe muszą zmienić rodzaj zajęcia, które u chrześcijan
musi się zastosować do pewnych form etycznych. Przestrzegał zarówno przed
„zbytnią łatwowiernością”, jak i przed „bezwzględną nieufnością”. W okresie
przygotowawczym do chrztu, pragnących porzucić Ŝydowską wiarę naleŜało
umieścić w rodzinach chrześcijańskich, a jeszcze lepiej w katechumenacie dla
śydów. Zaznaczał takŜe, iŜ w obecnej sytuacji Kościół nie podejmował powaŜnych kroków dla rozwinięcia akcji misyjnej w środowisku starozakonnych.
Wśród praktycznych wskazań postępowania z Ŝydowskimi konwertytami zwracał uwagę by na wychowanie śydów, w prawdach wiary katolickiej, połoŜyć
większy nacisk, aniŜeli na wychowanie protestantów, którzy stale pozostawali
pod wpływem zasad chrześcijańskich. Po chrzcie i przyjęciu komunii podczas
mszy konwertyta uzyskiwał status neofity. Nazwę przechrzty ksiądz Nowowiejski uznał za nieodpowiednią i ubliŜającą. Zwracał uwagę i na to, by duszpasterz
dopilnował, aby neofita Ŝył po chrześcijańsku i unikał „złych okazji”. Natomiast
gdyby z powodu chrztu spotkały go szczególne prześladowania, naleŜało zwrócić
się o pomoc do władz państwowych. Odniósł się równieŜ do dyskutowanej wyŜej kwestii Ŝydowskich nawróceń, wobec których – jak wskazywał – duchowieństwo katolickie odnosiło się z duŜą dozą sceptycyzmu. Byłoby jednak niesprawiedliwością – pisał – odmawiać z góry zaufania kaŜdemu neoficie. Nigdy nie
moŜna tracić wiary w moŜliwość boŜych nawróceń; przodkowie nasi w to wierzyli i obdarzali Ŝydów najdroŜszym swym skarbem, klejnotem, t. j. szlachectwem
polskim. Wielu wprawdzie Ŝydów przyjmuje chrześcijaństwo dla korzyści; ale i ci
ludzie ileŜ poświęcają, aby pójść za łaską wiary, zerwać z rodziną, porzucić niekiedy swój zawód i ponosić ubóstwo. NiemalŜe w identycznych słowach, jak
ksiądz Jougan, przekonywał, iŜ rysy charakteru lub wady wymowy Ŝydowskich
konwertytów, co prawda nie znikną od razu, ale zacierają się w jednym z najbliŜszych pokoleń32.

wymaga godność religii św. i zbawienie konwertyty (…). Katechumena naleŜało zapoznać z artykułami wiary i zasadami moralności chrześcijańskiej (W. K l o s k e: Pastoralna, dz. cyt. s. 33).
32
A. J. N o w o w i e j s k i: Pastorologia, dz. cyt., s. 379–381.
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W moŜliwość nagłego nawrócenia śydów nie wierzył ksiądz Potempa, który
uwaŜał, iŜ aby takowa mogła nastąpić konieczna była gwałtowna zmiana konstelacji politycznej albo powstanie jakiegoś silnego ruchu religijnego33.
Z kolei wydana w przededniu wybuchu II wojny światowej Nauka pasterzowania pod redakcją księdza Zygmunta Pilcha, w podrozdziale poświęconym
ochronie wiary parafian autorstwa księdza Juliana Piskorza, wykładowcy Seminarium Duchownego w Tarnowie, zwracała uwagę na trudności w nawracaniu
śydów. Wielu bowiem, gdy nawrócenie nie było pełne i szczere, odpadało od
wiary katolickiej powracając do judaizmu. Dlatego zalecano by przy przygotowaniu katechumenów z Ŝydostwa objąć ich szczególną ostroŜnością i starannym
przygotowaniem, połączonym z okresem próby. Odwoływano się w tej materii
do wydanej w 1939 r. przez kurię biskupią w Przemyślu instrukcji dla duchowieństwa diecezji, w której czytamy: oględnością w przypuszczaniu Izraelitów
do chrztu św. naleŜy kierować się szczególnie w obecnych warunkach, które
nasuwają kaŜdemu przypuszczenie, Ŝe nie wszyscy powodują się czystą intencją,
jak doświadczenie poucza o tem zresztą dowodnie. Dlatego przestrzegamy duchowieństwo, aby nie spieszyło się z przyjmowaniem Izraelitów do chrztu św., aŜ
przekona się dostatecznie: o czystości intencji, o gruntownej znajomości zasad
nauki Chrystusowej, o praktykowaniu ćwiczeń duchownych w zakresie Ŝycia
katechumenów.
Z uwag wyŜej wspomnianych wysunięty został wniosek, iŜ okres przygotowawczy do chrztu dla śydów, poza nadzwyczajnymi okolicznościami, powinien
objąć sześć miesięcy. W tym czasie katechumeni powinni pozostać pod kierownictwem kapłana, który czuwałby nad ich przygotowaniem, posługując się pomocą innych wykwalifikowanych osób, np. sióstr zakonnych, gdy konwersja
dotyczyła śydówek. Dopiero po spełnieniu powyŜszych warunków rządcy parafii mogli zwracać się do kurii biskupiej o pozwolenie na udzielenie chrztu W
prośbie naleŜało zaznaczyć datami, jak długo trwało przygotowanie, kto nim
kierował, w jakim stopniu petent posiadł znajomość nauki katolickiej oraz jakie
spełniał praktyki religijne i z jaką gorliwością34.

II. śydzi – wrogowie religii i Kościoła katolickiego
Zarysowany powyŜej sposób postępowania duszpasterzy z Ŝydowskimi
konwertytami, znalazł takŜe swe odbicie w obrazie śyda eksponowanym w
omawianych podręcznikach. Biskup przemyski ksiądz Józef Pelczar analizując
33
34
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W. F. P o t e m p a: Więcej psychologii, dz. cyt., s. 321.
Nauka pasterzowania, dz. cyt., s. 282–283.

stosunek duszpasterza do akatolików i śydów, za szczególnie trudne zagadnienie
uznał postępowanie z wyznawcami judaizmu, poniewaŜ tchnęli oni zawsze jawną lub skrytą nienawiścią do chrystianizmu, ale dziś stali się cięŜką i niebezpieczną plagą dla świata chrześcijańskiego; chociaŜ bowiem nie wszyscy
trzymają się Talmudu, wszyscy atoli zbierają chciwie pieniądze i starają się o
wpływ na wszelakim polu, by przez kapitały, giełdy, dzienniki, katedry,
parlamenty, loŜe masońskie i związki socjalistyczne panować nad światem,
rozkładając przy tym społeczeństwo chrześcijańskie. Są teŜ między nimi ludzie
przewrotni, którzy za pomocą pijaństwa i lichwy wyzyskują nasz lud, tak jeszcze
niemądry i nierady, a przez domy nierządu, pisma pornograficzne i handel
Ŝywym towarem szerzą demoralizację. Biskup przemyski zaznaczał jednak, iŜ
katolikom nie wolno rozniecać nienawiści przeciw śydom i podburzać do wojny
wyznaniowej czy rasowej. Ich zadaniem natomiast było stłumić wybuchy
namiętności i przypominać ciągle, Ŝe kaŜdy człowiek jest naszym bliźnim. Z
drugiej jednak strony, obronę przed śydami, uznawał za konieczną, a jej
widownią miały być poczynania na polu etycznym i gospodarczym. W związku z
tym naleŜało podnieść religijność, moralność, dobrobyt i oświatę wśród całego
polskiego społeczeństwa. Wykorzenić pijaństwo, zwalczyć pornografię,
powstrzymać sprzedaŜ dworów i gospodarstw wiejskich na rzecz śydów, a takŜe
rozwinąć polski przemysł i handel. Wówczas śydzi przestaliby być dla
katolików wrogim Ŝywiołem35.
Z kolei ksiądz K. Dębiński omawiając stosunek proboszcza do innowierców,
zauwaŜył, iŜ śydzi, jak wszyscy inni ludzie, są naszymi bliźnimi. Dlatego proboszcz powinien zachęcać parafian do zgody z wyznawcami judaizmu, a takŜe
przekonywał, Ŝe tzw. „pogromy Ŝydowskie” są zbrodnią, nie godną nie tylko
chrześcijanina-katolika, ale przede wszystkim człowieka36.
Ksiądz A. Jougan wśród waŜkich zadań proboszcza wymienił ochronę parafian przed wyzyskiem Ŝydowskim. śydzi wykorzystując nałóg pijaństwa i skłonność do pieniactwa u ludu wiejskiego, nie tylko ciągnęli z tego korzyści, ale
przede wszystkim demoralizowali chłopów, aby zmniejszyć ich odporność i podniecają ich złe instynkty, aby w dalszym toku je wyzyskiwać. W Ŝydowskim otoczeniu ksiądz Jougan widział siedlisko z którego idzie zachęta do pijaństwa i
procesów, a nauka do oszukaństwa i kradzieŜy promienieje dokoła, sięga nawet
dzieci nieletnich. Jednocześnie przestrzegał przed postawą antysemicką, którą
miały charakteryzować pogarda i nienawiść do śydów oraz czynne ich zniewagi
35

J. S. P e l c z a r: Pasterz według Serca Jezusowego, dz. cyt., s. 416–417. Wszystkie zarzuty
podniesione w opracowaniu biskupa P e l c z a r a pochodziły z rezerwuaru stereotypowych pomówień, z których korzystali prekursorzy polskiego antysemityzmu, związanego z wydawanym przez
Jana J e l e ń s k i e g o w Warszawie od 1883 r. tygodnikiem „Rola” (A. J a s z c z u k: Spór pozytywistów z konserwatystami o przyszłość Polski 1870–1903. Warszawa 1986 s. 206–220).
36
K. D ę b i ń s k i: Podręcznik praktyczny, t. II, dz. cyt., s. 219.
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i pogromy. Dodawał jednak, iŜ nie naleŜy kierować się przesadną tolerancją,
opartą na teorii o równouprawnieniu obywatelskim i mrzonce czy złudzeniu o
asymilacji narodowej. Pomiędzy tymi dwiema skrajnymi postawami znajdował
się obowiązek samoobrony społecznej przeciw zgubnym wpływom Ŝywiołu Ŝydowskiego zwany asemityzmem37, który sprowadzał się do zupełnego zamknięcia
się społeczności katolickiej przed wpływami płynącymi ze strony śydów. To
zamknięcie powinno realizować się przede wszystkim na dwóch płaszczyznach:
etycznej i ekonomicznej. Pod względem etycznym naleŜało bronić wiernych
przed rozluźnionymi zasadami Ŝydostwa w zakresie moralności, przed zabobonami u nich panującymi, przed indeferentyzmem religijnym. Dlatego teŜ nie
moŜna było zezwalać katolikom na słuŜbę u śydów, „mamczenie” dzieci Ŝydowskich, czytanie pism redagowanych przez śydów, na poddawanie się ich agitacji
społecznej i politycznej. DąŜyć naleŜało do wprowadzenia szkolnictwa wyznaniowego, aby bronić dzieci i młodzieŜ chrześcijańską. Natomiast praktyczna
realizacja zasady asemityzmu na polu ekonomicznym, miała odbywać się poprzez zakładanie chrześcijańskich gospod, sklepów, spółek spoŜywczych i kółek
rolniczych, po to aby stworzyć skuteczną konkurencję na polu gospodarczym.
Ponadto naleŜało tworzyć chrześcijańskie instytucje kredytowe, które udzielając
poŜyczek dla chrześcijańskich kupców czy rzemieślników wpływać miały na
ograniczenie drugiego głównego źródła zysku śydów, płynącego z dostarczania
kapitału z nadmierną lichwą, bowiem ograniczając interesy lichwiarskie, którymi trudnić miała się przewaŜnie uboŜsza ludność Ŝydowska, kładło się powoli
ale skutecznie tamę jej krzyczącemu wyzyskowi. Ponadto kapłan powinien przyglądać się sposobom, za pomocą których śydzi usiłowali lud usidlić i zdemoralizować. Jednak aby jego działalność była skuteczna sam musiał być wolny od
jakiejkolwiek zaleŜności od kieszeni Ŝydowskiej, a takŜe od wszelkich ich usług i
pośrednictwa38.
Temat Ŝydowskiego wyzysku i demoralizacji katolickiego społeczeństwa
podjęty został równieŜ w opracowaniach powstałych w okresie międzywojennym. Ksiądz A. J. Nowowiejski czerpał obficie ze wskazań zawartych w pracy
księdza Jougana, dlatego teŜ w paragrafie przedstawiającym zasady postępowania względem akatolików, Ŝydów, konwertytów i neofitów pisał: JeŜeli w parafii
37

Zasada asemityzmu, do której odwołał się ks. J o u g a n zaproponowana została przez jezuitę ks. Mariana M o r a w s k i e g o, który w 1896 r. na łamach krakowskiego „Przeglądu Powszechnego” odrzucił zarówno antysemityzm, jak i filosemityzm. Asemityzm miał przeciwstawić
Ŝydowskiej solidarności, solidarność chrześcijańską, odrzucał jednocześnie wszelkie przejawy
nienawiści rasowej. ZałoŜenia księdza Morawskiego, które ukazały się takŜe w samodzielnej broszurze, sprowadzały się w formie praktycznej do izolacji dwóch społeczności, tj. chrześcijańskiej i
Ŝydowskiej (M. M o r a w s k i: Asemityzm. Kraków 1896). Szerzej zob.: K. L e w a l s k i, dz. cyt.,
s. 125–127.
38
A. J o u g a n: Podręcznik teologii, dz. cyt., s. 904–906.
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są akatolicy, proboszcz z nimi Ŝyje w zgodzie, jak sąsiad z sąsiadem, obywatel z
obywatelem kraju, nie dotykając spraw religijnych, chyba w chwilach bardzo
powaŜnych lub gdy jest przez nich zagadnięty. (...) Co się tyczy Ŝydów, od tych,
zgodnie z zasadami prawa moralnego, proboszcz zawsze z daleka się trzyma, aby
dać przykład wiernym, jak naleŜy unikać szkodliwego wpływu Ŝydowskiego na
obyczaje chrześcijańskie. PoniewaŜ ten wpływ szkodliwy ujawnia się równieŜ w
Ŝyciu społecznym i ekonomicznym, proboszcz obchodzi się bez Ŝydów, ilekroć to
moŜe uczynić bez szkody dla siebie. Jednocześnie zaznaczał, iŜ naleŜało przekonywać wiernych, Ŝe tzw. pogromy śydów były zbrodnią, co jednak nie przeszkadzało przestrzegać przed złym wpływem Ŝydowskich gazet39, dlatego teŜ w Pastorologii przedstawione zostały zalecenia dla proboszcza względem czytelnictwa w parafii i kolportaŜu ksiąŜek i prasy, który zdaniem autora spoczywał w
ręku śydów lub róŜnych nieodpowiednich przekupniów. Ci, mając na względzie
jedynie zysk, byli rozsadnikami najlichszej, często bezboŜnej i gorszącej literatury. NajwyŜszym zaś wyrazem zuchwałości było to, Ŝe swe kramy rozkładali w
pobliŜu kościołów, dlatego teŜ duszpasterz miał kontrolować przygodnych kramarzy i handlarzy ksiąŜek, usuwając wydawnictwa Ŝydowskie40. RównieŜ ksiądz
W. F. Potempa stwierdził, iŜ antykościelna agitacja prowadzona była przede
wszystkim w ksiąŜkach, czasopismach, gazetach, poprzez kino, radio i teatr, a
takŜe w szkołach i na uniwersytetach, a na czele sił wrogich Kościołowi stała
międzynarodowa masoneria, Ŝydostwo i komunizm41.
Podobne analizy przedstawił ksiądz Julian Piskorz, jeden z autorów zbiorowego opracowania Nauki pasterzowania, który wśród pism wrogich religii i
Kościołowi, wymienił ksiąŜki złe ukazujące fałsz i kłamstwa przeciwko Kościołowi i religii, drukowane przez śydów i innych wrogów Kościoła42.

39

J. A. N o w o w i e j s k i: Pastorologia, dz, cyt., s. 379.
TamŜe, s. 341.
41
W. F. P o t e m p a: Więcej psychologii, dz. cyt., s. 413.
42
Aby zabezpieczyć wiernych przed gorszącym wpływem złej ksiąŜki i prasy kapłan miał
wszelkimi moŜliwymi sposobami dowiedzieć się jakie pisma czytają parafianie, a takŜe prowadzić
spis tych, którzy czytają i prenumerują pisma wrogie religii i Kościołowi. Przy okazji spotkania się
z nimi miał upomnieć ich po ojcowsku i nakłonić do zaprzestania czytania takich pism. JeŜeli
natomiast większa liczba wrogich pism trafiła do parafii powinien przestrzegać wiernych z ambony
o ich szkodliwości, sam natomiast miał postarać się o pozwolenie ich czytania, by mógł zorientować się w niebezpieczeństwie. Co ciekawe kapłan miał podwaŜyć wśród parafian zaufanie wobec
słowa drukowanego. Choć zauwaŜano, iŜ był to miecz obosieczny, to jednak stwierdzano, iŜ więcej
zła przynosi czytanie złych pism niŜ korzyści wynikające z czytania dobrych (Nauka pasterzowania, dz. cyt., s. 280–281).
40
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MoŜna zauwaŜyć, iŜ stosunek polskich pastoralistów do wyznawców judaizmu w omawianym okresie odnosił się przede wszystkim do dwóch zagadnień:
stosunku do Ŝydowskich konwertytów oraz śydów w ogólności, którzy Ŝyli na
terenie podległym proboszczowi danej parafii. W całym omawianym okresie
Kościół stał na stanowisku asemityzmu, które pod koniec XIX w. wprowadził
ksiądz Marian Morawski, a które sprowadzało się do izolacji ludności chrześcijańskiej i Ŝydowskiej. Odbicie tego stanowiska znaleźć moŜna w większości
analizowanych podręczników.
PowyŜszy artykuł nie wyczerpuje całości problematyki związanej z obrazem
śyda w polskich podręcznikach teologii pastoralnej. PowyŜsze wyniki badań
naleŜałoby uzupełnić kwerendą opracowań, które wyszły spod pióra zachodnich
pastoralistów, w tym zwłaszcza niemieckich, od których polscy autorzy byli w
duŜym stopniu zaleŜni. Takie porównawcze studium umoŜliwiłoby określenie
„własnego wkładu”, jeŜeli taki był, w nauczanie Kościoła o śydach.
Równie waŜkim tematem badawczym winno stać się przeprowadzenie kwerendy podręczników z zakresu homiletyki oraz zbiorów kazań w omawianym
okresie, które do tej pory znalazły uznanie jedynie w przywołanej pracy K. Lewalskiego.
Istotne byłoby równieŜ prześledzenie praktycznej realizacji zaleceń teologii
pastoralnej, przy przyjmowaniu śydów na łono Kościoła katolickiego, co stanowi jeden z punktów badawczych piszącego te słowa, w odniesieniu do archidiecezji poznańskiej w Drugiej Rzeczypospolitej.
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Spór o sekularyzację.
Od dominacji do negacji?

Refleksja nad funkcją i znaczeniem religii w Ŝyciu społecznym od wieków
zajmowała poczesne miejsce w myśli europejskiej. Przez długi czas religia traktowana była jako element niezbędny dla funkcjonowania społeczeństwa i dopiero wiek XVIII – wraz z jego pochwałą rozumu i odrzuceniem wszystkiego co
metafizyczne i pozaempiryczne – zapoczątkował krytyczną debatę na temat
miejsca, a takŜe roli religii i instytucji religijnych w społeczeństwie. Większość
myślicieli doby Oświecenia przewidywała zniknięcie religii z areny Ŝycia społecznego w bliŜszej lub dalszej przyszłości. Wszelkie metafizyczne orientacje
miały zostać wyparte przez rozum ludzki, a społeczeństwa miały wyzwolić się
spod świętego baldachimu1.
W XIX w. przekonanie o niekompatybilności tradycyjnych religii i nowoczesnego społeczeństwa zyskało wielu nowych zwolenników, równieŜ wśród
prekursorów nauk społecznych2. Teorie sekularyzacji powstały na bazie oświeceniowej krytyki i dziewiętnastowiecznych sporów i stały się szczególnie popularne w latach sześćdziesiątych. Pomimo róŜnorodności zdań w kwestii: czym
jest proces sekularyzacji, czy rzeczywiście ma miejsce, a jeŜeli tak, to jakie są
jego źródła i konsekwencje, podejście to zyskało pozycję podstawowego modelu
badawczego na polu nauk społecznych, a na początku lat siedemdziesiątych –
wręcz status dogmatu teoretycznego.

1
F. J. L e c h n e r: The Case Against Secularization: A Rebuttal. „Social Forces”. R. 69:
1991 nr 4 (June) s. 1103.
2
M. H a m i l t o n: The sociology of religion: theoretical and comparative perspectives. London 1995 s. 163.
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Od samego początku istniały spory na temat uŜyteczności pojęcia sekularyzacja3, aplikowalności teorii i jej formalno metodologicznych podstaw. Niemniej
jednak prawdziwa debata rozgorzała w latach osiemdziesiątych. Krytycy poddali
w wątpliwość eksplanacyjną i predykcyjną wartość modelu. Równocześnie, powołując się na róŜnorodne dane empiryczne pochodzące z poza Europy, zakwestionowano istnienie procesu sekularyzacji we współczesnych społeczeństwach.
Wielu teoretyków pośpiesznie i bezkrytycznie zarzuciło teorię sekularyzacji,
niemniej jednak, część badaczy, postrzegając duŜy potencjał wyjaśniający tej
teorii, pokusiła się o głębszą analizę, co zaowocowało zrewidowaniem jej niektórych załoŜeń.

I. Sekularyzacja jako model teoretyczny
Istnieje wiele nieporozumień w kwestii określenia czym jest sekularyzacja.
Sam termin znajduje zastosowanie w róŜnych dziedzinach nauki (filozofia, nauki
społeczne, teologia, historia) i odnosi się do wielu róŜnorodnych zjawisk, co
stanowi dodatkową trudność przy próbie doprecyzowania jego zakresu pojęciowego. Co więcej, w europejskiej socjologii istnieje tendencja do zawęŜania znaczenia terminu sekularyzacja i stosowania go jedynie w odniesieniu do chrześcijaństwa, tak więc dla wielu teoretyków sekularyzacja jest synonimem dechrystianizacji. Bez wątpienia utoŜsamianie tych dwóch procesów jest konsekwencją
faktu, iŜ teorie sekularyzacji narodziły się w europejskim kręgu kulturowymi w
głównej mierze odnoszą się do zjawisk zachodzących w Europie4. Niemniej stanowisko takie wydaje się zbyt uproszczone, szczególnie w sytuacji gdy zarówno
termin jak i pewne tezy modelu stosowane są w odniesieniu do procesów zachodzących w pozaeuropejskich kręgach kulturowych5. Termin sekularyzacja moŜe
być stosowany w jednoznaczny sposób jedynie, jeśli odnosi się do religii w sensie generalnym, a nie do jakiejś konkretnej jej formy. Warto podkreślić, iŜ sposób rozumienia religii6 często determinuje definiowanie czy teŜ rozumienie pro-

3

D. M a r t i n: The Religious and the Secular. Studies in Secularization. London 1969.
G. D a v i e: Prospects for religion in The Modern World. „Ecumenical Review” 2000, October (on-line) issue:, s. 65 – dostępny: www.findarticles.com.
5
E. P a c e: The Helmet and the Turban. Secularization in Islam. W: Secularization and Social Integration. Red. R. L a e r m a n s, B. W i l s o n, J. B i l l i e t. Leuven 1998 s. 165.
6
Definiowanie terminu religia wiąŜe się z wieloma problemami, a wielość definicji oddaje
róŜnorodność zjawisk, które są określane mianem religii (G. K e h r e r: Wprowadzenie do socjologii religii. Kraków 1997 s. 21; M. H a m i l t o n: The sociology of religion: theoretical and comparative perspectives. London 1995 s. 166).
4

134

cesu sekularyzacji, tym bardziej, iŜ brak w socjologii precyzyjnej, powszechnie
obowiązującej definicji pojęcia sekularyzacja7.
1. Rozumienie pojęcia sekularyzacja
Punktem wyjścia w rozwaŜaniach na temat pojęć jest – bez wątpienia – rozróŜnienie pomiędzy dwoma, często zamiennie uŜywanymi terminami, a mianowicie pomiędzy sekularyzacją a sekularyzmem. Sekularyzacją, najogólniej mówiąc, określany jest proces zmiany zachodzący w obrębie struktury społecznej,
będący wynikiem interakcji róŜnorodnych czynników i procesów społecznokulturowych, które do pewnego stopnia zaleŜą od działań poszczególnych jednostek8. Zaś termin sekularyzm odnosi się do ideologii postulującej podjęcie aktywnych działań, których celem jest ograniczenie a nawet wyeliminowanie religii z Ŝycia społecznego9.
Samo pojęcie sekularyzacja uŜywane jest w wielu znaczeniach; L. Shiner10
analizując bogatą literaturę przedmiotu wyróŜnił sześć najpopularniejszych sposobów jego uŜycia. Termin sekularyzacja określa:
• proces podupadania religii, w wyniku którego wcześniej akceptowane
religijne symbole, doktryny i instytucje tracą prestiŜ i znacznie; końcowym efektem tego procesu byłoby powstanie społeczeństwa areligijnego;
• zmianę świadomości ludzi, zjawisko wzrastającego dostosowania się do
tego świata, czego efektem jest odwrócenie się od elementów nadprzyrodzonych
i skupienie się na realiach Ŝycia ziemskiego;
• uwolnienie społeczeństwa od religii, poprzez jej wycofanie do oddzielnej sfery; stając się domeną Ŝycia prywatnego, religia przestaje wpływać na pozostałe aspekty Ŝycia społecznego;
• proces, którego konsekwencją jest przekształcenie religijnych wierzeń i
instytucji w formy niereligijne; wiedza, zachowania i instytucje, które kiedyś
były traktowane jako zakorzenione w mocy boskiej stają się zjawiskami o charakterze czysto ludzkim, efektem jest antropomorfizacja religii;

7

Problem ten dotyczy w zasadzie większości pojęć stosowanych w naukach humanistycz-

nych.
8

B. W i l s o n: The Secularization thesis: Criticisms and rebuttals. W: Secularization and
Social Integration. Red. R. L a e r m a n s, B. W i l s o n, J. B i l l i e t. Leuven 1998 s. 46.
9
C. J. S o m m e r v i l l e: Secular Society/Religious Population: Our Tacit Rules for Using
the Term »Secularization«. „Journal for the Scientific Study of Religion”. R. 37: 1998 nr 2 s. 251.
10
M. H a m i l t o n: The sociology of religion: theoretical and comparative perspectives, dz.
cyt., s. 166.
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• desakralizację świata, który traci swój sakralny charakter, podczas gdy
człowiek i natura stają się przedmiotem swobodnej, racjonalnej interpretacji i
manipulacji;
• proces przejścia od społeczeństwa „uświęconego” do świeckiego w sensie zerwania z tradycyjnymi wartościami i praktykami, w wyniku czego wszelkie
decyzje i działania zostają oparte na racjonalnych i utylitarnych przesłankach; w
tym znaczeniu termin sekularyzacja jest stosowany w szerszym rozumieniu i
odnosi się nie tylko do zmiany roli religii w Ŝyciu społecznym, ale równieŜ do
innych fenomenów.
PowyŜsza analiza doskonale obrazuje wieloznaczność i róŜnorodność zjawisk, do których odnosi się termin sekularyzacja. Brak zgody pomiędzy teoretykami co do jednoznacznego uŜycia terminu, wywołał falę krytyki, konsekwencją
której była propozycja całkowitego wyeliminowania go z nauk społecznych11.
Propozycja taka wydaje się jednak przedwczesna. Sedno znaczenia terminu sekularyzacja odnosi się do ograniczenia wpływu specyficznych religijnych instytucji i wierzeń, co obejmuje swym zakresem większość proponowanych przez
Shiner’a znaczeń, ponadto termin ten odnosi się do empirycznie uchwytnych
procesów, posiadających duŜe znacznie dla nowoczesnej historii Zachodu. Bardziej zasadny wydaje się postulat doprecyzowania pojęcia, tym bardziej, iŜ analogiczne zarzuty mogłyby być wysunięte w kierunku wielu innych pojęć i terminów stosowanych w naukach społecznych.
2. Teorie sekularyzacji
Trudność w dyskusji na temat sekularyzacji wynika z wielości koncepcji
teoretycznych, które określane są mianem teorii sekularyzacji. Nawet pobieŜna
prezentacja niektórych tylko propozycji pozwala zauwaŜyć, iŜ poszczególni autorzy akcentują róŜne aspekty procesu sekularyzacji, choć niewątpliwie wspólnym mianownikiem jest przekonanie o istnieniu zmiany zarówno charakteru
relacji jak i wzajemnego oddziaływania religii i społeczeństwa. Na przykład
jeden z najbardziej wpływowych socjologów religii – P. Berger12, określa mianem sekularyzacji proces, w wyniku którego poszczególne sektory społeczeństwa i kultury są wyzwalane spod dominacji instytucji i symboli religijnych.
Sekularyzacja zachodzi w obrębie struktury i instytucji społecznych, kultury a
równieŜ na poziomie jednostkowym – coraz więcej osób patrzy na świat bez
stosowania religijnej interpretacji rzeczywistości. Czynnikiem odpowiedzialnym
za pojawienie się sekularyzacji jest proces racjonalizacji, ściśle związany z tradycją judeochrześcijańską.
11
12
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D. M a r t i n: The Religious and the Secular. Studies in Secularization, dz. cyt., s. 9.
P. B e r g e r: Święty Baldachim. Kraków 1997 s. 150.

Dla B. Wilsona, sekularyzacja jest procesem społecznym, występującym w
organizacji społeczeństwa, w kulturze i w kolektywnej mentalności jednostek.
Konsekwencją nie musi być całkowite zniknięcie religii z Ŝycia społecznego, ani
powstanie populacji areligijnych ludzi, choć zmniejszająca się społeczna rola
religii nie pozostaje bez wpływu na religijność jednostek13. ZaleŜności występujące pomiędzy obydwoma poziomami nie są jednoznaczne i jednokierunkowe.
Jednym z czynników warunkujących zaistnienie procesu sekularyzacji jest wzrastające znaczenie nauki i jej wpływ na eliminowanie religijnej interpretacji świata14. WaŜną rolę odegrała tu zmiana organizacji społeczeństwa, będąca konsekwencją modernizacji: przejście od społeczności (community) – gdzie kontrola
społeczna jest oparta na religii i moralności do społeczeństwa (society) – zorganizowanego na bazie racjonalnych zasad. WiąŜe się z tym róŜnicowanie i specjalizacja instytucji15.
S. Bruce16 z kolei określa mianem sekularyzacji ograniczenie znaczenia religii dla funkcjonowania pozareligijnych ról i instytucji (np. ekonomii i państwa),
obniŜenie społecznej pozycji instytucji i ról religijnych, a na poziomie jednostki
– zmniejszanie się zakresu, w jakim ludzie są zaangaŜowani w praktyki religijne
i stopnia, w jakim wiara religijna wpływa na ich Ŝycie. Wyjątkiem jest przypadek, gdy religia nie jest jedynie systemem odniesienia jednostki do sił nadprzyrodzonych, ale wypełnia równieŜ dodatkowe role – np. obrony kultury lub kulturowej zmiany.
Jedną z najbardziej koherentnych propozycji teoretycznych zaproponował
D. Martin. Jego teoria sekularyzacji, to próba opisu zmiany roli, siły i popularności religijnych wierzeń i instytucji. Proponuje on podejście, będące teorią empiryczną, która odnosi się do zjawisk zachodzących w Europie, będących konsekwencją historycznych uwarunkowań i związku pomiędzy państwami europejskimi i religią17. Autor próbuje wykazać zaleŜność specyfiki procesu sekularyzacji od konkretnego kontekstu kulturowego i historycznego: proces ten wygląda
inaczej w krajach protestanckich, katolickich i mieszanych, a zatem przypadek
kaŜdego kraju wymaga osobnej analizy.

13

B. W i l s o n: The Secularization thesis: Criticisms and rebuttals, dz. cyt., s. 49 i 63.
B. W i l s o n: Secularization: The Inherited Model. W: The Sacred in a Secular Age. Toward Revision in the Scientific Study of Religion. Red. P. E. H a m m o n d. Berceley, Los Angeles
and London 1985 s. 13.
15
B. W i l s o n – za M. H a m i l t o n: The sociology of religion: theoretical and comparative
perspectives. London 1995 s. 173.
16
S. B r u c e: God is Dead. Secularization in the West. Balckwell Publishing 2002 s. 3.
17
D. M a r t i n: A General Theory of Secularization. Gregg Revivals. Hampshire 1993 s. 2.
14
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Nawet pobieŜne zaprezentowanie zasadniczych punktów koncepcji najbardziej wpływowych autorów pozwala na zaobserwowanie róŜnic w rozumieniu
procesu sekularyzacji. Pomimo to uzasadnione wydaje się uogólnienie, iŜ teorie
sekularyzacji opisują czynniki warunkujące proces sekularyzacji i jego przebieg.
3. Sekularyzacja jako paradygmat przemian religijnych
Analiza poszczególnych teorii pozwala na wyłonienie wielu punktów
wspólnych i uprawnia do mówienia o istnieniu paradygmatu sekularyzacji. Na
poparcie tej tezy moŜna przytoczyć próbę systematyzacji zagadnień związanych
z sekularyzacją, której podjął się O. Tschennen. Analizując prace teoretyków
zajmujących się tym tematem, wyróŜnił trzy elementy czy teŜ procesy, które
konstytuują paradygmat sekularyzacji, a mianowicie „róŜnicowanie”, „racjonalizacja” i „koncentracja na Ŝyciu doczesnym”. PoniewaŜ poszczególne propozycje
róŜnią się pod wieloma względami na poziomie teoretycznym, niemoŜliwe wydaje się skonstruowanie jednej meta-teorii, niemniej jednak, ze względu na to, Ŝe
podzielają one takie same ogólne załoŜenia i kategorie analityczne, moŜna mówić o istnieniu spójności na poziomie paradygmatycznym18.
Interesującą próbę usystematyzowania zagadnień związanych z sekularyzacją podjął K. Dobbelaere. Analizując prace licznych teoretyków i biorąc pod
uwagę zarówno źródła jak i konsekwencje procesu sekularyzacji, zaproponował
wielowymiarowy model opisowy. Autor wyróŜnił trzy poziomy analizy tego
zjawiska, a mianowicie makro, meso i mikro. Sekularyzacja w odniesieniu do
zmian zachodzących na poziomie makro, określana mianem laicyzacji, oznacza
desakralizację i proces róŜnicowania się instytucji społecznych, w wyniku czego
religia staje się jednym z wielu elementów systemu społecznego. Na tym poziomie sekularyzacja nie oznacza zmniejszenia się obecności religii, ale stanowi
wyzwanie dla jej dotychczasowego społecznego wpływu. Innymi słowy efektem
jest nie tyle zanik religii, co wyeliminowanie jej ze sfery publicznej i zepchnięcie do sfery prywatnej. Na poziomie meso termin ten odnosi się do zmiany religijnej, która w głównej mierze jest konsekwencją zaistnienia pluralizmu religijnego i pojawienia się rynku wartości. Organizacje religijne mogą tracić zainteresowanie sprawami religijnymi i porzucać swoje dotychczasowe religijne funkcje,
czego konsekwencją moŜe być równieŜ upadanie starych i pojawianie się nowych form religijnych. Na poziomie mikro, a więc indywidualnym, sekularyzacja odnosi się do zachowań jednostki i mierzy w jakim stopniu są one zintegrowane z normatywnym postulatami danej religii. Sekularyzacja na poziomie indywidualnym związana jest ściśle ze zjawiskiem indywidualizacji religii, które
18

O. T s c h a n n e n: The Secularization Paradigm: A Systematization. „Journal for the Scientific Study of Religion”. R. 30: 1991 nr 4 s. 400.
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polega na konstruowaniu prywatnej, indywidualnej religii pozostającej w luźnym związku z dogmatycznymi i instytucjonalnymi formami religijności19.
Zaproponowany przez Dobbelaere’a model doskonale pokazuje złoŜoność
procesu sekularyzacji. Dokładne zbadanie licznych aspektów tego procesu, wymaga podjęcia analiz na róŜnych etapach, a pojawiające się pomiędzy poszczególnymi poziomami powiązania, mogą okazać się wielokierunkowe a nawet wewnętrznie sprzeczne. Na przykład sekularyzacja na poziomie społeczeństwa,
rozumiana jako istnienie zróŜnicowanych, wyspecjalizowanych i zlaicyzowanych struktur, funkcjonujących według zasad diametralnie innych niŜ religijne,
nie implikuje istnienia zeświecczonej populacji20. Ilustracją takiego zjawiska
mogą być Stany Zjednoczone z konstytucyjnym rozdziałem religii od państwa,
czego konsekwencją jest wyzwolenie sfery publicznej od wpływu jakiejkolwiek
religii, gdzie dominująca część populacji charakteryzuje się wysokim poziomem
religijności i gdzie istnieją róŜnorodne, aktywnie działające organizacje religijne21. Odwrotną zaleŜność moŜna zaobserwować we współczesnej Skandynawii,
gdzie religia, poprzez formalne związki pomiędzy Kościołem i państwem, jest
wciąŜ obecna w strukturach społecznych, pomimo szeroko rozpowszechnionej
sekularyzacji społeczeństwa22.
Pomiędzy poszczególnymi poziomami procesu sekularyzacji moŜe istnieć
pewien stopień niezaleŜności, błędne byłoby jednak przypuszczenie, iŜ poszczególne jego aspekty pozostają bez wzajemnego wpływu. S. Acquaviva23 sugeruje
na przykład, iŜ modernizacja, a więc zmiany struktury społecznej, róŜnicowanie
się i specjalizacja poszczególnych systemów, wygenerowała nowy rodzaj poznania, który pod wpływem mediów stał się fenomenem społecznym, eliminującym
prelogiczne, a zatem równieŜ religijne poglądy. Istnieje równieŜ przypuszczenie,
iŜ pojawienie się zjawisk określanych mianem religia a la carte (wybieranie z
danej tradycji religijnej tylko niektórych elementów i odrzucanie innych) i religijny bricolage (mieszanie elementów róŜnych tradycji religijnych) wiąŜe się –
19

K. D o b b e l a e r e: Secularization: a multi-dimensional concept. Current Sociology. R.
1981: 29 nr 2 (Summer) s. 3–215; K. Dobbelaere: Towards an Integrated Perspective of the Processes Related to the Descriptive Concept of Secularization. „Sociology of Religion” 1999 (on-line)
Issue: Fall – dostępny: www.findarticles.com.
20
T e n Ŝ e: Towards an Integrated Perspective of the Processes Related to the Descriptive
Concept of Secularization, 1999.
21
P. B e y e r: Sociological theory of religion between description and prediction. W: Secularization and Social Integration: A Weberian question revisited. Red. R. L a e r m a n s, B. W i l s o n, J. B i l l i e t. Leuven 1998 s. 99.
22
E. Christiansen: Is the Lutheran Church still the state church? An analysis of Church-State
relations in Finland. BYULR. R. 1995 nr 2 s. 40.
23
Za – K. D o b b e l a e r e: Towards an Integrated Perspective of the Processes Related to
the Descriptive Concept of Secularization, dz. cyt.
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w pewnym stopniu – z upadkiem autorytetu Kościołów, podwaŜającym obiektywizm i jedność chrześcijańskiej, kolektywnej świadomości Zachodu. Jednocześnie obserwowalna współcześnie zmiana wyobraŜenia sacrum, z osobowego
Boga na bezosobową siłę, czy moc, jest tłumaczona upadkiem tradycyjnego
community i powstaniem społeczeństwa miejskiego24.
Niewątpliwie związki pomiędzy poszczególnymi poziomami procesu sekularyzacji wymagają dalszej wnikliwej analizy, ale samo rozróŜnienie trzech wymiarów uściśla model i jest uŜyteczne ze względu na moŜliwość empirycznej
weryfikacji teorii.

II. Krytyka teorii sekularyzacji
W latach osiemdziesiątych model sekularyzacji został mocno skrytykowany.
Argumenty wysuwane w dyskusji odnosiły się do róŜnych aspektów, a najczęściej kwestionowano naukową rzetelność teorii i ich sprzeczność z danymi empirycznymi.
1. Krytyka podstaw metodologicznych
Metodologiczne załoŜenia teorii sekularyzacji zostały poddane krytyce. Zarzucano im brak ścisłości strukturalno-formalnej, a takŜe podwaŜono wartość
opisową i predyktywną całego podejścia.25 Jednym z podstawowych zarzutów
było twierdzenie, iŜ model sekularyzacji nie stanowi zwartego systemu teoretycznego. Według J. Hadden’a skrupulatne badanie pokazuje, Ŝe nie ma niczego
takiego jak teoria sekularyzacji, która nigdy nie została systematycznie wyraŜona
czy empirycznie zweryfikowana, jest jedynie „mieszaniną luźnie powiązanych
idei” i stanowi raczej rodzaj ideologii, czy doktryny26. Hadden stosując quasipozytywistyczne standardy oczekuje od teorii sekularyzacji, aby sformułowana
została jako systematyczny zbiór powiązanych i testowanych twierdzeń, popartych dowodami empirycznymi. Standardy takie są jednak trudne do spełnienia,
szczególnie w zastosowaniu do teorii w naukach humanistycznych, które jedynie
sporadycznie dają się przedstawić w postaci dedukowalnych i logicznie zwartych
24

TamŜe.
W pracach z zakresu metodologii podkreśla się iŜ teoria empiryczna winna wypełnić trzy
funkcje: deskryptywną (opisującą), eksplanacyjną (wyjaśniającą) i predyktywną (prognostyczną).
Warstwa opisowa teorii zawiera opisy obserwowalnych faktów, które to opisy mogą być mniej lub
bardziej ogólne. Warstwa wyjaśniająca zawiera twierdzenia o związkach funkcjonalnych zachodzących między faktami, zaś warstwa trzecia wynika z dwóch poprzednich. (K. B. M a d s e n: Współczesne teorie motywacji. Warszawa 1980 s. 10).
26
J. K. H a d d e n: Toward Desacralizing Secularization Theory. „Social Forces”. R. 1987:
65 nr 3 (March) s. 598.
25
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systemów teoretycznych. Co więcej, większość istniejących w naukach społecznych teorii nie spełnia tak ścisłych kryteriów metodologicznych, co wynika ze
specyfiki zjawisk społecznych, charakteryzujących się znacznie większą róŜnorodnością i zmiennością, niŜ fakty empiryczne, w oparciu o które na bazie których budowane są teorie w naukach ścisłych. Nie ma Ŝadnego powodu dla którego nie mielibyśmy mówić o naukach nieścisłych, – jak słusznie zauwaŜa S. Andreski – poniewaŜ – tak jak w przypadku innych jakości – ścisłość i dokładność
ma charakter stopniowalny i z punktu widzenia postępu wiedzy twierdzenie, Ŝe te
dziedziny badań, które nie poddają się najbardziej ścisłym procedurom metodologicznym, nie powinny być w ogóle uprawniane, jest po prostu szkodliwe27.
W przypadku koncepcji sekularyzacji, nie moŜna mówić o istnieniu jednej,
zwartej teorii sekularyzacji, a raczej o grupie teorii, których celem jest określenie
znaczenia i roli religii we współczesnych społeczeństwach. Co więcej – jak
twierdzi F. Lechner28 – nawet po zastosowaniu wycyzelowanych standardów
metodologicznych wciąŜ istnieje duŜa grupa prac, inspirowanych tradycją weberowską, opartych na wspólnej refleksji teoretycznej ostatniego pokolenia, które
zasługują na miano teorii sekularyzacji.
2. Problemy związane z weryfikacją teorii
Jednym z najpowaŜniejszych zarzutów stała się kwestia empirycznej weryfikacji teorii29. Niewątpliwie wciąŜ brak jest zgody co do wskaźników, które
mogłyby stać się punktem wyjścia weryfikacji teorii i które pozwoliłyby na badanie róŜnych aspektów procesu sekularyzacji.
a) Wskaźniki religijności a proces sekularyzacji
Symptomatycznym i często przytaczanym wskaźnikiem sekularyzacji jest
udział w rytuałach religijnych. W większości krajów europejskich, poczynając
od II wojny światowej, zanotowano gwałtowny spadek uczestnictwa w rytuałach
oferowanych przez instytucje religijne, co było traktowane jako dowód na istnienie sekularyzacji. Niemniej jednak proces sekularyzacji nie jest toŜsamy z
zanikiem instytucjonalnych form religijności, ale jest procesem znacznie bardziej złoŜonym, w związku z tym utoŜsamianie sekularyzacji z zanikaniem instytucjonalnej religijności wydaje się być uproszczeniem.
Uczestniczenie w rytuałach religijnych moŜe być stosowane jedynie jako jeden ze wskaźników dla pomiaru sekularyzacji na poziomie indywidualnym. War27

S. A n d r e s k i: Maxa Webera olśnienia i pomyłki. Warszawa 1992 s. 43.
F. J. L e c h n e r: The Case Against Secularization, dz. cyt., s. 1114.
29
J. K. H a d d e n: Toward Desacralizing Secularization Theory, dz. cyt., s. 598.
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to jednocześnie podkreślić, iŜ takie wskaźniki jak uczęszczanie do kościoła czy
udział w rytuałach religijnych nie są jednorodnymi fenomenami kulturowymi i
statystyczne ich ujęcie kryje w sobie szereg dodatkowych implikacji. Na przykład zupełnie róŜne znacznie ma udział w mszy dla katolika a inne dla protestanta. Inną wartość ma uczestniczenie w rytuałach religijnych w Irlandii czy Polsce,
gdzie katolicyzm przez wieki stanowił waŜny element identyfikacji narodowej i
gdzie Kościół brał aktywny udział w walkach o suwerenność, inne zaś w krajach
gdzie religia nie odgrywała tak waŜnej – z historycznego punktu widzenia – roli30. Tak więc wszelkie porównania danych na temat uczestnictwa w rytuałach
religijnych muszą być dokonywane bardzo ostroŜnie, z uwzględnieniem kontekstu historyczno-kulturowego, a ponadto, naleŜy pamiętać, iŜ nie oddają one całej
złoŜoności procesu sekularyzacji.
RównieŜ dane na temat religijności Europejczyków, stały się argumentem
uŜywanym przez krytyków teorii. Wyniki badań prowadzonych w krajach Europy Zachodniej, w latach dziewięćdziesiątych, pokazują iŜ pomimo spadku praktyk związanych z religijnością instytucjonalną, badani wciąŜ deklarują wiarę w
Boga, a wartości chrześcijańskie – choć często wybiórczo przyswajane – nadal
stanowią istotny element ich systemu wartości31. Pozostałe dane pochodzące z
tych samych badań pokazują jednak, iŜ religia nie stanowi dla Europejczyków
szczególnie istotnego elementu Ŝycia, jest zaledwie jednym z wielu elementów
systemu normatywnego i nie pełni roli wszechogarniającego i scalającego systemu znaczeń32.
Dane empiryczne dotyczące religijności instytucjonalnej oraz deklarowanej
wiary w dogmaty religijne odnoszą się jedynie sekularyzacji na poziomie indywidualnym. Nie obrazują natomiast całej złoŜoności procesu sekularyzacji i na
ich podstawie nie moŜna ani obalić ani teŜ potwierdzić, iŜ takowy proces zacho30

B. W i l s o n: The Secularization thesis: Criticisms and rebuttals, dz. cyt., s. 57.
Por. Y. L a m b e r t: The scope and limits of religious functions according to the European
Value and ISSP surveys. W: Secularization and Social Integration. Red. R. L a e r m a n s, B.
W i l s o n, J. B i l l i e t. Leuven 1998 s. 213; G. D a v i e: Europe: The Exception That Proves the
Rule? W: The Desecularization of the World: Resurgence of Religion and World Politics. Red. P.
B e r g e r. Washington 1999 s. 68. Ethics and Public Policy Center & Michigan. William B. Eerdmans Publishing Company.
32
Chodzi o dane otrzymane w ramach WVS (World Values Survey) w Europie w 1990 r., dotyczące tego jak waŜnym elementem w Ŝyciu badanych jest religia. Około 19% badanych przyznało, iŜ religia jest bardzo waŜnym elementem ich Ŝycia. Dla porównania, dla 81% badanych bardzo
waŜna jest rodzina, dla 53% – praca, dla 43% – przyjaciele i znajomi, a 38% przyznało, iŜ bardzo
waŜnym elementem ich Ŝycia jest rozrywka. Religia plasuje się jedynie przed polityką, która jest
postrzegana jako waŜny element Ŝycia przez 8% badanych. Dane z WVS – za: Y. L a m b e r t: The
scope and limits of religious functions according to the European Value and ISSP surveys. W:
Secularization and Social Integration. Red. R. L a e r m a n s, B. W i l s o n, J. B i l l i e t. Leuven
1998 s. 213. Leuven University Press.
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dzi. Wskaźniki te równie dobrze mogłyby pozostać na niezmienionym poziomie,
albo nawet wzrosnąć w społeczeństwach, których organizacja i działanie uległy
sekularyzacji.
W związku z powyŜszym tym bardziej słuszne wydaje się stanowisko K.
Dobbelaere’a33 czy J. Casanovy34, którzy podkreślają wieloaspektowość procesu
sekularyzacji. Empiryczne badania wiąŜą się z koniecznością odpowiedniego
zoperacjonalizowania zmiennych dla poszczególnych poziomów czy teŜ aspektów tego procesu, a dodatkowo istotne są powiązania występujące pomiędzy
poszczególnymi jego elementami.
b) Związek pomiędzy modernizacją a procesem sekularyzacji
Kolejny zarzut skierowany przeciwko teorii sekularyzacji odnosił się do jej
związku z modernizacją. Jak twierdzi R. Stark35, teoria sekularyzacji zawsze była
włączona w szerszy kontekst teoretyczny opisujący zjawisko modernizacji rozumianej jako stopniowy, stały proces. Najogólniej mówiąc przyjmowano za
oczywiste istnienie pozytywnego związku pomiędzy współczesnością a sekularyzacją, tak więc zjawiskiem paralelnie towarzyszącym modernizacji miałoby
być stopniowe zmniejszanie się znaczenia religii zarówno na poziomie instytucjonalnym jak i na poziomie indywidualnej świadomości36. Głównym argumentem świadczącym przeciwko istnieniu takiego związku były dane pochodzące ze
Stanów Zjednoczonych, jednego z najbardziej uprzemysłowionych i zmodernizowanych krajów świata, gdzie wciąŜ obserwuje się wzrost i rozwój roli religii37.
Przekonanie, iŜ sekularyzacja w prostej linii wynika z procesu modernizacji,
nie znalazło takŜe potwierdzenia w świetle procesów zachodzących w innych
33

K. D o b b e l a e r e: Towards an Integrated Perspective of the Processes Related to the
Descriptive Concept of Secularization, dz. cyt.; T e n Ŝ e: Secularization: An Analysis at Three
Levels, Brussels 2002 s. 159;
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J. C a s a n o v a: Public Religions in the Modern World. Chicago, London 1994 s. 38. The
University of Chicago Press.
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R. S t a r k: Secularization, R.I.P (rest in peace). „Sociology of Religion” 1999 (on-line),
issue Fall – dostępny: www.findarticles.com.
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Identity and Modernization in Asian Countries: Proceedings of Kokugakuin University Centennial
Symposium organizowanej przez Institute for Japanese Culture and Classics, Kokugakuin University (1983) – dostępny: www.kokugakuin.ac.jp.
37
Na przykład dane na temat religijności Amerykanów pochodzące z lat dziewięćdziesiątych
wskazują, iŜ ok. 63% populacji USA deklaruje wiarę w Boga, a niewiarę zaledwie 2.2%, około
30% wierzy iŜ Biblia jest właściwym słowem Boga, a około 80% iŜ jest to księga napisana pod
boskim natchnieniem (D.E. S h e r k a t, C.G. E l l i s o n: Recent developments and current controversies in the sociology of religion. „Annual Review of Sociology”. R. 1999: 25 nr 363–394 s.
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kręgach kulturowych. W wielu krajach, w których moŜna zaobserwować renesans islamu – industrializacja i modernizacja odegrały istotną rolę, przynosząc
wymierne korzyści najczęściej poprzez wzrost ekonomicznego dobrobytu. Naturalną konsekwencją było zaburzenie tradycyjnej religijności, ale efektem modernizacji wcale nie była sekularyzacja, ale proces wręcz przeciwny, a mianowicie
gwałtowna afirmacja purytańskiej wersji własnej religii38. Nie wiąŜe się to jedynie z restauracją islamskich wierzeń, ale równieŜ islamskiego stylu Ŝycia, który
pod wieloma względami jest otwarcie sprzeczny z ideami charakterystycznymi
dla nowoczesności. Chodzi – miedzy innymi – o relacje pomiędzy religią i państwem, rolę i miejsce kobiety w Ŝyciu społecznym, moralny kodeks codziennych
zachowań, a takŜe granice religijnej i moralnej tolerancji. Religijne odrodzenie
nie jest cechą charakterystyczną dla mało zmodernizowanych czy teŜ zacofanych
sektorów społeczeństwa, ale występuje w duŜych miastach, wśród wykształconych (często zresztą na uczeniach Zachodniej Europy) elit intelektualnych. Na
przykład w Egipcie czy w Turcji to właśnie wykształcone córki zeświecczonych
profesjonalistów nakładają chusty i stosują inne sposoby podkreślania skromności muzułmanki39.
Konsekwencją krytyki istnienia nierozerwalnego związku pomiędzy modernizacją i sekularyzacją było zrewidowanie tej tezy. Modernizacja, zmieniając
całą rzeczywistość Ŝycia społecznego, bez wątpienia miała doniosły wpływ na
miejsce i rolę religii w Ŝyciu społecznym, ale jej konsekwencją nie stała się całkowita eliminacja religii, ale raczej zapoczątkowanie ewolucyjnych zmian społecznych i przeorganizowanie dotychczasowego porządku społecznego40. Zasadne wydaje się przypuszczenie, iŜ w przypadku krajów Europy Zachodniej sekularyzujący wpływ procesów związanych z modernizacją polegał na wzmocnieniu
działania tych elementów kultury europejskiej, które zawierały w sobie potencjał
sekularyzujący. W odmiennym kontekście kulturowym relacja pomiędzy modernizacji a religią wywołać moŜe całkowicie odmienne efekty, czego dobitnym
przykładem jest fundamentalizm islamski.
c) ZałoŜenie liniowości przebiegu sekularyzacji
Mówienie o procesie sekularyzacji wiąŜe się z załoŜeniem o liniowym i stałym przebiegu tego procesu, co implikuje – z jednej strony – istnienie w dawnych czasach społeczeństw, w których religia odgrywała dominującą rolę, a z
drugiej – powstanie, w wyniku procesu sekularyzacji, społeczeństw całkowicie
areligijnych. Zdaniem R. Starka, dokładne badania historyczne i wzrastająca
38

E. G e l l n e r: Postmodernizm, rozum i religia. Warszawa 1997 s. 15.
P. B e r g e r: The Desecularization of the World. A Global Overview, dz. cyt., s. 8.
40
S. H e l l e m a n s: Secularization in a religiogeneous modernity. W: Secularization and
Social Integration, dz. cyt., s. 70.
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ilość danych empirycznych nie pozwalają na utrzymanie takich twierdzeń.
Przede wszystkim, naleŜy zrewidować współczesne wyobraŜenie o roli, jaką
religia odgrywała w dawnych czasach. Wielu historyków dowodzi, iŜ religijność
ludzi Ŝyjących w czasach określanych współcześnie wiekiem poboŜności niewiele miała wspólnego z Ŝarliwą wiarą41. Na przykład, piszący w jedenastym wieku
angielski zakonnik William z Malmesberry uskarŜał się Ŝe arystokracja rzadko
uczęszcza do kościoła, a do tego częstą praktyką było odprawiania naboŜeństw w
sypialniach, podczas których leniwi uczestnicy pozostawali w swoich łoŜach.
Przeciętni ludzie jedynie sporadycznie brali udział w rytuałach religijnych, nie
znali podstawowych prawd wiary. KsięŜa, uwikłani w przyjemności Ŝycia ziemskiego, zaniedbywali swe obowiązki związane z odprawianiem naboŜeństw, a
wielu z nich wykazywało duŜy stopień ignorancji w podstawowych sprawach
wiary. Badania dotyczące istniejących w tamtym okresie w Europie parafii pokazują, iŜ były one zbyt małe, aby objąć swym zakresem i posługą ludność przynaleŜną do ich rejonu. Brak kleru był bolączką większości parafii, z problemem
tym borykało się na przykład około 25% parafii diecezji Strasburga i około 80%
parafii diecezji Genewy w szesnastowiecznej Francji42. Przytoczone powyŜej
oraz inne podobne dane nasuwają wniosek, iŜ nie moŜna mówić o upadku religijności w stosunku do rzekomego historycznego wieku poboŜności, poniewaŜ
nigdy nie miał on w istocie miejsca, a zatem przekonanie o postępującej sekularyzacji jest nieuprawnione. Zwolennicy teorii sekularyzacji zostali oskarŜani o
błędną interpretacje danych historycznych i skonstruowanie mitologicznej rzeczywistości, która nigdy w przeszłości nie istniała.
Przytoczone powyŜej argumenty pomijają kilka istotnych załoŜeń dotyczących sekularyzacji, a mianowicie, Ŝe nie jest to proces toŜsamy z dechrystianizacją i nie odnosi się on jedynie do wzorów zachowań jednostkowych, ale równieŜ
do zasad i załoŜeń, na których społeczeństwo jest zorganizowane i w zgodzie z
którymi funkcjonuje. Niewątpliwie prawdą jest, iŜ nie wszyscy Europejczycy
byli w średniowieczu czy renesansie Ŝarliwymi chrześcijanami, ale faktem jest,
iŜ Ŝyli oni w świecie, w którym religijna, czy teŜ metafizyczna interpretacja rzeczywistości była dominująca, gdzie właściwie nie istniała świecka kultura, a
legitymizacja strukturalnej organizacji społeczeństw opierała się na przesłankach
religijnych43.

41
Por. D o u g l a s – za: F. J. L e c h n e r: The Case Against Secularization: A Rebuttal. Social Forces, dz. cyt., s. 1106.
42
R. S t a r k: Secularization, R.I.P (rest in peace), dz. cyt., dostępny: www.findarticles.com.
43
B. W i l s o n: The Secularization thesis: Criticisms and rebuttals, dz. cyt., s. 53.
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d) Nowe ruchy religijne – potwierdzenie czy zaprzeczenie?
Przeciwko tezie o sekularyzacji świadczyć ma równieŜ pojawienie się we
współczesnej Europie licznych nowych ruchów religijnych, czerpiących z róŜnych tradycji religijnych bądź teŜ odwołujących się do magicznych i okultystycznych źródeł. Istnieje równieŜ szeroka gama ruchów określanych mianem
human potential movements, których misją jest poszerzenie moŜliwości ludzi
decydujących się na przystąpienie do nich44. Pomijając róŜnorodność formy i
struktury nowych ruchów religijnych, zasięg tego zjawiska nie jest aŜ tak znaczny, aby moŜna było mówić o odwróceniu czy teŜ zahamowaniu procesu sekularyzacji. Co więcej, fakt pojawienia się nowych ruchów religijnych w Europie
jest dla niektórych zwolenników tezy o sekularyzacji dowodem na istnienie,
uŜywając terminologii45, sekularyzacji na poziomie mezo. Pluralizacja religii,
będąca efektem dezintegracji chrześcijańskiej kolektywnej świadomości Zachodu, zaowocowała pojawieniem się wielu alternatywnych propozycji i powstaniem „rynku religii”, które współzawodniczą ze sobą w celu zdobycie nowych
wyznawców. Istnienie wielości propozycji wiąŜe się z relatywizacją ich przesłania. Co więcej, nowe propozycje – jak zauwaŜa T. Luckmann46 – charakteryzują
się niŜszym poziomem transcendencji, pozostając na poziomie Ŝycia codziennego.
Wynikiem krytyki teorii sekularyzacji nie było jej zarzucenie, poniewaŜ –
jak twierdzą nawet jej najgorliwsi przeciwnicy – jest ona wciąŜ uŜyteczna, ale
zrewidowanie wielu jej postulatów. Współcześnie nie twierdzi się, iŜ w wyniku
modernizacji i postępu powstaną totalnie areligijne społeczeństwa, nie wyklucza
się takŜe istnienia religijnych ludzi. Sekularyzacja jest rodzajem zmiany społecznej, w wyniku której religia traci znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa i dla indywidualnego Ŝycia jednostek. Nie oznacza to więc całkowitego
zaniku religii, a raczej zmianę jej miejsca, roli, a często równieŜ formy. Jednocześnie odrzucone zostało załoŜenie, iŜ jest to proces o charakterze jednokierunkowym, przyjmując, iŜ moŜliwe są okresy rewitalizacji religii, czy – uŜywając
popularnego współcześnie pojęcia – resakralizacji. Wielu teoretyków skłania się
ku tezie, iŜ we współczesnym świecie procesy te współistnieją47.
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cyt., s. 207.
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Paradygmat sekularyzacji ukształtowany został w warunkach europejskich i
swoje załoŜenia i przewidywania opierał na zjawiskach, zachodzących w tej
tradycji kulturowej. Wielu teoretyków, zapominając o europejskich korzeniach
tego podejścia, traktowało je jako uniwersalny wzór zmiany, obowiązujący dla
kaŜdego społeczeństwa, które wkroczy na drogę modernizacji, niezaleŜnie od
róŜnic historyczno-kulturowych. Stopniowe nagromadzenie danych pochodzących z róŜnych rejonów świata obaliło tezę, iŜ sekularyzacja jest wzorem uniwersalnym. Niewątpliwie proces sekularyzacji jest zauwaŜalnym faktem w europejskim kręgu kulturowym, niemniej jednak stanowi raczej wyjątek niŜ regułę48.
Uniwersalna wartość modelu sekularyzacji została zatem podwaŜona.

