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PAUL M. ZULEHNER

Od biblijnego obrazu do koncepcji
teologii pastoralnej fundamentalnej
Atanazemu, świętemu i doktorowi Kościoła z Aleksandrii, przypisuje się następujące słowa: Nie kairosowi, a Kyriosowi słuŜymy1. WyraŜenie to miało na
celu ostrzeŜenie Kościoła przed dopasowywaniem się do świata zamiast do jego
Pana. Kościół nigdy nie jest wolny od sprzecznej z Ewangelią pokusy ulegania
wpływom tego świata. Do kaŜdego więc pokolenia chrześcijan odnosi się wezwanie do słuŜenia Panu, a nie duchowi czasu. JednakŜe Atanazy nadał słowu
kairos inne znaczenie, niŜ to, które ma ono w Biblii. Kairos znaczy tam tyle co
czas zbawienia, czas, w którym Bóg działa w historii. Gdybyśmy chcieli być
wierni temu znaczeniu, to zdanie Atanazego musiałoby brzmieć tak: SłuŜcie Kyriosowi w kairosie! Takie zaś sformułowanie przenosi nas w sam środek problematyki teologii pastoralnej: Jak nasz Kościół moŜe (lepiej) słuŜyć Kyriosowi w
kairosie? Albo precyzując to pytanie: Jak ma wyglądać praktyka naszego chrześcijańskiego Kościoła (naszych chrześcijańskich Kościołów), abyśmy mogli
słuŜyć Kyriosowi w kairosie? Jak rozwijać praktykę Kościoła, by lepiej słuŜyła
Kyriosowi w kairosie? Odpowiedzi na te fundamentalne pytania próbuje znaleźć
właśnie teologia pastoralna fundamentalna.
Teologia pastoralna fundamentalna: Jak sama nazwa wskazuje, chodzi tu o
refleksję nad fundamentami, podstawami duszpasterstwa. Duszpasterstwo rozumiemy jako działalność pastoralną (chrześcijańskiego) Kościoła (chrześcijańskich Kościołów) w jej obecnych przejawach. Teologia pastoralna fundamentalna bada zatem fundamenty działalności pastoralnej naszego Kościoła (naszych
Kościołów) w świetle form, w jakich się ona dzisiaj dokonuje. Badania te mają
1

Tekst jest przekładem fragmentu podręcznika teologii pastoralnej – P. M. Z u l e h n e r : Pastoraltheologie. T. 1. Fundamentalpastoral. Kirche zwischen Auftrag und Erwartung. Düsseldorf
1989 s. 14—24; załączona ilustracja, s. 16 [tytuł tekstu pochodzi od tłumacza].
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charakter naukowy, gdyŜ teologia pastoralna fundamentalna stanowi centralny
element składowy dyscypliny naukowej, jaką jest teologia pastoralna. Pojęcia
teologia pastoralna uŜywamy zrazu zamiennie z pojęciem teologia praktyczna,
mimo Ŝe zgodnie z tradycją zakres znaczeniowy teologii praktycznej jest szerszy
niŜ teologii pastoralnej: Do teologii praktycznej (w szerokim ujęciu) zalicza się
dziś pedagogikę religijną, homiletykę, katechetykę, liturgikę. Wszystkie te dyscypliny są dziećmi jednej matki – teologii pastoralnej2.
A oto trzy najwaŜniejsze zakresy tematyczne teologii pastoralnej fundamentalnej, które nazwiemy: kryteriologią, kairologią i prakseologią.
• Kryteriologia jest nauką o celach działalności Kościoła wzgl. o kryteriach, za pomocą których bada się te cele. Działalność Kościoła, a dokładniej:
osoby, które działają w Kościele i w jego imieniu, dąŜą zawsze do określonych
celów, i to – jak się okazuje – róŜnorodnych. Są to cele główne i poboczne lub –
jak chce tego socjologia organizacji – cele pierwszorzędne i drugorzędne. Główne pytania, jakie stawia kryteriologia, mogą być sformułowane tak: Czy nasz
Kościół jest w praktyce pewny swoich celów? Jak cele poboczne mają się do
głównego celu działalności duszpasterskiej Kościoła?
• Kairologia jest nauką o sytuacjach, w których odbywa się działalność
naszego Kościoła i które Kościół poprzez swoje działania współtworzy. Słowa
kairos uŜywamy tu w znaczeniu biblijnym jako godzina, czas zbawienia. Sytuacje, w których Kościół działa, są bardzo złoŜone, a do tego jeszcze podlegają
ciągłym zmianom. Nadaje to szczególną ostrość głównemu pytaniu, jakie zadaje
kairologia: Czy działalność naszego Kościoła jest adekwatna do sytuacji, w których ma miejsce?
• Prakseologia – słowo, z którym słabo jeszcze jesteśmy zŜyci – to nauka
o dalszym rozwoju praktyki Kościoła, z którą (jako aktualnie dokonującą się)
stykamy się w trakcie naszych analiz. Teologia pastoralna nie tylko objaśnia
działalność Kościoła, lecz takŜe – jako nauka praktyczna – ma za zadanie doprowadzenie do zmian w tejŜe działalności. Zmiany te naleŜy rozumieć jako
rozwój, optymalizację, meliorację (Hermann Stenger). Tego rozwoju proces
nazywamy, w oparciu o starą formułę Ecclesia semper reformanda, reformowaniem (Kościoła). Podstawowe pytanie prakseologii brzmi zatem tak: W jaki sposób moŜna rozwijać (reformować) działalność naszego Kościoła, by została za2
Lexikon der Pastoraltheologie. Red. F. K l o s t e r ma n n i in. Freiburg 1972 s. 399; A.
S c h wa r z: Pastoraltheologie und Kerygmatik. W: Die Katholisch-Theologische Fakultät der
Universität Wien 1884–1984. Festschrift zum 600-Jahr-Jubiläum. Red. E. S u t t n e r. Berlin 1984
s. 247—272; tutaj: s. 257—261.
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chowana, na nowo odkryta czy spotęgowana wyrazistość jej celów i aby była
ona coraz bardziej adekwatna do sytuacji, w których się dokonuje.
Dla jeszcze lepszego objaśnienia tego, co wchodzi w zakres tych trzech
dziedzin teologii pastoralnej fundamentalnej, posłuŜymy się wybranym przez nas
obrazem biblijnym.

9

Średniowieczna ilustracja biblijna
Przed blisko tysiąc laty na Ŝyznej wyspie Reichenau na Jeziorze Bodeńskim
pewien mnich sporządził rękopis Biblii i opatrzył go cennymi ilustracjami3.
Wśród wydarzeń przedstawionych przez iluminatora znajduje się scena uzdrowienia trędowatego, opisana przez św. Mateusza (Mt 8, 1—4). Poprzez charakterystyczne ujęcie artysta wyjaśnił jednocześnie sens tego obrazu. Osoby biorące
udział w scenie przedstawione zostały niezwykle dynamicznie: Jezus schodzący
z góry, za Nim dwaj męŜowie przyglądający się swoim dłoniom, a na końcu
pochodu – ludzie, którzy poprzez inne szaty odróŜniają się od postaci biblijnych.
Przed nimi człowiek dotknięty trądem.
Autor uchwycił na obrazie Jezusa w działaniu. Działanie: To słowo moŜemy
zastąpić podstawowym w teologii pastoralnej fundamentalnej terminem praktyka. Tematem obrazu jest więc na pierwszy rzut oka praktyka, działanie Jezusa,
Jego oddziaływanie na trędowatego, to, co się dzieje między Nim a tym człowiekiem. Ten jednak, kto wnikliwiej przyjrzy się ilustracji, odkryje, Ŝe działanie
Jezusa nie jest jej głównym tematem. W obrazie chodzi głównie o to, co czynią
ci dwaj męŜowie idący tuŜ za Jezusem i podąŜająca za nimi grupa ludzi w odmiennych strojach. Wszyscy oni patrzą na swoje ręce, jak gdyby pytali, co mają
nimi czynić. Idzie tu o ich działanie, o praktykę.
Owi dwaj męŜowie idący za Jezusem stanowią prastary symbol naszego Kościoła (przypuszczalnie są to Piotr i Jan, ucieleśniający Prawo i Miłość w Kościele). Obaj są obrazem kaŜdego chrześcijanina. Bycie chrześcijaninem, bycie
Kościołem to przecieŜ chodzenie za Jezusem, naśladowanie Go, a przy tym patrzenie Mu na ręce. Kościół jest tam, gdzie ludzie trwają przy Jezusie, więcej:
Ŝyją w Nim i postępują tak, jak On postępował (1 J 2, 6)4. Działanie Jezusa jest
wzorcem dla naszego działania, działania chrześcijan, działania naszego Kościoła. Miarą naszej praktyki jest działanie Jezusa. Te-matem tej średniowiecznej
iluminacji z 1040 r. jest zatem wzorująca się na praktyce Jezusa praktyka chrześcijan, praktyka Kościoła Jezusa Chrystusa. I tak oto dotarliśmy do pierwszego
zasadniczego pytania teologii pastoralnej fundamentalnej: Co stanowi dziś wzo-

3

PoniewaŜ rękopis długo znajdował się w posiadaniu opactwa benedyktyńskiego Echternach
(dzisiejszy Luksemburg), nosi do dzisiaj nazwę „Codex Echternach”, Ewangeliarz z Echternach;
Echternacher Sakramentar und Antiphonar; E. V e r h e ye n: Das goldene Evangelienbuch von
Echternach. München 1963.
4
Wszystkie cytaty biblijne za: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T. 1. Poznań
1982; T. 2. Poznań 1984; T. 3. Poznań 1987 [Przyp. tłum.].
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rzec dla naszego Kościoła? Jakie są cele naszej praktyki, naszego duszpasterstwa? Jaką mamy dziś wizję Kościoła i jego działalności?
Wejdźmy głębiej w tamto biblijne wydarzenie, które Ewangelista Mateusz
tak oto opisał:
Kiedy [Jezus] zszedł z góry,
poszły za Nim wielkie tłumy.
A oto trędowaty
bił przed Nim pokłony, mówiąc:
Panie, Ty moŜesz mnie oczyścić,
jeŜeli zechcesz.
A Jezus, wyciągnąwszy rękę,
dotknął się go, mówiąc:
Chcę, bądź oczyszczony z trądu.
I natychmiast został oczyszczony z trądu.
I mówi mu Jezus:
UwaŜaj, nie mów nikomu,
ale idź, pokaŜ się kapłanowi
i złóŜ dar, jaki przepisał MojŜesz
na świadectwo im (Mt 8, 1—4).
1. Odtrącony człowiek
W prawym dolnym rogu obrazu widzimy trędowatego. Zastajemy go nie
tylko na skraju obrazu, ale teŜ na skraju Ŝycia. Człowiek ten jest wykluczony z
ludzkiej społeczności. Jest ekskomunikowany. Przez resztę społeczeństwa traktowany jest jak umarły. Dzieje się tak przy poparciu teologii rabinackiej, która
zaliczała trędowatych do umarłych5. Mamy tu więc do czynienia ze śmiercią
przed śmiercią, śmiercią w sensie społecznym. Śmierć ta jest paradoksalnie postacią Ŝycia, jednakŜe takiego Ŝycia, o którym mówimy: To juŜ nie jest Ŝycie!, to
jest co najwyŜej wegetowanie, walka o przetrwanie. A przecieŜ Ŝycie to niepomiernie więcej niŜ przetrwanie.
Owo bycie umarłym dla innych, bycie wykluczonym z ludzkiej społeczności, spowodowane zakaźną, śmiertelną chorobą, objawia się w wyrzeczeniach.

5
„Ci czterej są niczym umarli: biedak, trędowaty, ślepiec i bezdzietny” – P. B i l l e r b e c k:
Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, IV.1 s. 751; por. Lb 12, 10—12; P.
Gr e l o t: Aussatz. W: Wörterbuch zur biblischen Botschaft. Red. X . Le o n - D u fo r. Freiburg 1967
s. 42n.
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Trędowaty musi się wyrzec wszystkiego, co jest podstawą Ŝycia. Trzy6 przymusowe wyrzeczenia powodują u trędowatego zanikanie Ŝycia:
• Po pierwsze: Musi się on wyrzec bliskości innych ludzi. Kontaktowanie się
trędowatego z innymi ludźmi i tychŜe z chorym było – z uwagi na niebezpieczeństwo zaraŜenia się – prawnie zakazane. Jeśli zatem człowiek zdrowy przypadkowo znalazł się w pobliŜu miejsca przebywania trędowatego, to chory zobowiązany był wołaniem Nieczysty, nieczysty! ostrzec go zawczasu o groŜącym
mu niebezpieczeństwie. Bliskie kontakty były w ten sposób wykluczone. Ale
Ŝycie bez bliskości drugiego człowieka nie jest Ŝyciem!
• Po drugie: Chory na trąd pozbawiony jest moŜliwości kierowania swoim
Ŝyciem. Został przymuszony (od razu rodzi się tu skojarzenie ze słowem przymus, które w dzisiejszych czasach bardzo zyskało na znaczeniu) do egzystowania
w ograniczającym jego wolność świecie chorego. Jego los był zawiązany, szanse
na zmianę były bliskie zeru. Z góry moŜna było przewidzieć, jak zakończy się
jego Ŝycie. Trędowaty doświadczał skrajnej niemocy i bezsilności. JednakŜe
Ŝycie bez wolności, bez moŜliwości samostanowienia nie jest Ŝyciem!
• I po trzecie: Trędowaty pozbawiony był prawa przynaleŜności do społeczności. Jego społeczne korzenie zostały odcięte i obumarły. Tracąc dostęp do
Ŝycia społecznego, utracił środowisko Ŝyciowe, ciepło gniazda rodzinnego. Bycie członkiem społeczności, moŜliwość zapuszczenia korzeni wśród innych ludzi
ma dla kaŜdego człowieka wartość egzystencjalną. Dlatego teŜ Ŝycie na wygnaniu, w wyobcowaniu, bez ojczyzny staje się szybko zaprzeczeniem Ŝycia!
Wiele z tego, co składa się na ludzkie Ŝycie, trędowaty utracił bezpowrotnie:
bliskość drugiego człowieka i uznanie, moŜliwość samostanowienia i wolność,
przynaleŜność społeczną i ojczyznę. Chory na trąd był w rzeczywistości bardziej
umarły niŜ Ŝywy.
Mimo to głód Ŝycia, nadzieja na odzyskanie Ŝycia nie wygasła w tym człowieku. Średniowieczny iluminator wyraził to na swoim obrazie w geście jego
wyciągniętych dłoni, pustych Ŝyciową pustką, i w pozie ugiętych kolan, które
rozprostował, gdy usłyszał, Ŝe zbliŜa się ktoś, kto podobno pozwala odetchnąć
pełną piersią.
6
Na temat tej triady: W. H e i n e n: Liebe als sittliche Grundkraft und ihre Fehlformen. Tübingen² 1959; H. S c h u l t z - H e n c k e: Der gehemmte Mensch. Stuttgart 1978; P. B i g o: L’église
et la révolution du tiers monde. Paris 1974; G. S c h mi d t c h e n: Was den Deutschen heilig ist.
Religiöse und politische Strömungen in der Bundesrepublik Deutschland. München 1979 s. 64—
66; P. M . Z u l e h n e r: Leibhaftig glauben. Lebenswenden nach dem Evangelium. Freiburg 1983
s. 15—30; Te n Ŝ e: „Leutereligion”. Eine Gestalt des Christentums auf dem Weg durch die 80er
Jahre? Wien 1982 s. 9—11.
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2. Jezus w działaniu
Spotkanie Jezusa z trędowatym ma charakter uzdrawiający, wybawiający.
Ukazuje ono Jezusa jako Lekarza, Wybawiciela, Zbawiciela. Śmierć przed śmiercią zostaje pokonana. Odtrąconemu człowiekowi zostaje przywrócona przestrzeń
Ŝyciowa.
Podobnie jak śmierć jawi się w licznych wyrzeczeniach i ograniczeniach,
tak teŜ i akt uzdrowienia jest złoŜonym procesem:
• Przede wszystkim uzdrawia bliskość, jaką Jezus obdarza tego człowieka.
Poprzez swoją bezpośredniość i zainteresowanie Jezus pokonał śmierć przed
śmiercią. Spojrzał na trędowatego (na obrazie widać to wyraźnie) i przez to
przywrócił oblicze temu, na którego nikt nawet nie spojrzał; na odzyskanej twarzy zaczyna malować się znowu Ŝycie godne człowieka. Okoliczności towarzyszące uzdrowieniu są dramatyczne: Zarówno trędowaty jak i Jezus łamią obowiązujący porządek. Jak wiemy, zarzut łamania Prawa zaprowadzi Jezusa na
krzyŜ. Widać człowiek był dla Niego waŜniejszy niŜ panujący, stworzony przez
ludzi porządek. Wyswobodzenie trędowatego z tego, co nazwać moŜna jedynie
cieniem Ŝycia, liczyło się dla Niego bardziej niŜ wszystkie święte (a przecieŜ
ludzkie) prawa. Przekraczając ludzkie prawo, Jezus wypełnia Prawo BoŜe; stąd
teŜ na naszym obrazie artysta włoŜył Mu w rękę zwój Prawa BoŜego. U Boga
bowiem człowiek ma absolutne pierwszeństwo.
• Następnie Jezus, wyciągnąwszy rękę, dotknął się go. Ta figura stylistyczna
przypomina opis stworzenia, jest wskazaniem na stwarzającą i jednocześnie podtrzymującą Ŝycie rękę Boga. Dotknął się go – Jezus nie boi się dotknąć śmierci.
Wchodzi w świat, w którym śmierć ma władzę, wnika w sytuację człowieka
dotkniętego śmiercią. Dotknięciu towarzyszy słowo, które nie pozostaje puste.
Jest pełne tego, co zapowiada: zdrowia i wolności. Ale nie tylko na ciele zostaje
uzdrowiony ten człowiek. Tak jak choroba ciała zniszczyła jego więzi międzyludzkie, tak teŜ odzyskanie zdrowia ciała jest jednocześnie uzdrowieniem jego
relacji z innymi ludźmi. PoniewaŜ stał się czysty cieleśnie, Jezus kaŜe mu pokazać się kapłanom. Ofiara, którą MojŜesz nakazał w takim przypadku złoŜyć, ma
zaświadczyć, Ŝe jest on znowu wolnym człowiekiem i Ŝe odzyskał prawo przynaleŜności do ludzkiej wspólnoty.
Spotkanie Jezusa z trędowatym przezwycięŜa sytuację śmiertelnych ograniczeń, przymusowych wyrzeczeń: bliskości drugiego człowieka, wolności i zakorzenienia w społeczeństwie. Następuje tu przejście ze strefy śmierci do przestrzeni Ŝycia. Język wiary ma od dawna własne słowo na określenie takiego
przejścia: zmartwychwstanie. Uzdrowienie trędowatego jest wskrzeszeniem
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umarłego, jego zmartwychwstaniem, a opowiadanie o tym jest opowieścią paschalną.
Mnisi z wyspy Reichenau rozumieli uzdrowienie trędowatego jako zmartwychwstanie. Świadczą o tym freski w kościele św. Jerzego w Oberzell (powstałe prawie w tym samym czasie co nasza ilustracja biblijna) przedstawiające
cuda dokonane przez Jezusa. Po jednej stronie nawy namalowano Jezusa
wskrzeszającego umarłych. Wśród tych wskrzeszeń umieszczono takŜe uzdrowienie trędowatego.
Praktyką Jezusa jest więc zwracanie się z pasją w stronę człowieka, którego
Ŝycie wisi na włosku. Jezusowe kazanie prymicyjne w synagodze w Nazarecie
(ewangelista Łukasz zebrał w nim główne wątki Jego publicznej działalności)
jest tego uroczystą zapowiedzią:
[Jezus] przybył teŜ do Nazaretu, gdzie się wychował,
i jak zwykle wszedł w szabat do synagogi,
i zgłosił się do czytania.
Podano Mu zwój z Proroctwem Izajasza.
Kiedy go rozwinął,
znalazł miejsce, w którym było napisane:
„Duch Pański nade mną,
dlatego mnie namaścił,
abym głosił ubogim dobrą nowinę,
posłał mnie,
abym obwieszczał więźniom uwolnienie,
a ślepym odzyskanie wzroku.
Abym wolnością obdarzał uciśnionych
i ogłaszał rok zmiłowania Pańskiego”
[Iz 61, 1 nn; 29, 18; 58, 6].
Zwinąwszy zwój oddał go słudze i usiadł.
A oczy wszystkich w synagodze
były w Niego utkwione.
Zaczął więc mówić do nich:
Dzisiaj wypełniło się to Pismo,
któreście słyszeli (Łk 4, 16—21).
Działanie dla dobra człowieka, zwracanie się w stronę tych, którzy źle się
mają w Ŝyciu, ma u Jezusa swoje łatwo dostrzegalne źródło. Nieprzypadkowo
św. Mateusz rozpoczyna swoje opowiadanie słowami: Kiedy [Jezus] zszedł z
góry. Góra: UŜywając tego słowa, Ewangelista chce wywołać skojarzenie z górą
Synaj, na której Jahwe przekazał swojemu umiłowanemu ludowi, Izraelowi,
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przykazania, wskazania na Ŝycie. Podobnie i Jezus objawia zamysł BoŜy co do
narodu wybranego, a tym samym całej ludzkości. Stąd teŜ góra moŜe być rozumiana jako symbol wiary w bliskość Boga. To, co rozgrywa się między Jezusem
a trędowatym, jest zbawczym działaniem Boga. To znak Jego działania w historii. Więcej: W Jezusie Bóg działa cieleśnie, gdyŜ Jezus jest obiecanym nam
Emmanuelem, Bogiem z nami (Za 8, 23; Iz 7, 14; Mt 1, 23). Zatem czyn Jezusa
jest przejawem, unaocznieniem BoŜej woli Ŝycia dla tego odtrąconego człowieka. Jezus ucieleśnia Boga, którego do głębi porusza nędza człowieka i który zapuszcza się w głąb naszych naznaczonych śmiercią dziejów, aby zwycięŜyło w
nich Ŝycie, to Ŝycie, dla którego nas stworzył, a które tradycja biblijna nazywa
Ŝyciem w pokoju (1 Kor 7, 15c).
3. Kościół w działaniu
Na działaniu Jezusa, w którym objawia się BoŜe działanie, wzorują się owi
dwaj męŜowie idący za Jezusem. W ten sposób wróciliśmy do pierwszego z podstawowych pytań teologii pastoralnej fundamentalnej: Czy w naszym działaniu
wzorujemy się na działaniu Boga w historii, na działaniu, które w Jezusie przybrało cielesną postać? Pytamy zatem o kryteria, o to, na czym powinna opierać
się nasza praktyka. Naszym zadaniem jest porównywanie celów działalności
naszego Kościoła w jej aktualnej formie z kryteriami przekazanymi nam w
Ewangeliach. Czy takŜe i w naszych działaniach, działaniach chrześcijan, w
praktyce naszych Kościołów uwidacznia się i uskutecznia – tak jak w działaniu
Jezusa – BoŜy sprzeciw wobec tak licznych śmierci i Jego śmiertelna walka o
Ŝycie godne człowieka? A moŜe nasze działania podkopują kredyt Boga albo Go
wręcz dyskredytują?
Przedstawienie uzdrowienia trędowatego w taki sposób, w jaki zrobił to
iluminator z wyspy Reichenau, stanowi model analizy kryteriologicznej. Pytanie
o to, czy nasze działanie jest adekwatne do działania Jezusa, do działania Boga,
jest najwaŜniejszym pytaniem kryteriologii pastoralnej.
4. Współcześni
Nie przez przypadek mnich z Reichenau umieścił na swym obrazie jeszcze
tak wiele innych postaci – po strojach poznajemy, Ŝe są to ludzie mu współcześni. Artysta chciał przez to osiągnąć dwa cele:
a) Tworząc powiązanie między tekstem (wydarzeniem) biblijnym a dzisiejszym kontekstem Ŝyciowym, wszystkim oglądającym ten obraz stawia pytanie:
Czy takŜe wśród was zdarza się to, co jest treścią zdarzenia biblijnego: śmierć
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zostaje ujarzmiona, a ludzie mogą z ulgą odetchnąć, wyprostować się i podnieść
głowy (por. Łk 21, 28)? Tak oto rozpoczyna się kościelna autorefleksja.
Mamy tu do czynienia z drugim co do waŜności zakresem tematycznym teologii pastoralnej fundamentalnej. Gdy na pierwszy plan wysuwają się ludzie
współcześni i czasy dzisiejsze, to idzie tu o kontekst. Kontekst w ujęciu teologicznym jest czasem, w którym Bóg dzisiaj działa i w którym poprzez aktywność
chrześcijan i ich Kościoła (Kościołów) ma się objawiać i rozprzestrzeniać zbawcze działanie Boga. Ten właśnie czas, czas zbawienia, Biblia nazywa kairosem7:

„A do tłumów mówił:
Kiedy ujrzycie chmurę pojawiającą się na zachodzie,
zaraz mówicie: Deszcz nadchodzi.
I tak bywa.
A kiedy wiatr wieje z południa,
mówicie: Będzie upał.
I tak bywa.
Obłudnicy!
Potraficie rozpoznać wygląd ziemi i nieba,
czemuŜ więc nie umiecie rozpoznać tego czasu?
CzemuŜ sami z siebie nie osądzacie,
co jest słuszne? (Łk 12, 54—57)
Analiza roŜnych zakresów współczesnej działalności Kościoła (Kościołów)
nasuwa istotne dla teologii pastoralnej pytanie: Ku jakim ludziom chrześcijanie
kierują dzisiaj swoje kroki, chcąc podąŜać śladami Jezusa i na Nim się wzorować?
• Kim są dzisiejsi trędowaci? Trąd – jako choroba skóry – jest dziś
uleczalny. Ale jest przecieŜ tylu ludzi, tyle grup, klas i ras, są całe
narody, które doznają losu trędowatych, doświadczają odtrącenia.
• Kim są – trzeba pytać dalej – dzisiejsi ślepi, chromi, więzieni?
• Z kim przede wszystkim powinni solidaryzować się dzisiejsi chrześcijanie?
W ramach niniejszej koncepcji teologii pastoralnej fundamentalnej trzeba
zadać jeszcze i takie pytania:
• Czy w dzisiejszych społeczeństwach ludzie w ogóle mają dostęp do
Ŝycia?
7

Miejscu tego biblijnego pojęcia w teologii pastoralnej szczególną uwagę poświęcił: M.
P fl i e g l e r: Die religiöse Situation. Graz 1948.
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• W czym tkwią zagroŜenia dla Ŝycia, dla którego stworzył nas Bóg i
które nam przywrócił, stając się jednym z nas?
Pytanie o współczesnych trędowatych jest podstawowym pytaniem kairologicznym.
b) Ludzie współcześni iluminatorowi znaleźli się na jego obrazie z jeszcze
jednego powodu: To charakterystyczne ujęcie sceny biblijnej ma być wezwaniem do działania. Artysta nie chciał, by oglądający ją ludzie byli jedynie widzami. Jego obraz woła: Nie wyłączajcie siebie z tego wydarzenia! Jeśli rzeczywiście będziecie się wzorować na czynach Jezusa, to wtedy On przemieni wasze
czyny!
Chrześcijanie Ameryki Łacińskiej zarzucają europejskim chrześcijanom, Ŝe
uprawiają coś w rodzaju teologii z sali wykładowej (class–room–theology), teologii widzów8. W salach wykładowych dokonują jedynie obdukcji Ewangelii, co
zwykle nie ma Ŝadnego wpływu na ich praktykę. To powaŜny zarzut, i trzeba
przyznać, Ŝe nie jest nieuzasadniony. W ten sposób dotarliśmy do trzeciego
głównego zagadnienia teologii pastoralnej fundamentalnej: Samo analizowanie
nie wystarcza i choć pytanie o cele naszej działalności pastoralnej i jej przystawanie do sytuacji jest niezwykle waŜne, to decydujące jest pytanie o dalszy rozwój obecnej praktyki Kościoła. Tak więc – niby ów mnich z wyspy Reichenau –
teologia pastoralna pilnie zabiega o przemiany, o rozwój naszej działalności, o
reformę. Ten właśnie aspekt poszukiwań teologii praktycznej ujmujemy tu w
ramy pojęcia prakseologii. To, w jaki sposób moŜe być rozwijana praktyka Kościoła, jest pytaniem prakseologicznym.
I tak za sprawą biblijnego zdarzenia nieco bliŜsze stało się nam to, czym
powinna zajmować się teologia pastoralna fundamentalna: uwydatnianiem celów, analizowaniem sytuacji, ukazywaniem moŜliwości skutecznego działania
Kościoła. Zatem kryteriologia, kairologia i prakseologia to odpowiednie nazwy
poszczególnych działów teologii pastoralnej fundamentalnej.

Tłumaczył z języka niemieckiego: ADAM KALBARCZYK

8

G. C a s a l i s: Für Menschen – unmöglich! „Concilium” 22 (1986) s. 349—356.
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TEOLOGIA PRAKTYCZNA
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA • WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
TOM 4, 2003

MAREK JĘDRASZEWSKI

Kościół lokalny w dialogu ze światem
uniwersyteckim
Nie jest rzeczą łatwą mówić o dialogu Kościoła lokalnego ze światem uniwersyteckim, poniewaŜ zdajemy sobie sprawę z tego, Ŝe poszczególne Kościoły
lokalne w rozmaity sposób ten dialog prowadzą, w zaleŜności od miejscowej
tradycji a takŜe od konkretnych moŜliwości, jakimi aktualnie dysponują. Dlatego
teŜ zwrócę przede wszystkim uwagę na najbardziej waŜne elementy, które muszą
być wzięte pod uwagę przez te Kościoły, aby dialog ze światem uniwersyteckim
był jak najbardziej owocny.
Świadom jestem ciąŜącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił
Ewangelii (1 Kor 9, 16). Zapewne często pochylamy się nad tym wyznaniem św.
Pawła, pragnąc dotrzeć do podstawowego rdzenia zawartego w nim przesłania.
Odkrywamy wtedy, Ŝe Apostoł narodów nie napisałby tych słów, gdyby nie
świadomość – wypływająca z jego gorącej wiary – owej centralnej roli, jaką
zarówno w odniesieniu do Boga, jak i w odniesieniu do najgłębszych problemów
naszej człowieczej egzystencji odgrywa Jezus Chrystus. Genialnie wyraził to
prawie pięćset lat temu Blaise Pascal, który w jednej ze swych Myśli napisał:
Znamy Boga tylko przez Chrystusa, ale i siebie samych poznajemy tylko dzięki
Niemu. Jedynie przez Chrystusa poznajemy Ŝycie i śmierć. Z dala od Niego nie
wiemy, czym jest nasze Ŝycie ani nasza śmierć, ani Bóg, ani my sami1.
PoniewaŜ jesteśmy głęboko przekonani, Ŝe właśnie Chrystus poprzez swoje
nauczanie, a przede wszystkim poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie rzucił
światło na nas samych – na nasze Ŝycie i na naszą śmierć – a takŜe, Ŝe to On w
sposób najdoskonalszy odsłonił nam tajemnice Boga, to czujemy się zobowiązani do tego, aby w błogosławionym kręgu Chrystusowej światłości mogli się znaleźć inni ludzie. Stąd jesteśmy świadomi ciąŜącego na nas obowiązku, aby Chry1

B . P a s c a l: Myśli, n. 729.
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stusową prawdę głosić innym. Słowa św. Pawła stanowią swoiste przedłuŜenie
nakazu misyjnego zawartego w Ewangelii. Chrystus polecił wszystkim Apostołom iść na cały świat i nauczać wszystkie narody (por. Mt 28, 19), św. Paweł –
niejako odpowiadając Boskiego Mistrzowi – mówi o sposobie, w jakim osobiście przeŜywa owo polecenie: Jestem świadomy ciąŜącego na mnie obowiązku.
Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!
Ten obowiązek – pośród wielu innych adresatów działalności ewangelizacyjnej Kościoła lokalnego – odnosi się takŜe do świata uniwersyteckiego. Dawno
bowiem minęły czasy, w których to Tertulian stawiał retoryczne pytanie: CóŜ
mają wspólnego Ateny i Jerozolima? CóŜ Akademia i Kościół? CóŜ heretycy i
chrześcijanie? Nauka nasza pochodzi z portyku Salomona, który sam nauczał, Ŝe
w prostocie serca Pana szukać naleŜy. Co do mnie, niech sobie tworzą, jeśli
chcą, platońskie, stoickie lub dialektyczne chrześcijaństwo. My zaś od czasu
Chrystusa nie potrzebujemy juŜ badania ani szukania, odkąd została ogłoszona
Ewangelia2. OtóŜ – wbrew poglądom Tertuliana – Ateny mają wiele wspólnego
z Jerozolimą. Ateny to bowiem najpierw ludzie – mówiąc językiem Tertuliana:
owi heretycy, platończycy, stoicy, dialektycy – za których Chrystus takŜe umarł i
zmartwychwstał i których takŜe trzeba doprowadzić do zbawczej prawdy. To
właśnie usiłował uczynić św. Paweł, kiedy stanął na ateńskim Areopagu (por. Dz
17, 17—34). Ponadto Ateny to nauka, to ten wspaniały owoc ludzkiego ducha,
ciągle niespokojnego, dopóki nie dotrze do prawdy, który naleŜy ubogacić światłem Ewangelijnej prawdy, będącej dla wszystkich ludzkich, a przez to wycinkowych i niepełnych, prawd (odwołując się raz jeszcze do Tertuliana: dla nauki
heretyckiej, dla platonizmu, stoicyzmu, dla nauki dialektyków) kryterium prawdziwości lub teŜ dającej im ostateczny fundament, horyzont i sens. Wynika więc
z tego, Ŝe w tekście Tertuliana, do którego tu nawiązujemy, Ateny zawierają w
sobie przynajmniej dwa znaczenia: znaczenie subiektywne (ludzi, którzy uprawiają i głoszą naukę, a takŜe tych, którzy ich słuchają) oraz znaczenie obiektywne (odkryta i głoszona prawda, która przyjmuje postać doktryn czy nauk). Obydwa te znaczenia znajdują dla siebie jeden zwornik w postaci ludzkiej (to znaczy
odkrytej, sformułowanej i głoszonej przez człowieka) prawdy. Ta prawda ma się
spotkać z prawdą Ewangelii – i być przez nią przeniknięta. Przy tym spotkanie
prawdy Jerozolimy z prawdą Aten nie jest i nie pozostaje nigdy jednostronne.
Ateny dają takŜe coś Jerozolimie. W swych skutkach ten intelektualny dar ze
strony Aten moŜe przynieść Jerozolimie szkodę. Właśnie temu dał wyraz juŜ sam
Tertulian, dostrzegając niebezpieczeństwo wypaczenia czystości doktryny chrześcijańskiej. Stąd pisał on o platońskim, stoickim lub dialektycznym chrześcijaństwie. Ale Ateny mogą takŜe wzbogacić Jerozolimę bogactwem swej wiedzy o
świecie i człowieku. Wskutek tego w pełni wykształcony chrześcijanin, nic nie
2
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Te r t u l i a n: De Praescriptione haereticorum, 7.

tracąc ze skarbca swej wiary, będzie mógł z jeszcze większym podziwem i czcią
zwracać się do Stwórcy owych niezwykłych rzeczy, o których mówią mu nauki
szczegółowe.

I. Obecność Kościoła w środowisku uniwersyteckim
Te uwagi, dla których inspiracją stał się tekst Tertuliana pochodzący z przełomu II i III wieku, w duŜej mierze pozostają waŜne takŜe dla nas, ludzi Ŝyjących
1800 lat później, na progu XXI w. i III tysiąclecia. Kiedy bowiem usiłujemy
zrozumieć podstawowe zadania współczesnego nam uniwersytetu, bez trudu
moŜemy powiedzieć, Ŝe jednym z nich jest nieustanne poszukiwanie prawdy.
Właśnie ta wartość wyznacza specyfikę środowiska, które charakteryzuje wysoki
poziom wiedzy i wykształcenia, duŜy krytycyzm, ale takŜe – zwłaszcza w odniesieniu do studentów – entuzjazm młodości. Uniwersytet, który jest jednym z
arcydzieł ludzkiej kultury, jest jednocześnie szczególnym miejscem walki o pełne człowieczeństwo3. Jego zadaniem powinno być nauczenie samodzielnego
myślenia, które wyzwala potencjał umysłowy i duchowy człowieka. To wyzwolenie jest aktem osobowym, które dokonuje się w konkretnej uniwersyteckiej
wspólnocie. Odwołując się do całego aparatu naukowo-badawczo-twórczego,
pomaga człowiekowi w urzeczywistnianiu jego samego. Takie załoŜenia sprawiają, Ŝe droga uniwersytetu winna pokrywać się w sposób szczególny z drogą
tych wszystkich, którzy pragną zrealizowania się wielkich moŜliwości ludzkiego
ducha, umysłu, woli i serca. W ten sposób – nawiązując do słynnego sformułowania Jana Pawła II z programowej dla jego całego pontyfikatu Encykliki
Redemptor hominis – droga uniwersytetu staje się takŜe drogą Kościoła4.
Gdy chodzi o nauczanie Jana Pawła II odnośnie do obecności Kościoła w
środowisku akademickim, bez trudu moŜna spostrzec, Ŝe swą pełną troski uwagę
nie ogranicza tylko do samych studentów, lecz rozszerza ją w kierunku wszystkich członków wspólnoty akademickiej, a więc takŜe zwraca się do profesorów i
innych nauczycieli akademickich. Dlatego teŜ w swych licznych wypowiedziach,
zachęcając katolików do aktywnego uczestnictwa w dialogu prowadzonym z
uczonymi i badaczami, PapieŜ stwierdza: Kościół śledzi ze szczególnym zainteresowaniem Ŝycie świata uniwersyteckiego, gdyŜ ma świadomość, Ŝe w nim właśnie
kształtują się pokolenia, które w społeczeństwie jutra zajmą kluczowe stanowi3

Por. J a n P a we ł I I: Ewangelia drogą trudnego piękna Ŝycia. Do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 6 czerwca 1979 r. W: Jan Paweł II na ziemi polskiej. Libreria Editrice Vaticana.
Watykan 1979 s. 166.
4
Por. J a n P a we ł I I: Encyklika Redemptor hominis. Typis Polyglottis Vaticanis. Watykan
1979 n. 14.
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ska5. To przekonanie, a takŜe podstawowe zadania uniwersytetu i rola, jaką odgrywa on w spotkaniu wiary z kulturą, usprawiedliwiają działalność duszpasterską specyficznie nastawioną na świat uniwersytecki. Dzięki temu moŜna bowiem
zrealizować to, do czego tak często wzywa nas Jan Paweł II, mówiąc o konieczności ewangelizacji kultury i inkulturacji Ewangelii. Według PapieŜa, inkulturacja to wcielenie Ewangelii w rodzime kultury oraz wprowadzenie tych kultur w
Ŝycie Kościoła6. Ten sam temat został przez Niego poruszony w Adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa, gdzie pisze: Ewangelizacja kultury winna ukazać,
Ŝe równieŜ w tej dzisiejszej Europie moŜna Ŝyć w pełni Ewangelią pojmowaną
jako droga, która nadaje sens istnieniu. W tym celu duszpasterstwo musi wziąć
na siebie zadanie kształtowania mentalności chrześcijańskiej w zwyczajnym
Ŝyciu: w rodzinie, w szkole, w środkach społecznego przekazu, w świecie kultury,
pracy i ekonomii, w polityce, w wykorzystaniu wolnego czasu, w zdrowiu i w
chorobie7. Jest rzeczą oczywistą, Ŝe istotną częścią świata kultury jest świat
uniwersytecki. Dlatego teŜ PapieŜ stwierdza dalej: Szczególnie docenić trzeba
wkład chrześcijan, którzy prowadzą badania i wykładają na uniwersytetach:
przez »posługę myśli« przekazują oni młodym pokoleniom wartości dziedzictwa
kulturalnego, wzbogaconego przez dwa tysiąclecia doświadczenia humanistycznego i chrześcijańskiego. Głęboko przekonany o wartości instytucji uniwersyteckich, proszę teŜ, aby w róŜnych Kościołach lokalnych było rozwijane odpowiednie duszpasterstwo akademickie, umoŜliwiając wychodzenie naprzeciw aktualnym potrzebom kulturalnym8.
To papieskie „proszę teŜ” stanowi wielkie wyzwanie dla Kościołów lokalnych. Duszpasterstwo akademickie powinno się stać dla nich jednym z najwaŜniejszych – chociaŜ bardzo trudnych – zadań w ramach ich misji ewangelizacyjnej. Bez Ŝadnej przesady moŜna powiedzieć, Ŝe właśnie tutaj znajduje się pole
walki o przyszłość Kościołów lokalnych i ich skutecznej obecności we współczesnym Ŝyciu kultury. Wynika stąd ich wielka odpowiedzialność za duszpasterstwo akademickie.
Jak zauwaŜa ks. Adam Przybecki w swej monografii na temat duszpasterstwa akademickiego, z punktu widzenia głosiciela Ewangelii inkulturacja ozna5

J a n P a we ł I I: Wolność, współdziałanie, uniwersalność, słuŜba człowiekowi — warunkami
prawdziwego rozwoju kultury. Przemówienie do naukowców i przedstawicieli świata uniwersyteckiego. Madryt, 3 listopada 1982. W: Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie. Rzym
1986 s. 194 pkt. 9.
6
J a n P a we ł I I: Encyklika Slavorum Apostoli. Pallottinum. Poznań 1985 n. 21; por. takŜe –
Te n Ŝ e: Encyklika Redemptoris missio. Libreria Editrice Vaticana. Watykan 1990 n. 52—54.
7
J a n P a we ł I I: Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa. Libreria Editrice Vaticana. Watykan 2003 n. 58.
8
TamŜe, n. 59.
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cza wysiłek sprzyjający przenikaniu orędzia ewangelicznego do środowiska społecznego, któremu proponuje się rozwój zgodny z własnymi wartościami, o ile
moŜna je pogodzić z Ewangelią. Zmierza ona do stworzenia odpowiedniego klimatu dla rozwoju Kościoła w kaŜdym miejscu czy sektorze Ŝycia społecznego,
przy zachowaniu pełnego szacunku dla charakteru i ducha konkretnej społeczności ludzkiej. Pojęcie to zawiera w sobie ideę wzrastania, wzajemnego ubogacania osób i grup zaangaŜowanych w spotkanie Ewangelii ze środowiskiem społecznym9.
Jest zatem mowa o wysiłku, o propozycji rozwoju zgodnego z wartościami pozostającymi w zgodzie z wartościami Ewangelii, o postawie szacunku,
o potrzebie uznania autonomii, o osobowym wzrastaniu i o wzajemnym ubogacaniu. Nie ulega Ŝadnej wątpliwości, Ŝe stwierdzenia te stanowią elementy postawy prawdziwego dialogu. Ewangelizacja kultury i inkulturacja Ewangelii – w
tym przypadku w odniesieniu do środowiska uniwersyteckiego – posiada w swej
istocie, i musi mieć, charakter dialogowy.