III. Próba podsumowania – sekularyzacja czy sakralizacja?
Przedwczesne wydaje się mówienie o upadku starego paradygmatu i powstaniu nowego. Radykalni zwolennicy teorii sekularyzacji postrzegają sytuację
występująca w Zachodniej Europie jako normę, a przypadek Stanów Zjednoczonych traktują jako wyjątek od reguły, podczas gdy jej przeciwnicy kwestie normy i wyjątków od niej postrzegają w dokładnie odwrotny sposób.
Wobec wzrastającej liczby danych empirycznych, które pozostawały w
sprzeczności z przewidywaniami teorii, pojawiło się pytanie, czy paradygmat ten
znalazł się w punkcie, gdy – uŜywając koncepcji rewolucji naukowych Kuhn’a –
stopniowe nagromadzenia anomalii wywołuje kryzys intelektualny, którego efektem jest zmiana paradygmatu badawczego49. Niewątpliwie bodźcem do podjęcia
tego typu rozwaŜań był, w pierwszej kolejności, przypadek Stanów Zjednoczonych, który nie mieścił się w oferowanych przez teorię sekularyzacji ramach.
Na bazie krytyki modelu sekularyzacji powstały nowe koncepcje, wśród których najbardziej wpływowa jest teoria religii zaproponowana przez R. Starka i
W. Bainbridge’a50, która – jak piszą jej zwolennicy – wyrosła na gruncie doświadczeń amerykańskich i wynikała z „całkowicie niezaleŜnego widzenia inspirowanego przez historię Ameryki”. Jest ona ponadto całkowicie oparta na danych empirycznych i wolna od „załoŜeń przyjmujących co powinno się zdarzyć”
– co zdaniem jej sympatyków – charakteryzowało „zmitologizowaną” teorię
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sekularyzacji51. Ta nowa propozycja próbuje teŜ wyjaśnić powód oraz sposób
pojawiania się, wzrostu i upadku organizacji religijnych i systemów wierzeń.
Propozycja Starka i Bainbridge’a spotkała się z pozytywnym przyjęciem,
szczególnie wśród krytyków teorii sekularyzacji. Jej niewątpliwą zaletą jest dobrze udokumentowane zakorzenienie w danych empirycznych oraz dedukcyjna
postać. Niemniej jednak wiele zastrzeŜeń budzi sprowadzenie zachowań ludzkich do racjonalnej kalkulacji zysków i nagród. Jednocześnie – mimo iŜ model
ten doskonale pasuje do realiów amerykańskich – jego moc predykcyjna jest
duŜo słabsza w odniesieniu do zjawisk, jakie mają miejsce we współczesnej
Europie.
Jednym z priorytetowych problemów dyskusji na temat sekularyzacji jest
rozróŜnienie pomiędzy kwestią występowania bądź teŜ nie procesu sekularyzacji,
a kwestią zbudowania takiego modelu teoretycznego, który byłby w stanie
uchwycić uwarunkowania, przebieg i efekt tego procesu. Teoretycy są raczej
zgodni iŜ proces sekularyzacji ma miejsce w Europie, natomiast problem pojawia się, gdy dyskusja dotyka kwestii modelu adekwatnego do opisania tej rzeczywistości.
Debata na temat sekularyzacji wciąŜ wywołuje Ŝywe emocje wśród jej zwolenników i krytyków, zaś dyskusje i krytyka przyczyniły się do zrewidowania
licznych załoŜeń dotyczących procesu sekularyzacji. Pomimo iŜ wiele zarzutów
skierowanych pod adresem samej koncepcji sekularyzacji jest słusznych, odrzucenie całego podejścia wydaje się zbyt pośpieszne, chociaŜby dlatego, iŜ alternatywne propozycje teoretyczne niezbyt dobrze radzą sobie z przypadkiem europejskim. Jednym z efektów krytyki jest odrzucenie postrzegania sekularyzacji
jako uniwersalnego procesu rozwoju religii we współczesnym świecie. Wobec
róŜnorodności poszczególnych tradycji religijnych i ich przejawów w Ŝyciu społecznym, niemoŜliwe do utrzymania jest twierdzenie o istnieniu jednego uniwersalnego wzoru zmiany i przyjmowanie jednego uniwersalnego podejścia teoretycznego, które słuŜyłby jako model badawczy dla wszystkich tradycji religijnych. W związku z tym, bardziej zasadne wydaje się mówienie o ograniczonym
zasięgu modelu sekularyzacji i zastosowanie go do rzeczywistości europejskiej.
ZawęŜenia stosowalności koncepcji nie zwalnia z konieczności dalszej dyskusji
na temat poszczególnych jej elementów. Niewątpliwe istnieje konieczność wypracowania wskaźników, odnoszących się do róŜnych aspektów procesu sekularyzacji, które pozwoliłyby na empiryczną weryfikację załoŜeń modelu, co wymaga dalszej debaty i badań.
51
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NaleŜy równieŜ pamiętać, iŜ współczesny europejski wzór religijny nie jest
rzeczywistością statyczną. Proces sekularyzacji jest dynamicznym procesem
zmiany i moŜliwe jest zaistnienie paralelnych procesów sekularyzacji i resakralizacji. JuŜ dziś moŜna obserwować aktywnie i pręŜnie rozwijający się w Europie
islam, w odniesieniu do którego trudno mówić o sekularyzacji. Pozostaje więc
pytaniem otwartym w jakim kierunku będą przebiegać dalsze zmiany. Pytanie to
wydaje się być szczególnie istotnym w kontekście wzrastającej wielokulturowości i wzrastającego zróŜnicowania religijnego Europejczyków.
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Chrześcijaństwo duszą Europy
Nie tylko w krajach wstępujących do Unii, w tym szczególnie w Polsce,
zrodziło się wraŜenie, iŜ Unia Europejska jest przede wszystkim przedsięwzięciem gospodarczym. RównieŜ w krajach zachodnich Unii wysuwano zarzut „terroru ekonomii”1 i oskarŜano Unię o myślenie, które wyznaje zasadę shareholder
value, a Europę wydaje na pastwę rynku. Uznano, iŜ charakterystyczną cechą
Brukseli jest biurokracja, korupcja i chorobliwy pęd do regulowania i kontrolowania wszystkiego2. Zamknięty system eurokratów, jak i ich sute pensje sięgające 30 tysięcy DM na miesiąc, okraszone przywilejami jak dla dyplomatów we
wrogim kraju, znacznie zaszkodziły autorytetowi instytucji europejskich3. Ujednolicenie polityki bezpieczeństwa wewnętrznego i polityki zagranicznej jest dla
wielu równoznaczne z „końcem narodowej suwerenności”4. Inni obawiają się
1

V. F o r r e s t e r: Der Terror der Ökonomie. Paul Zsolnay Verlag. Wien 1997.
Do najczęstszych zarzutów stawianych Unii Europejskiej naleŜy zbyt mocne podkreślanie
interesów gospodarczych. Często mówi się, iŜ polityka europejska pozbawiona jest wizji przyszłości (...). Niezadowolenie daje o sobie znać coraz częściej, gdyŜ kaŜde kolejne europejskie spotkanie
na szczycie szefów państw i rządów przypomina w gruncie rzeczy raczej targi kramarzy aniŜeli
próbę zaspokojenia oczekiwań obywateli Europy. Co stanie się ze starą Europą, jeśli anonimowa
biurokracja brukselska w sposób mniej lub bardziej kontrolowany moŜe wyprodukować niemalŜe
kaŜdy nonsens, który – często okraszony marnotrawstwem, a czasem i korupcją – prowadzi juŜ
tylko do eurofrustracji? (H. O s c h w a l d: Identität von unten. Europa in seinen Städten und
Regionen. Josef Knecht Verlag. Frankfurt a.M. 1999); »Bruksela« zasysa i ujednolica wszystko, co
tylko da się ujednolicić: »od znormalizowanej klapy sedesu po kąt skrzywienia ogórka«. Tak brzmi
w kaŜdym razie powszechny zarzut. (...) Złość narasta, gdy w imieniu Wspólnego Rynku próbuje się
przebudować całą Europę, podczas gdy ochronie powinny podlegać raczej lokalne potrzeby i
przyzwyczajenia. Bruksela rzeczywiście cierpi na manię regulowania i kontrolowania (tamŜe, s.
16).
3
TamŜe, s. 17 i 23.
4
Taki europejski kurs na jedność przeraŜa w zasadzie kaŜdego, kto od organizacji politycznej
oczekuje czegoś więcej niŜ tylko porządkowania rynku i zabezpieczenia dobrobytu materialnego
bądź zapewnienia konkurencyjności na rynku światowym podług haseł globalizacji (tamŜe, s. 18).
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„utraty prawomocności” działań państwa oraz „braków w demokracji”. RównieŜ
w mniej krytycznych analizach podkreśla się konieczność „wspierania toŜsamości europejskiej”. Stabilność gospodarcza nie musi sprowadzać się jedynie do tak
często dyskutowanej w latach dziewięćdziesiątych „toŜsamości bezpieczeństwa
wewnętrznego i obronności” Europy, lecz powinna zostać uzupełniona o „kulturową toŜsamość Europy”5. Autoportret Europy podobny jest do odbicia w krzywym zwierciadle. Jak długo brakuje jasnej wizji, tak długo trudno będzie zdefiniować rozwiązania i strategie odnoszące się do przyszłości całej Europy6. Nawet jeśli te surowe zarzuty są mniej lub bardziej usprawiedliwione bądź zasadne,
to jednak dostrzec tu moŜna swoistą „taktykę piorunochronu” odpowiedzialnych
za politykę, tudzieŜ „czysto populistyczną retorykę” nieodpowiedzialnych za
politykę7. PrzecieŜ takŜe polityka narodowa bądź partyjna równie dobrze kierować się moŜe interesami gospodarczymi, moŜe pozostawać pod wpływem biurokracji, korupcji i centralizmu bądź produkować warstwę polityków, dla których
liczą się przede wszystkim korzyści materialne. Ponadto mechanizmy kontroli w
państwach, jak i w partiach – przynajmniej w dawnych krajach socjalistycznych
– ciągle jeszcze nie funkcjonują na poziomie krajów UE. „Rząd” w Brukseli,
który pod koniec lat dziewięćdziesiątych pracował na rzecz 370 milionów ludzi
w 15 krajach, był ze swymi 15 tysiącami zatrudnionych osób mniej liczny od
rządu Republiki Federalnej Niemiec, który liczył 20 tysięcy zatrudnionych i
działał na rzecz 82 milionów Niemców. Z pewnością przystąpienie do Unii pociąga za sobą utratę części suwerenności państwowej. Otwartą kwestią pozostaje
jednak, czy państwa narodowe są w stanie w pojedynkę sprostać globalnym problemom ekologicznym i wyzwaniom gospodarczym, politycznym i społecznym,
które w ogromnym stopniu ograniczają ich wolność działania. Istnieje zatem
niebezpieczeństwo, iŜ od Europy wymagać się będzie tego, czego nie jest ona w
stanie uczynić, oraz zarzucać jej to, za co wcale nie jest odpowiedzialna8.
Rozwijająca się Unia nie moŜe równieŜ posiadać jakiejś „gotowej” toŜsamości, lecz jedynie toŜsamość in statu nascendi, która, jak to juŜ ukazaliśmy
powyŜej, posiada róŜnorodne aspekty. Tak jak Ŝadna organiczna całość nie po5
K. S c h u b e r t: Auf dem Wege zu neuen Formen der Staatlichkeit und zu einer neuen
Qualität von Außenpolitik? W: Die Europäische Union als Akteur der Weltpolitik. Red. K.
S c h u b e r t, B. M ü l l e r, G. B o c q u e t. Leske + Budrich Verlag. Opladen 2000 s. 13.
6
B. N e u s s: Die Osterweiterung der EU als Herausforderung eigener Art. W: Die Europäische Union als Akteur der Weltpolitik, dz. cyt., s. 63.
7
„Taktyka piorunochronu” oznacza, Ŝe odpowiedzialność za niepopularne decyzje polityczne
często zostaje zrzucana na Brukselę (...). Działanie »populistyczne« określa przy tym określony styl
polityki (i politycznej retoryki), który udaje, iŜ występuje w imieniu »zwykłego człowieka« i mówi
»głosem ludu« (łac. populus – lud, stąd określenie »populistyczny«) – M. L i s t: Baustelle Europa.
Einführung in die Analyse europäischer Kooperation und Integration. Leske + Budrich Kiadó.
Opladen 1999 s. 79.
8
R. H e r z o g: Das europäische Testament. W: H. O s c h w a l d, dz. cyt., s. 149.
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winna przerodzić się w skamieniały szkielet, tak samo jej toŜsamość musi pozostać zdolna do ciągłego rozwoju. Oznacza to takŜe, iŜ UE posiada juŜ pewną
toŜsamość, którą naleŜy odkryć, ujawnić, wzmocnić oraz aktywnie rozwijać przy
współudziale wszystkich uczestników Ŝycia społecznego. Jeśli chodzi o dyskutowaną toŜsamość kulturową Europy, to zasadza się ona nie tylko na dawnych
europejskich i zachodnich tradycjach, lecz równieŜ na najnowszej historii tego
kontynentu. Niektóre elementy tej nowej toŜsamości to przykładowo: unikanie
wojennych sporów na drodze współpracy, przestrzegania praw człowieka, zobowiązanie się do demokracji i praworządności, do kulturowego i etnicznego pluralizmu oraz do społecznej gospodarki rynkowej. TakŜe w Traktacie z Maastricht
państwa Unii Europejskiej opowiadają się za podstawowymi prawami, za demokracją, praworządnością, solidarnością, toŜsamością narodową państw członkowskich, pluralizmem języków i kultur oraz róŜnorodnych form funkcjonowania państwa prawa.

I. Elementy wspólnoty wartości
Ustępujący z urzędu prezydent RFN Roman Herzog w swojej ostatniej mowie wskazał na to, iŜ UE dotarła do „początku rządów parlamentarnych”, tzn. Ŝe
zamierza redukować deficyty w demokracji. Ponadto w Kosowie Europejczycy
ramię w ramię naraŜali swoje Ŝycie w obronie praw człowieka oraz demokracji
rozumianych jako wartości wspólne9. Fundamentem naszej europejskiej kultury
są m.in. godność człowieka, nauka i technika, dobrobyt i odpowiedzialność społeczna, wolność ducha10. Jeśli ktoś zatem sprowadza zjednoczenie Europy wyłącznie do kwestii ekonomicznych, to w niedopuszczalny sposób upraszcza bądź
fałszuje rzeczywistość. Wiodąca rola gospodarki w procesie zjednoczenia nie
zostaje tym samym zakwestionowana. Mamy tu jednakŜe do czynienia z pewną
specyficznie europejską ideą, iŜ społeczna gospodarka rynkowa nie wyklucza,
lecz wspiera wartości humanistyczne, do czego jeszcze powrócimy poniŜej11. UE
jest juŜ dzisiaj wspólnotą wartości i choć oczywiście stale musi się rozwijać, to
jest wspólnotą o głębokich korzeniach religijnych – przede wszystkim chrześci9
Parlament Europejski w Strasburgu zmusza Komisję w Brukseli do samooczyszczenia i
wreszcie do zbiorowego ustąpienia. W przyszłości zostanie to uznane za początek rządów parlamentarnych w Unii Europejskiej (R. H e r z o g, dz. cyt., s. 143–144).
10
TamŜe, s. 148.
11
Prezydent RFN R o m a n H e r z o g przyznaje, Ŝe korzyści związane z poprawą poziomu
Ŝycia były z pewnością motywem dla zjednoczenia Europy (tamŜe, s. 144). H. O s c h w a l d podkreśla: Więzi historyczne i poczucie przynaleŜności kulturowej odzyskują swoje prawa dzięki rozwojowi gospodarczemu. (...) Na całych Bałkanach juŜ sama obietnica i nadzieja gospodarczej
odbudowy moŜe dać siły ludności, która popadła w biedę na skutek nacjonalistycznego zaślepienia
(H. O s c h w a l d, dz. cyt., s. 128).
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jańskich. Wolfgang Schäuble wylicza około tuzina elementów owej wspólnoty
wartości: indywidualność, równość i braterstwo12, demokracja umoŜliwiająca
decyzje większości, praworządność, która za pomocą państwa prawa kontroluje
te decyzje, ogranicza naduŜywanie władzy i chroni mniejszości. Do uznawanych
wartości naleŜy dziesięć przykazań, pochodzących z tradycji Ŝydowskochrześcijańskiej, które decydują o podstawowej części zasad naszego Ŝycia społecznego. Do wartości tych naleŜy jednak równieŜ ukształtowane w najnowszych
czasach zrozumienie dla społeczeństwa otwartego, które po dziesięcioleciach, a
nawet wiekach cierpień, doprowadziło do odrzucenia totalitaryzmów i ideologii
totalitarnych. Rodzina pomimo wielu niepokojących tendencji stanowi „zarodek
wolnościowego porządku Ŝycia”, gdzie praktykowana jest solidarność między
pokoleniami13. Tolerancja, pluralizm, społeczna gospodarka rynkowa, odpowiedzialność za środowisko naturalne, subsydiarność14 – rozumiana takŜe jako komunalna samorządność i federalizm – toŜsamość narodowa15, zachowywanie
pokoju są wartościami, do których przestrzegania zobowiązała się Unia Europejska16. Zjednoczona Europa szybko by się rozpadła, gdyby jej jedynym spoiwem
były interesy materialne i ekonomiczne17.

12

KaŜdy człowiek sam w sobie stanowi wartość. Decydującą cechą naszej toŜsamości jest to,
iŜ kryterium stanowi pojedynczy człowiek, jednostka rozumiana jako istota samostanowiąca (...).
Nasza toŜsamość za punkt wyjścia przyjmuje pojedynczego człowieka w jego niezbywalnej i indywidualnej godności. Ma ona jednak jeszcze drugą stronę. PoniewaŜ wszyscy ludzie są stworzeniami Boga, są zatem w sposób naturalny równi. A poniewaŜ wszyscy są równi, są takŜe zgodnie z
Kazaniem na Górze zobowiązani do braterstwa. Tym samym docieramy do kanonu wartości Rewolucji Francuskiej oraz Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela (W. S c h ä u b l e: Die christliche
Identität Europas – Erbe und Auftrag. W: M. L ö h r, H. R e i c h m a n n, W. S c h ä u b l e: Christliche Verantwortung für die wirtschaftliche und soziale Zukunft Europas. Paulinus Verlag. Trier
1995 s. 27).
13
TamŜe, s. 32.
14
Zasada subsydiarności pochodzi z katolickiej nauki społecznej. Jej klasyczna definicja zawarta jest w Encyklice Quadragesimo anno z roku 1931: jak nie wolno jednostkom wydzierać i na
społeczeństwo przenosić tego, co mogą wykonać z własnej inicjatywy i własnymi siłami, podobnie
niesprawiedliwością, szkodą społeczną i zakłóceniem porządku jest zabierać mniejszym i niŜszym
społecznościom te zadania, które mogą spełnić, i przekazywać je społecznościom większym i wyŜszym. Wszelka bowiem działalność społeczności mocą swojej natury winna wspomagać człony
społecznego organizmu, nigdy zaś ich nie niszczyć ani nie wchłaniać (P i u s X I: Encyklika Quadragesimo anno. Watykan 1931 nr 79).
15
Świadomość wspólnoty narodowej nie moŜe być argumentem przeciwko Unii Europejskiej:
odrzucam poklask wszystkich tych, którzy uwaŜają, iŜ naród i ideę narodową trzeba dzisiaj na
nowo skonfrontować z ideą integracji europejskiej oraz związków Niemiec z Zachodem. Podobnie
jak K o n r a d A d e n a u e r uwaŜałem zawsze, Ŝe jedności i toŜsamości narodowej nie wolno
oddzielać od zjednoczenia Europy (W. S c h ä u b l e, dz. cyt., s. 33).
16
TamŜe, s. 30–37.
17
W. O c k e n f e l s: Die soziale Dimension Europas – zur Bedeutung des Subsidiaritätsprinzips. W: M. L ö h r, dz. cyt., s. 95.
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Na szczególną uwagę zasługuje w tym miejscu pewien określony aspekt, a
mianowicie społeczna gospodarka rynkowa. Nie jest to po prostu gospodarka
rynkowa plus polityka społeczna rozumiana jako globalne rozdzielanie dóbr
określonym grupom społecznym, lecz jest to zasada porządkująca europejskiego
modelu społeczeństwa. Nie wyczerpuje się ona w gwarantowaniu zasad liberalnej gospodarki rynkowej (np. zasady dominacji własności prywatnej, zasady
prywatnej organizacji przedsiębiorstw produkujących towary i usługi, zasady
wolności wykonywania działalności zarobkowej i zawierania umów, zasady
wolnej konkurencji i swobodnego przepływu kapitału), lecz próbuje tak kształtować ogólne zasady porządkujące, by mógł powstać »dobrobyt dla wszystkich«
i by w oparciu o ten system mogły poprawić się stosunki społeczne18. Nie jest to
po prostu kapitalizm, lecz kapitalizm szczególnego rodzaju – „kapitalizm reński”, by uŜyć tutaj znanego powiedzenia Michela Alberta. Kapitalizm ten swe
korzenie ma w poszukiwaniu wspólnego, solidarnego bezpieczeństwa, podczas
gdy kapitalizm neoamerykański naleŜy do krainy gry finansowej i indywidualnego ryzyka19. Nawet wprowadzenie wspólnej waluty nie moŜe być postrzegane
jedynie jako czysty akt gospodarczy, gdyŜ unia walutowa stanowi solidarną
wspólnotę, która na dobre i złe łączy ze sobą gospodarki poszczególnych
państw20. Wola utworzenia unii politycznej w Unii Europejskiej jest równocześnie wolą utworzenia unii społecznej, do której zobowiązały się państwa członkowskie Unii w Traktacie z Maastricht21.
Nie naleŜy tego jednak rozumieć niewłaściwie na sposób egalitarny, jak
gdyby wszystkie kraje UE musiały wkrótce osiągnąć równy poziom gospodarczy
i społeczny. RównieŜ poszczególne kraje zachodnioeuropejskie mają róŜne pro18

Mówiąc ogólnie, warunki ramowe uzupełnione zostają o zgodną z wymogami rynku politykę stabilizującą i strukturyzującą oraz stymulującą wzrost, tudzieŜ o ochronę środowiska. (...)
Społeczna gospodarka rynkowa nie jest jakąś zamkniętą i gotową receptą, lecz stanowi polityczną
ideę przewodnią społeczeństwa otwartego (O. S c h l e c h t: Soziale Marktwirtschaft für ganz
Europa. W: M. L ö h r, dz. cyt., s. 45–46).
19
M. A l b e r t: Kapitalismus contra Kapitalismus. Campus Verlag. Frankfurt/New York
1992 s. 21. RóŜnice pomiędzy obydwoma modelami A l b e r t podsumowuje w sposób następujący: Kapitalizm neoamerykański bazuje na indywidualnym sukcesie i szybkim zysku finansowym.
Kapitalizm reński posiada swoje centrum w Niemczech i bardzo przypomina kapitalizm japoński.
Jak ten ostatni, takŜe i on faworyzuje sukces wspólnotowy, konsensus i długodystansowe myślenie
o przyszłości. Wydarzenia ostatnich lat wskazują, Ŝe kapitalizm reński, który do dzisiaj nie odnalazł jeszcze swojej prawdziwej toŜsamości, jest równocześnie sprawiedliwszy i bardziej wydajny
(tamŜe, s. 151). Jeśli miałbym w jednym zdaniu streścić, co stanowi o zasadniczej róŜnicy pomiędzy obydwoma wariantami kapitalizmu, powiedziałbym rzecz następującą: model neoamerykański
składa teraźniejszości dobrowolną ofiarę z przyszłości (tamŜe, s. 234).
20
Cytat z H a n s a T i e t m e y e r a za: O. S c h l e c h t, dz. cyt., s. 49.
21
Jako aneks do traktatu została zawarta umowa dotycząca polityki społecznej. Na jej podstawie moŜna przykładowo wydawać przepisy dotyczące warunków pracy i bezpieczeństwa socjalnego.
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blemy społeczne i odmienne standardy. Przykładowo, minimalny poziom zarobków i pomoc socjalna przysługująca potrzebującym jest w Portugalii zdefiniowana inaczej niŜ w Szwecji. TakŜe struktury społeczne wykształciły się róŜnie w
róŜnych krajach. Nowe wyzwania społeczne w dawnych krajach bloku socjalistycznego mają z kolei inną jakość i inny wymiar. Aby uniknąć zjawiska dumpingu w polityce społecznej, konieczne staje się ustalenie dolnych wartości granicznych w standardach polityki społecznej22. JednakŜe stopniowe dopasowywanie systemów polityki społecznej i poziomu wydatków moŜe udać się wyłącznie
wówczas, gdy siła gospodarki poszczególnych krajów członkowskich zbliŜy się
do siebie23. Zasada subsydiarności powinna zacząć obowiązywać równieŜ w
wymiarze społecznym24.

II. ToŜsamość chrześcijańska
Albo Europa będzie chrześcijańska albo wcale jej nie będzie, powiedział
Robert Schuman. Jak wygląda kwestia chrześcijaństwa rozumianego jako duszy
Europy? Wspólne chrześcijańskie pochodzenie Europy jest powszechnie uznawane. Unaoczniają to niezliczone miejsca, pomniki, budowle, dzieła literackie.
Nawet błękitna flaga europejska wraz z jej złotymi gwiazdami biblijnej proweniencji wskazuje na chrześcijańskie tło kultury europejskiej. Niemniej jednak w
czasie negocjacji na temat wstąpienia do Unii nie mówiono tak naprawdę o religii czy Kościele; równieŜ w poszukiwaniu wewnętrznego, niematerialnego fundamentu Unii Europejskiej właściwie ciągle unikano tego tematu. Ze strony Kościoła nieodmiennie rozlegają się skargi, iŜ dotychczas w procesie jednoczenia
się Europy Kościoły i wspólnoty religijne nie zostały w sposób adekwatny
uwzględnione, a porządek prawny wspólnoty kierował się w pierwszym rzędzie
wymogami gospodarki i Wspólnego Rynku25. Kościoły pomimo wielkiego poli22

Starania o korzystne dla kapitału miejsca lokalizacji przedsiębiorstw mogłyby odbywać się
na koszt sprawiedliwości społecznej i bezpieczeństwa socjalnego. Aby uniknąć odpływu kapitału
bądź przyciągnąć inwestorów, rządy poszczególnych państw mogłyby posunąć się do redukcji
kosztów socjalnych. Poszczególne kraje mogłyby zwiększać swoją konkurencyjność, redukując
płace, podatki i wydatki na cele socjalne. Aby tego uniknąć, konieczne staje się ustalenie ogólnoeuropejskich standardów w polityce społecznej, rozumianych jako dolne wartości graniczne, które
uniemoŜliwią dumping w polityce społecznej (W. O c k e n f e l s, dz. cyt., s. 109).
23
TamŜe, s. 109.
24
Zasada subsydiarności podkreśla jednakŜe, Ŝe europejski porządek społeczny powinien być
projektowany i realizowany jako porządek konfederacyjny bądź federacyjny, a nie porządek unitarny (tamŜe, s. 110).
25
H. L u t h e: Eröffnungsansprache. W: Essener Gespräche zum Thema Staat und Kirche
(31). Red. H. M a r r é, D. S c h ü m m e l f e l d e r, B. K ä m p e r. Aschendorff Verlag. Münster
1997 s. 2.
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tycznego wsparcia nie były w stanie przeforsować tego, by w konstytucji Unii
Europejskiej znalazło się odwołanie do chrześcijaństwa czy Boga. PapieŜ Jan
Paweł II w Adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa krytykuje próby – pojawiające się równieŜ ostatnio – by przedstawiać kulturę europejską z pominięciem wkładu chrześcijaństwa, który wywarł wpływ na jej historyczny rozwój i jej
rozprzestrzenienie się po całym świecie26. Trutz Rendtorff podsumowuje lapidarnie: Europa Wspólnoty Europejskiej jest konstytutywnie ślepa na chrześcijaństwo i religię; jej zmysły niczego z tego obszaru nie rejestrują27. Przyczyna tkwi
w nowoŜytnym rozdziale polityki i religii, państwa i Kościoła w Europie. Zgodnie z tym instytucje polityczne powinny, a nawet są zobowiązane do przestrzegania tego rozdziału, a co więcej, do respektowania rozróŜnienia pomiędzy religią a polityką jako granicy swych własnych uprawnień i kompetencji28.
Nie oznacza to jednakŜe, Ŝe Europę moŜna po prostu uznać za niechrześcijańską. Wiele z wymienionych juŜ cech toŜsamości Unii Europejskiej – jak
juŜ o tym wspominaliśmy – wywodzi się z chrześcijaństwa.
• Przede wszystkim idea praw człowieka ma swoje korzenie w chrześcijańskim obrazie człowieka. Podobieństwo człowieka do Boga nadaje mu godność oraz ustanawia jego wolność, do której moŜe się on odwołać zarówno wobec wspólnoty (równieŜ kościelnej), jak i wobec władzy świeckiej. Prawa człowieka naleŜy rozumieć jako „produkt religii Zachodu”29. Jest tak, nawet jeśli na
przestrzeni wieków Kościół hamował rozwój tej idei, prześladował jej zwolenników lub przynajmniej te prześladowania wspierał – z tego względu sformułowanie kategorii praw wynikających z wolności, które przecieŜ zrodziły się w chrześcijaństwie, musiało wbrew Kościoła odbyć się za sprawą reformacji, oświecenia
i rewolucji, a następnie zostało włączone do teorii państwa i ustawodawstwa.

26

J a n P a w e ł I I: Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa. Watykan 2003 nr 9. PapieŜ
stwierdza utratę pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego, któremu towarzyszy swego rodzaju praktyczny agnostycyzm i obojętność religijna, wywołująca u wielu Europejczyków wraŜenie, Ŝe Ŝyją
bez duchowego zaplecza, niczym spadkobiercy, którzy roztrwonili dziedzictwo pozostawione im
przez historię. Nie dziwią zatem zbytnio próby nadania Europie oblicza wykluczającego dziedzictwo religijne, a w szczególności głęboką duszę chrześcijańską, przez stanowienie praw dla tworzących ją ludów, w oderwaniu od ich Ŝyciodajnego źródła, jakim jest chrześcijaństwo (tamŜe, nr 7).
27
T. R e n d t o r f f: Wie christlich wird Europa sein? W: M. L ö h r, dz. cyt., s. 71.
28
TamŜe, s. 70.
29
Biblijno-teologiczne źródło koncepcji wolności w państwie prawa ukazuje, dlaczego inne
kultury, które nie są chrześcijańskie bądź teŜ przynajmniej nie są monoteistyczne, nie wykształciły
wyobraŜenia wolności człowieka. Ani w Chinach, ani w Japonii czy w Indiach nie pojawiła się
taka koncepcja. E r n s t W o l f trafnie określił Deklarację Praw Człowieka mianem »produktu
religii Zachodu« (Ch. S t a r c k: Das Christentum und die Kirchen in ihrer Bedeutung für die
Identität der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten. W: Essener Gespräche, dz. cyt., s.
18).
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• Podobnie rzecz się ma z podziałem władzy, który streszcza się dzisiaj w
zasadach demokracji i państwa prawa, lecz swe korzenie posiada w nauce o
grzechu pierworodnym św. Augustyna30.
• RównieŜ tak charakterystyczny dla UE wymiar społeczny gospodarki
rynkowej oraz solidarność wywodzą się z chrześcijańskiego przykazania miłości
bliźniego. W osobie bliźniego miłuje się Boga, bowiem równieŜ bliźni jest Jego
obrazem, tudzieŜ przysługują mu te same prawa i wolności. Bliźniego miłuje się
jako osobę takŜe w jego odmienności i ze względu na niego samego. Przykazanie
miłości bliźniego było realizowane instytucjonalnie w chrześcijańskich bractwach i zakonach, które poświęcały się opiece nad biednymi i chorymi. W XIX
w. chrześcijańskie ruchy społeczne rozwinęły następnie ideę reformy społecznej,
która znalazła wyraz w kościelnej nauce społecznej papieŜy. Filantropia, humanizm i solidarność to „zsekularyzowane formy chrześcijańskiej miłości bliźniego”, którym brak jest teologicznego punktu odniesienia31.
• Na koniec odwołajmy się jeszcze do rozdziału polityki od religii, państwa od Kościoła, który zasadza się na słowach Jezusa o tym, iŜ Królestwo Jego
nie jest z tego świata (J 18, 36). Św. Augustyn dostrzegał w tych słowach powód
dla przeciwstawienia sobie porządku świeckiego i kościelnego, civitas terrena
oraz civitas Dei. Wprawdzie władcy świeccy oraz papieŜe nieodmiennie próbowali rozszerzyć swoje wpływy takŜe na drugi obszar, to jednak dualizm regnum i
sacerdotium nigdy tak naprawdę nie wygasł w chrześcijaństwie łacińskim.
Oczywiście rozdział ten odniósł sukces nie za sprawą Kościoła, lecz wbrew Kościołowi i za sprawą Rewolucji Francuskiej. Niemniej jednak naleŜy on dzisiaj
do dobroczynnych i wartych zachowania fragmentów dziedzictwa nowoŜytnej
Europy chrześcijańskiej32.

III. Dwa przykłady
Elementy toŜsamości chrześcijańskiej ujawniają się zarówno na poziomie
osobistym, jak i instytucjonalnym Unii Europejskiej. Ojcowie załoŜyciele Unii
Europejskiej – tacy jak Konrad Adenauer, Robert Schuman czy Alcide de Gasperi – posiadali, jak wiadomo, korzenie chrześcijańskie, a mówiąc ściślej, katolickie. Chciałbym tutaj wskazać na przykład o 40 lat późniejszy, którym jest
Jacques Delors. To właśnie jemu w drugiej połowie lat 80. udało się wyrwać
Europę z obezwładniającej „eurosklerozy”. Jego projekt był przede wszystkim
30

Władca świecki sprawuje wprawdzie nakazaną mu przez Boga posługę, ale jak kaŜdy inny
obciąŜony jest grzechem pierworodnym. Z tego względu naleŜy zapobiegać zwyrodnieniom władzy,
kompensując ludzką skłonność do naduŜywania władzy przy pomocy skutecznej kontroli (tamŜe, s.
15).
31
TamŜe, s. 20.
32
T. R e n d t o r f f, dz. cyt., s. 70.
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projektem gospodarczym – udało się mu urzeczywistnić utworzenie rynku wewnętrznego oraz połoŜyć fundament pod unię walutową. Nie kierował się przy
tym motywami czysto gospodarczymi, lecz równieŜ politycznymi, a mówiąc
słowami samego Delorsa – moralnymi. Inny przykład posiada charakter instytucjonalny: jest to Konstytucja Unii Europejskiej. Nie odwołuje się ona ani do
religii, ani do Boga, ale wyznaje wartości, które mają swoje korzenie w chrześcijaństwie.
Jacques Delors (ur. 20 lipca 1925 r.), syn urzędnika bankowego, w młodości
działał aktywnie w postępowych, katolickich ruchach młodzieŜowych. Ukształtował go katolicyzm społeczny wraz z jego wyobraŜeniem o konieczności równości społecznej rozumianej jako podstawa prawidłowo funkcjonującego społeczeństwa. Delors studiował prawo i ekonomię, a następnie rozpoczął pracę jako
urzędnik w banku, gdzie szybko awansował na kierownika działu. KaŜdy następny awans zawodowy odrzucał na rzecz swego zaangaŜowania w ruch chrześcijańskich związków zawodowych. W latach sześćdziesiątych zaczął pracę we
francuskiej Komisji Planowania, w 1969 r. stał się doradcą premiera Jacquesa
Chaben-Delmas, a w 1974 r. wstąpił do Partii Socjalistycznej. W 1979 r. z listy
Partii Socjalistycznej został wybrany do parlamentu Europejskiego, gdzie został
przewodniczącym komisji ds. walutowych i gospodarczych. W 1981 r. został
ministrem gospodarki i finansów Francji, w 1983 r. – burmistrzem miasta Clichy, a w latach 1985–1994 był przewodniczącym Komisji Wspólnoty Europejskiej33.
NajwaŜniejsze elementy jego europejskiego projektu mają swe korzenie w
katolicyzmie społecznym. Z jednej strony spoglądał na całość społeczeństwa
Europy przez pryzmat wielkiego bezrobocia, stagnacji gospodarczej oraz twardej
konkurencji zza oceanu i Japonii. Z drugiej strony doszedł do wniosku, Ŝe konkurencja ta nie jest wyłącznie konkurencją gospodarczą, lecz wynika równieŜ z
odmiennych modeli społecznych obecnych w „triadzie”, czyli w trójstronnej
relacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Europą i Japonią. Chodzi tutaj przede
wszystkim o stosunek pomiędzy partnerami społecznymi i o rozwój państwowości wspierającej politykę społeczną i politykę dobrobytu. Europejski model społeczny w przeciwieństwie do dwóch pozostałych modeli pozwala na indywidualny rozwój w ramach bezpieczeństwa socjalnego oraz na współpracę pomiędzy
partnerami umowy zbiorowej34.

33

M. L i s t, dz. cyt., s. 77.
W jednym »rogu« triady znajduje się kapitalizm anglosaski. Jego charakterystyczną cechą
są słabo zorganizowane relacje pomiędzy kapitałem a pracą oraz małe zaangaŜowanie państwa w
kwestie socjalne. W opozycji do niego znajduje się model japoński – w ramach firm panuje tutaj
34
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Delors był przekonany, Ŝe wszędzie w Europie panuje to samo poczucie społecznej solidarności, ta sama ochrona najsłabszych, równe moŜliwości uczestnictwa w Ŝyciu politycznym oraz te same wspólne działania i debaty35. Utrzymanie
tego modelu wymaga jednakŜe siły gospodarczej, technologicznej, finansowej i
walutowej, która jednakŜe zasadzać się musi na demokracji oraz sprawiedliwości36, ale i na etycznym odniesieniu do środowiska naturalnego37. Nie jest winą
Delorsa to, Ŝe jego projekt mógł zostać zrealizowany jedynie częściowo38. W
kaŜdym razie juŜ po trzech latach urzędowania doprowadził do tego, Ŝe rządy
krajów członkowskich podwoiły swoje kredyty na rzecz Wspólnoty, których
przeznaczeniem była budowa solidarnej Europy39.
W preambule projektu Konstytucji Unii Europejskiej kraje członkowskie
opowiadają się za kulturowymi, religijnymi i humanistycznymi tradycjami Europy, których wartości są nadal Ŝywe w jej dziedzictwie oraz podkreślają centralne
miejsce człowieka oraz wyobraŜenie o nienaruszalności i niezbywalności jego
praw. Artykuł 2 wylicza wartości, na których opiera się Unia: poszanowanie
ludzkiej godności, wolność, demokracja, państwo prawa i poszanowanie praw
człowieka. Wartości te są wspólne dla Państw Członkowskich. Celem Unii jest
stworzenie pokojowego społeczeństwa praktykującego tolerancję, sprawiedliwość i solidarność. Zgodnie z artykułem 3 (ustęp 3) Unia zobowiązuje się do
pracy na rzecz Europy zrównowaŜonego rozwoju opartego na wywaŜonym wzroście gospodarczym i sprawiedliwości społecznej, z jednolitym wolnym rynkiem
ścisła współpraca pomiędzy kapitałem a pracą, lecz w porównaniu do Europy mamy tutaj do
czynienia z mniejszą przestrzenią społeczną przyznawaną jednostce (tamŜe, s. 80).
35
J. D e l o r s: Das neue Europa. Carl Hanser Verlag. München/Wien 1993 s. 64.
36
Demokracja to nie tylko wiarygodność Europy w codziennym Ŝyciu, lecz równieŜ witalność
relacji społecznych, uczestnictwo w polityce jak największej liczby ludzi. Sprawiedliwość to nie
tylko adekwatna wynagrodzenie przyznawane za ducha przedsiębiorczości i gotowość do ryzyka,
lecz takŜe wspólnota, która wszystkim swym członkom zapewnia ojczyznę i gwarantuje równość
szans. Dlatego pytam, kiedy pojawi się pierwsza europejska umowa zbiorowa (tamŜe, s. 35).
37
Za słuszną rzecz uwaŜam to, byśmy do problemów ochrony środowiska podeszli od strony
etyki, gdyŜ to ona wskazuje nam wartości regulujące nasze zachowanie społeczne (...). To zbliŜenie
się do problemu »natury« powinno odbyć się, jak juŜ o tym wcześniej wspominałem, na drodze
nowej definicji naszej odpowiedzialności i naszych obowiązków: odpowiedzialności wobec natury,
jak i wobec przyszłych pokoleń oraz naszych państw – włączając w to państwa rozwijające się
(tamŜe, s. 98).
38
Wprawdzie 9 grudnia 1989 r. jedenaście ówczesnych krajów członkowskich przyjęło
„Wspólnotową Kartę Podstawowych Praw Socjalnych“, to jednak odbyło się to przy sprzeciwie
Wielkiej Brytanii. W kwestiach zwiększenia udziału Komisji w rządzeniu oraz podniesienia rangi
demokratycznej funkcji kontrolnej Parlamentu Europejskiego umowa ta przyniosła niejaki postęp,
lecz równocześnie nie stanowiła przełomu (M. L i s t, dz. cyt., s. 83–84).
39
Pieniądze mają być przeznaczone na rozwój obszarów zacofanych, restrukturyzację regionów i miast przemysłowych zagroŜonych kryzysem, walkę z trwałym bezrobocie, kształcenie zawodowe młodzieŜy oraz rozwój obszarów wiejskich (J. D e l o r s, dz. cyt., s. 66).
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oraz unią gospodarczą i monetarną, zmierzającej do pełnego zatrudnienia i generowania wysokich poziomów konkurencyjności i standardów Ŝycia. Unia zobowiązuje się promować gospodarczą i społeczną spójność (...) oraz ochronę
ekologiczną i socjalną, oraz realizować rozwój naukowy i technologiczny”. Unia
zobowiązuje się popierać równość kobiet i męŜczyzn, solidarność pomiędzy pokoleniami i ochronę praw dziecka. Unia zachowuje bogactwo jej kulturowego i
językowego zróŜnicowania oraz troszczy się o ochronę i rozwój kulturowego
dziedzictwa Europy. Wszystko to jest omówione szerzej w części II, w Karcie
Podstawowych Praw Unii, ale nie będziemy się teraz w to zagłębiać. Chcemy
jedynie wskazać, Ŝe Konstytucja szanuje status, którym Kościoły i stowarzyszenia religijne albo wspólnoty wyznaniowe cieszą się w państwach członkowskich,
zgodnie z ich przepisami prawnymi i go nie pomniejsza (artykuł 51, ustęp 1).
Ponadto Unia prowadzi regularny dialog z tymi Kościołami i organizacjami i
uznaje ich toŜsamość i ich szczególny wkład: [w budowę społeczeństwa] (artykuł
51, ustęp 3). Wprawdzie Konstytucja Unii Europejskiej nie zawiera invocatio
Dei, jak domagał się tego Kościół, niemniej jednak pozostawia wystarczająco
duŜo przestrzeni, by realizować treści wiary chrześcijańskiej. WyraŜa ona taką
antropologię, jaką reprezentuje równieŜ papieŜ Jan Paweł II w swych encyklikach społecznych. To właśnie odróŜnia Europę od wszystkich innych kontynentów: człowiek posiada pozycję prawną, która zgodna jest z jego podobieństwem
do Boga – w zakresie ochrony Ŝycia, w systemie prawnym i socjalnym, w wolności opinii40.
Kościół i współczesna Europa są podobne do matki i jej dziecka: to ona wychowała dziecko, wskazywała mu drogę i przekazywała wartości, na których
dziecko opiera swoje Ŝycie i do których zawsze w swym Ŝyciu będzie powracać.
Matka często z trudem przyznaje się do własnych poraŜek, lecz o wiele więcej
trudu musi sobie zadać, by pozwolić dziecku odejść, by zaakceptować jego dojrzałość i wycofać się. Dziecko trudzi się, by jawnie wyznawać przekazane mu
wartości będące jego spadkiem po matce, jako Ŝe często o te wartości walczono
wbrew niej samej. Dziecko jednak nie tylko zna te wartości, ale i je sobie przyswoiło. W swym Ŝyciu będzie się do nich odwoływać: w pewnych sytuacjach
być moŜe je zdradzi, lecz w innych sytuacjach urzeczywistni je nawet lepiej niŜ
ona sama.
Tłumaczyła z języka niemieckiego: ELIZA PIECIUL
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W. A c h l e i t n e r: Gott ist zu schade für eine leere Phrase in der Verfassung. Eckert:
Auch ohne Gottesbezug ist EU-Verafassungs ein Quantensprung. „Kirchenzeitung der Diözese
Linz” (2.10.2003).
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Miejsce katolicyzmu polskiego w nowych strukturach
społecznych, kulturowych i gospodarczych Unii
Europejskiej. Strategia dialogu i ekumenizmu

I. Europa – religijny i społeczno-kulturowy tygiel
Na europejskie dziedzictwo kulturowe i cywilizacyjne składają się dwie
wielkie tradycje: Wschodu i Zachodu. W pewnym uproszczeniu moŜna powiedzieć, Ŝe podwaliny intelektualne kultura wschodnia czerpie z idei Platona i św.
Jana, natomiast zachodnia sięga do Arystotelesa i św. Pawła. Wschód to duch,
metafizyka i prawosławie, Zachód – rozum, racjonalizm, katolicy i protestanci.
Tak wielkie bogactwo chwały, zebrane z róŜnych form wielkiej tradycji Kościoła,
mogłoby nam dopomóc do tego, aby Kościół zaczął na nowo oddychać w pełni
»obydwoma płucami«: jest to dzisiaj bardziej konieczne niŜ kiedykolwiek. Stałoby się to wielką pomocą w rozwoju dialogu prowadzonego pomiędzy Kościołem
katolickim i innymi Kościołami oraz Wspólnotami kościelnymi Zachodu – pisał
Jan Paweł II w Encyklice Redemptoris Mater z 1987 r. Metafora papieska odnosi
się przede wszystkim do działań ekumenicznych, poniewaŜ coraz częściej problem ten pojawia się w dyskusjach dotyczących kształtu religijnego przyszłej
Europy. Nie moŜe być mowy o autentycznym zjednoczeniu kontynentu, jeśli we
wspólnej Europie nie znajdzie się miejsce dla obu wyŜej wymienionych tradycji,
które mimo świadomości o wspólnych korzeniach ewangelizacyjnych i historycznych nadal są podzielone. Istnieją bowiem obawy, Ŝe po zlikwidowaniu Ŝelaznej kurtyny wykreują się nowe podziały, na kraje czerpiące z bogactwa doczesnego i kulturowego Unii Europejskiej, kraje katolickie i protestanckie (wyjątek
pod względem wyznaniowym stanowi Grecja) oraz kraje prawosławnego wschodu. Wyznawców prawosławia najbardziej irytuje teza, Ŝe Europa kończy się tam,
gdzie zaczyna się prawosławie – mówi profesor Viorel Ionita, prawosławny teolog z Bukaresztu. Dominują bowiem wartościujące opinie, Ŝe tylko to, co wy163

pływa z dorobku kultury zachodniej, jest toŜsame z tym, co europejskie. Pomiędzy krajami Europy zrzeszonej w Unii i poza nią z pewnością stanie bariera ekonomiczna. Zarysuje się równieŜ izolacja przestrzenna, polskie MSZ wprowadziło
juŜ wizy dla obywateli zza naszej wschodniej granicy, co jest zgodne z wymogami stawianymi przez Unię Europejską. SłuŜby Celne i Wojska Ochrony Pogranicza są przerzucane na wschód, by uszczelnić nową wschodnią granicę Unii,
a w środkach masowego przekazu do łask wraca określenie przedmurze chrześcijaństwa i wschodnia rubieŜ Europy. Pojawiają się więc początki polityki izolacji,
sprzeczne z ideami integracyjnymi postulowanymi po upadku komunizmu. Wydarzenia w Polsce sprzed dziesięciu lat stworzyły historyczną szansę, by kontynent europejski, porzuciwszy ostatecznie ideologiczne bariery, odnalazł drogę ku
jedności. Mówiłem o tym wielokrotnie, rozwijając metaforę »dwóch płuc«, którymi winna oddychać Europa, zespalając w sobie tradycje Wschodu i Zachodu.
Zamiast jednak oczekiwanej wspólnoty ducha dostrzegamy nowe podziały i konflikty. Sytuacja ta niesie dla polityków, dla ludzi nauki i kultury i dla wszystkich
chrześcijan pilną potrzebę nowych działań słuŜących integracji Europy – mówił
Jan Paweł II w czerwcu 1999 r., podczas wizyty w polskim parlamencie. PapieŜ
nie podaje gotowej recepty na połączenie obu kultur i stworzenie jednolitej duchowo Europy, mówi natomiast o wyzwaniu, jakie przypadło w związku z tym
chrześcijanom.
Chrześcijanie świeccy, jako obywatele i politycy, powinni takŜe wspierać
proces rozszerzania Unii przez wzgląd na wzbogacenie kultury w sposób dyfuzyjny. W kolejce do członkostwa w Unii stoją prawosławne kraje, takie jak Rumunia i Bułgaria. WaŜne jest, aby przystąpienie dziesięciu nowych państw członkowskich nie prowadziło do nowych podziałów w Europie. Wielkie wysiłki na
rzecz przygotowań do członkostwa w Unii Europejskiej podjęły juŜ Bułgaria i
Rumunia, choć nie są one jeszcze gotowe do zamknięcia rokowań w sprawie
przystąpienia. Zachęcamy je do kontynuowania tych wysiłków i z zadowoleniem
witamy zaangaŜowanie Unii na rzecz zwiększania pomocy, aby kraje te osiągnęły cel, jaki same sobie postawiły, a mianowicie przystąpienie do UE w 2007 r. –
stwierdzono w deklaracji Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej
(COMECE) odnośnie przystąpienia nowych państw do UE. Deklaracja Komisji
Episkopatów Wspólnoty Europejskiej pt. Nadzieja, zaufanie, solidarność została ogłoszona przed szczytem w Kopenhadze. Pada tutaj wątpliwość, czy owocna
będzie ta współpracować oraz dialog pomiędzy religiami, jeśli nie zna się partnera tych relacji, a przecieŜ wiedza przeciętnego katolika czy protestanta z Europy
Zachodniej na temat prawosławia jest szczątkowa. Dlatego duŜą rolę powinny,
na tym etapie dialogu, odegrać chrześcijańskie media i ośrodki naukowe. MoŜna
by teŜ przybliŜyć wiernym tradycję i teologię Kościołów chrześcijańskich. Warto więc wykorzystać takie inicjatywy jak Tydzień Modlitw o Jedność Chrześci-
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jan, obchodzony kaŜdego roku w styczniu. Polsce jako krajowi pogranicza religijno-kulturowego moŜe przypaść odpowiedzialna rola pośrednika między
wschodem i zachodem, metafizyką, duchowością, a pragmatyzmem. Rola ta nie
będzie podejmowana po raz pierwszy, gdyby cofnąć się kilka wieków wstecz.
Kościół pamiętając o tym, Ŝe na chrześcijańską toŜsamość Europy składa się
tradycja i Wschodu, i Zachodu w ramach ekumenizmu podkreśla, Ŝe to, co podobne, winno Kościoły łączyć, natomiast to, co jest róŜne, ma je wzbogacać.
Chrześcijańskie korzenie Europy to nie tylko św. Benedykt i św. Wojciech, ale
teŜ święci Cyryl i Metody. Tendencje zjednoczeniowe i ekumeniczne bazujące
na wspólnych korzeniach są wyraźne, zarówno wśród przedstawicieli katolickich
środowisk intelektualnych w Polsce jak i w krajach obecnej Unii. Kościoły powinny być pomostem między Wschodem a Zachodem – mówił w 2001 r. Wolfgang Thierse, przewodniczący Bundestagu i czołowy polityk niemieckiej socjaldemokracji, podczas Kongresu „Renovabis – Akcji Solidarności Katolików
Niemieckich z Mieszkańcami Europy Środkowej i Wschodniej”. Wielu przedstawicieli Kościoła, jak i osób świeckich zadaje sobie pytanie w jaki sposób
chrześcijanie mają w praktyce budować te pomosty? Wysiłek ten komplikuje
fakt, Ŝe Kościoły Wschodu i Zachodu nadal pozostają podzielone. Stąd właśnie
ruch ekumeniczny poprzez dąŜenie do zjednoczenia chrześcijaństwa jest istotnym elementem budowy zjednoczonego kontynentu w sferze społecznej i moralnej. Biorąc pod uwagę świecki charakter Unii, Kościoły tylko współpracując ze
sobą będą liczącym się głosem na europejskiej arenie politycznej i społecznej.
Poza tym Kościół jest wspólnotą osób świeckich i duchownych. Dlatego teŜ
współpraca Kościołów, tj. świeckich i duchownych członków wspólnot winna
doprowadzić do zbliŜenia społeczeństw, co stanowi fundamentalny filar integracji europejskiej.
Kamieniem milowym na drodze ekumenicznego dialogu i zjednoczenia Kościołów Europy Wschodniej, a takŜe Zachodniej jest prowadzona od ćwierćwiecza działalność Jana Pawła II. Oprócz niezliczonych wypowiedzi, gestów, encyklik czy dokumentów świadczących o jego zaangaŜowaniu na rzecz jedności
chrześcijan często mówi się o papieskich pielgrzymkach i spotkaniach z przedstawicielami Kościołów wschodnich. MoŜna tutaj wspomnieć podróŜ do Rumunii w maju 1999 r. (kraju o przewadze wyznawców prawosławia), na Ukrainę w
czerwcu 2001 r., czy do Bułgarii w maju 2002 r. W październiku 2002 r. w Watykanie gościł zwierzchnik Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego patriarcha
Teoktyst. Podczas spotkania patriarcha wyraził obawę o zauwaŜalne procesy
zdechrystianizowana Europy, która stanowiąc coraz silniejszą jedność gospodarczą, legislacyjną, cywilizacyjną i kulturowa, nie dba o poparcie Kościołów
chrześcijańskich dla procesów unifikacyjnych kontynentu. Przedstawiciel Ko-
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ścioła prawosławnego podkreślił, Ŝe tylko współpracujące ze sobą Kościoły będą
w stanie wywrzeć jakikolwiek znaczący wpływ na integrację europejską.
Dialog między wyznaniami chrześcijańskim, który szybko rozwija się od
Soboru Watykańskiego II, przeŜywa jednak dobre i złe chwile. Kościół katolicki
utrzymuje dobre stosunki np. z prawosławnym patriarchatem w Konstantynopolu, któremu przewodniczy Bartłomiej I. Natomiast stosunki z Patriarchatem Moskiewskim są bardzo napięte; zwłaszcza po tym, jak w 2002 r. Stolica Apostolska podniosła do rangi diecezji cztery administratury apostolskie w Rosji. Następstwem było m.in. utrudnianie katolickim kapłanom wykonywania swojej
posługi. Tamtejsza Cerkiew zarzuca katolikom uprawianie tzw. prozelityzmu,
czyli agresywnej akcji misyjnej na terenach tradycyjnie prawosławnych1.
Bardzo waŜnym forum kontaktów prawosławno-protestancko-anglikańskich
jest Światowa Rada Kościołów, załoŜona w 1948 r. Dziś naleŜą do niej 342
wspólnoty i stowarzyszenia chrześcijańskie z kilkudziesięciu krajów, liczące
ponad 400 mln wiernych. Zgromadzenie Ogólne Rady jest organem zarządzanym
przez Arama I, ormiańskiego patriarchę Cylicji oraz dr Konrada Raisera, ewangelika z Niemiec. Rada spotyka się raz na kilka lat. Komitet Naczelny ŚRK, złoŜony ze 160 przedstawicieli róŜnych wyznań sprawuje ciągłą kontrolę nad statutową działalnością. Z uwagi na mnogość przedstawicieli róŜnych wyznań takŜe
w Światowej Radzie Kościołów dochodzi do sporów, np. dotyczących nadmiernego liberalizmu w decyzjach Rady (m.in. zgody na kapłaństwo kobiet, wprowadzanie do liturgii i tłumaczeń Biblii tzw. języka inkluzywnego, tj. ukazywania
Boga jako istoty o cechach kobiecych i męskich zarazem, np. dokonywano zmian
w wersach Modlitwy Pańskiej: Ojcze-Matko nasza). Kościół katolicki ma w
ŚRK status obserwatora.

II. Kościół w poszukiwaniu jedności
Bardzo waŜnym wyzwaniem dzisiejszych czasów, czasów stojących pod
znakiem zjednoczenia jest kwestia jedności chrześcijan. MoŜna by zacytować
swoisty testamentem dla Kościoła, którym jest modlitwa Jezusa Chrystusa: Oby
się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, Ŝeś Ty Mnie posłał i Ŝe Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś (J 17, 23). Zadaniem chrześcijan jest prowadzić
działanie w kierunku tworzenia jednego Kościoła, mającego moŜliwości reali1

Ostatnio Kościół katolicki znalazł się na pierwszym miejscu wśród organizacji zagraŜających bezpieczeństwu państwa w Raporcie o ekstremizmie religijnym w Rosji przygotowanym przez
przedstawicieli administracji prezydenta, rządu federalnego i słuŜb specjalnych. Kontaktów Kościoła katolickiego z prawosławnym nie ułatwiają takŜe wewnętrzne podziały w ramach tej wspólnoty, np. na Ukrainie działają trzy nawzajem nie uznające się Cerkwie – Autokefaliczna, Patriarchat Kijowski i Patriarchat Moskiewski.
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zowania swojego posłannictwa w nowej, pojmowanej globalnie rzeczywistości.
Sformułowano apele, m.in. wychodzące z ust Jacques’a Delors’a, ówczesnego
przewodniczącego Komisji Europejskiej, iŜ trzeba dać Europie duszę, poniewaŜ
konstrukcja prawno-gospodarcza nie moŜe stanowić prawdziwej Europy. Nasuwa się tutaj porównanie do Goliata, glinianego kolosa, bezsilnego, gdyby pozbawić go kreatywnego/magicznego słowa na zwitku pergaminu (duszy).
ZłoŜona sytuacja Kościoła w Europie, stojącego przed długą drogą do jedności jest bardzo skomplikowana. Tego typu wysiłki są podejmowane, choć moŜe nadal w zbyt małej skali. Ale takŜe trzeba zwrócić uwagę, Ŝe często oczekujemy szybkich, spektakularnych sukcesów, podczas gdy droga przed Kościołem
jest długa i wyboista. Aczkolwiek w zakresie oficjalnego dialogu ekumenicznego
dokonano juŜ bardzo wiele, zwłaszcza od czasu Soboru Watykańskiego II. Bardzo waŜnym etapem na tej drodze jest Wspólna Deklaracja w sprawie nauki o
usprawiedliwieniu, podpisana 31 października 1999 r. w Augsburgu przez przedstawicieli Kościoła rzymskokatolickiego oraz luterańskiego. Jest to sygnał, Ŝe po
niemal pięciu stuleciach rozpoczęła się drogę odwrotu od tendencji rozłamowych, zapoczątkowanych w XVI w. Podobnie bardzo waŜną sprawą są wszelkie
deklaracje o wzajemnym uznawaniu sakramentu chrztu – dokument taki został
podpisany takŜe w Polsce2.
Sprawa jedności Kościoła to nie tylko zagadnienia ekumeniczne – takŜe
wewnątrz Kościoła katolickiego powinniśmy o tę jedność bardzo się starać. Nawet w naszym lokalnym otoczeniu niejednokrotnie napotykamy trudności, na
przykład w relacjach między wspólnotami łacińskimi, a greckokatolickimi. Trzeba wiele cierpliwości i obustronnej dobrej woli, aby je przezwycięŜyć; chyba
trzeba teŜ przezwycięŜyć fałszywe tendencje do łączenia spraw kościelnych ze
sprawami stosunków między narodami. Religijny nacjonalizm jest zawsze tragicznym nieporozumieniem – św. Paweł juŜ dawno temu pisał, iŜ nie ma juŜ
śyda ani poganina, nie ma juŜ niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma juŜ
męŜczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie (Ga 3, 28; por. Kol 3, 11). Dlatego tak waŜne jest właściwe ustawienie
relacji między wiarą chrześcijańską a patriotyzmem, choć narody europejskie
mają z tym powaŜne trudności. Dialog, jaki toczy się obecnie w społeczeństwie i
Kościele odnośnie roli Polski w strukturach UE, ukazuje, jak trudno przełamać
zakorzenione stereotypy myślenia.