II. Dialog jako szansa spotkania
W tym miejscu pojawia się jeden bardzo powaŜny problem. Aby zaistniał
dialog, muszą najpierw zaistnieć partnerzy dialogu. Inaczej mówiąc, trzeba, aby
obydwie strony tego dialogu zapragnęły. Nie wystarczy mówić jedynie o swojej
wierze, tak samo jak nie wystarcza świadczyć o posiadanej przez siebie oŜywiającej – czyli dającej prawdziwe Ŝycie – nadziei. Oczywiście, jest to bardzo waŜny punkt wyjścia dla zaistnienia dialogu. JednakŜe sam ten punkt nie wystarcza
dla jego rzeczywistej owocności. Konieczna jest bowiem postawa otwarcia, którą winna odznaczać się druga strona dialogu – ta, do której orędzie Ewangelii
jest kierowane. Musi być ktoś, kto zechce o tej wierze słuchać, i musi być ktoś,
kto tym świadectwem zechce się przejąć. Nawiązując do św. Pawła i jego mowy
na ateńskim Areopagu, dla Apostoła narodów istnienie Aten jako centrum ówczesnego Ŝycia intelektualnego jawiło się jako wezwanie do dania świadectwa o
swej wierze i nadziei. I to świadectwo dał w świetnie przygotowanej mowie o
Bogu, w którym wszyscy Ŝyjemy, poruszamy się i jesteśmy (Dz 17, 28). Kiedy
jednak zaczął mówić o zmartwychwstałym Chrystusie, większość słuchaczy go
wyśmiała. Zabrakło im postawy otwarcia. Prawdziwy dialog nie zaistniał. Dlatego teŜ Paweł ich opuścił (Dz 17, 33). Uznał, Ŝe dalsza jego obecność na Areopa9

A. P r z yb e c k i: Między poczuciem zagroŜenia a potrzebą obecności. Koncepcja duszpasterstwa akademickiego w Polsce po przełomie 1989 roku. Poznań 1999 s. 49. Uniwersytet im. A.
Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny. Studia i Materiały. Vol. 26.
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gu – przynajmniej w tej danej chwili – nie ma juŜ sensu. Stąd swoich słuchaczy
pozostawił w ich dotychczasowych błędach.
To jego odejście ma wymiar prawdziwie dramatyczny takŜe dla nas. Zdajemy sobie bowiem sprawę z tego, Ŝe współczesnemu światu trzeba dawać świadectwo (o) Ewangelii. śe, po wtóre, forma dania tego świadectwa winna być
przez nas dobrze przemyślana i przygotowana – jak to miało miejsce w przypadku Pawła, który rozpoczął swą mowę od nawiązania do ateńskiego ołtarza poświęconego Nieznanemu Bogu (Dz 17, 23). śe, po trzecie, wielokrotnie pogrąŜony w swych róŜnego rodzaju uprzedzeniach świat wcale nie chce nas słuchać –
jak to stało się takŜe udziałem Pawła. Stąd, po czwarte, konieczność, byśmy niekiedy zaniechali dalszego mówienia. I jednocześnie, po piąte, biada nam, gdybyśmy nie głosili Ewangelii (por. 1 Kor 9, 16). W tym wszystkim trzeba nam zachować wiele cierpliwości i wiary w działanie łaski BoŜej.
W tym miejscu raz jeszcze wracamy do problemu samego dialogu. AŜeby
mógł on zaistnieć w sposób rzeczywisty i owocny, trzeba najpierw dobrze poznać partnera tego dialogu. Jednocześnie trzeba uznać jego podmiotowość, w
tym takŜe jego autonomię. Te podstawowe zasady rządzące dialogiem odnoszą
się takŜe do dialogu między Kościołem lokalnym a światem uniwersyteckim.
Jeśli więc Kościół lokalny pragnie tego dialogu, musi najpierw zdawać sobie
sprawę z autonomii, jaką cieszy się kaŜdy uniwersytet. Jest to przecieŜ ta wartość, która juŜ u samych początków jego zaistnienia – a więc od czasów Średniowiecza – legła u źródeł jego sukcesów i dynamicznego rozwoju. Stąd jest to
– i całkiem słusznie – wartość zazdrośnie strzeŜona przez samo środowisko akademickie. Wyjątkiem są tutaj te uczelnie, którym przyszło działać w państwach o
charakterze totalitarnym. Niemcy, gdzie przez 12 lat panował nazizm, oraz kraje
Europy Środkowo-Wschodniej, które przez 45 lat musiały znosić jarzmo komunizmu, doskonale wiedzą, jak wyŜsze uczelnie, tracąc z jednej strony swą autonomię, stają się, z drugiej, bardzo waŜnym instrumentem władzy totalitarnej
usiłującej w moŜliwie maksymalnym stopniu zapanować nad umysłami podległych im społeczeństw. Uznanie faktu autonomii świata uniwersyteckiego nie
musi jednak automatycznie oznaczać obcości czy wręcz wrogości wobec Kościoła. Przeciwnie, głoszenie prawdy Chrystusowej przez Kościół oraz poszukiwanie
prawdy o człowieku i o świecie przez uniwersytet wyznaczają pole moŜliwego –
a nawet wręcz koniecznego – spotkania tych dwóch autonomicznych wobec siebie instytucji. Tym polem jest prawda – a w dalszej perspektywie dobro kaŜdej
osoby ludzkiej i w konsekwencji dobro całego społeczeństwa, którym zarówno
Kościół jak i uniwersytet pragną słuŜyć. Niewątpliwie, juŜ samo zrozumienie i
uznanie tego stwierdzenia nie zawsze jest sprawą łatwą i wymaga cierpliwego,
pełnego wzajemnego szacunku dialogu.
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WiąŜe się to zarazem z poznaniem partnera dialogu. Kościół lokalny musi
najpierw dokładnie zdać sobie sprawę z tego, ku jakiemu środowisku uniwersyteckiemu pragnie się zwrócić ze swym ewangelijnym przesłaniem. Wbrew bowiem dość pobieŜnym sądom, w swej strukturze oraz w realizowanych zadaniach i celach uniwersytet nie jest wcale instytucją jednorodną. Model współczesnego uniwersytetu zdecydowanie róŜni się od tego, jaki powstał w epoce Średniowiecza. Reformacja, która zakwestionowała autorytet Kościoła, a następnie
niechrześcijańskie, niekiedy wręcz antychrześcijańskie ideologie i filozofie doby
Oświecenia, na koniec prawodawstwo napoleońskie sprawiły, Ŝe w XIX w. zarysowały się cztery zasadnicze koncepcje uniwersytetu: niemiecka, angielska, amerykańska i francuska10. W sposób istotny róŜniły się one między sobą co do swej
struktury, celów i zadań.
Zgodnie z postulatami Wilhelma von Humboldta i Johanna Gottlieba Fichtego, uniwersytet niemiecki, którego model obowiązywał takŜe w Polsce, był
nastawiony na odkrywanie, uzyskiwanie i przekazywanie studentom wiedzy i
prawdy o całej rzeczywistości. W swych załoŜeniach miał się charakteryzować
jednością nauczania i badań naukowych, miał teŜ uczyć bardziej myślenia niŜ
konkretnego zawodu. Zadanie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przekazywania umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy zostawiał on
bowiem szkołom zawodowym.
Na ukształtowanie się modelu uniwersytetu angielskiego ogromny wpływ
wywarł kardynał John Henry Newman. Podobnie jak Humboldt uwaŜał on, Ŝe
uniwersytet powinien słuŜyć poznawaniu prawdy dla niej samej, a nie dla celów
praktycznych. Podkreślał przy tym wagę nauczania filozoficznego jako podstawy
do uzyskania syntetycznego widzenia całej rzeczywistości. Podstawowym zadaniem uniwersytetu było, według niego, kształcenie i wychowanie mądrego i dobrego moralnie człowieka, prawdziwego gentelmana, a jednocześnie prawego
chrześcijanina. W odróŜnieniu jednak od Humboldta kardynał Newman sądził,
Ŝe naleŜy oddzielić nauczanie (dydaktykę) od badań naukowych: nauczanie miało być domeną uniwersytetu, natomiast badania naukowe powinny dokonywać
się w akademiach naukowych.
Natomiast o modelu uniwersytetu amerykańskiego moŜemy mówić od roku
1876, kiedy to powstał Uniwersytet Johna Hopkinsa. Charakteryzował się on
bliskimi związkami między nauką a praktyką Ŝyciową. Chodziło w nim przede
wszystkim o to, by umiejętnie przekształcać teorie w skuteczny instrument po10

Por. S . Wi e l g u s: Uniwersytet – wczoraj, dziś, jutro: paradygmaty, modele, zadania. W:
Kościół a Uniwersytet. Materiały z Sympozjum 23 listopada 2002 r. Uniwersytet Śląski. Katowice
2002 s. 14—27.
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stępu cywilizacyjnego. Stąd postulowano ścisłe powiązanie dydaktyki z prowadzonymi przez danego profesora pracami naukowymi.
Na koniec francuska koncepcja uniwersytetu wiąŜe się z Napoleonem, według którego uniwersytet miał stanowić istotny element polityki i władzy państwowej. Jego zadaniem miało być kształcenie lojalnych i uŜytecznych sług państwa. Dlatego teŜ zarządzanie uczelnią spoczywało nie w rękach demokratycznie
wybranych władz, lecz w rękach urzędników państwowych. W gruncie rzeczy
struktura uniwersytetu miała przypominać, zgodnie z ideą Napoleona, zhierarchizowaną strukturę szkoły oficerskiej. Na szczęście dla nauki francuskiej, w
pełni takiego modelu nie udało się wprowadzić w Ŝycie, niemniej jednak we
Francji wyraźne jest upaństwowione i centralne zarządzanie szkolnictwem, w
tym takŜe szkolnictwem wyŜszym.
Przy wszystkich powyŜej wspomnianych róŜnicach między tymi modelami,
łatwo dostrzec jedną, wspólną im cechę. Jest nią odrzucenie jednej z podstawowych cech uniwersytetu średniowiecznego, a mianowicie jej powszechnego i
masowego charakteru. Dziewiętnastowieczny uniwersytet stał się uczelnią elitarną. W wieku dwudziestym, którego jesteśmy bezpośrednimi spadkobiercami,
ta cecha przestała juŜ obowiązywać. Dostępność młodzieŜy do studiów uniwersyteckich jest dzisiaj ogromna. Wraz z nią tym bardziej rośnie odpowiedzialność
uniwersytetu za kreowanie kształtu współczesnego społeczeństwa. Jest to tym
waŜniejsze, Ŝe coraz bardziej teŜ widać pogłębiającą się przepaść między tym
obrazem świata, który dają nam nauki matematyczno-przyrodnicze, a obrazem
świata, który jest wytworem nauk humanistycznych, zwłaszcza filozofii i teologii. W związku z tym powstaje jedno zasadnicze pytanie: jaki powinien być
współczesny uniwersytet, aby jego absolwenci umieli przezwycięŜyć ów szczególny dualizm istniejący między tymi dwoma obrazami świata i aby potrafili
dostrzec, Ŝe te obrazy nie są w stosunku do siebie sprzeczne, lecz w jakiejś mierze wobec siebie komplementarne.
Pytanie to kieruje naszą uwagę na to, co moŜna by nazwać paradygmatem
czy teŜ wizją ideową uniwersytetu.
Wydaje się, Ŝe w czterech omówionych juŜ poprzednio rodzajach uniwersytetu – w uniwersytecie niemieckim, angielskim, amerykańskim i francuskim –
dadzą się zauwaŜyć dwa zasadnicze paradygmaty. Pierwszym jest paradygmat
uniwersytetu klasycznego. Jest to, inaczej mówiąc, paradygmat uniwersytetu
tradycyjnego, zakorzenionego w kulturze grecko-rzymskiej oraz w chrześcijańskiej wizji rzeczywistości. Jego podstawową cechą jest to, Ŝe kształci on młodzieŜ uniwersalnie. W swej pracy łączy bowiem nauczanie i wychowywanie
studentów, prowadzenie badań naukowych i promowanie fundamentalnych dla
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człowieka wartości a takŜe spełnianie określonych funkcji usługowych wobec
społeczeństwa. Idei uniwersytetu klasycznego przyświeca idea, Ŝe istnieją wartości absolutne, niezmienne i niezaleŜne od ludzkiej woli. Wartości te moŜna odkryć i poznać. One nadają sens ludzkiej egzystencji i one sprawiają, Ŝe rzeczywistość poznawana przez człowieka nie ogranicza się jedynie do sfery materialnej,
lecz ma takŜe wymiar transcendentny. Ten paradygmat istnieje po dzień dzisiejszy w wielu uniwersytetach świata, zwłaszcza w katolickich.
W wyraźnej opozycji do paradygmatu uniwersytetu klasycznego znajduje
się paradygmat uniwersytetu pozytywistycznego, który uformował się w połowie
XIX wieku. U jego podstaw moŜna bez trudu odnaleźć filozofię o charakterze
redukcjonistycznym, która sprowadza rzeczywistość do samej materii. Dominuje
w niej przekonanie, Ŝe jedynie nauki matematyczno-przyrodnicze mają walor
wiedzy prawdziwie naukowej i Ŝe tylko one pozwalają opisać to, co istnieje.
Stąd w uniwersytecie pozytywistycznym wyraźnie oddziela się fakty od wartości, eliminując te ostatnie z kształcenia akademickiego. W konsekwencji kładzie
się w nim wielki nacisk na ścisłość badań naukowych i moŜliwie najlepsze przygotowanie zawodowe jego absolwentów. Z drugiej strony niejako programowo
rezygnuje się z wychowania moralnego, a tym bardziej religijnego, usiłując zepchnąć na margines swej działalności problematykę etyczną i filozoficzną, a juŜ
szczególnie teologiczną.
JednakŜe bolesne doświadczenia XX wieku, z jego wojnami i totalitarystycznymi ideologiami, sprawiły, Ŝe dla wielu ludzi w jakiejś mierze ten paradygmat uniwersytetu pozytywistycznego skompromitował się. Przekonano się
bowiem aŜ nadto dobitnie, Ŝe sama nauka nie jest w stanie rozwiązać najbardziej
palących egzystencjalnych, światopoglądowych i moralnych problemów współczesnego człowieka. Dlatego teŜ w ostatnich dziesięcioleciach jesteśmy świadkami powstawania trzeciego paradygmatu uniwersytetu – uniwersytetu postmodernistycznego. Charakteryzuje się on sceptycyzmem w stosunku do przekonania, Ŝe jedyną drogą prowadzącą do prawdy jest pozytywistycznie rozumiana
nauka i Ŝe ludzki rozum jest w stanie poznać całą rzeczywistość. Koncepcja
postmodernistyczna głosi schyłek, wręcz upadek myślenia jednoznacznego i
pewnego. W miejsce prawdy absolutnej i pewnej głosi przekonanie o istnieniu
prawdy jedynie przybliŜonej. Rezygnując z prawdy obiektywnej, opowiada się
za prawdą, do której dochodzi się drogą osobistej intuicji, w gruncie rzeczy nie
dającej się przekazać innym. Zarzuca koncentrowanie się na szczegółach, próbując osiągnąć syntetyczne rozumienie całości. Odchodzi od pojmowania rzeczywistości w kategoriach statycznych struktur na rzecz rozumienia jej w kategoriach procesów o charakterze dynamicznym. Ten postmodernistyczny paradygmat uniwersytetu w sposób bardzo widoczny zakorzenia się w wielu uczelniach
świata, zwłaszcza na uczelniach amerykańskich. Ze względu na wielką liczbę ich
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studentów i absolwentów wpływa on coraz silniej na sposób myślenia i postępowania współczesnych ludzi, zwłaszcza związanych ze szkolnictwem i środkami społecznego przekazu, a poprzez nich na szerokie warstwy społeczeństwa. W
związku z tym coraz powszechniejsze jest propagowanie relatywizmu poznawczego, etycznego i moralnego. Tym samym podwaŜa się same podstawy
kultury zachodniej, która jest zbudowana na przekonaniu o istnieniu i o moŜliwości poznania obiektywnej prawdy i obiektywnego dobra.
Istnienie róŜnych koncepcji uniwersytetu (niemieckiego, angielskiego, amerykańskiego i francuskiego), a zwłaszcza istnienie trzech paradygmatów uniwersytetu (klasycznego, pozytywistycznego i postmodernistycznego) stawiają przed
Kościołem lokalnym konieczność postawienia sobie jednego zasadniczego pytania: jaka koncepcja uniwersytetu, a przede wszystkim jaki jego paradygmat
urzeczywistnia się na jego terenie? Nie jest przy tym wykluczone, Ŝe na terenie
jednego Kościoła lokalnego będą istniały róŜne paradygmaty uniwersytetu, gdyŜ
mogą istnieć róŜne uczelnie realizujące w swych załoŜeniach róŜne cele i posługujące się w ich realizacji róŜnymi metodami. Podział ten moŜe iść nawet poprzez jedną tylko uczelnię, na której, na przykład, będzie istniał wydział teologiczny urzeczywistniający paradygmat uniwersytetu klasycznego, wydział nauk
przyrodniczych opowiadający się za paradygmatem pozytywistycznym oraz wydział nauk społecznych realizujący paradygmat postmodernistyczny. W kaŜdym
razie dialog Kościoła lokalnego z uniwersytetem w sposób istotny powinien być
uzaleŜniony od faktu, jaki paradygmat przyświeca temu środowisku uniwersyteckiemu, z którym Kościół pragnie ów dialog prowadzić.

III. RóŜne formy dialogu
W przypadku paradygmatu uniwersytetu klasycznego, zwłaszcza jeśli jest
nim uniwersytet katolicki, dialog ten wydaje się być czymś naturalnym. Jako
punkt wyjścia istnieje przecieŜ ten sam – lub bardzo zbliŜony – system wartości.
Stąd w tym przypadku zadaniem Kościoła jest, jak się wydaje, takie wielorakie
działanie duszpasterskie, które będzie wskazywało i umacniało przekonanie, Ŝe
ostatecznym fundamentem i uzasadnieniem tego systemu wartości jest Jezus
Chrystus i jego zbawcza Ewangelia. Niewątpliwie wielką rolę mają w tym do
spełnienia wydziały teologiczne istniejące na terenie tegoŜ Kościoła lokalnego
czy to jako niezaleŜne uczelnie czy teŜ jako wydziały w ramach uniwersytetów
państwowych, lub teŜ inne wyŜsze instytuty wiedzy religijnej.
Natomiast wtedy, kiedy partnerem dialogu jest uniwersytet o paradygmacie
pozytywistycznym, ewentualny jego dialog z Kościołem lokalnym jest na pewno
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duŜo trudniejszy juŜ w samym punkcie wyjścia. Ze strony tegoŜ uniwersytetu
konieczne jest bowiem pewne otwarcie polegające na gotowości przyjęcia i
uznania za racjonalną takŜe tej filozofii, która przyjmuje istnienie bytów nie
tylko materialnych. Inaczej mówiąc, konieczne jest więc wtedy zrezygnowanie
ze swoistego czysto materialistycznego doktrynerstwa. Wydaje się bowiem, Ŝe
bez zaistnienia tego warunku ewentualny dialog przypominałby rozmowę pewnego swej ostatecznej prawdy racjonalisty z kimś, kogo on z góry oceniałby jako
człowieka nie (dość) wykształconego. W kaŜdym razie Kościół lokalny prowadzący dialog z takim uniwersytetem w swojej argumentacji winien wskazywać
na to, iŜ sama praktyka dobitnie pokazuje, Ŝe pozytywistyczny paradygmat uniwersytetu przynosi niekorzystne konsekwencje zarówno dla samych absolwentów, jak i całego społeczeństwa. Relacje międzyludzkie, które są pozbawione
wymiaru transcendencji i które pozostają skoncentrowane na dobrach czysto
ekonomicznych (wolny rynek, konkurencja, zysk), są w swej istocie poddane
redukcji i wytwarzają, by uŜyć tutaj wyraŜenia Herberta Marcuse – „człowieka
jednowymiarowego”. Człowiek, by mógł być w pełni człowiekiem, musi być
otwarty na Transcendencję i zakorzenione w Niej obiektywne i trwałe wartości.
W konsekwencji rzeczywistość tego świata – i Ŝyjącego w nim człowieka – jawi
się jako bardziej bogata i złoŜona, niŜ ta, o której są w stanie powiedzieć same
tylko nauki matematyczno-przyrodnicze. W głoszeniu tej prawdy Kościół lokalny powinien, podobnie jak w przypadku uniwersytetu o paradygmacie klasycznym, korzystać z pomocy wydziałów teologicznych lub wyŜszych instytutów
wiedzy religijnej. Dzięki temu staje się moŜliwy taki dialog, jaki ma miejsce w
Poznaniu, gdzie od kilku juŜ lat urządza się sympozja naukowe, których organizatorami są Wydział Teologiczny i Polska Akademia Nauk. Ich tematem są takie
zagadnienia, jak prawda, ewolucja, czas, czy śmierć, widziane z perspektywy
nauk przyrodniczych, filozofii i teologii. Natomiast w swej działalności ściśle
duszpasterskiej Kościół lokalny powinien ukazywać wielkość człowieka, który
swą pełnię moŜe uzyskać jedynie w Chrystusie.
Trzeba tutaj dodać, Ŝe sytuacja ewentualnego dialogu jest jeszcze trudniejsza – o ile wręcz niemoŜliwa – gdy pozytywistyczny paradygmat uniwersytetu
zostaje podporządkowany ateistycznej indoktrynacji. Miało to miejsce, jak dobrze wiemy, w państwach, w których przez kilka dziesięcioleci w sposób niemal
absolutny dominował system marksistowski. Doświadczenie tych państw,
zwłaszcza Polski, pokazuje, Ŝe trzeba wtedy budować struktury, które poprzez
swoje programy stanowią swoistą alternatywę dla oficjalnie istniejącej rzeczywistości uniwersyteckiej, a poprzez swoje działanie wywierają wpływ na formowanie się w pierwszej kolejności studentów, a w drugiej profesorów. Duszpasterstwo akademickie w Polsce w czasach rządów komunistycznych zajmowało
się nie tylko Ŝyciem wprost religijnym (w tym liturgią i szafarstwem sakramen-
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tów), ale pełniło takŜe wielką rolę edukacyjną, zwłaszcza gdy chodzi o naukę
historii, filozofii i społeczne nauczanie Kościoła. Dzisiejsi rektorzy i profesorowie polskich uczelni państwowych, którzy są otwarci na dialog z Kościołem, to
w ogromnej większości absolwenci dawnych duszpasterstw akademickich. Dzisiaj moŜemy z radością stwierdzić, Ŝe dawny wielki wysiłek duszpasterski Kościoła odnoszący się do środowisk akademickich, przyniósł piękne owoce.
Podobnie trudny, choć z innych przyczyn, jest dialog Kościoła lokalnego z
uniwersytetem o paradygmacie postmodernistycznym. Niewątpliwie, moŜna
wskazać tu na pewne elementy istniejące w tym uniwersytecie, które muszą budzić uznanie i które mogą być zaczątkiem dialogu. Uznać przecieŜ trzeba wagę
ekologicznego i holistycznego traktowania świata przez ten uniwersytet oraz
takie wychowanie młodzieŜy, które kładzie akcent na ducha prawdziwej tolerancji, dalekiej od braku wraŜliwości na zło, terroryzm, wojny, czy zdziczenie moralne. Zasada wzajemnego poszanowania i tolerancji, jeśli nie są pustymi hasłami, pozwalają niewątpliwie na to, by się spotkać i ze sobą rozmawiać. Punkt
wyjścia do dialogu jest więc bez wątpienia łatwiejszy, niŜ miało to miejsce w
przypadku uniwersytetu o paradygmacie pozytywistycznym. Natomiast zasadnicza trudność w prowadzeniu dialogu polega na stosunku do prawdy. Kościół
głosi tę jedyną i najwyŜszą Prawdę, którą jest Jezus Chrystus. Jak jednak o niej
mówić poszczególnemu człowiekowi czy teŜ ludziom tworzącym instytucję,
która w swych podstawowych załoŜeniach neguje istnienie jakiejkolwiek obiektywnej i trwałej prawdy? Jak o najwyŜszej prawdzie mówić ludziom przyjmującym zarówno w teorii, jak i w praktyce swego Ŝycia relatywizm poznawczy i
moralny? Oto wyzwanie, które stoi przed Kościołem lokalnym. Wydaje się, Ŝe
od strony teoriopoznawczej trzeba tu wrócić – mutatis mutandis – do tradycyjnych argumentów przeciwko sceptycyzmowi. Tutaj znowu pojawia się konieczność posiadania przez Kościół lokalny odpowiednich struktur i odpowiedniego
zaplecza o charakterze intelektualnym do prowadzenia tego dialogu. W praktyce
duszpasterskiej trzeba natomiast ukazywać wyzwoleńczą dla człowieka i całego
społeczeństwa moc prawdy – prawda was wyzwoli (por. J 8, 32).
Wydaje się takŜe, Ŝe bardzo waŜnym elementem dialogu – choć prowadzonego nie bezpośrednio – ze strony Kościoła lokalnego jest jego wysiłek polegający na swoistej promocji postaci związanych ze światem uniwersyteckim,
szczególnie profesorów. Chodzi o to, by uczynić ich widzialnymi i słyszalnymi
poprzez uczestnictwo w róŜnego rodzaju gremiach cieszących się duŜym prestiŜem społecznym. Raz jeszcze uciekając się do przykładu wziętego z Poznania,
chciałbym tu wspomnieć o Radzie Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim
skupiającej wybitnych uczonych i profesorów. Publikowane co jakiś czas ich
wypowiedzi odnośnie do palących problemów społecznych są, z jednej strony,
uwaŜnie słuchane, natomiast z drugiej strony pokazują społeczeństwu wybitne
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postaci Ŝycia naukowego, których głos staje się w jakiejś mierze głosem Kościoła. Tym samym przyczyniają się one do zachwiania istniejących jeszcze niekiedy
oświeceniowych uprzedzeń wobec Kościoła będącego jakoby siedzibą Ciemnogrodu.
Na koniec chciałbym zwrócić uwagę na konieczność wielkiej cierpliwości w
prowadzeniu przez Kościół lokalny dialogu ze środowiskiem uniwersyteckim. W
duŜej mierze jego owoce nie od razu będą widoczne. Być moŜe objawią się dopiero po upływie wielu lat. Nie zapomnijmy jednak: tutaj chodzi o wielki trud
inkulturacji zmierzającej do tworzenia odpowiedniego klimatu dla rozwoju Kościoła w Ŝyciu uniwersyteckim, przy zachowaniu pełnego szacunku dla charakteru i ducha tej właśnie społeczności ludzkiej. Jeśli inkulturacja zawiera w sobie
ideę wzrastania, wzajemnego ubogacania osób i grup zaangaŜowanych w spotkanie Ewangelii ze środowiskiem społecznym11, to mieści juŜ w sobie szczególne otwarcie na prawdę i dobro. Trzeba mieć zawsze nadzieję, Ŝe otwarcie to
doprowadzi wielu ludzi do spotkania z Prawdą NajwyŜszą i z Dobrem, które nie
ma Ŝadnych granic.

11

A. P r z yb e c k i, dz. cyt., s. 49.
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Między poszukiwaniem porozumienia a błędnym kołem
powrotu do konfliktów. Dialog międzyreligijny
chrześcijan i muzułmanów

Niekiedy trudno się oprzeć wraŜeniu, Ŝe historia kontaktów między chrześcijanami i muzułmanami zatacza pętlę i co pewien czas, jak zbłąkany wędrowiec, wraca w stare, utarte koleiny. Czy we wzajemnych kontaktach jesteśmy
skazani jedynie na błąkanie się po bezdroŜach i sięganie po rozwiązania siłowe,
tylko pozornie najskuteczniejsze i najprostsze? Czy narosłe przez wieki nieporozumienia, uprzedzenia i krzywdy tworzą balast tak cięŜki, Ŝe nieuchronnie ciągnie on zarówno muzułmanów, jak i chrześcijan na dno nieustannych walk i
kłótni? Czy teŜ moŜe wspólnie dopracujemy się czasów, gdy wyznawcy obu
religii będą starali się lepiej nawzajem rozumieć, okazywać sobie szacunek i
wspomagać w działaniach, mających na celu wychwalanie i pełnienie woli
wszechmogącego Boga? W ciągu czternastu wieków wszelkie próby budowy
porozumienia tonęły w odmętach rozpętywanych wojen i podsycania atmosfery
wrogości. Do niedawna Kościół aktywnie współuczestniczył w budowaniu wrogości wobec muzułmanów. Od czasu Soboru Watykańskiego II obserwować
moŜna jednak zmianę nastawienia Kościoła katolickiego nie tylko do wyznawców innych religii, ale takŜe do samych tradycji religijnych. TakŜe członkowie
Światowej Rady Kościołów pracują nad zmianą własnego nastawienia do islamu
i muzułmanów. Czy poszukiwanie trwałego porozumienia, a więc dialog międzyreligijny, leŜy poza moŜliwościami chrześcijan i muzułmanów? Czy teŜ brakuje
jedynie chęci? A moŜe zbyt duŜe są zewnętrzne (pozareligijne) przeszkody?
Ostatnio, szczególnie w Europie Zachodniej, promuje się postrzeganie kontaktów chrześcijańsko-muzułmańskich jedynie pod kątem konfliktów. Nie jest to
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spojrzenie nowe i co jakiś czas staje się ono, niestety, dominujące. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe zachodnioeuropejskie spojrzenie na kontakty między chrześcijanami i muzułmanami nie jest jedyne, choć usiłuje się czasem nadać mu charakter uniwersalny. Europejczycy z północno-zachodniej części kontynentu
przez ostatnie dwieście lat kolonialnej dominacji w świecie narzucili własną
perspektywę kontaktów z muzułmanami, które bardzo często były walką.
David Kerr, znawca historii kontaktów chrześcijańsko-muzułmańskich,
zwraca uwagę na fakt, Ŝe zachodnioeuropejskie uporczywe postrzeganie islamu
jako geopolitycznego problemu, który naleŜy rozwiązać siłowo, jest hiszpańskoportugalską spuścizną, wywodzącą się z czasów rekonkwisty1. Niestety, niektórzy chrześcijanie i muzułmanie ciągle nie potrafią wydostać się poza ten sposób
patrzenia, który w znacznym stopniu stanowi kontynuację perspektywy kolonialnej. Chrześcijanie w innych regionach świata mają własną historię kontaktów z
muzułmanami. Nie brak w niej momentów krwawych (a niektórzy chcą dostrzegać tylko takie), ale obfituje ona takŜe w dosyć długie okresy wypełnione pokojową koegzystencją i twórczą rywalizacją. Nawet w tak poszarpanych obecnie
wojną regionach, jak na przykład Palestyna, starsi ludzie wspominają czasy, gdy
sąsiedzi – wyznawcy róŜnych religii – zapraszali się wzajemnie na świętowanie
religijnych świąt. Poszerzona perspektywa, niezbędna dla odkrycia róŜnorodności kontaktów muzułmańsko-chrześcijańskich, powinna zawierać głębsze spojrzenie na dialog międzyreligijny.

I. Dialog międzyreligijny
Zamierzam przyjrzeć się dialogowi międzyreligijnemu z perspektywy wzajemnych odniesień między chrześcijanami i muzułmanami. Oczywiście, w pewien sposób refleksja ta będzie dotyczyła relacji między wszystkimi religiami.
ChociaŜ współcześnie uŜywa się często sformułowania „dialog chrześcijańskomuzułmański”, to uwaŜam, Ŝe określenie to trzeba stosować z wielkim umiarem,
rezerwując wyłącznie dla określenia takich kontaktów, w których obie strony
starają się wzajemnie zrozumieć i poszukują najwyŜszego dobra. Konieczne
wydaje się zatem znalezienie innego, nadrzędnego terminu.