2

Por. M. P i e ń k o w s k i: Jak warto patrzeć na Kościół? „Pastores”. R. 2003 nr 18 (1) s. 7–

19.
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III. Społeczeństwo polskie i Kościół katolicki wobec nowych
trendów przemian społecznych i kulturowych
Dla Polaków jeszcze do niedawna słowo globalizacja kojarzyło się z happeningami ulicznymi w Toronto, Davos, Durbanie, Pradze, itd. Młodzi ludzie roztańczeni, ze śpiewem na ustach ścierali się z policją, demolowali znienawidzone
restauracje McDonald’s, palili samochody. Typowe obrazy z serwisów informacyjnych, do których „przyzwyczaja się” nas od wielu juŜ lat, obrazy zewnętrzne,
nie dotyczące na pozór Polski. Obecnie przemiany globalne odciskają wyraźne
piętno na strukturze społecznej w Polsce, poniewaŜ nie wystarczy juŜ rola obserwatora, musimy jako społeczeństwo dokonać wyborów, zająć stanowisko,
czasem sprzeciwić się. Takim zagadnieniem pełnym pytań i nie udzielonych
jeszcze odpowiedzi jest dalsza rola religii katolickiej w Polsce po jej wejściu do
UE. Padają równieŜ pytania o przyszłą rolę katolicyzmu polskiego w Unii. Czy
polskim katolikom przypadnie rola, którą ponad 1000 lat temu odegrał św. Wojciech w Polsce?
Często na pytanie, czy wejście do UE oznacza upadek wartości moralnych
eksperci i autorytety odpowiadają, Ŝe nie potrzeba wchodzić do Unii, by społeczeństwo uległo degradacji, wręcz autodestrukcji moralnej. Prawdą jest, Ŝe jednak wciąŜ mamy zapisy prawne, róŜne od unijnych w zakresie rozwodów, aborcji, pornografii, reklam uŜywek, eutanazji, antykoncepcji, preferencji legislacyjnych co do nowych „modeli rodziny”. Prawodawstwo ułatwia działanie organizacjom religijnym i zapewnia w miarę moŜliwości sprzyjające warunki ochrony
przed sektami. Wejście do Unii w wielu przypadkach wymusi dostosowanie
prawa natychmiast, bądź w najbliŜszej przyszłości do standardów unijnych.
W lipcu 2002 r. parlament europejski przyjął Raport w sprawie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Poprzez ten dokument dopuszcza się aborcję i antykoncepcję. Charakterystyczne, Ŝe raport spotkał się z krytyką nie dlatego, Ŝe jest
niemoralny, ale poniewaŜ nie sprzyja euroentuzjastom. O legalizacji aborcji w
Szwajcarii w czerwcu 2002 r. zadecydowało referendum – pomysł głosowania w
sprawie Ŝycia ludzkiego chcą takŜe przeforsować członkowie Unii. Z kolei Trybunał Konstytucyjny Niemiec potwierdził 16.07.2002 r., Ŝe homoseksualiści
mogą zawierać małŜeństwa, uznając to za zgodne z prawem konstytucyjnym.
Szwecja w czerwcu 2002 r. głosowała za dopuszczeniem adopcji w parach homoseksualnych. Holendrzy dopuszczają prawne zawieranie małŜeństw homoseksualnych od kwietnia 2002 r., rozszerzając uprawnienia takich małŜeństw do
moŜliwości adopcji dzieci. NaleŜy przypuszczać, Ŝe „dyskryminujące”, w rozumieniu prawodawstwa unijnego ustawy w innych krajach członkowskich, takich
jak choćby Polska mogą zostać zaskarŜone przez obywateli Polski do instytucji
unijnych w Strasburgu.
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KaŜdy obywatel Unii Europejskiej ma narzędzie prawne do walki z nierównościami prawnymi na terenie całej Unii, moŜe to wykorzystać do podwaŜania,
bądź zmiany standardów prawnych o charakterze lokalnym, narodowym, np.
polskim. MoŜe to stanowić pewne zagroŜenie dla suwerennych decyzji Polski,
poniewaŜ Unia moŜe wywierać na poszczególne państwa członkowskie nacisk,
np. ekonomiczny, jeśli zostaną naruszone prawa człowieka i obywatela (w świetle legislacyjnych przepisów Unii Europejskiej).
Polska zostanie de facto włączona w struktury Unii Europejskiej juŜ w maju
2004 r. Ta chwila prowokuje do stawiania wielu pytań dotyczących przyszłości
Polski i Polaków w tym europejskim tyglu kulturowym. Polacy próbują odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ów tygiel nie homogenizuje naszej narodowej
toŜsamości, idei i wartości wypływających z religii, a naraŜonych na przeciwwagę atrakcyjnego liberalizmu unijnego opartego w głównej mierze o świeckie
idee. Wielkie znaczenie mają tutaj postulaty i diagnozy wysuwane przez przedstawicieli środowisk opiniotwórczych. Katolicka Agencja Informacyjna zamieszcza je na swojej witrynie internetowej. Jedna z takich diagnoz dotyczy
problematyki zachowania i pielęgnowania toŜsamości narodowej i religijnej w
warunkach Unii Europejskiej.
Na to pytanie odpowiadają: socjolog prof. Edmund Wnuk-Lipiński, prymas
Belgii kard. Godfried Danneels, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki
oraz metropolita gnieźnieński abp Henryk Muszyński.
Abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański: Będziemy sobą. Po wejściu
do Unii Europejskiej Włosi pozostali Włochami, Francuzi – Francuzami, a Hiszpanie – Hiszpanami. To prawda, Ŝe kaŜdy z tych krajów odczuwa presję praw
unijnych i na co dzień doświadcza trudności z ich realizacją, jednak Ŝaden z tych
krajów nie utracił swojej duszy. Polska jest krajem mocnym, duŜym, mającym
swoją długą historię i swoją własną toŜsamość, która nie moŜe po prostu wyparować. Chyba, Ŝe nie miałby Ŝadnego szacunku do siebie, i Ŝe dotąd Ŝyje Ŝyciem
pozornym i nieprawdziwym.
Prof. Edmund Wnuk-Lipiński, socjolog. JeŜeli Polacy będą się czuli Polakami, to będą się czuli tak bardziej w Unii niŜ poza nią. Kiedy Polacy są między
sobą, toŜsamość narodowa nie ma wyróŜnika, bowiem toŜsamości ujawniają się
w róŜnych kontekstach społecznych. Kiedy spotyka się Belg i Niemiec w buszu
afrykańskim, to nie ujawniają się ich toŜsamości narodowe w pierwszej mierze,
tylko europejska. To dwóch Europejczyków spotkało się w afrykańskim buszu.
Kiedy w Unii Europejskiej spotyka się Duńczyk z Francuzem, czy Niemiec z Anglikiem, to oni nie myślą o sobie, Ŝe są Europejczykami, bo wiedzą, Ŝe są Duńczykami, Francuzami, Niemcami czy Anglikami. Podstawą tworzenia toŜsamości
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europejskiej moŜe być jeden z waŜniejszych elementów kulturowych, tj. religia
wraz z zawartym w niej przesłaniem moralnym i etycznym. Próby unifikacji krajów Europy ze względu na wiarę miały juŜ miejsce w przeszłości3, jednak nigdy
jeszcze nie miały tak dobrego podłoŜa społecznego, militarnego i gospodarczego. Dotychczasowe obserwacje wskazują, Ŝe poprzez obcowanie z innymi narodowościami w Unii Europejskiej nie tylko nie zanika toŜsamość narodowa, ale
co więcej utwierdza się, rośnie, dlatego Ŝe jest ciągle wystawiana na inne toŜsamości narodowe. Nawet gdyby Polacy chcieli zapomnieć o swojej toŜsamości
narodowej, to inni im o niej przypomną, bo oprócz poczucia własnej toŜsamości
jest toŜsamość nabywana przez tzw. stygmatyzację, czyli postrzeganie innych.
Abp Henryk Muszyński, metropolita gnieźnieński mówi, Ŝe obawy [przed
Unią Europejską] wynikają bez wątpienia z lęku, Ŝe religijność i wiara Polaków
na skutek laicyzujących wpływów zostanie znacznie osłabiona. Nie ulega wątpliwości, Ŝe wejście Polski do Unii jest powaŜnym wyzwaniem dla wiary Polaków. Osobiście nie podzielam tych obaw. Stwierdzenie, Ŝe nie pójdziemy do Europy, gdyŜ jest ona bezboŜna, jest z gruntu fałszywe. Fakt, Ŝe Europa jest bezboŜna wskazuje na potrzebę ewangelizacji. Jako chrześcijanie i wierni Kościoła
musimy sobie uświadomić, Ŝe jesteśmy posłani do wszystkich. Istota problemu
tkwi w tym, czy ten chrześcijański wymiar, o którym tyle mówimy, będziemy potrafili w sposób skuteczny zaprezentować na zewnątrz. Czy nasz polski katolicyzm potrafimy przełoŜyć na kategorie bardziej powszechne, moŜliwe do przyjęcia dla innych społeczeństw. JeŜeli nasza wiara będzie dorastała do miary wyzwań, moŜemy z tego procesu wyjść wzmocnieni. Wymaga to jednak ustawicznego wysiłku nad pogłębieniem jakości naszej wiary (KAI) 4.

3
Zob. D. M a t t h e w: Wielkie kultury świata. Europa średniowiecza. Warszawa 1996 s. 36–
108; 182–206; T. K o r z o n: Kurs historyi wieków średnich. Warszawa 1872 s.63–73; 201–242;
277–285.
4
Opinie ekspertów i przedstawicieli środowisk opiniotwórczych cyt za: e.kai.pl magazyn internetowy katolickiej agencji informacyjnej (http://europa.e.kai.pl/).
** PapieŜ akceptuje Unię ale pod określonymi warunkami. Przede wszystkim pod warunkiem
uznania toŜsamości narodów, szacunku do wartości chrześcijańskich i ogólnoludzkich (...) są dla
mnie dwa pryncypia, do których biskupi muszą się odnieść zabezpieczenie toŜsamości kulturowej i
szanowanie praw BoŜych, które są uniwersalne. Jeśli dojdę do rozeznania, Ŝe jest to zagroŜone,
będę głosował na „nie” (....) Historia uczy, Ŝe tam gdzie w Ŝyciu publicznym usunęło się Boga. tam
gdzie ginie prawdziwa religia, nie pojawia się pustka, ale wchodzi antyreligia, przesąd, uprzedzenie. Ginie szeroki humanizm religijny, jawi się dehumanizacja. Liberalizm bez religii skutecznie
przygotowuje wejście totalitaryzmu (ks. abp J. M i c h a l i k – za tyg. „Źródło”).
** JeŜeli Polska wejdzie do Unii, przejdzie przez najgłębszą przemianę strukturalną w swej
historii, a w końcu zniknie jako niepodległe państwo (prof. N. F r a g e l l i).
** Zawierzcie mojej metodzie! Ja wam dostarczę wschodnie landy w taki sposób, Ŝe ich dzisiejsi administratorzy, Polacy, będą nam jeszcze wdzięczni za to, Ŝe zostali wreszcie Europejczykami (G. S c h r o e d e r).
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IV. Polak – obywatel zjednoczonej Europy.
Człowiek pogranicza kulturowego
Religia jest niezbędnym warunkiem istnienia właściwie zintegrowanego
społeczeństwa. W sytuacjach społecznych zachowania emocjonalne i alogiczne
cechują funkcjonowanie „mas”, prowadzą bardzo często do patologii społecznych. Religia, wraz z jej zasadami i normami moralnymi stanowi naturalną i
niepodwaŜalną zaporę przed tego typu dysfunkcjami społecznymi, mając do
dyspozycji m.in. sankcje negatywne i pozytywne. Konfucjusz potwierdzał integracyjną rolę religii mówiąc, ze obrzędy religijne jednoczą ludzi w określoną
zbiorowość oraz stanowią zaporę przed ekscesami do których ludzie są nawykli5.
MoŜe to być wskazówką przy otwartym problemie wciągania katolickiego kraju,
** To, do czego niektórzy tak bardzo się spieszą, to nie jest Europa. Tę prawdziwą Europę
Polska moŜe wskrzesić, jeśli będzie sobą i jeśli przyjmie profetyczne nauczanie Jana Pawła II. Nie
pozwólmy, by nas jeszcze raz sprzedano na „wolnym rynku” Europy (ks. prof. J. B a j d a – Instytut
Edukacji Narodowej).
** Demokracja albo będzie chrześcijańska, albo jej nie będzie. Demokracja antychrześcijańska jest karykaturą, która skończy się albo tyranią, albo anarchią. (R. S c h u m a n n, ojciec UE).
** Pruski kanclerz B e t h m a n n H o l l w e g, 9 września 1914 r.: NaleŜy osiągnąć ustanowienie środkowoeuropejskiego związku gospodarczego drogą wspólnych układów celnych, obejmujących Francję, Belgię, Holandię, Danię, Austro-Węgry, Polskę, oraz ewentualnie takŜe Włochy, Szwecję i Norwegię. Związek ten, wprawdzie bez wspólnej konstytucyjnej nadbudowy i przy
zachowaniu zewnętrznej równości swoich członków, ale faktycznie pod niemieckim kierownictwem,
będzie musiał utrwalić panowanie gospodarcze (wirtschafliche Vorherrschaft) Niemiec nad Środkową Europą (F. F i s c h e r 1959, Deutsche Kriegesziele, Revolutionierung und Separatfrieden im
Osten 1914–1918. „Historische Zeitschrift”. Monachium, 188; 249–310; za „Opoka w Kraju” nr
44).
** Opłaty, które Niemcy muszą uiszczać za kaŜdy kraj przystępujący do Unii, finansują się łatwo poprzez ogromne nadwyŜki handlowe, które wygospodarowuje się z handlu z tymi krajami. Z
ekonomicznego punktu widzenia nie powstają dla Niemiec przez to Ŝadne dodatkowe koszty. Niemiecki wkład w rozszerzenie wynosi rocznie nieco ponad jeden miliard euro. Taniej Niemcy nie
mogą kupić stabilizacji na swojej granicy wschodniej (G. V e r h e u g e n 28.02.2002 w „Wirtschaftswoche”).
** Wzrośnie bieda i bezrobocie, rolnictwo nie wytrzyma konkurencji, ziemię kupią bogaci,
będzie kultura telewizyjna – bp J. Z a w i t k o w s k i („Rzeczpospolita” 12.II.02).
** Wobec takiej ideologii nie moŜna być naiwnym. Polska i Kościół polski nie mogą wchodzić na ślepo do wspólnoty bezboŜnej i nieprawej, do ideologii typu rewolucji francuskiej lub
bolszewickiej (ks. Czesław S. B a r t n i k).
** Pragnieniem moim (...) jest to, by Europa suwerenna i wyposaŜona w wolne instytucje
rozszerzyła się kiedyś aŜ do granic, jakie wyznacza jej geografia, a bardziej jeszcze historia. JakŜe
miałbym tego nie pragnąć, skoro inspirowana wiarą chrześcijańską kultura tak głęboko naznaczyła dzieje wszystkich ludów naszej Europy, ludów greckich i łacińskich, germańskich i słowiańskich
(Jan Paweł II – przemówienie w parlamencie europejskim, 11.10.1998).
Wypowiedzi te modelują dwie skrajnie róŜne opinie na temat Unii, a takŜe roli, jaką odegra w
przemianach społecznych i kulturowych społeczeństwa polskiego.
5
Zob. J.M. Y i n g e r: Funkcjonalne i konfliktowe modele społeczeństwa. W: Socjologia religii. Antologia tekstów. Wybór i oprac. W. P i w o w a r s k i. Kraków 1998 s. 75 i nn.
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jakim bezsprzecznie jest Polska w struktury unijne. Polska wniesie duŜy ładunek
religijności, połączony z patriotyzmem. Integracyjną rolę religii podkreślano,
gdy Polska była rządzona przez komunistów, a Kościół katolicki konsolidował
środowiska opozycyjne. Kościół takŜe ma swoich męczenników za wiarę i wolność, choćby ks. Jerzy Popiełuszko, czy kard. Stefan Wyszyński.
Badacze zajmujący się naukami społecznymi są skłonni podtrzymywać opinię, o wspieraniu przez religię porządku społecznego. Jednak bardzo często badacze opierając się o wartościujące przesłanki twierdza, ze mimo roli integrującej system społeczny, religia raczej trzyma w ryzach społeczeństwo. Pogląd ten
zbliŜa nas do marksistowskiej tezy, ze religia jest opium dla ludu, a wszystkie
konflikty i napięcia społeczne kontroluje się za pomocą funkcjonujących w jej
obrębie wierzeń i praktyk religijnych. Przynosi to korzyści wąskiej elicie rządzącej, która stosuje swoistą technikę dziel i rządź, blokując jednocześnie proces
zmian, którym początek mogłyby dać twórcze, reformatorskie jednostki z podporządkowanych mas.6 Są to praktyki stosowane i spotykane w zjednoczonej Europie, m.in. w Irlandii Północnej, gdzie Belfast stał się krwawą areną walk pomiędzy katolikami (Irlandczykami) i protestantami (Anglikami). W byłej Jugosławii
podziały etniczne pokrywają się z róŜnicami w wyznawanej religii muzułmańskiej, katolickiej i prawosławnej prowadząc do eskalacji etniczno-religijnego
konfliktu7.
Yinger pisząc o zmiennych wpływających na integracyjną funkcję religii
podaje nam, Ŝe religia pełni mniejszą rolę integracyjną w społeczeństwie, którego członkowie wyznają więcej niŜ jedną religię, co moŜna z całą pewnością
stwierdzić biorąc pod uwagę społeczeństwo UE. Jednak nie mówi nic na temat
aktywnej działalności ekumenicznej, która ma na celu stworzenie zjednoczonej
religii. Działania te inicjują nie tylko środowiska katolickie, ale takŜe innych
chrześcijańskich Kościołów8.

V. Wielowątkowość europejskiego chrześcijaństwa. Kościół
z bagaŜem 2000 lat tradycji
Kościół w Europie zajmuje w historii chrześcijaństwa wyjątkową pozycję.
Poza Europą, tylko w zachodniej części Azji oraz lokalnie w Egipcie istnieją
wspólnoty chrześcijańskie o tak długiej tradycji, przy czym tamte wspólnoty
6

Zob. j.w., s. 74.
Zob. D. W a r s z a w s k i: Koniec Jugosławii. „Gazeta Wyborcza” z dn. 15.03.2002 s. 10.
8
Zob. A. L e s z c z y ń s k i: Kościół ewangelicko-metodystyczny. „Wiedza i śycie” nr
3/1997; K. K a r s k i: Anglikanizm. „Wiedza i śycie” nr 4/1996.
7
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zostały znacząco osłabione w ciągu stuleci islamskiego panowania w sensie potencjału demograficznego oraz kulturowego. Tymczasem w Europie w ciągu
stuleci Kościół nie tylko rozwijał się, ale takŜe wzbogacał w róŜnorodność stylów myślenia oraz duchowości, zarówno wśród duchownych jak i świeckich.
Gdy chcemy zrozumieć obecną sytuację Kościoła w Europie, musimy przyjąć do
wiadomości pojawianie się nowych prądów duchowych, nowych idei, nowych
sposobów wyraŜania wiary. Tworzy to wyjątkową wielowątkową Europę pod
względem wyznaniowym.
W praktyce właśnie ta wielowątkowość europejskiego chrześcijaństwa
sprawia, Ŝe trudno nam ogarnąć wszystkie jej aspekty. W wyniku złoŜonych
procesów historycznych w Kościele pojawiały się bardzo róŜne sposoby wyraŜania wiary, róŜne nowe struktury organizacyjne, oraz nowe alternatywne modele
duszpasterstwa. Kolejną trudność stanowią podziały wśród chrześcijan, w wyniku których róŜne grupy rozwijały się niezaleŜnie, często we względnej izolacji
od innych grup chrześcijańskich.
Kościół przechodzi szereg przemian, jest to proces nie do końca zaplanowany, a przynajmniej brak jest ostatecznej wizji tego procesu. Najnowsza historia
Kościoła w społeczeństwie jest tego dowodem. Zupełnie inaczej toczą się losy
Kościoła we Francji, Irlandii, Hiszpanii, a inaczej w Niemczech. We Francji, po
kryzysie przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX stulecia, Kościół
odradza się jako elitarny, poniekąd mniejszościowy, ale zdumiewająco Ŝywotny i
aktywny na polu ewangelizacji i działalności społecznej. W ciągu kilku ostatnich
lat powstało tam wiele nowych form Ŝycia zakonnego i wspólnot dla świeckich,
takich jak: Arka, Wiara i Światło, Wspólnoty Jerozolimskie, Wspólnota Błogosławieństw, Emmanuel, Chemin Neuf, Chleb śycia i wiele innych. Odnowiły
one nie tylko oblicze Kościoła we Francji, ale mają juŜ swe komórki organizacyjne w innych krajach europejskich (takŜe w Polsce), przyczyniając się do odnowy oraz pogłębiania lokalnego Ŝycia religijnego. We Włoszech – takie wspólnoty, jak Focolari, Comunione e Liberazione, Wspólnota św. Idziego teŜ powstały z myślą o ponadgranicznym funkcjonowaniu ewangelizacyjnym i działają w
wielu krajach. W Hiszpanii działa aktywnie Droga Neokatechumenalna. W
znacznie mniejszym stopniu natomiast wspólnoty takie są obecne na obszarze
kultury niemieckojęzycznej; tam dominuje duszpasterstwo tradycyjne, w uzaleŜnieniu i ramach instytucjonalnych. Polska pod tym względem stanowi połączenie
tych opcji. W środowiskach wiejskich dominuje bowiem tradycyjny model duszpasterstwa, spełniając efektywnie swoją rolę. W środowisku wielkomiejskim, np.
młodzieŜy akademickiej działają wspólnoty, w których księŜa promują nowy
model duszpasterstwa oparty na duŜej wiedzy (teologicznej, psychologicznej i
społecznej) oraz cechach charyzmatycznych. Zespół tych cech (charyzmatyczny
ekspert) kreuje najskuteczniejszy model autorytetu wśród młodych ludzi.
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VI. Kościół Polski w Europie z perspektywy historycznej
Kościół w Polsce stanowi organiczną część Kościoła w Europie, co więcej –
część dość specyficzną. Kościół w Polsce jest w przewaŜającej mierze łaciński.
Na tradycji zarówno naszego Kościoła, jak i polskiej mentalności w decydujący
sposób zawaŜyły tradycje I Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz problemy
związane z Ŝyciem pod zaborami, wzmocnione dramatycznymi doświadczeniami
minionego wieku, takimi jak II wojna światowa i ciemne pół wieku komunizmu,
przepełnionego ateizacyjną indoktrynacją.
Przy całej swej specyfice Kościół w Polsce jest prawdziwym owocem
chrześcijaństwa europejskiego, poniewaŜ w jego kreowaniu brali udział, oprócz
Polaków przedstawiciele innych, obcych nacji odciskając silne piętno na charakterze tej instytucji. Było kilka etapów ingerencji cudzoziemców w tworzenie
Kościoła polskiego, prawdziwego „Kościoła pogranicza”. Działalność misyjną
na terenie Polski prowadzili na początku chrystianizacji prawie wyłącznie cudzoziemcy, św. Jadwiga, Kinga i bł. Jolanta, Wojciech, Brunon z Kwerfurtu, bł.
Radzim Gaudenty. Te osoby nierozdzielnie związane z najlepszą i najstarszą
tradycją Kościoła w Polsce, wniosły bardzo wiele w budowę polskiej tradycji
chrześcijańskiej. Byli takŜe Polscy chrześcijanie, Stanisław ze Szczepanowa, bł.
Czesław – byli Polakami, aczkolwiek wykształcenie i formację duchową otrzymali w znacznej mierze za granicą.
Religijność instytucjonalną polskiego katolicyzmu modyfikowała więc
wielka rzesza cudzoziemców (głównie Niemców, ale takŜe przedstawicieli wielu
innych narodowości, choćby Czechów i Ormian), którzy w ciągu stuleci osiedlali
się w Polsce, stopniowo wrastając w naszą kulturę. Oni takŜe przynieśli ze sobą
wiele z kulturowych i duchowych tradycji krajów swego pochodzenia, które
stopniowo stapiały się z miejscowymi, tworząc specyficzną kulturę katolickiej
Rzeczypospolitej. Trzeba podkreślić, Ŝe wiele tradycji, do których jesteśmy
przywiązani i z których jesteśmy dumni, przywędrowało do nas z innych krajów
(choćby ozdabianie drzewka choinki w święto BoŜego Narodzenia). Wielki
wpływ na polską kulturę religijną (badanie Biblii) oraz jej toŜsamość (identyfikacja, bądź szukanie korzeni religijności i dialog z mniejszymi braćmi w wierze)
wywierała w ciągu wieków obecność licznej diaspory Ŝydowskiej oraz rozwój
ruchu chasydów (jeszcze w XVII w. 80% światowej populacji śydów mieszkało
na terenie Rzeczypospolitej).
Świadectwem dla polskiej kultury i Kościoła w Polsce był czas „potopu
szwedzkiego” w połowie XVII w. Przed „potopem” był to Kościół otwarty na
dialog z wszelkiego rodzaju myślą europejską, Kościół, którego przedstawiciele
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uczestniczyli w wielkich religijno-kulturowych wydarzeniach i procesach w
Europie. Kościół w Polsce był misyjny, wystarczy wspomnieć działalność misji
ewangelizacyjnych polskich franciszkanów i dominikanów na Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej. Była to pokojowa misja ewangelizacyjna, w przeciwieństwie np. do misji ewangelizacyjnej Zakonu Najświętszej Marii Panny prowadzonej za pomocą miecza i ognia. Kultura polska rozwijała się na styku łacińskiej i greckiej tradycji chrześcijaństwa, a Polacy potrafili czerpać korzyści z
bogactwa obu tradycji. Polska zasłynęła takŜe z tolerancji religijnej w okresie,
gdy w Niemczech ciągle tu i ówdzie toczyły się wojny religijne, a Francja jeszcze nie pozbierała się po Nocy św. Bartłomieja, w Polsce, w 1645 r. miało miejsce słynne Colloquium Charitativum. Natomiast począwszy od drugiej połowy
XVII w. wyraźnie obniŜa się w Polsce „próg tolerancji” religijnej (w okresie
„potopu” i innych zawieruch wojennych szarpiących Rzeczpospolitą pojawiło
się przekonanie, Ŝe innowiercy polskiego pochodzenia mogą być politycznie
niepewni, np. ewangelicy mogliby popierać Szwedów, a prawosławni – Rosjan),
a Kościół zaczyna się zamykać w sobie w konsekwencji przemian politycznych i
społecznych. Kościół po tych doświadczeniach wyraźnie zmniejszył uczestnictwo w Ŝyciu kulturowym, a nawet duchowym ówczesnej Europy.
W okresie rozbiorów na przewaŜającej części polskich ziem nastąpiło charakterystyczne utoŜsamienie Polaka z wyznaniem katolickim. W znacznej mierze
wynikało to z polityki wyznaniowej zaborców, zarówno pruskich jak i rosyjskich. Jedynym wyjątkiem stał się Śląsk Cieszyński, gdzie pod panowaniem
katolickich Habsburgów pojawiły się tendencje odwrotne, poniewaŜ tam Polak
był utoŜsamiany z ewangelikiem. Ta religijna identyfikacja została dodatkowo
wzmocniona najpierw w czasie okupacji hitlerowskiej, a następnie reŜimu komunistycznego w XX w. Dominował wtedy katolicyzm ściśle związany z ideami
patriotycznymi, nastawiony raczej na obronę jakiegoś status quo, a mniej skłonny do odwaŜnego podejmowania nowych pytań i problemów natury społecznej i
religijnej. Po wejściu do Unii Europejskiej sytuacja pod względem działania się
zmieni. Wprawdzie w Unii teŜ jako naród jesteśmy utoŜsamiani z katolicyzmem,
jednak mamy nowe zadania ewangelizacyjne. Podkreśla je zarówno papieŜ Jan
Paweł II, dostrzegają to równieŜ czołowi przedstawiciele europejskiej elity politycznej i gospodarczej, tacy jak Jaques Delors, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Hors
Ganges, czy teŜ sam Robert Schuman, który stwierdził, Ŝe Demokracja albo
będzie chrześcijańska, albo jej nie będzie. Demokracja antychrześcijańska jest
karykaturą, która skończy się albo tyranią, albo anarchią.
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VII. Kościół wobec trudnych wyzwań naszych czasów stojących
pod sztandarem zjednoczenia i liberalizmu
Pośród dzisiejszych wyzwań i zagroŜeń na pierwszym miejscu wymieniany
bywa współczesny liberalizm, przy czym sprawę komplikuje fakt, Ŝe często dochodzi do pomieszania pojęć liberalizmu w dziedzinie polityki, gospodarki i
kultury. Kościół coraz bardziej docenia doniosłość i zalety doktryn liberalnych,
zarówno w polityce jak i w ekonomii, o tyle liberalizm kulturowy, a przede
wszystkim etyczno-wychowawczy jest teraz powaŜnym wyzwaniem. Niekiedy
zdarza się bowiem, Ŝe prowadzi do relatywizmu etycznego, a konsekwencją są
trudności w sformułowaniu pytań natury moralnej oraz udzielenia na nie odpowiedzi. Budzi to uzasadnione obawy Kościoła jako wspólnoty, gdyŜ w imię liberalizmu kulturowego głoszone są tu i ówdzie hasła dopuszczalności aborcji, eutanazji, zrównania w prawach związków homoseksualnych z małŜeństwami.
Stanowi to atrakcyjną pokusę dla kreowanego zróŜnicowanego społeczeństwa
ponowoczesnego, zwłaszcza, Ŝe państwo dostarcza legislacyjnych uzasadnień dla
tego typu rozwiązań.
Są takŜe liczne wyzwania lokalne, właściwe dla konkretnych grup kościelnych i poszczególnych krajów. Biorąc pod uwagę skalę zjawiska, największą
trudnością jest to, co Alain Besancon określił mianem katastrofy antropologicznej na terenie byłego Związku Sowieckiego. Oczywiście istnieją w tym względzie powaŜne róŜnice lokalne, poniewaŜ zupełnie inaczej wygląda sytuacja w
Rosji, a odmiennie na Litwie. Jednak nie zmienia to faktu, Ŝe wszędzie tam jest
ogrom wyzwań, którym trzeba sprostać, m.in. konflikty międzywyznaniowe
(zwłaszcza znana z nieufności, wręcz wrogości postawa Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej wobec postulatu współpracy wszystkich chrześcijan), mało rozbudowana sieć placówek kościelnych, wieloletnie zaniedbania wychowawcze i katechetyczne, niski poziom wykształcenia duchowieństwa szykanowanego przed i
po rosyjskiej odwilŜy.

VIII. Mass media na temat integracji religijnej w Europie
Środki masowego przekazu o rodowodzie katolickim aktywnie włączają się
w dyskusje o celowości wstąpienia Polski do Unii Europejskiej od momentu
zaistnienia problemu. Felietoniści, eksperci, hierarchowie Kościoła nie mówią
„nie” dla integracji z Unią Europejską, akcentują jednak zagroŜenia wynikające
z tego zjednoczenia, nie przemilczając korzyści wypływających z tego zjednoczenia. Problematyka integracji krajów Europy, takŜe tej w kontekście religijnym i moralnym jest szeroko poruszana w mass mediach. W prasie, telewizji,
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Internecie zamieszczane są informacje o UE oraz opinie osób wywodzących się
ze środowisk opiniotwórczych, zarówno świeckich, jak i kościelnych9.
Organizuje się takŜe sympozja i konferencje naukowe, których organizatorzy i uczestnicy próbują odpowiedzieć na wiele nurtujących pytań i wątpliwości,
a takŜe prognozują o przyszłym wizerunku Europy10. Przy czym wizerunek ten
dotyczy Unii Europejskiej wraz z Polską i całym jej bagaŜem kulturowym, moralnym, religijnym i zwyczajowym.
W ramach biurokratycznej struktury Unii Europejskiej powstało Katolickie
Centrum Europejskie (Foyer Catholique Européen) w Brukseli. Duszpasterstwem w tym elitarnym centrum jest niemiecki jezuita o. Wolfgang Feler. Zdaniem o. Felbera, dyrektora Centrum, takie organizacje jak FCE, oraz połoŜona w
Bruksel ekumeniczna kaplica Zmartwychwstania, mają znaczenie szczególne.
Przypominają one urzędnikom pracującym w strukturach Unii Europejskiej,
NATO i innych międzynarodowych instytucjach, Ŝe obok spraw ekonomicznych,
rozporządzeń i dyrektyw istnieje waŜny świat ducha i Boga – mówi o. Wolfgang
Feler. FCE powstało w 1962 r. na Ŝyczenie katolickich rodzin pracowników
Komisji Europejskiej, głównie z Włoch i Francji. Pracujący w instytucjach europejskich urzędnicy nie chcieli przyłączyć się do duszpasterstwa wspólnot z
krajów swego pochodzenia, lecz zapragnęli utworzyć dla siebie rodzaj duszpasterstwa elitarnego – opowiada o. Felber. Na początku obejmowało ono głównie
katolików z Francji i Włoch, później w latach siedemdziesiątych dołączyli do
nich Hiszpanie i Portugalczycy, a kilka lat temu takŜe Polacy pracujący w instytucjach Unii Europejskiej. Nie chcieli oni zamykać się w swoich narodowych
gettach, lecz pragnęli tworzyć autentyczną wspólnotę międzynarodową. Stąd
obok mszy świętych po angielsku, francusku, hiszpańsku, polsku i włosku, raz w
miesiącu organizowane są liturgie międzynarodowe – podkreśla dyrektor centrum. Od strony formalnej FCE ma status świeckiego stowarzyszenia, które
utrzymuje się jedynie ze składek członków organizacji i nie korzysta z dotacji,
zarówno kościelnych jak i instytucji Unii Europejskiej.

9

Zob. M. O r z e c h o w s k i: Trzy razy “nie”. „Tygodnik Powszechny”. R. 2002 nr 18 z dn.
05.05.2002 s. 3.
10
W dn. 12–13.09.2003 odbyła się w Krakowie konferencja nt. Jedna czy dwie Europy? Rola
Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskie. Organizatorami jest Papieska Akademia
Teologiczna, Komisja Episkopatów Unii Europejskiej, Fundacja Konrada Adenauera, Fundacja
Roberta Schumana w Luksemburgu, wydawnictwo Wokół Nas. Wystąpienia zapowiedzieli m.in.
Norma Davies, Danuta Hübner, Helmut Kol, Władysław Bartoszewski, kard. Paul Poupard, przewodniczący Papieskiej R0ady ds. Kultury, Romano Prodi, przewodniczący Komisji Europejskiej
(Integracja po katolicku. „Gazeta Wyborcza” z dn. 12.09.2003 s. 8).
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Oprócz coniedzielnych mszy świętych w róŜnych językach organizowane są
w centrum naboŜeństwa ekumeniczne, spotkania i dyskusje. Członkowie FCE
włączyli się teŜ w debatę nad przygotowywanym przez Konwent Europejski
projektem Traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej. W ośrodku prowadzi się
katechezę dzieci i młodzieŜy, jak równieŜ przygotowania do pierwszej Komunii
świętej i bierzmowania. W ramach działalności duszpasterskiej prowadzonej w
Katolickim Centrum Europejskim istnieje dziesięć sekcji językowych, w tym
Sekcja Polska. Obejmuje ona przede wszystkim pracowników dwóch polskich
placówek dyplomatycznych w Brukseli: ambasady przy Królestwie Belgii i
przedstawicielstwa przy Unii Europejskiej, jak równieŜ członków delegacji polskiej przy Sztabie Generalnym NATO. Wraz z rozpoczęciem działalności Sekcji
8 grudnia 2000 r. duszpasterstwo wyprzedziło decyzje polityczne. Polska bowiem jest pierwszym krajem, który doczekał się własnej sekcji w Katolickim
Centrum Europejskim jeszcze przed wstąpieniem do Unii.
Katolickie Centrum Europejskie publikuje sześć razy w roku wielojęzyczny
biuletyn „Communitas”. Istnieje moŜliwość jego bezpłatnego abonamentu.
Wszelkich informacji udziela sekretariat ośrodka: Foyer Catholique Européen,
Rue du Cornet/Hoornstraat 51, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgique (e-mail:
fce@skypro.be). Na stronach internetowych: home.planetinternet.be/~ocipebr/
fce/main.htm i http://www.ocipe.org/foyer-polska.htm moŜna znaleźć aktualny
program naboŜeństw i spotkań, cotygodniowe rozwaŜania (w języku polskim) do
niedzielnej Ewangelii i inne bieŜące informacje11. Ekumeniczny i prywatny charakter FCE moŜe posłuŜyć za przykład funkcjonowania organizacji katolickiej
ponadnarodowej i ukierunkowanej na dialog z innymi wyznaniami.

IX. Państwo a Kościół – odmienna historia rozwiązania relacji
na gruncie państw Europy
Stopień sekularyzacji społeczeństw europejskich nie zawsze pozostaje w
luźnym związku z miejscem, jakie Kościół zajmuje w poszczególnych krajach.
Państwa, w których dominuje protestantyzm takie jak Dania, Szwecja, Finlandia,
Wielka Brytania, są jednocześnie państwami wyznaniowymi albo były nimi do
niedawna. W Danii Kościołem narodowym jest Kościół ewangelicko-augsburski,
a królem moŜe być tylko wierny z tego Kościoła. Państwo utrzymuje Kościół, a
parlament uchwala ustawy dotyczące jego organizacji wewnętrznej. Podobnie
wyglądało to w Szwecji do 1997 r. i w Finlandii do 2000 r., kiedy przeprowa11

Za K. T o m a s i k, P. B i e l i ń s k i – e.kai.pl magazyn internetowy katolickiej agencji informacyjnej (http://europa.e.kai.pl/).
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dzono rozdział Kościoła od państwa, w wyniku którego Kościół ewangelickoaugsburski utracił status Kościoła państwowego. RównieŜ w Wielkiej Brytanii
rozpoczęła się powaŜna dyskusja nad odłączeniem Kościoła anglikańskiego od
państwa i korony.
Model stosunków państwo–Kościół w krajach protestanckich, obecnie poddawany znacznym modyfikacjom ukształtował się w istocie w okresie reformacji, w opozycji do papiestwa. Wówczas to powstały Kościoły narodowe, co było
zgodne z ówczesną protestancką koncepcją miejsca Kościoła w państwie, a takŜe
rezultatem wojen religijnych, wstrząsających Europą w XVI i XVII w. Zachodzące obecnie zmiany cywilizacyjne w Europie sprawiły, Ŝe pochodzący z XVI
w. model wzajemnych relacji stał się całkowicie archaiczny i nie przystaje do
dzisiejszej rzeczywistości. Dlatego decyzje, jakie podjęto w tej kwestii w Szwecji i Finlandii, wynikają z pewnego ciągu przemian społecznych, a nie bez znaczenia jest fakt, Ŝe kraje te naleŜą do najbardziej zsekularyzowanych w Europie.

X. Religia w Unii Europejskiej – sytuacja Kościoła w Grecji,
Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i Włoszech
W wielu państwach unijnych zmniejsza się znaczenie tradycyjnych Kościołów w Ŝyciu społecznym. W Wielkiej Brytanii juŜ w 1971 r. według sondaŜu
„Times’a” zaledwie 2% ankietowanych uwaŜało Kościół za bardzo wpływowy
czynnik w społeczeństwie, natomiast pod koniec lat dziewięćdziesiątych niespełna 2% anglikanów uczestniczyło w niedzielnym naboŜeństwie. We Francji
zaledwie 10% katolików udaje się na niedzielną mszę świętą, a w ciągu ostatnich
pięćdziesięciu lat o połowę zmniejszyła się liczba księŜy, których było ok. 50
tys. a obecnie jest ich ok. 25 tys. (przy czym trzy czwarte księŜy ma ponad 65
lat). Nieco lepiej wyglądają te wskaźniki we Włoszech, poniewaŜ odsetek praktykujących katolików wynosi ok. 27%, a 86% obywateli uwaŜa się za osoby
religijne. W Irlandii, gdzie katolicy stanowią 91% społeczeństwa, nadal bardzo
wielu ludzi uczestniczy w niedzielnej mszy świętej – ok. 60%, jednak w porównaniu z 1973 r. nastąpił spadek o 30%. W Niemczech, gdzie do Kościoła katolickiego naleŜy niespełna 27 mln wiernych, zaledwie ok. 4% regularnie uczestniczy
w niedzielnej mszy świętej.
PowyŜsze przykładowe dane, ilustrują dobitnie rozwijający się proces sekularyzacji w niektórych krajach Unii Europejskiej, czasem traktowanych jako
typowo katolickie. Na proces sekularyzacji wpływają m.in. niekorzystne zjawiska Ŝycia społecznego, takie jak rosnąca liczba rozwodów, niski przyrost naturalny, wysoki odsetek aborcji. Z drugiej strony, kraje skandynawskie, gdzie
średnio ok. 90% mieszkańców deklaruje swoją przynaleŜność do Kościoła
ewangelicko-augsburskiego, i które są znane z zaniku Ŝyciu religijnego, zajmują
179

najwyŜsze miejsca na listach państw, w których panuje najwyŜsza wydajność
pracy i najmniejsza korupcja (co moŜna przyrównać do stosowania zasad etycznych i religijnych w Ŝyciu codziennym).
Niewątpliwie państwa Unii Europejskiej, i całej nie zjednoczonej jeszcze
Europy, przechodzą obecnie proces intensywnej sekularyzacji, choć stopień jego
zaawansowania róŜni się w zaleŜności od państwa. Trudno jednak doszukiwać
się jego przyczyny w rozwoju Unii Europejskiej. Obydwa zjawiska mają róŜne
korzenie i odmienną historię. Integracja europejska, oprócz sprecyzowanych
celów gospodarczych, jest takŜe nastawiona na poszukiwanie jedności i porozumienia, poprzez prowadzenie dialogu i poszanowanie róŜnorodności kulturowych i światopoglądowych. Jest to postawa bliska chrześcijaństwu, które od
wieków wdraŜa taką ekumeniczną postawę wśród wiernych. Unia Europejska
jest u swoich podstaw budowana na zasadach wypływających z Ewangelii (jak
choćby solidarność, poszanowanie godności człowieka, równość, subsydiarność). Nie moŜna jednak pozostawić w rękach urzędników z Brukseli decyzji na
szczeblu sfery codziennego Ŝycia duchowego, które mogłoby być etyczne, jednak nie zawsze religijne12.
Większość mieszkańców Europy nie podwaŜy wyjątkowego i znacznego
wkładu, jaki ma chrześcijaństwo w osiągnięcia społeczne i kulturowe Starego
Kontynentu. Przykazanie miłości, szeroko rozumiane pojęcie godności ludzkiej,
koncepcja wolności jednostki, braterstwo i oddanie – to kluczowe idee, który
nadały kształt i toŜsamość dzisiejszej Europie. Idee te stały się jej desygnatami i
pozwoliły na wyzwolenie siły twórczej drzemiącej w mieszkańcach Europy
skonsolidowanych w jedna grupę religijną. Przez wiele stuleci chrześcijaństwo
było elementem ideowym wpływającym na aktywność intelektualnych sfer kontynentu. Punktem zwrotnym w kreowaniu modelu relacji pomiędzy państwem i
Kościołem, była rewolucja francuska, poniewaŜ w dzisiejszych państwach
członkowskich Unii Europejskiej moŜna zaobserwować postępujący i nasilający
się proces prywatyzacji religii oraz utraty przez Kościoły politycznego i społecznego znaczenia. Nabrał on szczególnego przyspieszenia w ostatnich czterdziestu
latach i jest bez wątpienia rezultatem przemian myślowych, jakie najpierw nastąpiły w Europie oświeceniowej, a później w wyniku II wojny światowej i światowej rewolucji technologicznej, która zmieniła świat w „globalną wioskę”. Nominalnie zdecydowana większość mieszkańców Unii Europejskiej nadal jest
dzisiaj chrześcijanami: w Niemczech – ok. 75% (z czego 32% to katolicy), we
Włoszech – 97% (w większości katolicy), w Wielkiej Brytanii – ok. 75% (12%
to katolicy), we Francji – ok. 80% (w tym ok. 75% to katolicy). Jednak w rzeczywistości niewielu ze statystycznych wierzących aktywnie uczestniczy w Ŝyciu
12

B. D ’ A b o v i l l e: Europa nie eutanazja. „Gazeta Wyborcza” z dn. 23.11.2001 s. 16–19.
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swoich Kościołów. Bardzo często dominuje przekonanie, Ŝe wiara naleŜy do
sfery całkowicie prywatnej i nie powinna być obecna w sferze publicznej. Taka
tendencja jest rozpowszechnione zwłaszcza w krajach o tradycji protestanckiej,
które biorąc pod uwagę wskaźniki w większym stopniu, niŜ katolickie państwa
Unii Europejskiej uległy sekularyzacji. Jednak praktycznie we wszystkich państwach Unii Europejskiej moŜna zauwaŜyć coraz mniejszy udział wiernych w
praktykach religijnych, spadek powołań do Ŝycia kapłańskiego i zakonnego w
Kościele katolickim, a takŜe spadek liczby osób chętnych do podjęcia posługi
pastora w Kościołach protestanckich. Zjawiskom tym towarzyszy równieŜ postrzeganie Kościoła i głoszonych przezeń zasad, jako jednego z wielu „towarów”
w postmodernistycznym hipermarkecie przekonań i idei. Stąd teŜ wielu ludzi
przestało uczestniczyć w Ŝyciu tradycyjnej wspólnoty religijnej, natomiast zaczęło szukać doświadczenia religijnego na własną rękę, w oparciu o lektury czy
spotkania nieformalnych grup religijnych. Są to ugrupowania o cechach sekt lub
swoiste „świeckie” modele interpretujące rzeczywistość (światopoglądy), takie
jak ruch New Age, systemy oparte na filozofii wschodu (np. zen, misja czajtani,
ruchy krysznaickie, stowarzyszenie Osho Friends, itp.13), subkultury młodzieŜowe, „kultura LSD” (zasadzająca się na odurzaniu narkotycznym, by otworzyć
drzwi umysłu), polityczne i quasi-polityczne ideologie o religijnych funkcjach,
zawierające mniejszy ładunek transcendentalnie subiektywnych filozofii, czy
wreszcie psychoanalitycznych mądrości Ŝyciowych14.
Grecja. Jedynym państwem w przewaŜającym stopniu prawosławnym w
Unii Europejskiej jest Grecja i jest to państwo prawosławne w pełnym tego słowa znaczeniu, o czym moŜe nawet świadczyć zapis w konstytucji mówiący, Ŝe
prawosławne chrześcijaństwo jest religią dominującą w Grecji (art. 3). Kościół
prawosławny jest de facto Kościołem państwowym. Jest to rozwiązanie zbliŜone
do modelu skandynawskiego jednak Kościół prawosławny w Grecji, w przeciwieństwie do Kościoła ewangelickiego w państwach północnoeuropejskich, nie
unika okazji, aby wpływać na państwo. Stanowisko to stanowi rezultat prawosławnej koncepcji stosunków państwo–Kościół, zgodnie z którą przynaleŜność
do określonego narodu wiąŜe się automatycznie z przynaleŜnością do określonej
religii. Religia i Kościół prawosławny odegrał szczególną rolę w historii Grecji
wpierając naród w zachowaniu toŜsamości narodowej i przetrwania dominacji

13

Zob. Z. D r o z d o w i c z: Nowe religie orientalne. „Wiedza i śycie” nr 11/1997; W. W i l o w s k i: Hinduizm. „Wiedza i śycie” nr 1/1996; Z. I g i e l s k i: Ahmadijja. „Wiedza i śycie” nr
2/1997.
14
Za P.M. Z u l e h n e r: Religia z wyboru jako dominująca forma społeczna. W: Socjologia
religii. Antologia tekstów. Wybór W. Piwowarski. Kraków 1998 s. 385.
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ottomańskiej. Grecy o tym pamiętają, a odbiciem tej pamięci są konflikty i incydenty graniczne na grecko-tureckim Cyprze15.
Wielka Brytania. Anglikanizm jest w duŜej mierze syntezą katolickoprotestancką ze szczególnym uwzględnieniem historii Kościoła w Anglii. Od
czasów Henryka VIII Kościół anglikański jest Kościołem narodowym Anglii, a
od XVII w. całej Wielkiej Brytanii. Jego głową jest król, noszący tytuł „obrońcy
wiary”, koronowany zawsze przez arcybiskupa Canterbury. Trzeba podkreślić,
Ŝe nadal utrzymane jest w mocy prawo z 1701 r., zgodnie z którym katolik nie
moŜe wstąpić na tron brytyjski, nie moŜe teŜ wziąć ślubu z monarchą. Hierarchowie Kościoła są aktywni w Ŝyciu politycznym kraju, biskupi reprezentują
Kościół w parlamencie i są członkami Izby Lordów. Swoje nominacje biskupie
formalnie otrzymują z rąk premiera, który dokonuje wyboru spośród kandydatur
przygotowanych przez radę królewską. Ostatnio jednak Kościół anglikański podjął debatę w tej sprawie i prawdopodobnie rozpocznie działania zmierzające do
połoŜenia kresu tej praktyce. Państwowy charakter Kościoła anglikańskiego
przejawia się takŜe w licznych praktykach, takich jak modlitwa na początek obrad parlamentu i rad miejskich, w sądach – składanie przysięgi na Biblię, a w
szkołach publicznych – nauka religii finansowana przez hrabstwa oraz modlitwa
na początku dnia. Śluby zawierane w kościołach nabierają automatycznie mocy
prawnej. Mimo tak silnego umocowania prawnego w państwie, Kościół anglikański w rzeczywistości nie jest zbyt mocno z nim związany i nie pretenduje do
odgrywania istotnej roli społecznej czy tym bardziej politycznej. W istocie stanowi po prostu element brytyjskiej tradycji. W przeciwieństwie do tradycji kontynentalnej nikomu specjalnie nie przeszkadza aktualny status Kościoła w państwie, choć większość Brytyjczyków zdaje sobie sprawę z jego archaiczności16.
Niemcy są jedynym państwem Unii Europejskiej, gdzie wiodącą rolę odgrywają dwa największe Kościoły, tj. katolicki i ewangelicko-augsburski. Kościoły te mają porównywalną liczbę wiernych (Kościół katolicki 27 a Kościół
ewangelicko-augsburski 28 mln) są jednocześnie w sposób wyjątkowy, biorąc
pod uwagę Europę, powiązane z państwem na płaszczyźnie finansowej, instytucjonalnej oraz praktyczno-Ŝyciowej. Konstytucja z 1949 r. gwarantuje wolność
religijną i świecki charakter państwa, a jednocześnie mówi o nauczaniu religii w
szkołach publicznych. Istotnym elementem, wyróŜniającym niemiecki model
stosunków państwo–Kościół w Unii Europejskiej, jest obowiązkowy podatek
kościelny. Wynosi on 9% miesięcznie od wysokości podatku dochodowego i jest
ściągany przez urzędy skarbowe (za wyjątkiem Bawarii), które przekazują go
Kościołom, do których deklarują przynaleŜność opodatkowani obywatele. Prawo
15
16

Zob. J. P a ł a s i ń s k i: Ostatni mur Europy. „Wprost” z dn. 03.02.2002 s. 94–96.
Zob. K. K a r s k i: Anglikanizm. „Wiedza i śycie” nr 4/1996.
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do tego podatku mają wszystkie Kościoły uznane za stowarzyszenia prawa publicznego. Wynika z tego praktyczna konsekwencja, Ŝe przynaleŜność wyznaniowa ma charakter formalno-prawny, a decyzja o niepłaceniu podatku kościelnego oznacza deklarację wystąpienia z Kościoła. Sytuacja taka sprawia, Ŝe Kościoły w Niemczech mają zapewnione stałe finansowanie, co miało znaczący
wpływ na planowanie długofalowej działalności charytatywnej, edukacyjnej i
socjalnej. W Niemczech powstało wiele kościelnych szkół, przedszkoli, szpitali,
ośrodków opieki społecznej. Państwo dotuje teŜ funkcjonowanie tych instytucji,
co w praktyce spowodowało niemal zmonopolizowanie przez Kościoły całego
sektora opieki społecznej i powaŜny udział w szkolnictwie. Niemałe znaczenie
miały tutaj moŜliwości dostępu do unijnych funduszy promujących tego typu
inwestycje o wymiarze społecznym.
Ten wyjątkowy model relacji państwo–Kościół jest wynikiem sytuacji, jaka
powstała w Niemczech po zakończeniu II wojny światowej i upadku nazizmu.
Kościoły katolicki i ewangelicko-augsburski stały się wówczas jedynymi gwarantami odbudowy w oparciu o idee chrześcijańskie Ŝycia publicznego w Niemczech. Stąd powstanie systemu demokratycznego w RFN w duŜej mierze było
inspirowane wartościami chrześcijańskimi. Czynnik religii i wiary znalazł swoje
miejsce i odbicie w Ŝyciu publicznym w praktycznej działalności partii chadeckich CDU i CSU.
W poszczególnych państwach niemieckich od XVI w. do I wojny światowej
panował, zbliŜony do skandynawskiego, model stosunków państwo–Kościół.
Dotyczyło to zarówno Kościoła katolickiego, jak i protestanckiego. Jednak w
konstytucji Republiki Weimarskiej zrezygnowano z zapisów o religii państwowej i uznano, Ŝe najlepszym rozwiązaniem będzie nadanie Kościołom statusu
stowarzyszeń prawa publicznego. Rozwiązanie to panuje do dziś, co oznacza, Ŝe
państwo zapewnia Kościołom wolność potrzebną do realizacji ich zadań. Wiele
konkretnych spraw w tych relacjach regulują konstytucje poszczególnych landów, dając autonomię w stosunku do rządu federalnego. np. Brandenburgia jest
pierwszym landem w Niemczech, w którym władze zamierzają zlikwidować
lekcje religii w szkołach zastępując je zajęciami z historii idei i wierzeń religijnych oraz wiedzy o etyce. W Niemczech jest wybór pomiędzy lekcją religii prowadzoną przez duchownych katechetów, a lekcją etyki prowadzoną przez świeckich pedagogów. W Niemczech za takim rozwiązaniem opowiada się 84% obywateli, natomiast przeciwko lekcjom religii opowiadało się 4% badanych17. W
Niemczech u podstaw stosunków państwo–Kościół leŜy zasada współpracy dla
dobra wspólnego. Państwo jest niezaleŜne od jakiegokolwiek Kościoła, a Ko17

Za: A. G o s z c z y ń s k i: Kompleks Darwina. Czego uczymy się na lekcjach religii.
„Wprost” nr 44/2001 z dn. 04.11.2001 s.30.
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ścioły i wspólnoty są autonomiczne w stosunku od państwa, aczkolwiek obydwie
instytucje są otwarte na współprace dla dobra społeczeństwa. Oznacza to ścisłą
współpracę w obrębie systemu opieki społecznej i socjalnej państwa. Podobny
model relacji państwo – Kościół przyjęto w Austrii. Wschodnie landy Niemiec
(dawne NRD) tereny, które teŜ odziedziczyły wielkie spustoszenie z czasów
komunistycznej, programowej ateizacji (przed kilku laty dane statystyczne wskazywały, Ŝe we wschodnich landach Niemiec tylko 5% ludności wierzy w jakiekolwiek Ŝycie pozagrobowe). Po zjednoczeniu Niemiec ten stan rzeczy wydatnie
wpłynął na religijność i pozycję Kościoła w całych Niemczech, a dotyczy to
zarówno katolików, jak i protestantów.
Francja. Państwo francuskie od czasów Rewolucji Francuskiej deklaruje
całkowitą neutralność światopoglądową, przy czym neutralność ta często oznaczała wrogość wobec religii, a zwłaszcza Kościoła katolickiego. Rewolucja francuska wymierzona w monarchię i Kościół katolicki miała m.in. na celu podporządkowanie go republikańskiemu państwu. Był to waŜny moment historyczny i
społeczno-polityczny, który zapoczątkował radykalny rozdział państwa od Kościoła, utrzymujący się do dnia dzisiejszego. W tym modelu państwo starannie
unika wszelkich kontaktów z Kościołami (zwłaszcza z Kościołem katolickim),
oraz odwołania się do religii. Świeckość państwa przejawia się tu w istocie wrogością wobec religii. Szczytowym momentem tej wrogości była ustawa z 1905 r.
wprowadzająca całkowity rozdział Kościoła od państwa, jednocześnie pozbawiając Kościół katolicki pozycji Kościoła oficjalnego, gwarantowanej przez Konkordat napoleoński. Kościół utracił takŜe osobowość prawną. Mimo pewnego
złagodzenia interpretacji ustawy z 1905 r., wyraźnie zarysowano ogólny trend w
postępowaniu państwa wobec Kościołów. Wyjątkiem była i jest po dzień dzisiejszy sytuacja Kościoła katolickiego i innych kościołów w Alzacji i Lotaryngii,
które funkcjonują na podobnych zasadach, jak w Niemczech.
Prawo francuskie zabrania np. nauczania religii w szkołach publicznych
(nawet udostępniania do tego celu budynków szkolnych – wyjątkowo, moŜna to
uczynić na wyraźne Ŝyczenie rodziców i poza godzinami lekcyjnymi dla dzieci w
wieku 6–13 lat). Przejawem skrajnej laickości państwa francuskiego jest to, Ŝe
budynki sakralne nie naleŜą do Kościoła, lecz są własnością samorządów, bądź
państwa (np. katedry). Prawo zakazuje teŜ oficjalnej obecności przedstawicieli
władz publicznych na uroczystościach religijnych.
Ten kategoryczny rozdział państwa od Kościoła w ostatnich latach ulega
pewnemu osłabieniu, do czego być moŜe przyczyniła się liczna obecność muzułmanów, silnie manifestujących swoje przekonania religijne. Stąd w ubiegłym
roku doszło z inicjatywy rządowej do pierwszych od niepamiętnych czasów
rozmów rządu z Episkopatem Francji, gdyŜ wcześniej rząd utrzymywał oficjalne
184

stosunki tylko z Kościołami protestanckimi oraz przedstawicielami gmin Ŝydowskich. Być moŜe zapoczątkowanie stałego dialogu państwo–Kościół wprowadzi
nowy klimat wobec religii we Francji, klimat ekumenizmu chrześcijańskiego
potrzebny, ze względów politycznych, takŜe władzom świeckim. Francja obawia
się coraz bardziej silnej grupy religii muzułmańskiej, której wyznawcy napływają z byłych kolonii francuskich. Tworzą oni silne lobby religijne i kulturowe,
zagraŜają w ten sposób „rdzennym” Francuzom, nawet pod względem demograficznym.
Włochy. Kościół katolicki nadal zajmuje we Włoszech wyjątkowe miejsce.
Wynika to z jednej strony z doświadczenia historycznego, gdyŜ chrześcijaństwo
od swojego zarania jest obecne na obszarze terytorialnym i kulturowym współczesnych Włoch, oraz z faktu, Ŝe Rzym jest sercem Kościoła, ściśle związanym z
papiestwem. Wojna państwa z Kościołem i papiestwem, jaka miała miejsce w
okresie jednoczenia Włoch i później po zdobyciu Rzymu przez wojska republikańskie w 1871 r., gdy papieŜ ogłosił się więźniem Watykanu, zakończyła się
podpisaniem Traktatów Laterańskich. Konstytucja włoska z 1947 r. podkreśla,
Ŝe państwo i Kościół katolicki są kaŜde we własnym zakresie niezaleŜne i suwerenne. Kościół katolicki nie miał i nie ma statusu Kościoła narodowego, aczkolwiek istnieją silne więzy łączące go z państwem. Wpływ na to miało niewątpliwie powiązanie Chrześcijańskiej Demokracji, rządzącej przez wiele lat w powojennych Włoszech, z Kościołem i Stolicą Apostolską. Kościół jest jednym z
istotnych uczestników Ŝycia społecznego i nadal cieszy się największym zaufaniem w społeczeństwie włoskim. Współpraca państwa z Kościołem w sferze
socjalnej jest czymś normalnym. RównieŜ nauka religii jest wpisana w program
szkół publicznych, a tym samym finansowana przez państwo. Kościół otrzymuje
teŜ na swoją działalność społeczną i charytatywną dotacje państwowe. Państwo
wyszło równieŜ naprzeciw finansowym potrzebom Kościoła, stwarzając moŜliwość odliczenia przez podatników od dochodu darowizny na rzecz Kościoła,
która jednak nie moŜe przekraczać określonej sumy. Ponadto podatnicy mogą
przeznaczyć 0,08% podatku dochodowego na określony Kościół, z czego korzysta nieco mniej niŜ połowa podatników, z których ok. 90% przekazuje pieniądze
na Kościół katolicki.
We Włoszech mamy do czynienia z pokojową symbiozą w stosunkach państwo–Kościół. Podobnie wyglądają te stosunki w Hiszpanii. Na Półwyspie Iberyjskim i we Włoszech dziewiętnastowieczne ruchy liberalne równieŜ wymierzone były w Kościół katolicki i zmierzały do jego oddzielenia od państwa. Powstałe w 1871 r. zjednoczone Włochy kierowały się zasadą wolny Kościół w
wolnym państwie i w początkowej fazie bardzo aktywnie walczyły o zmniejszenie wpływów Kościoła. Na Półwyspie Iberyjskim Kościół katolicki utracił status
Kościoła państwowego w latach siedemdziesiątych XX w. Mimo Ŝe w trzech
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katolickich krajach Europy Południowej państwo stało się całkowicie świeckie,
to jednak nie zerwało wszystkich więzi z Kościołem. Włochy, Hiszpania i Portugalia zawarły konkordaty ze Stolicą Apostolską, które regulują miejsce Kościoła
w tych krajach. Państwo, zgodnie z tymi umowami ma w pełni świecki charakter, gwarantuje Kościołowi pełną wolność i współpracuje z nim w obszarach
wspólnego zainteresowania dla dobra wspólnego. W niektórych opracowaniach
ten model relacji państwo–Kościół, obecny oprócz wymienionych wyŜej państw
takŜe w Belgii, bywa nazywany separacją połowiczną.

XI. Sekularyzacja – wzmocnienie, czy unicestwienie religii
w zjednoczonej Europie
Paradygmat sekularyzacji jest najwaŜniejszym podłoŜem teoretycznym i
analitycznym, w kontekście której nauki społeczne postrzegają relację pomiędzy
religią (wraz z jej instytucjonalnym charakterem) a nowoczesnością. Według
José Casanova pojedyncza teoria sekularyzacji w istocie składa się z trzech niejednolitych i nie powiązanych ze sobą twierdzeń. Pierwsze z nich mówi o oddzieleniu się sfery świeckiej od religijnych instytucji i norm, kolejne podkreśla
zanik wierzeń i praktyk religijnych, a ostatnie zwraca uwagę na proces marginalizacji religii przez jej przesunięcie do sfery prywatnej18.
Kard. Godfried Danneels, prymas Belgii ostrzega, Ŝe któregoś dnia zetkniemy się z sekularyzacją, takŜe w Polsce, gdyŜ jest to nieuniknione. Jest ona
bowiem przebudzeniem w świadomości człowieka przekonania, Ŝe wszystko
moŜe sam, Ŝe nie potrzebuje Boga19. MoŜna mieć jednak nadzieję, Ŝe będzie to
oczyszczające dla naszej wiary. Choć wspólnota wiernych będzie mniej liczna,
to pozbędzie się wielu fałszywych boŜków. Głównym źródłem sekularyzacji jest
rozpowszechnione w obecnej kulturze poczucie, związane z dobrobytem, Ŝe
człowiek moŜe wszystko zrobić o własnych siłach. Sam człowiek, Ŝyjący w poczuciu niczym nie ograniczonego sukcesu, stawia się niejako na miejscu Boga.
Choć wielu ludzi na Zachodzie dostrzega ten problem, to jednak trudno im przechodzi przez gardło przyznanie, Ŝe są ograniczeni, grzeszni oraz Ŝe potrzebują
BoŜej pomocy i Jego miłosierdzia.
Czy kraje Europy Środkowej i Wschodniej szybciej ulegną sekularyzacji po
wejściu do Unii Europejskiej? ZaleŜy to od wewnętrznej siły religijnych przekonań konkretnych ludzi oraz od siły ich sprzeciwu wobec hedonistycznego i kon18
Za: J. C a s a n o v a: Deprywatyzacja religii. W: Socjologia religii. Antologia tekstów, dz.
cyt., s. 409.
19
W tym kontekście przejawem sekularyzacji była juŜ budowa wierzy Babel, która mimo
konsolidacji ludzi zakończyła się poraŜką.
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sumpcyjnego stylu Ŝycia w chwili, gdy poprawia się sytuacja gospodarcza kraju.
Wszystko zaleŜy od siły ducha (KAI)20.
Ludowa religijność, mimo ustaleń II Soboru wskazującego kierunki oczyszczania często była wręcz likwidowana przez środowisko intelektualne Kościoła
katolickiego21. Miało to związek z wyzwaniami czasów i było podyktowane
szybko następującymi przemianami społecznymi po II wojnie światowej. Przemiany w typie religijności miały wiele kontekstów, np. we Włoszech odznaczał
się podział na bogatą, uprzemysłowioną, zlaicyzowaną północ i biedne, rolnicze,
stanowiące ostoję tradycji południe kraju. Równowaga pomiędzy tymi dwoma
społecznościami chwiała się m.in. z powodu fali emigracji za chlebem Lombardczyków, Sycylijczyków np. do Australii, Argentyny, czy USA osłabiając liczebnie południe, ostoję tradycyjnego katolicyzmu. Na procesy emigracyjne nałoŜył
się takŜe proces ruralizacji i agresywnych przemian społeczno-gospodarczych i
kulturowych skutecznie wzmagając zjawisko postępującej sekularyzacji i osłabienia religijności ludowej. Te przemiany wzbudziły zainteresowanie socjologów i teologów oraz obawy władz kościelnych22. Wspominam o tej sytuacji
przez wzgląd na adekwatne przemiany społeczno-gospodarcze i demograficzne
w Polsce. Polska takŜe znajduje się w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej, a
pogłębia ją wyraźny podział na dwie kategorie, tj. Polskę A i Polskę B.
Luckmann jest autorem socjoreligijnej tezy o prywatyzacji religii we współczesnym świecie [Luckmann 1967, 1972a]. Pogląd ten zwraca się przede
wszystkim przeciwko szeroko rozpowszechnionej tezie o sekularyzacji. Zwraca
się uwagę na fakt, Ŝe religia zinstytucjonalizowana jest obecnie coraz powszechniej zastępowana religią o charakterze prywatnym. Religia sprywatyzowana jest
obecnie dominującą formą religii we współczesnym społeczeństwie – zgodnie z
tezą Luckmana. Jest to forma idealna – typ docelowy procesu laicyzacji i deinstytucjonalizacji religii. Religia jest stopniowo pozbawiana ram instytucjonalnych, lub ramy te są bardziej elastyczne. Religia z wyboru23 stanowi być moŜe
formę przejściową pomiędzy religijnością kształtowaną przez instytucję, a religią
i religijnością o charakterze prywatnym.
Zulehner podkreśla tutaj znaczenie i definiowanie religijności i kościelności.
Pod pojęciem religijności rozumiemy wszelkiego rodzaju „religię prywatną”,
20
Cyt. za – e.kai.pl magazyn internetowy Katolickiej Agencji Informacyjnej
(http://europa.e.kai.pl/) z dn. 29.09.2003.
21
Zob. M. E l i a d e: Historia wierzeń i idei religijnych. T. 3. Warszawa 1995 s. 121–149.
22
Zob. A. B o n i e c k i: Włoski Kościół szuka drogi. „Tygodnik Powszechny”. R. 2003 nr
28(2818) z dn. 29.06.2003.
23
Zob. P.M. Z u l e h n e r: Religia z wyboru jako dominująca forma społeczna, dz. cyt., s.
383.
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która jako specyficzna pojęciowa matryca umoŜliwia człowiekowi interpretację
świata, siebie samego i innych, jego Ŝycia codziennego oraz kryzysów, które go
spotykają [Luckmann 1967,1971b]. Kościelność jest równieŜ pewnego rodzaju
religijnością subiektywną, jednakŜe „uwarunkowaną, ograniczoną i ukształtowaną w wyniku uformowanych uprzednio przez społeczeństwo, zinstytucjonalizowanych systemów językowych, systemów symboli, postaw i działań [Luckmann
1960:133]. Tak więc religijność i kościelność w Ŝadnym wypadku nie wykluczają
się nawzajem. Kościelność jest raczej specyficzną formą religijności, istniejącą
obok innych form religijności, nie ukształtowanych przez instytucje (Kościoły)”24. Wyraźne określenie w/w zagadnień prowadzi nas do wprowadzenia typologii zachowań religijno-kościelnych mających wielowymiarowa formę, z uwagi
na uwzględnianie całego szeregu kryteriów. Uwzględnia ona (1) uczestnictwo
ludzi w religii zinstytucjonalizowanej. W zaleŜności od stopnia jego intensywności rozróŜniam uczestnictwo pełne, częściowe, jak i całkowity jego brak. Udział
jednak musi być wówczas zróŜnicowany (2) nie tylko pod względem ilościowym.
Zasadniczo na wszystkich płaszczyznach uczestnictwa naleŜy odróŜniać aktywnych od konsumentów. Szczególnego znaczenia to zróŜnicowanie nabiera w „aktywnym segmencie” Kościoła, a więc fakt istnienia obok aktywnego, pełnego
chrześcijanina równieŜ typu chrześcijanina biernego. Poza tym uwzględnić trzeba (3) instytucjonalny model, według którego kształtowane są ich działania. W
tym celu do dyspozycji Kościoła katolickiego stoją dziś obok modeli tradycyjnych okresu potrydenckiego znacznie starsze modele tzw. „romantyzmu pierwotnego chrześcijaństwa”, a ponadto model II Soboru Watykańskiego oraz wiele
innych typów posoborowej kościelności. W rozwaŜaniach istnieje wreszcie (4)
konieczność uwzględnienia poza wymiarem jednostki i instytucji równieŜ wymiaru rzeczywistości społecznej. To właśnie ten ostatni wymiar najbardziej znacząco róŜnicuje bowiem modele religijności instytucjonalnej, bez względu na to czy
są one tradycyjne, przed- czy posoborowe. Zasadniczo moŜliwe jest istnienie
dwóch postaw. Jedną z nich opisać moŜemy za Glockiem i innymi [Glock, Ringer, Babie 1967] jako zorientowaną na zadowolenie(comfort-oriented): chrześcijaństwo tego typu przynosi przede wszystkim pocieszenie, przystosowanie,
pomoc w pokonywaniu kryzysów, usprawiedliwienie zajmowanych pozycji, stabilność i bezpieczeństwo. Model chrześcijański moŜe mieć teŜ charakter postawy
zorientowanej na sprzeciw (challenge-oriented): w tej formie przynosi on konfrontacje, polemiki, impulsy społeczno-krytyczne i impulsy wpływające na zmiany społeczne, jak równieŜ dynamikę kształtującą i przeobraŜającą Ŝycie25.

24
25

Cyt. za – tamŜe, s. 384.
Cyt., jw., s. 384–385.

188

XII. Kapłaństwo. Nowa wizja obyczajowej
profesjonalizacji posłania
Przemiany w nastawieniu człowieka współczesnego wobec skali waŜności i
podstawowych autorytetów mogą posłuŜyć do stworzenia strategii reakcji Kościoła na te czynniki. Takimi autorytetami są: a) Bóg i Jego ziemscy przedstawiciele; b) starcy i przodkowie, posiadający autorytet ze względu na doświadczenie i tradycję; c) dziedziczni posiadacze władzy ekonomicznej i politycznej; d)
przywódcy charyzmatyczni, ze względu na ich osobowość oraz domniemane
intuicyjne zdolności; e) biurokratyczno-racjonalne instytucje, reprezentujące
obiektywną i wyspecjalizowaną wiedzę ekspertów. R.F. Behrend poprzez badania i ankiety podkreśla, Ŝe dokonało się pewne przesunięcie w dziedzinie waŜności autorytetów we współczesnym społeczeństwie. NajwyŜej oceniani są wyspecjalizowani eksperci oraz przywódcy charyzmatyczni. Dopiero później plasują
się autorytety ze względu na posiadanie, autorytet religijny, a kończąc na tradycji
i wieku26. Jest to waŜna informacja dla duchownych prowadzących akcje ewangelizacyjne wśród wiernych. Kościół potrzebuje więc świetnie wyszkolonych
ekspertów z wielką charyzmą.
Bardzo często pada zarzut, Ŝe społeczeństwo polskie jest antyklerykalne, zarzut stawiany przez przedstawicieli mediów i świata polityki. Ojciec Maciej Zięba odpowiada, Ŝe ludzie po prostu są bardziej krytyczni, a media na całym świecie są mniej religijne niŜ reszta społeczeństwa. Wskaźniki takie jak uczęszczanie
na mszę święta, liczba powołań kapłańskich, czy przyjmowanie sakramentów są
stabilne i bardzo wysokie. Jednak sytuacja ulega pewnej polaryzacji, poniewaŜ
maleje środek, natomiast zwiększa się liczba osób chodzących do kościoła kilka
razy w tygodniu i ludzi w ogóle nie chodzących do kościoła. Nowym zjawiskiem
jest takŜe pluralizm sposobu wyraŜania swojej wiary. Są więc zagorzali słuchacze Radia Maryja, czytelnicy „Arki Noego” w GW27, fani zespołu „Arka Noego”, czy przedstawiciele wspólnot neokatechumenalnych. Znajduje się wiele
osób pomiędzy pewnymi skrajnymi granicami sposobu wyrazu religijnego, a
zadaniem Kościoła katolickiego jest docierać do takich ludzi28. Stąd coraz częściej duchowni diecezjalni i zakonni stawiają na profesjonalizm. W odpowiedzi
na to wyzwanie powstała np. podyplomowa Szkoła Kaznodziejów w Krakowie,
stworzona przez Studio Retoryki UJ i Studium Homiletyki na PAT. Szkoła powstała m.in. dlatego, Ŝe trudno w Kościele o dialog pomiędzy „pasterzem”, a
„wiernymi–owieczkami”. Dominuje natomiast nadal retoryka karcącego nie26

Por. P.M. Z u l e h n e r, dz. cyt., s. 392–393.
Stała rubryka w „Gazecie Wyborczej” – wyd. sobota/niedziela, dotycząca problematyki Kościoła katolickiego i wiary.
28
Zob. wywiad z o. M. Z i ę b ą, pt. Taki Kościół jacy ludzie. „Newsweek” nr 7/2002 z dn.
03.03.2002 s. 87.
27
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grzeczne dzieci rodzica lub niezrozumiały dla wiernych teologiczny Ŝargon. Tak
twierdzi BoŜena Matuszczyk, ekspert z KUL zajmująca się badaniem języka
współczesnych kazań. Uświadamia to brak relacji pomiędzy nadawcą – księdzem, a odbiorcą – wiernym. W krakowskim studium uczy się księŜy, ojców i
siostry prowadzenia debat, udzielania wywiadów, a nawet wygłaszania toastów
okolicznościowych29.
Retoryka to nie tylko bezduszna technika, ale cały system filozoficzny. Jedna z jej zasad podkreśla, Ŝe odbiorca jest inteligentny i wymagający. Wymogiem
retoryki jest takŜe wiarygodność. Wśród wolnego rynku idei zwycięŜą więc ci,
którzy przeŜywają i wierzą w to co mówią. A wierni przestają przyswajać sobie
utrzymywane w teologicznym Ŝargonie kazania i listy pasterskie. Skuteczną nowością więc, biorąc pod uwagę frekwencję było wprowadzenie kazań dialogowych, podczas których dwaj kaznodzieje dyskutują na ambonie. Kazania tego
typu zapoczątkowali w Polsce dominikanie o. Michał Zioło i Maciej Zięba. Innym rodzajem ewangelizacji są kazania spacerowe, które w Rzeszowie i Sandomierzu prowadził o. Konopka,30 przedstawiając w ciągu 3–4 minut problem.
Kaznodzieja ma na celu zaintrygowanie i skłonienie do przemyślenia problematycznej kwestii, a nie podanie gotowych odpowiedzi.
Przygotowanie Polaków do wejścia w struktury Unii Europejskiej to jedno z
najpowaŜniejszych wyzwań, które stoi przed Kościołem katolickim. Inne równie
trudne zadanie to pomoc duchownych w odnalezieniu się wiernym w coraz trudniejszych czasach. Bp Tadeusz Pieronek ustosunkowując się do tych zadań
twierdzi, Ŝe albo znajdziemy się w Unii, albo na marginesie Europy. Mimo, iŜ
sama kwestia zjednoczenia nie jest prawdziwą kwestią religijną, to dzieli ona
katolików Stąd zadaniem kapłanów jest rzetelnie informować wiernych o korzyściach i zagroŜeniach czekających na Polaków od maja 2004 roku. Kapłani winni
wskazywać takŜe drogę w nowej rzeczywistości, jak czyni to abp Damian Zimoń, ekspert w dziedzinie walki z dysfunkcyjną plagą społeczną dzisiejszej Polski, tj. bezrobociem. Abp Zimoń nawiązał współpracę z prezesem Biznes Centem Club Markiem Goliszewskim odnośnie realnego tworzenia nowych miejsc
pracy poprzez zmniejszenie obciąŜeń fiskalnych i ubezpieczeniowych spoczywających na pracodawcy. Abp Damian Zimoń dostrzega problem jasno, by stworzyć nowe miejsca pracy to musi się wszystkim opłacić. Za deklaracjami idzie
takŜe współpraca struktur edukacyjnych, w parafiach na terenie diecezji katowickiej powstały np. ośrodki organizujące kursy zawodowe dla osób zwalnianych z pracy.
29

Zob. D. H o ł o w n i a: Polski Kościół. Kazać, ale inaczej. „Newsweek” nr 7/2002 z dn.
03.03.2002 s. 88 nn.
30
Zob. j.w., s. 89.
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Naturalną konsekwencja katastrofalnego bezrobocia w Polsce jest pogłębiająca się bieda. Głód przestał być zjawiskiem dotykającym biedne kraje tzw. III
świata, jest coraz bardziej dostrzegalny w Polsce. Walką z biedą i głodem, oraz
skutkami katastrofalnych powodzi i susz zajęła się Caritas Polska. Działalność
charytatywna Kościoła wypływa z głoszonych zasad wiary i jest w Polsce zakrojona na szeroką skalę. Działalność ta obejmuje praktycznie osoby z wielu zagroŜonych grup społecznych, zagroŜonych patologią społeczną lub po prostu pozostawionych na marginesie Ŝycia społecznego31. Roczna pomoc udzielana potrzebującym w kraju i poza jego granicami waha się w granicach 200 mln złotych32.
Powstają jadłodajnie dla osób bezdomnych i słabo sytuowanych materialnie, dla
których często posiłek ten jest jedynym ciepłym daniem w ciągu dnia. W obrębie
takiej działalności charytatywnej nawiązuje się takŜe dialog międzywyznaniowy,
np. w Białymstoku kompleksowa opieka nad osobami bezdomnymi jest finansowana wspólnie przez Caritas i prawosławny Ośrodek.
Kościół katolicki w Polsce kładzie coraz większy nacisk na misję ewangelizacyjną w nowych warunkach liberalnego, ekscentrycznego społeczeństwa informatycznego. Lekcje religii w szkołach nie wzbudzają dzisiaj zbyt wielkich
emocji, jednak bywają często mało efektywne33. Wielu księŜy i katechetów postuluje zmiany, jednym z nich jest o. Jan Góra, dominikanin przyciągający młodzieŜ nowatorską formą katechezy. O. Jan Góra dostrzega potrzebę uwzględnienia nowej percepcji i wraŜliwości współczesnych ludzi na obrazy, symbole przekazywane w tempie teledysków z MTV. Przekaz Ewangelii musi docierać do
dzisiejszej młodzieŜy wręcz na poziomie podprogowym. O. Jan Góra realizuje
projekt modlitewnych spotkań w Lednicy, gdzie powstała Brama III Tysiąclecia
– konstrukcja w kształcie ryby, pierwszego symbolu chrześcijaństwa. Katecheci
korzystają teŜ z moŜliwości przekazu, jakie dają mass media w przekazywaniu
przesłania chrześcijańskiego. Jako odzew na to zapotrzebowanie powstała Telewizja Puls kierowana przez franciszkanina o. Jana Suchaka, jest to nowa ambona
Kościoła podobnie jak radio i internet. W grudniu 2001 r. powstał internetowy
serwis informacyjny e.kai.pl stworzony przez Marcina Przeciszewskiego szefa
Katolickiej Agencji Informacyjnej.

31

Działalność charytatywna zakonów w Polsce. Przedszkola i ochronki – 392; świetlice i
ośrodki wychowawcze – 78; szkoły i uczelnie – 169; bursy – 67; domy samotnej matki – 29; apteki
– 10; domy dziecka – 55; placówki dla osób upośledzonych i starszych – 261; ośrodki dla uzaleŜnionych – 7; hospicja – 7; przychodnie – 12; szpitale – 6; schroniska – 19; kuchnie dla ubogich –
46, za: M. K a r n o w s k i, S. H o ł o w n i a: Uzdrowić Kościół. „Newsweek” z dn. 03.03.2002
s.86.
32
Por. tamŜe, s.83–86.
33
Zob. A. G o s z c z y ń s k i: Kompleks Darwina, art. cyt., s.28–30.
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Zapleczem intelektualnym środowiska katolickiego tworzy Katolicki Uniwersytet Lubelski. Znaczący w kraju ośrodek intelektualny kształci kilkanaście
tysięcy studentów, tworzy takŜe ośrodki zamiejscowe w Tomaszowie Lubelskim
i Stalowej Woli. Ks. Andrzej Szostek wystąpił z taką inicjatywą, myśląc o młodych zdolnych osobach, które nie mogły pozwolić sobie na kształcenie w duŜych
i drogich ośrodkach akademickich34. Po zakończeniu przedostatniej pielgrzymki
papieŜa Jana Pawła II do Polski pozostały fundusze, które organizatorzy pielgrzymki przeznaczyli na pomoc potrzebującym. Powołano do Ŝycia fundację
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”, której głównym celem jest wspieranie dzieci ze
środowisk dotkniętych biedą. Pomocą objęto ok. 1000 dzieci stwarzając im moŜliwość zdobycia wykształcenia, a tym samym zwiększając ich szanse w przyszłości na znalezienie zatrudnienia35.
Powstają takŜe stowarzyszenia i organizacje o rodowodzie katolickim, które
postawiły sobie za główny cel tworzenie siły społecznej ugrupowań chrześcijańskich w przyszłej Europie. Forum Świętego Wojciecha zostało powołane w połowie 2002 r. przez ruchy, organizacje i stowarzyszenia katolickie bądź chrześcijańskie pragnące razem pracować nad obecnością głosu polskiego chrześcijaństwa w jednoczącej się Europie. Forum jest platformą spotkań i współpracy poszczególnych ruchów. Prace Forum koncentrują się na spotkaniach eksperckich,
na których są omawiane waŜne problemy europejskiej przyszłości, w duchu papieskiego nauczania nt. budowy europejskiej jedności, czy formułowania kierunków współpracy pomiędzy ugrupowaniami. Forum prowadzi równieŜ działania medialne słuŜące szerzeniu informacji i refleksji nad obecnością Kościoła w
nowej rzeczywistości europejskiej. Forum Świętego Wojciecha było pomysłodawcą i głównym organizatorem Spotkania Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich
– IV Zjazdu Gnieźnieńskiego w marcu 2003 r., w którym uczestniczyli przedstawiciele blisko setki ugrupowań i ruchów chrześcijańskich z całej Polski. Forum pracuje pod stałą opieką ks. abp. Henryka Muszyńskiego i w bliskiej współpracy z ks. prymasem Józefem Glempem.

XIII. Religia a wolny rynek. Marketing religijny
Kościół w społeczeństwie Zachodnim utracił swoje tajemnicze i intrygujące
znaczenie w zakresie formowania sposobu myślenia i tłumaczenia róŜnych sfer
Ŝycia codziennego. Tworzy to konfliktowe sytuacje pomiędzy kościelnymi, a

34

Por. M. K a r n o w s k i: Pasterze dusz i rozumu. „Newsweek” z dn. 23.12.2001 s. 46–49.
Zob. takŜe – Rozmowa z ks. Sławomirem Kokorzyckim. Filozofia biedy. „Gazeta Wyborcza” z dn. 14.06.2002 s. 7.
35
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społecznymi (świeckimi) systemami wartości i wzorców zachowań. Kościół stał
się jedną z instytucji współzawodniczących na rynku dóbr symbolicznych36.
R. Willson wskazuje, Ŝe na współczesną rzeczywistość religijności składa
się to, czego sobie Ŝyczą wierni, o wiele rzadziej zaś to, czego oczekują od nich
Kościoły [Willson 1966: r. I]. W takim ujęciu sytuacja religii i Kościoła w nowoczesnym społeczeństwie wskazuje na zadziwiającą i szeroką swobodę, jaką
chcą mieć i mają wierni wobec własnych instytucjonalnych Kościołów. Zaistniały nowe moŜliwości wyboru w ofercie Kościołów, np. w wypełnieniu pustki
duchowej swoich wiernych–klientów. Stanowi to o nowym rozdziale w dziejach
Kościoła i procesu indywidualizacji religijności37.
Kapłani z krajów Europy Zachodniej i USA juŜ od wielu lat korzystają z
pomocy profesjonalistów z dziedziny marketingu, przeprowadzając akcje promocyjne religii. Duchowni z Wielkiej Brytanii prowadzą zakrojoną na szeroka
skalę kampanię promującą uczestnictwo wiernych w niedzielnych naboŜeństwach. Spece od reklamy opracowali całą aurę towarzyszącą i wzmagającą zainteresowanie „starych” i „nowych” wiernych Kościołem i uczestnictwem w niedzielnych naboŜeństwach. W kościołach anglikańskich wierni byli bombardowani sloganami reklamowymi przed wejściem do świątyń. Konsultanci od marketingu sugerowali, by zrezygnować z odczytywania fragmentów Biblii, zwłaszcza
apokaliptycznych i podkreślających kruchość człowieka na rzecz radosnego
śpiewu psalmów, czy występów chórów gospels. Kazania mają być ciekawe i
często kontrowersyjne, by przyciągać do świątyń wiernych, wiernych karmionych bezustannie ekshibicjonizmem telewizyjnym programów typu reality show.
Kościół ma być swoistą instytucja psychoterapeutyczną dla trzydziesto i czterdziestolatków ustabilizowanych społecznie i materialnie, ale często cierpiących
na wewnętrzna pustkę. Spece od reklamy sugerują, by ze ścian kościołów zdjąć
rzeźby i obrazy przedstawiające cierpienie ukrzyŜowanego Chrystusa czy piety,
poniewaŜ wizja bólu i śmierci nie sprzyja tej duchowej terapii. W/w grupa wiernych chciałaby raczej zapomnieć niŜ pamiętać o śmierci, odsuwając od siebie
myśl, Ŝe vanitas vanitatum et omnia vanitas. Takie podejście jest niezgodne z
obecnie panującą konsumpcyjną filozofią Ŝycia, która ma poparcie społeczne z
uwagi na napędzanie koniunktury.
Kościół ma stać się instytucją bliŜszą dla wiernych parafian, ma tworzyć
prawdziwą rodzinę duchową. Na ten wizerunek wpływają szczegóły, np. w kościołach ewangelickich prawie normą stało się Ŝegnanie przez pastorów wszyst36

Cyt. za: J. M a r i a ń s k i: Kościół w społeczeństwie przemysłowym. Warszawa 1983 s. 251.
Zob. P.M. Z u l e h n e r: Religia z wyboru jako dominująca forma społeczna, dz. cyt., s.
392 i nn.
37
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kich wiernych po naboŜeństwie. W Polsce w niewielkich wiejskich parafiach teŜ
jest juŜ praktykowany ten zwyczaj, konsolidując takimi małymi gestami społeczność lokalną, parafialną.
ZauwaŜa się popyt na markę, jaką jest religia, tworząc m.in. zaplecze wizualne i skojarzeniowe. Tworzy się np. t-shirty z atrakcyjnymi napisami, prowokacyjnymi, ale takŜe deklaracyjnymi. Ten styl trafia na podatny grunt zaangaŜowanej młodzieŜy, skupionej m.in. we wspólnotach neokatehumenalnych. W Polsce
na pomysł wyprodukowania koszulek w tym stylu wpadł Grzegorz Górny, jeden
z twórców wydawnictwa i pisma „Fronda”. Najpopularniejszy z t-shirtów przedstawia długonogą kobietę, a obok niej napis: Dziewczyny czekają na twoją
modlitwę 24 h, przez całą dobę. Na innym widać obejmującą się parę i napis w
języku angielskim: śadnego seksu bez małŜeństwa i Chrystusa. Na stronach
internetowych „Frondy” moŜna zobaczyć postać Batmana, który zapytany, co
jest jego siłą, odpowiada: Ten facet i pokazuje medalik z Jezusem38.
Polskie środowisko katolickie skorzystało takŜe z nośnika wiary, jakim moŜe być i jest muzyka. W Polsce coraz popularniejsza staje się muzyka chrześcijańska, rozgłośnie radiowe tworzą nawet listy przebojów tego nowego gatunku
muzyki. Wytwórnie fonograficzne mogłyby zainwestować w promocję chrześcijańskiej muzyki rozrywkowej. Spełniłyby wówczas jedno z zaleceń agencji reklamowej. A Ŝe taka muzyka podoba się, moŜna się przekonać obserwując sukcesy Arki Noego (stworzonej przez Roberta Friedricha, byłego muzyka heavymetalowej grupy Acid Drinkers). W tym kierunku tworzy coraz więcej artystów, m.in.
Darek Malejonek z Houk czy Tomasz Budzyński, kiedyś lider punkrockowej Armii. W Europie Zachodniej i USA moda na taką misję ewangelizacyjną juŜ miała
miejsce, a niektóre jej odsłony, takie jak wystawienie musicalu „Hair” stworzyło
kultowy (popkulturowy) wizerunek wartości chrześcijańskich połączonych z
pacyfizmem (realia wojny w Wietnamie), subkulturą hipisów, poszukiwaniem
własnej drogi duchowej i muzyką.
W Polsce takŜe dostrzegalny jest ten ogólnoświatowy trend marketingowy
Kościoła, wiary, sensu Ŝycia i nadziei. Pracownicy firmy reklamowej ze Szczecina umieścili na tramwaju fotografie Jana Pawła II i hasła: Ludzie! Przebaczcie
sobie; Święto młodych trwa bez końca. Na sugestie, Ŝe organizatorzy kampanii
zniŜają autorytet Ojca Świętego do poziomu reklamy papierosów, czy gumy do
Ŝucia duchowni odpowiadają, Ŝe przede wszystkim chodzi o przesłanie. Przesłanie zgodnie z załoŜeniem głoszenia misyjnego musi trafić do największej rzeszy

38

Cyt. za: M. W o d n i a k: Reklama jest sposobem zdobywania nowych wiernych. „Kulisy”
nr 35 (2003) s. 12.
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ludzi, poniewaŜ masowość jest waŜnym elementem naszej nowej rzeczywistości
społecznej.
Wiele periodyków o rodowodzie chrześcijańskim, np. magazyn „Odnowa i
Chrześcijaństwo”, czy „Tygodnik Powszechny” dostrzegają swoisty popyt na
odnowę duchową, poszukiwanie nadziei i sensu Ŝycia. Człowiek potrzebuje w
tych poszukiwaniach dobrego przewodnika, profesjonalnego nauczyciela, określanego coraz częściej jako guru. Wśród osób oferujących łatwą i prostą ścieŜkę
do tego celu jest wielu oszustów, szarlatanów i naciągaczy bazujących na modzie39 i wykorzystujących ludzkie nadzieje i pragnienia dla własnych korzyści.
Na podstawie sygnałów ze strony wiernych i kapłanów moŜna wysnuć
wniosek, Ŝe religia moŜe i powinna być reklamowana, by zdobywać w ten sposób nowych wiernych i budować lojalność wcześniejszych wyznawców. Reklamy telewizyjne, spoty telewizyjne i radiowe, billboardy, czy promocja face to
face budują wizerunek marki, którą moŜe być i jest Kościół katolicki w Polsce.
Kampania reklamowa instytucji kościelnych stanowi teŜ formę działań informacyjnych, poniewaŜ billboardy w okresie przedświątecznym informowały nas o
zakrojonej na szeroką skalę akcji „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” organizowanej przez Caritas. Diecezjalny Caritas w Poznaniu organizuje bezpośrednią
zbiórkę Ŝywności na rynku jeŜyckim, by zaopatrzyć jadłodajnie dla osób bezdomnych i głodnych.
W Mikołowie Kamionce stanął billboard z reklamą kościoła, typowo informacyjny, umieszczony przy ruchliwej trasie Katowice – Wisła. Proboszcz miejscowej parafii św. Urbana twierdzi, ze reklama przynosi efekt w postaci wielu
„obcych wiernych” na niedzielnych naboŜeństwach. Proboszcz mówi, Ŝe kościół
nie ma wysokiej wieŜy stanowiącej drogowskaz i reklamę świątyni dla wiernych,
więc billboard skuteczniej spełni tę rolę. Reklamują się takŜe jezuici z warszawskiego klasztoru św. Andrzeja Boboli. Jeden z kleryków ułoŜył hasło „Wygrywamy białymi” umieszczając je pod zdjęciem zakonnika siedzącego przy szachownicy40.
Częstym zjawiskiem jest organizacja przez kościoły lub pod ich patronatem
wyjazdów–pielgrzymek w miejsca szczególnego kultu, na obchody „Dni MłodzieŜy”, spotkania modlitewne, itp. Pielgrzymki–wycieczki są atrakcyjne dla
uczestników z kilku powodów, m.in. są wyprawą duchową, forma rekreacji, są
atrakcyjne cenowo (biorą w nich udział emeryci, renciści i młodzieŜ szkolna, tj.
39
Od dłuŜszego juŜ czasu występuje moda związana z zewnętrznym manifestowaniem swojej
wiary. Gwiazdy sportu, np. znani bokserzy zostają muzułmanami, wielu piosenkarzy, np. Leonard
Cohen, czy Swing manifestują zaangaŜowanie w system religijno-filozoficzny buddyzmu.
40
Cyt. za: M. Wodniak, dz. cyt., s. 12.
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grupy o przeciętnych i niskich dochodach), a takŜe z uwagi na organizatora –
Kościół uczestnicy nie muszą obawiać się nieuczciwych przewoźników i biur
podróŜy. Ten ostatni argument nie jest bez znaczenia, jeśli zwrócimy uwagę na
mnoŜące się informacje o plajtach wielkich i małych firm turystycznych oraz
klientach tychŜe firm traktowanych jak zakładnicy przez właścicieli hoteli i
campingów w zagranicznych kurortach.

XIV. Podsumowanie. Legislacyjna wizja Kościoła przyszłości
Na początku naleŜałoby zadać sobie zasadnicze pytanie, czy aspekt Ŝycia religijnego i kościelnego danej społeczności moŜna poddać zabiegom takim jak
prognozowanie lub przewidywanie? Janusz Mariański uwaŜa, Ŝe z socjologicznego punktu widzenia jest moŜliwe podjęcie zagadnienia, jak członkowie społeczeństwa widzą szanse religii i Kościoła w przyszłości? Czy Kościół w przyszłości utrzyma swój status quo, czy moŜe zyska lub straci na znaczeniu społecznym?
Czy w ogóle będzie istniał, czy przeminie?41.
NaleŜałoby podkreślić, Ŝe zasadą budowania integracji europejskiej jest
droga kompromisów oraz zrozumienia dobra wspólnego. Wszyscy uczestnicy
tego przedsięwzięcia oddają waŜną dla siebie część autonomii i partykularnych
interesów na rzecz interesu wspólnego42. Istotnym elementem wizji Kościoła
przyszłości jest jego status prawny.
Trwają intensywne prace Konwentu nad przygotowaniem projektu przyszłego Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej. Jednym z postulatów, jaki
przedłoŜyły jego członkom Kościoły, jest zachowanie statusu prawnego Kościołów w Unii Europejskiej zgodnie z prawem poszczególnych państw członkowskich. Oznacza to wniosek o włączenie do treści Traktatu Konstytucyjnego tak
zwanej „klauzuli o Kościołach”, uchwalonej podczas Rady Europejskiej w Amsterdamie w 1997 roku43. Zapis z amsterdamskiego spotkania ma gwarantować
Kościołom w Unii Europejskiej autonomiczny charakter względem państwa,
takŜe ich dotychczasowy status, który w wypadku niektórych państw stanowi
rezultat kompromisu, do którego dochodzono przez dziesięciolecia w poszczególnych krajach. Przebieg obrad Konwentu daje podstawy, aby mieć nadzieję, iŜ
postulat zachowania przez Kościoły swojego dotychczasowego statusu zostanie
uwzględniony w przyszłym fundamentalnym dokumencie Unii, tym bardziej, Ŝe
28 lutego członkowie Konwentu przyjęli poprawkę do art. 1 par. 2 projektu
41

Cyt. za: J. M a r i a ń s k i: Kościół w społeczeństwie przemysłowym. Warszawa 1983 s. 235.
Por. M. O r z e c h o w s k i: Trzy razy “nie”, dz. cyt., s. 3.
43
Unia przestrzega statusu, jakim cieszą się Kościoły oraz stowarzyszenia i wspólnoty religijne w państwach członkowskich odpowiednio do ich przepisów prawnych, tak, aby nie zostały
one naruszone.
42
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Traktatu, który brzmi: Unia powinna respektować toŜsamości narodowe państw
członkowskich, jak równieŜ ich polityczną i konstytucyjną strukturę, włączając
regionalne i lokalne samorządy, ich wybór dotyczący języka oraz statusu prawnego Kościołów i wspólnot religijnych. Tym samym Unia zrzeka się pretensji do
ingerowania w wewnętrzne ustawodawstwo państw członkowskich odnoszące
się do prawa wyznaniowego i uznaje aktualny stan rzeczy, a więc takŜe róŜnorodność rozwiązań w tej materii. Projekt Traktatu moŜe dawać nadzieje, Ŝe ludzie pracujący nad kształtem przyszłej Europy nie chcą uniformizować wszystkich wymiarów Ŝycia i poddawać ich jednemu prawu. Przyjęcie w krajach unijnych zunifikowanych i jednolitych rozwiązań dobrze sprawdza się w dziedzinie
gospodarki, finansów czy sądownictwa, to wcale nie musi dobrze funkcjonować
np. w sferze religii czy kultury. Dlatego Unia Europejska stawia na róŜnorodność
i autonomiczność Kościołów w poszczególnych krajach.
Religia zinstytucjonalizowana w formy Kościoła odgrywała w Europie bardzo istotną rolę, jednak w ostatnich dwustu latach ulega ona zmniejszeniu i
ograniczeniu. Dotyczy to wszystkich Kościołów, zwłaszcza protestanckich, w
mniejszym stopniu Kościoła katolickiego i prawosławnego w Grecji. Widać
wyraźnie, Ŝe w zaleŜności od państwa pozycja Kościoła i jego znaczenie w społeczeństwie jest róŜne. Stąd dobrym sygnałem jest to, Ŝe Unia nie zamierza ingerować w status Kościołów w państwach członkowskich i chce zachować róŜnorodność istniejących rozwiązań w stosunkach państwo–Kościół, które odzwierciedlają historyczne uwarunkowania i poszczególne tradycje narodowe. Z punktu
widzenia polityki i obecnej fali terroryzmu, wiązanego w sposób automatyczny z
religią muzułmańską (wzrastająca obecność i aktywność, takŜe fundamentalistyczna muzułmanów w państwach Unii Europejskiej) będzie prowadziła do
rewizji wagi religii w Ŝyciu społecznym, co prawdopodobnie stworzy dla Kościołów chrześcijańskich okazję do aktywnego wspierania tendencji zjednoczeniowych i unifikacyjnych w Europie.
Dziś, gdy w wielu krajach Europy odczuwany jest niedostatek powołań kapłańskich i zakonnych, polscy księŜa, podobnie jak siostry zakonne, mogliby
wiele pomóc w duszpasterstwie w innych krajach. Wymaga to jednak umiejętności wejścia w kulturę tych krajów, a więc takŜe w ich historię, literaturę, w specyfikę tamtejszej tradycji chrześcijańskiej. Stanowi to powaŜne wyzwanie, bo
aby się czegoś nauczyć, trzeba umieć słuchać. Podobnie wiele trzeba się nauczyć, aby móc razem pracować w ramach takich inicjatyw, jak CCEE (Rada
Konferencji Episkopatów Europy) czy COMECE (Komisja Episkopatów
Wspólnoty Europejskiej).
Ponadto wydaje się, Ŝe w ostatnich kilku latach moŜna zauwaŜyć nowe zjawisko, iŜ politycy zaczynają doceniać wagę religii, zdając sobie sprawę z wła197

snej bezradności w rozwiązywaniu narastających problemów społecznych. Przyszłość Kościołów w Unii Europejskiej jest zatem otwarta, a rola, jaką mają do
odegrania, nie jest jeszcze w pełni sprecyzowana i zaleŜy w duŜej mierze od nich
samych.
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Chrześcijański polityk w słuŜbie publicznej
III Rzeczypospolitej

W latach 1999–2001, wśród osób pełniących w Polsce róŜne funkcje publiczne, a powołujących się na światopogląd chrześcijański, zostały przeprowadzone badania, mające na celu nakreślenie obrazu aktualnego polityka katolickiego, a takŜe próbę stworzenia jego modelu1. Blisko 60% badanych stwierdziło,
Ŝe są aktywnie zaangaŜowani w działalności Kościoła. Jednocześnie 75,5% respondentów zajmowało stanowiska decyzyjne, czy to w parlamencie Rzeczpospolitej Polskiej czy w samorządach terytorialnych. Pozwala to potraktować
badaną grupę jako swoistą elitę społeczną, u której moŜna by się spodziewać
wyŜszej od przeciętnej świadomości społecznej. Znaczna cześć wyników badań,
odniesionych do ogółu społeczeństwa moŜe satysfakcjonować, w przypadku
jednak, gdy mowa o elicie, dane te mogą budzić pewne zaniepokojenie.

I. Rozumienie słuŜby publicznej w wypowiedziach respondentów
Pierwsze trudności pojawiają się juŜ przy próbie sprecyzowania pojęcia:
słuŜba publiczna. Wprawdzie, większość respondentów akcentuje udział w
sprawowaniu władzy, na róŜnych szczeblach, ale jednocześnie widoczny jest
fakt mocnego umieszczania jej w kategoriach działalności charytatywnej, pomocowej, czy teŜ utoŜsamiania jej z zakresem działań zakładowej słuŜby socjalnej.
1

M. W i t k o w s k a: Czynniki kształtujące postawy wobec pełnienia słuŜby publicznej. Studium teologiczno-pastoralne. Warszawa 2003 [rozprawa doktorska – UKSW]. Wszystkie podawane dane liczbowe pochodzą z autorskich badań będących podstawą tej pracy.
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RównieŜ znaczące jest odrzucenie przez około 1/3 badanych moŜliwości efektywnego działania na płaszczyźnie ogólnonarodowej czy międzynarodowej,
zwłaszcza w kontekście przygotowywania wejścia Polski do Unii Europejskiej.
1. Motywacja podjęcia słuŜby publicznej
Efektywność jakiejkolwiek działalności jest bardzo istotnie powiązana z
motywacją jej podjęcia. Wśród 1/3 respondentów, jako główny motyw, podaje
się zdecydowanie potrzebę zmian w rozwiązywaniu problemów społecznych.
Największą rolę w działalności człowieka odgrywa motywacja wewnętrzna,
tymczasem około połowy badanych stwierdza, Ŝe podjęło się działalności publicznej w efekcie namowy czy wręcz presji otoczenia, zaś tylko połowa respondentów powołuje się na własne chęci. W przypadku człowieka wierzącego nie
bez znaczenia winna być równieŜ motywacja religijna. Zdecydowana większość
respondentów przyznaje, Ŝe to właśnie postawa i nauczanie Jana Pawła II zachęciły ich do podjęcia funkcji publicznych. Nauczanie papieŜa zostało głównie
zawarte w napisanych przez Niego dokumentach, zwłaszcza encyklikach. Oznacza to, Ŝe dokumenty te winni być znane osobom podejmującym słuŜbę publiczną, a legitymujących się nie tylko światopoglądem chrześcijańskim, ale
takŜe aktywnym udziałem w Ŝyciu Kościoła. Tymczasem, przy analizie wyników
badań okazuje się jednak, Ŝe aŜ 20% badanych nie tylko nie zna dokumentów
papieskich, ale wręcz nie widzi potrzeby ich poznawania. Podobnie rzecz wygląda ze znajomością innych dokumentów Kościoła, dotyczących Katolickiej Nauki
Społecznej. Blisko 50% kobiet i 70% męŜczyzn wręcz twierdzi, Ŝe ich nie zna.
MoŜna wyciągnąć stąd wniosek, Ŝe w badanej grupie mamy do czynienia z
niską, w gruncie rzeczy, motywacją religijną do podejmowania słuŜby publicznej. JeŜeli ona nawet występuje, ma charakter raczej intuicyjny niŜ oparty na
znajomości nauki społecznej Kościoła.
Ogólnie rzecz ujmując, większość motywacji jest pochodzenia zewnętrznego, uwarunkowana zarówno namowami otoczenia jak i oczekiwaniem uznania
społecznego. Blisko połowa badanych (45,45% kobiet oraz 47,69% męŜczyzn)
upatruje źródła podjęcia funkcji publicznej w korzyściach materialnych.
2. Obraz chrześcijańskiego działacza publicznego
W kontekście aktywnego udziału badanych w działalności Kościoła, a takŜe
zdeklarowanego światopoglądu, istotna jest równieŜ jakość tego zaangaŜowania.
AŜ 1/3 badanych działaczy katolickich nie wskazuje na tychŜe działaczy jako na
przykład godny naśladowania, nawet w wypełnianiu obowiązków. Co więcej,
tylko 57,57% kobiet i 44,61% męŜczyzn mówi o przykładzie w odniesieniu do
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zgodności pomiędzy głoszonymi teoriami a ich realizacją w Ŝyciu. W przypadku
męŜczyzn dokładnie tyle samo procent wręcz stwierdza wyraźnie, Ŝe osoby publiczne nie są tym przykładem. Z kolei, 33,33% kobiet oraz 24,61% męŜczyzn
uwaŜa, Ŝe dla osoby pełniącej słuŜbę publiczną nie są waŜne wartości religijne.
MoŜna zauwaŜyć, Ŝe z opinii badanych powstaje obraz osoby pełniącej
słuŜbę publiczną jako człowieka energicznego, zdecydowanego i odwaŜnego.
Wprawdzie podejmuje on swoją działalność po to, aby pomagać innym, jednakŜe
równie waŜne są dla niego korzyści ekonomiczne oraz moŜliwości własnego
rozwoju. Mimo powoływania się na naukę społeczną Kościoła znajomość tejŜe
jest dość ograniczona. Podobnie ma się rzecz z ogólną znajomością litery prawa,
co w przypadku uczestnictwa w organach władzy, samorządowej czy państwowej, moŜe wzbudzić pewne zaniepokojenie. Osoba pełniąca funkcje publiczne
podejmuje je głównie z motywacji zewnętrznych, ulegając najczęściej namowom
otoczenia.
3. Rola rodziny i tradycji w przygotowaniu do pełnienia słuŜby publicznej
Badani wskazują jednoznacznie na znaczną rolę rodziny w przygotowaniu
do podjęcia słuŜby publicznej, jak równieŜ w samym podjęciu takiej decyzji.
Podkreślają rolę i znaczenie wpływów niezamierzonych w rodzinie, oddziaływania samą atmosferą. Przypomina to powszechne przekonanie o absolutnie
niezastępowalnej roli rodziny w formacji ogólnej młodego człowieka, a prospołecznej w szczególności. Odpowiedzialność rodziców za wywiązywanie się z
podstawowej ich funkcji bycia pierwszymi wychowawcami, za przekazanie
dziecku wartości, nabiera szczególnego znaczenia dzisiaj, gdzie często „rolę
rodzica” przejmuje telewizor czy komputer, gdy rodzice uwaŜają, Ŝe zapisując
dzieci na jak największą ilość dodatkowych zajęć wypełniają doskonale swoje
zadania.
MoŜna wyraźnie stwierdzić, Ŝe badania potwierdzają znaczącą rolę rodziny
w prospołecznej formacji dziecka, chociaŜ ukazują jednocześnie, Ŝe zaangaŜowanie się rodziców w jakąkolwiek działalność poza domem nakłada na nich duŜą
odpowiedzialność i wymaga umiejętności zachowania równowagi między Ŝycie
rodzinnym a aktywnością społeczną. Zwrócenie zaś uwagi na rolę tradycji, zarówno tej w węŜszym rozumieniu, rodzinnej, jak i tej związanej z historią narodu
czy choćby tylko społeczności lokalnej, nabiera dzisiaj szczególnego wymiaru,
kiedy to w kontekście integracji Polski z Unią Europejską, próbuje się negować
wartość tradycji narodowej i obyczajowej.
NaleŜy tu przypomnieć, Ŝe całe Ŝycie człowieka przebiega w jakimś środowisku społecznym, a jego postawy, zwłaszcza prospołeczne, kształtują się od
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najmłodszych lat. Jednocześnie osobowość człowieka zmniejsza swoją plastyczność i podatność na wpływy wraz z upływem lat. Dlatego tak waŜna wydaje się
odpowiednia formacja prospołeczna juŜ w okresie szkolnym, nie mówiąc o poznawaniu Katolickiej Nauki Społecznej od najwcześniejszych lat katechezy.
Zdecydowana większość ogółu badanych (blisko 80%) nie rodzinę wymienia jednak jako główne środowisko przygotowujące do pełnienia słuŜby publicznej, ale organizacje. MęŜczyźni stawiają Kościół na trzecim miejscu, a kobiety
dopiero na szóstym. Nieco ponad 1/3 badanych wręcz stwierdza, Ŝe ani Kościół,
jako instytucja, ani parafia, nie przygotowują do tej słuŜby. Jednocześnie większość respondentów akceptuje potrzebę weryfikacji ich działalności, występują
tylko pewne rozbieŜności co źródła oceny: czy ma ona być umiejscowiona wewnątrz danej jednostki czy płynąć z otoczenia.
4. Wymagania stawiane w formacji chrześcijańskiego działacza
Próba zdiagnozowania pewnej reprezentacji katolików świeckich, pełniących funkcje publiczne, ma sens wyłącznie w kontekście podjęcia krytyki konstruktywnej. Jest to o tyle waŜne, Ŝe znaczna część badanych interesuje się taką
działalnością od wielu lat, często sprawuje swoje funkcje dłuŜej niŜ przez jedną
kadencję. Z drugiej strony, wszelkie działanie człowieka jest działaniem celowym. A tym celem, niejednokrotnie, jest pewien ideał, do którego się dąŜy. Blisko połowa badanych kobiet oraz ponad 70% męŜczyzn uznała za waŜny motyw
podejmowania się zadań publicznych odczucie, Ŝe politycy nie spełniają oczekiwań, a więc nie odpowiadają istniejącym w świadomości modelom polityka.
MoŜna zauwaŜyć, Ŝe rzeczywistość, widziana oczami aktualnie urzędujących polityków, odbiega sporo od ich marzeń czy choćby tylko wyobraŜeń.
Szczególnie widoczne jest to w uznawaniu za wiodącą, w ich przypadku, motywacji zewnętrznej, przy jednoczesnym wysokim notowaniu motywacji wewnętrznej w próbie określenia modelu. Tylko połowa badanych podaje własne
chęci jako motywy podejmowania działalności, a jednocześnie blisko 70% uwaŜa, Ŝe właśnie one winny decydować o decyzji zaangaŜowania się.
Zdecydowana większość respondentów przypisuje duŜą rolę motywacyjną
poczuciu odpowiedzialności za dobro wspólne oraz posłuszeństwu głosowi sumienia. MoŜna zauwaŜyć w tym odniesienie do światopoglądu chrześcijańskiego, chociaŜ niepokoi brak zrozumienia potrzeby gruntownej znajomości nauki
społecznej Kościoła, a szczególnie dokumentów papieskich na ten temat. Nie
moŜna tu mówić w Ŝadnym wypadku o braku dostępności tychŜe, faktem jednak
pozostaje, Ŝe respondenci – przedstawiciele pewnej elity laikatu, nie widzą ko-
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nieczności poznawania Katolickiej Nauki Społecznej, trudno więc mówić o
wprowadzaniu jej zasad w Ŝycie społeczno-polityczne.
Znaczną rozbieŜność, natomiast, da się zauwaŜyć w opinii respondentów na
temat roli szkoły w przygotowaniu do działalności publicznej. Badani przede
wszystkim (ponad 80% ogółu) wskazują na szkołę publiczną, respektującą moralność katolicką, jako na najlepiej przygotowującą do podjęcia słuŜby publicznej. Ciekawie wygląda zestawienie ze sobą dwóch innych odpowiedzi. OtóŜ
blisko 50% kobiet oraz prawie 51% męŜczyzn jako na szkołę najlepiej przygotowującą wskazuje taką, która jest prowadzona przez instytucje kościelne, przy
jednoczesnym odrzuceniu – przez 60,60% kobiet oraz 47,69% męŜczyzn – szkoły społecznej wyznaniowej. A przecieŜ, jeŜeli chodzi o program, formację światopoglądową czy tzw. „ducha szkoły”, te dwa typy placówek nie powinny róŜnić
się od siebie. Zasadnicza róŜnica leŜy w kadrze – świeckiej lub zakonnej – ale
przecieŜ takiej samej pod względem poglądów czy przekonań. Otwartym pozostaje pytanie, czy taki wybór respondentów świadczy o duŜym zaufaniu pokładanym w instytucjach kościelnych czy o braku zaufania wobec świadomego i aktywnego laikatu (bo prawdopodobnie głównie z takiego rekrutuje się kadra w
szkołach społecznych wyznaniowych). Warto przypomnieć, Ŝe badania prowadzono właśnie wśród tej elity laikatu.
Reasumując, moŜna wyraźnie zauwaŜyć, Ŝe w opinii badanych rodzina i
szkoła są tymi środowiskami wychowawczymi, które najpełniej przygotowują
młodego człowieka do słuŜby publicznej.
5. Model chrześcijańskiego polityka
Jest oczywiste, Ŝe od osoby podejmującej się działalności prospołecznej
moŜna wymagać wartościowych przymiotów osobistych, kompetencji i rzetelnego przygotowania moralno-merytorycznego.
W tym kontekście pewne zaskoczenie moŜe wywołać fakt, Ŝe badani za
najmniej istotne sfery Ŝycia, w których osoby działające publicznie winny być
przykładem, uznali postawy światopoglądowe (54,54% kobiet oraz 44,61% męŜczyzn). W tej kategorii zaś będzie się mieścić dawanie świadectwa swej wiary i
aktywne zaangaŜowanie w Ŝyciu Kościoła, co przecieŜ deklarowało blisko 40%
kobiet i ponad 60% męŜczyzn ankietowanych. Jednocześnie, zdecydowana większość respondentów (87,87% kobiet oraz 92,31% męŜczyzn) uwaŜa, Ŝe dobre
pełnienie słuŜby publicznej jest moŜliwe w przypadku oparcia jej na zasadach
Ewangelii, zaraz potem (i tylko o kilka procent mniej) wymieniając tradycję i
nauczanie Kościoła oraz doświadczenie historyczne katolickiego narodu. Rysujący się wyraźnie pewien brak spójności wynikać moŜe ze słabej, jednak, znajo-
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mości społecznej nauki Kościoła, a co za tym idzie, intuicyjnym, ale nie ugruntowanym, przekonaniem o słuszności przepajania działalności publicznej świadectwem wiary.
Do podobnego wniosku moŜe prowadzić stwierdzenie, Ŝe główne obszary
działalności osób publicznych obejmują niesienie pomocy potrzebującym czy
tworzenie nowych form pomocy. Na pewno niesienie pomocy, ogólnie rzecz
ujmując, mieści się w charakterze działalności prospołecznej, ale sprowadzanie
słuŜby publicznej tylko do takiej aktywności, zwłaszcza w obrazie ideału „katolickiego działacza publicznego” wydaje się być zbyt duŜym uproszczeniem i
spłyceniem zagadnienia. Badani uwaŜali takŜe, Ŝe osoba pełniąca funkcje publiczne winna być aktywną w grupach czy ruchach religijnych. Wskazuje to
ponownie na brak właściwego zrozumienia roli i zadań chrześcijańskiego polityka.
Próba nakreślenia modelu katolickiego działacza społeczno-politycznego
prowadzi do stwierdzenia, Ŝe respondenci stawiają jakby wyŜsze wymagania
kandydatom do słuŜby publicznej niŜ sobie samym, bardziej jednoznacznie rysując ideał takiego kandydata. MoŜna powiedzieć, Ŝe wyłaniający się z badań model osoby, podejmującej się słuŜby publicznej, znacznie bardziej spełnia oczekiwania, jakie moŜna by mieć wobec działaczy społeczno-politycznych, niŜ mogłoby to wynikać ze wcześniejszej diagnozy postaw osób aktualnie sprawujących funkcje publiczne. Jednoznacznie wskazana jest istotna rola rodziny oraz
niezbędność prawidłowej formacji. Chodzi tu zarówno o formację merytoryczną,
jak i tę będącą efektem niezamierzonym wychowania (głównie rodzinnego).
Istniejące niespójności w odpowiedziach badanych wynikają, w znacznej mierze,
ze słabej znajomości nauki społecznej Kościoła; prawdopodobnie równieŜ z
faktu, Ŝe dzieciństwo i młodość większości respondentów przypadały na lata
istnienia w Polsce systemu komunistycznego.