1
Muzułmanów z filipińskiej wyspy Mindanao Hiszpanie nazwali Moros (Maurowie) i zastosowali przeciw nim znaną z własnego kraju strategię, czyli akcję zbrojną (D. K e r r: ChristianMuslim Relations: Lessons from History. W: M. I p g r a v e [ed.]: The Road Ahead. Londyn 2002 s.
32—33, 36).
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1. ZróŜnicowanie terminologii
Kontakty chrześcijańsko-muzułmańskie trwają od pierwszych lat formowania się muzułmańskiej wspólnoty religijnej. Wzajemne stosunki przybierały
formę spotkań, zderzeń i współpracy, ocierając się niekiedy nawet o pewną formę dialogu międzyreligijnego2. Dialog ten nie jest tym samym, co współpraca,
mająca na celu głównie znalezienie praktycznych sposobów rozwiązywania problemów, trapiących zarówno chrześcijan, jak i muzułmanów. Dialog ten nie jest
takŜe tym samym, co spotkania, które mogą ograniczać się do Ŝyczliwego realizowania dobrosąsiedzkich stosunków. Współpraca i spotkania nie wyczerpują
bowiem tego dialogu. Liczne zaś zderzenia między muzułmanami i chrześcijanami trudno traktować jako przejawy dialogu. Wydaje się zatem, Ŝe termin „kontakty” jest właściwszy jako termin nadrzędny. Ogarnia on swoim zakresem zarówno dialog, jak i współpracę, spotkania, jak i zderzenia. Przez te ostatnie rozumiem walkę zbrojną oraz pisemne lub ustne polemiczno-apologetyczne starcia
między chrześcijanami i muzułmanami. Zderzenia, chociaŜ liczne w historii wzajemnych kontaktów, oczywiście nie są w nią wpisane jako nieuniknione. Starcia
często nie wypływały z róŜnicy religii, lecz wywoływane były głównie przez
czynniki polityczne i ekonomiczne (czyli walkę o władzę i dostęp do zasobów
materialnych).
2. Popularność dialogu
W ostatnich dziesięcioleciach pojęcie „dialog” znacząco zyskało na popularności. Mówi się o konieczności stosowania postawy dialogu we wszystkich
moŜliwych sytuacjach: od relacji w ramach rodziny przez kontakty między
przedstawicielami róŜnych grup społecznych i instytucji działających w państwie
aŜ po relacje międzynarodowe i międzykulturowe. UŜywa się tego pojęcia z
ogromną łatwością, gdyŜ współcześnie jesteśmy bardziej skłonni (przynajmniej
teoretycznie) do rozwiązywania problemów i sporów bez uŜywania przemocy, a
przy tym raŜą nas wszelkie autorytarne postawy. W popularnym rozumieniu
dialog jest najczęściej pojmowany jako rozmowa czy debata, w wyniku której
dochodzi się do ustalenia wspólnego stanowiska w danej kwestii. W taki sposób
definiują go takŜe słowniki3. To wspólne stanowisko rozumie się jednak zazwyczaj jako zgodę wszystkich stron na jedno, konkretne rozwiązanie osiągnięte na
2
MoŜna by tu jako przykład podać debatę między kalifem Al - M a h d i m i nestoriańskim patriarchą Tymo t e u s z e m I pod koniec VIII w. (zob. R. C a s p a r: Les versions arabes du dialogue
entre le catholicos Timothée I et le caliphe al-Mahdi. „Islamochristiana”. T. 3: 1977 s. 107—175).
Z drugiej strony Tymo t e u s z o wi zarzuca się zbytnio teoretyczną refleksję, bez konkretnych odniesień do Ŝycia codziennego (zob. J. M. Ga u d e u: Encounters and Clashes. Islam and Christianity in History. Vol. I. A Survey. Rzym 1990 s. 36).
3
Słownik współczesnego języka polskiego. T. 1. Warszawa 1998 s. 171.
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drodze negocjacji, w trakcie których wszystkie strony poszły na pewne ustępstwa. Jest to zrozumiałe i akceptowane. Problem pojawia się wtedy, gdy takie
pojęcie dialogu zostanie przeniesione na róŜne dziedziny Ŝycia jako „pojęciewytrych”. Wyraźnym tego przykładem jest sfera kontaktów międzyreligijnych.
3. Dialog międzyreligijny – inna kategoria dialogu
W kontekście kontaktów międzyreligijnych potoczne rozumienie dialogu jako procesu negocjacyjnego bardzo utrudnia i wypacza pojmowanie ich istoty.
Wielu ludziom dialog międzyreligijny kojarzy się bowiem z negocjowaniem
wspólnego stanowiska, czyli rozmywaniem granic w imię jakiejś poprawności
politycznej, lub ograniczaniem się tylko do poszukiwania elementów wspólnych
z pomijaniem róŜnic. Sytuację określaną jako „dialog chrześcijańsko-muzułmański” przedstawia dziennikarz „Der Spiegel” Jochen Bölsche, którego tekst pod
polskim tytułem „Dialog zakłamany” przedrukowano w „Tygodniku Powszechnym”. Bölsche stara się ukazać, Ŝe z jednej strony Kościoły chrześcijańskie w
Niemczech (a przynajmniej niektórzy ich przedstawiciele) upatrują w dialogu
panaceum na kaŜdy problem, lecz jednocześnie dialog z muzułmanami obserwuje się ze szczególną nieufnością i mnoŜą się wątpliwości, czy niekiedy dialog
ten nie jest prowadzony ze strony chrześcijańskiej ze zbytnią ustępliwością, jeśli
nie wręcz naiwnością4.
ChociaŜ tekst przedstawia jakąś formę kontaktów chrześcijańsko-muzułmańskich, to nie moŜna określić jej jako dialog międzyreligijny, bo w nim nie
ma miejsca na „ustępliwość” czy „naiwność”. Zdaniem Józefa Urbana, znawcy
zagadnień dialogu międzyreligijnego, problem ze zrozumieniem terminu „dialog” w jego teologicznym sensie wynika z jego stosunkowej nowości w słownictwie teologicznym, a takŜe z pewnej dewaluacji i zbanalizowania kategorii
dialogu nie tylko w popularnej świadomości, lecz takŜe w języku kościelnym i
teologicznym5. MoŜe wskazane byłoby zatem znalezienie innego niŜ „dialog”
słowa na oznaczenie istoty kontaktów międzyreligijnych, gdyŜ nie chodzi w nich
o negocjowanie swojego miejsca w świecie religijnego pluralizmu. Dialog międzyreligijny stanowi zupełnie odmienną kategorię dialogu.
Arabista Marek M. Dziekan nie uŜywa terminu „dialog międzyreligijny”, ale
omawia takŜe kontakty, jakie zachodzą na płaszczyźnie religijnej. Zdaniem
Dziekana mówienie o dialogu chrześcijańsko-muzułmańskim jest zwodnicze,
gdyŜ jego zwolennicy opierają go na wspólnych rzekomo dla obu religii płaszczyznach (np. wspólne źródła monoteistycznych religii, analogiczne elementy
4
5

173.
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J. B ö l s c h e: Dialog zakłamany. „Tygodnik Powszechny”. R. 2002 nr 5 (2743) s. 9.
J. U r b a n: Dialog międzyreligijny w posoborowych dokumentach Kościoła. Opole 1999 s.

dogmatyki i kultu). Tymczasem Dziekan wskazuje, Ŝe wyszukiwane zjawiska są
w obu religiach nazywane podobnie, lecz róŜne treściowo (hadŜdŜ nie jest peregrynowaniem, salat nie jest rozmową z Bogiem, Isa ibn Miriam nie jest toŜsamy
z Jezusem Chrystusem, a pojęcie Boga nie zawiera tej samej treści). Dziekan
mówi zatem o „dialogu zakłóconym”, którego uczestnicy, uŜywając tych samych
pojęć, w istocie się nie rozumieją6. Dostrzegając wagę nawet najmniejszych prób
nawiązania prawdziwego kontaktu międzykulturowego, Dziekan upatruje przyszłość kontaktów między „światem islamu a cywilizacją zachodnią” przede
wszystkim w tolerancji związanej ze wzajemnym szacunkiem, ale nie w dialogu.
Dziekan rozumie zatem dialog jako próbę sił, debatę lub walkę na argumenty, w
której obie strony zakładają swoją kulturową wyŜszość nad przeciwnikiem i
starają się przekonać go do przyjęcia swoich racji, wymuszając na nim takŜe
zmianę religijnej afiliacji. Takie rozumienie dialogu moŜna by wywnioskować z
konkluzji artykułu Dziekana7.
Jednym z najbardziej systematycznych opracowań zagadnień związanych z
dialogiem międzyreligijnym jest dokument Papieskiej Rady do Spraw Dialogu
Międzyreligijnego i Kongregacji Ewangelizacji Ludów z 1991 r. pt. „Dialog i
przepowiadanie”8. Dostrzegając wieloznaczność pojęcia „dialog”, autorzy dokumentu precyzują, Ŝe będą go uŜywali w następującym znaczeniu: (...) w kontekście pluralizmu religijnego termin dialog znaczy »całokształt pozytywnych i konstruktywnych stosunków międzynarodowych z osobami i wspólnotami innych
religii mających na celu wzajemne poznanie i obopólne ubogacenie« (D&M 3)
pozostając jednak wiernym prawdzie i respektując wolność kaŜdego. Implikuje
on teŜ świadectwo i pogłębienie swych przekonań religijnych (D&P 9).
Dialog międzyreligijny charakteryzuje się oczyszczaniem spojrzenia przez
odrzucanie uprzedzeń, nawracaniem się do Boga wszystkich zaangaŜowanych
weń uczestników oraz wzbogacaniem własnej wiary przez odkrywanie dotąd
niezauwaŜanych sposobów BoŜej obecności i BoŜego działania we własnej tra6

M. M. D z i e k a n: Spotkanie i konfrontacja. Kultura zachodnia i świat islamu. „Studia Bobolanum”. T. 1: 2003 s. 10. Krytykowane przez Dziekana podejście opisuje np. Ł. K a myk o ws k i:
Dialog. 4. Dialog międzyreligijny. W: M. R u s e c k i i in. (red.): Leksykon teologii fundamentalnej.
Lublin–Kraków 2002 s. 314.
7
W odniesieniu do tolerancji związanej ze wzajemnym szacunkiem D z i e k a n stwierdza: Z
tym, niestety, zarówno z jednej jak i z drugiej strony jest bardzo źle (M. M. D z i e k a n: Spotkania i
konfrontacja, dz. cyt., s. 6, 11).
8
Dialog i przepowiadanie. Tekst polski – „Nurt SVD”. R. 27: 1993 nr 3 (62) s. 75—106.
Odniesienia do dokumentu w dalszej części artykułu będą oznaczane skrótem „D&P”. Skrót
„D&M” oznacza dokument watykańskiego Sekretariatu dla Niechrześcijan zatytułowany: Postawa
Kościoła wobec wyznawców innych religii. Refleksje i wskazówki dotyczące dialogu i misji W: W.
C h r o s t o ws k i, R. R u b i n k i e wi c z (opr.): śydzi i judaizm w dokumentach Kościoła i nauczaniu
Jana Pawła II (1965—1989). Warszawa 1990 s. 44—59.
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dycji religijnej oraz poza nią9. Nie szuka się zatem wspólnego stanowiska ani nie
nakłania się partnerów do przyjęcia jednego poglądu i sposobu wierzenia w Boga, ale, dając świadectwo własnej wierze i oddaniu się Bogu, dąŜy się do odkrywania tego, jak Bóg działa w innych i poprzez innych ludzi. Towarzyszy temu przekonanie, Ŝe Bóg w sobie znany sposób doprowadza ludzi do zbawienia10.
Przyjęcie jednego zbawczego zamiaru Boga wobec całej ludzkości zakłada
jedność wszystkich ludzi na płaszczyźnie religijnej11. Skoro wierzymy, Ŝe istnieje jeden Bóg i Ŝe pragnie On zbawienia wszystkich ludzi, to musimy przyjąć, Ŝe
ten sam Bóg przemawia w sercach obu partnerów dialogu, ten sam Duch ich
łączy. Ten sam Bóg wzywa i kieruje rozmówców ku nim samym, dzięki ich
wzajemnemu świadectwu. W ten sposób stają się oni dla siebie nawzajem
znakiem, który prowadzi do Boga12. Jeśli Duch Święty formuje inne religie i
kultury, jednocząc je i przygotowując na przyjęcie Ewangelii, to wejście w
dialog z niechrześcijanami oznacza moŜliwość uczenia się od nich czegoś
waŜnego takŜe w wymiarze Ŝycia duchowego. W tej perspektywie istnieje
moŜliwość dialogu międzyreligijnego, czyli takiego w którym chrześcijanin nie
rezygnuje z własnych przekonań o powszechności misji Chrystusa i Kościoła13.
9

Ł. K a myk o ws k i: Dialog, dz. cyt., s. 313—314.
W relacji z sympozjum „Spotkanie z islamem”, które odbyło się w Papieskim Wydziale
Teologicznym „Bobolanum” w Warszawie w dniu 28 listopada 2002 r., reporter KAI napisał, Ŝe w
dyskusji panelowej stwierdziłem: nie naleŜy mówić o dialogu międzyreligijnym, ale o kontaktach z
islamem, gdyŜ dialog zakłada dojście do porozumienia. („Wiadomości KAI” [8 grudnia 2002] s.
5). Trudno się spierać, gdyŜ nie dysponuję nagraniem wypowiedzi, ale w takim ujęciu zawarty jest
zbyt duŜy skrót myślowy, który sugeruje, Ŝe dialog międzyreligijny zakłada dojście do porozumienia. Tymczasem jeśli „porozumienie” oznacza „wspólne stanowisko”, to tego właśnie dialog międzyreligijny nie zakłada. Relacja z tego samego sympozjum umieszczona na internetowym portalu
www.arabia.pl przedstawia moją wypowiedź inaczej i pod nią podpisuję się bez wahania: celem
takiego dialogu nie ma być rezygnacja z własnych przekonań i przejęcie przekonań drugiej strony.
Celem jest kontakt, moŜliwość spotkania z drugim człowiekiem bez apriorycznego oceniania go,
bez gotowych przesądów i stereotypów (http://www.arabia.pl/article.php?id=1345).
11
Przychodzą tu na myśl słowa J a n a P a wł a I I na temat modlitwy o pokój w AsyŜu w 1986
r.: Istnieje zatem tylko jeden plan BoŜy dla kaŜdej istoty ludzkiej, która przychodzi na ten świat
[...]. Plan BoŜy, jedyny i ostateczny, ma swoje centrum w Jezusie Chrystusie, Bogu i człowieku «w
którym ludzie znajdują pełnię Ŝycia religijnego i w którym Bóg wszystko z sobą pojednał» (Nostra
aetate, 2). [...] Ta właśnie pełna blasku tajemnica jedności rodzaju ludzkiego sięgająca jego stworzenia i zarazem tajemnica jedności zbawczego dzieła Chrystusa, które przyniosło ze sobą narodziny Kościoła jako szafarza i narzędzia – ujawniła się w sposób wyraźny w AsyŜu, pomimo istnienia nie tajonych bynajmniej czy łagodzonych róŜnic wyznaniowych” (J a n P a we ł I I: To, co powinno stać się kontynuacją spotkania w AsyŜu. Przemówienie do Kurii Rzymskiej 22 XII 1986 r.
„L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 7: 1986 nr 11–12 s. 15).
12
J. D u p u i s: Dialog międzyreligijny w społeczeństwie wieloreligijnym. „śycie Duchowe”.
R. 2000 nr 24 s. 64.
13
Ł. K a myk o ws k i: Dialog, dz. cyt., s. 314.
10
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W cytowanym juŜ watykańskim dokumencie ujęte jest to chyba jeszcze wyraźniej: W tym dialogu zbawienia wszyscy, chrześcijanie i niechrześcijanie, są
wezwani do współpracy z Duchem Pana zmartwychwstałego. Duchem, który jest
powszechnie obecny i działa. Dialog międzyreligijny nie chce osiągnąć tylko
obopólnego zrozumienia i nawiązania stosunków przyjacielskich. Dochodzi on
do poziomu duŜo głębszego, do poziomu samego ducha, gdzie wymiana i dzielenie polegają na wspólnym świadectwie o tym, w co kaŜdy wierzy, i na wspólnym
odkrywaniu wzajemnych przekonań religijnych. Przez dialog chrześcijanie i
niechrześcijanie są zaproszeni, aby pogłębić wymiary religijne ich zaangaŜowania i odpowiedzieć z rosnącą uczciwością na osobiste wezwanie Boga i na darmowy dar, w którym daje się On sam, dar, który przechodzi zawsze, jak mówi
nasza wiara, przez pośrednictwo Jezusa Chrystusa i dzieło jego Ducha (D&P
40).
Czy zatem krytycy dialogu międzyreligijnego, obecni zarówno w środowiskach muzułmańskich jak i chrześcijańskich, krytykują takie rozumienie dialogu
międzyreligijnego? Wydaje się, Ŝe ich krytyka dotyczy raczej róŜnych wypaczeń,
które świadomie lub nieświadomie nazywane są dialogiem międzyreligijnym.
Wspólne chrześcijańskim i muzułmańskim krytykom wydają się być: zarzut rzekomego zacierania granic między religiami przez dialog międzyreligijny, podejrzenie o irenizm i oskarŜenie, iŜ dialogiem zajmują się ludzie słabi w swojej
wierze, wątpiący14. W zarzutach tych zawiera się ukryta obawa przed utratą własnej pozycji, ale takŜe obawa przed wyruszeniem w podróŜ w nieznane z wyznawcami obcej religii, po których nie wiadomo czego moŜna się spodziewać.
Przebija w tym wyraźnie nieznajomość przynajmniej podstaw zarówno islamu
wśród chrześcijan, jak i chrześcijaństwa wśród muzułmanów. Chrześcijańscy
krytycy postrzegają dialog międzyreligijny jako ukrytą promocję religii pozachrześcijańskich i starają się eksponować przykłady uzasadniające stawianą
przez nich tezę, a mianowicie Ŝe wyznawcy innych religii nie są zainteresowani
Ŝadnym dialogiem, a wręcz zdecydowanie go odrzucają i negują15. Z kolei krytycy muzułmańscy dopatrują się w dialogu międzyreligijnym przykrywki dla
kontynuacji chrześcijańskiej działalności misyjnej. Ta ostatnia jest bacznie obserwowana takŜe przez muzułmanów Ŝyczliwie odnoszących się do chrześcijań-

14
E. R e n a u d: Le dialogue islamo-chrétien vu par les musulmans. „Islamochristiana”. T. 23:
1997 s. 121, 123, 131—132.
15
Zob. np. H. v a n S t r a e l e n: L’Eglise et les religions non chrétiennes au seuil du XXIe siècle. Etude historique et théologique. ParyŜ 1994 s. 49—56, oraz s. 1—3, 301—307, 311—312.
Sytuację komplikują takŜe głosy, które promując dialog międzyreligijny, jakby całą zasługę z tym
związaną przypisują wyłącznie chrześcijanom (E. S a k o wi c z: Trudny dialog Kościoła z islamem.
„Collectanea Theologica”. R. 71: 2001 nr 2 s. 116.
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stwa i chrześcijan, a wszelkie naduŜycia czy próby wykorzystania okazji dla
uprawiania prozelityzmu są zdecydowanie krytykowane16.
4. Dialog a misja
Wprowadzenie pojęcia dialogu do oficjalnego nauczania Kościoła katolickiego od czasów Soboru Watykańskiego II spowodowało takŜe zwrócenie większej uwagi na misję. Negocjacyjne pojmowanie dialogu połączone z koniecznością dokonania nowej oceny misji (dotychczasowe dwa główne motywy działalności misyjnej – „nawracanie dusz” i zakładanie Kościoła – straciły swoją siłę
oddziaływania) doprowadziło do sytuacji, którą amerykański misjolog katolicki
Robert Schreiter nazwał „okresem kryzysu misyjnego”17. W kościelnych dokumentach „misyjny refren” zaczął zatem towarzyszyć wszelkim fragmentom dotyczącym dialogu: „Dialog owszem, ale nie moŜemy zapominać o misji”. MoŜna
by w tym dopatrywać się rozwinięcia stanowiska zawartego w soborowym Dekrecie o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes (DM). Wystarczająco jasnemu
przedstawieniu zamysłu, jaki przyświeca dialogowi, towarzyszy przypominanie
o konieczności głoszenia Chrystusa i podkreślanie niemoŜności zastąpienia tego
ostatniego przez dialog18. W moim przekonaniu napięcie istniejące między rozumieniem dialogu i misji, szczególnie w dokumentach Kościoła katolickiego,
wypływa z niezrozumienia sensu dialogu międzyreligijnego. Wydaje się bowiem, Ŝe wspomniane juŜ negocjacyjno-przetargowe pojmowanie dialogu wyraźnie oddziałuje na niektórych teologów.
Dopiero watykański dokument z 1991 r. wyjaśnia relację między dialogiem,
przepowiadaniem i misją w sposób – jak dotąd – najbardziej klarowny19: zarówno dialog międzyreligijny jak i przepowiadanie, mimo Ŝe nie są na tej samej
16

E. R e n a u d: Le dialogue islamo-chrétien, dz. cyt., s. 129—135.
R. J. S c h r e i t e r: Changes in Roman Catholic Attitudes toward Proselytism and Mission.
W: J. A. S c h e r e r, S. B. B e v a n s (eds.): New Directions in Mission and Evangelization. Vol. 2.
Maryknoll 1994 s. 120—121.
18
DM 11 w tekście opatrzonym tytułem „Świadectwo chrześcijańskie” bardzo wyraźnie nakreśla postawę i praktykę dialogu międzyreligijnego, choć nie uŜywa tego terminu. Jednak podkreślenie w DM 13 konieczności „mówienia o tajemnicy Chrystusowej” tam gdzie warunki ku temu są
sprzyjające, stwarza wraŜenie jakby autorzy tekstu pojmowali chrześcijańskie świadectwo wyłącznie jako milczącą i „gettową” obecność chrześcijan w społeczności niechrześcijan. Czy dla zaangaŜowanego chrześcijanina nie jest samo w sobie zrozumiałe, Ŝe w sytuacjach sprzyjających będzie
takŜe słownie dzielił się swoją wiarą ze swoimi nie-chrześcijańskimi bliźnimi?
19
Zastanawiające jest to, Ŝe wielu autorów częściej skupia swoją uwagę wyłącznie na Encyklice Redemptoris missio (55—57), pozostawiając w cieniu watykański dokument Dialog i przepowiadanie. Tymczasem dokument ten uszczegóławia niejako zagadnienie wzajemnej relacji dialogu międzyreligijnego, przepowiadania i misji – zob. J. D u p u i s: A Theological Commentary:
Dialogue and Proclamation. W: W. R. B u r r o ws (ed.): Redemption and Dialogue. Reading Redemptoris missio and Dialogue and Proclamation. Maryknoll 1994 s. 119—158.
17
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płaszczyźnie, stanowią autentyczne elementy misji ewangelizacyjnej Kościoła.
Oba są prawowite i konieczne. Są ściśle powiązane, ale nie zamienialne: prawdziwy dialog międzyreligijny zakłada ze strony chrześcijan pragnienie, aby dać
poznać i coraz bardziej przyczyniać się do pokochania Jezusa Chrystusa. Przepowiadanie Jezusa Chrystusa powinno zaś odbywać się w duchu ewangelicznego
dialogu (D&P 77).
Napięcia i nieporozumienia, związane z rozumieniem dialogu międzyreligijnego, wiąŜą się teŜ w jakiś sposób ze sposobem czy sposobami pojmowania misji. Misyjny mandat, nadany uczniom przez Jezusa, nie został jedynie sformułowany w jego Mateuszowej wersji: Idźcie i nauczajcie (Mt 28, 19). Marek oddał
to samo słowami: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię (Mk 16, 15), a Łukasz
ujął to wyraŜeniem: Wy jesteście świadkami tego (Łk 24, 48). Jednak, nawet jeśli
będziemy trzymać się tylko sformułowania uŜytego przez Mateusza, to „nauczajcie” nie oznacza koniecznie „podporządkowujcie sobie”. Tak jak istnieją róŜne
koncepcje nauczania, w tym na przykład taka, w której uczący jest takŜe uczniem
i uczy się sam od tych, których uczy, tak róŜne są koncepcje misji. W chrześcijańskiej tradycji świadectwo Ŝycia – a nie tylko świadectwo słowne – dawane
swojej wierze w Chrystusa nie straciło swego znaczenia, choć często bywa spychane na margines działania przynoszącego szybkie (choć krótkotrwałe) efekty.
Potrzeba jednak czasu, aby wygasła dawna koncepcja misji, podobnie jak
nieporozumienia otaczające dialog. Papieskie nauczanie, podkreślając konieczność prowadzenia misji, skierowuje uwagę chrześcijan na bardziej „dialogiczny”
sposób jej prowadzenia, który ma więcej wspólnego z dawaniem świadectwa niŜ
z negocjacją. Rozwinięte w ostatnich stuleciach nieszczęśliwe utoŜsamienie nieomal misji z prozelityzmem nie zmieni się od razu. Za potrzebą takiej zmiany
świadczy jednak np. wspólna wypowiedź Jana Pawła II i arcybiskupa Christodulosa na ateńskim Areopagu: Potępiamy wszelkie uciekanie się do przemocy,
prozelityzmu i fanatyzmu w imię religii20.
5. Konieczność dialogu
Kardynał Francis Arinze, długoletni przewodniczący Papieskiej Rady do
Spraw Dialogu Międzyreligijnego, dostrzega konieczność dialogu międzyreligijnego, podając cztery powody przemawiające za jego intensyfikacją oraz cztery
argumenty, które – jego zdaniem – czynią taki „dialogiczny” sposób działania
czymś niezwykle istotnym. Wśród powodów tych wymienia:
• istniejący w świecie pluralizm religijny i konieczność powaŜnego potraktowania go;
20

„Wiadomości KAI” (13 maja 2001) s. 25.
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• wyraŜaną przez wielu ludzi tęsknotę za urzeczywistnieniem jedności i
współpracy;
• konieczność wspólnego stawiania czoła niektórym większym problemom i
wyzwaniom obecnym we współczesnym świecie (sprawiedliwość i pokój,
AIDS, narkomania);
• przeciwstawianie się szerzącej się przemocy.
Wśród argumentów, przemawiających za dialogiem międzyreligijnym,
Arinze wyliczył: moŜliwość wzajemnego duchowego wzbogacenia się, a takŜe
fakt, iŜ dialog międzyreligijny pomaga wierzącym bardziej otwierać się na działanie Ducha Świętego, uczy ich, w jaki sposób lepiej i wyraźniej przedstawić
Chrystusa i chrześcijaństwo ludziom innych kultur i religii oraz ułatwia proces
inkulturacji21.
Wspomniany juŜ kilkakrotnie zamysł dialogu międzyreligijnego, którym jest
głębsze nawrócenie wszystkich do Boga, bardzo trafnie i zwięźle ujął David
Burrell we wstępie do ksiąŜki znanego islamologa Rogera Arnaldeza pt. Three
messengers for one God. Stwierdził on, Ŝe potrzeba nam wzajemnego zrozumienia i uznania, ale takŜe krytycznego i samokrytycznego postrzegania problemu.
Zamiast dąŜenia do wypracowywania czegoś wspólnego, mamy poszerzać nasze
horyzonty w obliczu róŜnorodności. Celem nie jest jednak poszerzony schemat,
ale wzbogacony poszukiwacz: odkrycie własnej wiary w spotkaniu wiary drugiego22. Takie podejście do zagadnienia wydaje się być efektem wyciągnięcia
wniosków z bezowocności wcześniejszych kontaktów i stwierdzenia, Ŝe polemiki kończą się w ślepym zaułku. Tam równieŜ prowadzą wysiłki podejmowane
w celu poszukiwania płaszczyzn obu religiom wspólnych, jeśli przyświeca im
zabarwiony irenizmem lub synkretyzmem zamiar.
Wspomniany przez Burrella „wzbogacony poszukiwacz” przywodzi na myśl
rolę Kościoła, którą cytowany juŜ watykański dokument ujmuje następująco: (...)
posłannictwo Kościoła skierowane jest do wszystkich ludzi. MoŜna uwaŜać, Ŝe w
dialogu ma ono rolę profetyczną w stosunku do religii, do których ludzie naleŜą.
Dając świadectwo wartościom ewangelicznym, stawia pytanie tym religiom. W
takim samym stopniu, w jakim nosi ono znamię ograniczeń ludzkich, Kościół
równieŜ moŜe zostać zakwestionowany. Przez fakt promowania tych wartości, w
duchu zdrowego współzawodnictwa i respektu dla misterium Boga, członkowie
Kościoła i członkowie innych religii uznają siebie za towarzyszy wspólnej drogi,
do podjęcia której wezwana jest cała ludzkość. PapieŜ Jan Paweł II powiedział
21
F. A r i n z e: Interreligious Dialogue in the Third Millennium. „Studia Missionalia”. T. 48:
1999 s. 203—214.
22
D. B u r r e l l: Wstęp. W: R. A r n a l d e z: Three messengers for one God. Notre Dame.
Londyn 1994 s. VII.
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w AsyŜu, na koniec Dnia Modlitw, Postu i Pielgrzymki o pokój: »DostrzeŜ w tym
antycypację tego, co chciałby Bóg, aby się zrealizowało w historii ludzkości:
braterskie wędrowanie, w którym towarzyszymy sobie wspólnie, w kierunku
pewnego celu transcendentnego, który Bóg dla nas przygotował« (D&P 79)23.
CzyŜ podobnej myśli nie wyraŜa koraniczny weset (5:48): Dla kaŜdego z
was uczyniliśmy normę i drogę otwartą. A gdyby Bóg zechciał, to uczyniłby was
jednym narodem, lecz [jego planem jest], Ŝeby was doświadczyć w tym, co wam
dał. Starajcie się więc pilnie czynić dobre dzieła. Do Boga powrócicie wszyscy
razem. On obwieści wam to, w czym się róŜniliście24.
Jego echa znajduję takŜe w wypowiedziach niektórych teologów i religioznawców. Po ukazaniu jak bardzo odmienne jest pojmowanie Jezusa przez
chrześcijan i muzułmanów, Peter Antes, prezydent International Association for
the History of Religion, podkreślił wagę kontynuowania dialogu dla pokojowego
współistnienia chrześcijan i muzułmanów. Wystąpienie swoje zakończył długim
cytatem z dzieła M. Bauschkego o Jezusie: Uczestnicy kaŜdej ziemskiej polemiki,
której obiektem jest Jezus – niezaleŜnie od tego, czy ma ona miejsce w samym
chrześcijaństwie, czy w dialogu (Ŝydowsko)-chrześcijańsko-islamskim – powinni
pamiętać o jednym: tylko Jeden jedyny będzie mógł u kresu czasów powiedzieć i
powie, jak dalece Jezus jest Chrystusem Boga, oraz czy i w jakim stopniu ludzkie
pojmowanie Jezusa było nieporozumieniem czy błędną interpretacją. Wszelka
ludzka chrystologia ma, mimo swej tymczasowości i niedoskonałości i wbrew
nim, słuŜyć Bogu. W swych róŜnorakich chrześcijańskich i islamskich formach
jest ona i pozostanie chrystologią »ad maiorem Dei gloriam (Flp 2, 11)«25.

II. Nieuchronność konfliktów?
Mimo obaw i sceptycyzmu wobec dialogu międzyreligijnego, a takŜe trudności z jego właściwym zrozumieniem, tylko on stwarza szansę wyrwania się z
błędnego koła ciągłych nawrotów do, kończących się zderzeniami, konfliktów w
kontaktach chrześcijańsko-muzułmańskich. Zderzenia bowiem nie stanowią niezbędnego elementu wzajemnych relacji. Smutkiem napawa istnienie tendencji do
23
Często dopiero w zetknięciu z tym, co inne wyraźniej widzimy własne niedoskonałości.
Kościół traci swą przejrzystość jako sakrament zbawienia przez niedoskonałość swoich członków i
dlatego równieŜ jako instytucja doświadcza stałej potrzeby reformy i odnowy (D&P 36, 41; RMis
56).
24
Koran. Tłum. J. B i e l a ws k i. Warszawa 1986.
25
P. An t e s: Jezus Chrystus w ocenie islamu. W: M. R u s e c k i i in. (red.): Chrześcijaństwo
jutra. Lublin 2001 s. 719.
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tworzenia „konfliktu bezprzedmiotowego”, jak nazywa go M. Dziekan, konfliktu, który bazuje na zwyczajnym przekonaniu, Ŝe inność drugiego wywołuje jedynie agresję (poniewaŜ nie znam i nie rozumiem drugiego, i boję się go, więc
wnioskuję, Ŝe stanowi on dla mnie zagroŜenie). Dziekan wskazuje, Ŝe fakt wpadania w pułapkę mechanicznego przenoszenia i przypisywania sobie nawzajem
wrogich intencji jest częsty zarówno u ludzi wyrosłych w kulturze Zachodu, jak i
u muzułmanów26. Słaba znajomość religii i sytuacji społeczno-politycznej strony
przeciwnej ciągle sprawia, Ŝe strona ta jest fałszywie postrzegana jako kulturowy
i religijny monolit (tak widzi chrześcijaństwo wielu muzułmanów i tak postrzega
islam wielu chrześcijan).
W ostatnim dziesięcioleciu XX w. ogromne zainteresowanie wywołała propagowana przez Samuela Huntingtona teoria zderzeń między cywilizacjami27.
Zderzenia te mają być nieuchronne, a aktualnie istotnym jest konflikt między
Zachodem a światem islamu. Huntington ma swoich odpowiedników wśród muzułmanów. Jednym z nich jest zmarły w 1996 r. Kalim Siddiqui, załoŜyciel londyńskiego Muslim Institute28. Zdaniem Abdelaziza Testasa z chińskiego Nanjing
University of Economics główne tezy Siddiqui’ego i Huntingtona w istocie się
nie róŜnią się. Podejście obu polega na dokonaniu wybiórczej analizy sytuacji w
świecie z zamiarem wyraźnego przeciwstawienia sobie róŜnych cywilizacji.
Istotna jest przynaleŜność kulturowa, w której element religijny odgrywa znaczącą rolę. Zarówno model Huntingtona, jak i Siddiqui’ego, wywołują podobne
reakcje: paranoję i wrogość. Uproszczony podział świata, dokonany jedynie na
bazie elementów kulturowych, wzbudza lęk i podejrzliwość, które przejawiają
się w mentalności „my-przeciw-wam”. Przez podejrzliwość zakłócone zostaje
poczucie bezpieczeństwa, a przy tym wytwarza się wrogość i gniew skierowane
przeciw tym, których postrzega się jako zagroŜenie. Testas przypomina, Ŝe większość konfliktów opartych na róŜnicach kulturowych potrzebuje trzech warunków do ich wywołania: politycznych agitatorów, odpowiedniej retoryki i pojawienia się sprzyjających okoliczności. Agitatorzy mobilizują grupę ludzi o jasno
określonej wspólnej toŜsamości oraz świadomości pokrzywdzenia i towarzyszących im kategorycznych Ŝądań. W ten sposób powstaje mechanizm, który działa
przy zaistnieniu sprzyjających okoliczności. Łatwość, z jaką mechanizm ten się
uaktywnia, Testas obrazuje, podając przykład fałszywego przekonania, przypisu26

M. M. D z i e k a n: Spotkanie i konfrontacja, dz. cyt., s. 5—6.
S. P. H u n t i n g t o n: Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego. Warszawa 1998.
Pierwotna teza została przedstawiona w artykule Clash o f Civilizations? „Foreign Affairs” 1993.
Tekst polski: Wojna cywilizacji? „Res Publica Nowa”. R. 1994 nr 2 (65). J. D a n e c k i zwraca
uwagę, iŜ podobne poglądy głosił swego czasu L. K o ł a k o ws k i, utrzymując, iŜ kultury nie mogą
być wobec siebie tolerancyjne (zob. J. D a n e c k i: O granicach dialogu z islamem.
http://www.arabia.pl/article.php?id=676).
28
Więcej na temat K a l i ma S i d d i q u i – zob. http://www.islamicthought.org/ks-home.html
27
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jącego zamach bombowy w Oklahoma City w 1995 r. muzułmanom, które rozpowszechniło się przed zakończeniem oficjalnego dochodzenia 29.
Trzeba teŜ pamiętać, Ŝe w międzykulturowych konfliktach znaczną rolę odgrywają elementy nie naleŜące do sfery cywilizacji, z których najwaŜniejszym
jest ekonomia. Analizy wykazują, Ŝe wybuch wojny moŜe zostać spowodowany
np. obawami strat w międzynarodowym handlu30. Ogromne znaczenie ma takŜe
sposób przedstawiania konfliktów przez środki społecznego przekazu. W doniesieniach z indonezyjskich Moluków sprzed kilku lat ciągle mówiono o walkach
między chrześcijanami i muzułmanami. Faktem jest, Ŝe wyznawcy obu religii
walczyli ze sobą, jednak konflikt miał inne niŜ religijne podłoŜe. Zwiększona
imigracja z Sulawesi (Celebes) zachwiała społeczno-ekonomiczną strukturą od
stuleci funkcjonującą na Molukach. Wcześniej protestanci w większości kontrolowali urzędy i szkolnictwo, a handel leŜał w rękach muzułmanów. Agresywny
kapitalizm ostatnich lat wzbogacił muzułmańskich kupców, a wepchnął w trudności ekonomiczne lokalnych rolników, w większości chrześcijan. Wzmocnieni
liczebnie i ekonomicznie muzułmanie podjęli próbę wyzwolenia się spod czegoś,
co postrzegali jako protestancką dominację. Zatem zmagania, które przerodziły
się, niestety, w krwawe rozruchy, przez muzułmanów były traktowane jako walka o wyzwolenie, podczas gdy dla protestantów były próbą odzyskania znaczącej
pozycji, z której czuli się spychani przez wpływowych kupców-przybyszów31. Z
relacji prezentowanych w polskich mediach odnosiło się tymczasem wraŜenie, Ŝe
na Molukach trwa wojna religijna.
ChociaŜ wielu molukańskich katolików przyłączyło się do protestanckich
bojówek, to niewielka liczebnie wspólnota katolicka zdołała zachować neutralność, podejmując działania na rzecz pojednania. Zaczęły takŜe powstawać społeczne organizacje, grupujące przedstawicieli wszystkich religii, które to organizacje, pomagając poszkodowanym, wyraŜały otwarcie sprzeciw wobec trwającej
wojny domowej. Opisując całą sytuację John Prior, misjonarz od wielu lat związany z indonezyjskimi środowiskami naukowymi, stwierdza, Ŝe w efekcie zbrodnicza zmowa niektórych polityków z DŜakarty, wojskowych dowódców i religijnych ekstremistów niejako zmusiła muzułmanów i chrześcijan do wyjścia ponad
to, co jedynie zewnętrzne – przepisów, budynków, rytuałów – i odrodzenia się
jako wzajemnie szanujących się wspólnot, zdolnych dostrzegać w twarzy ofiar

29

A. Te s t a s: Models of Cultural Exclusion and Civilizational Clashes: A comparison between H u n t i n g t o n and S i d d i q u i. „Islam and Christian-Muslim Relations”. R. 14: 2003 nr 2 s.
179—180.
30
Dotyczy to takŜe sytuacji w ramach jednej cywilizacji (A. Te s t a s: Models of Cultural Exclusion and Civilizational Clashes, dz. cyt., s. 185).
31
J. P r i o r: Evil abroad in Ambon. „The Tablet” (20 January 2001) s. 76.
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oblicze Boga32. Niedawno pojawiły się w mediach doniesienia z Moluków,
stwierdzające, Ŝe przywódcy religijni róŜnych wspólnot wyraźnie mówią o instrumentalnym posługiwaniu się religią przez róŜne grupy w celu zrealizowania
własnych politycznych i ekonomicznych interesów33.
Istotną sprawą w kontaktach międzykulturowych (w tym: międzyreligijnych) jest umiejętność określania własnej toŜsamości. Kłopoty wynikają z tego,
Ŝe – zdaniem takich politologów jak Huntington – wielu ludzi tworzy swą toŜsamość jedynie w sposób negatywny, w opozycji do innych i w oparciu o róŜnice, a nie o to, co wspólne34. Wielu chrześcijan postępuje w podobny sposób.
Tymczasem Jan Paweł II zwrócił uwagę na fakt, Ŝe chrześcijańska toŜsamość nie
wyraŜa się w opozycji do innych, lecz w zdolności wyrzeczenia się siebie i wychodzenia naprzeciw braciom. Otwarcie się na świat z jasnością i bez lęku stanowi cząstkę powołania chrześcijanina, świadomego własnej toŜsamości i zakorzenionego w swojej religijnej spuściźnie, która wyraŜa bogactwo świadectwa
Kościoła35.
Na ten niekonfrontacyjny rys papieskiego podejścia do muzułmanów juŜ u
początków jego pontyfikatu zwróciła uwagę Lucie Provost. W jej odbiorze znaczące było sięgnięcie przez papieŜa do biblijnego tekstu z Pierwszego Listu św.
Piotra (1 P, 3, 15—16) w jego przemówieniu do chrześcijan w Ankarze w 1979
r. Nie ma w nim mowy o prozelityzmie, lecz o dialogu bazującym na świadectwie wiary w Chrystusa. Provost wskazała takŜe na twórcze rozwijanie przez
papieŜa wspomnianej juŜ myśli o dialogu zawartej w Dekrecie Ad gentes (DM
11). W przemówieniu do przedstawicieli wspólnoty muzułmańskiej we Francji w
1980 r. Jan Paweł II stwierdził, Ŝe wspólnym ideałem jest braterskie społeczeństwo, którego członkowie starają się prześcigać nawzajem w czynieniu dobra.
Provost słyszy w tym ujęciu echo takŜe wspomnianej juŜ koranicznej sury
(5:48)36.
Ujęte we wprowadzeniu do niniejszego artykułu stwierdzenie, Ŝe Kościół
przez długi czas aktywnie współuczestniczył w tworzeniu wrogiego muzułmanom nastawienia, nie oznacza wcale dyskredytacji przyjaznych gestów okazy32

TamŜe.
Zob. np. http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?id=5467&s=opoka otworzona 28
marca 2003 r. TakŜe:
http://infocatho.cef.fr/fichiers_html/archives/deuxmilletroissem/semai..../23nx07asiec.htm otworzona 17 lutego 2003 r.
34
S. P. H u n t i n g t o n: Zderzenie cywilizacji, dz. cyt., s. 16.
35
J a n P a we ł I I: Homilia na stadionie Abbasydów w Damaszku,6 maja 2001 r. „Wiadomości KAI” (13 maja 2001) s. 32.
36
L. P r o v o s t: From Tolerance to Spiritual Emulation. An Analysis of Official Texts on
Christian-Muslim Dialogue. W: R. R o u s s e a u (ed.): Christianity and Islam. Scranton 1985 s. 209.
33
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wanych przez jego członków. Ma ono na celu jedynie uwraŜliwienie czytelników
na istnienie w naszych czasach, niekiedy ukrytych, pozostałości tamtego nastawienia37. Przykładów Ŝyczliwości, wzajemnego szacunku i współpracy między
chrześcijanami i muzułmanami jest wiele. Są one jednak przemieszane z przejawami wrogości i tendencjami do jej podsycania. Przykładem tych ostatnich nie
są jedynie odległe czasy krucjat czy narastającej nietolerancji w okresie po
ukończeniu rekonkwisty, ale takŜe np. działania chrześcijańskich misjonarzy w
Afryce w XIX i XX w. Potrafili oni skutecznie podsycać obawy francuskiej administracji kolonialnej przed „muzułmańskim zagroŜeniem” w północnej i zachodniej Afryce według zasady: „wszystko, co słuŜy rozwojowi pracy misyjnej
jest dobre, a to, co ją hamuje lub niszczy jest złe”. Złączenie działalności misyjnej, pojmowanej jako zbawianie dusz i zakładanie Kościoła, z kolonializmem
wpłynęło negatywnie na percepcję islamu przez chrześcijańskich misjonarzy.
Upatrywano w nim pełnego złych intencji konkurenta. Tak jak muzułmanie w
Afryce Północnej wrogo odnosili się do przybyłych chrześcijańskich misjonarzy,
tak ci ostatni wrogo patrzyli na „ekspansję” islamu w Afryce na południe od
Sahary. Nie ulega wątpliwości, Ŝe oba procesy zostały umoŜliwione przez europejską kolonizację, która zupełnie zmieniła istniejący układ sił politycznych38.
Echa tej wrogiej postawy wciąŜ dają o sobie znać we współczesnych obawach
przed rzekomą ekspansją islamu. WyraŜają je chrześcijańscy duchowni w Afryce
i Europie39. Pobrzmiewa ona takŜe w nagłaśnianiu – jak w tekście Bölschego –
wypowiedzi muzułmanów, którzy rzekomo tylko czekają na sposobną chwilę, by
„osłabionych dialogiem” chrześcijan zdominować i nad nimi zapanować40. Tej
37
W niektórych katolickich liturgicznych świętach brzmią echa zwycięstw nad armiami postrzeganymi jako muzułmańskie, np. wspomnienie Najświętszej Maryi Panny RóŜańcowej – 7
października – upamiętnia zwycięstwo nad Turkami pod Lepanto w 1571 r. Zwycięstwo miało być
wyproszone modlitwą róŜańcową.
38
W 1938 r. przełoŜony generalny Misjonarzy Afryki (PA), o. B i r r a u x w sprawozdaniu z
podróŜy napisał: »je dois m’avouer inquiet des progrès réalisés par l’islam en AOF, sous le regard
beinveillant de la France (...) un gouvernement européen va contre son interêt en favouriant
l’islam dans un pays neuf, tandis qu’il travaille pour lui en soutenant le christianisme. Pousser des
tribus entières vers l’islam, c’est les affilier à la civilisation et la mentalité orientales qui son
partout anti-européennes« (...). Les Pères sont persuadés qu’en évangélisant les territoires à eux
confiés, ils travaillent aussi à étendre l’influence de la France. Ils parlent volontiers du musulman
comme d’un individu fanatique, auquel ils reprochent d’être xénophobe (P. P a u l l i a t: Les Pères
Blancs en Haute-Volta 1900—1960. W: G. M a s s a, Y. G. M a d i é g a [eds.]: La Haute-Volta coloniale. ParyŜ 1995 s. 197—198).
39
Zob. np. Togo: Kościół zaniepokojony ekspansją islamu. „Wiadomości KAI” (26 sierpnia
2001) s. 27; Cardinal B i f f i returns to the attack. „The Tablet” (7 October 2000) s. 1345. Trochę
inaczej wygląda sprawa, gdy okazuje się, Ŝe przyczyną zmartwienia jest penetracja afrykańskich
społeczności muzułmańskich przez ugrupowania fundamentalistyczne i zdobywanie przez nie
wpływów (zob. np. otworzoną 2 marca 2003 r. stronę:
http://infocatho.cef.fr/fichiers_html/archives/deuxmilletroissem/semain.../23nx09moa.htm
40
J. B ö l s c h e: Dialog zakłamany, dz. cyt., s. 9.
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ostatniej tendencji dali się chyba ponieść biskupi z włoskiego regionu Emilia
Romagna, którzy w grudniu 2000 r. opublikowali dokument, ostrzegający chrześcijan przed zawieraniem mieszanych małŜeństw i zarzucali muzułmanom brak
tolerancji religijnej41. Zapewne z potępieniem z ich strony spotkał się takŜe inny
włoski biskup Giacomo Capuzzi z Lodi, który stwierdził: Pozwólcie im [muzułmanom] przyjechać do Włoch. Ich zamiar propagacji islamu jest takŜe ich prawem, jak prawem nas chrześcijan jest głoszenie Chrystusa po całym świecie42.
Powraca tu zatem problem misyjnej działalności. Jednak, jak stwierdza Eric
Manhaeghe, misjonarz ze Zgromadzenia Niepokalanego Serca Maryi z Scheut,
celem obecności chrześcijańskich misjonarzy w krajach muzułmańskich nie ma
być prozelityzm, ale pełne miłości do Boga i człowieka słuŜenie wszystkim. W
krajach muzułmańskich misjonarz zostaje niejako wyzwolony z bycia przedstawicielem instytucji, która – jak kaŜda inna instytucja – stawia na pierwszym
miejscu własne interesy, by przyjmować nastawienie z jakim do wszystkich ludzi
podchodzi Bóg. Manhaeghe stwierdza: Kościół nie istnieje dla siebie – jest w
słuŜbie ludzkości i stwarza okazje, by wszyscy mogli spotkać uczniów Chrystusa
w nadziei, Ŝe przez nich spotkają samego Pana43.