II. Próba interpretacji uzyskanych wyników badań
Przedstawione wyniki badań nie napawają optymizmem. Zbyt duŜym jednak
uproszczeniem byłoby poprzestanie na skonstatowaniu tego pesymistycznego
obrazu bez podjęcia przynajmniej próby znalezienia przyczyn takiego stanu rzeczy. Wśród nich na pierwszym miejscu naleŜałoby wymienić błędne poglądy na
temat polityki, panujące głównie pośród wierzących jak równieŜ nieznajomość
Katolickiej Nauki Społecznej.
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1. Błędne spojrzenie na politykę
Doświadczenia historyczne ostatnich stuleci spowodowały, Ŝe w Polsce politykę uwaŜa się za sprawę co najmniej wstydliwą, a niekiedy wręcz „brudną”. W
opinii większości polityk jest osobą bezwzględnie realizującą swoje cele, bez
poddawania ich moralnej ocenie. Wszelkie zaangaŜowanie polityczne widziane
jest, w najlepszym razie, jako moralnie dwuznaczne2. Co więcej, właściwie od
czasów rozbiorów państwo postrzegane było jako okupant. Okres wolności między wojnami światowymi był zbyt krótki, by zmienić świadomość Polaków.
Obce nam było spojrzenie na działalność polityczną jako na formę miłości bliźniego3.
W okresie powojennym, na przekór odgórnej laicyzacji, Kościół w Polsce
dąŜył do masowości praktyk religijnych. Paradoksalnie moŜna by powiedzieć, Ŝe
w komunizmie Kościół przeŜywał czas rozkwitu, słuŜąc przy tym jako miejsce
azylu przeciwnikom systemu. Niektórzy wręcz twierdzili, Ŝe w latach osiemdziesiątych było w Polsce więcej praktykujących niŜ wierzących4. Szli oni do Kościoła nie z powodów religijnych, ale dlatego Ŝe tam znajdowali trochę Polski5.
JednakŜe totalitaryzm był nie tylko formą ustrojową, ale swoistą „kolonizacją”
ideologiczną, niszczącą w człowieku przede wszystkim wolność wyboru i poczucie odpowiedzialności. Kościół stawał w obronie praw człowieka, ale powodowało to często wręcz „ucieczkę w Kościół”, nadawało religii oblicze polityczne6. Opozycja w komunizmie nie miała zbyt wielkich doświadczeń w praktykowaniu demokracji, nie była więc najlepszą szkołą polityki rozumianej jako troska o dobro wspólne7.
Istotne jest przyjrzenie się pozostałościom po systemie totalitarnym, gdyŜ
czterdzieści lat komunizmu musiało pozostawić piętno na stanie świadomości
współczesnych pokoleń Polaków8. W przeszłości moŜna było zaobserwować
dwa skrajne stanowiska: z jednej strony – władzy zdecydowanie potępiającej
2

Por. M. K r ą p i e c: O ludzką politykę! Katowice 1993 s. 1; takŜe – F. K a m p k a: Katolicka nauka społeczna w Polsce – tradycja i współczesność. W: Słowo nieskowane. Red. A. N o w i c k i. Wrocław 1998 s. 151.
3
Por. M. S p i e k e r: Kościół i społeczeństwo w procesie transformacji krajów
postkomunistycznych. „Społeczeństwo”. R. 6: 1996 nr 1 s. 36 nn.
4
Por. H. M u s z y ń s k i: Przyszłość Kościoła masowego w Polsce. „Więź”. R. 41: 1998 nr
12 s. 15.
5
Por. C. B a r t n i k: Teologia narodu. Częstochowa 1999 s. 424.
6
Por. J. M a r i a ń s k i: Kościół w sytuacji przejścia od totalitaryzmu do demokracji.
„Collectanea Theologica”. R. 63: 1993 nr 4 s. 97 i 101.
7
Por. J. K a r p i ń s k i: Droga do przegranej. „Więź”. R. 45: 2002 nr 2 s. 23.
8
Por. A. K a m i ń s k i: Polityka a gospodarka – stan faktyczny a właściwe relacje. Warszawa 2000 s. 405.
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„mieszanie się” Kościoła do spraw społeczno-politycznych, z drugiej zaś szerokich mas, bardziej lub mniej świadomie „upolityczniających” chrześcijaństwo
(krzyŜe z kwiatów, msze św. z rękoma uniesionymi w geście zwycięstwa, etc.)9.
Tradycyjna religijność, powiązana z wizją Polski jako „przedmurza chrześcijaństwa”, chroniącego Europę przed pogaństwem (w tym przypadku – komunizmem) sprawiała, Ŝe Polacy byli znacznie bardziej odporni na presję ideologii
ateizmu niŜ mieszkańcy innych krajów komunistycznych10.
Takie widzenie pozycji i roli Kościoła niosło jednak ze sobą równieŜ pewne
niebezpieczeństwo, polegające na – często podświadomym – nawiązywaniu do
mesjanistycznych idei Romantyzmu, a więc wręcz profetycznej roli Kościoła
polskiego. A. Przybecki wskazuje na tendencję, szczególnie mocno ujawniającą
się po wyborze Jana Pawła II, utoŜsamiania uniwersum Kościoła z tym, co jest
wyłącznie polskie. Przejawiało się to, między innymi, w „zawłaszczeniu” papieŜa-rodaka, przedstawianego w wielu wypowiedziach jako „polski papieŜ”, a nie
„papieŜ-Polak”11.
System totalitarny dokonał równieŜ spustoszeń duchowych. Jako jeden z
powaŜniejszych skutków naleŜy wymienić pewną selektywność moralną, coś, co
moŜna by nazwać wręcz religijnością à la carte, w której chrześcijanie wybierają
sobie to, co im odpowiada, odrzucając wszystko inne12, a takŜe rozdźwięk pomiędzy wyznawaną wiarą a postawą Ŝyciową, co szczególnie widoczne jest właśnie na płaszczyźnie polityki.
Pojawienie się ruchu społecznego „Solidarność” sprawiło, Ŝe wielu ludzi
zobaczyło w polityce działanie szlachetne, świadczące o poczuciu odpowiedzialności. JednakŜe 13 grudnia 1981 r. zniszczył ten nieco idealistyczny obraz, pojawiła się wizja polityki jako siły. W konsekwencji mocno podkreślony został
podział: „oni – władza – państwo” i „my – społeczeństwo”13. Wraz z narodzinami III Rzeczypospolitej nie udało się sprawić, aby przekonanie to odeszło do

9

Por. Upolitycznienie chrześcijaństwa. „Przegląd Powszechny”. R. 110: 1993 nr 1 s. 10.
Por. J. G o w i n: Kościół po komunizmie. Kraków 1995 s. 229.
11
Por. A. P r z y b e c k i: O polskim duszpasterstwie dyskusyjnie. „Przegląd Powszechny”. R.
103: 1986 nr 7–8 s. 26.
12
Por. D. S u l l i v a n: Kościół stracił więcej niŜ Pan Bóg. „Więź”. R. 45: 2002 nr 3 s. 17; K.
P a w l i n a: Nowa ewangelizacja i jej realizacja w Polsce po 1989 r. Warszawa 1995 s. 225; H.
Juros: Nowe zadania Kościoła w Polsce. „Przegląd Powszechny”. R. 110: 1993 nr 1 s. 21. Potwierdzają to najnowsze sondaŜe, przeprowadzone pod koniec 2002 r., w których aŜ 35% Polaków
uwaŜa się za wierzących, ale „na swój własny sposób”. Ta selektywność wiary wzrasta jeszcze, gdy
chodzi o akceptację zasad moralnych głoszonych przez Kościół (por. Raport „Rzeczpospolitej”,
Kościół na przełomie wieków, 15–16 marca 2003 s. 2).
13
Por. J. K r z e m i ń s k i: Polityka jako przemoc. „Więź”. R. 45: 2002 nr 4 s. 101 nn.
10
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przeszłości14. Co gorsza, w świadomości wiernych nie ma przekonania, Ŝe w tym
„my” mieści się takŜe Kościół. W przeszłości Kościół był sumieniem narodu,
wszyscy to akceptowali – przynajmniej zewnętrznie (Polak = katolik), ale tym
bardziej teraz chcą jakby „myśleć na własny rachunek”15. Inaczej moŜna by powiedzieć, Ŝe Kościół wyszedł z komunizmu z silnym autorytetem społecznym,
nawet politycznym, jednakŜe z osłabionym autorytetem religijnym. Będąc „znakiem sprzeciwu” w totalitaryzmie wyszedł z niego umocniony i niezaleŜny, ale
osłabiony w zachowaniach i postawach swoich członków16.
Przyjęcie przez Kościół faktycznej roli opozycji wobec komunistycznej
władzy odbywało się często kosztem realizacji funkcji religijnych, co w efekcie
wpływało na słabość postaw moralnych katolików polskich oraz ich pewną ignorancję religijną17. W konsekwencji jeszcze dzisiaj przewaŜająca część katolików
uwaŜa, Ŝe właściwą przestrzenią aktywności Kościoła jest Ŝycie prywatne i nie
rozumie ewangelicznego imperatywu wpływania na Ŝycie publiczne. MoŜna
wręcz powiedzieć, Ŝe to sami wierzący chcą często zamknąć Kościół w kruchcie18. W odpowiedzi na nauczanie Kościoła, a zwłaszcza papieŜa, przyjmują
potrzebę wzmoŜonego zaangaŜowania w słuŜbę bliźnim, ale pozytywnie oceniają
przede wszystkim pracę charytatywną w róŜnych organizacjach pomocowych,
nie zaś aktywność na polu społeczno-politycznym19. RównieŜ w Kościele hierarchicznym moŜna zaobserwować skutki „zaraŜenia” socjalizmem w postaci traktowania duszpasterstwa często w sposób „zaopatrzeniowy”20. Jednocześnie,
narastający pluralizm społeczny, polityczny, takŜe religijny, stawia Kościół
wobec nowych wyznań, spowodowanych faktem, iŜ propozycja duszpasterska
jest juŜ tylko jedną z wielu propozycji ideowych21.
PrzewaŜająca większość społeczeństwa nie chce podejmować odpowiedzialności za Ŝycie publiczne, dodatkowo sfrustrowana zbyt wysokimi (jej zda-

14

Por. T. W i ś n i c k i: Czym jest Polska? „Więź”. R. 45: 2002 nr 2 s. 11.
Por. D. S u l l i v a n, dz. cyt., s. 18.
16
Por. J. M a r i a ń s k i: Religia i Kościół w społeczeństwie pluralistycznym. Lublin 1993 s.
15

227.
17
Por. A. P r z y b e c k i: Duszpasterstwo w Polsce. Poszukiwanie nowych form obecności.
Poznań 2001 s. 70 nn.
18
Por. J. G o w i n, dz. cyt., s. 41.
19
Por. M. K u l e s z a: Państwo i społeczeństwo. Polska u progu XXI wieku. „Znaki Nowych
Czasów”. R. 2002 nr 1 s. 60. Podobne wnioski moŜna teŜ wyciągnąć z przytaczanych tu badań
własnych, gdzie blisko połowa respondentów właśnie w pracy charytatywnej widziała słuŜbę publiczną.
20
Por. H. J u r o s, dz. cyt., s. 18.
21
Por. A. P r z y b e c k i: Między poczuciem zagroŜenia a potrzebą obecności. Koncepcja
duszpasterstwa akademickiego w Polsce po przełomie 1989 roku. Poznań 1999 s. 8.
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niem) kosztami wolności i demokracji22. Jednym z największym obciąŜeń dziedzictwa po komunizmie jest brak zaangaŜowania świeckich w Ŝycie publiczne.
Pasywność wiernych obejmuje zresztą wszelkie zaangaŜowanie, gdyŜ zaledwie
4% wierzących włącza się w róŜne ruchy czy stowarzyszenia religijne23. MoŜna
powiedzieć, Ŝe kościelna samoświadomość świeckich i ich odpowiedzialność
przeŜywają kryzys.
Dzisiejszy dystans wobec polityki wynika najczęściej z dwóch, sprzecznych
wobec siebie, przekonań. Pierwsze ciągle utrzymuje, Ŝe władza demoralizuje, Ŝe
podejmują ją tylko ludzie bezwzględni i bez skrupułów. Według drugiego zaś, w
sprawowaniu polityki mogą brać udział tylko jednostki wybitne, o najwyŜszych
walorach intelektualnych i moralnych. Jednocześnie, nadal w świadomości silnie
jest zakorzeniony stereotyp charakterystyczny dla totalitaryzmu, a mianowicie
pewna alienacja władzy. Społeczeństwo nie widzi w decyzjach władzy własnych
demokratycznych działań, woli więc po prostu nie zajmować się polityką. Ludzie
wierzący nie potrafią przełoŜyć swojej religijności na język odpowiedzialności
społecznej, a tym bardziej politycznej. W tej sytuacji katolicyzm społeczny i
polityczny nie tylko, Ŝe nie rozwija się, ale niszczony jest przez polski indywidualizm, brak poszanowania władzy, bierność czy wręcz niechęć do stowarzyszania
się24. Nawet chrześcijanie nie potrafią ze sobą współpracować, co sprawia Ŝe
prawa strona sceny politycznej odznacza się wielością drobnych partii o słabo
określonej wizji programowej25. Istotne jest równieŜ, Ŝe niechęć do aktywnej
obecności Kościoła na polu społeczno-politycznym przejawiają nie tylko środowiska, które moŜna by określić jako postkomunistyczne czy liberalne, ale równieŜ wśród katolików panuje dość powszechny pogląd o przeroście wpływów
Kościoła w Ŝyciu publicznym26.
2. „Homo sovieticus”
Dość szczegółową analizę wpływów systemu totalitarnego na świadomość
współczesnych świeckich wiernych w Polsce przedstawiał w swych wypowiedziach ks. Józef Tischner. Jego poglądy wydają się na tyle ciekawe, Ŝe warto
wyodrębnić je z całości zagadnienia.
22

Por. A. D y l u s: Trudna wolność katolików w Polsce. „Przegląd Powszechny”. R. 110:
1993 nr 12 s. 264 i 366.
23
Por. H. M u s z y ń s k i, dz. cyt., s. 21. Fakt ten jeszcze mocniej uzasadnia określenie grupy respondentów przeprowadzonych badań mianem elity katolickiej społeczeństwa, gdyŜ ponad
połowa z nich twierdziła, Ŝe jest czynnie zaangaŜowana w strukturach Kościoła.
24
Por. A. D y l u s, dz. cyt., s. 373.
25
Por. A. K o j d e r: Polska elita polityczna. „Więź”. R. 42: 1999 nr 9 s. 60.
26
Por. T. M a k o w s k i: Kościelny apostolat w sferze polityki. W: Słowo nieskowane. Red.
A. N o w i c k i. Wrocław 1998 s. 255.
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Stwierdza on przede wszystkim, Ŝe komunizm zostawił spadek w postaci
niezgodności polityki z zasadami etyki, co w konsekwencji owocuje wręcz
„dziecinną” odmianą nieodpowiedzialności27. J. Tischner wprowadza pojęcie
homo sovieticus, określając nim osobę, dla której wszystko, co najwaŜniejsze w
Ŝyciu, mieściło się na ziemi, nie istniał dla niej wertykalny wymiar ludzkiej egzystencji28. Zdaniem autora komunizm wszedł w człowieka głębiej niŜ to się
wydaje29. Homo sovieticus wyraŜa się w postawach ludzi wobec dwóch kluczowych problemów komunizmu.
Pierwszym z nich jest stosunek do człowieka i jego wolności. Chodzi tu
przede wszystkim o powszechnie głoszoną tezę o „historycznej konieczności”
socjalizmu30. Jednocześnie spojrzenie na człowieka jest pełne pesymizmu. Autor
nazywa to „neomanicheizmem”, według którego człowiek budzi nieufność, gdyŜ
w jego zachowaniu zawsze, nawet pod pozorami cnoty, kryje się ekonomiczny
interes. Skutki takiego myślenia pozostały do dzisiaj: im wyŜsza jest pozycja
społeczna, tym więcej powodów do nieufności, stąd niechęć do wchodzenia w
Ŝycie publiczne i brania jakiejkolwiek odpowiedzialności. Inna konsekwencją
takiej postawy jest to, co autor nazywa „moralizmem”. WyraŜa się on przekonaniem, Ŝe gdyby wszyscy byli moralni, to byłoby dobrze, a poniewaŜ nie jest dobrze, oznacza to, Ŝe wszyscy są niemoralni. Taka postawa ma równieŜ bardzo
powaŜne konsekwencje, gdyŜ w jej efekcie po władzę sięgają takŜe ludzie o pozytywnej moralności i „czystych rękach”, ale jednocześnie ignoranci w sprawach
ekonomicznych czy społecznych31. Prowadzi to często do paradoksu, Ŝe powołujący się na wartości chrześcijańskie uwaŜają, iŜ ich osobista „świętość” jest wystarczającym atutem (często naduŜywają przy tym autorytetu Kościoła) i moŜe
zastąpić kompetencję, rzetelność czy nawet zwykłą uczciwość32. W ten sposób
ocena etyczna człowieka wypiera ocenę fachową33.
Drugim problemem komunizmu było uspołecznienie własności prywatnej34.
Konsekwencje tego są równieŜ dwojakiego rodzaju. W systemie totalitarnym
chodziło przede wszystkim o „uspołecznienie środków produkcji”, ale próbowano rozszerzyć to pojęcie takŜe na religię, przez co miała się ona stać sojuszni27

Por. J. T i s c h n e r: Etyka solidarności oraz homo sovieticus. Kraków 1992 s. 140 nn.
Por. tamŜe, s. 165.
29
Por. tamŜe, s. 174.
30
Por. tamŜe, s. 156.
31
Por. J. T i s c h n e r: W krainie schorowanej wyobraźni. Kraków 1997 s. 84.
32
Por. M. K u l e s z a: Państwo i społeczeństwo. Polska u progu XXI wieku. „Znaki Nowych
Czasów”. R. 2002 nr 1 s. 60.
33
Por. J. T i s c h n e r, Etyka solidarności, dz. cyt., s. 135.
34
W innym miejscu J. T i s c h n e r twierdzi wręcz, Ŝe homo sovieticus jest właśnie dzieckiem komunistycznej negacji własności prywatnej ( J. T i s c h n e r: Nieszczęsny dar wolności.
Kraków 1993 s. 29).
28
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kiem władzy w budowaniu komunizmu. W Polsce ten zamiar się nie udał, ale –
zdaniem J. Tischnera – nastąpiło jakby pośrednie „uspołecznienie wiary”, czyli
przejawianie odpowiedzialności za Ŝycie społeczne poprzez jej opozycyjność
wobec komunizmu. W efekcie grozi to dzisiaj tym, Ŝe człowiek wierzący staje
się „aktywistą religijnym”. Jednocześnie ci, którym taka postawa nie odpowiada,
zatrzymują swoją wiarę w sferze prywatności, świat polityki oddając diabłu35.
JednakŜe komunizm dąŜył teŜ do zepchnięcia wiary wyłącznie w obszar
spraw prywatnych. Reakcją na to było upolitycznianie wiary, przenoszenie do
Kościoła wydarzeń patriotycznych czy działań opozycji wobec systemu. Po
upadku komunizmu zmieniło się rozumienie tego, co prywatne i tego, co społeczne, prowadząc w konsekwencji do moralnego rozdźwięku pomiędzy wyznawaną wiarą a Ŝyciem publicznym36.
Homo sovieticus przenikał równieŜ do Kościoła, chcąc w nim „konsumować” środki zabezpieczenia na Ŝycie wieczne37. Ta postawa, często roszczeniowa, ale bez brania odpowiedzialności, jest takŜe dzisiaj problemem dla Kościoła.
Człowiek wierzący w realiach ideologii totalitarnej dbał o autentyzm religijny,
który akcentował szczególną troskę o „odpolitycznienie wiary”. Dziś to juŜ nie
wystarcza, ale człowiekowi nie jest łatwo się odnaleźć. Dla wielu religia staje się
„ideologią dąŜenia do władzy” i podziały polityczne przerzucają się na podziały
religijne. Mamy tu do czynienia z pewnym paradoksem, który manifestuje się
tym, Ŝe w czasach rozwoju ekumenizmu i dąŜenia do jedności katolicy polscy
mozolnie się dzielą38. Ucieczka w indywidualizm, zawsze silny u Polaków, będąca reakcją na przymusową kolektywizację, pozostała u wielu. Chrześcijanie
stają przed pytaniem, w jaki sposób być „solą ziemi” tak, by w niej się nie rozpłynąć?39. Chodzi nie tylko o działanie, ale przede wszystkim o dawanie świa35

Por. tamŜe.
J. T i s c h n e r podaje konkretny przykład jakichkolwiek wyborów współczesnych: katolik
w kabinie wyborczej, w sytuacji prywatnej. Nie kieruje się wskazaniami Kościoła tylko głosuje na
reprezentanta lewicy (wybory w 1998 i w 2002 to potwierdzają). Czym to moŜna wytłumaczyć?
Prywatnie katolik–wyborca kieruje się „wymogami Ŝycia”, ale publicznie jest wierzący. Jeździ na
pielgrzymki czy spotkania z papieŜem, manifestuje swoją wiarę. To jest właśnie efekt „skomunizowanej religii” – człowiek manifestuje dobre intencje, ale juŜ nie ponosi odpowiedzialności na
brak ich realizacji (por. J. T i s c h n e r, W krainie schorowanej wyobraźni, dz. cyt., s. 255). Bardzo mocno podkreśla tę sprawę równieŜ najnowszy dokument Kongregacji Nauki Wiary, pisząc:
prawidłowo ukształtowane sumienie chrześcijańskie nie pozwala nikomu popierać w głosowaniu
programu politycznego czy teŜ pojedynczej ustawy, w których podstawowe treści wiary i moralności byłyby obalane przez sformułowania alternatywne albo przeciwne tymŜe treściom (ND 4).
37
Por. J. T i s c h n e r, Etyka solidarności, dz. cyt., s. 167.
38
Por. J. T i s c h n e r: Jacy jesteśmy? „Tygodnik Powszechny”. R. 46: 1992 nr 10 (8 marzec
1992).
39
Por. J. T i s c h n e r, Nieszczęsny dar wolności, dz. cyt., s. 23 i 100.
36
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dectwa wartościom, w imię których się działa40. Tu znowu daje o sobie znać
drzemiący w człowieku homo sovieticus. Generalnie rzecz biorąc wyszliśmy z
komunizmu jako świadkowie wiary, widoczne to było szczególnie w takich momentach jak wybór Polaka na papieŜa czy wizyty Jana Pawła II w Ojczyźnie. Ale
to świadczenie w systemie totalitarnym było zawsze świadczeniem przeciwko
komuś. Aktualna sytuacja jest inna, trzeba być „dla kogoś”, a nie „przeciwko
komuś”41.
Nie chodzi tu o sakralizację państwa, ale o przywrócenie autorytetu legalności i budowanie prawa42. Jest to zadanie trudne, zwłaszcza z uwagi na „antypaństwowy syndrom” Polaków43, ale moŜliwe do wykonania, jednakŜe tylko przy
współudziale Kościoła. Jego nauka społeczna jest ponadpartyjna, skierowana do
„wszystkich ludzi dobrej woli”. Powrót do Ewangelii pociąga za sobą uznanie
dla Jej etycznego wymiaru44. Poprzez etykę naleŜy nadać polityce nowe znaczenie. Chodzi tu przede wszystkim o prawodawstwo, gdyŜ pozbawione wymiaru
etycznego ustawodawstwo stanowi zagroŜenie nie tylko dla państwa, ale takŜe
dla Ŝycia wiecznego jego obywateli. Przed Kościołem, nie tylko hierarchicznym,
stoi wyzwanie wychowania nowego poczucia odpowiedzialności. Katolicy w
swoim działaniu i myśleniu politycznym mają pokazać wartość postawy „dla” w
realizacji wspólnego dobra45.
Jako jeden z waŜniejszych kierunków przezwycięŜania postawy homo sovieticus J. Tischner wskazuje potrzebę ewangelizacji46.Obejmować ona powinna
wszystkich, ale w takim wypadku mogą jej w pełni dokonać tylko świeccy, poniewaŜ kapłani docierają jedynie do regularnie uczęszczających do kościoła.
Świeccy zaś najpierw muszą uznać, Ŝe to jest ich misja w Kościele. Nie jest ona
jednak moŜliwa bez dokładnej znajomości Katolickiej Nauki Społecznej i for40

Por. J. T i s c h n e r: Etyka solidarności. Warszawa 1989 s. 52 i 70.
Por. J. Tischner, Nieszczęsny dar wolności, dz. cyt., s. 184.
42
Por. tamŜe, s. 214. Autor przytacza w tym miejscu dość znamienne słowa Hegla: Naród,
który posiada złe pojęcie o Bogu, ma takŜe złe państwo, zły rząd, złe prawa (cyt. za: tamŜe, s. 221).
43
Por. tamŜe, s. 136.
44
W tym miejscy jednakŜe J. T i s c h n e r dostrzega jeszcze jedno, groŜące nam niebezpieczeństwo. Mianowicie mówi o paradoksie tkwiącym w polskiej duszy katolika, z jednej strony
chcącego powrotu do ewangelicznych źródeł, z drugiej zaś – nie umiejącego się zachować wobec
przemian cywilizacyjnych, w warunkach wolnego rynku, menedŜerstwa czy polityki współczesnej.
W tej sytuacji, lękając się, Ŝe przy otrzymaniu łaski uczynkowej jednocześnie straci łaskę uświęcającą, z dwojga złego godzi się na zmarnowanie tej pierwszej, aby móc się cieszyć tą drugą (por. J.
T i s c h n e r, tamŜe, s. 100).
45
Por. J. T i s c h n e r, W krainie schorowanej wyobraźni, dz. cyt., s. 209 i 275.
46
Por. J. T i s c h n e r, Etyka solidarności, dz. cyt., s. 168. W innym miejscu powiedział: tylko ewangelizacja jest przezwycięŜeniem dziedzictwa komunizmu. Jej najbardziej dziś potrzeba, nie
dekomunizacji (J. T i s c h n e r: Ewangelizacja czy dekomunizacja? „Tygodnik Powszechny”. R.
46: 1992 nr 15 (12 kwietnia 1992).
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macji w tejŜe, gdyŜ chrześcijaństwo przypomina myśleniu, Ŝe obok znajduje się
tajemnica47. Nie wystarczy największa nawet kompetencja bez formacji duchowej, jednakŜe sama formacja jest zbyt skromnym wyposaŜeniem chrześcijańskiego działacza społeczno-politycznego.
3. Nieznajomość Katolickiej Nauki Społecznej
We współczesnym świecie, zwłaszcza na płaszczyźnie społecznopolitycznej, dość powszechnie szermuje się hasłem „wartości chrześcijańskie”,
jednakŜe często w sposób wskazujący na ich nieznajomość. Dzisiaj, obok Ewangelii, niosącej prawdę o Bogu i człowieku, pojawia się wiele innych propozycji i
alternatywnych poglądów. MoŜna powiedzieć, Ŝe tak jak w okresie komunizmu
brak było moŜliwości wyboru drogi, tak w nowej rzeczywistości odczuwa się
nadmiar dróg – trzeba umieć dokonać wyboru. Przeprowadzane w latach siedemdziesiątych badania wykazywały bardzo niski poziom wiedzy religijnej,
mówiono wręcz o „analfabetyzmie religijnym” wierzących. Później stan ten
uległ nieco poprawie, ale nadal znajomość prawd wiary, a co za tym idzie, równieŜ norm moralnych, jest jeszcze daleka od zadowalającej48. Wiele rodzin nie
stara się juŜ o podtrzymanie i rozwijanie wiary swych członków. Siłą tradycji
prowadzą jeszcze dzieci do I Komunii świętej, ale rzadko idzie to dalej. W
przeprowadzonych na początku lat dziewięćdziesiątych badaniach OBOP zaledwie 30% respondentów uwaŜało, Ŝe naleŜy w Ŝyciu zawsze kierować się nakazami religijnymi, zaś 45% wręcz potwierdzało nie respektowanie nakazów religijnych, które uwaŜali za niesłuszne49.
Przywoływane tutaj badania potwierdzają tę nieco pesymistyczną diagnozę.
NaleŜy przypomnieć, Ŝe 20% badanych nie tylko nie zna dokumentów papieskich przedstawiających Katolicką Naukę Społeczną, ale wręcz nie widzi potrzeby ich poznawania50. Jeszcze więcej, blisko 50% kobiet oraz 70% męŜczyzn,
nie zna innych dokumentów Kościoła na ten temat. A. Przybecki zwraca uwagę
na jeden z waŜnych skutków izolacji Polski w okresie komunizmu, polegający na
słabej recepcji nauczania II Soboru Watykańskiego, zwłaszcza Konstytucji Gaudium et spes. W konsekwencji w świadomości wielu wiernych, nie tylko
świeckich, przewaŜa widzenie Kościoła jako twierdzy obleganej przez wrogie siły niewiernych. Nie dopuszczają oni nawet myśli o jakiejkolwiek autono-
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Por. J. T i s c h n e r: Myślenie według wartości. Kraków 1993 s. 475.
Por. K. P a w l i n a, Nowa ewangelizacja..., dz. cyt., s. 228.
49
Por. tamŜe, s. 164; por. takŜe – T e n Ŝ e: Religijność polskiej młodzieŜy. „Wychowawca”.
R. 2002 nr 11 (119) s. 9.
50
Przy jednoczesnym wskazywaniu na papieŜa i jego nauczanie jako na źródło motywacyjne
decyzji o zaangaŜowaniu w Ŝycie publiczne, a takŜe podkreślaniu jego autorytetu.
48
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mii świata51.
Istotą akceptowania nauki społecznej Kościoła jest „przylgnięcie”, najpierw
do Chrystusa, a potem do całej Jego nauki52. Nieznajomość tejŜe prowadzi często do niepokojącego, a dość powszechnego dzisiaj zjawiska pewnego rozdźwięku pomiędzy Ŝyciem „religijnym” a Ŝyciem codziennym, między wyznawaną
wiarą a praktycznymi wyborami, szczególnie w dziedzinie politycznej. Przed
tym brakiem jedności przestrzegał Jan Paweł II, podkreślając mocno, Ŝe w realizacji powołania i misji katolików świeckich nie moŜe być dwóch odrębnych
nurtów: „duchowego” i „świeckiego”, gdyŜ wszystkie dziedziny Ŝycia świeckiego są objęte BoŜym planem, stając się historycznym miejscem Objawienia (por.
ChL 59)53.
Przeprowadzone badania potwierdzają brak istnienia wśród laikatu w Polsce
przekonania, Ŝe działalność szeregowych katolików ma istotny wpływ na religijne oblicze społeczeństwa czy narodu. Biblijny nakaz: czyńcie sobie ziemię poddaną polega na uświęcaniu świata poprzez apostolstwo i świadectwo Ŝycia
chrześcijańskiego. Dokumenty, zwłaszcza II Soboru Watykańskiego, bardzo
wyraźnie mówią o politycznej aktywności katolików (por. KDK 75; DA 14).
Świeccy, na kształt zaczynu ewangelicznego, mają wnosić Łaskę Chrystusa w
struktury świata (por. KK 31), nie tylko głosić, ale równieŜ stosować w Ŝyciu
osobistym i społecznym zasady ewangeliczne (por. KK 35 i 36), wreszcie – podejmować trudy odnowy porządku doczesnego (por. DA 2 i 7).
Społeczne nauczanie Kościoła jest integralną częścią przepowiadania wiary,
jednakŜe nie jest to wyłącznie zadanie Kościoła hierarchicznego. MoŜna wręcz
powiedzieć, Ŝe Kościół hierarchiczny ma we współczesnym świecie do odegrania rolę instancji orientującej i sankcjonującej54, pozostając znakiem i zabezpieczeniem transcendentnego charakteru osoby ludzkiej (KDK 76).
Nauczycielski Urząd Kościoła nie pragnie wywierać presji na katolików
świeckich czy wykonywać władzę polityczną. Zgodnie jednak ze swym zadaniem ma oświecać wiernych i kształtować ich sumienie, przypominając o moralnym obowiązku spójności Ŝycia duchowego z wszelką inną aktywnością w rzeczywistości ziemskiej55. Świeccy natomiast mają za zadanie uobecnianie Chry51

Por. A. Przybecki: Duszpasterstwo Kościoła w Polsce wobec wyzwań jednoczącej się Europy. „Socjologia Religii”. T. 2: 2004 s. 226–227.
52
Por. S. F o n t a n a: Corpus doktrynalny. Nauka społeczna Kościoła jako organiczna całość. „Społeczeństwo”. R. 9: 1999 nr 1 s. 77.
53
Por. takŜe – Kongregacja Nauki Wiary: Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w Ŝyciu publicznym (24 listopada 2002), nr 6.
54
Por. J. K r u c i n a: Sumienie społeczeństwa. Wrocław 1995 s. 185.
55
Por. Kongregacja Nauki Wiary, dz. cyt., nr 6.
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stusa i Jego Ewangelii we współczesnym świecie. Jest to powaŜne wyzwanie
stojące przed Kościołem w Polsce.
W dzisiejszym świecie znacznie zmalało zagroŜenie w postaci wojującego
ateizmu. Ogromnym problemem natomiast staje się laicyzacja wierzących, brak
umiejętności przekładania prawd wiary na konkretne Ŝycie. Konsekwencją tego
jest częsty powrót specyficznej religijności, mającej źródła pogańskie czy gnostyczne, nastawionej na swoiste „samozbawienie”, o duchowości odrzucającej
dogmaty i struktury56. W wypowiedziach polskich polityków katolickich często
pojawiają się hasła: „wartości chrześcijańskie” czy „ Katolicka Nauka Społeczna”, jednakŜe obserwacja praktyki ich działania wskazuje równie często, Ŝe hasła
te pozostają pozbawione głębszej treści. K. Ryczan opisuje, podjętą przez jednego z socjologów w 1994 r., próbę przeprowadzenia badań na temat znajomości
KNS w polskim parlamencie. Odpowiedzi – jakichkolwiek – udzieliło zaledwie
10% parlamentarzystów. Pozostali w ogóle nie chcieli rozmawiać na ten temat57.
Nieznajomość społecznego nauczania Kościoła prowadzi często do nieumiejętności odpierania przez świeckich zarzutu, jakoby kierowanie się w zaangaŜowaniu politycznym zasadami wyznawanej wiary mogło zagrozić klerykalizmem,
fundamentalizmem czy wręcz integryzmem58. Niemało ludzi sądzi, Ŝe wszyscy
inni mogą zajmować się polityką, jednakŜe prawa tego nie mają ludzie wierzący.
JeŜeli zaś juŜ chcą się tym zajmować, to winni to czynić w duchu laicyzmu, a nie
zgodnie z zasadami wyznawanej wiary, niejako biorąc w nawias sprawy nadprzyrodzone. Kongregacja Nauki Wiary wyraźnie podkreśla, Ŝe autonomia, jaka
posiadają katolicy w dziedzinie politycznej, nie moŜe oznaczać głoszenia jakiejś
zasady, która byłaby sprzeczna z moralną i społeczną nauką Kościoła59.
Brak znajomości Katolickiej Nauki Społecznej prowadzi równieŜ do nasilania się zjawiska pewnego rodzaju indywidualnej religijności, a mianowicie religijności bez Kościoła60. Jest to swoista reakcja na brak wolności w systemie
komunistycznym, przejawiająca się obecnym dąŜeniem do pełnej wolności, w
tym takŜe wolności od wiary. Deklarowana zaś religijność nie zawsze idzie w
parze z pełną akceptacją poszczególnych prawd wiary, czy nawet w aprobacie
56

Por. S. W i l k a n o w i c z: Jak ewangelizować Polskę? „Tygodnik Powszechny”. R. 46:
1992 nr 24.
57
Por. K. R y c z a n: ZaangaŜowanie katolików w Ŝycie społeczno-polityczne. W: ZaangaŜowanie chrześcijan w Ŝyciu społeczny. Red. A. M a r c o l. Opole 1994 s. 31. NaleŜy tu przypomnieć,
Ŝe był to parlament tzw. prawicowy, w którym większość parlamentarzystów przyznawała się do
swego chrześcijańskiego światopoglądu.
58
Por. J. M a z u r: Politologia chrześcijańska. Częstochowa 2001 s. 6.
59
Por. Kongregacja Nauki Wiary, dz. cyt., nr 6.
60
Por. J. M a r i a ń s k i, Religia i Kościół ..., dz. cyt., s. 266.

214

nadprzyrodzonego charakteru depozytu wiary61. Obserwuje się równieŜ wyraźne
nasilenie się świadomości selektywności wobec Kościoła i religii, tłumaczonej
szukaniem kompromisu pomiędzy nowoczesnością (fałszywie rozumianą) a religią. Zdecydowanie przeciwstawia się temu Jan Paweł II, podkreślając, Ŝe nowa
ewangelizacja nie polega na usuwaniu z Ewangelii treści trudnych do pogodzenia z mentalnością czasów dzisiejszych62. Nawet za cenę zmniejszenia się liczebnego Kościoła będzie On stał wiernie w obronie niezmiennych zasad i reguł
moralnych, nie ulegając zmiennym modom i trendom cywilizacyjnym63.
Poznawanie i wprowadzanie w Ŝycie zasad społecznego nauczania Kościoła
nie jest pozostawione dobrej woli i chęciom wierzących. Jan Paweł II w wielu
swoich wystąpieniach mówi na ten temat w sposób kategoryczny i jednoznaczny,
uŜywając określeń: „nie wolno” czy „powinien”64. Katolik, pragnący odpowiedzieć aktywnie na BoŜe wezwanie do humanizowania Ŝycia politycznego, winien
mieć takŜe w pamięci dość mocne napomnienie Jana XXIII: śaden przejaw głupoty nie wydaje się bardziej znamienny dla naszych czasów, jak dąŜenie do
utworzenia trwałego i dostatniego porządku Ŝycia doczesnego, nie opartego na
nieodzownym fundamencie, to znaczy pomijającego Majestat Boga (MM 217)65.
NaleŜy tu przypomnieć wezwanie Prymasowskiej Rady Społecznej, aby katolik
wchodzący w Ŝycie publiczne posiadał pełne poczucie i zrozumienie swojej toŜsamości chrześcijańskiej66.
Jeden ze współczesnych myślicieli, André Malraux, powiedział: XXI wiek
będzie albo religijny albo nie będzie go wcale67. Niezbędnym jest uświadomienie
sobie istnienia kryzysu moralnego, rozumianego przede wszystkim jako wybiórcze traktowanie moralnej oferty Kościoła, prowadzące niekiedy do jej całkowi-

61

W najnowszych badaniach socjologicznych tylko 45% wierzących potwierdziło cotygodniowe uczęszczanie na Mszę św., jednocześnie od kilkunastu do ponad 20 procent respondentów
nie wierzy w Trójcę Św., w niebo i piekło, w Ŝycie pozagrobowe, w grzech pierworodny czy Niepokalane Poczęcie NMP (por. Raport „Rzeczpospolitej”, Kościół na przełomie wieków, dz. cyt., s.
2).
62
Por. „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 13: 1992 nr 12 s. 24.
63
Por. J. Mariański, Religia i Kościół, dz. cyt., s. 273.
64
Por. ChL 42. RównieŜ w Orędziu na Międzynarodowy Dzień Pokoju w 1998 r. papieŜ głosił: Nikt nie moŜe uchylić się od tej powinności (...). Jest ona dla kaŜdego człowieka wezwaniem do
działania (cyt. za: H. J u r o s: Katolicka nauka społeczna contra teologia [moralna] społeczna –
uwagi metodologiczne do Orędzia Jana Pawła II na Międzynarodowy Dzień Pokoju 1998. W:
Słowo nieskowane, dz. cyt., s. 137).
65
Por. J. M a r i a ń s k i: Kościół wobec radykalnego pluralizmu moralnego i religijnego. W:
Słowo nieskowane, dz. cyt., s. 230.
66
Por. Dokumenty Prymasowskiej Rady Społecznej. Niepokalanów 1990 s. 18.
67
Cyt. za: H. M u s z y ń s k i, dz. cyt., s. 25.
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tego odrzucenia68. Kościół, a zwłaszcza wierni świeccy, winni niezwłocznie podjąć wszelkie moŜliwe środki prowadzące do wzrostu świadomości społecznej
laikatu i coraz bardziej aktywnego włączania się w odpowiedzialność za Ŝycie
publiczne. Niezbędna jest więc edukacja polityczna w duchu katolickim, której
fundamentem i syntezą jest sam Bóg.

III. Konieczność pogłębienia wymiaru społecznego formacji religijnej
Formacja społeczna, prowadzona w duchu katolickim, polega na takim
kształtowaniu człowieka, aby uzdolnić go do aktywnej obecności na róŜnych
płaszczyznach Ŝycia społecznego. Winna to być przede wszystkim ciągła formacja religijno-moralna, mająca na celu niwelowanie rozdźwięku pomiędzy wiarą
wyznawaną a Ŝyciem praktycznym, a więc przede wszystkim dotycząca sfery
duchowej69. Na tym fundamencie dopiero moŜliwa jest, równieŜ niezbędna, formacja chrześcijańska, a więc poznawanie całego społecznego nauczania Kościoła70. W swej społecznej adhortacji Jan Paweł II wyraźnie wskazuje, Ŝe: rzeczą
nieodzowną, zwłaszcza dla katolików świeckich, w róŜny sposób zaangaŜowanych na polu społecznym i politycznym, jest dokładniejsza znajomość społecznej
nauki Kościoła (ChL 60).
Dzisiaj istnieje wiele instytucji i stowarzyszeń chrześcijańskich, które w
swoich programach zakładają właśnie tę formację świeckich. Nie pretendując do
wyczerpania listy, moŜna tu przykładowo wymienić: Akcję katolicką, Katolickie
Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Instytut Edukacji Narodowej, prowadzony
przez Fundację „Servire Veriti”, Chrześcijańskie Forum Społeczne, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli „Warsztaty w Drodze” czy Katolickie Stowarzyszenie MłodzieŜy71.
Pokreślić teŜ naleŜy rolę i zadania duszpasterstwa osób odpowiedzialnych za
Ŝycie publiczne. Nie chodzi tu o tworzenie struktur specjalistycznego duszpasterstwa, ale przede wszystkim o to, by w ramach duszpasterstwa zwyczajnego,
jak równieŜ w szkole katolickiej, w stowarzyszeniach, a takŜe w rodzinie – Ko68

Por. J. M a r i a ń s k i: Kondycja moralna społeczeństwa polskiego: hipotezy wstępne.
„Społeczeństwo”. R. 10: 2000 nr 1 s. 171.
69
Ka r l R a h n e r wskazywał szczególnie na potrzebę Ŝycia łaską i głębokiej duchowości,
mówiąc: chrześcijanin jutra będzie albo mistykiem, albo nie będzie go wcale (cyt. za: D. O k o:
Polski katolicyzm w dobie globalizacji. „Więź”. R. 42: 1993 nr 10 s. 25).
70
Por. Z. ś o ł ą d z i e j e w s k i: Chrześcijańskie rozumienie polityki w nauczaniu Jana
Pawła II. Zielona Góra 1996 s. 55.
71
Nie ma tu miejsca na ich bardziej szczegółowe omówienie, jednak właśnie wymienione
formy formacji zostały szerzej przedstawione w przytaczanej pracy doktorskiej autorki.
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ściele domowym, w sposób systematyczny i zaprogramowany oddziaływać w
kierunku recepcji Katolickiej Nauki Społecznej, formacji w jej zakresie oraz
upowszechnienia jej w środowisku72. Zarezerwowanie jej dla specjalnych powołań czy wybranych grup uniemoŜliwia globalną misję Kościoła, jaką jest nowa
ewangelizacja. Jej nowość polega na tym, Ŝe nie jest juŜ ona skierowana tylko do
tych, którzy nie znają Chrystusa i Jego Ewangelii, ale ma na celu pełne wszczepianie obecności Kościoła we wszystkie środowiska społeczne. Nauka społeczna
Kościoła nie jest czymś fakultatywnym, zaleŜnym od indywidualnego wyboru
chrześcijanina, ale właśnie nieodłącznym wyrazem apostolskiego i misyjnego
posłannictwa całego Kościoła jako Ludu BoŜego73.
W dzisiejszym świecie ludzie świeccy, angaŜujący się na róŜnych płaszczyznach Ŝycia społecznego, nie zawsze mają jasną świadomość swej przynaleŜności do Kościoła, trzeba ich uczyć równieŜ aktywnej obecności w Kościele. W
Polsce nabiera to szczególnego znaczenia, gdyŜ nie ma u nas tradycji tzw. katolicyzmu społecznego czy politycznego. Katolik polski, działający nawet w ramach
jakichś struktur, zdecydowanie bardziej ma na uwadze bezpośrednią troskę o
potrzebujących74 niŜ troskę pośrednią – a więc poprzez zaangaŜowanie w struktury polityczne czy ekonomiczne75.
Formacja religijna w wymiarze społecznym polegać będzie nie tylko na
przekazie autentycznej wiedzy z tej dziedziny, ale przede wszystkim na kształtowaniu aktywnych postaw w dziedzinie apostolatu społecznego. Będzie więc
takŜe ukierunkowaniem człowieka na źródła nadprzyrodzone, jakimi są modlitwa i Ŝycie sakramentalne76. Ten związek formacji z Ŝyciem religijnym jest niezwykle istotny dzisiaj, kiedy u coraz większej liczby wierzących zauwaŜa się
poszukiwanie kompromisu czy wręcz rozdźwięk pomiędzy wartościami religijnymi a świeckimi, przejawiający się postawą: „jestem katolikiem, ale...”.
Praktyczne przygotowanie do apostolatu społecznego musi obejmować jakby trzy dziedziny: socjalizację, pogłębioną formację religijną oraz przygotowanie metodyczne. Chrześcijaństwo wnosi do kultury ogromny ładunek treści, wartości, motywacji, wizji. Odzwierciedlenie tego w Ŝyciu społecznym nie jest
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Por. M. T o s o: Wychowawcza funkcja nauki społecznej we wspólnocie kościelnej. „Społeczeństwo”. R. 9: 1999 nr 3 s. 519.
73
Por. M. T o s o: Wychowanie w duchu nauki społecznej Kościoła. „Społeczeństwo”. R. 9:
1999 nr 1 s. 106.
74
Tak widziała słuŜbę publiczną blisko połowa respondentów prezentowanych tu badań.
75
Por. A. D y l u s: Zmienność i ciągłość. Warszawa 1997 s. 207.
76
Por. J. W a l: Wychowanie chrześcijan do czynnego udziału w Ŝyciu społecznym. W: ZaangaŜowanie chrześcijan w Ŝyciu społecznym. Red. A. M a r c o l. Opole 1994 s. 157.
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sprawą konfesyjności, ale właśnie kultury, czyli sposobu bycia człowiekiem77.
Tylko taki porządek społeczny ma szanse przetrwania, który będzie opierał się
na obiektywnej hierarchii wartości moralnych78. Na płaszczyźnie społecznej zaś
to właśnie polityka jest najwaŜniejszą formą wiązania potrzeb z wartościami79.
Polityk chrześcijański musi w swej działalności mieć na uwadze ostateczne cele
współŜycia społecznego, jakimi są wartości.
KaŜda polityczna decyzja chrześcijanina musi być jakby owocem podwójnej
wierności: inspirującym wartościom chrześcijańskim oraz określonym regułom
sztuki politycznej. Nie wystarczy jednak być dobrym chrześcijaninem, aby być
dobrym politykiem. Przede wszystkim od formacji zaleŜy uświadomienie sobie
przez laikat specyfiki swego powołania, jak równieŜ realizacja tegoŜ posłannictwa wobec Kościoła i świata. Głównym zadaniem duszpasterskim dzisiaj jest
organiczna praca nad kształtowaniem kultury politycznej, nad przywróceniem w
świadomości społecznej etosu polityka80. Chrześcijanin winien zobaczyć niezaprzeczalny związek między swoim osobistym przeŜywaniem wiary a BoŜym
wezwaniem do przemiany świata, jego rzeczywistości politycznej i społecznej w
duchu Ewangelii. Z faktu, Ŝe Chrystus uczynił miłość istotą postawy moralnej
chrześcijanina wynika, Ŝe działanie moralne chrześcijanina nie moŜe nigdy być
oddzielone od wiary w zbawczą miłość Boga81. Kto chce ograniczyć wiarę i
wpływ religii tylko do Ŝycia prywatnego, ten realizuje – być moŜe bezwiednie –
program niszczenia chrześcijaństwa82.
Wierni świeccy mają dąŜyć do budowania katolickiego społeczeństwa obywatelskiego83. Kościół hierarchiczny winien im słuŜyć w tym zadaniu przestrogą
czy radą, ale przede wszystkim jednoczyć ich wokół spraw wiary. Rola społeczna Kościoła będzie polegać głównie na promocji integralnego rozwoju ludzkiej
osoby oraz ukierunkowaniu na dobro wspólne. Działając w rzeczywistości doczesnej wierny świecki będzie się mógł kierować poprawnie uformowanym sumieniem84, mając oparcie w duszpasterskim oddziaływaniu Kościoła85. Kluczo-

77
Por. T. ś e l e ź n i a k: Stowarzyszenia katolickie w dziele formacji katolicko-społecznej.
„Społeczeństwo”. R. 9: 1999 nr 1 s. 130.
78
PapieŜ zaś mówi: demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm (CA 46).
79
Por. S. F o n t a n a: „Tytaniczna” walka między potrzebami a wartościami. „Społeczeństwo”. R. 6: 1996 nr 1 s. 12.
80
Por. P. S ł a b e k: O polityce. Kraków 2001 s. 18.
81
Por. J. N a g ó r n y: Posłannictwo chrześcijan w świecie. Lublin 1997 s. 210.
82
Por. J. G o w i n, dz. cyt., s. 289.
83
Por. tamŜe.
84
Por. W. S o k o ł o w s k i: Społeczeństwo w nauczaniu Jana Pawła II. „Przegląd Powszechny”. R. 119: 2002 nr 1 s. 69 i 233.
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wym zadaniem tak rozumianego duszpasterstwa jest wskazywanie i wyjaśnianie
doniosłości pastoralnej społecznego nauczania Kościoła w integralnej formacji
wiernego świeckiego86.
Formacja winna odbywać się na róŜnych płaszczyznach, zarówno w sposób
usystematyzowany, wewnątrz struktur kościelnych, jak i bardziej powszechny87.
Nie powinna mieć wymiaru okazjonalnego, wyraźnie uaktywniając się w róŜnych okresach przedwyborczych. Nauczanie społeczne Kościoła najmocniej
przejawia się w dokumentach Stolicy Apostolskiej czy papieŜa, ale Jan Paweł II
przekazuje wiele treści co tydzień, w katechezach środowych czy w niedzielnych
spotkaniach przy modlitwie na Anioł Pański. W Polsce często moŜna odnieść
wraŜenie, Ŝe PapieŜa się kocha, ale nie rozumie, a często nawet nie słucha. Spośród tłumów zdąŜających na róŜne spotkania z papieŜem, tylko nieliczni zadają
sobie trud rzetelnego zapoznawania się z jego nauką. Szczególnie widoczne było
to w trakcie pielgrzymki do Ojczyzny w 1991 r. poświęconej Dekalogowi.
Bardzo istotnym elementem formacji chrześcijańskiej, dziś często dyskredytowanym przez środki masowego przekazu, jest kształtowanie postawy patriotyzmu. O tym często mówił, zwłaszcza w trakcie pielgrzymek do Ojczyzny, Jan
Paweł II. Nie moŜna dobrze słuŜyć człowiekowi bez równoczesnego poznania
jego kontekstu kulturowego, bez odwołania się do jego korzeni. Na IV Zjeździe
Gnieźnieńskim, zatytułowanym „Quo vadis Europo?”, a odbywającym się w
Gnieźnie w dniach 15–16 marca 2003 r., przypominano wielokrotnie powtarzane
słowa papieŜa, Ŝe Europa potrzebuje chrześcijańskiej Polski. Niezbędna jest
więc głęboka świadomość własnej toŜsamości narodowej i chrześcijańskiej.
Soborowa reforma Kościoła ukierunkowana została przede wszystkim na
budzenie toŜsamości i współodpowiedzialności wiernych świeckich za Kościół i
świat. W tym samy kierunki zmierza Adhortacja apostolska Christifideles laici.
85
II Polski Synod Plenarny zalecał pilne opracowanie pomocy katechetycznych z tej tematyki
i włączenie ich do programów szkół wszystkich typów oraz w katechezę dorosłych (por. II Polski
Synod Plenarny: Kościół wobec rzeczywistości politycznej. Warszawa 2001 nr 54; O potrzebie
katechezy obywatelskiej juŜ w szkole podstawowej pisał teŜ – M. Z i ę b a: PapieŜ o polskim „tu i
teraz”. „Tygodnik Powszechny”. R. 52: 1998 nr 18 (3 maja 1998) s. 11.
86
Por. B. R e n z o: Duszpasterstwo społeczne w pluralizmie społecznym. „Społeczeństwo”.
R. 9: 1999 nr 3 s. 586 nn.
87
Przykładem tej pierwszej mogą być szkoły formacji społeczno-politycznej, istniejące w diecezji modeńskiej we Włoszech. Jako integralna część zwyczajnego duszpasterstwa społecznego,
realizują one następujące cele: uświadomienie sobie sensu obecności katolików w Ŝyciu publicznym, wychowanie do kultury politycznej i rozeznania w pełni wolności, ukazanie transcendentnego
charakteru misji świeckich (por. J. M. S a n c h e z: Nauczanie i formacja w duchu nauki społecznej
Kościoła. „Społeczeństwo”. R. 9: 1999 nr 1 s. 162); przykładem szerszej edukacji politycznej mogą
być listy pasterskie biskupów, kierowane do wiernych z okazji wyborów czy innych wydarzeń
historycznych (por. J. M a z u r, dz. cyt., s. 175).
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Zadania te wymagają równieŜ zmian w świadomości kapłanów. W tym samym
roku, co adhortacja, zostały wydane przez Kongregację Wychowania Katolickiego „Wskazania dotyczące studiów i nauczania doktryny społecznej Kościoła w
ramach formacji kapłańskiej”. JuŜ w pierwszym punkcie dokument ten podkreśla, Ŝe nauczanie społeczne Kościoła jest wezwaniem chwili88. Wynika z niego
wyraźnie, Ŝe skuteczność orędzia chrześcijańskiego zaleŜy zarówno od działania
Ducha Świętego jak i od stylu Ŝycia i pasterskiego świadectwa kapłana89. Wymagać to od nich będzie takŜe zmiany stylu działania, charakterystycznego dla
Polaków, równieŜ Kościoła w Polsce, a polegającego na „akcyjności”, działaniu
od zdarzenia do zdarzenia90.
Duszpasterstwo osób odpowiedzialnych za Ŝycie społeczne winno funkcjonować przede wszystkim na poziomie diecezji czy dekanatu. Nie ma ono zastąpić Akcji Katolickiej czy innych stowarzyszeń katolików świeckich. Zadaniem
osoby odpowiedzialnej za takie duszpasterstwo powinna być rola koordynatora,
łącznika pomiędzy róŜnymi grupami i stowarzyszeniami religijnymi. MoŜe tym
się zajmować sam lub wspólnie z organem doradczym, np. radą złoŜoną z przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń katolickich z danego terenu, czy Diecezjalną
Radą Duszpasterską.
MoŜliwości pracy są róŜne, jedno tylko nie pozostawia wątpliwości, ograniczenie wiary do spraw Ŝycia prywatnego, zajęcie się wyłącznie własnym zbawieniem, nie jest dziś juŜ tylko niedopatrzeniem, jest winą, za którą przyjdzie
zdać rachunek. Katolicka Nauka Społeczna nie jest nowym trendem w teologii,
ale współczesnym, posoborowym, na miarę XXI wieku spojrzeniem Kościoła na
miejsce człowieka na ziemi, na jego odpowiedź na BoŜe wezwanie: Czyńcie
sobie ziemię poddaną.

88

Por. Kongregacja Wychowania Katolickiego: Wskazania dotyczące studiów i nauczania
doktryny społecznej Kościoła w ramach formacji kapłańskiej. „śycie Katolickie”. R. 1990 nr 1
s.104–164. Podobnych słów uŜył J a n P a w e ł I I w przemówieniu do biskupów polskich z
okazji wizyty Ad limina Apostolorum w 1993 r., nazywając uaktywnienie świeckich koniecznością
chwili (por. E. Weron: Papieska wizja roli świeckich w Kościele polskim. „Collectanea Theologica”. R. 64: 1994 nr 3 s. 145).
89
Por. Kongregacja Wychowania Katolickiego, Wskazania... dz. cyt., nr 77.
90
Zwraca na to równieŜ uwagę A. P r z y b e c k i, Duszpasterstwo w Polsce, dz. cyt., s. 128.
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Jedną z pierwszych prób wyjaśnienia przyczyn zróŜnicowania orientacji politycznych była koncepcja, według której w decydujący sposób na preferencje
polityczne wpływa społeczne uwarstwienie elektoratów, ich społeczno-ekonomiczny status, religijność i rodzaj miejsca zamieszkania Jej rozwinięciem stała
się teoria Lipseta, zwracającego uwagę na czynniki związane z poziomem wykształcenia oraz sposobem wychowania, warunkującymi sztywne i nietolerancyjne podejście do polityki, w efekcie zaś preferowanie ruchów autorytarnych
oferujących szybkie i łatwe rozwiązanie problemów społecznych (Lipset, 1959).
Wiele badań wskazuje na doniosła rolę jaką w kształtowaniu się postaw politycznych, sympatii partyjnych, preferencji wyborczych odgrywają orientacje
ideowe na osi lewica–prawica (Inglehart and Klingemann, 1976; Achen, 1975;
Jacoby, 1995; Nie, Verba, and Petrocik 1976). Jednak ograniczenie się do tej
jednej osi juŜ na pierwszy rzut oka wydaje się zbyt upraszczać złoŜoną strukturę
postaw politycznych (Wojtaszczyk, 1998). Większość badaczy uznaje ten podział tylko za jeden z wielu rozmaitych wymiarów wpływających na decyzje
wyborcze, u podstaw których leŜą złoŜone orientacje ideowe. Współcześni badacze zwracają szczególną uwagę na ideologię jako sferę nadającej ład wielości
problemów politycznych (Poole i Rosenthal, 1997; Weisberg i Rusk, 1970;
MacRae, 1958).
Ideologię rozumieć moŜna jako system wartości, idei i przekonań, opartych
na poglądach na świat i Ŝycie społeczne, wyraŜających interesy grup społecznych i stanowiących dyrektywy działań zmierzających do utrwalenia lub zmiany
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istniejących stosunków społeczno-politycznych (Przybylski, 1996: 123). W tym
sensie stanowi ona zestaw idei dostarczających ogólnych wytycznych dla działań
(Mahler, 1995), specyficzną mapę pojęciową, do której dopasowane zostać muszą polityczne programy, sposoby rozwiązywania bieŜących problemów, stosunek do innych partii, oczekiwania wobec preferencji wyborczych etc. (Budge,
1994).
Przeglądając rozmaite podstawy klasyfikacji idei prawicowych oraz lewicowych zauwaŜyć moŜna, iŜ koncentrują się one przede wszystkim na sferze
ekonomiczno-gospodarczej. Wyraźnie widać to w znanej klasyfikacji Lijpharta
(1984), według której podział ten zawiera się w czterech dychotomiach: a) państwowa vs prywatna własność środków produkcji; b) duŜa vs mała rola rządu w
planowaniu gospodarczym; c) poparcie vs sprzeciw wobec redystrybucji dóbr
(od ludzi bogatych do biednych); d) poparcie vs sprzeciw wobec rządowych
programów opieki społecznej.
Nowsze badania prezentują znacznie rozbudowany sposób ujmowania róŜnic między lewicą i prawicą. Volkens (1995) opierając się na analizie programów wyborczych prezentowanych w okresie powojennym w dwudziestu krajów
o ustroju demokratycznym doszedł do wniosku, Ŝe podział „lewica–prawica”
daje się opisać za pomocą 56 kategorii, odnoszących się do: stosunków zagranicznych (np. anty-imperializm), wolności i pojęć związanych z demokracją (np.
prawa człowieka), kategorie systemu politycznego (np. wydajność działań rządu
i administracji), kategorie ekonomiczne (np. nacjonalizacja), dobrobyt i jakość
Ŝycia (np. ochrona środowiska), struktury społeczeństwa (np. mulitikulturalizm),
kategorii rozmaitych grup społecznych (np. upośledzone grupy mniejszościowe).
Podobny indeks, obejmujący 13 wartości lewicowych oraz 13 wartości prawicowych przygotowali Laver i Budge (1993). Za wartości lewicowe uznali: regulację kapitalizmu, ekonomiczne planowanie, protekcjonizm, gospodarkę sterowaną, nacjonalizację, dekolonizację, niechęć do militaryzmu, pokój, internacjonalizm, demokrację, rozwój państwowej opieki społecznej, edukację, pozytywny stosunek do robotników. Wartości o charakterze prawicowym to z kolei:
wolność inwestycji, niechęć do protekcjonizmu, kult wydajności, niechęć do
rozwoju państwowej opieki zdrowotnej, konstytucjonalizm, akcentowanie roli
skuteczności działań rządu, narodowy styl Ŝycia, wolność i prawa człowieka do
autonomii Ŝycia rodzinnego.
RównieŜ w polskich tekstach źródłowych odnaleźć moŜna wielowymiarowe
metody wyznaczania miejsca na osi prawica–centrum–lewica. B. Wojtaszczyk
(1998) wyróŜnia na przykład trzy tego typu płaszczyzny: aksjologiczną, ekonomiczno-społeczną oraz polityczną. Pierwsza związana jest z wartościami, do
jakich odwołuje się określone ugrupowania polityczne. Druga odnosi się do sto222

sunku partii wobec ustroju gospodarczego i polityki społeczno-gospodarczej
państwa. Trzecia zaś związana jest ze strategią polityczną realizowaną przez
partię, preferowaną formą ustroju politycznego, etc. Stosunkowo często stosowany jest takŜe podział dwuwymiarowy, w którym orientacje polityczne fundowane są z jednej strony na bazie interesów, z drugiej zaś na osi wartości (Ziółkowski, 1999). Według Wł. Wesołowskiego polski system partyjny opiera się na
pięciu osiach, o następujących krańcach: narodowy/uniwersalistyczny, wyznaniowy/świecki, autorytarny/demokratyczny, leseferystowski interwencjonistyczny, rozliczenia z przeszłością/przebaczenia (Wesołowski, 1995), które ostatecznie zawęzić moŜna do trzech podstawowych: naród vs uniwersalizm, wyznaniowość vs świeckość, leseferyzm vs interwencjonizm (Wesołowski, 1999). Z
kolei T. śukowski (2003) wymienia: róŜne wizje gospodarki i związane z nimi
interesy ekonomiczne, stosunek do Kościoła i jego społecznej nauki, ich roli w
Ŝyciu publicznym, ocenę czasów PRL i stosunek do dekomunizacji, stosunek do
demokracji i pluralizmu w Ŝyciu publicznym, opinie o polskich elitach, ludziach
grających najwaŜniejsze role w Ŝyciu publicznym, otwartość na nowe wartości i
ochrona polskiej toŜsamości (czynnik związany z integracją z UE).
W poniŜszym artykule stawiam sobie za cel prześledzenie związku łączącego postawy religijne z szeroko pojętymi orientacjami politycznymi: orientacjami na wartości i interesy (jako podstawowymi wyznacznikami ideologii politycznej), orientacjami ideowymi na osi prawica-lewica, sympatiami partyjnymi,
preferencjami wyborczymi, frekwencją wyborczą oraz preferowanymi formami
aktywności politycznej. W celu odpowiedzi na postawione pytania odwołuję się
do wyników badań przeprowadzonych od kwietnia do czerwca 2003 r. na reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Rzeszowa. W przeprowadzonym
badaniu w celu uzyskania próby reprezentacyjnej zastosowano dobór warstwowy
proporcjonalny, na podstawie którego z bazy PESEL Urzędu Miasta Rzeszowa
ze wszystkich 23 osiedli miasta wylosowano proporcjonalne próby. W ten sposób dobrano i przebadano łącznie 650 osób. Do analizy zakwalifikowano 638
kwestionariuszy wywiadu.

I. Centralność postawy religijnej (CPR) – narzędzie badawcze
Przygotowane narzędzie badawcze (określane w dalszych partiach teksu jako indeks centralności postawy religijnej lub CPR) składało się z dziewięciu
twierdzeń odnoszących się do roli zajmowanej przez przekonania o charakterze
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religijnym w Ŝyciu badanego. Sześć z nich miało charakter „pozytywny” (odpowiedź twierdząca oznaczała odgrywanie przez przekonania religijne istotnej roli
w świadomości badanych), trzy zaś „negatywny” (odpowiedź twierdząca świadczyła o niewielkiej roli pełnionej przez wierzenia religijne w strukturze przekonań ankietowanych). W stosunku do kaŜdego z nich badany musiał udzielić odpowiedzi w jakim stopniu z nim się zgadza, dysponując 7. stopniową skalą: od
zdecydowanie się nie zgadzam do zdecydowanie się zgadzam. Rozkład uzyskanych w ten sposób odpowiedzi przedstawia Wykres 1. Przeprowadzone badania
wskazują wyraźnie, iŜ religijność zajmuje istotne miejsce w świadomości większości badanych, jest raczej centralnym niŜ peryferyjnym elementem struktury
osobowej.
Weryfikując trafność teoretyczną (Hornowska, 2001 s. 95 i dalsze) utworzonego indeksu zastosowano analizę czynnikową metodą głównych składowych1. Jak metodę wyodrębnienia odpowiedniej liczby czynników wybrano metodę wartości własnych większych niŜ jeden. W efekcie otrzymano – zgodnie z
oczekiwaniami – tylko jedną składową, co wzmacnia załoŜoną hipotezę o homogeniczności analizowanego indeksu. Wielkość ładunków czynnikowych poszczególnych pozycji indeksu zawiera Tabela 1.
1

Miara KMO wyniosła 0,924, poziom istotności testu sferyczności B a r t l e t t a był niŜszy
niŜ 0,001(przy 36 stopniach swobody oraz chi kwadrat równym 4019,206).
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Trafność kryterialną indeksu zweryfikowano za pomocą miary skojarzeń

η

2

(eta kwadrat)2, przyjmując za zmienne kryterialne odpowiedzi na dwa pytania związane z parametrem
globalnych postaw wobec
wiary: o intensywność wiary
religijnej oraz częstotliwość
udziału w ogólnie pojętych
praktykach religijnych. Zarówno w pierwszym, jak
drugim przypadku wartośćη
wyniosła 0,395,
wskazując iŜ wszystkie trzy
narzędzia badawcze odnoszą
się generalnie do zbliŜonego
obszaru treściowego3.
2

Analizę rzetelności indeksu wykonano posługując
się metodą spójności wewnętrznej α Cronbacha.
Współczynnik α wyniósł
0,921, co świadczy o stosunkowo wysokiej spójności
wewnętrznej analizowanego
narzędzia (por. Tabela 2).