Ignorancja, wzajemne niezrozumienie i uprzedzenia, przypisywanie sobie
nawzajem wrogich zamiarów, chęć dominacji i wiele innych czynników wciąga
nieustannie chrześcijan i muzułmanów w błędne koło powrotu do konfliktów.
Okazuje się jednak, Ŝe nawet krwawe zderzenia mogą wyzwolić w członkach
obu wspólnot wierzących konkretne dąŜenia do wychodzenia ponad ograniczenia
i budowania pokoju. Właściwie pojęty dialog międzyreligijny staje się szansą
wyrwania się z błędnego koła powrotu do konfliktów. Daje teŜ okazję do
oczyszczania i pogłębiania własnej wiary oraz sposobów jej wyraŜania, aby stawać się dla siebie nawzajem czytelniejszym znakiem obecności Boga.

41

„Wiadomości KAI” (21 grudnia 2000) s. 38.
„The Tablet” (21 October 2000) s. 1427.
43
E. M a n h a e g h e: Postawa misyjna chrześcijan w spotkaniu z muzułmanami. „Nurt SVD”.
R. 1996 nr 2 (73) s. 29—46.
42
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Muzyka instrumentem ewangelizacji
w redukcjach Indian Chiquitos

Przybycie jezuitów i ustanowienie, pod koniec lutego 1690 r., ich siedziby w
Tarija, załoŜenie szkoły, około 1693 r.1, były początkiem obecności Zakonu w
tym regionie. Pozostał on tam aŜ do 1767 r. Misjonarze – pięciu kapłanów i jeden brat zakonny – przybyli z Kordoby w Argentynie i w kilka miesięcy od swego przyjazdu zgromadzili w nowo powstałej szkole jezuitów osiemdziesięcioro
dzieci. W bardzo krótkim czasie ich kościół, z powodu uroczystych liturgii i
wspaniałych kazań, które tam wygłaszano, zyskał sobie tak dobrą opinię, Ŝe nawet w dni powszednie wypełniał się on wiernymi. W sprawozdaniu skierowanym do o. Lauro Nuñeza, prowincjała zakonu, o. Miguel de Valdeolivas zapewnia, Ŝe sympatia, jaką darzą nas tutejsi ludzie jest nie do opisania; nikt nie czuje
się dobrze gdzie indziej jak w naszym kościele2. Z Tarija wyruszyły wszystkie
późniejsze ekspedycje na tereny Indian Chiriguanos, a następnie Chiquitos, w
celu włączenia ich w Ŝycie wspólnot redukcyjnych i zainteresowania nową religią.

I. Początki działalności
Od ostatniego dnia 1691 r., kiedy to ufundowano pierwszą misję, San Francisco Xavier de Piñocas, do czasu wygnania, zakonnicy, wraz z Indianami,
1

J. M a t i e n z o: Los jesuitas en Tarija. „Puerta Abierta”. „Presencia” (2 sierpnia 1998) s. 7.
M a t i e n z o mówi: Siedziba zakonu ustanowiona została w 1690, ale szkoła, we właściwym tego
słowa znaczeniu załoŜona została w 1693 roku [Archivo Histórico de Tarija, Carp. 9, leg. 1, fo.
7v.].
2
Archivum Romanum Societatis Iesu, Paraq. 11, Hist. 1600—1695, fo. 137v.
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wznieśli dziesięć wiosek, zwanych teŜ redukcjami, doktrynami lub misjami jezuickimi. Kwitło w nich Ŝycie muzyczne, którego protagonistami byli sami Indianie, i które wychwalane było przez wszystkich, którzy znali misje. Choć prawdą
jest, Ŝe wioski misyjne prowincji Urugwaj, Paraná i Chaco – często nazywane
Trzydziestoma Wioskami Paragwaju – osiągnęły podobne rezultaty, bezwzględne pierwszeństwo misji Chiquitos w jakimkolwiek planie przedstawienia historii
muzyki w redukcjach spowodowane jest głównie faktem, iŜ zachowała się w
nich obszerna kolekcja manuskryptów muzycznych z tego okresu, przechowywana w misjach San Rafael i Santa Ana de Chiquitos3. Drugą co do waŜności i
objętości jest kolekcja przechowywana na chórze kościoła San Ignacio de
Moxos, w Beni (Boliwia). Poza tymi antologiami, na obydwu obszarach
wschodniej Boliwii muzyka z czasów pierwszych redukcji była w uŜyciu aŜ do
końca XX w. NaleŜy tu dodać jeszcze jedno źródło: zachowanie niektórych instrumentów muzycznych, które, choć nieliczne, były uŜywane, odnawiane i reprodukowane aŜ do dnia dzisiejszego.
Pierwsze wyprawy misyjne, które wyruszyły z Tarija, skierowane były na
tereny Indian Chiriguanos. JuŜ na nie, José Francisco de Arce i Francisco Bazán,
świadomi mocy ewangelizacyjnej, jaką posiadała sztuka, wzięli ze sobą grupę
muzyków ze wspólnot w Paraná i Urugwaju. Aby uprzyjemnić spotkania misjonarzy z aborygenami, muzycy śpiewali proste piosenki w językach zrozumiałych
dla autochtonów:
„Zdając się jedynie na pomoc Boga Misjonarze [spotkali się z] sześcioma z niewiernych
Indian z Pilcomayo i ich kacykiem, zwanym Chuacarí, którzy przybyli i okazali misjonarzom
wiele sympatii i szacunku, wręczając im w prezencie ryby. Ta sympatia i dobra wola rosły z
pomocą Indian–chrześcijan, zwłaszcza w kacyku, który wręcz palił się do przyjęcia misjonarzy na swych ziemiach, aby zajęli się jego ludem tak, jak uczynili to w Paragwaju z ich
pobratymcami. Doszło to do takich rozmiarów, Ŝe przyjęli Ojców z wielką miłością i szacunkiem, biorąc przykład ze swych sąsiadów, którzy nawet z domu nie wychodzili bez zawiadomienia, prośby i pozwolenia od misjonarzy. Cieszyli się bardzo słuchając jednego z młodych
muzyków, którego przywieźli ze sobą misjonarze, a jeszcze bardziej, gdy usłyszeli piosenki w
swym własnym języku. Jeden z nich zaś, szlachetnego pochodzenia, zwany Yraspui, który
potem przybrał imię jednego z Ojców, z powodu miłości jaką go obdarzył, wziął sobie bardzo do serca nauczenie się modlitw i powiedział, Ŝe gdy tylko przybędą na jego ziemie, odda
im swego jedynego syna, który liczył sobie niewiele lat, aby mieli go przy sobie i nauczali.
Ku jego wielkiej radości i jeszcze większej ze strony Ojców, pozostali w domu osiem dni
dłuŜej (...)”4.

3

W Santiago de Chiquitos odnaleziono niewielkie fragmenty trzeciej kolekcji. NaleŜy dodać
do tego niewielkie części kolekcji chiquitańskich wywiezionych do Barr, w Lucernie (Szwajcaria),
gdzie mieszka rodzina S c h mi d a.
4
„De los medios que pusieron los padres misioneros José de Arce y Francisco Bazán, para
ganar las voluntades de los infieles Chiriguanos y disposiciones para la entrada de su
conversión”. Archivum Romanum Societatis Iesu, Paraq. 9, Hist. 1650—1720, ff. 270v y ss. [cyt.
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W dokumencie nie wspomniano nazwiska autora tekstów i muzyki5. Jednak
choćby niewielka interwencja muzyka indiańskiego w kompozycję „piosenek”
jest oczywista6. śaden z dwóch świadków spotkania, ani Arce ani Bazán, nie
próbowali uchodzić za autorów tychŜe pieśni. Misjonarze plemion Chiquitos nie
zajmowali się nauczaniem muzyki we wspólnotach, które ewangelizowali.
Pierwszymi nauczycielami tej sztuki wśród Chiriguanos, a później Chiquitos,
byli Indianie z redukcji w Urugwaju i Paragwaju, którzy przywieźli ze sobą instrumenty i muzykę tamtejszych misji7. Prawdą jest równieŜ, Ŝe, od samego początku, nowo przyniesiona muzyka była atrakcyjna i przyciągająca dla autochtonów. Jej akceptacja oraz pragnienie by ich dzieci uczyły się jej były natychmiastowe. Pomimo, iŜ Arce nie mówi o innych formach muzycznych z którymi istniejące misje były dobrze zaznajomione, repertuar, jakim dysponowali artyści
indiańscy, musiał być o wiele szerszy niŜ nieskomplikowane pieśni śpiewane
przy pierwszym spotkaniu. Po swym powrocie do Villa de Tarija, misjonarze i
muzycy uczcili pamięć załoŜyciela zakonu, św. Ignacego, urządzając święto, w
którym uczestniczyły tłumy ludzi, a obchodzono je bardzo uroczyście w naszym
kościele, który był pięknie przyozdobiony, choć dekoracje te były poŜyczone8.
Uroczystości tego typu wymagały wielu przedstawień muzycznych9.

rówieŜ w: J. W. M a t i e n z o: Los Jesuitas y la Misión Chiriguana. Cántaro. „El País”, 19 grudnia
1998 s. 7].
5
Indianie Chiriguanos i Guaraní mówili tym samym językiem. Obaj misjonarze mogli
równieŜ mówić językiem guaraní, jako Ŝe mieszkali na tamtych obszarach od ponad dwudziestu lat.
JednakŜe, trudnym do wyobraŜenia jest fakt, iŜ zamiast nauczać nowej wiary, skierowaliby swą
działalność na komponowanie muzyki na takie okazje. Najprawdopodobniej, muzyka
przedstawiona w czasie tego spotkania, przywieziona została z Paragwaju.
6
Piosenki [los cantarcillos] były prostymi kompozycjami o tematyce doktrynalnej lub
moralnej Kościoła katolickiego.
7
PoniŜsze studium zawiera transkrypcje sześciu dzieł muzycznych wraz z tekstami w języku
guaraní.
8
„Carta del P. Francisco de Arce. Tarija, 21 de Agosto de 1690”. Archivum Romanum
Societatis Iesu, Paraq. 9, Hist. 1600—1695, fo. 135v.
9
Wydarzenie to zostało równieŜ opisane w Cartas Anuas 1689—1700. W dokumencie tym
napisano: „Jednym z pierwszych Ojców nowego kolegium w Tarija był Ojciec J o s é d e Ar c e,
wyznaczony na to stanowisko, aby włączyć do kościoła Indian z pogańskiego plemienia
Chiriguanos (...). W tym celu, przywiózł on ze sobą kilku Indian Guaraní z Paraná, aby przyciągnąć
z ich pomocą niewiernych (...). Chiriguanos Ŝyją niedaleko od Tarija (...). Po miesiącu od jego
przybycia, na początku Wielkiego Tygodnia, przybyło zobaczyć się z nim sześciu Indian ze swym
kacykiem znad rzeki Pilcomayo; Ojciec przyjął ich przyjaźnie, a następnie zajęli się nimi ich
pobratymcy Indianie Guaraní, opowiadając jak wspaniale Ŝyje im się w ich wspólnotach, za sprawą
stania się chrześcijanami i opieki, jaką roztaczają nad nimi Ojcowie, broniąc ich przed Hiszpanami,
pomimo przykrości, jakie spotykają ich z tego powodu. Indianie Chiriguanos naleŜą do tej samej
etnii co Guaraní. Zaskoczyła niewiernych wspaniała muzyka wokalna i instrumentalna, jaką
wykonywali towarzysze Ojca, a szczególnie niektóre piosnki w języku guaraní, do tego stopnia, Ŝe
jeden z Indian, zwany Yrapuí, zapragnął natychmiast być nazywanym José, jak o. J o s é d e Ar c e,
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W 1691 r., wyruszyły kolejne ekspedycje z Tarija na nowe rejony misji. Juan Bautista de Zea i Diego Centeno popłynęli rzeką Guapay, aby załoŜyć nową
wspólnotę La Presentación, zaś José de Arce wrócił do doliny Las Salinas, gdzie
załoŜył misję San Ignacio. W trakcie negocjacji prowadzonych przez o. Arce z
kacykami na temat ich nawrócenia, autochtoni zorganizowali wiele własnych
ceremonii. Muzyka i tańce autochtoniczne stały się częścią uroczystości. Ich
przebieg wyglądał następująco:
„Po wejściu do parlamentu, w środku nocy, rozpoczęli obrady symfonią na flety i piszczałki; śpiewając i tańcząc w takt ich rytmu, rozprawiali nad formalnościami; kończąc kaŜdy
taniec, który trwał trzy lub cztery creda, wznosili toast.
O wschodzie słońca, chociaŜ wiał bardzo silny, mroŜący wiatr, jako Ŝe był to środek
zimy, poszli wszyscy wykąpać się w rzece; aby uświetnić uroczystości, ustroili swe głowy
pięknymi pióropuszami i umalowali twarze na bardzo brzydkie kolory, myśląc, Ŝe dodaje im
to urody, a wyglądali jak jakieś diabły.
Gdy wstał juŜ dzień, zjedli śniadanie, aby nabrać odwagi i energii tak, aby móc kontynuować zgodnie z wcześniejszą procedurą. Kto by uwierzył, lub ściślej mówiąc, kto odwaŜyłby się oczekiwać korzystnego rozstrzygnięcia na podobnym zebraniu? Ale, pomimo to,
postanowili, drogą porozumienia, przyjąć Chrystusa na swych ziemiach.... A poniewaŜ
wszystko to miało miejsce dnia poświęconego Naszemu Ojcu, Świętemu Ignacemu, Ojciec
Arce nazwał redukcję jego imieniem”10.

W sierpniu 1707 r., o. Lucas Cavallero, na prośbę kacyka Putumaní, spotkał
się z Indianami Zibaca, aby porozmawiać o moŜliwości załoŜenia wśród nich
nowej misji. W wojnie z plemieniem Zirituca, z powodu drobnej zniewagi, jakiej
od nich doznali, Zibaca poprzysięgli zadać śmierć swym wrogom. Najechali na
ich ziemie, rabując i paląc ich dobytek. Gdy misjonarz dowiedział się o wszystkim, nakazał zwołać obydwa plemiona, aby za jego pośrednictwem zawarli pokój. Zebrał wszystkich na placu, u stóp krzyŜa Pańskiego, gdzie święty misjonarz
wyłoŜył im prawa Chrystusowe, które powinni zachowywać, aby dostąpić zbawienia. Następnie:
„(...) aby rzeczy, o których mówił lepiej zapadły im w pamięć, nakazał swym neofitom
wyśpiewać wspaniałości naszej wiary i potępienie ich bogów, w pieśniach, które on sam ułoŜył w ich języku. To zaś sprawiło tyle radości tym dobrym ludziom, Ŝe chcieli słuchać nowych pieśni wiele razy, aby się ich nauczyć, tak Ŝe przez długi czas nie dawali odpocząć
śpiewakom”11.

równocześnie zaczął teŜ uczyć się pieśni i modlitw” [Archivum Romanum Societatis Iesu, Paraq. 9.
Hist. 1650—1720. Cartas Anuas 1689—1700, cap. 5, párr. 1. kopia].
10
J. B. F e r n á n d e z: Relación historial de las misiones de los Indios, que llaman Chiquitos,
que están á cargo de los Padres de la Compañía de Jesús de la Provincia del Paraguay. Manuel
Fernández, Impresor de Libros. Madryt 1726; A. d e U r i b e. Asunción 1896 (wyd. 2). T. 2 s. 40—
42.
11
F e r n á n d e z: Relación historial, dz. cyt., s. 31. Zdarzenie to skomentował równieŜ D a v í n:
Aby wiara lepiej zapadła im w pamięć, ujął ją w swego rodzaju pieśni, które skomponował w ich
własnym języku i nakazał zaśpiewać je swym neofitom: słuchający zaś nie pozwalali przestać

52

Podobnie jak w przypadku Chiriguanos nowa muzyka wykonywana była
jeszcze przed załoŜeniem misji, a nauczali jej neofici. Pieśni zaś komponował
sam misjonarz. Były to dzieła o prostej konstrukcji, o charakterze katechetycznym, w języku autochtonów, których celem było ułatwić nauczanie nowej religii
oraz uczynić przesłanie chrześcijańskie bardziej przystępne.
Nawrócenie plemienia Subareca zostało uczczone ceremoniami właściwymi
dla autochtonów. Porozumienie między Cavallero a kacykami dotyczące załoŜenia misji, zostało przypieczętowane ustawieniem na placu KrzyŜa, któremu
wszyscy okazywali hołd, podczas gdy: kobiety i wszyscy pozostali tańczyli i
śpiewali w rytm swych instrumentów, a pieśni te były pochwałami KrzyŜa Pańskiego, świętych praw boŜych i Najświętszej Panienki12.
Tekst nie wyjaśnia, które z ich instrumentów (autochtonicznych) były wybrane jako akompaniament do pieśni ku czci KrzyŜa, świętych praw boŜych i
Najświętszej Panny. Według wcześniejszych relacji, pieśni chrześcijańskie
śpiewano przy akompaniamencie nowych instrumentów, przywiezionych przez
misjonarzy lub Indian z misji jezuickich. Nie wspomina się takŜe o autorach
pieśni. Przypisywanie autorstwa Cavallero byłoby trudne do przyjęcia, jako Ŝe
nie był on tam jedynym gościem. Misjonarze zawsze podróŜowali w towarzystwie grupy neofitów, z których wielu było muzykami. Połączenie tego, co stare
z nowym i tego, co autochtoniczne z chrześcijańskim było bardziej prawdopodobne w środowisku Indian niŜ misjonarzy.
Wiele razy zdarzało się, Ŝe Indianie stanowili duŜą część grupy wyruszającej
na misję. Aby nawrócić Indian Quiriquicas, nowi chrześcijanie, pomocnicy
Cavallero: śpiewali litanie na dwa chóry, co dla tubylców, którzy nigdy wcześniej nie słyszeli pięknego, harmonijnego koncertu, wydawało się rzeczą niebiańską, byli oszołomieni, słuchając go13.
Około dekadę przed osiedleniem się jezuitów w Tarija, pierwsze penetracje
regionów Chiquitos przeprowadzili jezuici z Prowincji Peru. Z powodu ogromnej odległości, jaka dzieliła przyszłe misje od szkół jezuickich tamtej prowincji –
miejsca z którego wyruszały wyprawy misyjne, i problemów, z jakimi spotykali
śpiewać chórom, kaŜąc im powtarzać pieśni bez końca, chcąc nauczyć się ich na pamięć i śpiewać
codziennie [D. D a v í n: Cartas Edificantes y Curiosas (1755) s. 60].
12
F e r n á n d e z: Relación historial, dz. cyt., s. 51.
13
F e r n á n d e z: Relación historial,dz. cyt., s. 24.
Z kolei D i e g o D a v í n SJ, skomentował to samo zdarzenie tymi słowami: Po wykonaniu
KrzyŜa, które to nakazał Ojciec, został on przeniesiony w procesji na plac, na którym miał stanąć.
W międzyczasie, neofici śpiewali na dwa chóry litanie. Poganom, którzy nigdy wcześniej nie
słyszeli podobnej harmonii, wydawało się, Ŝe juŜ wstępują do nieba i słuchali jej w zachwycie
[D a v í n: Cartas Edificantes, dz. cyt., s. 58].
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się misjonarze we własnych misjach, ich obecność na terenach Chiquitos była
sporadyczna i nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. W 1691 r., przybyli na te
tereny misjonarze z Tarijy, która w tamtych czasach naleŜała do Prowincji Paragwaj. Wielkie były oznaki zadowolenia i sympatii, jakie okazywali Indianie Piñocas Ojcu Diego de Arce, obdarowując go dzikimi owocami, które były najwspanialszymi pysznościami, jakie przy całej swej biedzie posiadali. Widząc, Ŝe
stosunek wspólnoty jest przyjazny i Ŝe autochtoni rokują wielkie nadzieje na ich
nawrócenie, ostatniego dnia tegoŜ roku, postanowiono załoŜyć misję San Xavier
de Piñocas. Misjonarz i kacykowie: wybrali miejsce, w którym miał stanąć kościół i wzniesiono tam wielki krzyŜ. Podczas tej ceremonii, wszyscy klęczeli a
Ojciec zaintonował Litanię do Najświętszej Maryi Panny, poświęcając w ten
sposób tę prowincję, która miała stać się tak wierna Panu Naszemu i oddana
jego Najświętszej Matce14.
Pomimo, iŜ załoŜycielem pierwszej redukcji wśród Indian Chiquitos był Arce, po powrocie do Tarija, został wysłany (w 1693) do misji Indian Chiriguanos,
La Presentación, podczas gdy do San Xavier przeniesiono Ojców Diego Centeno
(w 1692) i Francisco de Hervás (w 1693). Inna misja wśród Chiriguanos, San
Ignacio, od 1692 r., pozostawała pod kuratelą oo. José Coco (często nazywanego
José Tolú) i Felipe Suárez15. Ekspansji jezuitów z Paragwaju na tereny Chiriguanos i Chiquitos sprzeciwił się w swym liście z 24 października 1692 r. prowincjał Peru16. Mimo to, misjonarze kontynuowali swoją pracę, opierając się na
zezwoleniu wstępu na wspomniane terytoria, jakiego udzielił im generał Zakonu.
Około 1705 r., na terytorium Chiquitos były cztery redukcje: San Francisco
Xavier, San Rafael, San José i San Juan Bautista. Misja Concepción, załoŜona w
1699 r., została rozwiązana przez Indian w kilka miesięcy po jej powstaniu17. W
pozostałych redukcjach rozwój Ŝycia muzycznego nabrał szybkiego tempa.
„Trzy razy dziennie, o świcie, w południe i wieczorem, chłopcy i dziewczęta śpiewają
jednym chórem liczne modlitwy i recytują z pamięci katechizm, którego nauczył ich misjonarz.
We wszystkie dni świąteczne, cała wspólnota zbiera się w kościele, aby wysłuchać części doktryny chrześcijańskiej lub kazania, co następuje po uroczystym odśpiewaniu mszy.
Rano i wieczorem oddają się pod opiekę Bogu, Najświętszej Pannie i Aniołowi StróŜowi,
odmawiając poboŜne modlitwy, których uczą się przed chrztem; innych [modlitw] uŜywają
wchodząc do kościoła a innych, gdy kapłan podnosi Hostię lub Kielich (...).
14

F e r n á n d e z: Relación historial, dz. cyt., s. 87—88.
Podane tutaj daty pochodzą z najnowszych badań przeprowadzonych przez J a v i e r a W.
M a t i e n z o.
16
2 kwietnia 1693 r., La u r o N ú ñ e z, prowincjał Paragwaju, odpowiedział na list
prowincjała Peru, wyjaśniając nieporozumienia i zapewniając, Ŝe wejście misjonarzy z Paragwaju
na wyŜej wspomniane terytoria zostało zatwierdzone przez niego samego, czyniąc to na nakaz
samego generała.
17
Niektórzy historycy twierdzą, Ŝe misja Concepción została załoŜona w początkach 1709 r.
15
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Ale chwilą, kiedy Redukcje wydają się być rajem (mówi ktoś, kto je widział) jest wieczór. Wtedy to wszyscy wyśpiewują prawdy naszej świętej wiary, przy akompaniamencie delikatnej i bez komplikacji muzyki. Chłopcy i dziewczęta robią to na ulicach, pod krzyŜami,
męŜczyźni zaś w swych domach, oddzieleni od kobiet. Następnie odmawiają róŜaniec i kończą swe modlitwy pieśniami ku czci Chrystusa Pana, Matki Naszej Maryi Panny, której to
okazują najgłębsze oddanie i miłość, nazywając ją nie inaczej jak tylko Matką swoją. W kaŜdą sobotę i w przeddzień świąt jej poświęconych, odśpiewują uroczystą mszę przy akompaniamencie licznych instrumentów muzycznych, nigdy teŜ nie idą do pracy na polu i nie wracają, nie wstąpiwszy uprzednio do kościoła, aby pomodlić się przed jej wizerunkiem”18.

Trudno jest określić do jakiego stopnia misjonarze byli kompozytorami i
nauczycielami pieśni doktrynalnych, które dzieci śpiewały w chórach, a takŜe
prostych poboŜnych pieśni, śpiewanych, przez wiernych, wieczorami. Oczywistym jest jednak fakt, iŜ na długi czas przed przybyciem Martina Schmida, misje
prowadziły bardzo bogate Ŝycie muzyczne, w którym uczestniczyły zarówno
dzieci jak i dorośli. WyŜej wymienione pieśni pisane były najprawdopodobniej
w językach miejscowych, jako Ŝe katechizmu nauczano w językach autochtonicznych, a rolą owych pieśni było pogłębienie treści nauk, jakie głoszono tubylcom na spotkaniach doktrynalnych. Zakładając, Ŝe muzycy indiańscy skomponowali niektóre z tych pieśni, naleŜy oczekiwać, Ŝe ich talent i umiejętności z
czasem uległy procesowi rozwoju, czyniąc z miejscowych muzyków kompozytorów przynajmniej pewnej części późniejszego repertuaru redukcji jezuickich.
Poza muzyką o charakterze doktrynalnym, śpiewano takŜe nieszpory i uroczyste
msze przy akompaniamencie swych własnych instrumentów muzycznych.
W ciągu pierwszych czterdziestu lat pracy misyjnej jezuitów wśród Indian
Chiquitos, liczba ojców i braci zakonnych zajmujących się nauczaniem muzyki
była nieznaczna. Jednym z nich był o. José Coco (Tolú), który to, w 1698 r.,
został mianowany ojcem przełoŜonym misji. Po przeniesieniu się z Tarija do
redukcji Indian Chiquito, zajęciem, któremu oddawał się bez przerwy i niestrudzenie, było nauczanie najzdolniejszych dzieci nie tylko prawd naszej wiary, ale
teŜ i moŜe znacznie częściej przygotowywaniem ich do słuŜby kościelnej i innych
poboŜnych zajęć, nauczając ich śpiewu eklezjalnego i innych świętych ceremonii19.
Nauczanie młodych, naleŜące do obowiązków misjonarza, zakładało równieŜ naukę śpiewu kościelnego. Choć prawdą jest, Ŝe termin, którego uŜył Fernández jest nieprecyzyjny, mało prawdopodobne jest, aby odnosił się do czego
innego, niŜ śpiew gregoriański. Uroczyste msze wymagały śpiewanie zarówno
Ordinario jak i Propio, i nie tolerowano w nich pieśni doktrynalnych, które na
ogół, we wspomnieniach autora, otrzymywały inną nazwę. Tak więc, w reduk18
19

F e r n á n d e z: Relación historial, dz. cyt., s. 135—137.
Ibid., s. 206.
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cjach Chiquitos, praktykowanie śpiewu kościelnego w pełnym tego słowa znaczeniu rozpoczęto pod koniec XVII w.

II. Rozkwit Ŝycia muzycznego
W początkach 1710 r., do misji Chiquitos wysłano juŜ dwunastu kapłanów.
Cartas Anuas z lat 171—1720 informują, Ŝe święta ku czci Pana Naszego, Najświętszej Panny i Świętego Ignacego obchodzone były z niezwykłym entuzjazmem, a w obchody włączono takŜe tańce symboliczne20. Zorganizowano takŜe
wielkie uroczystości, kiedy to o. Luis de Roca21, pierwszy prowincjał, przybył z
wizytą na te tak oddalone ziemie. Zebrali się wszyscy misjonarze z tego regionu
i, podczas gdy prowincjał wjeŜdŜał do wioski, dzieci rozsypywały płatki kwiatów
pod stopy ojca (...), wszędzie poustawiano wcześniej łuki triumfalne, ozdobione
gałązkami i kwiatami (...). Ludzie zaś zbliŜali się do ojca prowincjała, ustawieni
jak do procesji, śpiewając poboŜne pieśni22.
Martin Schmid przybył do Buenos Aires w kwietniu 1729 r. i dwa miesiące
później, rozpoczął swą podróŜ do redukcji chiquitańskich, przez Kordobę, Santiago, Tucumán, Salta, Potosí i Santa Cruz, aby dotrzeć wreszcie do miejsca
przeznaczenia, San Francisco Xavier, w 1730 r. Jego obecność wywarła wielki
wpływ zarówno na samych Indian Chiquitos jak i na Ŝycie muzyczne w misjach.
W Cartas Anuas z lat 1730—1735, nadano mu przydomek eksperta muzycznego
i postęp jaki uczyniono w interpretacji nowej muzyki przypisano jego osobie.
„Rzeczą, która wyjątkowo uprzyjemniała pobyt w tej właśnie misji [San Francisco
Xavier] była muzyka wokalna i instrumentalna, którą orkiestra wykonywała w trakcie uroczystych mszy świętych i podczas popołudniowych przedstawień teatralnych.
Tak więc, naleŜy zaznaczyć, Ŝe Indianie są wyjątkowymi miłośnikami muzyki i, gdy
tylko ją usłyszą, są w stanie spędzić całe godziny, jak zaczarowani, słuchając orkiestry. A pod
warunkiem, Ŝe jest akompaniament muzyczny, z wielką przyjemnością uczestniczą we
mszach świętych.
Dlatego teŜ, kiedy kilka lat temu przybył z Bawarii o. Martin Schmid, człowiek wielce
wykształcony muzycznie, polecono mu nauczanie muzyki neofitów z San Javier i w ten sposób, w krótkim czasie w kaŜdej z redukcji uczynione duŜe postępy w sposobie sprawowania
kultu boŜego. Mistrz ten wypełnia swe obowiązki z wielką wprawą, a uczniowie indiańscy są
bardzo pilni w swej nauce, tak, iŜ pozostali Indianie są zadowoleni, do tego stopnia, Ŝe jeden
20
„Cartas y expedientes de los obispos de La Plata y Santa Cruz de la Sierra: años 1730—
1735”. Archivo General de Indias, Charcas 375 [kopia].
21
Prowincjał od 1713 do 1717 i od 1722 do 1726 r.
22
C. Le o n h a r d t: Cartas Anuas de la Provincia del Paraguay, Chile y Tucumán de la
Compañía se Jesús. W: Documentos para la Historia Argentina. T. 19. Universidad Nacional de
Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Investigaciones Históricas. Buenos Aires
1927. Cartas Anuas de 1714 a 1720.
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z kacyków w ten sposób wypowiedział się pewnego dnia: »Chciałbym raz jeszcze być chłopcem, abym i ja mógł się nauczyć tak wspaniałej sztuki«”23.

Misjonarz uczył muzyki nie tyle dla własnej satysfakcji, ale bardziej z nakazu przełoŜonych. W krótkim czasie od jego przybycia, w San Javier rozbrzmiewała muzyka instrumentalna i wokalna, organizowano uroczyste msze, a nawet
przedstawienia teatralne24. Sprawozdanie nie mówi o Ŝadnych muzykach działających w San Javier do tej pory. Schmid był raczej nauczycielem, zaś w mniejszym stopniu muzykiem czy kompozytorem. José Manuel Peramás nawiązał do
działalności jezuity, profesora, i do talentu Indian w następującym tekście:
„Ze szczególnym wyczuciem, rozpoznał on wyjątkowy talent, jaki mieli Indianie do
muzyki i postanowił rozwinąć te zdolności. W rezultacie otworzył on szkołę śpiewaków, do
której przyjmował najbardziej utalentowane dzieci o najpiękniejszych głosach, aby uczyć ich
gry na róŜnorodnych instrumentach muzycznych. Te zaś, które wyróŜniały się, mianował nauczycielami dzieci robiących mniejsze postępy oraz nowych, i w ten sposób jedne nauczały
drugie”25.

Schmid był równieŜ kompozytorem. Peramás zapewnia, Ŝe:
„Jeśli chodzi o śpiew, [Schmid] skomponował muzykę do psalmów Dawida, a takŜe do
niektórych pieśni hiszpańskich [i] chiquitańskich. Dodał równieŜ harmonię do pewnych pieśni, które róŜni muzycy wprowadzali w czasie mszy. Owocem działalności [misjonarza] był
fakt, iŜ Indianie uczestniczyli w naboŜeństwach z wielką chęcią i uwagą; co stanowi cel muzyki religijnej; (mówi św. Tomasz) zbawienne jest w pochwałach boskich uciekać się do
śpiewu tak, aby dusze słabych skłaniać do większej poboŜności; to samo podobnymi słowy
mówi Święty Augustyn w niektórych swych dziełach: niech dzięki tym słodkim dla ucha
dźwiękom rozbudzi się Ŝycie w poboŜnym uniesieniu”26.

Trudno jest stwierdzić, jaką muzykę wprowadził Schmid na początku swej
działalności i, jaka została rozpropagowana w pozostałych redukcjach. Niemniej
jednak, czas spisania cytowanych wyŜej Cartas Anuas i przybycie szwajcarskiego misjonarza zbiegają się w latach z zaleceniami skierowanymi do misji Indian
Guaraní, Santiago, jakie wydał Prowincjał Paragwaju, Jerónimo Herrán27. Oto,
co pisze: Postarajcie się polepszyć stan muzyki. Brakuje głosów, szczególnie
sopranów, i dobrych instrumentów; postarajcie się, aby uczyli się muzyki skomponowanej przez br. Domenico Zipoli, bowiem jest ona najlepsza28.