2

Eta kwadrat jest proporcją wariancji w zmiennej zaleŜnej, wyjaśnionej róŜnicami między kategoriami zmiennej niezaleŜnej.
3
W obu przypadkach związek między zmiennymi ma charakter liniowy: im wyŜsza intensywność wiary, tym wyŜszy poziom CPR (niewierzący [M= -1,70], obojętni [M= -1,52], niezdecydowani [M= -0,79], wierzący [M=0,11], głęboko wierzący [M=0,98]) oraz im wyŜsza częstotliwość
udziału w praktykach religijnych, tym wyŜszy poziom CPR (w ogóle nie praktykujący [M= -1,54],
kilka razy w roku [M= -0,72], raz w miesiącu [M= -0,59], dwa, trzy razy w miesiącu [M= -0,21], w
kaŜdą niedzielę [M=0,23], w kaŜdą niedzielę i czasami w dni powszednie [M= 0,78]).
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II. Społeczno-demograficzne zróŜnicowanie postaw religijnych (CPR)
Dla sprawdzenia, które zmienne społeczno-demograficzne (oraz w jaki sposób) wpływają na badane postawy religijne zastosowano metodę wieloczynnikowej analizy wariancji (Unianova). Spośród wziętych pod uwagę zmiennych o
charakterze społeczno-demograficznym4 tylko dwie w sposób statystycznie
istotny oddziaływały na poziom
centralności postawy religijnej:
płeć oraz pochodzenie społeczne
(por. Tabela 3)5.
Analiza średnich wskazuje, iŜ
to raczej kobiety (M=0,15) niŜ
męŜczyźni (M= -0,15) charakteryzują się bardziej centralną postawą religijną (por. Wykres 1).
Jednocześnie wyraźnie wyŜszy
poziom CPR odnotowano w przypadku osób pochodzących z rodzin chłopskich (M=0,53) i chłopsko-robotniczych (M=0,20) niŜ wśród ankietowanych wywodzących się z rodzin robotniczych (M= -0,07), rzemieślniczych (M= -0,09), czy inteligenckich (M= -0,22).
Cząstkowe η
wskazuje, iŜ
większy wpływ na CPR posiada
pochodzenie społeczne ankietowanego niŜ jego płeć. Podobne
zaleŜności uchwycono stosując
analizę drzew klasyfikacyjnych
(por. Wykres 2). Czynnikiem w
sposób zasadniczy róŜnicującym
poziom CPR ponownie okazuje
się pochodzenie społeczne badanego (najwyŜszy wskaźnik
CPR odnotowano wśród badanych pochodzących z rodzin
chłopskich, nieco niŜszy wśród
osób z rodzin chłopsko-robotniczych, najniŜszy zaś wśród ankietowanych wychowywanych w rodzinach robot2

4
Były to: płeć, wiek, wykształcenie, pochodzenie społeczne, pozycja zajmowana w strukturze
społeczno-zawodowej oraz satysfakcja materialna.
5
Wszystkie zmienne społeczno-demograficzne wyjaśniały jedynie nieco ponad 11% wariancji
zmiennej niezaleŜnej.
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niczych, rzemieślniczych oraz inteligenckich). Drugim statystycznie istotnym
czynnikiem róŜnicującym CPR jest płeć, przy czym jej wpływ uwidacznia się
przede wszystkim wśród osób pochodzących z rodzin robotniczych, rzemieślniczych i inteligenckich. Wśród ankietowanych wywodzących się z ww. środowisk
wyraźnie wyŜszy poziom CPR prezentują kobiety niŜ męŜczyźni6. Płeć nie róŜnicuje centralności postawy religijnej wśród osób wywodzących się z rodzin
chłopsko-robotniczych oraz chłopskich.

III. CPR a system wartości społecznych
W celu uchwycenia specyficznych wartości i postaw, które charakteryzować
mogły sympatyków róŜnych opcji ideowych posłuŜono się kilkuset pytaniami
wchodzących w skład 17 indeksów, dotyczących zarówno sfery wartości społecznych, jak moralnych, stricte politycznych, czy gospodarczych7. Ze względu

6

Przy czym kobiety pochodzące z rodzin robotniczych prezentują wyŜszy poziom CPR niŜ
pochodzące z rodzin inteligenckich czy rzemieślniczych.
7
PosłuŜono się indeksami mierzącymi: patriotyzm, etnocentryzm, socjocentryzm, cynizm,
punitywizm, autorytaryzm, uległość, tradycjonalizm moralny, tradycjonalizm seksualny, negatywną
ocenę natury człowieka, polityczną bezsilność, polityczne wyobcowanie, niechęć do kapitału zagranicznego, socjalistyczny resentyment, interwencjonizm społeczno-gospodarczy, akceptację
zróŜnicowania społecznego, akceptację prywatyzacji. KaŜdy z indeksów sprawdzany był pod
względem rzetelności (wewnętrznej spójności) za pomocą współczynnika alfa Cronbacha oraz
trafności treściowej przy zastosowaniu analizy czynnikowej. Niestety brak wystarczającej ilości
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na znaczną liczbę wykorzystanych indeksów mierzący orientacje ideowe postawiono dokonać ich pogrupowania w homogeniczne grupy. Do tego celu wykorzystano analizę czynnikową metodą głównych składowych z rotacją Oblimin.
Jako metodę określenia ilości niezbędnych do wyodrębnienia składowych posłuŜono się standardową metodą wartości własnych
większych od 1. W rezultacie wyodrębniono
cztery
składowe
główne (por. Tabela 4). Pierwsza
odnosi się zasadniczo do negatywnej percepcji rzeczywistości społecznej. Druga związana jest konserwatyzmem moralnym oraz
przywiązaniem do wartości narodowych. W skład trzeciego czynnika weszły indeksy dotyczące
poglądów gospodarczych. Czynnik
czwarty w sposób wyraźny dotyczy alienacji politycznej. W dalszych partiach tekstu czynnik
pierwszy określać będę jako czynnik negatywnej percepcji rzeczywistości społecznej (w skrócie NPRS); drugi
jako konserwatyzm (K), trzeci jako liberalne postawy gospodarcze (LPG),
czwarty zaś jako polityczną alienację (PA)8.
Wszystkie cztery czynniki pozostają ze soba skorelowane. Współczynniki
korelacji r Pearsona (por. Tabela 5) wskazują, iŜ najsilniej związane pozostają ze
sobą PA oraz NPRS (związek
dodatni) oraz PA oraz LPG
(związek ujemny), nieco słabiej
PA oraz K (związek o charakterze ujemnym). Innymi słowy, im
wyŜszy poziom negatywnej oceny rzeczywistości społecznej,
konserwatyzmu oraz niŜszy poziom liberalizmu gospodarczego tym wyŜszy poziom politycznej alienacji. Negatywna percepcja rzeczywistości społecznej domiejsca nie pozwala na ukazanie w tym artykule metodologicznych walorów i wad ww. narzędzi
badawczych.
8
Po identyfikacji i interpretacji czynników szacowano metodą regresyjną wartości czynnikowe, które stały się podstawą dalszych analiz.
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datnio związana jest z konserwatyzmem oraz liberalnymi postawami gospodarczymi. Z kolei liberalne poglądy na gospodarkę są ujemnie skorelowane są z
konserwatyzmem.
Centralność Postawy Religijnej (CPR) najmocniej związana jest z konserwatyzmem (K). Współczynnik korelacji r Persona (por. Tabela 6) wskazuje, iŜ
im wyŜszy poziom CPR, tym wyŜszy poziom K. CPR koreluje równieŜ z liberalnymi postawami gospodarczymi (LPG – związek o charakterze ujemnym) oraz
dodatnio z polityczną alienacją (PA). Przy czym, dwie ostatnie zaleŜności są
zaleŜnościami o stosunkowo słabej sile. Brak jest (statystycznie istotnego)
związku liniowego między CPR a negatywną
percepcją rzeczywistości społecznej (NPRS).
Generalnie, im wyŜszy poziom religijności,
tym wyŜszy poziom konserwatyzmu, niŜszy
liberalizm gospodarczy oraz wyŜszy poziom
politycznej alienacji. Do podobnych wniosków
prowadzi analiza współczynników standaryzowanych beta wielokrotnej regresji liniowej (metodą krokową), wskazujących (por. Tabela 7) iŜ zdecydowanie najsilniejszy związek zachodzi między
CPR a postawami konserwatywnymi, wyraźnie
mniejszy jest on w przypadku negatywnej percepcji
rzeczywistości społecznej oraz politycznej alienacji.
Uchwycenie jedynie korelacji między CPR a
zmiennymi syntetycznymi utworzonymi w wyniku zastosowania analizy czynnikowej nie pozwala wniknąć w istotę poznanych zaleŜności. W celu pogłębienia
wiedzy na temat wyróŜnionych postaw społecznych konieczne jest podjęcie analizy na poziomie samych indeksów bazowych wchodzących w skład poszczególnych składowych głównych. Temu zagadnieniu poświęcony zostanie poniŜszy
fragment artykułu.
Spośród pięciu indeksów
tworzących
czynnik NPRS centralność postawy religijnej
koreluje jedynie (por.
Tabela 8) z dwoma:
ujemnie z cynizmem
oraz dodatnio z autorytaryzmem. Im wyŜszy poziom religijności, tym niŜszy poziom cynizmu oraz
wyŜszy poziom autorytaryzmu. Wysoki poziom postaw religijnych niesie więc
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ze sobą dwie wzajemnie znoszące się – w kontekście negatywnej percepcji rzeczywistości społecznej – konsekwencje. Z jednej strony przyczynia się do niwelowania instrumentalnego podejścia do ludzi (a
więc do pomniejszania NPRS), z drugiej wiąŜe się
podwyŜszonym poziomem postaw autorytarnych (a
więc powiększa NPRS). Przy braku związku liniowego z pozostałymi elementami wchodzącymi w
skład tego czynnika zrozumiały staje brak statystycznie istotnego związku między CPR a NPRS.
Znacznie prostsza sytuacja występuje w przypadku związku CPR z postawami konserwatywnymi. W przypadku wszystkich indeksów tworzących ten czynnik zauwaŜyć
bowiem moŜna zachodzenie dodatniej korelacji między nimi a CPR (por. Tabela
9). Im wyŜszy poziom religijnośći, tym wyŜszy poziom tradycjonalizmu moralnego, seksualnego, patriotyzmu oraz etnocentryzmu.
Stosunkowo klarowna jest równieŜ sytuacja w przypadku czynnika postaw
gospodarczych. W tym przypadku CPR koreluje z trzema indeksami: niechęcią
wobec kapitału zagranicznego, interwencjonizmem społeczno-gospodarczym
oraz akceptacją prywatyzacji (por. Tabela 10). Im wyŜszy poziom CPR, tym
większa niechęć wobec kapitału zagranicznego, wyŜszy poziom oczekiwań na interwencjonizm państwa w sferze społecznogospodarczej oraz niŜszy poziom akceptacji
prywatyzacji. Na tym tle jasny staje się
ujemny związek zachodzący między czynnikiem liberalnych postaw gospodarczych a poziomem centralności postawy religijnej. Religijność okazuje się więc
czynnikiem sprzyjającym raczej socjalnym niŜ liberalnym rozwiązaniom
ekonomicznym.
Ciekawsza sytuacja rysuje się w
przypadku politycznej alienacji (por
Tabela 11). Spośród dwóch składających się nań indeksów CPR koreluje
tylko z jednym: politycznym wyobcowaniem, a więc z niemoŜnością
integracji czy identyfikacji z rzeczywistością społeczno-polityczną (Korzeniowski, 1999: 63). Brak jest z kolei związków między poziomem religijności a polityczną bezsilnością. Biorąc pod uwagę
dodatni związek łączący PA oraz K postawić moŜna hipotezę, iŜ polityczna alie230

nacja osób o wysokim poziomie CPR wynikać moŜe nie tyle z niemoŜności percepcyjnego ogarnięcia zjawisk politycznych (z winy ograniczonych moŜliwości
poznawczych podmiotu), lecz z niezgody na funkcjonowanie ładu w sposób, w
jaki on funkcjonuje (z winy percypowanych odchyleń od normy przedmiotu).
NiemoŜność „zrozumienia” ładu politycznego byłaby tu konsekwencją jego negatywnej oceny kształtującej się w kontekście wartości moralnych oraz narodowych.

Analiza wielokrotnej regresji liniowej (metodą krokową) wskazuje, iŜ spośród wszystkich 14. indeksów wprowadzonych do równania siedem w sposób
statystycznie istotny wiąŜe się z centralnością postawy religijnej (por. Tabela
12). Są to (w porządku malejącym): tradycjonalizm seksualny, tradycjonalizm
moralny, cynizm (związek o charakterze ujemnym), interwencjonizm społecznogospodarczy, patriotyzm, socjalistyczny resentyment (związek o znaku ujemnym) oraz niechęć wobec kapitału zagranicznego. Potwierdzenie znajduje więc
teza, iŜ wpływ religijności na orientacje społeczno-polityczne uwidacznia się
przede wszystkim w ich wymiarze moralnym.
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IV. Orientacje na osi prawica–lewica a poziom
centralności postawy religijnej
Związek zachodzący między CPR a postawami konserwatywnymi wskazuje,
iŜ centralność postawy religijnej powinna wiązać się raczej z prawicowymi niŜ
lewicowymi orientacjami politycznymi. W celu weryfikacji tego przypuszczenia
umoŜliwiono badanym samookreślenie swoich sympatii politycznych na osi:
prawica–centrum–lewica. Pytanie brzmiało: Program, której orientacji politycznej jest najbliŜszy P/P przekonaniom? Ankietowany mógł wskazać jedną z podanych moŜliwości odpowiedzi: zdecydowanie prawicowy, prawicowy, centroprawicowy, centrowy, centro-lewicowy, lewicowy, zdecydowanie lewicowy.
Respondent mógł wskazać takŜe
odpowiedź: Ŝaden.
Pod względem połoŜenia na
osi sympatii ideowych (lewicaprawica) wśród badanych zaobserwować moŜna niemal doskonałą
symetrię. Osób deklarujących
sympatie centroprawicowe jest
niemal tyle samo, co osób uwaŜających swoje poglądy za centrolewicowe (16,2% i 16,8%), sympatyków postaw prawicowych niemal
tyle samo, co lewicowych (23,5%
oraz 22,4%). Jedynie zwolenników
poglądów zdecydowanie prawicowych jest nieco więcej niŜ zdecydowanie lewicowych (8,2% wobec
3,4%). Sympatycy poglądów centrowych stanowią jedynie 9,5% spośród badanych.
W celu sprawdzenia związku zachodzącego między postawami religijnymi a
autodeklaracjami dotyczącymi połoŜenia na osi prawica-lewica zastosowano
jednoczynnikową analizę wariancji (ANOVA). Poziom istotności testu F
(p<0,001, przy F=19,539, df=6 oraz η =0,23) wskazuje na zachodzenie statystycznie istotnych róŜnic między średnimi CPR według kategorii autodeklaracji
ideowych. Analiza średnich (por. Wykres 3) wskazuje na niemal liniowy charakter związku łączącego obie zmienne. Im bardziej prawicowe postawy autodeklaracje ideowe, tym wyŜszy poziom CPR. Tak więc centralność postawy religijnej okazuje się zjawiskiem stosunkowo mocno związanym z deklaracjami
2
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polityczno-ideowymi. W tym kontekście szczególnie interesujące wydaje się
prześledzenie związku między religijnością a sympatiami partyjnymi z jednej
strony oraz preferencjami wyborczymi z drugiej.

V. CPR a sympatie partyjne i preferencje wyborcze
Narzędzie do pomiaru sympatii partyjnych składało się z listy 7 organizacji
politycznych (głównie partii politycznych) oraz skali słuŜącej do wyraŜenia
przez badanych własnych postaw wobec nich. Ostatecznie lista objęła: SLD, UP,
PSL, Samoobrona, PO, PiS, oraz LPR. Ankietowanych poproszono o odpowiedź,
w jakim stopniu dana organizacja budzi ich sympatię (lub niechęć). Badani posługiwali się siedmiostopniową skalą: od zdecydowanie nie podoba mi się do
zdecydowanie podoba mi się.
Zdecydowanie najwyŜszym poziomem (por. tabela nr 13) sympatii cieszy
Prawo
i
Sprawiedliwość
(37,5%). Nieco mniejszy poziom sympatii odnotowały:
Sojusz Lewicy Demokratycznej (26,2%), Platforma Obywatelska (23,6%), Polskie
Stronnictwo Ludowe (21%)
oraz Liga Polskich Rodzin
(22,8%). Wyraźnie najmniejszą sympatię budzi Unia Pracy
(18,6%) oraz Samoobrona
(16%). Największy potencjalny elektorat „negatywny” (mierzony wskaźnikiem
osób deklarujących brak sympatii) odnotowano w przypadku Samoobrony
(53,6%), nieco mniejszy w przypadku SLD (39,1%) oraz Unii Pracy (33,5%).
Przeprowadzone badania potwierdzają więc dominację prawicowo-konserwatywnych sympatii politycznych wśród mieszkańców regionu.
Dla ustalenia związków zachodzących
między CPR a sympatiami partyjnymi posłuŜono się macierzą niepodobieństwa (na bazie
odległości euklidesowej). Przedstawione w
Tabeli 14 dane wskazują, iŜ najmniejsza odległość (którą moŜna interpretować jako stopień
okazywanej sympatii) dzieli CPR od LPR.
Nieco dalej znajduje się PiS oraz Samoobrona.
Osoby o wysokim poziomie CPR odczuwają z
kolei wyraźną niechęć wobec PO, UP oraz SLD.
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Dla wizualizacji związków
występujących między CPR a
sympatiami wobec poszczególnych
partii politycznych wykorzystano
skalowanie wielowymiarowe (por
Wykres 4)9. Wymiar pierwszy
wskazuje na odległość poszczególnych ugrupowań politycznych od
CPR (im wyŜszy wynik na osi X,
tym bliŜszy związek określonego
ugrupowania z CPR).
Nieco inny sposób zastosowano do określenia preferencji
wyborczych ankietowanych. W
tym przypadku wykorzystano –
stosowaną przez Sopocką Pracownię Badań Społecznych – metodę subiektywnego prawdopodobieństwa oddania
głosu na określone ugrupowanie polityczne w najbliŜszych wyborach parlamentarnych (Pieńkowski, Krzykowski 1995). Badanych poproszono o rozdzielenie
puli 100 procent pomiędzy kilka największych partii, określając w ten sposób
szanse głosowania na kaŜdą z nich10.
W celu uchwycenia związków zachodzących między CPR a sympatiami partyjnymi
posłuŜono się macierzą niepodobieństwa (na
bazie odległości euklidesowej – por. Tabela
15). Podobnie jak było to w przypadku sympatii partyjnych, takŜe w odniesieniu do preferencji wyborczych zauwaŜyć moŜna ścisły
związek łączący CPR z LPR oraz PiS. Nieco
słabszy jest on w przypadku Samoobrony. Wyraźnie mało prawdopodobne jest
oddanie głosu przez osoby o wysokim poziomie CPR na PSL oraz PO. Odległość

9

Niezbędne obliczenia wykonano bazując na przygotowanej wcześniej macierzy niepodobieństwa. Dwa wymiary wyodrębniono w trzech iteracjach. Współczynnik Stress wyniósł 0,14,
RSQ zaś 0,93.
10
Uwzględniono te partie, których szanse na wyborczy sukces wydawały się w okresie badań
znaczne.
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między CPR a koalicją SLD i UP jest zdecydowanie największa. Wizualizację
odległości poszczególnych ugrupowań politycznych od CPR zawiera Wykres 511.
Przedstawiony układ związków między preferencjami wyborczymi a poziomem centralności postawy religijnej nakazuje postawić pytanie, jakie wartości społeczne, moralne i gospodarcze powodują istnienie takich a nie innych
sympatii i antypatii politycznych. Innymi słowy, jakie układy wartości leŜą u
podstaw określonych sympatii
politycznych wiąŜących się z wysokim poziomem CPR? Dla odpowiedzi na to pytanie posłuŜono się
analizą kanoniczną wprowadzając
do analiz wszystkie indeksy wartości, jakimi posługiwano się w trakcie badań oraz indeks CPR wraz z
deklaracjami dotyczącymi prawdopodobieństwa oddania głosu na
określone ugrupowanie polityczne.
Niestety, z powodu ograniczonej
objętości niniejszego artykułu
zmuszony jestem zrezygnować ze
szczegółowego
przedstawienia
warstwy statystycznej dokonanych
analiz. Ograniczę się jedynie do
wskazania głównych wniosków z
nich płynących i to tylko w odniesieniu do głównych partii lokalnej sceny politycznej.
W przypadku CPR oraz preferowania SLD czynnikami nade wszystko
róŜnicującymi oba zjawiska okazują się tradycjonalizm seksualny, tradycjonalizm moralny oraz patriotyzm. Im wyŜszy poziom tradycjonalizmu moralnego,
seksualnego oraz patriotyzmu, tym wyŜszy poziom CPR oraz niŜszy poziom
poparcia dla SLD. Identyczny układ wartości odnotowano w przypadku pary
CPR i PiS, przy czym w tym przypadku znaki ładunków wskazują nie tyle na
róŜnice, co podobieństwo. Inaczej mówiąc, tradycjonalizm seksualny, tradycjonalizm moralny, patriotyzm są tymi właśnie wartościami, dzięki którym religijność łączy się z poparciem dla PiS. Podobny stan rzeczy odnotowano w przypadku pary CPR i LPR. Przy czym, oba zjawiska łączy takŜe etnocentryzm oraz
11

Przedstawia on partie polityczne oraz CPR w układzie dwóch wymiarów powstałych w
efekcie zastosowania skalowania wielowymiarowego w oparciu o macierz niepodobieństwa
(Stress=0,16, RSQ=0,82, wymiary wyodrębniono w czterech iteracjach).
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niechęć wobec kapitału zagranicznego (które nie występowały w przypadku par
CPR-SLD oraz CPR-PiS). Tak więc, tym co w LPR „cenne” dla osób religijnych
to system wartości moralno-narodowych o konserwatywnym zabarwieniu.
Podobny układ wartości fundujący związek CPR z PiS oraz LPR kaŜe postawić pytanie, jakie orientacje róŜnicują oba elektoraty. Przeprowadzone obliczenia wskazują, iŜ czynnikami sprzyjającymi preferowaniu PiS, odrzucaniu LPR i
zachowywaniu przeciętnego
poziomu CPR są: niski poziom
sentymentu wobec socjalizmu,
niski poziom niechęci wobec
kapitału zagranicznego oraz
pozytywny stosunek wobec
prywatyzacji. Tak więc elektorat PiS przy podobnym poziomie religijności, a co za tym
idzie podobnym systemie wartości
(konserwatywno-patriotycznych) jest jednocześnie
znacznie bardziej liberalny pod
względem gospodarczym. Wizualizację odległości wybranych ugrupowań politycznych od CPR oraz waŜniejszych (w kontekście analizy
kanonicznej) wartości przedstawia Wykres 6 powstały na podstawie skalowania
wielowymiarowego w oparciu o macierz niepodobieństwa12.

VI. CPR a udział w wyborach i formy aktywności politycznej
W referowanych badaniach jako wskaźnik przyjęto deklaracje badanych dotyczące udziału w trzech ostatnich wyborach (prezydenckich, parlamentarnych
oraz samorządowych). Za brak udziału ankietowany otrzymywał 0 punktów, za
udział 1 punkt. W efekcie indeks aktywności wyborczej (AW) zawierał się w
przedziale od 0 do 3 punktów. Średnia utworzonego w ten spoób indeksu wyniosła 2,1 (co świadczy o stosunkowo znacznej aktywności wyborczej badanych),
zaś współczynnik zgodności wewnętrznej α Cronbacha równy był 0,81.
12
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Stress=0,18, RSQ=0,83, wymiary wyodrębniono w czterech iterakcjach.

Dla sprawdzenia związku zachodzącego między aktywnością wyborczą a
CPR zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji (ANOVA). Przed przystąpieniem do obliczeń dokonano kategoryzacji zmiennej CPR na pięć mniej więcej
równolicznych grup, w ten sposób iŜ grupa pierwsza objęła osoby o najniŜszym
poziomie CPR, zaś grupa piąta osoby o najwyŜszym poziomie CPR (grupa 1 –
punkt podziału 20 percentyl; grupa 2 – 40 percentyl; grupa 3 – 60 percentyl;
grupa 4 – 80 percentyl).
Analiza wariancji wskazuje na zachodzenie statystycznie istotnego związku
między CPR a AW
(p<0,001,
przy
F=6,319 i df=4). Jednocześnie współczynnik η wskazuje, iŜ
tylko 3,8% wariancji
zmiennej niezaleŜnej
wyjaśniane jest przez
róŜne poziomy CPR.
Analiza
średnich
wskazuje na niemal
doskonale
liniową
zaleŜność między oby
zmiennymi (por. Wykres 7). Im wyŜszy poziom CPR, tym częstszy udział w
wyborach o charakterze politycznym. RównieŜ współczynnik korelacji r Pearsona wskazuje na istnienie związku między AW i nieskategoryzowaną CPR
(r=0,140, przy p<0,001). Dodatnia wartość tego współczynnika dowodzi, iŜ wraz
ze wzrostem poziomu religijności rośnie jednocześnie wyborcza aktywność.
2

W kontekście występującego związku między obu zmiennymi problemem
wartym zainteresowania wydaje się być określenie czynników prowadzących do
istnienia tej zaleŜności, a więc odpowiedź na pytanie, dlaczego w zasadzie religijność wpływa na poziom aktywności wyborczej, jakie orientacje wiąŜą się zarówno z religijnością, jak frekwencją
wyborczą? Do tego celu
posłuŜono się analizą
wielokrotnej regresji liniowej metodą krokową (por. Tabela 16). Jej wyniki wskazują, iŜ spośród
wszystkich 17. indeksów pięć w sposób wyraźny wpływa na AW: cynizm, pa-
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triotyzm, niechęć do kapitału zagranicznego, punitywizm oraz polityczna bezsilność.
W czasie wcześniejszych analiz stwierdzono juŜ występowanie związków
liniowych między CPR a tradycjonalizmem seksualnym, tradycjonalizmem moralnym, cynizmem, interwencjonizmem społeczno-gospodarczym, patriotyzmem,
socjalistycznym resentymentem oraz niechęcią wobec kapitału zagranicznego
(por. Tabela ), a więc zbliŜonym (choć nie toŜsamym) układem zmiennych. W
następnym kroku analiz kontrolowano (przy pomocy współczynnika korelacji
cząstkowej Pearsona) róŜne konfiguracje zmiennych pochodzących z obu zbiorów testując jednocześnie zmiany współczynnika korelacji r Pearsona między
CPR a AW. W efekcie ustalono (por. Tabela 17), iŜ statystycznie istotny związek
między CPR a AW zanika przy kontrolowanym wpływie patriotyzmu, tradycjonalizmu seksualnego oraz cynizmu. Czynnikami pośredniczącymi pomiędzy
religijnością a aktywnością wyborczą są więc wartości moralne związane z etyką
seksualną oraz społeczną,
a takŜe wartości podstawowe, związane z pozytywnym wartościowaniem
własnej
przynaleŜności
narodowej. O ile związek
między religijnością a
patriotyzmem i nieinstrumentalną etyką społeczną
nie wymaga dalszych komentarzy, o tyle interesujące jest dlaczego elementem pośredniczącym
okazuje się takŜe tradycjonalizm seksualny.
Dla głębszego zrozumienia relacji między analizowanymi zmiennymi przeprowadzono analizę ścieŜkową (por Wykres 8)13. Na jej podstawie stwierdzić
moŜna, iŜ tradycjonalizm seksualny w układzie analizowanych zmiennych w
sposób znaczący wzmacnia patriotyzm. Tak więc wpływ tej zmiennej na AW
jest nie tylko bezpośredni, lecz takŜe pośredni – odbywa się równieŜ poprzez
kształtowanie patriotyzmu.

13
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Chi kwadrat=5,506; df=2, p=,064; AGFI=994, GFI=997; RMSEA=0,049.

Generalnie stwierdzić więc moŜna, iŜ wpływ religijności na aktywność wyborczą realizuje się poprzez kształtowanie postaw związanych z: (1) absolutyzmem moralnym, którego jednym z waŜniejszych wymiarów jest konieczność
ścisłego przestrzegania norm moralnych (nawet tych, które bywają relatywizowane przez większość społeczeństwa w praktyce Ŝycia – jak ma to miejsce w
przypadku sfery seksualnej) tak w Ŝyciu prywatnym, jak i społecznym oraz (2)
pozytywnym wartościowaniem własnego kraju (patriotyzmem). Jednocześnie
pobudzony przez religijność absolutyzm moralny staje się dodatkowym (obok
samej religijności) czynnikiem wpływającym na kształtowanie się orientacji
patriotycznej. Etyka w kontekście religijności nie jest więc etyką ograniczającą
się do spraw indywidualnych, subiektywnych, obejmuje takŜe sferę szeroko rozumianych zjawisk społecznych (takŜe politycznych).
Aktywność wyborcza jest rzecz jasna waŜnym, lecz tylko jedną z form, jakie
przybierać moŜe aktywność polityczna obywateli. W kontekście zauwaŜonych
sympatii partyjnych interesujące wydaje się określenie tego, z jakiego formami
aktywności politycznej wiąŜą się postawy religijne. Dla uchwycenia preferowanych przez ankietowanych form działalności politycznej postawiono następujące
pytanie: Jakie działania uznałby Pan/Pani za dopuszczalne dla obrony swoich
praw, gdyby zostały one naruszone? Badani mieli za zadanie ustosunkować się
do 13. róŜnych form działalności politycznej, które – w załoŜeniu – reprezentowały dwa odrębne typy działań politycznych: standardowe oraz radykalne na
siedmiopunktowej skali: od zdecydowanie nie do zdecydowanie tak.
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W celu zweryfikowania trafności załoŜeń, co do charakteru poszczególnych
zmiennych zastosowano analizę czynnikową metodą składowych głównych z
rotacją Varimax (por. Tabela 18)14. Zgodnie z przewidywaniami składowa
pierwsza odnosiła się do radykalnych form aktywności politycznej, druga zaś do
form typu standardowego.
Współczynnik
korelacji r Pearsona wskazuje na
występowanie
liniowej zaleŜności
jedynie w przypadku centralności
postawy religijnej i
standardowych formami aktywności politycznej (r=0,037 przy p<0,05). Im wyŜszy poziom CPR, tym wyŜszy poziom standardowych form aktywności politycznej. Między radykalnymi formami politycznej aktywności brak jest statystycznie
istotnych związków o charakterze liniowym (p>0,05).
Dokonana w podobny sposób, jak miało to miejsce w przypadku aktywności
wyborczej analiza regresji wielokrotnej metodą krokową wskazuje, iŜ spośród
14. wprowadzonych do równania zmiennych sześć wiąŜe się z aktywnością polityczną w sposób statystycznie istotny: autorytaryzm (ujemnie), cynizm (ujemnie), polityczna bezsilność (równieŜ ujemnie), tradycjonalizm moralny, akceptacja zróŜnicowania społecznego oraz socjalistyczny resentyment (por. Tabela 19).

14

Miara KMO wyniosła 0,885, poziom istotności testu sferyczności Bartletta był niŜszy niŜ
0,001 (przy 78 stopniach swobody oraz chi kwadrat równym 3517,34).
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TakŜe w tym przypadku poszukiwano czynników pośredniczących między
centralnością postawy religijnej a aktywnością polityczną. Dokonane analizy
wskazują, iŜ statystycznie istotny związek między CPR a aktywnością polityczną
zanika przy kontrolowanym wpływie tradycjonalizmu moralnego oraz cynizmu
(r=0,0181, przy p=649). Tak więc równieŜ w tym przypadku wiąŜące się z religijnością przekonania moralne mają zasadniczy wpływ na kształtowanie określonych postaw politycznych. Dla wzmocnienia postawionej tezy przeprowadzono analizę ścieŜkową (por Wykres 9)15.

VII. Wnioski
Celem prowadzonych w niniejszym artykule analiz było prześledzenie
związku łączącego postawy religijne z szeroko pojętymi orientacjami politycznymi: orientacjami na wartości i interesy (jako podstawowymi wyznacznikami
ideologii politycznej), orientacjami ideowymi na osi prawica–lewica, sympatiami partyjnymi, preferencjami wyborczymi, frekwencją wyborczą oraz preferowanymi formami aktywności politycznej.

15

Chi kwadrat=3,948; df=2, p=0,139; AGFI=985, GFI=997; RMSEA=0,039.
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Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzić moŜna, iŜ religijność
(mierzona za pomocą narzędzia CPR) zajmuje istotne miejsce w świadomości
większości badanych – jest raczej centralnym niŜ peryferyjnym elementem struktury osobowej. Jest ona związana nade wszystko ze sposobem socjalizacji –
wskazuje na to związek poziomu CPR przede wszystkim z płcią oraz pochodzeniem społecznym). Utrzymująca się stabilność struktury społecznej w Polsce
wskazuje, iŜ poziom Ŝycia religijnego nie powinien w najbliŜszym okresie ulegać
większym wahaniom (pod warunkiem – rzecz jasna – braku zmiany modeli wychowawczych).
Spośród szeregu orientacji moralnych, społecznych, politycznych i gospodarczych centralność postawy religijnej wiąŜe się przede wszystkim z konserwatyzmem społeczno-moralnym (pozytywny związek między CPR a tradycjonalizmem moralnym, seksualnym, patriotyzmem oraz etnocentryzmem). W mniejszym stopniu związana jest z anty-liberalnymi postawami gospodarczymi oraz
alienacją polityczną.
Religijność wyraźnie sprzyja przyjmowaniu prawicowej identyfikacji na osi
prawica-lewica. Konsekwencją tego faktu jest wyraźna sympatia okazywana
przez badanych o wysokim poziomie CPR ugrupowaniom typu LPR oraz PiS
(choć takŜe Samoobrony) oraz wyraźną niechęcią Ŝywioną w stosunku do UP
oraz (nade wszystko SLD).
Badając układy wartości leŜące u podstaw określonych sympatii i antypatii
politycznych stwierdzono, iŜ osią w zasadniczy sposób róŜnicującą preferencje
polityczne ankietowanych pozostają nie tyle interesy, co sfera wartości (nade
wszystko konserwatyzm społeczno-moralny). Zreferowane badania potwierdzają
wyniki wcześniejszych analiz (Grygiel, Grzesik, 2002), świadczących o tym, Ŝe
współczesne społeczeństwo Podkarpacia (a przynajmniej mieszkańców Rzeszowa) charakteryzuje specyficzny typ podziału socjopolitycznego, który określić moŜna jako aksjologiczny (por. Schoppflin, 1990, 1993; Herbut, 1998). Zinterpretowane dane wskazują, Ŝe od orientacji gospodarczych istotniejszą rolę w
kreowaniu sceny politycznej odgrywają postawy wobec wartości (narodowych,
religijnych czy moralnych). One właśnie generują niechęć prawicy wobec lewicy, a więc decydują o polaryzacji sceny politycznej16.
16
Wspomniany wyŜej G. S c h o p f l i n sugerował, Ŝe okres komunizmu przyczynił się do
zamroŜenia tradycyjnych wartości i przekonań, które ujawniły się z nową siłą w próŜni powstałej
po upadku autorytarnego porządku. Potwierdza to słowa M. Z i ó ł k o w s k i e g o, Ŝe w polskiej
rzeczywistości olbrzymią rolę odgrywają działania będące przejawem orientacji receptywnoroszczeniowej (Ziółkowski, 2001), dąŜącej do utrzymania określonych rozwiązań realnego socjalizmu (Ziółkowski, 1999). W ten sposób przeszłość objawia się jako wprawdzie politycznie pokonana, lecz społecznie nieprzezwycięŜona.
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Postawy religijne wiąŜą się równieŜ z aktywnością polityczną tj. aktywnością wyborczą oraz standardowo pojmowaną działalnością polityczną. Przyczyną
istnienia tego związku jest z jednej strony kształtowanie przez religię postaw
wspólnotowych (przede wszystkim patriotyzmu) oraz określonych postaw moralnych (niskiego poziomu cynizmu, wysokiego poziomu tradycjonalizmu moralnego opartego na świadomości nie-relatywnego charakteru wartości i norm).
Oddziaływanie tego typu orientacji aksjologicznych nie ogranicza się jedynie do
sfery Ŝycia prywatnego, lecz wkracza takŜe w sferę publiczną. Tak więc stwierdzić moŜna, iŜ religijność sprzyja kształtowaniu się normatywnego sposobu ujmowania rzeczywistości społeczno-politycznej. W perspektywie świadomości
religijnej Ŝycie polityczne nie jest pojmowane jako wolna gra sił rozmaitych
interesów, lecz obowiązek obywatelski związany z dobrem wspólnoty narodowej.
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Niedziela jako dzień święty w wyobraŜeniach
i ocenach katolików polskich
Jakim dniem jest niedziela – zwyczajnym, jak sześć dni ją poprzedzających,
które ludzie, w tym wierzący w Boga i religijni, poświęcają sobie i własnym
celom Ŝyciowym, czy teŜ jest ona dniem nadzwyczajnym, innym, odmiennym od
nich, czyli takim dniem, który ci ludzie, jako jednostki i grupy religijne, chcą
poświęcić dla celów kultu religijnego, dla czci Boga, a w konsekwencji przeŜywać ten dzień odświętnie, a nie prozaicznie – po świecku?
Jakim czasem jest niedziela – roboczym, przeznaczonym przez ludzi na zdobywanie środków do Ŝycia, czy teŜ czasem religijnym, świętym, który ludzie
religijni sami winni przeznaczyć dla Boga i dla jego kultu, a nie dla siebie i dla
własnych spraw i potrzeb Ŝyciowych? Czy niedziela ze swej istoty jest okresem
świętym i czy taki jej charakter jest uzasadniony teologicznie?
Pytamy tu o istotnościowy charakter niedzieli – czy jest on ze swej natury i
celu religijny, czy teŜ jest świecki, podobnie jak pozostałe dni tygodnia, a więc
zastanawiamy się, czy jest ona dniem, który nie odróŜnia się niczym szczególnym od pozostałych dni. Pytanie to wywołuje problem podejścia lub nastawienia
katolików polskich do charakteru niedzieli, do jej istoty, sensu i celu podstawowego. To ich nastawienie, widoczne w poglądach i zachowaniach, jest przedmiotem moich zainteresowań i badań naukowych, poświęconych procesowi zeświecczenia kultu i świętowania religijnego tych katolików. Analizy dalsze będą
oparte na wynikach moich dwukrotnych badań socjologicznych zrealizowanych
w 1987 i 1997 r. w Kaliszu wśród jednolitych grup respondentów liczących po
913 osób. W celu porównania wskaźników, posłuŜę się teŜ wynikami innych
badaczy polskich, którzy zajmowali się tym tematem.
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NaleŜy przypomnieć, iŜ obowiązek przestrzegania religijnego charakteru
dnia świętego wynika z Dekalogu, jako podstawowego prawa BoŜego, które
obowiązuje teŜ wszystkich chrześcijan. Nakaz świętowania w tym dniu jest zamieszczony w trzecim przykazaniu Dekalogu: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił! Przykazanie to, jak głosi Pismo święte, MojŜesz otrzymał bezpośrednio od
Boga. W religii MojŜesza przykazanie to wyznaczało rytm dnia świątecznego,
jakim była sobota – szabat. Samo to słowo szabat oznaczało „odpoczynek” i
zarazem było dla ludzi przypomnieniem aktu stworzenia świata przez Boga w
ciągu sześciu dni, a następnie jego „boskiego odpoczynku” w dniu siódmym.
Słowa te wyznaczyły trwały i powszechnie przyjęty na świecie podstawowy rytm
pracy i wypoczynku, czyli oddzieliły dni zwykłe, przeznaczone na pracę, od dni
świątecznych, przeznaczonych na relaks i kult religijny. W Biblii czytamy dosłownie: Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. Sześć dni robił będziesz i czynił
będziesz wszystkie dzieła twoje. Ale dnia siódmego Szabat Pana, Boga twego
jest, nie będziesz czynił Ŝadnej roboty weń, ty i syn twój, i córka twoja, sługa
twój i słuŜebnica twoja, bydlę twoje i gość, który jest między bronami twoimi.
Przez sześć dni Pan czynił niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest, i
odpoczął dnia siódmego, i przetoŜ błogosławił Pan dniowi sobotniemu i poświęcił go (Wj 20, 8–11).
Przytoczony tekst sakralny nakazuje jednoznacznie człowiekowi wierzącemu w Boga Stwórcę, jego rodzinie, gościom i dobytkowi domowemu, odpoczynek świąteczny na wzór odpoczynku Stwórcy. Ludzie religijni wiedzieli, Ŝe naruszenie tego polecenia, czyli toku świątecznego, moŜe wywołać karę boską
wobec kaŜdego, kto je złamał. Kara za to przewinienie była surowa – śmierć, a
ustanowił ją sam Bóg, informując o niej MojŜesza: StrzeŜcie szabatu mego, święty jest on wam; kto by go złamał, śmiercią umrze; kto by weń czynił robotę, zginie dusza jego pośrodku ludu swego. Sześć dni będziesz czynił robotę i dnia
siódmego szabat jest, odpocznienie święte Panu. KaŜdy, kto by w ten dzień robił,
umrze. Niechaj strzegą synowie Izraelowi szabatu i niech go święcą w swych
rodzinach. Przymierze jest wieczne między mną i synami Izraelowymi, i znamię
wiekuiste: przez sześć dni uczynił Pan niebo i ziemię, a w siódmym od roboty
przestał (Wj 31, 14–17).
Tekst biblijny informuje, Ŝe szabat stał się zarazem pamiątką boskiego działania Stwórcy, z czasu, w którym powołał świat do istnienia, jak i prawem religijnym, zasadniczym wymogiem, wynikającym z przymierza zawartego między
Bogiem i jego ludźmi. W doktrynie religijnej judaizmu przymierze to jest kamieniem węgielnym, podstawą funkcjonowania tej religii, kultury i stylu Ŝycia
jej wyznawców. Szabat, jako instytucja, stanowi cechę podstawową judaizmu i
odróŜnia go od innych religii światowych. Złamanie szabatu wywołuje gniew i
karę boŜą – śmierć ciała i duszy człowieka, który wtedy pracował. Surowość,
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bezwzględność i skuteczność prawa szabatu jest opisana dokładnie w Biblii, w
momencie, w którym dostrzegamy wątpliwości przywódców Izraela w tym
względzie: I stało się, gdy byli synowie Izraela na puszczy, i znaleźli człowieka
zbierającego drwa w dzień sobotni. Stawili go MojŜeszowi i Aaronowi, i wszystkiemu zgromadzeniu, którzy zamknęli go w ciemnicy, wiedząc, co by z nim czynić
mieli. I rzekł Pan do MojŜesza: »Śmiercią niech umrze ten człowiek; niechaj go
kamieniami zabije cała rzesza za obozem«. I wywiózłszy go precz, zabili go kamieniami, i umarł, jak Pan przykazał (Lb 15, 32–36).
Surowa kara za złamanie prawa szabatu ma nie tylko zasięg pojedynczy i
dotyka jednego człowieka, choć wykonuje ją na nim cała społeczność. Kara
śmierci dotyka takŜe społeczności, kiedy masowe staje się naruszenie świętowania szabatu. Prorocy stwierdzili, Ŝe wtedy gniew boŜy spada na cały naród Ŝydowski – spotykają go klęski, nieszczęścia, kłopoty Ŝyciowe (por. Ez 20, 16–24).
W chrześcijaństwie dniem świętym, siódmym w tygodniu, stała się niedziela, jako wspomnienie, pamiątka dnia zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Proces tej transformacji nie przebiegał jednak prosto i bez problemów. Przeciwnie,
jeszcze przez wiele wieków kapłani chrześcijańscy nawoływali do świętowania
soboty, a nie niedzieli, strasząc często, analogicznie jak czynili to wcześniej
prorocy starotestamentowi, ludzi karami za łamanie szabatu, za lekcewaŜenie
jego świątecznego charakteru. Współcześnie dniem świętym i odmiennym od dni
powszednich jest niedziela. Dzień ten w koncepcji teologicznej chrześcijaństwa
jest czasem przeznaczonym dla Boga, na kult religijny oraz na odpoczynek i
refleksję nad sensem pracy i modlitwy w Ŝyciu człowieka. W niedzielę katolicy
winni udać się ma mszę świętą (jako kult zbiorowy) do kościoła, a takŜe odpoczywać i powstrzymać się od prac zarobkowych, jako zbędnych w tym dniu.
Warunek świętowania i uszanowania niedzieli jako dnia wyjątkowego religijnie
znają katolicy, a obowiązkiem ich jest przestrzeganie tego nakazu Dekalogu.
W świetle tych załoŜeń teoretycznych naleŜy zapytać, jak wygląda rzeczywistość – czy katolicy wypełniają wolę BoŜą i polecenie Kościoła w tym zakresie, akceptując i realizując religijny charakter dnia świętego – niedzieli? Czy
katolicy modlą się indywidualnie i publicznie w tym dniu i ile czasu poświęcają
na modlitwę? Czy sami uczęszczają na mszę do świątyni i z jakich motywów to
czynią? Czy w niedzielę powstrzymują się od wykonywania prac i zajęć zbędnych, zabronionych prawem boskim i kościelnym, a czas niedzielny przeznaczają
na modlitwę, odpoczynek i refleksję nad Ŝyciem? W jaki sposób spędzają czas
niedzielny i jakie są formy ich odpoczynku?
Preferencja religijnego charakteru niedzieli oznacza, iŜ religijność katolików
funkcjonuje zgodnie z wymaganiami religii i nauczania kościelnego. Z kolei
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łamanie zasady świętowania niedzieli oznacza „wtargnięcie”, węŜsze lub szersze, elementów świeckich w ich kult religijny i zarazem traktowanie niedzieli w
duchu laickim, jako dnia „zwykłego”, analogicznie jak wszystkie dni robocze w
tygodniu. Zasadność tej hipotezy zweryfikuję na wynikach własnych badań socjologicznych w Kaliszu, zrealizowanych wśród tutejszych katolików miejskich.

I. Postawy katolików wobec trzeciego przykazania dekalogu
Podczas obu badań (1987 i 1998 r.) interesowałem się stosunkiem katolików
kaliskich do Dekalogu (jako całości) i do poszczególnych przykazań go tworzących. Zapytałem respondentów, czy akceptują te przykazania i czy uwaŜają je za
realne w praktyce, czyli za moŜliwe do zastosowania w praktyce? W tym przypadku waŜne są postawy moich respondentów wobec trzeciego przykazania Dekalogu nakazującego świętowanie niedzieli jako dnia świętego, czyli przeznaczonego na kult religijny i na racjonalny wypoczynek. Wypowiedzi respondentów na to pytanie ilustruje tabela 1, biorąca pod uwagę wyniki z obu wspomnianych badań.
Tabela 1. Skuteczność III przykazania Dekalogu w ocenach katolików miejskich w Kaliszu
Pamiętaj, abyś dzień
Badania – 1987
Badania – 1997
Razem
święty święcił – skala
Liczba
%
Liczba
%
Liczba
%
zastosowania
Pełne zastosowanie
289
31,6
253
27,7
542
29,8
Częściowe zastosowanie
261
28,6
193
21,1
454
24,8
Brak zastosowania
172
18,8
247
27,1
419
22,9
Brak zdania
127
13,9
162
17,7
289
15,8
Brak odpowiedzi
64
7,1
58
6,4
122
6,7
Ogółem
913
100,0
913
100,0
1826
100,0
Źródło: Wyniki badań własnych autora

Wyniki badań, zaprezentowane w tabeli 1, są dość zaskakujące i jednocześnie informują, Ŝe ocena skuteczności trzeciego przykazania Dekalogu lub moŜliwości zastosowania w praktyce jego postulatu (nakazu) jest mocno zróŜnicowana, zarówno w ujęciu ogólnym, jak i w obu badaniach. ZróŜnicowanie to moŜe oznaczać, Ŝe liczni badani katolicy miejscy wątpią, a nawet podwaŜają zasadność religijnego i świątecznego charakteru niedzieli. Nakaz ten jest wykonalny w
ocenie 54,6% respondentów, w tym ponad połowa tej grupy uznała, iŜ moŜe on
być zrealizowany w całej pełni i bez przeszkód. Z kolei, co czwarty badany katolik uznał jednoznacznie, Ŝe zalecenie tego przykazania jest nie do wykonania.
Pozostali respondenci (22,9%) albo nie wyrazili własnego poglądu w tej kwestii,
albo odmówili odpowiedzi na zadane pytanie. Ponadto, niemal połowa badanych
w obu terminach (44,9%) byłaby skłonna spojrzeć na niedzielę nie jako na
„dzień święty”, lecz jako na dzień „zwykły”, czyli taki dzień, w którym wyko248

nywaliby swoje zajęcia zawodowe i zdobywaliby niezbędne środki na codzienne
utrzymanie własnych rodzin lub swoje indywidualne.
Zwróćmy jeszcze uwagę na róŜnicę w ocenie respondentów tej kwestii w
obu terminach badań, poniewaŜ wskaŜe ona na zmiany w ich nastawieniu do
skuteczności przykazania świętowania niedzieli, a w praktyce do jej religijnego
charakteru i celu.
Analiza wskaźników w tabeli 1 informuje o kilku waŜnych zmianach w postawie respondentów wobec skuteczności trzeciego przykazania Dekalogu.
Przede wszystkim w badanym okresie 10 lat zmniejszył się odsetek katolików
oceniających pozytywnie skuteczność nakazu świętowania niedzieli: w akceptacji pełnego zastosowania nakazu świętowania o 3,3% i zastosowania częściowego o 7,7%. Wskaźniki te stają się jeszcze wymowniejsze wtedy, kiedy zobrazujemy je liczbami rzeczywistymi (zob. tabela 1) respondentów, którzy w ten właśnie sposób ocenili w obu badaniach skuteczność tego nakazu. W drugim terminie badań, czyli po upływie 10 lat, zmalał odsetek katolików wierzących w tę
skuteczność. Z drugiej strony zaś badania wykazały, Ŝe wzrósł odsetek osób,
które jednoznacznie i z determinacją uznały, iŜ skuteczność nakazu świętowania
niedzieli jest obecnie nierealna w zupełności, a wzrost ich odsetka wynosi 8,3%.
Jednocześnie widzimy, iŜ wzrósł teŜ o 3,9% odsetek respondentów, którzy nie
ujawnili własnej oceny tego zjawiska, podając zarazem róŜne powody tej odmowy. Jeśli tak duŜy odsetek badanych katolików w obu terminach uznał, Ŝe wykonanie polecenia Dekalogu dotyczącego świętowania niedzieli, a więc preferowania jej religijnego charakteru, jako „dnia świętego” lub „dnia boŜego”, jest niemoŜliwe albo bardzo wątpliwe, moŜe to oznaczać, z duŜą dozą prawdopodobieństwa, iŜ postawy i działania religijne tych katolików dotyczące religijnego (świątecznego) charakteru niedzieli, zapewnionego trzecim przykazaniem Dekalogu,
odbiegają od przyjętego standardu i są raczej postawami i działaniami świeckimi. Jeśli ludzie religijni sami wątpią w realne zastosowanie nakazu świętowania
niedzieli, uszanowania jej religijnego wydźwięku, to prawdopodobnie będą w
stanie go złamać i niedzielę potraktować jak zwykły dzień roboczy1. Trafność tej
hipotezy zweryfikuję w dalszej analizie problemu.
1

Zob. J. M a r i a ń s k i: Religia i Kościół w społeczeństwie pluralistycznym. Polska lat dziewięćdziesiątych. Lublin 1993 s. 179–187. Według uwag respondentów J. M a r i a ń s k i e g o,
katolicy polscy oceniają zastosowanie III przykazania Dekalogu następująco: całkowite – 17,4%;
częściowe – 50,5%; brak zastosowania – 5,0%; brak stanowiska – 17,7%; brak odpowiedzi – 9,4%;
por. L. S m y c z e k: Dynamika wartości moralnych w świadomości młodzieŜy licealnej. Studium
panelowe. Lublin [KUL] 2002 s. 112–126. Badani licealiści w 1993 r. ocenili zastosowanie nakazu
świętowania niedzieli następująco: całkowite – 65,6%, częściowe – 29,2%, brak zastosowania –
2,6%, brak oceny – 1,3%, brak danych – 1,3%. W 1996 r. wskaźniki tej oceny były juŜ odmienne:
53,8%; 37,4%; 7,4%; 0,5%; 0,8%. Autor stwierdza, Ŝe 30,3% badanych zmieniło ocenę skuteczno-
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II. Udział katolików w obowiązkowej mszy niedzielnej
W obu badaniach przyjąłem hipotezę, Ŝe dla większości respondentów świętowanie niedzieli polega na uczestnictwie w mszy świętej, czyli oznacza przeznaczenie około godziny czasu na kult religijny publiczny. Zdecydowaną większość (resztę) „niedzielnego czasu” badani katolicy spędzają juŜ po świecku, a są
wśród nich i tacy, którzy nie odróŜniają niedzieli od zwykłego dnia roboczego i
podejmują wtedy róŜne zajęcia i prace zarobkowe, w dodatku zupełnie świadomie. Z tego powodu naleŜy zapytać o zakres i poziom zeświecczenia ich religijnego nastawienia do niedzieli i do swego obowiązku świątecznego traktowania
jej sensu i celu. WaŜne jest teŜ pytanie, jak wielki odsetek respondentów uczestniczył regularnie w mszy świętej w kaŜdą niedzielę, aby choć w tym minimalnym zakresie odnieść się do niej świątecznie i w duchu religijnym? Przyjąłem
równieŜ załoŜenie metodologiczne, iŜ pytanie ankietowe o przestrzeganie trzeciego przykazania Dekalogu odgrywa w pewnej mierze rolę kontrolną w odniesieniu do pytania o praktyki religijne respondentów i potwierdza rzetelność odpowiedzi udzielonych na te pytania. Regularność udziału respondentów w mszy
niedzielnej w obu terminach badań zilustruje tabela 2.
Tabela 2. Udział katolików miejskich w mszy niedzielnej w świetle ich oceny własnej
Częstotliwość udziału w
Badania 1987
mszy świętej w niedzielę
Liczba
%
W kaŜdą niedzielę
317
34,7
2-3 razy w miesiącu
70
7,8
Jeden raz w miesiącu
44
4,8
Kilka razy w roku
33
3,6
(dowolnie)
Wyłącznie na Wielkanoc
106
11,6
Wyłącznie w BoŜe
65
7,1
Narodzenie
Jedynie okazjonalnie
22
2,4
Nigdy nie uczestniczy
235
25,7
Brak danych
21
2,3
Ogółem
913
100,0
Źródło: Wyniki badań własnych

Badania 1997
Liczba
%
266
29,2
63
6,9
38
4,2
50
5,5

Razem
Liczba
%
583
31,9
133
7,3
82
4,5
83
4,6

87
45

9,5
4,9

193
110

10,5
6,0

25
313
26
913

2,7
34,3
2,8
100,0

47
548
47
1826

2,6
30,0
2,6
100,0

Wyniki badań zamieszczone w tabeli 2 ukazują nie tylko częstotliwość
udziału katolików kaliskich w obowiązkowej mszy niedzielnej, lecz takŜe informują, w jakim stopniu oni sami traktowali nakaz świętowania niedzieli jako
normę religijną? Udział respondentów w obowiązkowej mszy niedzielnej jest
bardzo zróŜnicowany, chociaŜ trzeba zaznaczyć, Ŝe spełniała go z róŜną częstości zastosowania tego przykazania, jak i to, Ŝe zmalał odsetek tych, którzy uwaŜali, Ŝe przykazanie
to ma całkowite zastosowanie o 11,8% w ciągu 3 lat (1993 rok – 65,6% i 1996 rok – 53,8%).
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tliwością zdecydowana ich większość, gdyŜ łącznie 67,4%. JednakŜe wskaźnikiem najwaŜniejszym jest tu wskaźnik udziału regularnego, czyli w kaŜdą niedzielę w skali całego roku. Wskaźnik ten jest w populacji mały i nie sięga nawet
1/3 tej grupy. Jeśli do tego wskaźnika dodamy odsetki respondentów uczestniczących w mszy jeden lub trzy razy w miesiącu, wówczas uzyskamy w miarę
optymalny wskaźnik biorących udział w tej formie świętowania niedzieli, który
wynosi 43,7%, jako średnia z obu terminów badań. Ponadto, sytuacyjnie jeden
raz w roku, albo z okazji Wielkiej Nocy, albo z okazji BoŜego Narodzenia w
mszy uczestniczyło 16,5% badanych; 5,2% przychodziło na mszę w niedzielę
wyłącznie okazjonalnie, czego sami często nie planowali, a udziału tego nie traktowali „serio” jako modlitwy czy formy kultu religijnego, jak sami zaznaczali
podczas badań: Był to zupełny przypadek w moim Ŝyciu, kiedy musiałem pójść do
kościoła jako uczestnik wesela mojego siostrzeńca. Wtedy czułem się okropnie i
nic nie zrozumiałem, co działo się w kościele. Pamiętam tylko, Ŝe ksiądz opowiadał jakieś androny na temat miłości rodzinnej – napisał w swojej ankiecie 53–
letni inŜynier mechanik.
Badania jednocześnie wykazały, Ŝe niemal 1/3 respondentów od wielu lat
nie bierze udziału w mszy niedzielnej, najczęściej z wielu róŜnych powodów i
przyczyn. Niektórzy otwarcie wskazywali, iŜ ostatni raz byli na mszy w kościele
podczas własnej pierwszej komunii świętej. Deklaracja ta wydaje się zaskakująca, gdyŜ przecieŜ byli oni następnie katechizowani w Kościele, stąd powinni
uczestniczyć w kulcie niedzielnym choćby pod wpływem zachęty katechetów. A
być moŜe równieŜ w katechezie nie uczestniczyli, dlatego taką odwaŜną deklarację złoŜyli w odniesieniu do swego uczestnictwa w niedzielnej mszy? Socjolog
religii musi zaakceptować tę ich deklarację w dobrej wierze jako prawdziwą.
Zwróćmy jeszcze uwagę na zmianę w nastawieniu katolików kaliskich do
niedzielnej mszy przez pryzmat badanego 10–lecia. Co działo się w tym okresie
w ich Ŝyciu religijnym, w tym w obowiązkowej praktyce niedzielnej? Analizując
tabelę 2, nie moŜna nie dostrzec, co najmniej, dwóch faktów: po pierwsze,
wzrósł wtedy o 8,6% odsetek katolików miejskich, którzy traktowali niedzielę
typowo po świecku, jak kaŜdy inny dzień tygodnia i od niepamiętnego czasu, jak
zaznaczyli, nie uczestniczyli w mszy niedzielnej. Jeśli nie pracowali w niedzielę,
to czas wolny spędzali poŜytecznie, lecz po świecku, a na świętowanie w duchu
religijnym, w tym na udział w mszy świętej, nie mieli czasu i nie odczuwali takiej potrzeby. Po drugie, w badanym 10–leciu zmniejszył się o 5,5% odsetek
katolików, którzy regularnie uczestniczyli w mszy niedzielnej, a wzrósł nieznacznie (o 2,2%) odsetek uczestniczących jedynie okazjonalnie, przynajmniej
dowolnie jeden raz w roku. Zmalały teŜ odsetki osób biorących udział w mszy
niedzielnej w innych jeszcze zakresach częstotliwości: jeden raz w miesiącu (o
0,6%), kilka razy w miesiącu (o 0,9%), wyłącznie na Wielkanoc (o 2,1%), jedy251

nie na BoŜe Narodzenie (o 2,2%). Zmiany te świadczą o dość dynamicznym
porzucaniu przez licznych katolików religijnego charakteru niedzieli i łamaniu
przez nich zasady świętowania tego dnia i przeznaczania go dla chwały Boga2.
Wniosek taki wydaje się uzasadniony, jeśli przyjąć fakt, iŜ 1/3 respondentów nie
spełniała zupełnie nakazu Dekalogu i nie świętowała religijnie nawet w ten podstawowy sposób, jakim jest udział w mszy niedzielnej, a w dodatku u wielu innych badanych katolików absencja w tej formie kultu i świętowania niedzieli
była zjawiskiem dość częstym i nasilającym się w tym okresie. Bez wątpienia, w
ich religijność, w tym w tę niedzielną, weszła szeroko świeckość, widoczna zarówno w sferze świadomościowej (nie odczuwali potrzeby pójścia na mszę czy
pomodlenia się w tym dniu), jak i w sferze działaniowej (nie chodzili od wielu
lat do kościoła na mszę w niedziele i w inne święta kościelne), w wyniku tego
nie potrafią lub nie chcą dostrzec w niedzieli dnia świętego i przeznaczyć go dla
kultu religijnego.

III. Formy wykorzystania czasu wolnego i wypoczynku
respondentów w niedzielę
SpostrzeŜenie to jest jeszcze mocniej udokumentowane wypowiedziami badanych katolików na pytanie o sposób spędzania czasu niedzielnego i o formy
wypoczynku w tym dniu, jak i na pytanie, czy w niedzielę podejmują prace zarobkowe, zabronione trzecim przykazaniem Dekalogu? Wypowiedzi badanych
katolików na te pytania ukaŜą tabele 3 i 4.
Tabela 3. Formy wypoczynku respondentów w niedziele
Forma wypoczynku
Badania 1987
Badania 1997
i spędzania czasu wolnego w
Liczba
%
Liczba
%
niedzielę
Udział w naboŜeństwach
62
6,8
48
5,4
Lektura ksiąŜek religijnych
69
7,4
55
6,1
Refleksja religijna, medytacja
43
4,7
36
4,0
Modlitwa indywidualna
55
6,0
44
4,8

Sen poobiedni (drzemka)

51

5,6

83

9,1

Razem
Liczba

%

110
123
79
99

6,1
6,7
4,3
5,4

134

7,3

2
Zob. W. P i w o w a r s k i: Religijność miejska w warunkach urbanizacji. Studium socjologiczne. Warszawa 1977 s. 184–186. Z badań tego autora wynika, Ŝe średnia coniedzielnego udziału
w mszy w czterech parafiach miejskich w latach siedemdziesiątych wyniosła 63,4%. Por. E. L e w a n d o w s k i: Religijność studentów Uniwersytetu Łódzkiego. „Przegląd Socjologiczny”. R.
1989 nr 38 s. 236–238. Z badań tego autora wynika, Ŝe w 1986 r. w Łodzi spośród ankietowanych
studentów 37% uczęszczało na mszę w kaŜdą niedzielę, 31% – nieregularnie, 20% – rzadko, a 12%
wcale tego nie czyniło. Por. J. M a r i a ń s k i: Niedzielne i wielkanocne praktyki religijne. W:
Religijność Polaków 1991–1998. Red. W. Z d a n i e w i c z. Warszawa 2001 s 85–93. W 1998 r.
spośród ogółu badanych osób 42% zadeklarowało udział w mszy w kaŜdą niedzielę, a 23% prawie
w kaŜdą, jedynie 4,8% w ogóle nie brało w niej udziału.
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Spacer w parku miejskim
Imprezy w Ośrodku
Kultury
Wyjazd do rodziny
Pobyt nad jeziorem, w lesie
Pomoc dzieciom w lekcjach
Inne formy aktywne
Brak określenia sposobu
Brak odpowiedzi
Ogółem
Źródło: Wyniki badań własnych

160

17,6

184

20,1

344

18,8

68
148
110
44
49
31
24
913

7,4
16,3
12,0
4,8
5,4
3,4
2,6
100,0

47
120
117
58
59
34
28
913

5,1
13,1
12,8
6,3
6,4
3,7
3,1
100,0

115
268
227
102
108
65
52
1826

6,3
14,7
12,4
5,6
6,0
3,6
2,8
100,0

Analizując dane zamieszczone w tej tabeli (3) widzimy, ze o religijnym charakterze niedzieli nie zapomniało łącznie zaledwie 22,5% badanych katolików, w
tym 24,9% w pierwszych badaniach (1987) oraz 20,3% w drugim terminie badań
(1997 r.). Oznacza to jednocześnie, iŜ w analizowanym 10-leciu zmalał o 4,6%
odsetek katolików miejskich, którzy wypoczywając w niedzielę, znaleźli teŜ czas
na osobistą poboŜność, na religijne uszanowanie jej charakteru świątecznego. Ci
katolicy z reguły wcześniej (przed południem) uczestniczyli w mszy, a następnie
brali udział w róŜnych naboŜeństwach paraliturgicznych, czytali czasopisma i
ksiąŜki o tematyce religijnej, modlili się indywidualnie, obejmowali religijną
refleksją własne Ŝycie, dziękowali Bogu za otrzymane łaski i za pomoc w innych
troskach i problemach Ŝyciowych. Oczywiście nie rezygnowali oni równieŜ z
róŜnych świeckich form wypoczynku niedzielnego, jak choćby wyszczególnionych w tabeli 3, chcąc w ten sposób zregenerować siły na kolejny tydzień pracy.
Natomiast dominujący odsetek respondentów: ogółem 71,7% w 1987 roku i
72,9% w 1997 r., czas niedzielny spędzał w stylu świeckim, a dotyczy to w
szczególności osób pracujących sezonowo lub dorywczo w niedzielę. Osoby
pracujące w kaŜdą niedzielę najczęściej narzekały na brak czasu, który mogłyby
przeznaczyć na jakąkolwiek formę wypoczynku. Stąd one w wolnych chwilach
po pracy albo spały, albo udawały się wraz z dziećmi na krótki spacer do parku
miejskiego. Wśród świeckich form spędzania niedzieli dominują trzy sposoby:
spacer w parku miejskim lub w okolicznych lasach (osiedle Winiary), pobyt nad
jeziorem w okresie letnim i jesiennym, wyjazd do ośrodka zabytkowo-leśnego w
Gołuchowie, jak i wyjazd do rodziny poza Kalisz. Mały odsetek badanych udawał się w niedzielę do kina na wybrany film, do filharmonii, do teatru i do innych jeszcze ośrodków Ŝycia kulturalnego w mieście i poza jego granicami.
Niewielki równieŜ odsetek badanych osób, wśród których dominują rodzice,
wolny czas w niedzielę poświęcał własnym dzieciom lub rodzeństwu, pomagając
im w odrabianiu lekcji szkolnych lub w uzupełnianiu braków wiedzy przedmiotowej. Tymczasem z badań zrealizowanych wśród dzieci i młodzieŜy w Kaliszu
w tych samych terminach wynika, Ŝe większość (65%) ich rodziców zbyt mało
czasu przeznacza ich sprawom i problemom Ŝyciowym, w tym kłopotom szkol-
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nym i wychowawczym. Zdaniem dzieci, są i tacy rodzice, którzy wręcz lekcewaŜą lub bagatelizują problemy, oczekiwania i potrzeby własnych córek i synów.
Wśród tzw. „innych” form odpoczynku niedzielnego, osoby je wymieniające
wskazały takie, jak choćby: oglądanie lubianych programów telewizyjnych, filmów z kaset magnetowidowych, zwłaszcza o treści erotycznej i seksualnej czy
pornograficznej, ucztowanie w gronie rodzinnym lub przyjaciół i kolegów, połączone bardzo często z naduŜywaniem alkoholu, pikniki z grilem i piciem piwa,
udział w dyskotekach w klubach tanecznych lub w tzw. „gronie przyjaciół” czy
teŜ randka z sympatią (osoby młodsze), jazda na rowerze itp. Osoby świętujące
niedzielę po świecku nie odczuwały potrzeby spędzania jej religijnie, więc nie
modliły się osobiście, nie uczęszczały na mszę i inne naboŜeństwa do kościoła,
nie wzbogacały swej wiedzy religijnej poprzez lekturę czasopism i ksiąŜek o
treści religijnej i kościelnej, zaś rodzice często lekcewaŜyli religijne wychowywanie („oswajanie”) dzieci, jak i bagatelizowali religijny styl świętowania niedzieli3.
W badaniach tych, poświęconych świętowaniu niedzieli, pytałem respondentów równieŜ oto, czy działania duszpasterskie księŜy parafialnych traktują
sami jako zwyczajną pracę zarobkową, kolidującą z trzecim przykazaniem Dekalogu, czy teŜ jako najlepszą formę religijnego świętowania niedzieli? Wypowiedzi respondentów na to pytanie budzą zdziwienie i zaskoczenie brakiem jednolitości. Ponad ½ badanych katolików w obu terminach uwaŜała, Ŝe księŜa najzwyczajniej pracują w niedzielę i święta religijno-kościelne, ale zarazem w pracy tej
widzą rozszerzanie i pogłębianie kultu religijnego, naleŜnego Bogu, Jezusowi
Chrystusowi, Matce BoŜej i świętym patronom: Taki jest charakter pracy księŜy,
typowo religijny, a nikt poza nimi nie potrafi pracować w ten sposób. To praca,
bo księŜa otrzymują za jej wykonywanie pieniądze, i to podwójnie – ktoś daną
mszę juŜ »wykupił« u proboszcza, a ponadto on lub inny kapłan chodzi z tacą po
kościele i zbiera od ludzi pieniądze. Ale Ŝe msza oznacza kult dla Boga i trzeba
»zapłaci« za swoje grzechy, to i ludzie, jeśli mogą, to dają wtedy pieniądze –
stwierdził w ankiecie 36–letni robotnik przemysłowy. Ponadto, niespełna 40%
badanych katolików widziało w działalności duszpasterskiej księŜy realizowanej
w niedzielę zwyczajną pracę zarobkową, podobną do kaŜdej innej pracy, a jej

3

Zob. J. K o m o r o w s k a: Świąteczne zwyczaje domowe w wielkim mieście. Warszawa
1985 s. 32–37; Z. S k ó r z y ń s k i: Między pracą a wypoczynkiem. Wrocław 1965 s. 20–24; V.E.
F r a n k l: Nieuświadomiony Bóg. Warszawa 1978 s. 34–40; A. K a m i e ń s k i: Czas wolny i jego
problematyka społeczno-wychowawcza Wrocław 1965 s. 24–26; Style Ŝycia w miastach polskich (u
progu kryzysu). Red. A. S i c i ń s k i. Wrocław 1988 s. 339–356.

254

religijny charakter nie miał dla nich Ŝadnego znaczenia; co najwyŜej, charakter
ten jest, ich zdaniem, „specjalną cechą” zawodu kapłańskiego4.

IV. Podejmowanie pracy zarobkowej przez w katolików w niedzielę
SpostrzeŜenie to jest jeszcze wymowniejsze wtedy, kiedy uwzględnimy
wypowiedzi badanych katolików kaliskich na pytanie, czy sami podejmowali
prace zarobkowe w niedziele i święta religijne, zabronione III przykazaniem
Dekalogu? Z wielu badań
wynika, Ŝe Polacy lekcewaŜą wskazania
Kościoła i biblijny zakaz pracy w dni święte i podejmują róŜne zajęcia z wielu
powodów i motywów. JednakŜe powodem najczęstszym jest konieczność
pozyskania dodatkowych środków na utrzymanie rodziny, wywołana
pogłębiającą się biedą społeczną, ale takŜe brakiem stałej pracy w licznych
rodzinach. Problem ten wywołuje przede wszystkim globalizacja gospodarki i
zmiany w ekonomii państwa, które nie zawsze kontrolują skalę bezrobocia i
biednienia wielu warstw społecznych5. Zakres pracy podejmowanej przez
respondentów z Kalisza ukaŜe tabela 4.
Tabela 4. Praca podejmowana przez katolików w niedzielę w świetle ich deklaracji
Wykonywanie pracy
Badania 1987
Badania 1997
Razem
zarobkowej w niedzielę
Liczba
%
Liczba
%
Liczba
%
Pracuje w kaŜdą niedzielę
194
21,2
287
31,4
481
26,3
Pracuje co drugą niedzielę
88
9,7
106
11,6
194
10,6
Pracuje wyłącznie
44
4,8
72
7,9
116
6,3
okazjonalnie
Nie pracuje w niedzielę
527
57,8
366
40,1
893
49,0
Bezrobotny zupełnie
36
3,9
54
5,9
90
5,0
Brak odpowiedzi
24
Ogółem
913
Źródło: Wyniki badań własnych

2,6
100,0

28
913

3,1
100,0

52
1826

2,8
100,0

UŜywając języka spoza socjologii, moŜna wyrazić zdziwienie lub zaskoczenie wynikami badań w Kaliszu dotyczących pracy zarobkowej tutejszych katolików miejskich podejmowanej w niedzielę. Jeśli ujmiemy łącznie wszystkie trzy
kategorie zaangaŜowania zawodowego wyszczególnione w tabeli 4, to okaŜe się,
iŜ aŜ 43,2% ujawniło, Ŝe podejmowali róŜne zajęcia zarobkowe w niedzielę, na
równi z innymi dniami roboczymi w tygodniu. Z tej grupy największy odsetek
pracował w kaŜdą niedzielę (co czwarty w całej populacji badanych w obu ter4
Zob. J. B a n i a k: Kapłan w świadomości katolików świeckich. Studium socjologiczne. Poznań 1994 s. 45–53.
5
Zob. A. D y l u s: Niedziela w epoce globalizacji gospodarki. W: Niedziela w społeczeństwie
pluralistycznym. Opole 2001 s. 33–44.
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minach), a następnie co dziesiąty pracował w co drugą niedzielę. Z kolei niespełna 7% badanych okazjonalnie podejmowało te prace w niektóre niedziele, a
grupę tę tworzą przede wszystkim osoby bezrobotne, cierpiące na chroniczny
brak środków do Ŝycia, osoby mające z reguły liczne rodziny na utrzymaniu. Dla
nich religijny i świąteczny charakter niedzieli najczęściej nie miał Ŝadnego znaczenia: Co mi z tego przyjdzie, jak pójdę na mszę do kościoła, albo z modlenia
się w niedzielę, jeśli nie zdobędę pieniędzy na chleb dla dzieci, na ubranie i zeszyty dla nich. A właśnie w niedzielę mam okazję do zarobienia paru groszy,
więc nie dbam o religię i o opinię kleru, tylko idę do roboty – stwierdził bezrobotny 52–letni ojciec czworga małych dzieci6.
Sytuacja pracy w niedzielę przedstawia się inaczej, jeśli porównamy jej
wskaźniki z obu terminów badań. Z porównania tego wynika, Ŝe odsetki katolików pracujących w niedzielę wzrosły w kaŜdej kategorii zatrudnienia. Jeśli w
1987 roku pracę w niedzielę podejmowało łącznie 35,7% respondentów, w tym
21,2% w kaŜdą niedzielę, to w 1997 roku pracowało ogółem 50,9% badanych, w
tym 31,4% regularnie w kaŜdą niedzielę. W rzeczywistości oznacza to, iŜ w badanym 10-leciu wzrósł o 15,2% odsetek katolików miejskich w Kaliszu, którzy
podejmowali pracę zarobkową w niedzielę, w tym takŜe odsetek tych, którzy
pracowali w kaŜdą niedzielę, przybyło o 10,2%. Natomiast pracujących z mniejszą regularnością było juŜ mniej, w co drugą niedzielę pracujących przybyło o
1,9% oraz pracujących okazjonalnie przybyło wtedy o 3,1%. Zatem największy
wzrost dotyczy odsetka pracujących ciągle w kaŜdą niedzielę (10,2%).
Badani katolicy wskazywali róŜne powody, które skłaniały ich do podejmowania pracy zarobkowej w niedzielę. Przyczyną najczęściej wymienianą była
konieczność zdobycia środków na utrzymanie rodziny, na polepszenie codziennego Ŝycia dzieciom, na zdobycie środków potrzebnych na ich kształcenie w
szkołach średnich i wyŜszych (68,7%). Z kolei juŜ znacznie rzadsze były powody
6

Zob. Z. B a r n a ś: Postawy wobec religii a postawy wobec pracy młodych pracowników.
„Roczniki Nauk Społecznych”. T. 9: 1981 s. 101–121; Z. B o r o w i k: Bezrobocie jako problem
moralno-społeczny. „śycie Katolickie”. R. 9: 1990 nr 5–6 s. 33–38; D. G ł o g o s z: Sytuacja
dzieci w rodzinach dotkniętych bezrobocie. „Polityka Społeczna”. R. 21: 1994 nr 3 s. 13–14; J.
M a r i a ń s k i: Etos pracy bezrobotnych (raport z badań empirycznych). Lublin [KUL] 1994; W.
W a r z y w o d a - K r u s z y ń s k a: Zjawisko biedy dzieci a zagroŜenie wykluczeniem społecznym
w przyszłości. Warszawa 2003. Autorka stwierdza, Ŝe udział dzieci wśród ludności biednej w Polsce jeszcze dwa lata temu był największy w województwach: podlaskim (46.1%), podkarpackim
(45%), opolskim (44,8%), świętokrzyskim (43,5%), warmińsko-mazurskim (43,9%), kujawskopomorskim (43,7%), pomorskim (43,7%). Łącznie przeciętna dla całej Polski wyniosła 43,9%.
Zdaniem Autorki, blisko połowa polskich rodzin Ŝyje poniŜej minimum egzystencji. Dzieci z tych
rodzin są niedoŜywione, nędznie ubrane, nie mają podręczników, zeszytów, nowego obuwia, a ich
dzieciństwo jest koszmarem. Najgorzej jest w środowiskach małomiasteczkowych i wiejskich,
zaistniałych po dawnych PGR-ach.
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poza bytowe, jak np. kupno lepszego samochodu czy zgromadzenie środków na
zagraniczny urlop wakacyjny, albo na gruntowny remont mieszkania (28,4%). Ci
katolicy z reguły lekcewaŜyli religijny charakter niedzieli, nie mieli czasu na
udział w mszy, na własną modlitwę czy na lekturę czasopism lub ksiąŜek o treści
religijnej, nie potrafili lub nie chcieli świętować niedzieli w duchu (stylu) religijnym. Celem ich było zdobycie lub zwiększenie ilości posiadanych środków
pienięŜnych, Ŝeby z ich pomocą polepszyć standard swego i rodzinnego bytu,
nawet kosztem rezygnacji z religijnego świętowania niedzieli. To właśnie niedziela była często, jak zaznaczali w swych ankietach, doskonałą „okazją” do
zarobienia dodatkowych pieniędzy, wcześniej juŜ planowanych i przeznaczonych na róŜne cele rodzinne. Natomiast respondenci pracujący regularnie w kaŜdą niedzielę zostali objęci systemem pracy ciągłej we własnych firmach i zakładach usługowych, jak np. w handlu i usługach, w instytucjach wychowawczych,
w zakładach produkcyjnych, a nawet w szkolnictwie średnim i pomaturalnym na
zajęciach w trybie zaocznym. Ten system zobowiązywał tych respondentów do
przyjęcia takich właśnie warunków zatrudnienia. ZlekcewaŜenie tych wymogów
groziło im nierzadko utratą pracy, a na taką sytuację nie mogli sobie pozwolić,
kiedy rynek pracy jest niestabilny, a bezrobocie byłoby dla nich klęską Ŝyciową.
Niektórzy respondenci, choć pracowali systematycznie w kaŜdą niedzielę, to nie
rezygnowali z własnego Ŝycia religijnego, jak i z religijności w rodzinie, lecz
brali udział w mszy i starali się wychowywać swoje dzieci według zasad etyki
katolickiej. JednakŜe znaczny odsetek (34,9%) spośród pracujących w kaŜdą
niedzielę przestał zupełnie postrzegać ją jako dzień święty i czas naleŜny Bogu,
wykreślając z jej toku religijny charakter. Dla nich niedziela nie róŜniła się niczym specjalnym od zwykłego dnia roboczego, więc czas ten, jako wolny od
pracy zawodowej (po pracy) spędzali po świecku, tak osobiście, jak i w środowisku swojej rodziny.
Z drugiej strony badania te wykazały, co trzeba podkreślić, Ŝe ½ ankietowanych katolików kaliskich poprawnie zrozumiała sens i charakter religijnego nakazu świętowania niedzieli. W efekcie nie podejmowali oni Ŝadnej pracy zarobkowej w tym dniu, a czas wolny od pracy poświęcali na cele kultu religijnego,
choćby na udział w mszy, jak i na racjonalny wypoczynek. Problem pojawia się
dopiero wtedy, kiedy porównujemy wskaźniki osób nie podejmujących pracy w
niedzielę z obu terminów badań, czyli wówczas, gdy chcemy zobaczyć, czy w
całym badanym 10-leciu ten odsetek był stabilny. Niestety, takiej stabilności
zabrakło, a w badanym okresie zmalał o 17,7% odsetek katolików, którzy nie
pracowali zarobkowo w niedzielę. Odsetek ten niemal pokrywa się z odsetkiem
osób, które świadomie podjęły w niedzielę pracę zarobkową w tym okresie z
powodów bytowych – osobistych lub rodzinnych. Dane te upowaŜniają do wniosku, iŜ w latach dziewięćdziesiątych, a zwłaszcza w drugiej ich połowie, pogor-
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szyła się znacznie sytuacja bytowa i finansowa wielu gospodarstw rodzinnych w
Polsce, w tym równieŜ w Kaliszu, zmuszając ich członków, z reguły rodziców,
do szukania dodatkowych źródeł zdobycia środków pienięŜnych, które zrekompensowałyby im zaistniałą róŜnicę, a niekiedy wręcz umoŜliwiłyby zwyczajne
„przetrwanie” o własnych siłach do końca miesiąca. Niedziela okazała się dla
nich taką szansą, więc skorzystali z niej, choć z reguły kosztem utraty religijnego
jej charakteru i stylu świętowania.
Nierzadko badani katolicy ujawniali własną rozterkę czy rozgoryczenie z tego powodu, mieli swoisty „niesmak wychowawczy” wobec swoich dzieci, które
posyłali do kościoła, a sami lekcewaŜyli religijny charakter niedzieli i wykonywali pracę w tym czasie. Podczas badań sami mówili, Ŝe niedziela w ich domu
rodzinnym ma „styl świecki”, a nie religijny, albo dodawali, Ŝe juŜ „oduczyli
się” świętować ją religijnie, nawet wtedy, kiedy okazjonalnie udawali się na
mszę do kościoła parafialnego lub do innej świątyni w mieście: Praca i pieniądze za nią uzyskane są waŜniejsze niŜ niedziela i chodzenie do kościoła, bo one
pozwalają mi na polepszenie warunków Ŝycia mojej rodzinie, których ciągle nam
brakuje – stwierdziła nauczycielka pracująca w niedzielę. Takich „wyjaśnień” i
„uzasadnień” niedzielnej pracy zarobkowej było w badanej grupie, zwłaszcza w
1997 r., bardzo duŜo, a niektóre znacznie radykalniejsze od wyŜej zacytowanej7.

W świetle zaprezentowanych tu wyników badań socjologicznych moŜna
stwierdzić, Ŝe trudno jest o jednoznaczną odpowiedź na pytania zamieszczone w
tytule tego artykułu: „religijny czy świecki charakter niedzieli jako dnia świętego”? W rzeczy samej trzy ogólne wnioski wydają się niewątpliwe. Po pierwsze,
duŜy odsetek badanych katolików miejskich juŜ „zapomniał” o religijnym świętowaniu niedzieli jako o własnym obowiązku wynikającym z trzeciego przykazania Dekalogu, a w konsekwencji widzą oni w niej zwyczajny dzień roboczy,
zarazem eliminując jej cechy religijne. Po drugie, zeświecczenie niedzieli i kultu
religijnego związanego z jej świętowaniem nasiliło się w badanym 10–leciu,
uwidaczniając się przy tym w większych wskaźnikach czynników świeckich w
7

Zob. A. B o r u c k i: Etyka zawodowa w świadomości współczesnej inteligencji, „O Ład
Moralny”. R. 1: 1988 nr 3 s. 35–51; B. F e d y s z a k - R a d z i e j o w s k a: Etos pracy rolnika.
Modele społeczne a rzeczywistość. Warszawa 1992; F.J. M a z u r e k: Wolność pracy, przedsiębiorczość, uczestnictwo. Lublin 1993; S. P a m u ł a: Nauczanie społeczne Kościoła wobec bezrobocia. „Humanizacja Pracy”. R. 1992 nr 1–2 s. 21–28; W. P i w o w a r s k i: Postawy religijne a
postawy wobec pracy. W: Człowiek i praca. Studia i szkice wokół chrześcijańskiej koncepcji pracy.
Red. J. W o ł k o w s k i. Warszawa 1979 s. 305–330; A.Z. ś o c h o w s k i: Praca a wartości w
badaniach nauk społecznych. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”. R. 50: 1988 nr 4
s. 331–346.
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1997 r. Po trzecie, mimo dynamicznej laicyzacji kultury religijnej w mieście
Kaliszu, znaczny odsetek badanych katolików (około 40%) zna poprawnie
(zgodnie z nauczaniem kościelnym) sens i cel trzeciego przykazania Dekalogu,
które nakazuje im religijne świętowanie niedzieli. Katolicy ci starają się postępować według tego zalecenia i powstrzymują się od zbędnych prac zarobkowych
w niedzielę, traktując ją jako dzień wyjątkowy i święty, w którym sami modlą
się, uczestniczą w kulcie kościelnym i odpoczywają świątecznie. Nie da się jednak zaprzeczyć, iŜ elementy i akcenty świeckie są wyraźnie widoczne w kulcie
niedzielnym badanych katolików i w samym charakterze niedzieli, w wyniku
tego przestaje ona być dla licznych dniem religijnym, wyjątkowym i po chrześcijańsku przeŜywanym. Wielu z nich wprawdzie deklarowało swoją „religijność
niedzielną”, jednak w praktyce postępowali typowo po świecku, tak w sytuacjach indywidualnych, jak i w okolicznościach rodzinnych.
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Zagadnienie religijności pokoleń1 niejako automatycznie zakłada konieczność spojrzenia historycznego. NaleŜy w związku z tym podkreślić, Ŝe religia od
wieków przenikała codzienne Ŝycie mieszkańców Ziemi KędzierzyńskoKozielskiej. Jurydyczne znaczenie religii katolickiej dla więzi regionalnej i narodowej na Śląsku Opolskim podkreślał Stanisław Ossowski2, eksponujący więziotwórcze znaczenie łączności Ŝycia religijnego z językiem polskim. Od pokoleń religia i instytucja Kościoła w wysokim stopniu organizowały całokształt
wewnętrznego Ŝycia mieszkańców tego terenu. Nie wgłębiając się jednak w historię najdawniejszych czasów, naleŜy podkreślić, Ŝe na Ziemi KędzierzyńskoKozielskiej dominującym wyznaniem religijnym był katolicyzm3. Przełomowym
1

Poddane tu analizie zagadnienie stanowi tylko fragment badań socjologicznych przeprowadzonych w rejonie kędzierzyńsko-kozielskim na przełomie 2001 i 2002 roku, a dotyczących postaw
religijnych trzech kategorii pokoleniowych. Badania zrealizowane były na próbie dobranej techniką
celowo-losową (N=340) i opierały się na modelu dymensjonalnym. Zagadnienia metodologiczne,
definicyjne oraz szczegółową charakterystykę kategorii pokoleniowych (koncepcja pokolenia)
zawarto w pracy: M. K o r z e n i o w s k i: Religijność pokoleń na Śląsku Opolskim. Studium socjologiczne na przykładzie rejonu kędzierzyńsko-kozielskiego. Lublin 2003 [mps. Pracy doktorskiej –
Bibl. KUL].
2
S. O s s o w s k i: O ojczyźnie i narodzie. Warszawa 1984 s. 107, 110.
3
Na całym Śląsku Opolskim, do 1945 r. dominowały dwa wyznania: katolickie i protestanckie. Katolicyzm jednak był wyznaniem najliczniejszym. Na Ziemi Kozielskiej protestanci nie
przekraczali 5,0% mieszkańców poszczególnych dekanatów, a obok Koźla (4,8%) czy pobliskiego
Gościęcina (1,2%) występuje dekanat Łany o najniŜszym odsetku protestantów (0,9%). M. K o r z e n i o w s k i: Religijność pokoleń…, dz. cyt., s. 53. Por. A. S i t e k: Organizacja i kierunki
działalności Administracji Apostolskiej Śląska Opolskiego w latach 1945–1956. Wrocław 1986 s.
32.
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pod tym względem okresem był rok zakończenia drugiej wojny światowej.
Ogromny ruch migracyjny spowodował, Ŝe aŜ 90% protestantów opuściło Śląsk
Opolski. Pozostała, rozproszona ich część (w 1947 r. w sumie tylko 15 tys.)4 w
ciągu następnych lat wyraźnie kurczyła się bądź to za sprawą tzw. akcji łączenia
rodzin, bądź teŜ religijnej konwersji. Okres powojenny, skutkujący w pierwszych latach ogromną skalą przemieszania ludności, wywarł takŜe wpływ na
Ŝycie religijne mieszkańców badanego terenu. Obszar ten stał się prawdziwą
mozaiką nie tylko ludzi róŜnego pochodzenia terytorialnego, lecz takŜe róŜnych
form religijności.
Celem podjętego studium jest analiza religijności trzech pokoleń katolików
obrządku rzymskiego, zamieszkujących jedno z największych miast województwa opolskiego – Kędzierzyn-Koźle oraz jego rejon. Chodzi o ukazanie religijności tak pod względem jej charakteru, intensywności, jak i zachodzących w niej
zmian u poszczególnych pokoleń. Jakkolwiek religijność jest zjawiskiem dynamicznym, to zarówno w zakresie przekonań, jak i zachowań nie podlega ona
przemianom radykalnym5. Tutaj natomiast wyjątkową moŜliwość obserwacji
ewentualne zmian w religijności daje perspektywa pokoleniowa. Przedstawiciele
najstarszego pokolenia uwzględnieni w badaniach urodzili się (1921–1931) oraz
spędzili swoje wczesne dzieciństwo jeszcze przed drugą wojną światową. Średnie pokolenie to osoby urodzone w czasie lub po drugiej wojnie światowej
(1945–1957), a pokolenie najmłodsze to dzisiejsza młodzieŜ klas maturalnych,
której reprezentanci przyszli na świat od osiemnastu do dwudziestu lat przed
realizacją badań (1981–1984). Zatem kaŜda spośród trzech uwzględnionych w
badaniach kategorii pokoleniowych wzrastała oraz Ŝyła w odmiennym klimacie
warunków politycznych, społecznych i religijnych.
Ograniczając się do wybranych wskaźników religijności najpierw zostanie
podjęta próba udzielenia odpowiedzi na główne pytania problematyki badawczej
dotyczące religijności badanych pokoleń, a dopiero w dalszej części analiz układem odniesienia dla religijności będą niektóre cechy społeczne, demograficzne i
religijne. Główny problem badawczy, związany z pytaniem o to, jaka jest religij-

4

T a m Ŝ e, s. 32.
Dla socjologa oznacza to, Ŝe chwilowe wahania wskaźników statystycznych nie mają wielkiego znaczenia dla ich ogólnych trendów. Jak podkreśla K a u f m a n n, nawet uwzględnienie
perspektywy historycznej, wzięcie pod uwagę dłuŜszych okresów czasu niŜ nasza najbliŜsza przeszłość, nie rozwiąŜe zupełnie problemu przewidywania szans religii i Kościoła w przyszłości. F.X.
K a u f m a n n: Kirche begreifen. Analysen und Thesen zur gesellschaftlichen Verfassung des
Christentums. Freiburg im Breisgau 1979 s. 125; J. Por. M a r i a ń s k i: Kościół w społeczeństwie
przemysłowym. Warszawa 1983 s. 230–238.
5
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ność6 Ŝyjących w aglomeracji miejskiej i w rejonie trzech pokoleń katolików,
przyjął w przywoływanych badaniach następującą postać:
• Czy i w jakim stopniu następujące po sobie pokolenia – począwszy od
urodzonego przed drugą wojną światową, a skończywszy na współcześnie kształtującym swą osobowość społeczną – charakteryzują się podobieństwem społecznej formy religii? A w związku z tym, czy i w jaki sposób koreluje ze sobą poziom intensywności postaw religijnych poszczególnych kategorii pokoleniowych
oraz w jakich wymiarach korelacje te są najbardziej widoczne?
• Czy i o ile upowszechnione w pokoleniach wzory Ŝycia religijnego odpowiadają lub odbiegają od tradycyjnego modelu religijności, a zatem jaki jest
kierunek ewentualnych zmian religijności oraz czy ich zasięg i intensywność są
takie same, czy róŜne w poszczególnych pokoleniach?
•

Jakie są uwarunkowania religijności pokoleń tak w sferze przekonań, jak
i zachowań, a w związku z tym, jakie czynniki i w jakim stopniu powodują pogłębienie lub spadek religijności bądź oba te procesy równocześnie?
Podjęte zagadnienie religijności pokoleń w rejonie kędzierzyńskokozielskim z dwóch co najmniej względów wydaje się szczególnie interesujące.
Po pierwsze, podejmowane jest w okresie nader wyraźnie obrazującym – od
ponad 13 lat – efekty intensywnych przeobraŜeń ustrojowych i ogromnej kumulacji zmian w sferze ekonomicznej, społecznej i politycznej, co sprawia, Ŝe badania nad postawami (wartościami oraz religijnością) pokoleń nabierają szczególnego znaczenia. Po wtóre zachęca do badań społeczno-kulturowa specyfika
regionu Śląska Opolskiego, która od wczesnych lat powojennych przyciągała
uwagę wybitnych polskich socjologów, jak: S. Ossowski, S. Nowakowski, K.
śygulski, S. Golachowski i inni7. Niestety tematyka religijna dotycząca badane-

6

W badaniach trzech pokoleń katolików zastosowano definicję religijności sformułowaną
przez W. Piwowarskiego. Zgodnie z tą definicją religijność to [...] podzielany i spełniany przez
grupę ludzi zbiór instytucjonalnych wierzeń, wartości i symboli oraz związanych z nimi zachowań,
które wynikają z rozróŜnienia rzeczywistości empirycznej i poza empirycznej oraz z przyporządkowania co do znaczenia praw rzeczywistości empirycznej sprawom rzeczywistości pozaempirycznej
– W. P i w o w a r s k i: Socjologia religii. Lublin 1996 s. 49.
7
Poza wymienionymi socjologami badającymi Opolszczyznę naleŜy takŜe wymienić: J.
S t r z e l e c k i e g o, A. O l s z e w s k ą, A. K ł o s k o w s k ą, a później takŜe H. D u t k i e w i c z a, Z. S t a s z c z a k, K. K w a ś n i e w s k i e g o, W. K w a ś n i e w i c z a, B. J a ł o w i e c k i e g o, W. J a c h e r a. Obecnie problematykę Śląska Opolskiego w aspekcie socjologicznym
podejmują pracownicy Instytutu Śląskiego w Opolu oraz Uniwersytetu Opolskiego.
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go terenu, o ile pojawia się w opracowaniach socjologicznych, to na ogół tylko
jako jeden z wielu podejmowanych wątków badań8.
Próbując odpowiedzieć na sformułowane pytania najpierw przedstawione
będą ogólne postawy badanych pokoleń wobec religii. W dalszej części zwróci
się uwagę na religijność katolików z dwojakiego punktu widzenia – omówione
zostaną wskaźniki religijności, świadczące o pokoleniowej ciągłości postaw
religijnych, a następnie wskaźniki informujące o zmianie. Ogólne wnioski zostaną zawarte w zakończeniu artykułu.

I. Globalne postawy pokoleń wobec religii
Analizowane tutaj globalne postawy wobec religii to mieszcząca się w komponencie poznawczym postawy samoocena dotycząca intensywności własnej
religijności (zachowań religijnych), jej uzasadnień oraz dynamiki. Chodzi więc o
samoświadomość badanych wyraŜaną poprzez autodeklaracje, które w badaniach
nad religijnością traktowane są przez socjologów jako wprowadzenie do analiz
pozostałych parametrów Ŝycia religijnego. Oprócz autodeklaracji dotyczących
intensywności wiary i praktyk religijnych podejmuje się tu równieŜ analizę
ujawnionych motywacji wiary, a takŜe retrospektywną ocenę własnej religijności
badanych osób w porównaniu z religijnością swych rodziców. Uzyskuje się w
ten sposób przybliŜony obraz znaczenia i roli religii w Ŝyciu jednostek i całych
zbiorowości.
Objętą badaniami zbiorowość rejonu kędzierzyńsko-kozielskiego tworzą
głównie osoby deklarujące się jako wierzące i głęboko wierzące (tabela 1). Kumulując odsetki, widać, Ŝe łącznie osoby wierzące (68,5%) i głęboko wierzące
(23,2%) stanowią aŜ 91,7s% ogółu badanych9. Te ostatnie natomiast to – zgod8 Cenne w takiej sytuacji są dla badacza zjawiska religijnego – choć niestety rzadkie – prace
podejmujące wprost problematykę socjoreligijną przykład H. K r z e s z o w s k i e g o: Praktyki
religijne ludności katolickiej na Śląsku Opolskim. Lublin 1974 (mps pracy doktorskiej – KUL); K.
O g o r z e l c a : Miejsce sanktuarium Matki BoŜej Opolskiej w religijno-społecznej integracji
ludności Śląska Opolskiego w okresie od 1945 do 1990 roku (mps pracy doktorskiej – UŚ), jak
równieŜ eksploracje badawcze W. Ś w i ą t k i e w i c z a, obejmujące takŜe opolską część Górnego
Śląska (na przykład przedstawione przez tego autora przestrzenne zróŜnicowanie praktyk religijnych w górnośląskiej prowincji kościelnej, obejmuje 18 dekanatów diecezji opolskiej – zob. W.
Ś w i ą t k i e w i c z: Tradycja i wybór. Socjologiczne studium religijności na Górnym Śląsku.
Katowice–Wrocław 1997).
9
Niemal identyczne wskaźniki wierzących (23,1%) i głęboko wierzących (64,8%) wystąpiły
w archidiecezji łódzkiej. Zob. W. Z d a n i e w i c z: Problematyka wiary. W: Postawy społecznoreligijne mieszkańców archidiecezji łódzkiej. Red. W. Z d a n i e w i c z, T. Z e m b r z u s k i. Łódź
2002 s.39.
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nie z przyjętym przypuszczeniem – przede wszystkim przedstawiciele najstarszego pokolenia, których postawa to z jednej strony wynik nasilającej się w starszym wieku refleksji o eschatologii ludzkiego Ŝycia (co potwierdzają analizy
motywacji wiary10), z drugiej zaś wyraz przywiązania do tradycji. Przewaga osób
deklarujących się jako głęboko wierzące w najstarszym pokoleniu (46,3%) nad
pokoleniem drugim (17,4%), a jeszcze bardziej nad pokoleniem trzecim (7,7%)
jest wyjątkowo uderzająca.
T a b e l a 1. Autodeklaracja wiary według trzech kategorii pokoleniowych
POKOLENIE
AUTODEKLARACJA
WIARY

I
najstarsze

II
średnie

III
najmłodsze

OGÓŁEM

Głęboko wierzący

l.
50

%
46,3

l.
20

%
17,4

l.
9

%
7,7

l.
79

%
23,2

Wierzący

56

51,9

90

78,3

87

74,4

233

68,5

Niezdecydowany,
ale przywiązany do
tradycji religijnej

1

0,9

2

1,7

17

14,5

20

5,9

Obojętny

1

0,9

2

1,7

3

2,6

6

1,8

Brak odpowiedzi

-

-

1

0,9

1

0,9

2

108

100,0

115

100,0

117

100,0

340

0,6
100,
0

OGÓŁEM

Stwierdzone róŜnice nie zmieniają jednak faktu, Ŝe równieŜ najmłodszą kategorię pokoleniową cechuje ogólnie wysoki poziom autodeklaracji wiary, przekraczający granicę oznaczającą tzw. oczywistość kulturową (tj. 80%). Podobna
zaleŜność zachodzi pomiędzy kategorią pokolenia a autodeklaracjami dotyczącymi praktyk religijnych. Zgromadzone dane ujawniają sukcesywny spadek
praktyk systematycznych w kolejnych pokoleniach11. ZauwaŜono, Ŝe zarówno
wśród głęboko wierzących, jak i wierzących wyraźna większość uznaje się za
10

Im starsze jest pokolenie, tym większe jest znaczenie motywu tradycjonalnego (wpływ tradycji rodzinnej) i mniejsze znaczenie motywującego wpływu kazań i nauk kościelnych. Z kolei
wyraźny wzrost motywu poznawczego (własne przemyślenia) w średnim pokoleniu ujawnia pewien
spadek w pokoleniu najmłodszym. Taką zaleŜność potwierdzają dalsze obliczenia statystyczne
(rho=0,155). Wśród wierzących motywowanych własną refleksją występuje największy odsetek
głęboko wierzących (27,3%), co prawdopodobnie oznacza ich świadomą postawę religijną. Z
drugiej jednak strony z motywem osobistych przemyśleń i przekonań wiąŜe się relatywnie najwyŜszy odsetek niezdecydowanych, choć przywiązanych do tradycji religijnej (9,1%).
11
Najstarsze pokolenie (praktykujący: systematycznie – 88,0%; niesystematycznie – 9,3%;
rzadko – 1,9%; wcale – 0,9%); średnie pokolenie (kolejno: 71,3%, 20,0%, 6,1%, 2,6%); najmłodsze pokolenie (62,4%, 20,5%, 12,0%, 3,4%).
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praktykujących systematycznie (94,9% i 73,4%). Jednocześnie zjawisko niesystematyczności i rzadkości praktyk religijnych u osób deklarujących się jako wierzące (20,2% – praktykuje niesystematycznie; 5,2% – praktykuje rzadko), a nawet głęboko wierzące (odpowiednio: 3,8% i 1,3%), zwiastuje kryzys religijności
instytucjonalnej u pewnej części respondentów – głównie młodych12.
Dokonana przez respondentów samoocena zmian intensywności ich ogólnej
postawy religijnej pokazuje, Ŝe u ponad połowy ogółu badanych (54,1%) utrzymuje się ona na niezmienionym poziomie. Aktualne postawy religijne tej części
badanych odpowiadają więc postawom prezentowanym przez nią w przeszłości.
Natomiast zmiany we własnej religijności zauwaŜa łącznie 40,2% badanych, z
czego większa nieco część ocenia, iŜ jest bardziej religijna obecnie niŜ w przeszłości (21,3%), pozostali zaś sądzą odwrotnie (18,9%). Dominuje, zatem, choć
nieznacznie, tendencja do zachowania trwałości postaw religijnych, zaś dostrzegane zmiany częściej przemawiają na korzyść intensywności postaw aktualnych
niŜ posiadanych w przeszłości. Owa tendencja do zachowania trwałości postaw
w największym – i zarazem we względnie wyrównanym – stopniu wystąpiła w
dwóch pierwszych pokoleniach (64,8% i 60,0%). RównieŜ bardzo podobnie
wygląda w tych pokoleniach zasięg i kierunek zmian związanych z rozwojem
postaw (tabela 2).
T a b e l a 2. Samoocena zmian w postawach religijnych trzech pokoleń
POKOLENIE
POSTAWA BARDZIEJ
RELIGIJNA

I
najstarsze

II
średnie

III
najmłodsze

OGÓŁEM

l.

%

l.

%

l.

%

l.

%

Dawniej

11

10,2

21

18,4

32

27,6

64

18,9

Obecnie

25

23,1

24

21,1

23

19,8

72

21,3

Bez zmian

70

64,8

69

60,5

44

37,9

183

54,1

Trudno powiedzieć

2

1,9

-

-

17

14,7

19

5,6

108

100,0

114

100,0

116

100,0

338

100,0

OGÓŁEM

Stosunkowo trudny okazał się problem ustalenia przyczyn powodujących
określony stan rzeczy, przeciętnie tylko co trzecia badana osoba potrafiła wypo12

Silny związek obu zmiennych (autodeklaracje wiary i praktyk religijnych) potwierdził
współczynnik korelacji Spearmana rho=0,405 (p<0,01).
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wiedzieć się na ten temat (35,3%). W pokoleniu najstarszym, uzasadniając
wzrost intensywności postaw religijnych, najczęściej wskazywano – co uzasadnione – na zwiększenie się czasu wolnego i w związku z tym moŜliwość skupienia większej uwagi na duchowym wymiarze swego Ŝycia. Stwierdzano na przykład, Ŝe obecnie jestem bardziej religijny, poniewaŜ: wcześniej nie było czasu. W
uzasadnieniach drugiego pokolenia, dotyczących większej intensywności postaw
religijnych, podkreślano znaczenie bieŜących wydarzeń i doświadczeń, na przykład: przeŜycia, utrata rodziców, kłopoty z dziećmi. Odmienność argumentacji
trzeciego pokolenia, w odróŜnieniu od pierwszego i drugiego, polega na tym, iŜ
bardziej wiąŜe się ona z aktywnością samych zainteresowanych, a dopiero w
dalszej kolejności z otaczającą rzeczywistością. Ów modyfikujący wpływ własnej aktywności na postawę religijną uwidacznia się w wypowiedziach: Jestem
bardziej religijna między innymi przez wyjazd na majówkę franciszkańską, w
czasie której doszłam do wniosku, Ŝe wiara to nie tylko odklepywanie modlitw.
W analizie pokoleniowej religijności nader interesująco jawi się pytanie, jak
przedstawia się kwestia ciągłości i zmiany postaw religijnych. Zagadnieniu temu
poświecone będą dwie dalsze części artykułu.

II. Wskaźniki ciągłości religijnej pokoleń
Badania ukazały przewagę akceptujących postaw wobec katolickiego modelu religijności i świadczą – zgodnie z przyjętym załoŜeniem – o istnieniu pokoleniowej ciągłości wierzeń, norm i wzorów zachowań. Jednak zasięg podobieństwa cech religijności badanych pokoleń przedstawia się róŜnie w poszczególnych jej dymensjach, co oznacza, iŜ przynaleŜność pokoleniowa stanowi czynnik
róŜnicujący postawy. ZaleŜności wystąpiły zarówno pomiędzy pokoleniami:
najstarszym i średnim, średnim i najmłodszym, jak i najstarszym i najmłodszym.
W całościowym ujęciu kierunek tych zaleŜności zgodny jest z hipotezą mówiącą,
Ŝe im większy jest dystans czasowy dzielący od siebie dane pokolenia, tym
większe jest zróŜnicowanie stanu ich religijności. Zgodnie z zapowiedzią, najpierw wskazane zostaną waŜniejsze przykłady podobieństw w postawach religijnych między pokoleniami, przy czym główny nacisk połoŜony będzie na wskaźnikach wierzeń religijnych oraz praktykach religijnych, w których to wymiarach
podobieństwa religijności pokoleń okazały się najbardziej uchwytne.
Cechą wspólną wszystkich trzech badanych kategorii pokoleniowych jest
największy zasięg wierzeń odnoszących się do prawd o Bogu – istnienia Siły
WyŜszej, Trójcy św. oraz ukrzyŜowania i śmierci Jezusa dla zbawienia ludzi.
Ogólny odsetek akceptacji wymienionych prawd przekracza poziom dziewięć-
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dziesięciu procent i tylko w najmłodszym pokoleniu nieznacznie spada poniŜej
tego progu (wykres 1).
Wykres 1. Struktura pokolenia a znajomość prawd dotyczących Boga (w %)
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Innych przykładów pokoleniowego podobieństwa dopatrzono się w wymiarze praktyk religijnych, przy czym naleŜy stwierdzić, Ŝe nie zawsze owe podobieństwa odpowiadają oczekiwaniom Kościoła. Na pewno konweniują z nimi
wysokie wskaźniki ogólnego uczestnictwa w obowiązkowych praktykach religijnych, które – pomijając kwestię najwyŜszych not w najstarszym pokoleniu – we
wszystkich badanych kategoriach przekraczają próg osiemdziesięcioprocentowy.
Dotyczy to jednak tzw. wskaźnika katolików niedzielnych (wykres 2), ale takŜe
spowiedzi oraz komunii wielkanocnej.
Wykres 2. Struktura pokolenia a wskaźnik katolików niedzielnych
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Natomiast – jeśli abstrahować od owego typologicznego ujęcia wskaźników
i spojrzeć na przykład na systematyczność uczestnictwa we mszy świętej niedzielnej – zauwaŜa się, Ŝe rozkład wyników jest wyraźnie mniej korzystny dla
młodszych pokoleń, szczególnie najmłodszego. Zarysowuje to pewną zmienność
postaw – o czym w dalszej części artykułu.
Zgodność postaw odnosi się równieŜ do powszechnej w badanych pokoleniach akceptacji małŜeństwa jako rytu sakramentalnego, choć zauwaŜono jednocześnie, iŜ znaczenie przypisywane tej jednorazowej praktyce jest najmniejsze w
najmłodszym pokoleniu. Wyłączając jednak przedstawicieli najmłodszego pokolenia, w całości reprezentującego stan wolny, tylko niewielka część badanych
osób w obu starszych kategoriach nie posiada ślubu kościelnego (łącznie 4,0%;
3,7% – najstarsze; 4,3% – średnie)13. Innym podobieństwem pokoleń w wymiarze rytualistycznym – tym razem jednak znowu odbiegająca od zaleceń Kościoła
– jest tendencja do nieregularności w spełnianiu nadobowiązkowych praktyk
religijnych (szczególnie naboŜeństw). Tendencja ta jednak – będąca podobieństwem pokoleń według kryterium negatywnego – w znacznie większym stopniu
odnosi się do średniego i najmłodszego niŜ najstarszego pokolenia, a spore pod
tym względem róŜnice w rozkładzie wartości względnych sugerują raczej słabnącą ciągłość postaw w pokoleniach14.
Kolejny wskaźnik dość wyraźnej ciągłości pokoleniowej uwidocznił się w
zakresie podstawowych orientacji religijno-moralnych oraz w sferze moralności
społecznej. We wszystkich pokoleniach wystąpiła taka sama gradacja hierarchii
obowiązków katolika. Za najwaŜniejsze uznawano najczęściej obowiązki moralne, następnie religijne, a zdecydowanie rzadziej obowiązki kościelne oraz rytualne. Ponadto niezaleŜnie od przynaleŜności pokoleniowej priorytetową instancję
w rozstrzyganiu konfliktów moralnych stanowi sumienie. Natomiast w odniesieniu do konkretnych sytuacji w Ŝyciu społecznym podobieństwo pokoleń stosunkowo najbardziej ujawniło się na tle poszanowania normy zabraniającej naru13

Ogromna większość wiernych spełnia nałoŜony na nich przez Kościół obowiązek sakramentalnego złączenia małŜeńskiego w obliczu Boga, za pośrednictwem kapłana (pokolenie najstarsze: 90,7% – ślub kościelny, 1,9% – nie dotyczy/stan wolny, 3,7% – brak odpowiedzi; pokolenie
średnie, odpowiednio: 93,0%, 1,7%, 0,9%).
14
Tendencja do absencji w naboŜeństwach w największym stopniu cechuje przedstawicieli
najmłodszego pokolenia. Dotyczy to szczególnie nieszporów niedzielnych, w których wcale nie
uczestniczy dwie trzecie młodych osób (63,2%; 53,0% – pokolenie średnie, 34,3% – pokolenie
najstarsze), naboŜeństw majowych (56,4%; odpowiednio: 43,5% i 23,1%) oraz Gorzkich śalów,
chociaŜ tutaj róŜnice w porównaniu z pokoleniem średnim są wyraźnie mniejsze (54,7%; 51,3% i
28,7%). W przypadku Drogi KrzyŜowej absencja członków najmłodszego pokolenia jest znacznie
mniejsza (38,5%) i kształtuje się podobnie jak w pokoleniu średnim (39,1%; 22,2% – najstarsze). Z
kolei w naboŜeństwie róŜańcowym częściej nie uczestniczą członkowie średniego (49,6%) niŜ
najmłodszego pokolenia (35,9%; 27,8% – najstarsze).
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szania cudzej własności, przy czym w najmłodszym pokoleniu dezaprobacie
przywłaszczania mienia prywatnego (niedozwolone: 95,4% – najstarsze pokolenie; 96,5% – średnie pokolenie; 91,5% – najmłodsze pokolenie) towarzyszyła
wyraźnie mniejsza wraŜliwość na przypadki nieposzanowania własności społecznej (odpowiednio: 91,7%, 91,3%, 74,4%).
Jak zakładano – w perspektywie międzypokoleniowej ujawnił się ponadto
duŜy consensus w zakresie wartości podstawowych, co utwierdza w przekonaniu
o ogólnie małej ich podatności na zmiany. Tutaj podobieństwa między pokoleniami sprowadzają się do zbliŜonej postulatywności pięciu spośród dziesięciu
przedstawionych do oceny wartości podstawowych. Chodzi o: stosunkowo duŜy
nacisk na wartości religii i prawdy, względnie mały zasięg uznania dla wolności
oraz małą postulatywność wartości demokracji i solidarności.
Przytoczono tylko niektóre z przykładów ilustrujących pokoleniową ciągłość wierzeń, norm i wzorów zachowań religijnych. ZauwaŜone pewne róŜnice,
jakkolwiek świadczące najczęściej o niŜszej religijności młodszych pokoleń są
na ogół nieznaczne i w Ŝaden sposób nie naruszają jej ciągłości. Istnieją jednak
obszary – zarówno te juŜ sygnalizowane oraz inne – w których kontynuacja postaw religijnych występuje w znacznie węŜszym zakresie, a wyraźniej uwidacznia się zmiana.

III. Wskaźniki zmienności w postawach religijnych pokoleń
W wyniku przeprowadzonych badań nad religijnością w rejonie kędzierzyńsko-kozielskim moŜna mówić równolegle o pewnej ciągłości, ale i o pewnej
zmianie. Trudno jest ściśle oddzielić od siebie oba te zjawiska, poniewaŜ w róŜny sposób i z róŜnym natęŜeniem przebiegają one przez wszystkie wymiary religijności. I tak, na przykład, pomimo stwierdzonego wcześniej we wszystkich
pokoleniach duŜego zasięgu wierzeń odnoszących się do prawd o Bogu, naleŜy
uznać fakt, Ŝe wierzenia religijne najbardziej ugruntowane są w świadomości
przedstawicieli najstarszego pokolenia, urodzonego jeszcze przed drugą wojną
światową.
Aby przedstawić to ilościowo, wystarczy stwierdzić, Ŝe spośród trzynastu
uwzględnionych w niniejszych badaniach wskaźników ideologii religijnej aŜ w
przypadku dziewięciu (czyli w ok. 70%), dokonane pomiary wykazały największy zasięg wierzeń w najstarszym pokoleniu. Z czterech pozostałych wskaźników trzy (tzn. prawdy o Bóstwie-Człowieczeństwie Chrystusa, o istnieniu
wiecznej nagrody i kary oraz o odpuszczeniu grzechów) nieznacznie częściej
reprezentowane były w średnim pokoleniu, a tylko jeden (wiara w piekło) w
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pokoleniu najmłodszym. Co więcej, w najstarszym pokoleniu w przypadku aŜ
sześciu wskaźników odnotowano ponad dziewięćdziesięcioprocentowy próg
akceptacji prawd religijnych. Dla porównania, w pokoleniu średnim sytuacja
taka dotyczy tylko czterech wskaźników, a w najmłodszym ani jednego. Uśredniony poziom akceptacji analizowanych prawd religijnych w poszczególnych
pokoleniach (najstarsze: x=75,0%; średnie: x=69,6%; najmłodsze: x=65,2%)
informuje, Ŝe im młodsze jest pokolenie, tym niŜszy jest w nim zasięg wierzeń,
choć róŜnice między średnim i najmłodszym pokoleniem są niewielkie.
Podobnie jest w odniesieniu do najbardziej zjawiskowego wymiaru religijności, jaki stanowią praktyki religijne. W porównaniu z najstarszym pokoleniem
wskaźniki obowiązkowych praktyk religijnych są niŜsze tak w średnim, jak i
najmłodszym pokoleniu, choć, jak wcześniej zaznaczono, poprzez typologiczne
ujęcie odsetków we wszystkich pokoleniach wyłania się korzystny i stosunkowo
spójny obraz praktyk15. Inaczej jest, gdy idzie o systematyczność uczestnictwa w
niedzielnej mszy świętej. Okazuje się, Ŝe im młodsze jest pokolenie, tym bardziej kurczy się w nim kategoria osób uczestniczących we mszy św. w kaŜdą
niedzielę, a wzrasta kategoria uczęszczających do kościoła niesystematycznie –
odpowiedź prawie w kaŜdą niedzielę (wykres 3).

Wykres 3. Struktura pokolenia a praktyka niedzielnej mszy świętej
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Dodatkowo stwierdzono np., Ŝe z kościelnego nakazu – przynajmniej raz w roku w czasie
wielkanocnym Komunię św. przyjmować – nieco bardziej wywiązują się przedstawiciele najmłodszego niŜ średniego pokolenia. To samo moŜna powiedzieć o praktyce spowiedzi. Trzeba jednak od
razu zaznaczyć, Ŝe właśnie u młodych osób zauwaŜa się jednocześnie największą liczbę przypadków bardzo rzadkiej – jedynie cokilkuletniej – spowiedzi.
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Warto zwrócić uwagę na pewną róŜnicę o charakterze jakościowym. Odmiennie przedstawia się w pokoleniach samo subiektywne rozumienie znaczenia
mszy świętej niedzielnej. Wprawdzie występuje wyraźna dominacja znaczeń o
charakterze religijnym16 oraz z akcentem na momenty wewnętrzne, niemniej
jednak, w najstarszym oraz w średnim pokoleniu najczęściej kładzie się nacisk
na potrzebę spełnienia nakazu sumienia, zaś w najmłodszym pokoleniu – na
pierwiastek przeŜyciowy (przeŜycie religijne). Wyraźny natomiast w najstarszym
pokoleniu akcent eklezjalny (“wypełnienie obowiązku wobec Kościoła”) traci na
znaczeniu w pokoleniu najmłodszym, a jeszcze bardziej w średnim. Prowadzi to
do wniosku, zgodnie z którym – im starsze jest pokolenie z tym większą dyscypliną jego przedstawiciele odnoszą się do obowiązku niedzielnej mszy św. (nakaz sumienia i/lub Kościoła), rzadziej jednak dostrzegając w niej źródło przeŜycia religijnego. Wydaje się, iŜ właśnie owo poczucie obowiązku tłumaczy wyŜsze wskaźniki uczestnictwa w niedzielnej mszy św. – szczególnie najstarszego
pokolenia.
Badania wykazały, Ŝe ustalona werbalna zgodność pokoleniowa w odniesieniu do ogólnych orientacji religijno-moralnych (waŜność obowiązków moralnych i religijnych), jak teŜ proreligijna autoidentyfikacja badanych osób nie stanowią zawsze gwarancji ortodoksyjności postaw religijnych i moralnych. Dowodzi tego coraz częstsze występowanie w poszczególnych pokoleniach postaw
wybiórczych wobec instytucjonalnego (kościelnego) modelu religijności. Ustalono przy tym, Ŝe im młodsze jest pokolenie, tym mniej skłonne jest ono odwoływać się w róŜnych sytuacjach do nauk Kościoła.
Zdecydowanie najmniejszym zakresem pokoleniowej ciągłości charakteryzuje się religijność w wymiarze normatywnym. Badania potwierdzają hipotezę o
selektywności postaw religijnych badanych osób – mającą odniesienie do
wszystkich pokoleń, jednakŜe w największym stopniu wybiórczość odnosi się do
zespołu norm regulujących Ŝycie małŜeńsko-rodzinne, zwłaszcza sferę seksualną. W kaŜdym z badanych pokoleń weryfikuje się, formułowane juŜ w socjologii, twierdzenie, Ŝe intymność Ŝycia partnerskiego stanowi najbardziej newralgiczną płaszczyznę zadraŜnień między oczekiwaniami wiernych a wymaganiami
Kościoła17. Najczęściej na tej właśnie płaszczyźnie – jak zaznacza M. Libiszow16

Przewagę religijnych aspektów nad społeczno-obyczajowymi w rozumieniu mszy św., z
tendencją do jej wzrostu, stwierdzono w ogólnopolskich badaniach nad religijnością – por. J. M a r i a ń s k i: Niedzielne i wielkanocne praktyki religijne. W: Religijność Polaków 1991–1998. Red.
W. Z d a n i e w i c z. Warszawa 2001 s. 92.
17
ZauwaŜają to socjologowie, stwierdzający, iŜ znaczna część wierzących katolików próbuje
podwaŜać stanowisko Kościoła (np. wobec regulacji urodzeń), odwołując się do argumentów
racjonalnych, odpowiadających współczesnej wiedzy medycznej, stylowi Ŝycia i potrzebom nowoczesnego człowieka, nie bacząc – w praktycznym ich rozwiązaniu – na kościelne zalecenia – M.
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ska-śółtkowska – dochodzi do łamania kościelnych zakazów, światopoglądowego dysonansu i podwaŜania nieomylności kościelnego magisterium w sprawach
rozstrzygnięć moralnych18.
Jednocześnie na tej płaszczyźnie zarysował się największy dystans międzypokoleniowy, polegający na obniŜaniu się consensusu moralnego wraz z przechodzeniem do coraz młodszych kategorii pokoleniowych. Dotyczy to przede
wszystkim dwóch kwestii: dopuszczalności współŜycia seksualnego przed ślubem kościelnym19 oraz – jeszcze bardziej róŜnicującej pokolenia – moŜliwości
stosowania środków antykoncepcyjnych (wykres 4). Co więcej, zauwaŜono, Ŝe
im większy jest permisywizm wobec tych zjawisk i relatywizm, tym mniej rygorystycznie podchodzi się do pozostałych norm moralnych. Stąd przedstawiciele
średniego, a jeszcze bardziej młodego pokolenia oddalają się w swych postawach od ortodoksji w kwestiach trwałości sakramentalnego związku małŜeńskiego, rozwodu, a takŜe aborcji.
Wykres 4. Struktura pokolenia a ocena moralna antykoncepcji
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Omówione przykłady potwierdzają przywoływaną juŜ hipotezę, zgodnie z
którą im większy jest dystans czasowy dzielący od siebie dane pokolenia, tym
większe jest zróŜnicowanie stanu ich religijności. Istnieją jednakŜe wyjątki, wobec których owej supozycji nie da się utrzymać. Są to: niektóre obowiązkowe
praktyki religijne, przede wszystkim komunia św. wielkanocna, w spełnianiu
L i b i s z o w s k a - ś ó ł t k o w s k a : Postawy inteligencji wobec religii. Studium socjologiczne.
Warszawa 1991 s. 165.
18
T a m Ŝ e, s. 165.
19
Za niedozwolone współŜycie seksualne przed ślubem kościelnym uznało: 51,9% w najstarszym pokoleniu; 33,0% w średnim pokoleniu; 19,7% w najmłodszym pokoleniu.