23

„Cartas y expedientes de los obispos de La Plata y Santa Cruz de la Sierra: años 1730—
1735”, dz. cyt., jw.
24
Prawdopodobnie chodzi tu o tańce. Znano je jednak w redukcjach Chiquitos jeszcze przed
jego przybyciem.
25
P e r a má s: De vita et moribus, s. 141.
26
Ibid., s. 432.
27
Prowincjał od 1729 do 1733 r.
28
Cyt. za: F ú r l o n g: Músicos Argentinos, s. 121.
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Popularność i preferowanie muzyki Zipoliego jako wzoru dla redukcji widoczne jest równieŜ w raporcie z wizyty o. Lorenzo Rillo w Itapúa. Delegat zalecił: do gry na organach przeznaczcie Indianina imieniem José, który uczył się
Kordobie i niech będzie to jego głównym, codziennym zajęciem; nauczcie teŜ
jakiegoś innego chłopca; i, jeśli brakuje wam dzieł Zipoliego, moŜna wysłać
kogoś, aby przywiózł je z Yapeyú, a jeśli nie, w Kordobie moŜna je poŜyczyć bez
problemów 29.
Praca dydaktyczna Schmida spowodowała ewolucję Ŝycia muzycznego w
redukcjach chiquitańskich. Misjonarz nie przekreślił jednak tego, co zastał, lecz
je ulepszył, tworząc w ten sposób nową praktykę muzyczną. Trudno jest ustalić,
jaką rolę odgrywali autochtoni na tym nowym etapie stylizacji na wzór Zipoliego. JednakŜe, jeśli przyjmie się, Ŝe kaŜda z misji dysponowała swym własnym
repertuarem i nie tylko kopiami utworów pochodzących z innych kościołów,
wpływu maestro de capilla nie naleŜy lekcewaŜyć. Wykształcenie muzyczne,
jakie zdobył Schmid przed przybyciem do misji San Xavier jest trudne do ustalenia. On sam, wiele lat później, przyznał po części, Ŝe nie znał ani sztuki muzycznej, w jej powszechnym znaczeniu, ani sztuki wyrobu instrumentów muzycznych. W młodości pobierał lekcje muzyki. Niemniej jednak, w przeciwieństwie do Antonio Seppa i Domenico Zipoliego, jego działalność muzyczna w
Europie nie była zbyt znacząca. Wszystkiego nauczył się spełniając swe obowiązki (trening czyni mistrza). Dlatego teŜ, uznawanie go za jedynego moŜliwego autora nowej orientacji muzycznej w misjach wzbudza wiele wątpliwości.
Nauczanie muzyki nie było jedynym zajęciem misjonarza. Jego obowiązki
kapłańskie: kazania, spowiedzi, odwiedzanie chorych, udzielanie sakramentów i
inne, które we wspólnocie liczącej około trzech do czterech tysięcy mieszkańców, dzielił z jednym lub dwoma innymi zakonnikami, zajmowały duŜą część
jego czasu. Równocześnie zajmował się nauczaniem sztuk i rzemiosła w szkołach i warsztatach misyjnych. Pracował równieŜ przy konstrukcji róŜnego rodzaju instrumentów muzycznych, niektórych tak skomplikowanych jak organy, klawikordy i trąbki. Od dekady 1740 r. wszystkie swoje wysiłki skierował na wznoszenie kościołów, które to wyposaŜał we wspaniałe ołtarze, konfesjonały, drogi
krzyŜowe i rzeźby. Przy kaŜdej z tych prac pomagali mu Indianie. W ciągu
pierwszych dziesięciu lat, ze wszystkich siedmiu redukcji, jakie powstały do
tamtej pory wśród Indian Chiquitos30, Schmid pracował w trzech: San Xavier,

29
L. R i l l o: „Memorial de visita en Itapúa, el 20 de marzo, 1728”. Archivo de la Nación.
Buenos Aires. Cyt. w: Gr e n ó n: Nuestra primera música instrumental, s. 52—53.
30
San Xavier, San Rafael, San José, Concepción, San Juan Bautista, San Miguel i San
Ignacio.
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San Ignacio i San José31. W czternaście lat po jego pierwszym przybyciu do San
Xavier, rezultaty, jakie osiągnięto w misjach Chiquitos były imponujące. W liście, który Schmid napisał w 1744 r. w San Rafael de Chiquitos do o. Schumachera SJ odnośnie swej działalności misyjnej, czytamy:
„Ale Wasza Wielebność powie, być moŜe: Wszystko to bardzo pięknie, ale nie chcę
słuchać więcej o sytuacji ogólnej, lecz o Ŝyciu osobistym kapłanów w misjach. Co porabia
długi Schmid, ten niezwykle wysoki młodzieniec? Jak wygląda jego Ŝycie na innym kontynencie? śyje jeszcze? Odpowiem krótko: śyję i cieszę się dobrym, stabilnym zdrowiem;
prowadzę wesołe Ŝycie, prawie niebiańskie, śpiewam – czasem na styl tyrolski – gram na instrumentach, które mi się podobają i tańczę takŜe w kole, na przykład taniec szpad. Zapyta
Wasza Wielebność: A co mówią o tym Ŝyciu twoi przełoŜeni? A ja odpowiem: Jeśli jestem
misjonarzem, to dlatego, Ŝe śpiewam, tańczę i gram muzykę. Wiem, Ŝe szerzenie Ewangelii
jest dziełem apostolskim, a Pismo Święte mówi: Słowa tych, którzy głoszą Ewangelię, dotrą
aŜ do krańców ziemi (in fines orbis terrae). Wasza Wielebność zna takŜe następny ustęp Pisma Świętego, znajdujący się w tym samym miejscu: In omnem terram exiit sonus eorum,
który potwierdza to, co mówię, tak więc pozwalam sobie tłumaczyć sonus jako śpiew. I śpiewam, gram na organach, cytrze, flecie i trąbce, na psalterium i na lirze, tak w tonacjach durowych jak i molowych. Wszystkie te sztuki muzyczne, których wcześniej prawie nie znałem,
teraz praktykuję i nauczam dzieci Indian. Ale spyta Wasza Wielebność: Kto konstruuje te organy, cytry, liry i trąbki? KtóŜ jak nie wysoki Schmid. Nieborak, na wszystko znajdzie sposób, potrzeba jest matką wynalazku (...).
Tutaj wiemy więcej niŜ w domu i potrafimy zrobić więcej. Kto wzniósłby dom, kościół
i całe misje? Kto zrobiłby potrzebne narzędzia, gdyby misjonarz się tym nie zajął? Potwierdza się przysłowie: trening czyni mistrza. We wszystkich naszych redukcjach rozbrzmiewają
juŜ moje organy. Skonstruowałem niezliczoną ilość róŜnego typu instrumentów i nauczyłem
Indian grać na nich. Nie ma ani jednego dnia, w którym nie śpiewano by w naszych kościołach. Udało nam się sprawić, Ŝe ludzie, którzy jeszcze niedawno Ŝyli w dziewiczej dŜungli
wraz z dzikimi zwierzętami i ryczeli na wyścigi z tygrysami i lwami, teraz potrafią juŜ całkiem dobrze wychwalać swego stwórcę, grając na cytrach i organach, instrumentach perkusyjnych i tańcami w kole. Jak juŜ powiedziałem, nie tylko śpiewam i gram, ale teŜ tańczę.
Aby Wasza Wielebność nie oceniał zbyt surowo tańczącego misjonarza, błagam, aby przypomniał sobie Wasza Wielebność inny ustęp z Pisma Świętego: Jak wspaniałe są stopy
ewangelistów! Nie wiem, czy wie Wasza Wielebność, Ŝe Hiszpanie obchodzą swe najwaŜniejsze święta religijne nie tylko pieśniami, ale takŜe tańcami; idąc za przykładem Dawida,
nadają w ten sposób świętu bardziej uroczysty nastrój. Dzieci autochtonów z łatwością uczą
się sztuki tańca. Tutaj mógłby Wasza Wielebność zaobserwować, jak dzieci, które jeszcze zaledwie rok temu szalały w dŜungli razem ze swymi dzikimi rodzicami, dziś pięknie śpiewają,
wspaniale utrzymując rytm, grają na cytrze i organach, a ich ruchy, gdy tańczą, są tak doskonałe, Ŝe mogliby równać się z samymi Europejczykami. Uczymy ich tych światowych zachowań, aby pozbyli się swych dzikich zwyczajów i upodobnili do ludzi cywilizowanych, przygotowanych do chrześcijaństwa. To są właśnie moje obowiązki w misjach Chiquitos. Ale nie
zajmuję się wyłącznie śpiewem i tańcem; nie zaniedbuję mych kapłańskich obowiązków: gło-

31
Archivum Romanum Societatis Iesu: Catálogos Trienales de la Provincia Paraquariæ
1703—1763. W 1730 S c h mi d przybył do San Xavier; w 1734 r. przebywał w San Ignacio; w
1736 r. powrócił do San Xavier; w 1741 r. był w San José; pracował równieŜ w San Rafael i w
Concepción.
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szę kazania, słucham spowiedzi, odwiedzam chorych, udzielam sakramentów i wypełniam
wszystkie obowiązki naleŜące do misjonarza”32.

Praca Schmida z zakresu muzyki obejmowała trzy główne obszary: nauczanie muzyki, organizowanie grup muzycznych i wyrób instrumentów. Wypełnianie obowiązków misjonarza i jednocześnie „Schmida muzyka” byłoby niemoŜliwe, gdyby nie wziął on do pomocy w zajęciach muzycznych swych byłych
uczniów, najpierw z San Xavier, a potem z innych misji. Odkrywszy wrodzone
zdolności muzyczne Indian i ich talent rzemieślniczy, przekazał im znajomość i
stworzył odpowiednie warunki, aby oni sami mogli w pełni przyczynić do rozwijania tego aspektu Ŝycia redukcyjnego. Jego rolą było nauczanie, nie zdominowanie, odkrywanie talentu uczniów i oddawanie go w słuŜbę wspólnocie, a nie
demonstrowanie swych własnych zdolności33. Jego przekonanie o zdolnościach
Indian, kiedy porównuje ich z muzykami europejskimi, stoi w sprzeczności z
obserwacjami, jakie poczynili na ten temat Cardiel i Eder34. A oto, co mówi
Schmid na temat swój i swoich muzyków:

32

M. S c h mi d: „Carta enviada desde San Rafael, el 10 de octubre de 1744 al Reverendo
Padre Schumacher, S.J.”. W: W. H o ffma n n: Las misiones entre los Chiquitanos. Wyd.
CONICET. Buenos Aires 1979 s. 192—193.
33
Osobą, która najbardziej, być moŜe, wierzyła w talent Indian był F l o r i á n P a u c k e,
misjonarz wśród Indian Mocobí, kompozytor i nauczyciel muzyki w redukcjach. Mówi on:
„Wtajemnicz Indianina, pokaŜ mu którąkolwiek z rzeczy, jakie robimy w Europie, a on
wszystkiego się nauczy. Wolę pominąć stare misje i mówić jedynie o moich nowicjuszach, których
część z lasów ja sam przyprowadziłem do misji, innych zaś otrzymałem w spadku i
zaakceptowałem jako ludy niecywilizowane. śaden z nich nie potrafił zaprząc wołu do pługa.
Który z nich widział kiedykolwiek instrument muzyczny? Który spośród nich przy jakiejkolwiek
okazji miał w ręku narzędzie? Kiedy przybyłem do tych Indian w roku 1750, nie wiedzieli nic o
muzyce kościelnej. Indianie nie mieli innych zajęć jak konstruowanie szałasów, zabijanie bydła i
jedzenie go. Kiedy widziałem tych Indian, tak cichych, tak małomównych, z bezmyślnością
wypisaną na twarzach, myślałem, sądząc po ich wyglądzie, Ŝe niemoŜliwe będzie uczynienie z tych
tępaków Merkurych, ale gdy nabrałem większej wiedzy na ich temat, kiedy dokładniej się im
przyjrzałem, zobaczyłem wówczas jak radosne mają usposobienie. W ciągu trzech lat w kościele
juŜ grała muzyka. W czwartym roku juŜ zostałem wezwany, z moimi dwudziestoma Indianami, do
Santa Fe do szkoły, aby odśpiewać tam z nimi pierwsze nieszpory, a następnego dnia takŜe mszę
śpiewaną z okazji święta Świętego Ignacego. PoniewaŜ przybyło wielu ludzi z całego miasta, aby
mogli oni lepiej widzieć moich muzyków, poprosili, aby nie szli oni na miejsce dla chóru, lecz
stanęli na dole, pośrodku kościoła, blisko głównego ołtarza, na oczach wszystkich. Tak teŜ się stało
i msza odśpiewana była przy akompaniamencie dwóch kontrabasów, dwóch harf, ośmiu par
skrzypiec, jednej wiolonczeli, jednej tubmarynie i pozostali to byli chórzyści. Było ich razem
dwudziestu chłopców indiańskich, najstarsi w wieku szesnastu lat” [F. P a u c k e: Hacia allá y para
acá (Una estada entre los indios Mocobíes, 1749—1767). Tłum. E. We r n i c k e. Universidad
Nacional de Tucumán e Instituto Cultural Argentino–Germana, Tucumán–Buenos Aires 1942—
1944. T.2 s. 259—260; cyt. w: Gr e n ó n: Nuestra primera música instrumental, s. 61].
34
„Mają maestro de capilla, który uczy ich na sposób, jaki praktykowany jest w katedrach
Europy, ale nie znalazł się do tej pory ani jeden maestro de capilla, który potrafiłby komponować.
Są szczęśliwi, kiedy rozumieją nuty, jakie im dano i śpiewają mniej więcej sprawnie, bowiem
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„Pomijając to wszystko [to, co ja i wszyscy ojcowie misjonarze muszą tu robić], moi
przełoŜeni nakazali mi jeszcze jedną pracę, a więc nauczanie muzyki w redukcjach jak i konstruowanie organów i innych instrumentów, aby Indianie mogli śpiewać i chwalić Boga, z radością grając na harfach i psalterium. Zacząłem więc, nie tracąc czasu, nauczać śpiewu
chłopców indiańskich, którzy juŜ potrafili czytać; i pomimo, Ŝe nie uczyłem się w Europie
konstruowania skrzypiec, a tym bardziej organów i nigdy nie przyszło mi nawet do głowy, Ŝe
będę musiał to robić pewnego dnia, zacząłem równieŜ konstruować róŜnego rodzaju instrumenty. Z konieczności i z powodu braku kompetentnych osób, nauczyłem się tej sztuki. Dziś
wszystkie nasze misje mają swe organy, wiele par skrzypiec, wiolonczel i kontrabasów,
wszystkie zrobione z drzewa cedrowego; mają klawikordy, szpinety, harfy, trąbki, chirimije,
itd., wszystkie mojej konstrukcji; nauczyłem teŜ Indian na nich grać. Nasi chłopcy, którzy
wychodzą z mojej szkoły muzycznej są prawdziwymi muzykami, którzy kaŜdego dnia, na
mszy świętej, składają dzięki Panu Naszemu, śpiewając i grając na swych instrumentach; i,
muszę powiedzieć, Ŝe gdyby występowali w którymkolwiek z miast europejskich, spowodowaliby zachwyt wspólnoty wiernych zgromadzonej w kościele.
Teraz rozumiem cudowny nakaz boskiej Opatrzności, abym w młodości pobierał lekcje
muzyki; NajwyŜszy chciał, aby dzięki mnie Indianie stali się muzykami i wychwalali Go
jeszcze w tym Ŝyciu swymi pieśniami i muzyką instrumentalną, a przez muzykę ich dusze
uniosły się ku niebu i, aby stali się godni pewnego dnia słuchać muzyki anielskiej w niebie na
wieki wieków”35.

Jezuici tak wysoko cenili moŜliwości autochtonów, Ŝe przyjmowali ich nawet do prac apostolskich, jako misjonarzy i kaznodziei, wysyłając ich do selwy,
aby przyciągali do misji nowe plemiona. Fernández zapewnia, Ŝe prawdę mówiąc, te nowe wspólnoty chrześcijańskie sobie samym zawdzięczają duŜą część
swej wspaniałości i rozwoju36. Bez udziału Indian i ich głębokiego wpływu i
kreatywności we wszystkich aspektach Ŝycia, nie byłoby moŜliwe w niewiele
ponad siedemdziesiąt lat wybudowanie dziesięciu redukcji chiquitańskich, z
całym splendorem jakim się charakteryzowały.
Przez około półtorej dekady, główne zajęcia Schmida związane były z Ŝyciem muzycznym, szczególnie dwóch misji: San Javier i San Rafael. Po upływie

niektórzy nie śpiewają od razu, tylko przyglądają się nutom powoli, a kiedy je poznają, śpiewają i
grają, a nigdy nie dodają nic od siebie, Ŝadnych ozdobników, najmniejszych choćby, tak, jak robi to
którykolwiek muzyk, choćby o poślednim talencie; wszystko śpiewają i grają prosto, bez ozdób, tak
jak mają napisane w nutach: na więcej ich nie stać” [C a r d i e l: „Breve Relación”, cap. 7, párr. 7].
„Ale muszę przyznać, Ŝe: po pierwsze, na wszystkich obszarach Ameryki, które
przemierzyłem, nie znalazłem ani jednego Indianina, który miałby choć przybliŜone warunki
głosowe, aby śpiewać basem; po drugie, znając wielu naprawdę wybitnych muzyków w redukcjach
(takŜe w mojej) i ucząc ich usilnie sztuki komponowania muzyki, nigdy nie udało mi się osiągnąć,
aby któryś z nich otrzymawszy najzwyklejszy minuet, dodał drugie skrzypce lub kontrabas: tak
ograniczone są ich moŜliwości!” [F. J. E d e r: Breve descripción de las reducciones de Mojos.
Tłum. i red. J. M. B a r n a d a s. Historia Boliviana. Cochabamba 1985 s. 324].
35
M. S c h mi d: „Carta del 17 de octubre de 1744 a su hermano P. Francisco Schmid en
Baden, Suiza”. W: H o ffma n n: Las misiones jesuíticas, s. 194—195.
36
W. F e r n á n d e z: Relación historial, dz. cyt., s. 176.
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tego okresu, tak zwany „wielki ojciec Indian Chiquitos”37, zajął się architekturą,
rzeźbiarstwem i konstrukcją instrumentów muzycznych, głównie organów. Aby
w ciągu niecałych dziesięciu lat móc skonstruować, wyrzeźbić w drewnie i
ozdobić trzy wspaniałe kościoły: San Rafael (1747), San Javier (1752)38 i Concepción (1755), musiał dysponować grupą bardzo kompetentnych rzemieślników. W liście do swego brata Francisco, opisuje swą pracę jako architekta i konstruktora organów. Pisze:
„Nie wiem, czy pisałem wam juŜ, Ŝe zbudowałem nowy kościół w misji San Rafael (...).
Dla tego nowego i pięknego kościoła skonstruowałem nowe organy, większe od starych. Nie
jesteście w stanie sobie wyobrazić, jak dobrze ci Indianie grają na organach, jak pięknie nauczyli się śpiewać i jak wychwalają i czczą swego Stwórcę w czasie mszy świętej, nie tylko w
dni świąteczne, ale codziennie, poniewaŜ kaŜdego dnia cała wspólnota przychodzi na mszę
(...).
Po ukończeniu nowego kościoła w San Rafael zostałem wezwany do San Javier, aby wykonać tam podobne dzieło. Wykonałem zadanie i mogłem takŜe poprawić pewne szczegóły;
skonstruowałem takŜe większe organy, ku wielkiemu zadowoleniu i radości Indian. Następnie poprosili mnie mieszkańcy sąsiedniej misji Concepción (...), abym takŜe tam wzniósł nowy i piękny kościół (...). W końcu zostałem wysłany do misji San Juan Bautista. Tutaj miałem okazję pójść i poszukać w górach niewiernych Indian (...). Wysłałem trzystu męŜczyzn z
tej wspólnoty, aby poszukali dzikich i zaprosili ich do zamieszkania z nimi w redukcji, jak
dobrzy chrześcijanie. W międzyczasie modliliśmy się kaŜdego dnia (...) o powodzenie ich
misji, do czasu aŜ wrócili, po dwóch miesiącach (...); wyszliśmy im na spotkanie ze wszystkimi mieszkańcami wioski i powitaliśmy ich przy wtórze bębnów i piszczałek, kornetów, trąbek i chirimii, tańcząc i radując się, śpiewając i skacząc z radości; towarzyszyliśmy im do kościoła i, razem z nimi, złoŜyliśmy dzięki Panu za szczęście, jakim nas obdarzył, śpiewając Te
Deum”39.

Kolejnym jezuitą, który wniósł duŜy wkład w rozkwit Ŝycia muzycznego w
redukcjach chiquitańskich, był Juan Messner. Przybył on do Río de la Plata w
1733 r. Rok później przebywał w Santa Fe, wykładając nauki humanistyczne. Do
Chiquitos dotarł, prawdopodobnie, pod koniec 1736 lub w początkach 1737 r.,
gdzie razem ze Schmidem, zajął się nauczaniem muzyki, choć w Catálogos Trienales de la Provincia Paraquaria znajdujących się w archiwum zakonu w Rzymie, nazwiska obu misjonarzy nigdy nie figurują obok siebie na listach redukcji40. Pracował w Concepción, San Ignacio, San Miguel, San Juan, San Rafael i
San Javier41, nauczając śpiewu i gry na instrumentach muzycznych. Ledwo zdąŜył zorganizować chór i Ŝycie muzyczne w jednej redukcji, a juŜ myślał o zrobie37

Nazywali go tym imieniem ze względu na jego wysoki wzrost.
Rok ukończenia dzieła.
39
M. S c h mi d: „Carta del 28 de septiembre de 1761 a su hermano, P. Francisco Schmid”.
W: H o ffma n n: Las misiones jesuíticas, dz. cyt., s. 196—197.
40
Zob.: Catálogos Trienales de la Provincia Paraquaria 1703—1763. Archivum Romanum
Societatis Iesu.
41
W San Javier M e s s n e r przebywał około 1750 r. – zob.: Biblioteca Nacional de Chile.
Manuscritos Jesuitas. T. 281 n. 262. [Za uprzejmą zgodą J. W. M a t i e n z o.]
38
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niu podobnej rzeczy w innej, a jeśli do jakiejś misji nie mógł pojechać Ojciec
Schmid ani on sam, sprawiał, Ŝe z owej misji przysyłano mu utalentowanych
kandydatów a on nauczał ich tak, Ŝe wracali do swej wioski juŜ z pełnymi kwalifikacjami, aby zrobić u siebie to, czego ani on ani Schmid zrobić nie mogli. W
tym samym czasie, misjonarz z Czech zajmował się transkrypcjami dzieł muzycznych Schmida, niektórych innych utworów pochodzących z Paragwaju i
kompozycji wyśmienitych mistrzów z Europy i, sporządzając wiele kopii, rozsyłał je po wszystkich redukcjach. Praca misjonarza z pewnością przyczyniła się
do ujednolicenia repertuaru misyjnego. Peramás pisze:
„Messner42, ponad wszystko znający się na harmonii, kopiował święte pieśni, których wymagał Schmid i wszystkie zapisy muzyczne przywoŜone z połowy prowincji, a nawet te z Europy,
dzieła największych kompozytorów, i rozpowszechniał je we wszystkich misjach Chiquitos; w ten
sposób rozprowadził ogromną ilość dzieł; a jest nie do wyobraŜenia jak tak zajęty człowiek znalazł
czas, aby poświęcić się temu zajęciu. Niemniej jednak, jako, Ŝe miłość cierpliwa jest (1 Kor. 13, 4)
i nie wyczerpuje się w pracy, nie było niczego tak nieprzyjemnego i wstrętnego, co mogłoby uniemoŜliwić Messnerowi wykonanie pracy dla dobra tych, którzy byli pod jego opieką.
Gdy tylko zorganizował grupę indiańskich muzyków do jednego kościoła, juŜ myślał o następnych. Tak więc, jeśli ani Schmid, ani on sam nie mógł udać się do którejś z misji, prosił, aby
proboszcz przysłał mu utalentowane dzieci, które po nauczeniu się sztuki, wysyłał z powrotem do
ich rodzimych wspólnot. Schmid i Messner, poszukując z swego własnego doświadczenia melodii
muzycznych (z tego powodu Księga Mądrości wychwala dawnych Patriarchów43), poświęceniem i
ogromnym nakładem pracy osiągnęli, Ŝe w Chiquitos, w okresie od momentu mszy świętej aŜ do
popołudnia, rozbrzmiewały tak prawe i delikatne pochwały niebios i instrumenty, na których grano
po mistrzowsku, Ŝe nawet Europejczycy, o delikatnym słuchu, w pełni doceniliby śpiew Indian.
CóŜ więcej moŜna powiedzieć? Było ich tylko dwóch. Kapłani ci naprawdę byli ojcami grających
na cytrze (w ten sposób Pismo Święte wychwala Jubala44), bowiem przynieśli hymny Pana i Świętych tam, gdzie jeszcze niedawno słychać było jedynie okrzyki dzikich ludzi. Poza muzyką, takŜe
dbał, aby wystrój świątyni, święte szaty i wszystkie meble potrzebne do naboŜeństw (na ile pozwalała na to hojność miast), były piękne i wspaniałe, co w niebywały sposób przywoływało dusze
neofitów do poboŜności”45.

Opis Ŝycia muzycznego w redukcjach uzupełnia relacja innego z tamtejszych świadków, Juliana Knoglera. Knogler był z pochodzenia Bawarczykiem.
Przybył do Paragwaju w 1748 r. Wysłany do Chiquitos, pracował początkowo w
San Xavier, a potem, przez ponad dziesięć lat w Santa Ana. Jako obrońca autochtonów, postrzegał ich jako rzeczywistych współautorów Ŝycia w redukcjach.
W celu umoŜliwienia im pełnego rozwoju ich talentów, misje dysponowały szkołami, w których wykładali indiańscy nauczyciele. Pamięć i kaligrafia były cechami, które najbardziej podziwiał u Indian. Oto, co mówi misjonarz:
„Chłopcy, przeznaczeni do pracy w kościele jako ministranci lub członkowie chóru,
uczą się pisać, czytać i organizować muzykę w szkołach, które załoŜyliśmy we wszystkich
42

J o a n n e s M e s n e r i u s.
Eklezjastyk 44, 5 (Elogio de los Patriarcas).
44
Rodz. 4, 21.
45
P e r a má s: De vita et moribus, dz. cyt., s. 189—190.
43
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redukcjach. Czytają w trzech językach, to znaczy: w rodzimym języku, po łacinie i po hiszpańsku, zawsze wedle rzymskiego alfabetu. Nie rozumieją, jednakŜe, tego, co czytają w języku innym od chiquitańskiego. Kiedy misjonarz je, chłopcy czytają na głos jakiś tekst, w ten
sposób ćwiczą czytanie a Ojciec, który bardzo często nie ma wystarczająco duŜo czasu, aby
nadzorować szkołę, z powodu wielości obowiązków, jakie musi wypełniać, ma okazję kontrolować ich postępy. Szkołę powierza się nauczycielowi indiańskiemu, którego wybiera się i
przygotowuje z wielką starannością do tego bardzo waŜnego zajęcia. Niektórzy Indianie mają
wspaniałą pamięć a nauka przychodzi im z wielką łatwością, ale ich umysł i intelekt są wciąŜ,
takŜe u dorosłych, bardzo słabe, mogą rozwijać się tylko stopniowo w dobrze zorganizowanym środowisku i przy metodycznym sposobie Ŝycia.
Ich kaligrafia jest godna najwyŜszej pochwały i nie zmienia się z wiekiem (...). Niemniej jednak, nie wybiera się na to stanowisko kogoś, kto nie jest wytrwały, jako kaligraf;
biegłość w tej sztuce jest niezbędnym warunkiem, bowiem nie zostanie wybitnym szermierzem, kto nie ma dobrej szpady. Tym, którzy spełniają odpowiednie warunki, zlecane jest
waŜne zajęcie, zastępują oni bowiem drukarzy, kopiując ksiąŜki, których pilnie potrzebujemy, jak katechizmy, mszały, kalendarze i partytury”46.

W swej wydajnej pracy, misjonarze musieli pomagać sobie wzajemnie, aby
misje pręŜnie się rozwijały. Niemniej jednak, głównym ich celem było przysposobienie Indian do zajęcia się wszelkiego rodzaju pracami. Strategia ta pomogła
w trwaniu misji przez wiele dziesięcioleci po wypędzeniu jezuitów oraz ich przetrwaniu, choć w niedoskonałym stanie, do dnia dzisiejszego.
„Aby to wszystko osiągnąć, misjonarze pomagają sobie wzajemnie radą i wsparciem,
czasem osobiście, lub, jeśli odległość to uniemoŜliwia, listownie (...). Czasem z misji oddalonej o pięćdziesiąt mil, przybywał Ojciec o wyjątkowych talentach, aby współpracować przy
wznoszeniu kościoła, przy pracach rzemieślniczych, przy malowaniu, rzeźbie lub muzyce,
przy wszystkim tym, co przyczyniało się upiększenia domu BoŜego.
Jeden potrafił konstruować organy, drugi skrzypce, altówki i fagoty albo teŜ wyrabiał
struny z wnętrzności róŜnorodnych zwierząt. Trzeci potrafił pracować z Ŝelazem i stalą, wyrabiać zamki i inne rzeczy z tych metali, wszystko, co potrzebne było do kościoła i zakrystii.
To samo dotyczyło czynności mechanicznych i ci, którzy coś potrafili, równocześnie nauczali

tego Indian, aby potrafili utrzymać kościół w dobrym stanie”47.

Muzyka Zipoliego, Włocha, jednego z najsłynniejszych organistów w Rzymie, rozpowszechniła się w szkołach muzycznych, gdzie nauczano jej zarówno w
praktyce jak i w teorii. Równocześnie przygotowywano w nich przyszłych maestro de capilla. Biorąc za punkt odniesienia instrumenty wymienione przez
kronikarzy, moŜna przyjąć, Ŝe grupy muzyczne były podobne do tych, opisanych
wcześniej: trzydziestu do czterdziestu muzyków – instrumentalistów i wokalistów. Wszystkie kompozycje repertuaru misyjnego były wysokiej jakości, ale
dzieła Zipoliego były szczególnie często wykonywane podczas naboŜeństw kościelnych.
46

J. K o n o g l e r: Relato sobre el país y la nación de los Chiquitos en las Indias Occidentales
o América del Sud y las misiones en su territorio, redactado para un amigo.W: W. H o ffma n n:
Las misiones jesuíticas entre los Chiquitanos. Fundación para la Educación, la Ciencia y la
Cultura. Buenos Aires 1979 s. 156.
47
Ibid., s. 172.
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„Muzyka jest piękniejsza niŜ większość Europejczyków sobie wyobraŜa. Mamy dobre
organy, czasem nawet dwie pary w jednym kościele, kontrabasy, trzy do czterech altówek,
czternaście lub więcej par skrzypiec, harfy, flety i kilka trąbek, które to są jedynymi instrumentami, które nie są fabrykowane na miejscu. Jest wiele zespołów wokalnych, śpiewających
na cztery głosy. Wszyscy muzycy uczą się praktyki i teorii tej sztuki w szkole, gdzie doskonalą się w solmizacji i rozwijają wyczucie rytmu wystukując takt ręką tak, jak robi to dyrygent
chóru. Utwory, które grają i śpiewają są łatwe, ale miłe dla ucha i odpowiednie dla tych ludzi.
Ich autorem był Włoch, jeden z najsłynniejszych organistów w Rzymie, który to, podąŜając
za swym powołaniem, wstąpił do zakonu a następnie porzucił ojczyznę i wyjechał do Ameryki, aby uświetniać swą sztuką naboŜeństwa kościelne. Oprócz niego, wśród naszych misjonarzy zawsze jest kilku, którzy rozumieją co nieco z muzyki i wzmoŜonym wysiłkiem próbują
konstruować instrumenty i nauczać Indian gry na nich”48.

Jako Ŝe autochtoni nie uwaŜali muzyki redukcyjnej w misjach jezuickich za
rzecz im narzuconą, ani teŜ protagonistami Ŝycia muzycznego nie byli sami misjonarze, wypędzenie Zakonu z misji nie stało się przyczyną rozpadu instytucji
związanych z Ŝyciem muzycznym ani w redukcjach załoŜonych na początku
działalności misyjnej w tym regionie (San Javier, 1691; San Rafael, 1696, itd.),
ani w tych, w których proces nawracania trwał mniej niŜ dwie dekady, jak było
w przypadku misji Santa Ana i Santiago, załoŜonych w 1755, czy teŜ Santo Corazón de Jesús, w 1760. Celem misjonarzy nie było prezentowanie swych własnych umiejętności. Wręcz przeciwnie, ich działalność we wspólnotach skierowana była na pełne rozpoznanie, ocenę i, przede wszystkim, spoŜytkowanie talentów Indian wokół nich zgromadzonych. Ten udział i współodpowiedzialność
misjonarzy i Indian za organizację Ŝycia w redukcjach stały się gwarancją nie
tylko przetrwania misji, pomimo nieobecności ich przewodników duchowych,
ale nawet rozwoju – choć na wąską skalę, gdyŜ tylko w niektórych aspektach
Ŝycia religijnego i społecznego – redukcji postjezuickich. Nikt inny, jak tylko
sami autochtoni mogli obronić kulturę redukcji, identyfikując się z nią i zachowując ją od upadku. I choć prawdą jest, Ŝe Trzydziestu Redukcjom Paragwajskim przypadł w udziale zupełnie inny los, przyczyną tego nie było odrzucenie
wartości w nich stworzonych i przyswojonych, lecz niebezpieczeństwa i zagroŜenia z zewnątrz, na jakie wystawione były te misje, zarówno przed jak i po wygnaniu jezuitów. Ich dezintegracja i zniknięcie nie były spowodowane ani wypędzeniem misjonarzy, ani dobrowolnym opuszczeniem organizacji redukcyjnych.
Jeśli wierzyć relacjom biskupów, rządców i podróŜnych, Ŝycie muzyczne w
byłych redukcjach jezuickich w Chiquitos pozostało nietknięte przynajmniej do
drugiej połowy XIX w. Okres ten trwał tak długo jak okres obecności jezuitów w
tym regionie, od pierwszych penetracji w głąb terytorium aŜ do wygania, i był
dwa razy dłuŜszy od czasu działalności Schmida, Messnera i Knoglera. Trudno
byłoby wytłumaczyć zjawisko wierności strukturom redukcyjnym i ich podtrzy48

Ibid., s. 174.
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mywania, gdyby jedynie ci trzej byli twórcami i stróŜami Ŝycia muzycznego
misji. Interesujący jest fakt, iŜ Ŝaden z dokumentów dotyczących okresu po wygnaniu jezuitów nie wspomina o istnieniu jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz lub
takiej potrzebie ze strony muzyków. Działalność muzyczna zaleŜała więc przede
wszystkim od dynamizmu liturgii, tak sakramentalnej jak i popularnej, a nie od
obecności zagranicznych nauczycieli. Do momentu, w którym w kościołach redukcyjnych miały miejsce uroczyste obchody – czy to odprawiane przez jezuitów, kler świecki, czy braci franciszkanów – autochtoni zawsze odpowiadali
stosowną muzyką. Dopiero gdy liturgia straciła swą Ŝywotność, instytucje muzyczne skierowane właśnie na nią, stopniowo podupadały, aŜ do ich całkowitego
zaniku w połowie XX w.
Z drugiej strony, od czasu pierwszych wizyt w misjach jezuickich, zarówno
ich prowincjałowie i przełoŜeni, jak i biskupi i gubernatorzy wychwalali sposób
organizowania Ŝycia muzycznego w urbi indiorum. Po wypędzeniu, biskupi i
administratorzy, świadomi swej misji i spoczywającej na nich odpowiedzialności, nie zaprzestali wizyt (zawsze przyjmowani byli zgodnie z wypracowanym
ceremoniałem podejmowania dostojnych gości), sprawozdań, i pewnego rodzaju
pomocy ekonomicznej, w trosce o to, aby zarówno szkoły muzyczne jak i udział
muzyków w liturgiach kościoła i uroczystych aktach wspólnotowych utrzymał
się na tym samym poziomie, co wcześniej. W ten sposób, obie strony, autochtoni
i władze religijne oraz świeckie, wyraziły głębokie pragnienie zachowania redukcyjnych praktyk liturgicznych i muzycznych.
W początkach XX w., nie tylko nie zaprzestano wykonywania muzyki w misjach chiquitańskich, ale teŜ liczba członków grup muzycznych podwoiła się w
stosunku do ich kworum z czasów obecności jezuitów. Repertuar muzyczny jak i
intensywność twórczości muzycznej oraz uŜycie instrumentów pozostały niezmienione. Oto, co napisał gubernator Miguel Fermín, po swej wizycie w
kościołach Chiquitos:
„W kościołach Chiquitos jest wiele instrumentów; na skrzypcach, kotłach, psalteriach i
fletach gra od sześćdziesięciu do osiemdziesięciu muzyków; tak więc gdy grają w kolejności,
nie przestają ani na chwilę; grają wybrane utwory muzyczne, te, które pozostawili ojcowie jezuici, ale muzyka ich juŜ podupadła, dopilnowałem więc, aby skopiowano na nowo partytury,
dając im potrzebny papier, w rezultacie zrobiono podobnie we wszystkich Misjach”49.

Po ponad 50 latach od wypędzenia, byłe misje jezuickie odwiedził podróŜnik francuski, Alcides D’Orbigny. Mówi on, Ŝe w Ŝadnym z miast Boliwii, ani w
innych częściach Ameryki nie słyszał piękniejszej muzyki od tej kultywowanej
49

M. F e r mí n d e R i g l o s: Informe. „Telegráfo Mercantíl” (styczeń 1802); cyt. W: H u s e b y,
R u i z, We i s ma n, dz. cyt., s. 14.
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w tamtych czasach w kościołach Chiquitos i Moxos. śycie muzyczne kwitło tam
jak wcześniej. Maestros de capilla dyrygowali chórami i orkiestrami, a muzycy
wykonywali dzieła mistrzów włoskich z godną podziwu dokładnością. Oto, co
mówi o wydarzeniu, które miało miejsce w kościele w San Javier de Chiquitos:
„Piątego lipca – w niedzielę – wraz z gubernatorem przybyliśmy na mszę. Śpiewano
mszę o charakterze muzyki włoskiej i było dla mnie wielkim zdziwieniem spotkanie wśród
Indian muzyki wspanialszej od tej, którą usłyszałem w najznakomitszych i najbogatszych
miastach Boliwii. Prowadzący chór dyrygował śpiewem, dyrygent orkiestry, ze swej strony,
prowadził wiele fragmentów z godną podziwu harmonią. KaŜdy śpiewak, kaŜdy chórzysta, z
nutami przed sobą, wykonywał swą część z wielkim przejęciem, przy akompaniamencie organów i skrzypiec produkowanych przez samych Indian. Słuchałem tej muzyki z przyjemnością, jako Ŝe w całej Ameryce nie słyszałem lepszej. Była ona pozostałością splendoru, jaki
jezuici wprowadzili w misjach”50.

Koegzystencja tego, co autochtoniczne i redukcyjne, cecha charakterystyczna czasów misji jezuickich, nadal była widoczna. W misji Santa Ana51 w czasie
świat trwających wiele dni, wykonywano tańce autochtoniczne52, charaktery50

D ’ O r b i g n y: Viaje. T. 3, dz. cyt., s. 1143.
„[której] kościół jest (...) cały przepięknie ozdobiony (...) [i gdzie] muzyka jest, z całą
pewnością, najlepsza, jaką moŜna odnaleźć we wszystkich misjach” [Ibid., s. 1160].
52
„O godzinie ósmej wieczorem młode Indianki z misji udały się na tańce zorganizowane
przez gubernatora, wystrojone w swe piękne tipoie, pokryte kolorowymi wstąŜkami. Zaczęły
tańczyć razem pewne ukłydy autochtoniczne, pochodzenia dzikiego. Całą noc dziewczęta
zmieniały swe tańce: tworzyły koła, trzymając się za ręce, zakręcały raz w jedną stronę, raz w
drugą, intonując zwrotki zakończone refrenem, w pewien sposób podobne do serenad śpiewanych
w niektórych częściach Brytanii czy la Vendée, chociaŜ cały czas pieśni śpiewane były przy
akompaniamencie instrumentów. Następnie zatańczono quituriqui, el catonapapa i el tamaosis: ten
ostatni taniec jest rodzajem walki, w której dwie Indianki próbują odebrać sobie wzajemnie
tancerki, których bronią, utrzymując je w szeregach za sobą ” [Ibid., s. 1159—1160].
W misji Santiago „zadziwił mnie zadowolony wyraz twarzy i przychylność Indian. Guaraní są
bezsprzecznie najweselszymi ze wszystkich mieszkańców prowincji. Właśnie oni stworzyli prawie
wszystkie tańce narodowe (...). Tańce te, prawie wszystkie o charakterze naśladowczym, wykonuje
się przy akompaniamencie muzyki Ŝywej, choć mało zróŜnicowanej, przy której wykonują
róŜnorodne figury. Niektóre z nich zachwyciły mnie swą oryginalnością. W jednym z nich, starzec
Guaraní, z głową pokrytą kukurydzą, otoczony kobietami śpiewał i tańczył w swoisty sposób, zaś
kobiety powtarzały za nim. Postępowały do przodu szeregami, podskakując, ich ciała pochylone
były w jedną stronę, aby prędko cofnąć się i pochylić w drugą stronę, jakby siały lub pracowały w
polu. W innych tańcach wykonywały figury niezwykle ekspresyjne; w kolejnych, śpiewając
narzekały, Ŝe zaatakowały je mrówki, wtedy tańcząc, próbowały się ratować. Często w gorączce
tańca, zapominały, gdzie się znajdują i, nazbyt wczuwając się w poszukiwanie nieszczęsnego
owada, podnosiły tipoi, odsłaniając duŜą część ciała. Taniec ten, przy akompaniamencie śpiewów,
krzyków i cienkich pisków, przypominał mi, przez swą dzikość, prymitywny stan narodu.
Innym tańcem naśladowczym jest ten, który przedstawia zbiory Pavi, owocu jadalnego
wielkich rozmiarów, podobnego do naszych europejskich dyń, który rośnie w lasach, pnąc się po
gałęziach drzew, a na jesieni wydaje owoce, które pojawiają się prawie wszędzie, zwisając z drzew.
W tańcu tym, kobiety, krzycząc pavi, pavi, unoszą ramiona w górę, jakby chciały sięgnąć owoc i
skacząc przyjmują róŜnego typu pozy. Zaraz potem, śpiewając i tańcząc, chwytają kogoś z
51
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styczne dla Santa Cruz de la Sierra, brazylijskie i hiszpańskie. W niektórych z
nich dopuszczano udział tancerzy i muzyków obu płci, lekcewaŜąc zasady redukcyjne, które nie dopuszczały podobnych połączeń53. Nieszpory skomponowane przez Zipoliego, wspaniałego mistrza włoskiego, śpiewano w harmonijnych chórach, którym akompaniowali wprawni muzycy. Poza repertuarem sakralnym, muzycy wykonywali takŜe pieśni narodowe i róŜnego rodzaju pieśni
dworskie, którymi uprzyjemniali czas posiłków54. Słowami D’Orbigny’ego:
„Obok tańców autochtonicznych, wykonywano takŜe te, które są w modzie w Santa Cruz
i w Brazylii. Taniec był zabawny i, pomimo nieszczęsnego tipoi, kobiety były bardzo atrakcyjne (...). W ciągu dwóch następnych dni, przy posiłkach muzyka nie milkła ani na moment, podczas gdy młodzi, obu płci tańczyli i śpiewali guainito, rodzaj pieśni narodowych, bardzo prostych i nieskomplikowanych, których hiszpańskie teksty były tak niepoprawnie śpiewane, Ŝe
czasami trudno je było zrozumieć (...). O godzinie pierwszej podano nam posiłek, przy muzyce,
śpiewie i tańcach młodych Indian i Indianek. O trzeciej, powtórnie wyszła procesja, ponownie
zaszła na plac i udała się do kościoła, gdzie odśpiewano nieszpory, przy muzyce wybitnego mistrza włoskiego, wykonanej przez wspaniałe chóry, przy znakomitym akompaniamencie. Po
nieszporach, przed kościołem ustawiono fotele i mogłem zobaczyć, jak przebiegała ceremonia.
Szesnastu młodych Indian ponownie zaczęło śpiewać i tańczyć, a jeden z tańców był wyjątkowo zabawny (...). Wieczorem (...) po tańcach indiańskich, hiszpańskich i brazylijskich, moŜna
było usłyszeć Rossiniego i chór myśliwych z Robina z lasów Webera (...) [których partytury
zostały] przywiezione [tam] przez francuskiego lekarza”55.

publiczności, podnoszą go i w mgnieniu oka znajduje się w on powietrzu, podtrzymywany przez
nie; przechadzając się z nim, rozpostartym w ten sposób, idą do sali potrząsając nim i łaskocząc
go, aby bardziej się ruszał. Jak nawiedzone, schwytały w ten sam sposób kaŜdego z nas, nie robiąc
wyjątku dla księdza, gubernatora, ani dla mnie, i podniosły mnie z taką łatwością, jakbym waŜył
tyle co piórko (...). Podczas gdy kobiety tańczyły w domu gubernatora, zgromadzeni na placu
męŜczyźni, wszyscy wyposaŜeni we fletnie pana, wykonywali w róŜnych kombinacjach
muzycznych szereg dzikich melodii, którym nie brakło oryginalności. [Ibid., s. 1191—1192.].
53
Mówi D ’ O r b i g n y: „U wejścia do misji czekał na nas łuk triumfalny, zrobiony z gałęzi i
liści palmowych. Jak tylko weszliśmy, zaczęła się muzyka. Młodzi Indianie obu płci, ubrani czysto
w stroje narodowe, rozpoczęli piękny taniec, rodzaj walca lub łańcucha, po skończeniu którego
wszyscy razem radośnie zaśpiewali mi na powitanie (...). Na początku szli kacykowie i sędziowie,
wysoko trzymając laski bambusowe, symbole ich władzy; następnie szło około pięćdziesięciu
muzyków i tancerzy, którzy podchodzili tańcząc przed nami. U wejścia na plac wznosił się kolejny
łuk triumfalny, pod którym musieliśmy przystanąć i wysłuchać kolejne pieśni i obejrzeć kolejne
tańce (...). W końcu (...) dotarliśmy do domu gubernatora. Tańce i śpiewy kontynuowano w sali”
[Ibid., s. 1159].
54
Zwyczaj śpiewania w czasie posiłków w dni świąteczne nie był nowością. Przy pewnej
okazji, w 1707 r., prowincjał jezuitów, o. B l a s d e S i l v a, kierując się do misjonarzy wśród Indian
Guaraní, mówił na ten temat i zabronił grania na bębnach, kornetach oraz wystrzałów petard
podczas posiłków. Zlecił natomiast „by tkaŜe uszy odpoczęły, wystarczy, aby podczas posiłku
muzycy zaśpiewali drobną piosenkę lub chansonetas [sic!], lub niech zagrają kilka utworów
instrumentalnych w róŜnych kombinacjach chirimii, co spowoduje większy zachwyt i relax i
pozwoli uniknąć nadmiernego hałasu” [d e l Te c h o: Historia de la Provincia del Paraguay. T. 1 s.
59].
55
D ’ O r b i g n y: Viaje, dz. cyt., s. 1151.
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W innych trzech misjach jezuickich, kapele muzyczne nadal działały i,
oprócz tego Ŝe moŜna było zauwaŜyć pewne róŜnice między nimi gdy chodzi o
poziom muzyczny, w kaŜdej z byłych redukcji D’Orbigny brał udział w uroczystych liturgiach z mszą i śpiewanymi nieszporami, a takŜe w prezentacjach opracowanych tańców. Tak więc, w misji Concepción: kościół wyróŜnia się szczególnie gotyckimi malowidłami, które zdobią jego wnętrze. W niedzielę, po mszy,
podczas której Indianie grali wyjątkowo piękną muzykę, przyszły mnie odwiedzić
Indianki56.
W San Miguel: kościół jest wyjątkowy, głównie ze względu na swoje rozmiary i fasadę z kolumn; miałem równieŜ okazję podziwiać w środku figurę św.
Michała, patrona misji, wykonaną w Rzymie przez znakomitego artystę. W tym
pięknie zdobionym kościele, słuchałem wspaniałej muzyki włoskiej w wykonaniu
Indian57.
W Santo Corazón de Jesús, gubernator i jego towarzysze: zostali powitani
śpiewami i tańcami, które były pochwałami [loas] na cześć gubernatora. Następnego dnia ksiądz odśpiewał wspaniałą mszę na cześć gubernatora; muzyka
była jednak gorsza od tej, wykonywanej w Santa Ana. Przez dwa dni trwały tańce, grano walce, menuety i kontredanse hiszpańskie, jakbyśmy byli w doskonale
cywilizowanym świecie, ale na koniec kaŜdego wieczoru, tańce narodowe ukazywały prawdziwy charakter tych zgromadzeń. Indianki tutejsze mają mniej
wdzięku niŜ te z Santa Ana, choć wykonują figury z tą samą zręcznością. Zaobserwowałem, Ŝe przy tańcach indiańskich, nie trzymają się za ręce58.
Jedynie w misjach San Ignacio i San José zaobserwowano pewien upadek
Ŝycia muzycznego59. W tej pierwszej: podobnie jak w Santa Ana, przyjęto nas
pod łukami triumfalnymi, przy muzyce i tańcach (...). Ksiądz pokazał mi organy z
drewnianymi piszczałkami, skonstruowane przez jezuitów, ale tak bardzo zniszczone, Ŝe nie wydawały juŜ Ŝadnych dźwięków60.
Podczas gdy w San José: wykonano wiele tańców i miałem okazję obserwować całą społeczność, która to, pomimo, Ŝe jest silna i z dozą wdzięku, nie po-
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Ibid., s. 1151.
Ibid., s. 1158.
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Ibid., s. 1198.
59
Pomimo, Ŝe relacje D ’ O r b i g n y’ e g o nie zawierają Ŝadnych informacji na temat kapeli
muzycznej z San Rafael, naleŜy przypuszczać, Ŝe równieŜ tam praktyki muzyczne nie zmieniły się
znacząco od czasów redukcji.
60
D ’ O r b i g n y: Viaje. T. 3, dz. cyt., s. 1166—1167.
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siada tak harmonijnych cech, jak Indianie z Santa Ana. Widać teŜ u nich brak
wykształcenia, a ich tańce są pozbawione wdzięku61.

III. Okres schyłkowy i próby ocalenia tradycji muzycznej
W 1822 r. kościoły chiquitańskie odwiedził emigrant niemiecki, Moritz
Bach. Większość z nich była jeszcze w bardzo dobrym stanie, szczególnie te w
San Javier, San Ignacio i San Rafael. Organy, znajdujące się w tym ostatnim,
uznane zostały za dzieło mistrzowskie i wyróŜniające się spośród pozostałych.
Ośmioletni chłopcy potrafili grać na skrzypcach, a śpiew wspólnoty był tak perfekcyjny, Ŝe nie sposób było usłyszeć jakąkolwiek fałszywą nutę, gdy śpiewali
pieśni religijne. Muzyka uprzyjemniała kaŜdą uroczystość i jej rola w rytuałach
świąt nie uległa zmianie. W święto Patrona misji miały miejsce śpiewy nieszporowe, msze i przedstawienia teatralne. Przedstawiano róŜne dzieła: operę Doctor
Borrego, actos sacramentales, San Ignacio, San Justo y Pastor, a takŜe komedie
El barbero y el borracho. W San José: o ósmej wieczorem, pod wysokim krzyŜem
zbierali się kantorzy i wszyscy muzycy (...) klękali i wraz z ostatnim uderzeniem
w dzwony zaczynała rozbrzmiewać muzyka, kantorzy intonowali pieśń a cała
społeczność dołączyła się do nich i śpiewali jednym chórem62.
W innych wspólnotach zwyczaj ten juŜ zaginął.
Wygląda na to, Ŝe ciągłość praktyk muzycznych, charakterystycznych dla
redukcji, trwała co najmniej do 1850 r., potem zaś nastąpił w misjach proces
stopniowego uboŜenia Ŝycia muzycznego. Na krótko przed tą datą włączenie de
repertuaru kilku kompozycji o wątpliwej wartości, pochodzących z centrów
miejskich – odnawiając przez to repertuar nie od wewnątrz, jak robiono to wcześniej – zapowiadało rychłą jego przemianę. Repertuar postjezuicki z XIX w., tak
jak to widać na podstawie antologii boliwijskich, nie zdołał zachować ani głębi
religijnej ani wartości estetycznej, które tradycyjnie obowiązywały. Kryzys nasilił się kiedy to, z jednej strony, rządy cywilne straciły zainteresowanie misjami, z
drugiej zaś, gdy imigranci z Santa Cruz zasiedlili wioski chiquitańskie. Nie odnaleziono, niestety, Ŝadnych dokumentów, które mówiłyby do kiedy funkcjonowały szkoły muzyczne i warsztaty wyrobu instrumentów. Niemniej jednak, kopie
zapisów muzycznych wykonanych około 1880 przez maestro de capilla z San
Rafael i Santa Ana, przejawiają tak powaŜne trudności w pisowni muzycznej i
ortografii tekstów, Ŝe trudno jest utrzymywać tezę, jakoby misje posiadały jesz61

Ibid., s. 1184.
M. B a c h: Die Jesuiten und ihre Mission Chiquitos in Südamerika. Lipsk 1834 s. 47; cyt.
w: H o ffma n n: Las misiones jesuiticas, dz. cyt., s. 84—85.
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cze wtedy instytucje nauczania muzyki, gramatyki czy ortografii łacińskiej czy
teŜ swego własnego języka. I choć prawdą jest, Ŝe ostatnie dzieła dodane do repertuarów pochodzą z połowy XIX w., ich włączanie było sporadyczne i spowodowane niejasnymi kryteriami, a nie, jak wcześniej, systematyczne i spójne z
rozwojem roku liturgicznego63. To, co wcześniej było zawodem i naleŜało do
obowiązków ekspertów w danej dziedzinie, zostało powierzone muzykom amatorom o niepewnych kryteriach muzycznych i liturgicznych.
Z drugiej strony, jeszcze w 1908 r., Ignacio Poichees, maestro de capilla w
Santa Ana, sporządził dla muzyków w swoim kościele transkrypcję jednej z najlepiej skomponowanych mszy, naleŜącej do repertuaru chiquitańskiego, o duŜej
trudności technicznej i stylistycznej: Missa a la Fuga, de San Joseph64, dzieło
dla chóru na cztery głosy, solistów i orkiestrę. Nie ma więc wątpliwości, Ŝe w
początkach XX wieku, Ŝycie muzyczne w niektórych misjach nie utraciło jeszcze
całej swej Ŝywotności.
Przez ponad dwa wieki manuskrypty muzyczne i instrumenty z warsztatów
misyjnych były chronione przez cabilda przed zniszczeniem, zapomnieniem czy
kradzieŜą. Jednocześnie, kolejne pokolenia Indian przekazywały sobie słownie
część repertuaru muzycznego, który to segment jest nadal włączany w liturgię
lokalnych kościołów, szczególnie chiquitańskie pieśni pasyjne, czy te na cześć
Dziewicy Maryi. Strzegli tego typu przekazu repertuaru maestro de capilla, zakrystianie i abadesas ze świątyń, którym funkcja ochrony tradycji misji była
zlecona przez odpowiednie władze.
Nową inicjatywę ochrony manuskryptów muzycznych podjął w 1958 r. Don
Plácido Molina Barbery. Po wizycie w kościołach tego regionu, Molina poinformował, Ŝe w San Rafael de Chiquitos przechowywano partytury dla chóru i
instrumentów, wcześniej skopiowane i uŜywane przez maestros de capilla i muzyków indiańskich, tegoŜ roku nadal uŜywane są przez ich potomków, aczkolwiek
w sposób juŜ bardzo niedoskonały, co jest bardzo przykre, widzieć upadek niegdyś kwitnącej tradycji65.
W maju 1972 r., architekt Hans Roth, w trakcie rewizji kościoła w San Rafael przed jego restauracją, odnalazł na chórze 4000 stron partytur muzyki wo63

Repertuar Moxos zawiera nawet późniejsze wpływy. Niemniej jednak, takŜe tam
zaobserwowano podobne tendencje do coraz mniejszej zgodności kopii z tekstem oryginalnym i
włączaniu nowych dzieł do repertuaru; im więcej czasu od momentu wypędzenia jezuitów tym
więcej problemów gdy chodzi o wiarygodność reprodukcji.
64
Archivo Musical de Chiquitos, AMCh 031; Mi 01.
65
P l á c i d o M o l i n a B a r b e r y: En torno a las Fuentes Auxiliares de la Historia
Eclesiástica de Bolivia. La Paz 1958 s. 7 i 12; cyt. w: C l a r o: La música en las Misiones Jesuitas
de Moxos, dz. cyt., s. 26.
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kalnej, klawiszowej i kameralnej, a takŜe grupę instrumentów muzycznych66.
Pomimo nieładu i braku katalogów dotyczących tych dzieł67, nauczyciele muzyki, którym cabildo indigenal powierzyło te manuskrypty, wciąŜ byli świadomi
zawartości kolekcji. W tym samym roku, grupa starców wciąŜ zbierała się co
jakiś czas na próby śpiewów, które potem prezentowali w czasie celebracji sakramentalnej.
Podbudowany tym odkryciem Roth, kilka dni później udał się do sąsiedniego kościoła w Santa Ana, w poszukiwaniu nowych partytur muzyki redukcyjnej.
W kościele na chórze68, w kompleksie parafialnym, a takŜe kilku domach wciąŜ
przechowywano prawie 1500 stron partytur jak i gros instrumentów muzycznych. Choć w momencie odkrycia dokumentacja z Santa Ana była mniejsza69,
jeśli chodzi o jej objętość, interpolacja dawnej muzyki we współczesnych liturgiach była znacznie bogatsza niŜ w San Rafael. Dwa lata później, 17 sierpnia
1974 r., sam Roth powiadomił o tych odkryciach pisząc artykuł Kirche im
Urwald, opublikowany w czasopiśmie „Christ und Kultur”. ReportaŜ Rotha był
komentowany w wielu dodatkach niedzielnych katolickich czasopism w Szwajcarii. W sierpniu 1975 r., dzięki współpracy z jezuitami z Bonn – Bad Godesberg, reprezentowanej przez o. P. Weyera SJ, zlecono pracę nad uporządkowaniem i restauracją manuskryptów Instytutowi Muzykologii Uniwersytetu w
Bonn70.
Tego samego roku, prof. Francisco Curt Lange, dyrektor Instituto Interamericano de Musicología, znajdującego się w Montevideo, poszukując muzykę
Domenico Zipoliego, skontaktował się z San Rafael. Lange dowiedział się o
manuskryptach znajdujących się w tamtejszym kościele z broszury o kościołach
chiquitańskich, przygotowanej przez F. A. Plattnera SJ, opublikowanej w Zurichu, w 1959 r. Pod koniec tegoŜ roku (1975), z powodu przeprowadzanej restauracji, ochrony i lepszych warunków pracy dla badaczy, obie kolekcje zostały
przeniesione do siedziby Vicariato Apostólico „Ńuflo de Chávez”, w Concepción de Chiquitos71, gdzie następnie załoŜono Archivo Musical de Chiquitos. W
rok później, Roth przeniósł się do Montevideo, w poszukiwaniu kierownictwa i
pomocy ze strony Instituto Interamericano de Musicología, w odpowiednim
66

Notatki H a n s a R o t h a, pozostawione w Archivo Musical de Chiquitos, w Concepción
(Boliwia), stanowią główne źródło informacji przytoczonych na tej stronie.
67
W słowach R o t h a: „Odnalazłem manuskrypty w całkowitym nieładzie”.
68
PrzewaŜająca większość manuskryptów z Santa Ana znajdowała się na chórze kościelnym.
69
R o t h uwaŜał, Ŝe kolekcja z Santa Ana, w takim stanie, w jakim ją odnalazł, nie była pełna.
Jego zdaniem, wiele „stron” zagubiło się w ciągu lat, z powodu ich niewłaściwego uŜytkowania i
rozproszenia po wielu domach w wiosce.
70
Finansowania projektu poszukiwano przez Deutsche Forschungsgesellschaft.
71
Concepción było miejscem zamieszkania H a n s a R o t h a.
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przeprowadzeniu badań nad manuskryptami. Po powrocie, zlecił Heidi Schmidt
de Roth przegląd wszystkich dzieł przechowywanych w archiwum, dokonanie
selekcji i sfotografowanie dzieł Zipoliego i przesłanie ich F. Curtowi Lange.
Pewien, Ŝe Lange i podlegający mu instytut dobrze pokierują misją uporządkowania i restauracji manuskryptów, Roth zerwał kontakty z Instytutem w Bonn.
Rok później (1977) urugwajski muzykolog poprosił, aby Instituto Nacional de
Cultura de Bolivia (INC), kierowany wówczas przez Julię Elenę Fortún, wysłał
mu formalne zaproszenie i zapewnił środki do rozpoczęcia prac.
W czerwcu tego roku, Instituto Nacional de Cultura de Bolivia wysłał do
Concepción jednego ze swych pracowników, zatrudnionego w Departamencie
Muzyki, Carlosa Seoane Urioste, w celu zebrania danych na temat znalezisk
Rotha i manuskryptów. Ukoronowaniem prac wykonanych przez Seoane’a był
opublikowany w „Presencia”72 (6 sierpnia 1977) artykuł pt.: Un compositor europeo [Zipoli] en la Chiquitania del siglo XVIII. Tak więc głównym powodem
rozpoczęcia badań nad kolekcjami chiquitańskimi była chęć odnalezienia dzieł
Zipoliego.
ChociaŜ w 1979 r. Hans Roth zdecydował się wziąć na siebie wszelkie koszty związane z podróŜą Lange do Boliwii, propozycję taką złoŜyła równieŜ Casa
de Cultura de Santa Cruz. Z niewiadomych przyczyn kontakty z Instytutem Urugwajskim, jak i z INC nie dały oczekiwanych rezultatów. W 1983 r. Roth wpłynął na to, Ŝe Missionsprokur73, Procura de la Provincia Alemana Superior dla
misji, zapłaciła za podróŜ i pracę muzyka niemieckiego, Burkhardta Jungcurta74,
któremu zlecono współpracę z architektem nad manuskryptami muzycznymi. W
ciągu dwóch miesięcy pobytu w Concepción (od 20 lipca do 20 września 1983),
Jungkurt sporządził dwie pełne xerokopie kolekcji i rozpoczął ich inwentaryzację, porządkowanie75 i katalogowanie. Szkic katalogu – zawierającego około
połowy kolekcji znajdujących się w depozycie – został przedstawiony w 1986
r.76. Zbiegło się to w czasie z przybyciem do Concepción dwóch jezuitów, ekspertów od historii i muzykologii, Clementa McNaspy’ego i T. Franka Kennedy’ego, których celem było ocenienie wartości kolekcji. Badania zakonników,
opublikowane przez Kennedy’ego w „Latin American Music Review” – czasopi-
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Ogólnokrajowy dziennik boliwijski.
Prowadzącym projekt był o. J o s e p f Ü b e l me s s e r SJ, Missions Prokur SJ Nürnberg.
74
Kirchenmusiker / Kantor bei der Evangelischen Landeskirche, Baden, Württemberg,
Niemcy.
75
Faksymile sporządzone przez Jungcurta zostały umieszczone w teczkach i ułoŜone według
form muzycznych.
76
Przez pewien czas, prace J u n g c u r t a kontynuował B e r n a r d o I l l a r i. Po kilku latach
porzucił jednak to zajęcie, aby zacząć prace nad nowym projektem pod patronatem CONICET.
73
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śmie muzykologicznym o zasięgu międzynarodowym – włączyły temat muzyki
redukcyjnej i kolekcji chiquitańskich do kanonu światowego77.
Dynamiczny projekt rozpoczęty w kolejnym roku (1987) w Paragwaju, kierowany był przez Luisa Szarana, dyrektora Orkiestry Symfonicznej z Asunción, i
Giselę von Thümen, dyrektorkę Instituto Cultural Paraguayo – Alemán. Dzięki
finansom z Missionsprokur i innych instytucji z Niemiec, udało im się dokonać
transkrypcji, opublikować i sporządzić nagrania dzieł Zipoliego, przechowywanych w archiwum Concepción78. Szarán opublikował równieŜ krótkie studium
nad instrumentami muzycznymi z Chiquitos79.
W 1988 r. Roth i Seoane pojechali do Sucre, aby szukać moŜliwości restauracji dokumentów w warsztatach Archivo Nacional de Bolivia. Niestety, ta próba
takŜe się nie powiodła. W końcu, gdy tego samego roku Procuras Jesuíticas de
Nürnberg zapewniły dalsze dofinansowanie inwentaryzacji i katalogowania oryginałów, prace nad projektem powierzono Waldemarowi Axelowi Roldanowi z
Argentyny i ze strony boliwijskiej, Carlosowi Seoane, długotrwałe starania
Rotha przyniosły efekt w postaci publikacji katalogu, którego sygnatariuszem
był muzykolog argentyński80.
Pospieszne wydanie katalogu Roldana wyprzedziło nowy projekt inwentaryzacji, uporządkowania i skatalogowania kolekcji chiquitańskich, który rozwijał
się od roku 1989. Grupa muzykologów argentyńskich, w skład której weszli Leonardo Waisman, Gerardo V. Huseby, Irma Ruiz, Bernardo Illari i, czasowo,
Melanie Plesch, utworzona przez Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICEF) w celu wykonania projektu, dołączyła nowy aspekt
opracowania kolekcji, mianowicie praktykę muzyki redukcji w obecnych wspólnotach. Na pierwszym etapie badań, przyjęli oni zasady sformułowane przez
Jungcurta. PoniewaŜ nie byli zadowoleni z rezultatów, jakie otrzymali, postanowili dokonać reorganizacji w katalogowaniu według dwóch kryteriów: (1) uporządkowanie, według form muzycznych, tych dzieł, którym zrobiono fotokopie i
77
T. F r a n k K e n n e d y: Colonial Music from the Episcopal Archive of Concepción, Bolivia.
„Latin American Music Review” (wiosna – lato 1988) s. 1—17.
78
Pomimo, iŜ istnieją dzieła Zipoliego w archiwach w Moxos i w Archivo Nacional de
Bolivia w Sucre, wydawnictwa paragwajskie nie zawierają ich; nie mogą być takŜe uwaŜane za
całościowe opracowanie dzieł kompozytora jezuickiego, przechowywanych w Archivo de
Chiquitos.
79
L. S z a r á n, J. R. N e s t o s a: Música en las Reducciones Jesuíticas de América del Sur.
Colección de Instrumentos de Chiquitos, Bolivia. Fundación Paracuaria. Missionsprokur SJ
Nürnberg i Centro de Estudios Paraguayos „Antonio Guasch”. Asunción 1999, wyd. II.
80
W. Ax e l R o l d á n: Catálogo de los manuscritos de música colonial de los archivos de San
Ignacio i Concepción (Moxos y Chiquitos) de Bolivia. „Revista del Instituto de Investigación
Musicológica »Carlos Vega«” (listopad 1990) s. 225—478.
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były przechowywane w archiwum; (2) nowa kodyfikacja oryginalnych zeszytów
zgodnie z kryteriami historycznymi81. Pomimo, iŜ ich Catálogo de Obras del
Archivo Musical de Chiquitos do tej pory nie jest opublikowane, studium czterech muzykologów argentyńskich stanowi najbardziej wyczerpujący i wiarygodny przewodnik po kompozycjach muzycznych znajdujących się w archiwum.
W końcu, od 1995 r., autor niniejszego studium zajmował się głównie publikacją transkrypcji kompozycji repertuaru chiquitańskiego i badaniami nad
historią muzyki w redukcjach. PoniŜsza praca przyczyniła się do lepszego docenienia kultury muzycznej w redukcjach i jej ponownego włączenia do repertuaru
wykonywanego w dawnych misjach jezuickich, centrach miejskich i instytutach
nauczania muzycznego w Boliwii82.
Poza materiałem zebranym w Archivo Musical de Chiquitos, istnieją takŜe
inne dzieła lub pojedyncze zeszyty znajdujące się w róŜnych miejscach. W Santiago de Chiquitos zachowało się kilka rozproszonych kartek z repertuaru tamtej
epoki. Pomimo, iŜ oryginały z Santiago pozostają w rękach prywatnych, badacze
mają dostęp do ich kopii, przechowywanych w Concepción. Przypuszcza się
równieŜ, Ŝe fragmenty kolekcji z San Rafael i Santa Ana przechowywane są w
domach mieszkańców tych wiosek. W końcu, między 1950 a 1960 r., Johanness
Groen, przewiózł do Szwajcarii pojedyncze karty zeszytów muzycznych, modlitewników i zbiorów kazań w języku chiquitańskim, a takŜe kilka egzemplarzy
rzeźb drewnianych i ceramiki. Bardzo małą część tego wszystkiego, być moŜe
dwie karty z zapisami muzycznymi, podarował rodzinie Schmidów. Resztę złoŜył w depozycie w parafii w miejscowości Barr i w Muzeum Historycznym w
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H u s e b y, R u i z, Wa i s ma n: Una panorama de la música en Chiquitos, dz. cyt. s. 18.
Prace N a wr o t a dotyczące dzieł z Archivo Musical de Chiquitos:
P. N a wr o t (red.): Anónymus. Misa 1 mo Sábado. Cima. La Paz 1996.
P. N a wr o t (red.): Anónymus. Misa Encarnación. Cima. La Paz 1996.
P. N a wr o t (red.): Domenico Zipoli. Misa Zipoli (Apóstoles). El País. Santa Cruz de la Sierra
1996.
P. N a wr o t: Donde la selva se hizo música. „Cuarto Intermedio”. R. 1995 nr 34 s. 47—63.
P. N a wr o t: El Barroco musical en las reducciones jesuíticas.„Anuario 1994—1995”.
Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. Sucre 1995.
P. N a wr o t: Música renacentista y barroca en los archivos de Bolivia. „Anuario 1996”.
Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. Sucre 1996.
P. N a wr o t (red.): Música de vísperas en las reducciones de Chiquitos – Bolivia (1691—
1767). Obras de Domenico Zipoli y maestros jesuitas e indígenas anónimos. Don Bosco. La Paz
1994.
P. N a wr o t, C. P r u d e n c i o, M. E. S o u x (red.): Pasión y Muerte de N. S. Jesucristo. Música
de los Archivos Coloniales de Bolivia. Siglos XVII y XVIII. Cima. La Paz 1997.
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Lucernie83. Ponadto, antropolog, Jürgen Riester, podarował archiwum kilka pojedynczych kart manuskryptów, które pozostawały pod jego opieką.
Ostatnie dzieła, jakie zostały złoŜone w archiwum pochodzą z samej kolekcji manuskryptów. Okładki niektórych ksiąŜek muzycznych skrywały partytury
pochodzące z misji guaraní, umieszczone tam przez o. Arce. Dwa lata temu
okładki te zostały oddzielone i udostępnione badaczom. Zawierają pieśni w języku guaraní.
Tłumaczyli z j. hiszpańskiego: AGNIESZKA GODLEWSKA i PIOTR NAWROT
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Były to pojedyncze karty modlitewników i zbiorów kazań w języku chiquitańskim, których
kopie przysłane zostały do Archivo Misional de Chiquitos w Concepción.
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TOM 4, 2003

TOMASZ SZYSZKA

Zręby autochtonicznej religijności ludu Ajmara

Historia ewangelizacji ludów andyjskich w basenie jeziora Titicaca trwa juŜ
prawie 500 lat. Rozpoczęła się wraz z przybyciem pierwszych hiszpańskich konkwistadorów na te obszary w latach trzydziestych XVI w. Jest to ciekawa a zarazem dramatyczna historia spotkania i konfrontacji pomiędzy ludami autochtonicznymi o silnie sprecyzowanym obliczu kulturowym a ewangelizatorami reprezentującymi Kościół i świat kultury zachodniej. Prof. W. Kowalak ocenia ten
okres krytycznie: Wszystko, co nie mieściło się w europejskich doświadczeniach
kulturowych, budziło sprzeciw przynajmniej natury estetycznej, przede wszystkim
zaś moralnej. W konsekwencji misjonarze nie usiłowali nawet poznać wartości
duchowych poszczególnych ludów, ich obrzędów kulturowych, autentycznych
modlitw oraz duchowości, a eliminując bogaty skarbiec duchowy ludów ewangelizowanych przeszczepiali na tereny kolonialne ich własną zachodnią kulturę
oraz własną tradycję i obyczaje1.

I. Indianie Ajmara na Altiplano
Ajmarowie to jeden z ludów andyjskich, który od dawien dawna zamieszkuje wyŜynne obszary Altiplano2. Jest to śródgórski płaskowyŜ połoŜony na wy-

1

W. K o wa l a k: Misje. W: E. Ś l i wk a (red.): Stałem się Sługą Ewangelii. PienięŜno 2001 s.

120.
2

Nazwa Altiplano znana jest równieŜ jako WyŜyna Boliwijska w Andach Środkowych, tzn.,
w płd. Peru i zach. Boliwii. Południkowo rozciąga się prawie 750 km i równoleŜnikowo około 200
km. Obejmuje obszar około 220 tys. km kwadratowych.
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sokościach od 3000 do prawie 5000 m. n.p.m. Krajobraz tej krainy zdominowany
jest przez olbrzymie obszary równinno – stepowe, ograniczone z trzech stron
łańcuchem Andów. W części północnej rozlewa się jezioro Titicaca. Pod względem klimatycznym Altiplano jest obszarem wyjątkowo surowym i niegościnnym. Elementem, który wywiera największy wpływ na całe środowisko, jest
wysokość i wynikające z niej: obniŜona zawartość tlenu, mocne napromieniowanie słoneczne i niskie temperatury3.
Ajmarowie przetrwali wyniszczającą konkwistę, epokę podboju kolonialnego i politykę marginalizacji w epoce republikańskiej. Pomimo gwałtownie
zmieniających się uwarunkowań geopolitycznych, ekonomicznych i kulturotwórczych na przestrzeni wieków, zachowali swoją toŜsamość kulturową. Przyczyn takiego stanu rzeczy moŜna doszukiwać się między innymi w cechach ich
charakteru, kształtowanego na przestrzeni wielu dziesiątków pokoleń przez środowisko naturalne PłaskowyŜu Andyjskiego. Przyroda Altiplano nie daje im „nic
za darmo”4. Wszystko, co posiadają, zawdzięczają swojej pracy, wytrwałości,
uporowi i głębokiej wierze.
Warunki Ŝycia na bezkresnych obszarach Altiplano są trudne i wymagające.
Tradycyjne formy Ŝycia ludu Ajmara, a zarazem jego światopogląd i bogactwo
praktyk religijnych związane są bezpośrednio z formami zabezpieczenia swej
egzystencji. Zajmowanie się rolnictwem czy hodowlą na Altiplano jest bowiem
przedsięwzięciem trudnym i mało intratnym5. Dlatego dla Ajmarów „odczytywanie”, czyli przewidywanie zjawisk klimatycznych, stało się swoistym sposobem
komunikowania się z przyrodą, tj. odczytywaniem orędzia przyrody. Przyroda
dla Ajmarów to coś więcej niŜ tylko splot warunków geofizycznych. Środowisko
naturalne jest przez nich postrzegane jako swoiste medium do komunikowania
się ze światem nadprzyrodzonym. Dlatego poszczególne elementy przyrody Ajmarom coś „mówią”, „na coś wskazują”. Człowiek andyjski czuje się zobowiązany to przesłanie odczytać i dostosować się do niego.
Tak więc dla Ajmarów ich środowisko Ŝycia jest Ŝywe. Dostrzegają w nim
ogrom istot Ŝywych. Są to duchy opiekuńcze, duchy przodków, duchy poszcze3

M. M a ma n i: Agricultura a los 4000 metros. W: H. B e r g (red.): La cosmovisión aymara.
La Paz 1992 s. 99—102.
4
Trafnie ujął tę zaleŜność H a n s v a n d e n B e r g, dając tytuł swojej pracy „La tierra no da
así no más”, tj. „Ziemia nie daje z siebie nic, tak po prostu” (por. H. v a n d e n B e r g: La tierra no
da así no más. Los ritos agrícolas en la región de los aymara – cristianos de los Andes. Amsterdam 1989).
5
X. Al b ó: La experiencia religiosa aymara. W: M. M a r z a l (red.): Rostros Indios de Dios.
La Paz 1992 s. 87nn; B. M a r t i c o r e n a: La altura como ámbito de creación cintífica. Retos y
potencialidades. „Allpanchis”. R. 1994 nr 43–44 s. 117—134.
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gólnych roślin, zwierząt i rzeczy. Z tym światem duchów człowiek andyjski jest
zŜyty na wiele sposobów. Czuje się od tych bytów uzaleŜniony, a jednocześnie
za nie odpowiedzialny. Od maleńkości uczy się dostrzegać ich obecność, rozumieć ich potrzeby oraz nawiązywać z nimi kontakt poprzez praktykowanie stosownych ceremonii autochtonicznych. Ajmarowie są głęboko przekonani, Ŝe
duchy, do których oni odnoszą się z szacunkiem, będą im pomagać albo przynajmniej nie będą im przeszkadzać w Ŝyciu lub nie będą im szkodzić. Natomiast
duchy, które są ignorowane, czyli którym nie okazuje się szacunku, mogą odpłacić się tym samym, tzn. nie będą pomagały, a nawet mogą celowo szkodzić.
Dlatego Ajmarowie dąŜą do tego, aby nie lekcewaŜyć Ŝadnych istot duchowych
świata autochtonicznego ani teŜ Ŝadnych innych istot świata nadprzyrodzonego.
Ajmarowie więc przystosowali się do warunków środowiska Altiplano i
wypracowali swój własny model aktywnego uczestnictwa w rytmie Ŝycia tej
krainy. Czują się cząstką zamieszkiwanego środowiska. Współtworzą je i są za
nie odpowiedzialni. Długoletnie doświadczenie Ŝycia na Altiplano nauczyło ich,
Ŝe w tak trudnych warunkach moŜna Ŝyć, ale naleŜy przestrzegać określonych
zasad i norm postępowania. Z jednej strony chodzi o doświadczenie permanentnego zagroŜenia i samoniewystarczalności człowieka, z drugiej strony o przeświadczenie o konieczności wypełniania konkretnych obowiązków, np. pracy.

II. Ajmarowie jako chrześcijanie
Pomimo kilkuwiekowej obecności Kościoła na Altiplano, do którego przynaleŜy około 95% Ajmarów, ludzie ci – zwłaszcza na prowincji – tak jak przed
wiekami kształtują swoje Ŝycie rodzinne, społeczne i religijne w oparciu o własne koncepcje mityczno-religijne. MoŜna by powiedzieć, Ŝe dzieło ewangelizacji
świata andyjskiego zostało spełnione, ale nie do końca wypełnione. Ajmarowie
bowiem utoŜsamiają się z chrześcijaństwem, uczestniczą w Ŝyciu Kościoła, czynią to jednak według swojego własnego kodu potrzeb i swojej własnej andyjskiej
logiki, co przynosi zazwyczaj skutki odwrotne od zamierzonych przez ewangelizatorów. Tak więc współczesny obraz religijności Ajmarów jest wieloaspektowy
i nosi silne znamiona synkretyzmu6. Prof. A. Posern-Zieliński mówi o wierzeniowym kompleksie, w skład którego wchodzą między innymi treści pochodzenia
chrześcijańskiego, które zostały wszakŜe dostosowane do tubylczego sposobu
ujmowania i interpretowania świata (...). Znalazły się w nim takŜe elementy o
charakterze synkretycznym powstałe na skutek połączenia idei indiańskich i
6

M. B ü k e r: Befreiende Inkulturation – Paradigma christlicher Praxis. Die Konzeptionen
von Paulo Suess und Diego Irarrázaval im Kontext indigener Aufbruche in Lateinamerica. Freiburg 1999 s. 241—249.
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chrześcijańskich, a następnie ich reinterpretacji umoŜliwiającej tym nowym treściom harmonijne funkcjonowanie w obrębie całego tubylczego systemu7. Chrześcijańskie symbole i praktyki religijne stały się po części nośnikami starych andyjskich treści. Ajmarowie, przy zachowaniu pewnych istotnych zasad wiary
oraz praktyk chrześcijańskich, nadal pielęgnują własne oblicze swojej religijności andyjskiej8. Kluczem do zrozumienia tego stanu rzeczy moŜe być poznanie
kilku istotnych zasad – kodów myślowych, którymi kierują się Ajmarowie w
swoim sposobie myślenia, patrzenia na świat, wartościowania i działania.

III. Logika andyjska – zręby toŜsamości Ajmarów
Przed przystąpieniem do omówienia poszczególnych zasad logiki andyjskiej9 naleŜałoby podkreślić, Ŝe Ajmarowie, podobnie jak inne ludy andyjskie,
budują swoją toŜsamość w oparciu o holistyczną wizję świata. Zakłada ona, Ŝe
wszystkie elementy tworzące świat są ze sobą na róŜne sposoby powiązane i
połączone w jedną całość. ZaleŜność tę wyraŜa tzw. zasada relacjonalności. Jej
konsekwencją jest tzw. zasada odniesienia, która wskazuje na fakt, Ŝe poszczególne części kosmosu są ułoŜone w ustalonym porządku. Poszczególne komponenty świata kosmicznego jednakŜe wzajemnie się dopełniają, co wyraŜa zasada
komplementarności. Inną, bardzo waŜną zasadą – w ocenie Ajmarów – jest zasada wzajemności, która pomaga zachować porządek społeczny i kosmiczny.
Bez niej niemoŜliwe byłoby współistnienie i współpraca pomiędzy ludźmi, jak
równieŜ na płaszczyźnie pomiędzy ludźmi i światem nadprzyrodzonym.

7
A. P o s e r n - Z i e l i ń s k i: Andyjska religia peruwiańskich Indian w procesie przemian W: H.
Zimoń (red.): Religie pozachrześcijańskie w procesie przemian. Warszawa 1990. Materiały i Studia
KsięŜy Werbistów nr 35 s. 100.
8
I. R ö s i n g: Die heidnischen Katholiken und das Vaterunser im Rückwärtsgang. Zum Verhältnis von Christentum und Andenreligion. Heidelberg 2001 s. 70; A. Y a r a n g a - V a l d e r r a ma:
Koncepcja świata czyli wizja kosmosu w cywilizacji andyjskiej. W: A. Z a j ą c z k o ws k i (red.): Czas
w kulturze. Warszawa 1988 s. 47—68; D. I r a r r a z a v a l: Potencialidad cristiana de la religión
andina. „Estudios Aymaras“. R. 1985 nr 21 s. 4—19.
9
Słowo logika jest zakorzenione w kulturze zachodniej i trudno by szukać jego ekwiwalentu
w językach andyjskich, np. w języku ajmara czy keczua. Określenie „logika andyjska” odnosi się w
tym wypadku do zasad i pryncypiów, jakimi kieruje się człowiek andyjski w sposobie poznawania,
opisywania, czy porządkowania otaczającego go świata. Logika andyjska róŜni się diametralnie od
pojęcia logiki w sensie kultury zachodniej. Człowiek andyjski nie dąŜy bowiem do konceptualnego
opisania świata, lecz do doświadczenia go i „przeŜycia” na płaszczyźnie symboliczno-rytualnej.
Por. J. E s t e r ma n n: Andine Philosohie. Eine interkulturelle Studie zur autochtonen andinen
Weisheit. Frankfurt 1999 s. 105—106 i 125—128; Th. H. M ü l l e r: Cosmovisión y celebraciones
del mundo andino. „Allapanchis“. R. 1984 nr 23 s. 163—167; J. M e d i n a: Que es lo andino?. „fe
y pueblo. Religión aymara y cristianismo“. R. 1988 nr 13 s. 51—54.