273

której badana młodzieŜ (84,7%) plasuje się gdzieś pomiędzy pokoleniami najstarszym (95,4%) i średnim (80,0%); oraz wiedza religijna, której poziom okazał
się tym wyŜszy, im młodsze jest pokolenie, jakkolwiek i w najmłodszym nie jest
on zadowalający20.
Na koniec naleŜy dodać, Ŝe niski poziom wiedzy religijnej, jak i selektywne
podejście do treści doktryny leŜy u podstaw niezgodności, jaką stwierdzono w
strukturze wierzeń badanych pokoleń. Dotyczy to przede wszystkim przekonań
odnoszących się do Pisma św. (pokolenie średnie i najmłodsze) oraz do akceptacji prawd eschatologicznych (głównie najstarsze pokolenie). Ogólnie biorąc,
powszechnemu przekonaniu, iŜ Pismo św. jest Słowem BoŜym (82,6%), odpowiada zdecydowanie mniejsze przekonanie o jego aktualności (65,9%). Natomiast powszechnej wierze w istnienie wiecznej nagrody lub kary (85,0%) towarzyszy wyraźnie słabnąca wiara w istnienie piekła (69,1%), a jeszcze bardziej
wiara w zmartwychwstanie ciał (40,3%). Problem ten odnosi się do wszystkich
badanych pokoleń.21

IV. Społeczne i demograficzne uwarunkowania religijności pokoleń
Najbardziej róŜnicujący wpływ na postawy badanych okazały się mieć – we
wszystkich parametrach religijności – cechy religijne, tzn. autoidentyfikacje
religijne badanych osób. Bardziej znaczący okazał się jednakŜe stopień nasilenia
wiary niŜ autodeklaracja dotycząca systematyczności praktyk religijnych. Obie
cechy zgodnie z przewidywaniem korelowały pozytywnie z postawami w poszczególnych dymensjach religijności, a zatem – im wyŜsze okazały się wskaźniki autodeklaracji religijnych, tym pełniej przedstawiała się religijność. Twierdzenie to ma zastosowanie do wszystkich badanych pokoleń.
Inne zmienne niezaleŜne, jak płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania
(miasto, wieś) czy pochodzenie terytorialne, oddziaływały z mniejszą mocą na
religijność niŜ ogólne postawy badanych wobec religii. Niemniej jednak wpływ
ich był widoczny, a w niektórych przypadkach okazał się bardzo znaczący.
20
Z badań wynika, Ŝe wiedza religijna badanej zbiorowości znajduje się na ogólnie niskim
poziomie. Tylko jeden z przeanalizowanych wskaźników nie poddaje się tej ocenie. Jest to dogmat
o Trójcy św. Jego znajomość okazała się najbardziej rozpowszechniona, osiągając niespotykaną
gdzie indziej wysokość odsetka – ponad osiemdziesiąt procent. NajniŜszy uśredniony wskaźnik
procentowy wiedzy religijnej wystąpił w najstarszym pokoleniu (x=38,5%), wyŜszy w pokoleniu
średnim (x=47,4%), a najwyŜszy w pokoleniu najmłodszym (x=55,6%).
21
Stosunek uśrednionego wskaźnika parametru wiedzy do odpowiedniego wskaźnika wierzeń
religijnych wynosi w najstarszym pokoleniu 38,5/75,0 punktów procentowych. Mniejsze rozbieŜności pomiędzy wierzeniami a wiedzą religijną występują w średnim (47,4/69,6), a najmniejsze w
najmłodszym pokoleniu (55,6/65,2).
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Ogólnie o wyŜszych wskaźnikach religijności moŜna mówić w odniesieniu do
kobiet niŜ męŜczyzn. Najbardziej wyrazistym i dość konsekwentnie róŜnicującym religijność elementem okazała się zmienna niezaleŜna miejsca zamieszkania. Bardziej pozytywne postawy wobec propagowanego przez Kościół katolicki
modelu religijności wykazały osoby zamieszkujące na wsi. Odnosi się to szczególnie do parametrów: wierzeniowego (zwłaszcza do wiary w Pismo św. jako
Słowo BoŜe oraz do prawd eschatologicznych – przede wszystkim zmartwychwstania ciał i istnienia piekła) oraz normatywnego. Odwrotnie jest, gdy idzie o
wiedzę religijną, której poziom okazał się wyŜszy nie wśród mieszkańców wsi,
lecz miasta (szczególnie widoczne jest to w przypadku wiedzy o dogmacie Trójcy Św., czy nieśmiertelności duszy ludzkiej). Natomiast najmniej jednolity okazał się wypływ wykształcenia, które jednak w większości analizowanych przypadków korelowało negatywnie ze wskaźnikami religijności.

Przeprowadzone analizy pozwalają na wysunięcie kilku ogólnych konkluzji
dotyczących religijności pokoleń w rejonie kędzierzyńsko-kozielskim oraz
związku popularnych na Opolszczyźnie zagranicznych migracji zarobkowych z
postawami wobec religii.
Niemal wszelkie odchylenia obu młodszych pokoleń od wzoru religijności
realizowanego przez najstarsze pokolenie oznaczają zarazem większe lub mniejsze odejście od modelu religijności propagowanego przez Kościół. Najbardziej
zbliŜone do tego modelu są bowiem postawy religijne spotykane właśnie w najstarszym pokoleniu. ZauwaŜone w średnim oraz najmłodszym pokoleniu zmiany
postaw religijnych nie polegają jednak na odchodzeniu od wyznawanej religii i
jej całkowitym zarzucaniu. Bardziej uwidaczniają się tendencje do indywidualizowania się religijności oraz dystansowania wobec jej instytucjonalnej postaci
(indyferentyzm kościelny). Tendencje te są – jak zauwaŜa S. Acquaviva – aspektem ogólnego procesu prywatyzacji Ŝycia22.
Największe rozbieŜności pokoleniowe, ujawnione w wymiarze wartości i
norm regulujących intymną sferę Ŝycia ludzi, świadczą o coraz wyraźniejszym
kurczeniu się zakresu kontynuacyjności w tej dziedzinie. Rozmiary odchyleń od
tradycyjnej moralności seksualnej korespondują z konstatacją o swoistej rewolucji obyczajowej, a nawet moralnej oraz z hipotezą o zarysowujących się “obszarach” dyskontynuacji.

22

S. A c q u a v i v a : Rozdźwięk między teorią religii niewidzialnej a jej weryfikacją. W: Socjologia religii. Wybór i oprac. F. A d a m s k i 1983 s. 347.
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Pomimo, Ŝe najbardziej ortodoksyjne postawy religijne prezentują przedstawiciele najstarszego pokolenia, zaś pokolenie najmłodsze niejednokrotnie
plasuje się pod tym względem na najniŜszej pozycji, to stwierdzenie, iŜ religijność jest domeną przede wszystkim ludzi starszych, byłoby uproszczeniem problemu. W wyniku przeprowadzonych analiz naleŜy przyjąć, Ŝe wierzenia religijne poszczególnych jednostek odpowiadają w swej strukturze wierzeniom pokoleń bezpośrednio je poprzedzających (prawdy religijne najbardziej lub najmniej
akceptowane w najstarszym pokoleniu na ogół są takimi równieŜ w pokoleniach
młodszych). Dodatkowym potwierdzeniem tego są wyniki informujące, Ŝe religijność członków najmłodszego pokolenia wzrasta w wymiarze wierzeniowym
odpowiednio do wielkości deklarowanego wpływu rodziny. Osoby wskazujące
na istnienie takiego wpływu na ich postawy charakteryzują się zdecydowanie
wyŜszym poziomem wierzeń religijnych niŜ osoby niedostrzegające takiego oddziaływania. Prawdziwość owego twierdzenia została ustalona takŜe w odniesieniu do wymiaru praktyk religijnych oraz doświadczenia religijnego.
Wyniki informują, iŜ religia zinstytucjonalizowana nadal odgrywa istotną
rolę w świadomości badanych pokoleń. Okazuje się, Ŝe dla wyraźnej większości
badanych Kościół jawi się jako wspólnota wiernych, zaś parafia jako lokalne
urzeczywistnienie tak pojętego Kościoła. Świadczy o tym między innymi to, iŜ
zdecydowana większość kaŜdego z badanych pokoleń (choć z przewagą najstarszego) frekwentuje kościół w swojej parafii. Niemniej jednak i w tym wspólnotowym wymiarze religijności ujawnił się znamienny dla pluralizmu imperatyw
wyboru, polegający nie tylko na tym, iŜ pewna część średniego i najmłodszego
pokolenia uczęszcza do pozaparafialnego kościoła (co dziewiąta osoba), ale takŜe na tym, Ŝe w kolejnych pokoleniach uczęszczanie do świątyni w swojej parafii coraz rzadziej traktowane jest w kategoriach obowiązku. Jak się wydaje, w
tym właśnie moŜna dopatrywać się uzasadnienia innego faktu, mianowicie stosunkowo małego subiektywnego poczucia przynaleŜności do parafii – szczególnie w najmłodszym pokoleniu.
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Problem badań więzi wewnątrzrodzinnej w bezrobotnych
rodzinach wielkomiejskich
Na historię Ŝycia domowego nieuchronnie wpływ miały procesy ewolucji,
które zmieniały tradycyjną moralność i problemy Ŝycia prywatnego, jak: prawa i
obowiązki męŜa i Ŝony, ich władzę nad dziećmi czy moŜliwość rozwodu1. Rodzina stawała się tym mocniejsza im bardziej potrafiła bronić się przed nowinkami i szybkimi zmianami społeczeństwa. Jednak w wyniku wielu przemian
społeczno-ekonomicznych i politycznych, które dokonały i nadal dokonują się w
naszym kraju, nadal dochodzi do licznych zmian w strukturze rodziny. Okresowi
transformacji często towarzyszy w środowisku rodzinnym stan nieufności i bierności, a wyraŜa się on poprzez zwątpienie rodziców w swoją siłę oddziaływania i
moŜliwość przekazywania wartości szczególnie przez nich cenionych. Przemiany
te są związane takŜe z bezrobociem, które początkowo było wiązane przez społeczeństwo z nadzieją na nadanie odpowiedniej rangi kwalifikacjom i zdolnościom
stanowiącym podstawę do polepszenia statusu materialnego. Jednak oczekiwania
te nie sprawdziły się, co spowodowało pogłębienie frustracji oraz wzrost patologicznego zachowania. Ze względu na trudności na rynku pracy w rodzinach, w
których męŜowie utracili swoją dotychczasową pracę, obserwuje się tendencje
do wzmoŜonej aktywności zarobkowej u Ŝon. Bezrobocie wywołało liczne zmiany w ustalonym trybie i porządku dnia codziennego. Doprowadziło takŜe do
zmian w zakresie pełnionych ról rodzicielskich, m.in. do osłabienia pozycji męŜa-ojca, który wcześniej był osobą najwaŜniejszą w rodzinie z racji odpowiedzialności za byt jej członków2.

1

J. L. F l a n d r i n: Historia rodziny. Warszawa 1998.
J. A. P i e l k o w a: Zmiany w pełnieniu funkcji socjalizacyjnej w rodzinie. W: Współczesne
rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian. Red Z. T y s z k a. Poznań 2001 s. 256–257.
2
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Więź rodzinna ma swoje najgłębsze podstawy w świadomości jednostek, ich
łączności z innymi osobami w rodzinie i poczuciu przynaleŜności do rodziny
jako odrębnej grupy społecznej. Więzi wytwarzają w jednostce wspólną lub
odmienną postawę wobec tych samych wartości, norm, ocen, osób, zdarzeń itp.
Za Leonem Dyczewskim więź rodzinną będę traktować jako kompleks sił przyciągających jej członków nawzajem do siebie i wiąŜących ich ze sobą. Siły te,
jak pisze dalej Leon Dyczewski wynikają ze związku małŜeńskiego, świadomości związków genetycznych, przeŜyć emocjonalnych, współdziałania, a takŜe z
uwarunkowań społecznych, kulturowych i gospodarczych, w jakich Ŝyje dana
rodzina. Więź rodzinna nie jest jednakowa we wszystkich rodzinach. Jest ona
nieco odmienna w róŜnych fazach cyklu Ŝycia tej samej rodziny lub w róŜnych
okolicznościach jej Ŝycia. Więź rodzinna jest zjawiskiem dynamicznym i ulega
ciągłym przeobraŜeniom. Leon Dyczewski dokonuje teŜ próby określenia poszczególnych rodzajów więzi rodzinnej i wyróŜnia trzy specyficzne ich zespoły.
Pierwszy zespół odnosi się do stosunków między pokoleniami. Ich treść
koncentruje się wokół wychowania dzieci, autorytetu rodziców i udzielania wzajemnej pomocy. PodłoŜem tych stosunków jest wspólnota mieszkaniowa i gospodarcza. Stosunki te ściśle łączą się ze strukturą rodziny i współdziałaniem jej
członków, dlatego więź, jaka w wyniku ich powstaje, moŜe być nazwana więzią
strukturalno-przedmiotową.
Drugi zespół stanowią stosunki między osobami, które opierają się na sferze
intelektualnej. Ich treścią są myśli, uczucia, aspiracje, pragnienia oraz wzajemne
postawy, jakie zajmują wobec siebie poszczególni członkowie rodziny. W oparciu o ten zespół stosunków tworzy się miedzy członkami rodziny więź osobowa.
Zespół trzeci stanowią stosunki między osobami w rodzinie, których treścią
są postawy zgodności lub niezgodności wobec tych samych wartości, norm, wzorów3. Dlatego teŜ kaŜda rodzina ma właściwy sobie sposób spędzania wolnego
czasu, wakacji organizowania przyjęć towarzyskich. KaŜda rodzina tworzy własną tradycję, historię i tworzy własną przyszłość. Więź, jaka wytwarza się w
oparciu o te czynniki, moŜna nazwać więzią kulturową.
Omawiając przemiany więzi wewnątrzrodzinnej w wielkomiejskich rodzinach bezrobotnych, trzeba zwrócić szczególną uwagę na szereg róŜnych zjawisk, które mają wpływ na zmianę wizerunku współczesnej rodziny polskiej.
Zdaniem Zbigniewa Tyszki, w rodzinach epoki postindustrialnej obserwujemy
następujące procesy: wzrost zatrudnienia kobiet, egalitaryzacja ról w małŜeń3

L. D y c z e w s k i: Zmiany w spójności więzi międzypokoleniowej w rodzinie. W: Przemiany rodziny polskiej. Red. J. K o m o r o w s k a. Warszawa 1975; por. T e n Ŝ e: The family in a
transforming society. Lublin 1999.
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stwie i rodzinie, relatywny spadek wartości dzieci w ocenach rodziców, dyferencjacja norm i wartości u poszczególnych członków rodziny, indywidualizacja
form aktywności w rodzinie, autonomizacja członków rodziny, osłabienie spójności i dezintegracja znacznej części rodzin, wzrost liczby konfliktów małŜeńskich i rozwodów, patologizacja społeczna i psychospołeczna części jednostek4.
Wyrazem powyŜszych zjawisk są zmiany w sposobach myślenia ludzi o rodzinie, o jej roli w Ŝyciu jednostki oraz społeczeństwa. W sferze Ŝycia rodzinnego, obok pozytywnych efektów tych przemian, pojawiło się wiele niebezpiecznych zjawisk, które w pewnych kontekstach mogą prowadzić do destabilizacji,
dysfunkcji, a nawet do dezintegracji rodziny, np. pod wpływem długotrwałego
bezrobocia w kraju, albo środowisku lokalnym, takŜe wielkomiejskim.

I. ZałoŜenia teoretyczno-metodologiczne
Badania rodziny oraz przemian, które w niej zachodzą są odbiciem zarówno
mikrostrukturalnych, jak i makrostrukturalnych przeobraŜeń występujących w
danym społeczeństwie, w danej kulturze i społecznej mentalności. Rodzina budzi
coraz większe zainteresowanie wśród uczonych, a takŜe troskę u polityków o jej
podstawowe warunki egzystencji oraz przyszłość. Niektórzy badacze zwracają
szczególną uwagę na znaczenie egzystencjonalne tej mikrogrupy społecznej,
podkreślając wspólne uczucia, doznania oraz ludzkie odniesienia, w tym najbardziej prywatnym świecie jednostki5.
Na mikrostruktury społeczne oraz ich układ oddziałuje nie tylko aktualny
stan społeczeństwa globalnego, ale takŜe jego przeszłość, a więc procesy, które
rozgrywały się w przeszłości, formułując wzory społeczne regulujące funkcjonowanie mikrogrup, ról społecznych występujących w ich ramach oraz charakter
i siłę więzi społecznych. Ciekawe podejście do wzorów społecznych, przydatne
w interpretacji przemian zachodzących w bezrobotnej rodzinie wielkomiejskiej,
prezentuje Zbigniew Tyszka6. WyróŜnia on wzory ogólnospołeczne, które regulują funkcjonowanie określonego typu mikrogrup oraz ich podsystemów i elementów składowych, takich, jak: role społeczne, więzi, modele świadomościowe, wewnątrzgrupowy system wartości. Wzory te mogą równieŜ dotyczyć wzajemnych odniesień między mikrogrupami w ramach mikrostruktury społecznej.
4
Z. T y s z k a: System metodologiczny poznańskiej szkoły socjologicznych badań nad rodziną, Poznań 1997 s. 99.
5
Przykładem takiego stanowiska jest artykuł Z. T y s z k i: Stan i przeobraŜenia rodzin polskich na przełomie wieków XX i XXI. Niedawna przeszłość i teraźniejszość. W: Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian. Red. Z. T y s z k a. Poznań 2001 s. 15–24.
6
Z. T y s z k a: Mikrosocjologia – mikrostruktura – rodzina. „Roczniki Socjologii Rodziny”.
T. 5: 1993 s. 9–10.
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Do tych samych przedmiotów odnoszą się wzory subkulturowe, które są ukształtowane są nie tylko przez wpływy globalne ale równieŜ przez określoną makrostrukturę czy mezostrukturę, np. przez wpływ regionu lub określony typ miejscowości. Z kolei wzory indywidualne są wypracowane w ramach konkretnej
mikrostruktury i wynikają z niepowtarzalnej sytuacji grupy, jej niepowtarzalnych
cech oraz z cech osobowości jej członków.
We własnych badaniach socjologicznych zrealizowanych w czasie seminarium magisterskiego pod kierunkiem prof. Zbigniewa Tyszki w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zajęłam się uwarunkowaniami struktury wielkomiejskich rodzin bezrobotnych, które legitymowały się
wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym. Problem główny
tych badań uwzględniał takŜe, zgodnie z koncepcją metodologiczną Z. Tyszki,
kwestię świadomości rodzinnej, czyli układ subiektywnych odniesień jednostki
do własnej rodziny, jak i do rodziny, w ogóle, bez konkretnej adresacji. Świadomość rodzinna obejmuje, zdaniem, Z. Tyszki, z jednej strony „całość” rodziny, a z drugiej strony równieŜ podstawowe jej elementy: role, funkcje, pozycje
społeczne członków, więzi i reguły współŜycia rodzinnego.
MoŜna mówić tutaj o poglądach, opiniach, przekonaniach, postawach, dokonywanych wartościowań, ocen oraz modeli świadomościowych7.
W świetle tego zasadniczy problem badawczy zawiera się w pytaniach:
• Czy współczesna rzeczywistość społeczno-ekonomiczna sprzyja pełnieniu
funkcji rodzicielskich?
• Czy właściwemu funkcjonowaniu wielkomiejskich rodzin bezrobotnych
zagraŜa brak określonego wzorca wychowawczego i socjalizacyjnego?
Na ich podstawie sformułowałam następujące hipotezy ogólne:
• Współczesna rzeczywistość społeczno-ekonomiczna nie sprzyja pełnieniu
funkcji rodzicielskich.
• Wielkomiejskie rodziny bezrobotne mają problem w określeniu wzorca
wychowawczego i socjalizacyjnego.
Weryfikacji powyŜszych hipotez słuŜył wybrany element struktury rodziny
taki jak: wzajemne ustosunkowanie postaw członków rodziny do siebie.
Badania zrealizowane zostały w Poznaniu w styczniu 2002 r. na próbie liczącej 112 rodzin prokreacji bezrobotnych męŜów z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym. Brano pod uwagę rodziny pełne, składające się
z męŜa i Ŝony oraz dzieci (przynajmniej jedno dziecko powinno być na utrzyma7
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Z. T y s z k a: System metodologiczny, dz. cyt., s. 40.

niu rodziców). Odbywały się one w środowisku wielkomiejskim, które posiada
swoją specyfikę, odróŜniając się przy tym od innych środowisk. Do charakterystycznych cech wielkiego miasta moŜna zaliczyć m.in. duŜą anonimowość i ruchliwość mieszkańców, atomizację Ŝycia mieszkańców oraz znaczną tolerancyjność dla róŜnego rodzaju zachowań. Przyjętą w badaniach metodą badawczą był
wywiad socjologiczny, a podstawową techniką zbierania materiału wywiad
przeprowadzony na podstawie skonstruowanego dla tych badań kwestionariusza.
Czas przeciętnego wywiadu zajmował ok. 20-30 minut rozmowy. Wywiad ten
przeprowadzano w domu respondenta. Brał w nich udział mąŜ oraz Ŝona, bez
udziału innych członków rodziny. Przypadki odmowy wzięcia udziału w wywiadzie były częste, ale ci respondenci, którzy zgodzili się wziąć udział w badaniach, podchodzili do nich z Ŝyczliwością i starali się rzetelnie odpowiadać na
pytania. Wszystkie wywiady były anonimowe. Uzupełnieniem wywiadu socjologicznego jako metody badawczej było studium przypadku. Uzyskane w ten sposób dane poddano analizie quasistatystycznej, bez udziału danych procentowych,
ze względu na zbyt małą liczebność obranej próby, która obejmowała dwie rodziny.
Zmienną niezaleŜną w badaniach było bezrobocie. Jedną z istotnych zmiennych zaleŜnych zastosowanych w badaniach jest więź wewnątrzrodzinna.
Otrzymany materiał badawczy poddano analizie ilościowej i jakościowej.

II. Przekaz wartości wewnątrz diady małŜeńskiej
Proces kształtowania się więzi rozpoczyna się z chwilą tworzenia rodziny.
Partnerzy wnoszą do małŜeństwa takie czynniki więzi jak: wzajemna miłość,
cechy charakteru, cechy społeczne (pochodzenie, wykształcenie, zawód, system
wartości, warunki materialne. Po zawarciu małŜeństwa wspólnie wypracowują
dalsze elementy więzi: wzajemną wyrozumiałość i tolerancję, zaufanie, wspólne
cele i zainteresowania a takŜe właściwy dobór seksualny i posiadanie dzieci. Siły
tworzące więź rodzinną wynikają w duŜej mierze z istoty małŜeństwa, a takŜe z
przeŜyć emocjonalnych, wzajemnych stosunków i zaleŜności, postaw wobec
uwarunkowań społecznych, kulturowych i gospodarczych, w których Ŝyje rodzina8.
W panującym obecnie systemie ideologii rodzinnej staje się coraz powszechniejsze racjonalne podejście do prokreacji, wyraŜającej się m.in. planowaniem rodziny. W historii populacji ludzkich za potrzebą posiadania dzieci
8

A. M i n k i e w i c z: Więź rodzinna i czynniki, które ją kształtują. „Problemy Rodziny”. R.
1993 nr 5 s. 14–17.
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przemawiały róŜne względy: religijne, ekonomiczne, prestiŜowe itp. Dzieci w
takiej sytuacji stanowiły wartość instrumentalną, prowadzącą do realizacji róŜnorodnych i istotnych dla małŜonków celów. Współcześnie dąŜenie do posiadania dziecka jest dąŜeniem naturalnym, a racje jego bytu wyznaczają przede
wszystkim potrzeby nieinstrumentalne rodziców m.in. potrzeby osobowościowe.
Jednak trzeba zwrócić uwagę na fakt wzrastających potrzeb materialnych człowieka, w wyniku których dziecko moŜe stać się przedmiotem jego ekonomicznej
kalkulacji. Rodziny często pragną podnieść poziom swojego Ŝycia ograniczając
liczbę dzieci. Ograniczenie liczby potomstwa moŜe jednak nie wynikać tylko z
walki pomiędzy dobrami materialnymi i potrzebami rodzicielskimi, ale moŜe być
wynikiem chęci polepszenia warunków materialno-bytowych dzieci juŜ urodzonych9. Znaczenie dziecka w rodzinie określane jest więc z jednej strony przez
czynniki obiektywne, m.in. społeczne, ekonomiczne i demograficzne, a z drugiej
strony przez czynniki indywidualne, subiektywne.
1. Dzietność
Liczba dzieci w rodzinie wiąŜe się z tendencją występującą we współczesnym społeczeństwie. Sposób ujmowania obecności dziecka w rodzinie i jego
roli jaką pełni w rodzinie, a tym bardziej w obrębie diady małŜeńskiej zróŜnicowane jest przez wiele czynników, m.in. sytuację ekonomiczną. Badani wielkomiejscy bezrobotni pytani o deklarowaną chęć dzietności rodziny podali następujące odpowiedzi: 2 dzieci 59,8%, 3 dzieci i więcej 26,8%, 1 dziecko 12,5%,
bezdzietna 0%.
Z przedstawionych danych tych wynika, Ŝe najbardziej, badanym respondentom odpowiada rodzina z dwojgiem dzieci – 67 respondentów tak odpowiedziało. W drugiej kolejności badani wybrali rodzinę wielodzietną, potwierdziło
to 30 respondentów, rodzina z jednym dzieckiem wybrało 14 bezrobotnych. śaden z respondentów nie przejawiał chęci posiadania rodziny bezdzietnej.
Tabela nr 1. Deklarowana chęć dzietności wg opinii męŜa
Jak rodzina
najbardziej
Panu odpowiada?
N = 112

2 dzieci

3 dzieci
i więcej

Bezdzietna

1 dziecko

Brak odpowiedzi

L

%

L

%

L

%

L

%

L

%

0

0

14

12,5

67

59,8

30

26,8

1

0,9

Źródło: Badania własne

9

K. S l a n y: Dziecko jako wartość w Ŝyciu rodziny (na przykładzie wybranych teorii płodności). „Problemy Rodziny”. R. 1989 nr 5 s. 3–9.
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Na deklarowaną chęć dzietności w rodzinie miało wpływ wiele czynników,
jednym z nich to obecna liczba dzieci w rodzinie. Wiele badanych rodzin to rodziny z dwojgiem dzieci, stąd teŜ tak duŜa liczba odpowiedzi wyraŜająca chęć
posiadania takiej własnej rodziny. Innym czynnikiem była wielkość rodziny pochodzenia i wynikające z tego relacje między rodzeństwem. Im liczniejsza była
ta rodzina, tym większa chęć posiadania rodziny wielodzietnej. Przykładem do
chęci posiadania trojga i więcej dzieci mogą być wypowiedzi bezrobotnych respondentów: Odpowiada mi liczna rodzina, gdyŜ w takiej się, wychowałem, W
rodzinie wielodzietnej jest wesoło. Równie waŜnym czynnikiem wpływającym
na wybór dzietności była zła sytuacja finansowa rodziny wynikająca z zaistniałego bezrobocia męŜa, a w niektórych wypadkach obojga małŜonków. Potwierdzają to następujące odpowiedzi badanych: W obecnej sytuacji nie moŜemy pozwolić sobie na liczną rodzinę, Chcę mieć tyle dzieci ze względów finansowych.
Wypowiedzi te były w większości wygłaszane przez ojców jednego bądź dwojga
dzieci i odnosiły się głównie do rodzin z małym staŜem małŜeńskim, co oznacza
głównie to, Ŝe jeszcze przez długi czas będą utrzymywać swoje dzieci. Ich sytuacja materialna pogorszyła się w związku z bezrobociem dlatego poprzez ograniczenie liczby dzieci chcieliby podnieść poziom swojego Ŝycia lub polepszyć
warunki materialne dzieci juŜ urodzonych.
Chcąc zbadać wpływ bezrobocia na dzietność w rodzinie, zadano takŜe respondentom pytania dotyczące obecnej jak i planowanej w przeszłości chęci
dzietności w rodzinie. I tak 17% respondentów chciało przed bezrobociem powiększyć rodzinę. W związku z bezrobociem plany te uległy zmianie i decyzję
tę potwierdziło juŜ tylko 7,1% badanych.
Wykres nr 1. Plany dotyczące dzietności rodziny według opinii męŜa przed bezrobociem

Czy przed tym, gdy stracił pan pracę planowaliście Państwo
powiększyć rodzinę?

17%

Tak
Nie

83%

Źródło: Badania własne
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Wyniki badań potwierdzają wcześniejsze juŜ wypowiedzi, w których ograniczano liczbę dzieci w rodzinie, powołując się na względy finansowe. W tym
kontekście, prokreacja, rodzicielstwo, wychowanie dziecka i sposób jego traktowania staje się bardziej niŜ kiedykolwiek przedmiotem wyboru jednostki, a więc
kaŜdego z partnerów małŜeństwa. Tak więc wolny wybór pociąga za sobą kalkulowanie kosztów i korzyści, zysków i strat, a zatem rozpatrywanie „dobrych” i
„złych” stron faktu posiadania dziecka i samego rodzicielstwa10.

Wykres nr 2. Plany dotyczące powiększenia rodziny w trakcie bezrobocia

Czy obecnie planuje Pan wraz Ŝoną powiększyć rodzinę?

Tak
7%

Nie

93%

Źródło: Badania własne

2. Cechy współmałŜonka
Zestaw cech wzorowego współmałŜonka ściśle wiąŜe się ze sferą wartości,
zarówno męŜa jak i Ŝony oraz wartości rodzinnych. W rodzinach panują róŜne
reakcje i zachowania, które charakteryzują stosunki wewnątrzrodzinne. RóŜnicują się takŜe one z prostego faktu fizyczno-psychicznej odmienności kobiety i
męŜczyzny oraz odmienności ról pełnionych w rodzinie przez matkę i przez ojca.
Po określeniu przez badanych walorów idealnego męŜa i Ŝony, odpowiedzi respondentów pogrupowano i skategoryzowano. Z przedstawionych cech tych
wynika, Ŝe najbardziej cenione są: „opiekuńczość/troskliwość” (18,5%), a w
następnej kolejności wyraŜenie uczuć czyli zdolność i okazywanie kochania
(15,1%) oraz „czułość/dobroć” (12,2%). Cechy te stanowią podstawę rozwoju
emocjonalnej sfery Ŝycia rodziny i miłości zarówno między małŜonkami jak i w
10

J. R o s t o w s k i: Współczesne zmiany w postawach wobec dziecka. „Problemy Rodziny”.
R. 1993 nr 5 s. 3–5.
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kontekście rodzice – dzieci. Wartości te mają charakter uniwersalny i cenione są
przez prawie połowę badanych (Tab. 3).
Następne dwie cechy wskazane przez respondentów to: „dbałość o dom”
(10,4%) i „pracowitość” (8,1%). Oznacza to, Ŝe bycie dobrym gospodarzem,
gospodynią oraz utrzymanie domu są waŜnymi zaletami męŜa i Ŝony. Trzeba
dodać, Ŝe pierwsza z tych cech była głównie wymieniana przez męŜa, dla którego troska o dom była bardzo waŜna. Druga natomiast, tj. „pracowitość” była
ceniona przez Ŝony, co jest zrozumiałe, wziąwszy pod uwagę fakt pozostania na
bezrobociu męŜa, a co za tym idzie problemy finansowe rodziny.
Kolejne trzy cechy czyli: „wyrozumiałość”, „zaradność” oraz „wychowanie
dzieci” to cechy o nieco mniejszym znaczeniu, lecz równie waŜne we wzorowym
wizerunku partnera. Do cech tych większe znaczenie przywiązywali głównie
bezrobotni męŜczyźni, dla których była waŜna wyrozumiałość, zwłaszcza ze
strony Ŝony, w tym trudnym dla nich okresie. TakŜe według większości badanych respondentów, wzorowa Ŝona, to taka, która potrafi zadbać o dom i zająć
się dziećmi. Zdecydowanie cechy te nie charakteryzują układu partnerskiego w
diadzie małŜeńskiej. Natomiast takie cechy jak „inteligencja” czy „radość z Ŝycia” podkreślane takŜe przez niektórych badanych świadczą o duŜej więzi intelektualnej i emocjonalnej, a dominują one zwłaszcza w małŜeństwach młodych.
Ostatnia grupa cech naleŜy do najrzadziej wymienianych w modelu idealnego współmałŜonka, a są to: „odpowiedzialność” i „zadbanie o siebie”. Pierwsza z
tych cech była tylko wymieniana przez Ŝony, co ma oczywiście swoje odbicie w
sytuacji bezrobocia męŜa, które wpłynęło na sytuację w rodzinie. Natomiast
druga, wskazana była głównie przez męŜów, którzy chcieli widzieć swoje Ŝony,
zadbane, dobrze ubrane itp. Trzeba takŜe zwrócić uwagę na fakt zaistniałej trudności w zdefiniowaniu cech współmałŜonka uwaŜanych za waŜne w małŜeństwie, które dotyczyło 9 bezrobotnych męŜów i 7 Ŝon.
Tabela nr 2. Cechy wzorowej Ŝony i wzorowego męŜa
Jakie Pana/Pani zdaniem cechy
powinna mieć wzorowa Ŝona/mąŜ ?
Kochająca
Czuła/dobra
Dbająca o dom
Wychowująca dzieci
Opiekuńcza/troskliwa
Zaradna
Wyrozumiała
Zadbana

MąŜ N=112
L
40
17
44
31
34
23
30
6

%
15,7
6,7
17,3
12,2
13,4
9,1
11,8
2,4

śona N=112
L
27
37
2
0
48
8
4
1

%
14,2
19,5
1,1
0
25,3
4,2
2,1
0,5

Ogółem
N=224
L
%
67
15,1
54
12,2
46
10,4
31
6,9
82
18,5
31
6,9
34
7,7
7
1,6
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Pracowity/pracowita
Odpowiedzialna/odpowiedzialny
Inne np. radosna, wierna, uczciwa,
inteligentna
Nie wiem
Razem

0
0

0
0

36
7

18,9
3,7

36
7

8,1
1,6

20
9
254

7,9
3,5
100

13
7
190

6,8
3,7
100

33
16
444

7,4
3,6
100

Źródło: Badania własne. Pytania nie sumują się do 112 gdyŜ respondenci mieli moŜliwość
wyboru kilku odpowiedzi

Z analiz tych wynika, Ŝe mimo bezrobocia zaistniałego w rodzinie czynnik
ekonomiczny przejawiający się w odpowiedzi „pracowitość” nie stanowił głównej cechy wyznaczającej idealnego współmałŜonka. Zdecydowanie najwaŜniejsze dla wielkomiejskich bezrobotnych rodzin z wykształceniem zawodowym i
podstawowym są takie cechy, które związane są z trwałością i jakością związku
małŜeńskiego. Porównując odpowiedzi męŜów i Ŝon w zakresie częstotliwości
wskazań oraz preferencji większości cech widać znaczną ich heterogeniczność.
Cechy te stoją niejako w opozycji do istoty małŜeństwa partnerskiego, w którym
ojciec troszczy się o dom, matka wykonuje drobne prace domowe i współuczestniczy z męŜem w zagwarantowaniu bytu rodzinie. Wszelkie decyzje są podejmowane wspólnie, przed uprzednim porozumieniu. Trwałość związku opiera się
na wzajemnej atrakcyjności partnerów, które ma dominować nad koniecznością
podporządkowania się zadaniom i trudom Ŝycia rodzinnego11.
Cechy, które spotkały się z wyraźnie odmienną oceną męŜczyzn i kobiet to:
„dbanie o dom”, „wychowanie dzieci”, „pracowitość”. Pierwsze dwie zalety
zdecydowanie częściej wybierali męŜowie. Natomiast Ŝony uwaŜały, Ŝe wzorowy mąŜ powinien przede wszystkim być człowiekiem, który potrafi zadbać o
dom i go utrzymać.
Tabela nr 3. Najbardziej róŜnicujące cechy idealnego współmałŜonka
Cechy współmałŜonka
Dbanie o dom
Wychowywanie dzieci
Pracowitość
Źródło: Badania własne

MąŜ (dane w %)
17,3
12,2
0

śona (dane w %)
1,1
0
18,9

W systemie cech idealnego współmałŜonka widać wyraźnie ich odmienny
charakter. Na tej podstawie moŜna stwierdzić istnienie zróŜnicowanego modelu

11

Koncepcje E. B u r g e s s a i H.J. L o c k e `a została przedstawiona za – I. T a r a n o w i c z: MałŜeństwo partnerskie – mit czy rzeczywistość. „Roczniki Socjologii Rodziny”. T. 3: 1991
s. 227–228.
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małŜonka w wielkomiejskiej rodzinie bezrobotnej, w którym mieszają się cechy
zarówno małŜeństwa tradycyjnego jak i nowoczesnego (partnerskiego)12.

III. Przekaz wartości rodzice – dzieci
Wpływ rodziny na rozwój psychiki dziecka jest znaczący. Celem aktywności wychowawczej rodziców jest wszechstronny – fizyczny, psychiczny, intelektualny, duchowy, moralny, społeczny i kulturowy rozwój dziecka. To we własnej
rodzinie, od swoich własnych rodziców dziecko uczy się m.in. mówienia, działania i myślenia. Rodzice poprzez zamierzone oddziaływania opiekuńczowychowawcze przyczyniają się do rozwoju dziecka. TakŜe na jego rozwój mają
wpływ niezamierzone stosunki uczuciowe, które wynikają z interakcji zachodzących między rodzicami, a takŜe poprzez ich wzory osobowe. Rodzice przekazują
dziecku wartości, normy, morale i wzory zachowań oraz obyczaje kulturowe,
moralne i religijne społeczeństwa, do którego sama naleŜy. Przekazuje więc
dziecku, niekiedy bez głębszej refleksji, skalę i wiedzę ocen społeczeństwa, którego członkiem się staje w drodze socjalizacji rodzinnej. Przekaz ten staje się
niezmiernie skomplikowany w okresie transformacji systemowej w państwie i w
społeczeństwie, kiedy to wszelkie autorytety oraz systemy znaczeń są zachwiane
w swych strukturach i funkcjonowaniu. Sytuację taką obserwujemy obecnie w
Polsce, gdzie wiele czynników, a m.in. bezrobocie nie pozostaje bez wpływu na
rozwój i wychowanie dzieci w ich środowiskach rodzinnych13.
NaleŜy podkreślić, iŜ w przekazie wartości miedzy rodzicami a dziećmi
waŜną rolę pełni postawa dziecka wobec rodziców, to czy darzy ich ono szacunkiem i zaufaniem, czy stanowią oni dla dziecka właściwy model do naśladowania. W przekazie systemu wartości duŜą rolę odgrywają procesy społecznego
uczenia się, modelowania i identyfikacji. W miarę rozwoju intelektualnego
dziecko poznaje nowe pojęcia i zaczyna się nimi posługiwać w sposób bardziej
swobodny. Międzypokoleniowy przekaz wartości – od rodziców do potomstwa
moŜna określić mianem dziedziczenia społecznego, które przebiega w dwóch
kierunkach: pozytywnym, jak i negatywnym. Dzieci wywodzące się z rodzin o
zaburzonym stylu funkcjonowania, w których ma miejsce m.in. przemoc fizycz12
Na temat rodziny partnerskiej wypowiedzieli się m.in.: M. J a r o s z: Dezorganizacja w rodzinie i społeczeństwie. Warszawa 1987 s. 124; A. K o t l a r s k a - M i c h a l s k a: śycie rodzinne
wielkomiejskich małŜeństw w wieku emerytalnym. Poznań 1985 s. 55; Z. T y s z k a: Partnerstwo w
małŜeństwie jako sposób współŜycia w rodzinie. „Rodzina i Szkoła”. R. 1985 nr 8. MoŜna przyjąć,
Ŝe wspólnym dla powyŜszych wypowiedzi jest przyjęcie podobnego udziału w Ŝyciu rodzinnym
obojga małŜonków, jako cechy szczególnej nowego typu małŜeństwa nazwanego partnerskim.
13
J. B a n i a k: Rodzina a osobowość dziecka. „Problemy Rodziny”. 1996 nr 4 s. 19.
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na, alkoholizm, stając się rodzicami, często ujawniają tendencje do powielania
tych samych wzorców zachowań, jak równieŜ preferują ten sam system wartości,
z jakim zetknęły się w swojej rodzinie pochodzenia. Klimat, jaki panuje w rodzinie ma istotne znaczenie na proces socjalizacji dzieci. Warto wspomnieć, Ŝe
w co piątej rodzinie sprzeczki, kłótnie i awantury są wynikiem naduŜywania
alkoholu przez któregoś z jej członków14. Wśród róŜnego rodzaju zjawisk konfliktogennych duŜe znaczenie odgrywa bezrobocie kogoś z rodziny oraz związane z tą sytuacją trudności finansowe. Nieporozumienia i konflikty zdarzają się w
większości rodzin, ale nasilenie, częstość ich występowania stanowi problem
głównie w rodzinach bezrobotnych (39%) i respondentów oceniających swą
sytuację materialną za złą (25%)15.
We wzajemnym układzie więzi osobowych dorośli wzbogacają dziecko, ono
zaś pogłębia ich dojrzałość. Kierunek i poziom rozwoju dziecka zaleŜą od treści i
sposobów zaspokajania jego potrzeb16, od tego, na jakich potrzebach koncentrują
się wysiłki osób sprawujących opiekę nad dzieckiem. Potrzeby są czynnikami
prawidłowo przebiegającego rozwoju dziecka, jeŜeli są zaspakajane w sposób
zadawalający i to we wszystkich wymiarach. Istnieje wiele wartości waŜnych dla
człowieka np. wartości twórcze, wartości przeŜyte albo doznawane (osiągane
przez literaturę, sztukę), miłość czy wartości postawy17.
1. Wykształcenie
Bieda w rodzinach bezrobotnych wyostrza problemy związane z wykształceniem dzieci. Przeprowadzone badania wskazały, iŜ respondenci świadomi
obecnych trudności na rynku pracy pragnęli zapewnić swym dzieciom wykształcenie z reguły wyŜsze niŜ sami posiadali. Najwięcej respondentów chciało, aby
dziecko zdobyło wykształcenie wyŜsze (34,6%), natomiast o wykształceniu
średnim mówiło 15,2%. Natomiast 17% badanych uwaŜało, Ŝe wykształcenie
jakie zdobędzie dziecko zaleŜy głównie od niego samego18 czyli od jego zdolności, uporu, zaangaŜowania a 13,4% bezrobotnych męŜów stwierdziło, Ŝe powin14

Komunikat CBOS Przejawy dysfunkcyjności rodzin. Warszawa, listopad 1994.
Komunikat CBOS Nieporozumienia i konflikty w rodzinie, grudzień 1994.
16
Pojecie „potrzeba” zostało zaczerpnięte z ekonomii i przeniesione później m.in. do socjologii, gdzie najczęściej jest rozumiane jako brak lub niedosyt czegoś, wprowadzający jednostkę w
stan pragnienia owego czegoś i pobudzający do osiągnięcia określonego przedmiotu lub stanu,
który w odczuciu jednostki usuwa ów brak lub wypełnia niedosyt (L. D y c z e w s k i: Stopień
zaspokajania potrzeb podstawowych a rozwój potrzeb duchowych. W: Dziecko we współczesnej
Polsce. Tom 2. Red. J. K o m o r o w s k a. Warszawa 1991).
17
TamŜe, s. 8–9.
18
O indywidualizacji dzieci w rodzinie, która charakteryzuje się uniezaleŜnieniem się pozycji
dzieci w rodzinie i usamodzielnienie się w wyborze zawodu, wykształcenia – zob. J. T u r o w s k i:
Teoria indywidualizacji, dz. cyt., s. 198–199.
15
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no to być takie wykształcenie, które zapewni pracę. 19,6% badanych uwaŜało, Ŝe
jest jeszcze duŜo czasu, aby myśleć o wykształceniu swoich dzieci, odpowiedzi
te dotyczyły głównie rodzin, których dzieci były jeszcze małe.
Tabela nr 4. Model oczekiwanego wykształcenia dzieci przez ojca
Jak wysokie wykształcenie powinno
zdobyć pana dziecko ?

MąŜ (N=112)

Średnie
WyŜsze
To zaleŜy od dziecka
Dające pracę
Za wcześnie o tym myśleć
Źródło: Badania własne

L

%

17
39
19
15
22

15,2
34,8
17
13,4
19,6

Badania dotyczące postawy w stosunku do wykształcenia dzieci ze strony
ojca ukazały wpływ bezrobocia na jego zmianę. 11,6% bezrobotnych ojców potwierdziło zmianę swojej decyzji w sprawie wykształcenia dzieci, podwyŜszając
je.
Tabela nr 5. Zmiany w opinii wykształcenia dzieci wg ojca
MąŜ
Czy tak samo sądził Pan przed
bezrobociem ?

Tak
L
99

Nie
%
88,4

L
13

%
11,6

Źródło: Badania własne

Rodzice widząc problem na rynku pracy starają się wpływać na podnoszenie
kwalifikacji zawodowych swoich dzieci. Jednak często zuboŜenie powoduje
ograniczenie lub niemoŜność inwestowania w rozwój i wykształcenie młodego
pokolenia, które mówi o jakości kapitału ludzkiego, będącego współcześnie podstawowym czynnikiem rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego19.
2. Kultura
Rozwój osobowości jednostek i rozwój całej kultury zaleŜy w duŜym stopniu od jakości potrzeb20. Dziecko musi doznawać wielu róŜnorodnych przeŜyć,
19

D. G r a n i e w s k a: Rodzina a bezrobocie. Sytuacja w Polsce. W: Współczesne rodziny
polskie – ich stan i kierunki przemian. Red. Z. T y s z k a. Poznań 2001 s. 340.
20
Wśród koncepcji i typologii podziałów stylu Ŝycia w Polsce uwagę zwraca charakterystyka
stylu zunifikowanego nazwanego stylem społeczeństwa masowego. Jego cechą jest bezstylowość i
brak własnych charakterystycznych zachowań. Jest to styl, który dominuje wśród ludności miejskiej, zdeterminowany rytmem Ŝycia. Jest to tło kulturowe, na którym opierają się dzisiejsze aspira-
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powinno stykać się wciąŜ z nowymi treściami, które pobudzałyby je uczuciowo i
umysłowo. Powinno tworzyć nowe treści i formy, które wywołują nowe doświadczenia. Takiemu pobudzaniu do twórczości pomaga zaangaŜowanie rodziców w sprawy innych ludzi oraz sprawy publiczne i wciąganie w nie dzieci.
Chcąc zbadać, jak wygląda aktywność wielkomiejskich bezrobotnych rodzin
z wykształceniem zawodowym i podstawowym proszono badanych o podanie
rozkładu wydatków miesięcznych. Respondenci mieli moŜliwość zaznaczenia
kilku odpowiedzi w ramach 9 kategorii. Najwięcej pieniędzy z budŜetu rodzinnego w skali miesiąca przeznaczano na wyŜywienie (29,8%) i mieszkanie
(29,5%). Następnie w kolejności wymieniano zakup odzieŜy (14,4%) oraz tzw.
„stały wydatek” (7,3%), który dotyczył głównie stałych comiesięcznych wydatków na samochód. Zdecydowanie mniej pieniędzy przeznaczano na rozrywki
kulturalne (5,2%), kieszonkowe dla dzieci (4,9%) i udział w Ŝyciu towarzyskim
(4,6%). Minimalna część przychodów miesięcznych rodziny była przeznaczana
na hobby (1,9%) i wypoczynek (1,9%).
W sytuacji, kiedy większość wydatków (59,3%) przeznaczana jest na wyŜywienie i mieszkanie trudno mówić o udziale w aktywnym Ŝyciu towarzyskim i
kulturalnym przez zbadane rodziny. Bezrobocie i związane z nim przemiany
doprowadziły do sytuacji, w której rodzina w nie jest w stanie pełnić swych
funkcji w dotychczasowym zakresie i musi je ograniczyć. Bezrobotna rodzina
wielkomiejska zaprzestała zupełnie lub dzieli wykonanie funkcji z innymi instytucjami21. Chodzi tu głównie o wychowanie i kształcenie dzieci, opiekę nad poszczególnymi członkami rodziny, sferę działalności gospodarczej, kulturalnorozrywkowej i kształtowanie systemu norm i wartości regulujących zachowania.
Postawiona zatem hipoteza zakładająca, iŜ współczesna rzeczywistość społeczno-ekonomiczna nie sprzyja pełnieniu funkcji rodzicielskich , okazała się
prawdziwa.
3. Tradycja
Środowisko rodzinne powinno tworzyć korzystny klimat dla zaspokojenia i
rozwoju potrzeb dziecka. Udaje się to realizować w sposób harmonijny wówczas, gdy oboje rodzice m.in. z pietyzmem przechowują pamiątki i tradycje rocje dotyczące czasu wolnego i wypoczynku. UzaleŜniony jest on w duŜej mierze od podłoŜa ekonomicznego, zawodowego i demograficznego (A. W o ź n i a k: Turystyka w stylu Ŝycia współczesnych Polaków. W: Między przeszłością a przyszłością. Szkice o socjologii i społeczeństwie polskim w dobie przemian ustrojowych. Red J. W ł o d a r e k. Poznań 1998 s. 301–307).
21
R. S k r z y p n i a k: Rodzina – mała ojczyzna wychowawcza. „Roczniki Socjologii Rodziny”. T. 10: 1998 s. 199–218.
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dzinne. Z badań wynika, Ŝe w zdecydowanej większości (92,9%) badanych rodzin przekazuje się tradycji w rodzinie. Tylko 6,2% rodzin nie potwierdziła
uczestnictwa w kultywowaniu tradycji.
Wpajanie przez rodziców potomstwu tradycji rodzinnej, narodowej spowodowane jest ogólnie wysoką rangą rodziny w naszej kulturze, społeczeństwie jak
i mentalności poszczególnych jednostek. Najczęściej tego typu postawę przekazywały matki (44,6%), w drugiej kolejności za przekaz ten byli odpowiedzialni
oboje rodzice (31,3%). TakŜe w przekazie tradycji mieli udział członkowie rodziny np. teściowa, matka respondenta (13,4%), znikomy udział w tym przekazie
miał ojciec (0,9%).
Tabela nr 6. Odpowiedzialność za przekaz tradycji w rodzinie
Kto jest odpowiedzialny za
przekaz tradycji w rodzinie?
N = 112

MąŜ

śona

Wspólnie
małŜonkowie

Inne (matka,
teściowa)

L

%

L

%

L

%

L

50

44,6

1

0,9

35

31,3

15

13,4

Nie dotyczy

Ogółem

L

%

L

%

11

9,8

112

100

Źródło: Badania własne

Z powyŜszych danych wynika, Ŝe to matka w głównej mierze jest odpowiedzialna za kultywowanie tradycji w rodzinie. Stąd wysuwa się wniosek, Ŝe w
wielkomiejskich rodzinach bezrobotnych z wykształceniem zawodowym i podstawowym Ŝony/matki częściej niŜ inni członkowie rodziny wykazują troskę o
pomyślność osobistą dziecka i tym samym nadają mu większe znaczenie wychowawcze tego typu wartością.
4. Wartości postaw członków rodziny
Nowe warunki, utworzone np. za sprawą bezrobocia w rodzinie tworzą nową historię oraz teraźniejszość. Relacje rodzice – dzieci, choć krzyŜują się nie
tylko w indywidualnych rodzinach, ale i zbiorowości wymagają wyraźnego rozróŜnienia.
Chcąc dowiedzieć się, jakie są postawy rodziców względem dzieci, zapytano respondentów: Jaką rolę powinni spełniać rodzice w stosunku do dzieci?
Odpowiedzi respondentów pogrupowano i utworzono kategorie.
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Tabela nr 7. Postawy rodzicielskie
Jaką rolę powinni spełniać
rodzice w stosunku do dzieci?

L

%

L

%

L

%

Wychowawczą

54

30,5

44

24,4

98

27,5

16

9

22

12,2

38

0,6

37

20,9

37

20,6

74

20,8

24

13,6

22

12,2

6

12,9

18

10,2

10

5,5

28

7,9

Powinni je kochać

7

3,9

11

6,1

18

5,0

Powinni dać wykształcenie
Powinni przekazywać wartości/tradycję
Inne (rozmawiać, kontrolować, być nauczycielami)
Trudno powiedzieć

5

2,8

8

4,4

13

3,6

0

0

16

8,9

16

4,5

9
6

5,1
3,4

9
0

5
0

18
6

5,0
1,7

1
177

0,6
100

1
180

0,6
100

2
357

0,6
100

Powinni je utrzymywać/zapewnić byt
Wspierać w trudnych chwilach/otaczać opieką
Powinni dawać dobry przykład
Dzieci powinny być posuszne rodzicom /szanować ich

Brak odpowiedzi
Razem

MąŜ (N=112)

śona (N=112)

Ogółem

Źródło: Badania własne

Sama osobowość rodziców, jak równieŜ relacje między nimi a dzieckiem,
wpływa w mniejszym lub większym stopniu na działania wychowawcze podejmowane przez rodzinę. Jak wykazano (Tab.7) na niektóre wartości w wychowaniu rodzinnym większy nacisk kładą ojcowie, a na inne matki. Dotyczą one
zwłaszcza roli wychowawczej, która była częściej wymieniana przez męŜów
(30,5% ) niŜ Ŝony (24,4% ). Z kolei przekaz tradycji i waŜnych wartości był
uwzględniany tylko w wypowiedziach Ŝon (8,9% ), Ŝaden mąŜ nie stwierdził
istotności tej kategorii w kształtowaniu postaw względem dzieci. Fakt ten związany jest głównie z tym, Ŝe za kultywowanie obrzędów w rodzinie głównie odpowiedzialna jest Ŝona, dlatego to ona dostrzega istotność tradycji w rodzinie.
TakŜe róŜnice widać w stosunku do szacunku i posłuszeństwa dzieci względem
rodziców. Owa kategoria była częściej wymieniana przez męŜów/ojców ( 10,2%)
niŜ Ŝony/matki (5,6% ).
W świetle powyŜszych danych widać, Ŝe rola matki w badanych rodzinach
związana jest przede wszystkim z rozwijaniem dobroci i miłości wśród dzieci.
Potwierdzają to następujące wypowiedzi respondentek: Rodzina to najwaŜniejsza wartość, tutaj kształtuje się młode pokolenie, rozwiązuje się wiele spraw,
kłopotów. Rodzice to najlepsi przyjaciele, na których moŜna polegać oraz Rodzi-
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ce powinni troszczyć się o dzieci i zapewnić im przyszłość. Matka zajmuje się
wychowaniem w tradycji oraz czuwa nad rozwojem intelektualnym swoich dzieci. Rola ojca polega natomiast na doskonaleniu charakteru dzieci, gdzie najpierw
waŜne są obowiązki, szacunek i posłuszeństwo, a potem dopiero postawy moralne.
Chcąc zbadać postawę członków rodzin względem bezrobotnego ojca/męŜa,
proszono badanych o udzielenie odpowiedzi na pytanie związane z poziomem
akceptacji tej właśnie osoby. Swój pogląd wyraŜali oni na pięciostopniowej skali: od stanowiska najbardziej zdecydowanego i pozytywnie ustosunkowanego do
bezrobotnego męŜa/ojca, poprzez stopnie pośrednie, do postawy zdecydowanie
negującej. I tak, zdecydowana większość Ŝon nie akceptowała swojego męŜa na
bezrobociu (66%). Tylko 14,3% badanych respondentek uwaŜało, Ŝe „raczej
akceptuje” swojego męŜa w zaistniałej sytuacji, a Ŝadna z nich nie udzieliła pełnej, zdecydowanej akceptacji.
Tabela nr 8. Postawa akceptacji bezrobotnego męŜa wg opinii Ŝon
Czy akceptuje Pani męŜa?
Akceptuję całkowicie
Raczej akceptuję
Trudno powiedzieć
Raczej nie akceptuję
Zupełnie nie akceptuję
Brak odpowiedzi
Ogółem

N = 112
L
0
16
18
37
37
4
112

%
0
14,3
16,1
33
33
3,6
100

Źródło: Badania własne

Trzeba takŜe zwrócić uwagę na fakt, iŜ 16,1% respondentek nie potrafiło
określić swojej postawy względem męŜa, co sygnalizuje na pewne problemy z
zdefiniowaniem wzorca co do zaistniałej sytuacji.
W przeprowadzanych badaniach nie brały udziału dzieci, stąd chcąc dowiedzieć się o ich postawę w stosunku do bezrobotnego ojca, pytanie dotyczące
stopnia akceptacji w tej kwestii zostało skierowane właśnie do niego. Dla porównania zapytano takŜe bezrobotnych respondentów o odczuwalny poziom
akceptacji ze strony ich Ŝon. W opinii męŜów/ojców, w wyniku zaistniałej sytuacji, jakim stało się bezrobocie, Ŝony częściej przejawiają postawę braku akceptacji (71,4%) niŜ dzieci (53,6%). Całkowicie akceptuje go 3,6% Ŝon jak i
dzieci, jednak w przypadku skrajnego braku akceptacji ponownie dominują Ŝony
(29,5%) nad dziećmi (20,6%).
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Tabela nr 9. Rozkład postawy akceptacji członków rodziny
względem bezrobotnego męŜa/ojca
Jak Pan sądzi, jak kształtuje się postawa
akceptacji w stosunku do Pan jako bezrobotnego?
Akceptuje całkowicie

L

%

L

%

4

3,6

4

3,6

Raczej akceptuje
Trudno powiedzieć

12
15

10,7
13,4

7
33

6,2
29,5

Raczej nie akceptuje

47

41,9

37

33

Zupełnie nie akceptuje

33

29,5

23

20,6

Nie dotyczy

0

0

7

6,2

Brak odpowiedzi

1

0,9

1

0,9

112

100

112

100

Ogółem

Dziecko

śona

Źródło: Badania własne

Porównując wypowiedzi męŜów oraz ich Ŝon widać, Ŝe męŜowie bardziej
krytycznie oceniają postawę względem siebie ze strony swoich Ŝon (71,4%), niŜ
jest to w rzeczywistości (66%). Analiza powyŜszych danych ukazuje takŜe trudności w umiejętności poprawnej identyfikacji wzorca i wartości postaw uczestników Ŝycia rodzinnego. Problem ze wskazaniem poziomu akceptacji miało w
sumie 42,9% badanych bezrobotnych. Podobny problem miały takŜe Ŝony
(16,1%), na co zwrócono uwagę juŜ wcześniej. Potwierdza to więc hipotezę
główną zakładającą istnienie problemu w określeniu wzorca wychowawczego i
socjalizacyjnego w wielkomiejskiej rodzinie bezrobotnej z wykształceniem zawodowym i podstawowym.

W badaniach brały udział wielkomiejskie rodziny, posiadające swoistą
specyfikę, która odróŜnia je od innych środowisk. Charakterystyczne cechy
wielkiego miasta to m.in.: duŜa ruchliwość jego mieszkańców, anonimowość i
atomizacja a takŜe mniejsze tendencje do konformizmu. Analiza dotyczyła przeobraŜeń więzi wewnątrzrodzinnej wielkomiejskich rodzin bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym i podstawowym, w odniesieniu do
dwóch płaszczyzn:
• przekazu wartości wewnątrz diady małŜeńskiej
• przekazu wartości rodzice – dzieci.
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Obiektem zainteresowań uczyniono, nawiązując do koncepcji Z. Tyszki,
wzory społeczne, które regulują funkcjonowanie określonego typu mikrogrup
oraz ich podsystemów i elementów składowych22.
Kierunki zmian, jakim uległa rodzina we współczesnych społeczeństwach
obejmują przekształcenia, które polegały na przejściu od rodziny wielkiej trzypokoleniowej do rodziny nuklearnej, małej. Czyli było to przejście od rodziny
produkcyjnej, gdzie podstawą utrzymania była praca w rodzinnym warsztacie do
rodziny samodzielnie się gospodarującej i niezaleŜnej ekonomicznie, lecz bardziej naraŜonej ze względu na liczne przemiany, jakie mają miejsce w społeczeństwie. Chodzi tu głównie o występującą u nas transformację społecznoustrojową, która spowodowała liczne widoczne skutki w odniesieniu do rodziny
np. bezrobocie23. Zmiany te zachodziły i nadal zachodzą w róŜnym tempie w
poszczególnych rodzinach.
Analiza związana była z więzią wewnątrzrodzinną, a w niej: modelu współmałŜonka, pełnieniu funkcji rodzicielskich oraz określeniu wzorca wychowawczego i socjalizacyjnego. ZałoŜono w nich kolejno: niesprzyjający wpływ
rzeczywistości społeczno-ekonomicznej na pełnienie funkcji rodzicielskich,
zróŜnicowanie modelu współmałŜonka oraz brak określonego wzorca wychowawczego i socjalizacyjnego w badanych rodzinach. Wyniki badań pokazały
trudności w realizacji wielu funkcji przez rodzinę, dotyczyło to m.in. takich
funkcji jak: funkcja emocjonalno-ekspresyjna, ekonomiczna, socjalizacyjna,
opiekuńczo-wychowawcza. W związku z powyŜszym pierwsza z wymienionych
hipotez potwierdziła się.
Analizując preferowane wzorowe cechy współmałŜonka, które deklarowali
ankietowani widać wyraźną ich heterogeniczność. Dlatego moŜna przyjąć, Ŝe w
wielkomiejskich rodzinach bezrobotnych panuje zróŜnicowany model męŜa i
Ŝony. Badania potwierdziły takŜe słuszność hipotezy zakładającej trudności w
zdefiniowaniu wzorca wychowawczego i socjalizacyjnego badanej rodziny.
Trudności te występowały głównie w definicji wartości postaw członków rodziny względem bezrobotnego męŜa/ojca.

22

Z. T y s z k a: Stan i przeobraŜenia, dz. cyt., s. 15–21.
Z. T y s z k a: Rodzina polska w okresie transformacji społeczno-ustrojowej. W: Między
przeszłością a przyszłością. Szkice o socjologii i społeczeństwie polskim w dobie przemian ustrojowych. Red. J. W ł o d a r e k. Poznań 1998 s. 233–241.
23
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