80

Uwzględnienie tych czterech zasad logiki andyjskiej moŜe stać się kluczem do
lepszego zrozumienia toŜsamości kulturowej Ajmarów.
1. Prawo relacjonalności10
Podstawową zasadą logiki andyjskiej jest zasada relacjonalności. Wskazuje
ona na to, Ŝe w oczach Ajmarów poszczególne rzeczy, byty, czy osoby, istnieją
tylko na tyle, na ile są włączone w wielką sieć wzajemnych powiązań i uwarunkowań. KaŜdy byt, zdarzenie, osoba, czy rzecz, a nawet kaŜde uczucie, istnieje w
odniesieniu do innych bytów, zdarzeń, osób i uczuć. W świecie andyjskim
„być”, czy „istnieć” znaczy: pozostawać w relacji do innych bytów, będąc tym
samym włączonym w wielką sieć wzajemnych zobowiązań.
a) Rola człowieka w świecie andyjskim
Przykładem tej zasady moŜe być samookreślenie Ajmarów, czyli za kogo się
uwaŜają i jakie znaczenie przypisują swojemu miejscu na ziemi. Ajmara definiuje bowiem swoją toŜsamość bycia człowiekiem przez zaleŜność od innych
ludzi i bytów. Dlatego najpierw identyfikuje się jako jeden z elementów ogólnej
sieci zaleŜności, a dopiero potem jako człowiek. Sobie samemu przypisuje jednak w sieci tych wzajemnych powiązań funkcję szczególną. Ma przywilej bycia
pomostem, który we właściwy sobie sposób ma obowiązek zachowania równowagi kosmicznej (porządku kosmicznego). Jednocześnie, jeŜeli zachodzi taka
potrzeba, ma obowiązek nowego uporządkowania świata, czyli przywrócenia
zaburzonej równowagi pomiędzy poszczególnymi elementami. Jego zdolnością,
a zarazem głównym zadaniem, jest właśnie moŜliwość rytualno-celebracyjnego
przedstawienia kosmosu za pomocą form symbolicznych, a tym samym porządkowania świata11.
Jak juŜ było powiedziane, Ajmara od dzieciństwa uczy się wpatrywać i
wsłuchiwać w porządek natury. Czyni to, aby odkryć i być posłusznym temu
porządkowi, tj. tajemnicy Ŝycia. Posłuszeństwo to przejawia się w przestrzeganiu
owego porządku i podtrzymywaniu go na płaszczyźnie rytualnej. Arogancja i
lekcewaŜenie tych obowiązków wprowadzają – według andyjskiej wizji świata –
nieład, a tym samym mogą być przyczyną nieszczęść, takich jak susza, powódź,
gradobicie, trzęsienie ziemi, itd. Ajmarowie są głęboko przekonani, Ŝe postępowanie według określonych zasad zabezpieczy ich przed nieporządnymi skutkami.
Dopełnienie stosownego rytuału jest zatem etycznym, o kolosalnym znaczeniu
aktem, który umoŜliwia zapewnienie bezpiecznej egzystencji.
10

J. E s t e r ma n n, dz. cyt., s. 128—138.
O. H a r r i s: Complementariedad y conflicto. Una visión andina del hombre y la mujer.
„Allpanchis”. R. 1985 nr 25 s. 17—42.
11
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Etyka ludu Ajmara nakazuje więc takie zachowanie, aby nie niszczyć równowagi kosmicznej, a w razie potrzeby, ją przywrócić. Głównym obowiązkiem
człowieka jest zatem porządkowanie kosmosu poprzez wypełnienie swojej funkcji „pomostu” na płaszczyźnie symboliczno-rytualnej. W ocenie Ajmarów dobre
jest to, co pozwala i pomaga człowiekowi spełnić jego rolę w porządku kosmicznym. Człowiek nie jest miarą wszystkich rzeczy, jak w kulturze zachodniej.
Swoją godność zawdzięcza swojemu miejscu i funkcji w sieci wzajemnych powiązań. Nie jest on głównym protagonistą i nie Ŝyje dla siebie. Celem jego Ŝycia
jest zapewnienie równowagi kosmicznej, tj. wypełnienie wszystkich powinności,
aby tę równowagę zachować. Zło polega na nieprzestrzeganiu porządku kosmicznego i niewypełnianiu swojej funkcji – zlekcewaŜeniu Ŝyciowo waŜnych
zaleŜności. Główną zasadę etyki andyjskiej moŜna by sformułować następująco:
postępuj tak, aby przyczynić się do zachowania porządku kosmicznego i unikaj
niszczenia tego porządku.
W celu lepszego zrozumienia, na czym polega owo porządkowanie kosmosu, zostanie tutaj przedstawiona andyjska ofiara, tzw. misa12. Ofiara ta jest
praktykowana przez wszystkie rodziny ajmara w miesiącu sierpniu. W trakcie tej
ceremonii, w sposób symboliczno-rytualny, uobecniony jest cały kosmos. W ten
sposób Ajmarowie dąŜą do przywrócenia zachwianej równowagi kosmicznej.
Jest to wydarzenie o charakterze wspólnotowym, któremu przewodniczy specjalista, tzw. yatiri albo paqo13.
Obrzędy związane z pierwszą dekadą miesiąca sierpnia odbywają się na podwórkach domowych albo w innych miejscach świętych, które posiada kaŜda
wioska. Rozpoczyna się wszystko od rytu zwanego ch’alla14. Yatiri, który prze12
Inne określenie tego rytu to pago albo despacho. Ta ostatnia nazwa pochodzi od końcowej
części rytu, kiedy to przygotowana ofiara w postaci „paczki” jest ofiarowana (spalana) ku czci
andyjskich bóstw. Nazwa pago (zapłata) wskazuje na charakter transakcji pomiędzy człowiekiem
andyjskim a bóstwami (L. J o l i c o e u r: El cristianismo aymara: inculturación o culturización?.
Cochabamba 1994 s. 26—27).
13
D. Ll a n q u e: Sacerdotes y medicos Aymara. „Boletín del Instituto de Estudios Aymaras”.
R. 1985 nr 20 s.10—31; R. P a x i: Religión aymara y cristianismo. „fe y pueblo”. R. 1988 nr 13 s.
8—9; X. Al b ó (red.): Caminos de liberación. „fe y pueblo. Religión aymara liberadora”. R. 1987
nr 18 s. 18—19.
14
Ch’alla, to obrzędowe wylewanie alkoholu albo innego napoju np. na ziemię, albo w czterech kierunkach świata. Tradycyjnie Ajmarowie przed spoŜyciem jakiegokolwiek napoju, kilka
kropel wylewają na ziemię. Jest to jeden ze sposobów wyraŜenia swojej wdzięczności względem
Matki Ziemi – Pachamama. Szczególną mocą cieszy się ch’alla krwią zwierzęcia zabitego w ofierze. Ofiara ta nazywa się wilancha. Jest to ofiara, w czasie której zabija się Ŝywe zwierzę (lamę).
Dokonuje się tego obrządku w pewnych, określonych porach roku agrarnego, jak równieŜ w momentach krytycznych dla Ŝycia rodzinnego albo wspólnotowego (budowa domu, drogi, mostu).
Zwierzę przeznaczone na ofiarę traktuje się w sposób szczególny. W ostatnich dniach, czy godzinach przed zabiciem dostaje dobre jedzenie, przystraja się je serpentynami, konfetti, częstuje się je
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wodniczy rytowi, dokonuje pokropienia alkoholem w czterech kierunkach. W ten
sposób, w domu, na podwórzu, czy na polu, uobecniony zostaje cały kosmos ze
swoimi czterema przestrzeniami i kierunkami. Na środku rozpościera się andyjski koc (agwayo). Następnie yatiri wraz z całą rodziną przygotowuje ofiarę dulce
misa. W tym celu rozkłada się białą kartkę papieru. Symbolizuje ona próŜnię
kosmosu, która stopniowo będzie wypełniona. Poszczególne elementy uŜywane
w czasie tej ofiary układane są w odpowiednim porządku na białym papierze. Są
one przedstawieniem nowego porządku kosmicznego. Na ofiarę składają się:
liście koki, suszone aromatyczne rośliny, płód lamy wysmarowany tłuszczem i
owinięty pasmami róŜnokolorowej wełny, tzw. misteria (płytki cukrowe z wytłoczonymi figurami, np. słońcem, księŜycem, domem, samochodem), papierosy,
czerwone wino oraz czysty alkohol. W dolnej części papieru kładzie się płód
lamy i owoce Pachamama (kukurydza, ch’uño) oraz inne symbole świata zwierzęcego i roślinnego. Człowiek jest symbolizowany przez liście koki. W trakcie
rytuału kaŜdy jego uczestnik wybiera sobie trzy nieuszkodzone listki koki i kładzie je na białym papierze. Zroszenie wszystkiego alkoholem uświęca całą ofiarę
– nadaje jej charakter sakralny. Następnie odbywa się „spakowanie” tak uporządkowanego i uświęconego kosmosu w małą paczkę. Na koniec, tak przygotowaną ofiarę, spala się w ognisku. W ten sposób Pachamama i inne duchy opiekuńcze – według wierzeń Ajmarów – konsumują ofiarę dla nich przygotowaną.
Tym samym zostaje przywrócony ład i porządek, co dla Ajmarów jest okazją do
świętowania, bowiem równieŜ poprzez świętowanie zapewnia się zachowanie
kosmicznego porządku15. KaŜde święto w świecie andyjskim (o charakterze autochtonicznym, czy teŜ chrześcijańskim) ma wielkie znaczenie i nie naleŜy go
rozpatrywać w kategoriach rozrywki, ale jako manifestację więzi wspólnotowej
o charakterze religijnym. Na całość celebracji składa się modlitwa (ofiary, msza
św., procesja), muzyka, tańce, jedzenie, picie, itd.

koką i alkoholem, przemawia do niego, prosi o przebaczenie, przedstawia się mu prośby i potrzeby.
Po zabiciu zwierzęcia spuszcza się krew do specjalnych miseczek. W tym to momencie pomocnicy
yatiri dokonują ch’alla – swoistego aktu błogosławieństwa ludzi i rzeczy. Polega ona na rozlewaniu, rozpryskiwaniu krwi po całym domu, po zagrodzie, polu, zwierzętach i po współuczestniczących w ofierze. Kości lamy, a przede wszystkim bijące jeszcze serce, przeznacza się jako specjalną
ofiarę dla Pachamamy i duchów opiekuńczych.
15
Na uwagę zasługuje fakt picia bez umiaru, które ma charakter religijny. DuŜo pić (upijać
się) jest swoistym wyrazem wdzięczności względem zapraszających oraz duchów opiekuńczych. W
świecie andyjskim jest teŜ znana funkcja tzw. danzante, który umiera z przejedzenia i przepicia, ale
tym samym zapewnia dla całej wioski przychylność bóstw opiekuńczych.
Por. F. M o n t e s: Morir para vivir. La fietsa aymara. “fe y pueblo”. R. 1988 nr 13 s. 49—50;
J. R o me r o: Lo „nuestro” usurpación o legado un problema urbano. W: Anales de la Reunión de
Etnología. Reunión anual de etnología 1994. Educación bilingüe e intercultural. T.1. La Paz, s.
152—155.
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J. Estermann, analizując zręby toŜsamości andyjskiej, pisze, Ŝe tak jak toŜsamość człowieka kultury zachodniej zawiera się w powiedzeniu cogito ergo
sum, tak człowieka andyjskiego moŜna by scharakteryzować jako celebramus
ergo sumus 16. Ajmara nie poznaje i nie opisuje otaczającej go rzeczywistości za
pomocą pojęć konceptualnych. Jako homo celebrans dokonuje tego na płaszczyźnie rytualno-celebracyjnej. Celebramus wskazuje, Ŝe jest on jednym z
uczestników, którzy współtworzą święto. Święto andyjskie nie realizuje się bowiem na poziomie jednostki, lecz zawsze we wspólnocie. Uczestnictwo w ceremoniach autochtonicznych i obchodzenie świąt jest najskuteczniejszą formą
podtrzymywania cyklu Ŝyciowego. Sprzeniewierzenie się tej zasadzie sprowadza, w poczuciu Ajmarów, kary w postaci nieszczęść. Ofiara przygotowana np.
w miesiącu sierpniu (pago), jest spełnieniem obowiązku etycznego. Jest podziękowaniem i jednocześnie rekompensatą za jej przychylność (za otrzymane produkty) duchów opiekuńczych. Pachamama, czy teŜ duchy opiekuńcze ze swej
strony, za otrzymaną od ludzi ofiarę winny się odwdzięczyć w przyszłości swoją
pomocą (np. dobrymi plonami). Podobne zaleŜności odnoszą się do rytuałów
towarzyszących budowie domu, dalekim podróŜom, wielkim budowom. Wszystkie te momenty są „czasami specjalnymi”, które wymagają specjalnego zachowania, czyli przeprowadzenia odpowiednich rytów. Są one „wpłatą” mającą
zapewnić przychylność duchów opiekuńczych, a tym samym pomyślność.
b) Pachamama
Pachamama to waŜny element religijności andyjskiej i bardzo trudny dla
zrozumienia przez człowieka „z zewnątrz”17. Sama nazwa jest juŜ trudna do
przetłumaczenia. Popularnie tłumaczy się ją jako „Matka Ziemia”. JednakŜe
lepiej jest uŜywać wersji andyjskiej jako nazwy własnej. Kult Pachamama jest
związany z uprawą roli i kultem płodności ziemi. Pachamama bowiem jest pojmowana jako źródło Ŝycia. W niej zawiera się kontynuacja Ŝycia oraz regeneracja i transformacja porządku kosmicznego. Dlatego Ajmara dostrzega konieczność opiekowania się Pachamama. Czuje się zobowiązany do zapewnienia jej
tego wszystkiego, czego potrzebuje i co się jej od człowieka naleŜy.
Nazwa Pachamama składa się z dwóch członów: pacha i mama. Trudno znaleźć odpowiednik w językach europejskich dla pacha. Pacha w rozumieniu kultury andyjskiej odnosi się do czasu, do przestrzeni, czyli nosi w sobie element
uniwersalności18. Pacha oznacza czas, ale nie chodzi tutaj o czas w formie abs16

Por. J. E s t e r ma n n, dz. cyt., s. 226.
D. I r a r r á z a v a l: Tradición y provenir andino. Lima 1992 s. 37—52; O. H a r r i s:
Pachamama, „fe y pueblo”. R. 1988 nr 13 s. 17.
18
O. H a r r i s: El tiempo en la religiosidad aymara: Dios y el Inka. W: Anales de la Reunión
de Etnología. Reunión anual de etnología 1990. La Paz, s. 31—48.
17
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trakcyjnej. Zawierają się teŜ w tym określeniu takie przymioty jak bogactwo,
pełnia, dobrobyt, szczęście. Pacha moŜna by określić jako „nasze tutaj i teraz”,
co sugerowałoby fakt poczucia zakorzenienia Ajmarów a zarazem zabezpieczenie swego bytu: zmaterializowana forma, określająca świadomość zagroŜenia i
poczucie pewności egzystencji19. Wskazują na to takie cechy przypisywane Pachamama, jak jej charakter matczyny, opiekuńczy. Pachamama jako ta, która
daje Ŝycie i je podtrzymuje.
W języku ajmara mama nie oznacza „matka”, ale raczej „czcigodna pani”.
W połączeniu pacha i mama otrzymuje się określenie, które moŜna by opisowo
przetłumaczyć jako: „obfitość archetypów wywodzących się z kultu ziemi”20.
Ziemia dla Ajmarów nie jest bowiem materią – rzeczywistością pozbawioną
Ŝycia. Jest ona raczej pojmowana jako osobowy symbol obiegu Ŝyciowych sił
wyraŜających się najpełniej przez płodność. Jest ona niejako „holistycznym zagęszczeniem rzeczywistości”21. Stosunek Ajmarów do Pachamama nie jest więc
ani gnoseologiczny, ani instrumentalny, tylko rytualno-celebracyjny. To właśnie
dzięki pracy i stosownym celebracjom Ajmara staje częścią owej sakralnej rzeczywistości zwanej Pachamama. W tym sensie Ajmara jako rolnik nie definiuje
siebie jako właściciel czy producent Ŝyjący z pracy na roli. Praca na roli nie jest
aktem produkcyjnym (dąŜeniem do pomnaŜania dóbr), ale raczej intymnym,
intensywnym dialogiem z siłami Ŝycia, jakim jest Pachamama22. Ajmara nie produkuje, ale zajmuje się jedynie kultywacją ziemi, która daje poŜywienie potrzebne mu do Ŝycia. Tak więc człowiek – w oparciu o zasadę relacjonalności –
jest partnerem Pachamama. Stanowi z nią integralną całość, czyli jest od niej
uzaleŜniony i za nią odpowiedzialny.
2. Zasada odniesienia
Zasada relacjonalności wskazuje na wzajemne powiązania wszystkich bytów. Wypadkową tej zasady jest andyjska zasada odniesienia23. Omawia ona
dwustronne zaleŜności w obrębie całości kosmosu albo teŜ pomiędzy dwoma

19

F. Ag u i l o: El cambio socio-religioso en el sur-andino do Bolivia. Potosí 1980 s. 26—42;
E. Jordá: La cosmovisión aymara en el diálogo de la fe. Teología desde el Titicaca. Lima 1981 s.
164.
20
„la abudancia o totalidad de arquetipos germinanates del suelo” (por. O. H a r r i s, Th.
B o u ys s e - C a s s a g n e: Pacha: en torno al pensamiento Aymara. W: X. Al b ó [red.]: Raices de
America. El mundo Aymara. Madrid 1988 s. 263).
21
J. L. C a r a v i a s: Tierra de fraternidad. Colección teología 8. Ekwador 1998 s. 44—55.
67—72; J . E s t e r ma n n, dz. cyt., s. 107.
22
D. I r a r r a z a v a l: Tradicion y Provenir Andino. Lima 1992 s. 37—48; M. M a ma n i, dz.
cyt., s. 75—92; J. L. C a r a v i a s, dz. cyt., s. 44—55. 67—72.
23
J. E s t e r ma n n, dz. cyt., s. 138—141.
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biegunami rzeczywistości, np. między Ŝyciem a śmiercią, tym co ludzkie a tym
co boskie, przyrodą oŜywioną i nieoŜywioną.
a) Andyjski podział świata
Tradycyjny światopogląd Ajmarów oparty jest na trójpłaszczyznowym podziale świata: alaj pacha, aka pacha i manqha pacha24. Człowiek zamieszkuje
obszar zwany aka pacha, niezbyt ściśle tłumaczony na języki zachodnie jako
ziemia. Chodzi bowiem tutaj raczej o rzeczywistość czasowo-przestrzenną, czyli
o „przestrzeń Ŝyciową” Ajmarów. Aka pacha jest teŜ utoŜsamiany z Pachamama,
z duchami opiekuńczymi rodzin, wspólnot, czy produktów rolnych, takich jak
achachillas, uywiris, illas, oraz duszami osób zmarłych. Aka pacha stanowi teŜ
pomost pomiędzy alaj pacha (świat górny) i manqha pacha (świat dolny). W
myśl logiki andyjskiej nie naleŜałoby mówić o świecie górnym czy dolnym, ale
raczej o kosmicznym porządku sfery wyŜszej i sfery niŜszej. W wypadku alaj
pacha nie chodzi bowiem o niebo w sensie astronomicznym ani o „zaświaty” w
sensie eschatologicznym. Alaj pacha w spojrzeniu Ajmarów jest sferą zamieszkałą przez Apu Kollana Auqui, czyli Boga Ojca, Syna, Ducha św., aniołów,
świętych, ale teŜ słońce, księŜyc, gwiazdy, itd. Podobnie manqha pacha nie jest
w pełni ekwiwalentem do chrześcijańskiego pojęcia piekła, pomimo Ŝe jest kojarzony z takimi istotami, jak supaya (diabeł), antawallas (ogniki), sirinos (istoty
podobne do ludzi), horanis (istoty podobne do zwierząt) i wiele innych bytów25.
Wszystkie te istoty, według wierzeń Ajmarów, mają moc kształtowania i wpływania na Ŝycie człowieka. Podobnie owe trzy zakresy są ze sobą tak ściśle powiązane, Ŝe Ŝadnen z nich, ani Ŝaden ze współtworzących ją elementów, nie moŜe istnieć sam dla siebie. Tworzą one jedną funkcjonalną całość, w której poszczególne obszary są zrębami porządku kosmicznego. Zachwianie równowagi
na jakiejkolwiek płaszczyźnie albo w jakimkolwiek miejscu prowadzi do zachwiania funkcjonowania całego świata.
Jak juŜ powiedziano, Ajmara czuje się „uzdolniony” do dostrzegania tych
powiązań i uzaleŜnień, a jego zadaniem jest utrzymywanie lub przywracanie
24
Podział andyjskiego świata na trzy części, jak wykazują nowsze opracowania, jest schematem wprowadzonym przez pierwszych misjonarzy. W swojej strukturze odpowiada on bardziej
chrześcijańskiemu widzeniu świata niŜ „zakresom” wyznaczonym przez tradycyjny światopogląd
świata andyjskiego. Ajmarowie bowiem – przy uwzględnieniu ich holistycznego spojrzenia na
świat – nie dokonują tak sprecyzowanego podziału na partykularne części (góra – dół, świat dobry
– świat zły) – por. E. J o r d á, dz. cyt., s. 148—160; F. D o n n a t: El mundo aymara y Jesucristo.
Cochabamba 1998 s. 21—25. 44—48.
25
J. E s c h J a k o b: Sincretismo religioso de los Indigenas de Bolivia. La Paz 1994 s. 97; D.
Ll a n q u e C h a n a: La cultura aymara. Destructuración o afirmación de identidad. Lima 1990 s.
69—81; J. K e s s e l: Cuando arde el tiempo sagrado. La Paz 1992 s. 15—28.
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utraconej równowagi. Ajmara nie traktuje siebie jako właściciela swego środowiska, czy świata, czuje się jednak za nie odpowiedzialny.
b) Andyjskie pojęcie czasu
Innym aspektem holistycznego postrzegania rzeczywistości, noszącym wyraźne piętno logiki andyjskiej – zasady odniesienia, jest pojęcie czasu. W językach andyjskich, np. w języku ajmara nie ma odrębnego słowa na określenie
czasu26. Brak takiego słowa wskazuje na swoiste doświadczenie czasowości Ajmarów. Kategoria czasu związana jest bowiem ściśle z kategorią przestrzenności. Ajmara Ŝyje w czasie, podobnie jak Ŝyje w przestrzeni. Słowem, które
oddaje tę zaleŜność jest pacha. Zawiera ono w sobie i wyraŜa wszystkie elementy, jakie składają się na przestrzenno-czasową sieć wzajemnych zaleŜności.
Ma ona przybliŜone znaczenie do łacińskiego słowa esse (być). Pacha obejmuje
całą rzeczywistość, „jest tym, co jest”. Jest złoŜona ze wszystkich bytów rzeczywistości i łączy w sobie: to co widoczne i niewidoczne, materialne i niematerialne, ziemskie i nieziemskie; immanentne i transcendentne. Słowo to wyraŜa
zasadę relacjonalności kosmicznej, w której porządek przestrzenny (góra – dół;
strona prawa – strona lewa) i porządek czasowy (przedtem – potem) są pozycjami komplementarnymi, tworzącymi jedną całość.
Czas jest tylko jedną z wielu manifestacji pacha. Dlatego teŜ „czas andyjski” nie jest liczony ilościowo, lecz jakościowo. Czas ma wartość jakościową w
zaleŜności od waŜności i znaczenia wydarzenia. Wielką wartość ma czas np.
zasiewów czy Ŝniw; czas składania ofiar rytualnych; czas przesilenia wiosennego, zimowego; fazy księŜyca. Nie jest natomiast postrzegany jako quantum,
które moŜna by wyrazić za pomocą jednostek matematycznych.
„Czas andyjski” (w przeciwieństwie do pojęcia czasu w kulturze zachodniej) nie jest ani jednokierunkowy ani liniowy, ani progresywny. Głównymi kategoriami czasowymi w Andach nie jest „przyszłość” czy „przeszłość”, lecz
określenie „przed” i „po”. Czas dzieli się na przyszłość jako czasoprzestrzeń
leŜącą z tyłu, teraźniejszą czasoprzestrzeń oraz przeszłość jako czasoprzestrzeń
leŜącą z przodu. Teraźniejszość jest momentem przejściowym w kierunku punktu wyjściowego.

26

J. E s t e r ma n n, dz. cyt., s. 201—208; O. H a r r i s, Th. B o u ys s e - C a s s a g n e: Pacha: en
torno al pensamiento Aymara. W: H. B e r g, (red.): La cosmovision aymara. La Paz 1992 s. 225—
246.
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3. Zasada komplementarności
Zasada komplementarności jest pochodną omówionej juŜ zasady odniesienia27. Chodzi w niej o to, Ŝe Ŝadna rzecz, byt, ani Ŝadne zachowanie nie istnieje
samo z siebie i tylko dla samego siebie, ale zawsze przy współdziałaniu z innymi, z odpowiadającym jej „dopełnieniem”. Owe dopełnienie czyni dany byt
dopiero w pełni całkowitym. Wynika z tego, Ŝe to, co w kulturze zachodniej
określane jest jako przeciwieństwo, w kulturze andyjskiej pojmowane jest jako
dopełnienie, np. dzień jest dopełnieniem nocy, męŜczyzna kobiety, śmierć jest
dopełnieniem Ŝycia, dobro zła, itd.
Zasada ta wskazuje teŜ na to, Ŝe tam gdzie coś się kończy, tam równocześnie
coś się zaczyna. W myśl tej zasady, nikt ani nic nie jest jednoznacznie dobre ani
teŜ jednoznacznie złe. Tak więc w wierzeniach Ajmarów wszystkie bóstwa i
duchy opiekuńcze mają charakter ambiwalentny. KaŜda istota jest po trosze dobra i po trosze niedobra, tj. ma w zaleŜności od okoliczności moŜliwość pomagania albo szkodzenia. Te dwa aspekty zawsze się bowiem dopełniają. Dlatego
nie ma ludzi, duchów jednoznacznie dobrych albo złych28. Według Ajmarów
duchy opiekuńcze mogą udzielić konkretnej pomocy, ale mogą teŜ szkodzić, nie
udzielając koniecznego wsparcia. Metodą, która umoŜliwia łączenia „przeciwieństw”, aby ukazać „całość”, jest wspomniana juŜ wyŜej ceremonia rytu andyjskiego.
a) Para małŜeńska
W świecie andyjskim kobieta i męŜczyzna nie są elementami przeciwstawnymi, wykluczającymi się, ale dopełniającymi się. Osoba samotna jednak jest
„niepełna”. MoŜna by ją określić jako „niewystarczalna”. Aby stać się osobą
pełną, potrzebuje dopełnienia, czyli komplementarnego bieguna. Stan wolny jest
„nienormalny”, taki człowiek bowiem nie moŜe jeszcze w pełni aktywnie
uczestniczyć w sieci wzajemnych powiązań wspólnotowych. Tym samym nie
wnosi nic konkretnego do Ŝycia wspólnoty. Sami Ajmarowie określają się słowem jaqi (osoba). Takie określenie przysługuje jednak tylko osobom, które wyszły juŜ z okresu młodzieńczego, załoŜyły rodzinę, a tym samym mają swoją
parę, czyli dopełnienie. Dopiero wtedy stają się pełnoprawnymi członkami
wspólnoty. Mając swój dom i rodzinę, młody pan i młoda pani, tak jakby rodzą
się na nowo – stają się jaqi. Stają się „osobą” z prawem głosu, czyli mają swoje
przywileje i obowiązki.

27
28

88

J. E s t e r ma n n, dz. cyt., s. 141—148.
J. E s c h J a k o b, dz. cyt., s. 33.

4. Zasada wzajemności
Zasada komplementarności ma równieŜ swój wydźwięk etyczny i swoje zastosowanie pragmatyczne. Chodzi tutaj mianowicie o zasadę wzajemności29.
Mówi ona, Ŝe kaŜde działanie musi być skompensowane w ramach większego
porządku, czyli sprawiedliwości kosmicznej. KaŜdemu działaniu odpowiada inne
działanie: „otrzymać znaczy dać” i „dać znaczy otrzymać”. Mamy tutaj do czynienia z andyjską dialektyką dawania i otrzymywania. W Ŝyciu rodziny czy
wspólnoty kaŜda osoba musi wnieść coś od siebie. Równocześnie jest kontrolowana przez innych, ale teŜ moŜe liczyć na odwzajemnienie. Kiedy jedna ze stron
wychodzi z inicjatywą dania czegoś, druga strona winna odpowiedzieć na to
wyzwanie darem jeszcze większym. Tak dochodzi do „dynamicznego pomnaŜania”. Celem nie jest jednak tyle gromadzenie darów (produktów), ile wypełnienie „obowiązku dzielenia się”30. Zasada wzajemności nie odnosi się tylko do
form wymiany rzeczowej, czy wzajemnej pomocy, ale przede wszystkim do odpowiednich postaw i zachowań. Zasada wzajemności jest podstawą wspólnotowości i solidarności we wspólnotach andyjskich. Dotyczy ona powiązań na
płaszczyźnie międzyludzkiej, jak i w relacji człowiek – świat istot nadprzyrodzonych.
a) Święto zmarłych
Konkretną ilustracją omawianej zasady komplementarności i wzajemności
jest święto zmarłych31. Miesiąc listopad dla mieszkańców wyŜyn andyjskich ma
szczególne znaczenie. Kończy się okres bezdeszczowy i rozpoczyna się pora
deszczowa. Jest to okres intensywnych prac na roli32. Przeprowadzenie tych prac
oraz obfitość późniejszych zbiorów uzaleŜnione są od intensywności opadów.
Dla ludzi Ŝyjących z pracy na roli jest to okres krytyczny, określany przez samych Indian Ajmara jako niebezpieczny i ryzykowny. Z tego powodu w tym
okresie Ajmarowie, odwołując się do swoich autochtonicznych wierzeń i praktyk, szukają kontaktu ze światem duchów opiekuńczych. Wierzą przy tym głęboko, Ŝe w ten sposób mogą sobie zapewnić powodzenie w podejmowaniu wysiłku pracy na roli i bezpieczeństwo rodzinie oraz całej wspólnocie wioskowej.

29

J. E s t e r ma n n, dz. cyt., s. 148—152.
J. M e d i n a, dz. cyt., 51—53.
31
J. B a s t i e n: La fiesta con los muertos en Kaata. „fe y pueblo”. R. 1988 nr 19 s. 18—25;
H. Berg, dz. cyt., s. 56—62; J. A. Y a ñ e z: El kuti del pacha. „fe y pueblo”. R. 1988 nr 19 s. 26—
29; C. Lo z a: La recepción de las alma, tamŜe, s. 30—33; F. S. Q u i s p e: la muerte y ritual de los
ajayu, tamŜe, s. 34—43.
32
F. C o n d o r i F l o r e s: La siembra de papa en Yanamuyo. W: Anales de la Reunión Anual
de Etnología. MUSEF. La Paz 1990 s. 59—65.
30
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Dlatego teŜ tak wiele uwagi poświęca się uroczystemu obchodzeniu i świętowaniu „dnia zmarłych” albo „dnia dusz”, jak nazywają to święto Ajmarowie.
Według miejscowych wierzeń, na początku listopada dusze osób zmarłych
w ostatnich trzech latach mają zwyczaj odwiedzania swoich bliskich. Zmarli
stanowią bowiem waŜną część wielkiej rodzinnej i wioskowej wspólnoty. W
czasie „święta zmarłych” Ŝywi członkowie rodziny i wspólnoty wyraŜają zmarłym swoją wdzięczność za otrzymaną juŜ pomoc, ale wykorzystują teŜ te dni do
zwrócenia uwagi na swoje aktualne połoŜenie i swoje potrzeby. NajbliŜsza rodzina przygotowując specjalne dary dla swoich zmarłych, oczekuje od nich, Ŝe
według swoich moŜliwości odwdzięczą się i będą się opiekować swoimi Ŝywymi
bliskimi. Jedną z najbardziej oczekiwanych form pomocy jest to, aby we właściwym czasie i miejscu spadły potrzebne deszcze. „Święto zmarłych” pozwala
nawiązać kontakt ze światem nadprzyrodzonym, z duszami zmarłych, którzy
nadal pozostają członkami rodziny i mają obowiązek troszczenia się o nią i
wspierania w chwilach krytycznych. Na podkreślenie zasługuje tutaj aspekt dopełnienia i odwzajemnienia, tj. wzajemnej pomocy i odpowiedzialności pomiędzy Ŝywymi i zmarłymi.

IV. Zręby Ŝycia wspólnotowego
Jedną z charakterystycznych cech Indian Ŝyjących na Altiplano jest Ŝycie
wspólnotowe i świadczenie sobie wzajemnej pomocy. Ajmara nie pojmuje siebie
jako podmiotu, który dominuje nad innymi ludźmi czy rzeczami, ale raczej jako
kogoś, kto ma do wypełnia jakąś funkcję względem innych. Praktycznym zastosowaniem tej zasady są formy współpracy w obrębie wspólnot andyjskich33.
Jedną z nich jest mita. Polega ona na wspólnej pracy wszystkich mieszkańców
wioski dla dobra całej wspólnoty, pracy nie podlegającej wynagrodzeniu. Inną
formą jest ayni, czyli wzajemna pomoc między rodzinami czy partykularnymi
osobami. Ta forma pomocy zakłada jednak odwzajemnienie się tym samym, co
się otrzymało. W myśl tej formy kaŜdy ma prawo poprosić o pomoc w pracy na
polu, przy budowie domu, itp. ale na zasadzie wzajemności. Jeszcze inną formą
był – zanikający juŜ – bezgotówkowy handel wymienny. Natomiast minka to
forma pomocy, za którą naleŜy zapłacić pieniędzmi albo produktami rolnymi.
Bardzo ciekawą formą pomocy jest waki. Polega ona na tym, Ŝe rodzina bardzo
biedna, która nie ma swojego pola, ma moŜliwość uprawiania cudzej ziemi,
gdzie produkty są dzielone pomiędzy obie strony. Na tym miejscu warto teŜ
wspomnieć o typowej dla świata andyjskiego formie „deniwelacji ekonomicz33
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J. E s t e r ma n n, dz. cyt., s. 228. 264—265. 279; L. J o l i c o e u r, dz. cyt., s. 23—25.

nej” – zwanej pampachaña albo kusachaña. Polega to na tym, Ŝe rodzinom, które w ostatnim czasie się nadmiernie wzbogaciły, proponuje się, aby podjęły się
np. przygotowania święta patronalnego. Wypełnienie tego zadania i dobre spełnienie tej funkcji zapewnia prestiŜ u pozostałych mieszkańców wioski, ale powoduje teŜ, Ŝe przywrócona zostaje niejako równowaga ekonomiczna w wiosce.

* * *
Teolog E. Jordá przyrównuje procesy adaptacyjne Kościoła na Altiplano
do prób przesadzenia całego, a na dodatek starego drzewa, które juŜ ma za sobą
1500 lat historii34. Zarazem wskazuje na metody ewangelizacji z okresu konkwisty i kolonii, gdzie uciekano się do przemocy, ignorowano kulturę i potrzeby
ludzi, usiłując wprowadzić na siłę nowe treści i formy religijności. Jeden z młodych teologów Ajmara wydaje bardzo bolesną ocenę procesu ewangelizacji tego
rejonu: Ewangelizatorzy pomylili się bardzo, oceniając Ajmarów jako »tabula
rasa«, będąc przekonani, Ŝe nie będzie większych trudności, aby nawrócić ich na
chrześcijaństwo (...). Andyjska tradycja religijna sięgająca swymi korzeniami
wiele setek lat wstecz a zarazem o tak silnym i jasno sprecyzowanym światopoglądzie, okazała się nie do wykorzenienia. Dlatego dzieło ewangelizacji zdołało
jedynie powierzchownie spenetrować religijność andyjską i to na poziomie zewnętrznych przejawów35.
Jak widać, problematyka ewangelizacji świata Indian Ajmara jest ciągle aktualna i stanowi wielkie wyzwanie dla wszystkich, którzy są zaangaŜowani w to
dzieło. Okazuje się bowiem, Ŝe kto z europejską miarą podchodzi do andyjskich
zagadnień, wchodzi w labirynt sprzeczności, w którym trudno mu się odnaleźć.

34

J o r d a, dz. cyt., s. 140.
C. I n t i p a mp a: Opreción y aculturación. La evangelización de los Aymaras. La Paz 1991
s. 106—107.
35
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Pastoralne aspekty dynamiki grupowej

KaŜdy człowiek naleŜąc do jakiejkolwiek grupy, świadomie lub nie, poddaje
się jej oddziaływaniu. Grupa zmienia jego zachowanie, postawy, sposób wartościowania, myślenie, a nawet percepcję. JednakŜe oddziaływanie to moŜe być
zarówno pozytywne jak i destrukcyjne. Powszechnie znane są dramatyczne fakty, gdy ekskluzywne grupy, jakimi są sekty z charyzmatycznym przywódcą, zadecydowały o popełnianiu masowych samobójstw. Z drugiej strony moŜna
wskazać wiele pozytywnych przykładów oddziaływania grup na jednostkę. Bez
oddziaływania grupy nie mogłaby by się odbyć socjalizacja człowieka, który
przecieŜ z natury jest homo sociale. Stąd wiedza na temat dynamiki grup znajduje szerokie zastosowanie w róŜnorodnych formach praktyki społecznej począwszy od grup edukacyjnych (klasy szkolne, grupy zajęciowe), poprzez róŜnorodne
formy działalności warsztatowej (treningi interpersonalne), aŜ do psychologicznej pracy skierowanej na potrzeby społeczności lokalnych.

I. Grupy w Kościele
Teologia pastoralna chętnie sięga po osiągnięcia dynamiki grup, gdyŜ została do tego zachęcona przykładem samego Jezusa Chrystusa. On to nauczając
tłumy, czyli duŜe zbiorowości słuchaczy, swoich wybranych uczniów formował
juŜ w mniejszych grupach: w grupie siedemdziesięciu dwóch (por. Łk 10, 1), w
grupie Dwunastu (por. Mt 10, 1—4) czy nawet tylko w trójce, której powierzał
szczególne tajemnice w miejscach odosobnionych (np. na górze Przemienienia –
por. Mt 17, 1, czy na górze Oliwnej – por. Mk 14, 32). Ponadto rozsyła uczniów
by głosili Ewangelię nie osobno, ale po dwóch (por. Mk 6, 7) po to, by udzielali
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sobie wzajemnej pomocy w Ŝyciu i pracy, jak teŜ i po to, by nikt nie działał tak,
jakby był sam.
Jezusowi towarzyszyła teŜ liczna grupa kobiet (por. Łk 8,1—3; Mt 27, 55;
Mk 15, 40—41) co stanowiło wielką nowość w stosunku do zwyczajów Ŝydowskich. Przez ten fakt Jezus w sposób świadomy podejmuje wspólnotową formację takŜe tych osób, które nie zostały powołane do misji nauczania tak jak Apostołowie.
Grupa Dwunastu1 staje się w ludzkim wymiarze początkiem wspólnoty Kościoła (por. Mk 3, 13—19; J 6, 70; Dz 1, 2). Po Wniebowstąpieniu uczniowie ci
gromadzą się w Wieczerniku (por. Dz 1, 12—14), gdzie w dniu Pięćdziesiątnicy
ich wspólnota umacnia się, a wokół skupiają się pierwsi nawróceni. W ten sposób zaczyna wzrastać pierwotny Kościół Jerozolimski (por. Dz 2, 41—47), który
w niedługim czasie powiększa się obejmując inne miasta, regiony i narody.
Oprócz dynamizmu nadanego Kościołowi przez Ducha Świętego, trzeba równieŜ
zauwaŜyć wpływ innych jeszcze czynników będących przyczyną tego dynamicznego wzrostu. Są to m.in. te zewnętrzne okoliczności, które zmusiły chrześcijan
do ucieczki z Jerozolimy i Judei, oraz do rozproszenia się po całym basenie Morza Śródziemnego, a takŜe osobiste zaangaŜowanie, z jakim apostołowie pragnęli
wypełnić mandat misyjny otrzymany od Chrystusa. Zatem od samego początku
Jezus Chrystus świadomie buduje Kościół – wspólnotę w oparciu o naturalne
społeczne odniesienie człowieka.
Dzieje Apostolskie ukazują dalej, Ŝe we wspólnocie pierwotnego Kościoła
pojawiają się grupy o specyficznej duchowości (np. grupa zwolenników judaizmu por. Dz 11, 1—2) stanowiące jednak integralną część wspólnoty chrześcijańskiej. Na tej drodze na przestrzeni wieków wyłania się horyzontalna struktura
Kościoła jako wspólnoty wspólnot w wymiarze hierarchicznym oraz charyzmatycznym. WyraŜa się ona przede wszystkim we wspólnocie kościołów partykularnych, podzielonych duszpastersko na mniejsze wspólnoty parafialne. Parafia
nie pozostaje jednak ani rzeczywistością tylko administracyjną, bo ze swej natury jest miejscem, gdzie od samego początku przez wspólne Ŝycie i kult (por. Dz
2, 42) objawia się wspólnota osób (kapłanów, diakonów, osób świeckich i konsekrowanych), a takŜe miejscem, które jest naturalnym środowiskiem dla najbardziej pierwotnych wspólnot rodzinnych oraz dla innych grup, ruchów i stowarzyszeń.

1

Fakt ten podkreśla wielokrotnie powtarzane w Ewangeliach wyraŜenie »jeden z Dwunastu«
(por. Mt 26, 14; Mk 14, 10. 20. 43; Łk 22, 3. 47; J 6, 72; 20, 24).
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Na przestrzeni wieków wspólnotowy aspekt drogi do zbawienia i świętości
silnie zaakcentowany został w róŜnorakich formach Ŝycia zakonnego. Polega ono
bowiem na przebywaniu osoby zakonnej z innymi członkami zakonu w tym samym domu, pod władzą tego samego przełoŜonego, z tymi samymi normami
zawartymi w regule oraz na realizowaniu wspólnego celu. śycie wspólne (w
grupie), będące istotnym elementem Ŝycia zakonnego, wprowadzone juŜ w IV w.
przez św. Pachomiusza, potem rozwinięte przez św. Benedykta i modyfikowane
przez kolejnych charyzmatycznych zakonodawców, zostało wykorzystane przez
całe rzesze świętych i błogosławionych jako pomoc w realizacji rad ewangelicznych2.
Na rolę i znaczenie grup i stowarzyszeń dla Ŝycia i rozwoju Kościoła zwrócono uwagę szczególnie w ubiegłym stuleciu, a zwłaszcza podczas Vaticanum II
(DA 30). Soborowa wizja Kościoła jak wspólnoty communio (por. KK 4) jest
syntezą rozwijającej się w ciągu wieków nauki katolickiej. Bezpośrednio po
Soborze nastąpił bujny rozkwit ruchów i nowych wspólnot kościelnych3, który
otworzył nowe perspektywy przed działalnością Kościoła.
Nowe miejsce i misję grup podkreśla juŜ papieŜ Paweł VI w Adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandi (np. nr 58). Natomiast Jan Paweł II, nie tylko wyraźnie dostrzega znaczenie grup i ruchów w formacji chrześcijańskiej, ale wielokrotnie podkreśla ich doniosły wkład, jaki wnoszą w Ŝycie Ludu BoŜego oraz w
dzieło ewangelizacji współczesnego świata. Stąd nie zawahał się nazwać je
»opatrznościowymi«4. Odnosi to specjalnie do grup młodzieŜowych5, które stają
się jedną z waŜniejszych form apostolstwa świeckich i przez to są wielką nadzieją i przyszłością Kościoła6. JednakŜe papieŜ dostrzega, Ŝe ruchy te i wspólnoty
rozwijały się jako element nowy i niespodziewany, a czasem nawet naruszający
dotychczasową równowagę. Rodziło to wątpliwości, niepokoje i napięcia7. Pomimo, Ŝe nie wszystkie problemy zostały dotąd rozwiązane to jednak nastąpił

2

Por. M. D a n i l u k, K. K l a u z a: Podręczna encyklopedia instytutów Ŝycia konsekrowanego.
Lublin 1994 s. 288.
3
Por. S. J. P. C i c h o c k a: Współczesne ruchy w Kościele. „Wiara i Katecheza” R. 1988 nr 7 s.
15—27.
4
Por. J a n P a we ł I I: Przemówienie podczas spotkania z ruchami kościelnymi i nowymi
wspólnotami. „L’Osservatore Romano” . Wydanie polskie. R. 19:1998 nr 8–9 pkt 7 s. 39.
5
Por. J a n P a we ł I I: Orędzie do młodych całego świata z okazji VII Światowego Dnia MłodzieŜy. Sandomierz 1992 pkt 6.
6
Por. J a n P a we ł I I: Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach Catechesi tradendae. Warszawa 1980 pkt 47.
7
J a n P a we ł I I: Przemówienie podczas spotkania z ruchami…, dz. cyt., pkt 6.
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początek nowego etapu dojrzałości kościelnej, która jednak jest pewnym wyzwaniem, drogą, którą trzeba przejść8.

II. Teologia a psychologia pastoralna i dynamika grupowa
W całym społecznym i eklezjalnym wymiarze znaczenia, funkcji i rozwoju
grup ciągle aktualnym pozostawać będzie stwierdzenie św. Tomasza z Akwinu
cum enim gratia non tollat naturam sed perficiat9. Stąd teologia pastoralna
zwraca się do psychologii, aby w niej odnaleźć dodatkowe źródło wiedzy o procesach grupowych i prawidłowościach rządzących zachowaniem jednostek w
grupie, po to, aby zarówno grupy jak i poszczególne osoby prowadzić do wzrostu
w dojrzałości psychicznej, osobowej, społecznej oraz chrześcijańskiej, czyli
prowadzić do wzrostu w świętości.
Z dorobku nauk psychologicznych korzysta się w teologii od dawna, a
zwłaszcza od Soboru Watykańskiego II, który określa psychologię wprost jako
naukę, której postęp jest poŜyteczny dla ludzkości (por. KDK 54; DWCH 1)10.
Ojcowie soborowi gorąco zachęcają teologów i duszpasterzy do dialogu interdyscyplinarnego. W KDK nr 62 czytamy: [w wychowaniu] powinno się czynić
właściwy uŜytek nie tylko z zasad teologicznych, ale takŜe z dorobku świeckich
nauk, zwłaszcza psychologii i socjologii. Dzięki temu wierzący moŜe przeŜywać
swoją wiarę w sposób bardziej świadomy i dojrzały. Korzyści ze stosowania
wiedzy psychologicznej dostrzega równieŜ Katechizm Kościoła katolickiego (nr
2292).
Teologia praktyczna nieustannie odwołuje się do doświadczenia ludzkiego,
a zwłaszcza do doświadczenia religijnego i duchowego. Stąd nie ma takiej dziedziny teologii pastoralnej, w której psychologia nie okazałaby się pomocna. Psychologia bowiem posługując się właściwymi sobie metodami badawczymi dostarcza dodatkowych przesłanek dla teologicznej interpretacji doświadczenia
chrześcijańskiego i podsuwa nowe sposoby prowadzenia człowieka do dojrzalszego Ŝycia wiary. Nauką, w której prawidłowości ustalone przez psychologię
empiryczną aplikuje się wprost do rozwiązywania problemów duszpasterskich
jest psychologia pastoralna. W ostatnich latach stała się ona pełnoprawną dyscypliną akademicką i znalazła swoje miejsce w formacji przyszłych kapłanów oraz
8

TamŜe, pkt 6.
Summa Theologiae, I, 1, 8 ad 2.
10
W dokumentach soborowych znajdujemy szczegółowo wyliczone obszary duszpasterskiej
działalności, w których naleŜy korzystać z psychologii (zob. KDK 52, 62, DFK 2, 3, 11, 20, DB
14, DWCH 1, DA 32).
9
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osób zaangaŜowanych w szeroko rozumianym duszpasterstwie. Jej celem jest
ukazanie teologom praktycznych zastosowań najnowszych osiągnięć psychologii
do celów pastoralnych. W ten sposób psychologia pastoralna staje się działem
teologii pastoralnej, a zarazem, jako psychologia, pozostaje nauką empiryczną.
Analizując uwarunkowania psychologiczne i społeczne pozwala lepiej poznać
podmiot duszpasterstwa, a pomoc udzielana w rozwoju ludzkim jednocześnie
ukierunkowuje na zmiany o charakterze odkupieńczym11.
Jako autonomiczna dyscyplina psychologia pastoralna ma swe początki w
Ameryce. Zajmuje się przede wszystkim analizą aktywności duszpasterskiej,
której słuŜy teŜ pomocą. Przy czym daje się zauwaŜyć silne ukierunkowanie
psychologii pastoralnej na komunikację na poziomie indywidualnym, czyli na
poradnictwo duszpasterskie (tzw. pastoral counseling). JednakŜe od niedawna w
zakres jej badań weszła równieŜ praca w grupach jak i funkcjonowanie wspólnot
religijnych12.
W tym kontekście pojawia się zasadniczy dla tego opracowania, wprowadzony przez K. Lewina termin dynamika grup. JednakŜe termin ten moŜe być
rozumiany na kilka sposobów. Pierwszy sposób rozumienia to dynamika grup
jako dział psychologii społecznej, czyli dziedzina badań, która zajmuje się opisem uniwersalnych prawidłowości rządzących funkcjonowaniem grup. Prawidłowości te dotyczą m.in. tego jak w grupie dokonuje się podział wpływów, jak
przebiega w niej komunikacja, jak odgrywane są róŜnego rodzaju role, od czego
zaleŜy poziom lojalności członków grupy i wielu innych zjawisk. W innym znaczeniu terminem tym określa się zjawiska i procesy zachodzące w konkretnej
grupie ludzi. Kolejne znaczenie tego pojęcia to rozumienie dynamiki grupowej
jako zespołu metod i technik stosowanych przez prowadzących grupy. Natomiast
niektórzy autorzy uŜywają pojęcia dynamiki grup wyłącznie jako synonimu dla
psychospołecznej koncepcji K. Lewina. Wreszcie spotkać moŜna traktowanie
dynamiki grupowej jako ideologii społecznopolitycznej głoszonej przez niektórych teoretyków i twórców małych grup13.
Dynamika grupowa w klasycznym rozumieniu stara się rozpoznawać procesy przebiegające we wszystkich grupach, bez względu na ich charakter. W ten
sposób stara się wypracować uniwersalną wiedzę, którą będzie moŜna w praktyce wykorzystać w kaŜdej sytuacji i w kaŜdym kontekście. Jednym ze specyficz11

Por. D. S. B r o wn i n g: Introduction to Pastoral Counseling. W: R. J. Wi c k s, R. S. P a r s o n s, E. D. C a p p s (red.): Clinical Handbook of Pastoral Counseling. New York 1985 s. 11—12.
12
Por. M. S z e n t ma r t o n i: Psychologia pastoralna. Kraków 1995 s. 9.
13
Por. J. S t r o j n o ws k i: Grupowa dynamika. W: Encyklopedia Katolicka. T 6. Lublin 1993
s. 222; por. S. K r a t o c h v i l: Zagadnienia grupowej psychoterapii nerwic. Warszawa 1986 s. 11—
12; por. C. K. O l s t e r: Grupy. Poznań 2002 s. 22.
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nych zastosowań tej wiedzy będzie zastosowanie pastoralne. Stąd moŜna stwierdzić, Ŝe pastoralna dynamika grupowa nie jest tylko działem psychologii społecznej zajmującej się grupami, ale jest działem psychologii pastoralnej. Jako
taka jest ona próbą rozpoznania procesów psychologicznych, jakie zachodzą w
duszpasterstwie wspólnot chrześcijańskich, czyli w takich grupach, które gromadzą osoby otwarte na obecność transcendencji.

III. Historia i zastosowania dynamiki grupowej
Wpływ grupy na jednostkę, opisały w XIX w. dwie próby psychologicznej
interpretacji zachowań społecznych: Völkerpsychologie W. Wundta oraz psychologia tłumu G. Le Bona14. Obie okazały się koncepcjami błędnymi, co sprawiło,
Ŝe dalszy naukowy rozwój wiedzy o grupach poszedł w innym kierunku15. Rozpoczęto empiryczne badania nad grupami, relacjami ich uczestników oraz nad
zaleŜnością między czynnikami grupowymi a osobowościami uczestników. Badania prowadzono zarówno w warunkach naturalnych, jak i laboratoryjnych,
później takŜe w grupach tworzonych dla celów wychowawczych lub leczniczych. M.in. F. Thrasher oraz W. Whyte w latach trzydziestych XX w. podjęli
badania band młodzieŜowych, w celu opisu oddziaływania struktur i norm grupowych na zachowanie członków gangu. Natomiast w następnym dziesięcioleciu
S. Asch eksperymentował nad tworzeniem się norm grupowych oraz nad ich
wpływem na postawy i zachowania się jednostek16. Eksperymenty te oraz wysiłki prekursorów psychoterapii grupowej przyczyniły się do szybkiego postępu
nauki o małych grupach, zwłaszcza w latach po drugiej wojnie światowej. Ostatecznie nastąpiło bardzo gwałtowne rozpowszechnienie się takich form oddziaływania terapeutycznego, w których spotkanie terapeuty z pacjentem zostało zastąpione lub uzupełnione przez oddziaływania w grupie i poprzez nią.
Za pioniera właściwej dynamiki grupowej uchodzi J. Moreno. Na początku
XX w. wypróbowywał improwizowaną dramatyzację aktualnych przeŜyć i sytuacji z dziećmi, których terapią się zajmował w Wiedniu. Z tej zabawy jako zasa14

Por. G. Le B o n: Psychologia tłumu. Warszawa 1994.
Por. C. F. Gr a u ma n n: Historia psychologii społecznej. W: J. C z a p i ń s k i (red.): Encyklopedia Blackwella. Psychologia społeczna. Warszawa brw, s. 141.
16
Jeden z najsłynniejszych eksperymentów Ascha dotyczył wpływu grupy na percepcję jednostki. Osiem osób miało za zadanie ocenić długość przedstawianych odcinków. W rzeczywistości
tylko jedna osoba w danej grupie, była osobą badaną. Pozostałe siedem osób zostało podstawionych i polecono im, aby się wypowiadały niezgodnie z rzeczywistością, ale jednomyślnie. W tym
kontekście grupowym około 30% ocen dokonywanych przez właściwe osoby badane było błędnych, ale zgodnych z fałszywymi ocenami osób podstawionych (por. S. M i k a: Psychologia społeczna. Warszawa l987 s. 67—68).
15
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dy samowyleczenia wyłoniła się metoda psychodramy, która do dziś jest powszechnie stosowana w róŜnych formach pracy grupowej i psychoterapii oraz
socjometria17.
Innym badaczem dynamiki grup był R. F. Bales, który w latach pięćdziesiątych za pomocą metody analizy interakcji w grupach zadaniowych wyróŜnił 12
kategorii interakcji pomiędzy uczestnikami spotkań grupowych. W tym samym
czasie twórca formuły socjodynamicznej R. Schindler opisał zasadnicze pozycje
przyjmowane przez członków grupy. Pozycje te wyłaniają się stopniowo. Początkiem grupy jest masa, która nie posiada Ŝadnej struktury. Kolejnym etapem
jest etap przedgrupowy, na którym uczestnicy zaczynają się odcinać od otoczenia poprzez wprowadzenie określenia „my”. Wreszcie na etapie właściwej grupy
dochodzi do wytworzenia się struktury, czyli do określenia pozycji i ról. Grupa
tworzy się zwykle w obliczu zewnętrznego przeciwnika, któremu przeciwstawia
się przyjmujący pozycję alfa przywódca. Pozycję beta przyjmuje osoba przyjazna alfie, jego pomocnik i wykonawca wszelkich inicjatyw. Jest „prawą ręką”
alfy i chętnie siada po jego prawicy. Z inicjatywą alfy utoŜsamia się zwykle
większość uczestników grupy przyjmujących pozycję gamma. To uczestnicy
bierni i zaleŜni, którzy nie czują się odpowiedzialni za przebieg procesów grupowych. Natomiast pozycja omega to konkurent alfy, który w grupie staje się
czarną owcą. Omega ma ambicje przywódcze, których nie potrafi zrealizować.
Zatem ogranicza się do zachowań destrukcyjnych wymierzonych przeciw alfie.
Stara się skupić wokół siebie innych krytyków alfy. W kręgu zajmuje miejsce
naprzeciw alfy, a gdy jest za bardzo sfrustrowany opuszcza grupę18.
W latach czterdziestych XX w. K. Lewin ze swoimi współpracownikami i
studentami wypracował w USA praktykę treningu grupowego, którego celem
było uczenie umiejętności interpersonalnych. Z tych akademickich doświadczeń
wyrosły bardzo popularne grupy treningowe (znane jako grupy T). Ich celem
było uczenie umiejętności dostrzegania, na czym polega istota interakcji z innymi ludźmi oraz procesy grupowe. Uczestnicy nabywają przede wszystkim umiejętności związane ze słuchaniem, komunikacją, podejmowaniem decyzji i rozwiązywaniem konfliktów. Metodyka grup treningowych przyjmuje dziś wiele
postaci, z których najpopularniejsze to: trening wraŜliwości uczący rozumienia
zachowań własnych i cudzych, zwracania uwagi na potrzeby innych osób; trening asertywności podnoszący pewność siebie i zwiększający efektywność dzia17

Por. A. Ai c h i n g e r, W. H o l l: Psychodrama. Terapia grupowa z dziećmi. Kielce 1999 s. 8.
Duszpasterz nie musi zawsze zajmować pozycji alfa, na którą zwykle grupa go „wpycha”.
Jeśli zajmie on pozycję beta to moŜe wówczas proponować róŜne metody realizacji celów grupy.
Lider przez swoje zachowanie moŜe zmieniać pozycje uczestników, szczególnie omegi, ale wtedy
musi liczyć się, Ŝe omega będzie początkowo traktował go jako przeciwnika (por. J. S t r o j n o ws k i: Psychoterapia. Warszawa 1985).
18
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łania jednostki oraz trening umiejętności organizacyjnych czy trening pracy
zespołowej, które mają na celu poprawę skuteczności działania menedŜerów,
terapeutów, lekarzy oraz zespołów roboczych19. Okazuje się jednak, Ŝe wypracowanych na treningach umiejętności osobowych nie moŜna wprost zastosować
w złoŜonych strukturach społecznych. Okazują się one niestabilne, o ile jednocześnie nie zmieni się kontekstu środowiskowego, który sprzyjał poprzedniemu
zachowaniu20.
Innym modelem grup wypracowanym przez psychologów są grupy o znaczeniu terapeutycznym. Pojawiły się w latach II wojny światowej, kiedy to brakowało specjalistów do prowadzenia terapii indywidualnej. Mają one za zadanie
ułatwić uczestnikom rozwiązywanie problemów psychologicznych, wobec których sami okazali się bezsilni. Grupy te mogą się znacznie róŜnić od siebie pod
względem przewidywanego zasięgu ingerencji: od doradztwa, poprzez wsparcie
aŜ po głęboką psychoterapię. Takie grupy są zawsze prowadzone przez uprawnionych specjalistów mających licencje terapeutyczne21.
Zjawiskami grupowymi dla potrzeb psychoterapii zainteresowali się juŜ
psychoanalitycy, którzy jednak zamiast na zachowaniach zewnętrznych koncentrują się na ukrytych siłach motywujących uczestników do działania. Taką terapeutyczną analizę grupową z początkiem lat czterdziestych zaczął uprawiać S.
H. Foulkes. Według niego grupa terapeutyczna jest macierzą interakcyjną, gdzie
uczestnik odtwarza wzorce interakcji znane ze swej rodziny pochodzenia. Stąd
teŜ kierujący jest spostrzegany tak, jakby był wszechwładnym ojcem. Następuje
przeniesienie uczuć z ojca na lidera. Ten przeniesieniowy sposób przeŜywania
powinien w trakcie terapeutycznych procesów grupowych zmienić się w realistyczne spostrzeganie grupy wraz z jej prowadzącym, a zachowania winny stać
się adekwatnymi do rzeczywistości. Ten schemat interakcyjnej struktury grupy
19

Por. C. R. R o g e r s: Terapia nastawiona na klienta. Grupy spotkaniowe. Wrocław 1991 s.
60—63. Uczestnicy tych grup koncentrują się na wszelkich zjawiskach mających znaczenie komunikacyjne, zachodzących w nich samych i między nimi. Obowiązuje zasada „tu i teraz”. WraŜenia i
stany uczuciowe, które wywołały zachowania innych uczestników trzeba wzajemnie sobie zakomunikować, aby wywołać tzw. sprzęŜenie zwrotne (feedback). Doświadczenia uzyskane w grupie T
mają sprawić, Ŝe uczestnicy będą lepiej funkcjonować w swoich naturalnych społecznościach.
Szczegółowo zasady i sposoby funkcjonowania grup T omawia – E. Ar o n s o n: Człowiek istota
społeczna. Warszawa 1978 s. 307—347.
20
Por. J. S t r o j n o ws k i: Grupowa dynamika…, dz. cyt., s. 223.
21
Por. M. S. C o r e y, G. C o r e y: Grupy. Zasady i techniki grupowej pomocy psychologicznej.
Warszawa 1995 s. 28. Zob. teŜ – C. K. O ys t e r: dz. cyt., s. 333—334. W Polsce licencje wydają
stowarzyszenia psychologiczne takie jak np. Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP) czy Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich (SPCh). JednakŜe z powodu zawieszenia wejścia w
Ŝycie Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, do prowadzenia
psychoterapii wystarczy samo zarejestrowanie działalności gospodarczej, bez Ŝadnego dyplomu, co
moŜe być niebezpieczne dla zdrowia psychicznego uczestników.
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pomaga dziś w zrozumieniu zjawisk zachodzących we wszystkich grupach, a
zwłaszcza w tych, w których uczestnicy Ŝywią wobec siebie nierealistyczne,
obciąŜone rozmaitymi fantazjami oczekiwania22. Ponadto w nurcie psychoanalitycznej pracy grupowej W. Bion wypracował koncepcję wzajemnego wsparcia w
tzw. społecznościach (wspólnotach) terapeutycznych oraz zasadę pracy grup
samopoznawczych, które to rozwiązania odegrały bardzo waŜną rolę w dalszym
rozwoju dynamiki grupowej23.
W oryginalny sposób metodę terapii grupowej rozwinął, nawiązujący do
Morena i do Lewina, przedstawiciel psychologii humanistycznej C. Rogers. Wypracowaną przez siebie formę doświadczeń grupowych nazwał grupą spotkaniową (encounter group). Rogers, postulował poszerzenie zakresu psychoterapii
z pacjentów cierpiących na róŜne dolegliwości równieŜ na tzw. „normalnego”
człowieka. W tym celu wypracował system terapii nastawionej na klienta. W
tym kontekście istotnym celem terapeutycznych grup spotkaniowych, obok doskonalenia komunikacji interpersonalnej (jak to było w grupach T), stał się rozwój osobowości. Osobisty rozwój następował przede wszystkim przez uzyskanie
wglądu we własne zachowanie dzięki udramatyzowanym przeŜyciom i działaniom grupowym. Grupy spotkaniowe gromadzą zazwyczaj duŜą liczbę osób na
wielogodzinnych lub wielodniowych spotkaniach. Uczestnicy zazwyczaj twierdzą, Ŝe uzyskali większą świadomość siebie i udoskonalili swoje umiejętności
komunikacyjne i grupowe24.
JednakŜe z badań prowadzonych w wielu krajach wynika, Ŝe nie wszyscy
uczestnicy odnoszą korzyści ze spotkań, a uzyskane zmiany okazują się nietrwałe. U niektórych, wyzwolone emocje mogą zagrozić równowadze psychicznej
lub ustabilizowanym związkom międzyosobowym25. Krytyka doświadczeń grupowych spowodowała pod koniec lat siedemdziesiątych zanik grup treningowych i spotkaniowych, chociaŜ ich wartości nadal aktywnie promuje, związany z
subkulturami i nurtem New Age, ruch ludzkiego potencjału.
Terapia grupowa nie jest oceniana jednoznacznie. Wskazuje się na jej zalety
(np. jest tańsza od indywidualnej, uwaga terapeuty nie koncentruje się na jednej
osobie prowadząc do rozkwitu jakiejś formy narcyzmu, pozwala teŜ obserwować
22

Por. B. S t r o j n o ws k a, J. S t r o j n o ws k i: Dynamika grupowa i jej zastosowanie w duszpasterstwie. W: Z. C h l e wi ń s k i (red.): Wybrane zagadnienia z psychologii pastoralnej. Lublin 1989
s. 104—105.
23
Por. P. H a r t l e y: Komunikacja w grupie. Poznań 2000 s. 222.
24
Por. C. R. R o g e r s, dz. cyt., s. 62—69.
25
Por. J. S t r o j n o ws k i: Grupowa dynamika…, dz. cyt., s. 224. Obszernej analizy grup spotkaniowych oraz realnej oceny ich wpływu na uczestników dokonał ze współpracownikami: M. A.
Li e b e r ma n, I. D. Y a l o m, M. B. M i l e s: Encounter groups – First facts. New York 1973.
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innych i na zasadzie sprzęŜenia zwrotnego na bieŜąco korygować swoje zachowania, terapeuta ma moŜliwość obserwacji jak dana osoba funkcjonuje w relacjach do innych), ale wykazuje się teŜ jej słabości czy nawet zagroŜenia. Są na
przykład osoby, które latami uczestniczą w grupach bez widocznej poprawy
swego funkcjonowania albo teŜ takie, dla których udział w grupie staje się formą
satysfakcji zastępczej, która poprawia nastrój, a rzeczywistą sytuację konfliktową odsuwa na bok26. Efektywność wyzwolonej w grupie dynamiki zaleŜy jednak
w duŜej mierze od przygotowania uczestników do udziału w terapii grupowej.
Ktoś, kto uczestniczy w niej po raz pierwszy moŜe mieć niewłaściwe oczekiwania. MoŜe spodziewać się, Ŝe terapeuta powie mu, Ŝe to on ma racje a inni się
mylą, Ŝe wypowie jakieś magiczne zaklęcie i obwieści klientowi, Ŝe został
uzdrowiony oraz Ŝe terapeuta wykona za niego całą pracę. Tymczasem terapia to
trudna i wyczerpująca praca nad własnymi emocjami, a pojawiające się zmęczenie jest znakiem, Ŝe dotyka się właściwego problemu. Wszystkie negatywne
emocje spychane na co dzień w sferę nieświadomości mogą nagle znaleźć ujście.
Jeśli uczestnik grupy tego nie wie, moŜe wpaść w panikę i porzucić grupę. Dlatego wcześniejsza znajomość dynamiki grupowej moŜe pomóc uczestnikowi w
rzeczywistym rozpoczęciu pracy nad problemem27.
Odmiennym od psychoterapii grupowym sposobem niesienia pomocy są,
złoŜone z osób borykających się z problemami podobnego typu, grupy samopomocowe. Zaczęły one powstawać, gdy wykwalifikowani terapeuci okazywali się
w pewnych sytuacjach bezradni. Pierwszymi grupami samopomocy byli anonimowi alkoholicy (AA), ale obecnie istnieje juŜ wiele odmian takich grup. Niektóre z nich koncentrują się na problemach, które gdy raz dotkną człowieka,
pozostają aktualne nawet wtedy, gdy ktoś, walcząc ze swoim nałogiem czy słabością, zaczyna kontrolować swoje Ŝycie (są to grupy AA, Al-Anon – członkowie rodzin alkoholików, DDA – dorosłe dzieci alkoholików, AN – anonimowi
narkomani, AH – anonimowi hazardziści, AE – anonimowi erotomani, czy
wreszcie grupy osób otyłych czyli Trzymający Linię). Grupy te, udzielając wzajemnego wsparcia, mają za zadanie ochronić uczestników przed powrotem do
dawnego Ŝycia. Innym rodzajem grup samopomocy są grupy o charakterze przejściowym, które udzielają pomocy tylko do czasu, gdy ktoś potrzebuje wsparcia.
Są one płaszczyzną kontaktu dla ludzi, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji i
dlatego mogą sobie pomóc w poradzeniu sobie z danym problemem (np. rodzice
samotnie wychowujący dzieci, albo opłakujący śmierć dziecka). O popularności
tej formy grup świadczy fakt, Ŝe w 1999 r. liczba członków grup samopomocowych przekroczyła w USA 10 milionów28.
26

Por. B. S t r o j n o ws k a , J. S t r o j n o ws k i, dz. cyt., s. 105.
Por. C. K. O ys t e r, dz. cyt., s. 335—336.
28
Por. P. H a r t l e y, dz.cyt., s. 230.
27
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Pod wpływem osiągnięć i popularności, którą przyniósł koniec lat sześćdziesiątych, dynamiką grup zainteresowała się pedagogika. Odkrycie prawidłowości rządzących interakcjami w grupie klasowej zaczęło mieć istotne znaczenie
dla powodzenia procesu dydaktyczno-wychowawczego. Metody dynamiki grup
pomogły zarówno wychowawcom jak i wychowankom, w uświadomieniu sobie
procesów zachodzących w nich samych oraz pomiędzy nimi, a takŜe w bardziej
skutecznym kierowaniu procesem wychowawczym. Wypracowano róŜne formy
treningu, których celem było rozwijanie umiejętności pedagogicznych29. W efekcie zwolennicy dynamiki grup pomówili tradycyjną dydaktykę o jednostronne
preferowanie procesów intelektualnych i mechanicznego przyswajania wiedzy.
Alternatywą mają być programy uczenia uwzględniające sferę emocjonalną
uczniów oraz sprzyjające rozwijaniu ich osobistych zainteresowań. Szczególne
znaczenie ma nowy sposób kształcenia nauczycieli, którym dynamika grupowa
ma dopomóc m.in. w lepszym dostrzeganiu zachowania zarówno własnego, jak i
uczniów, w rozwoju samokrytycyzmu, w nabyciu gotowości uczenia się od
uczniów, w uzyskaniu osobowej niezaleŜności od sytuacji grupowej oraz w zajmowaniu stanowiska zgodnie z własnymi przekonaniami30.
Dynamika grup jako metoda nauczania, kształtowania umiejętności pedagogicznych, usprawniania komunikacji, czy teŜ wypracowywania umiejętności
tworzenia pozytywnych relacji interpersonalnych i rozwiązywania konfliktów
objęła takŜe przygotowywanie pracowników słuŜb społecznych tj. studentów
medycyny, psychologii, socjologii oraz teologii. W niektórych uczelniach, takŜe
i w niektórych seminariach duchownych w Polsce, są prowadzone kursy adaptacyjne dla studentów pierwszego roku, treningi komunikacji, zajęcia z dynamiki
grup, a nieraz i psychodramy, bibliodramy czy treningi wraŜliwości31. Celem ich
jest nie tylko pomoc w dostosowaniu się do nowego środowiska, ale i uwraŜliwienie uczestników na potrzeby i sytuacje ludzi, którym w przyszłości będą pomagać.
Praktyczną formą zastosowania dynamiki grup w szkoleniu słuŜb społecznych są tzw. grupy balintowskie. Ich twórcą był M. Balint. Spotkania grupowe
pod kierownictwem psychoanalityka odbywają się co tydzień nawet przez wiele
lat. Początkowo uczestniczyli w nich tylko lekarze, ale współcześnie grupy
balintowskie skupiają równieŜ psychologów, pracowników socjalnych,
29

Doświadczenia z tych treningów spopularyzował IW PAX wydając serię ksiąŜek T. Go r d o n a (np. Wychowanie bez poraŜek. Warszawa 1991; Wychowanie bez poraŜek w praktyce. Warszawa 1994; Wychowanie bez poraŜek w szkole. Warszawa 1995; Wychowanie bez poraŜek szefów
liderów przywódców. Warszawa 1996).
30
Por. J. S t r o j n o ws k i: Grupowa dynamika…, dz. cyt., s. 224.
31
Por. O. B. J. S o i ń s k i: Pomoc psychologiczna w wyŜszych seminariach duchownych w
praktyce. W:. J. M a k s e l o n (red.): Poradnictwo psychologiczno-religijne. Teoria i praktyka. Kraków 2001 s. 128.
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lintowskie skupiają równieŜ psychologów, pracowników socjalnych, nauczycieli
oraz duszpasterzy. Celem spotkań jest pogłębienie kompetencji zawodowej, a
tylko w ograniczonym zakresie, zmiana struktury osobowości32.
Wiele form zaczerpniętych z dynamiki grup próbowano zastosować w sytuacjach duszpasterskich. Uzasadnieniem dla takich praktyk są zarówno przemiany
zachodzące w dzisiejszym świecie, w mentalności wychowywanych multimedialnie dzieci, jak i powszechne juŜ stosowanie zasad dynamiki grup w dydaktyce i pedagogice. Dotychczasowe, tradycyjne formy oddziaływania pedagogicznego i formacyjnego stały się mało efektywne, gdyŜ nie proponują głębokiego
przeŜywania przekazywanych treści. Aby sprostać tym wyzwaniom zastosowano
rozmaite metody zaczerpnięte z dynamiki grup w duszpasterstwie grup, w formacji narzeczonych czy w katechezie. Wiele z tych prób zostało juŜ opisanych w
literaturze naukowej i w podręcznikach dla wychowawców i animatorów grup.
Wymienić moŜna chociaŜby takie formy jak rozmowy biblijne33, spotkania ze
słowem BoŜym34, metoda gestalt35, czy coraz popularniejsze dramy36 i bibliodramy37.

32
Przedmiotem pracy grupowej są relacje między uczestnikami grupy a ich podopiecznymi.
Uczestnicy rozwijają umiejętność słuchania drugiego człowieka, rozpoznawania przeŜywanego
przezeń konfliktu, a takŜe przyjmowania za ten konflikt osobistej odpowiedzialności. Zwykle jeden
z nich przedstawia jak najdokładniej przebieg spotkania z pacjentem. Potem grupa koncentruje się
na interakcji pracownik – pacjent, a szczególnie na jej wymiarze emocjonalnym. Wreszcie grupa
wspólnie z referującym wypracowuje program bardziej adekwatnego działania. Na kolejnym posiedzeniu referujący jest obowiązany zdać sprawozdanie z realizacji tego programu w praktyce (por. J.
S t r o j n o ws k i: Grupowa dynamika…, dz. cyt., s. 225).
33
Por. J. K u d a s i e wi c z: Biblia w duszpasterstwie – W spotkaniach biblijnych. Encyklopedia
Katolicka. T. 2. Lublin 1976 s. 428–431.
34
Por. R. J a wo r s k i: Ku pełni Ŝycia. Od zabiegów o przeŜycie do osiągnięcia Ŝycia w pełni.
Płock 1999 s. 56—68.
35
Por. B. S t r o j n o ws k a, J. S t r o j n o ws k i, dz. cyt., s. 114—116.
36
Por. J. S z p e t, D. J a c k o wi a k: Niezwykła przygoda. Teatr i drama w katechezie. Poznań
1998.
37
Por. J. S t r o j n o ws k i: Dynamika grupowa jako krytyka cywilizacji przemysłowo-miejskiej
„Summarium”. R. 1978 nr 7(27) s. 274—276; por. takŜe – R. K o l l ma n: Bibliodrama w doświadczeniu i badaniach naukowych. W: M. M a j e ws k i (red.): Katechizacja róŜnymi metodami. Kraków 1994 s.33—55; S. K u l p a c z yń s k i : Bibliodrama w katechezie. „Katecheta”. R. 1997 nr 1
s.8—12; R. J a wo r s k i: Ku pełni Ŝycia..., dz. cyt., s. 68—73. Przykładowe ćwiczenia metoda
bibliodramy podaje R. J a wo r s k i: Spotkać się. Płock 1993 s. 75—82.
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IV. Teoria małych grup
Nauka o grupach doczekała się sporej liczby publikacji akademickich, podręcznikowych oraz popularnych poradników wydawanych takŜe w języku polskim. Dlatego dla potrzeb niniejszego opracowania jedynie zasygnalizowane
zostaną podstawowe pojęcia i problemy.
Czym właściwie jest grupa? Psychologowie społeczni wypracowali wiele
definicji, które podkreślają róŜne aspekty zachowania w grupie. Niektóre z tych
definicji akcentują wspólny los, inne strukturę społeczną, jeszcze inne wzajemne
oddziaływanie i wreszcie są i takie definicje, które podkreślają kategoryzację,
czyli fakt, Ŝe członkowie grupy określają siebie jako członków danej grupy. Najtrafniejsze jednak są te definicje, które próbują zintegrować róŜne podejścia i
podają zestaw istotnych dla grupy cech38. Taką definicję podaje np. A. P. Hare
wyliczając cztery warunki, które muszą spełniać co najmniej dwie osoby, aby
utworzyć grupę: między nimi winna istnieć interakcja, osoby te muszą mieć
wspólny cel, muszą istnieć jakieś normy grupowe oraz musi istnieć struktura39.
WaŜną kwestią dla dynamiki grupy jest jej wielkość. Według niektórych badaczy juŜ dwie osoby (diada) mogą działać jako grupa. Wzajemne oddziaływanie
w diadzie moŜe jednak się róŜnić od interakcji, która występuje w większej grupie, bo kiedy są tylko dwie osoby niemoŜliwym np. będzie tworzenie podgrup.
Niemniej wielkość jest waŜną zmienną, bo kiedy powiększy się grupę, pewne
procesy stają się bardziej lub mniej prawdopodobne – (np. potrzeba przywództwa). Największa grupa moŜe liczyć nawet kilkadziesiąt osób, o ile rozpoznają
się wzajemnie. Jednak o ile członkowie grupy rozpoznają się tylko jako role, a
nie jako osoby, to mamy do czynienia z grupami duŜymi40.
KaŜda grupa odznacza się określoną strukturą, czyli zróŜnicowaniem pozycji, które przyjmują jej członkowie. WyróŜnia się kilka najistotniejszych układów grupowych: strukturę władzy (zdolność wpływu na innych), strukturę komunikowania się (sposób porozumiewania się), strukturę awansu (moŜliwość
zmiany pozycji) oraz strukturę socjometryczną (popularności). Decydującą pozycję zajmuje jednak przywódca, przy czym na przebieg kierowania wpływa zarówno jego osobowość, jak i charakter grupy oraz kontekst sytuacyjny. PoniewaŜ
przywódca moŜe swoje zadania wykonywać na róŜne sposoby to wyróŜniono

38

Por. P. H a r t l e y, dz. cyt., s. 34—35.
Por. S. M i k a: Psychologia społeczna. Warszawa l987 s. 332.
40
Por. Z. N ę c k i: Grupy. Małe grupy. W: W. S z e wc z yk (red.): Encyklopedia psychologii.
Warszawa 1998 s. 116—120; P. H a r t l e y: Komunikacja w grupie. Poznań 1997 s. 35.
39
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trzy podstawowe style kierowania grupą: autokratyczny, demokratyczny i liberalny41.
Grupa, która rozpoczyna prace ze wszystkimi uczestnikami na raz, w swoim
rozwoju przechodzi przez charakterystyczne fazy. Z reguły wyróŜnia się trzy do
czterech faz. Pierwsza to faza orientacji, druga – faza pierwszych konfliktów i
buntu, trzecia – rozwoju spójności i współpracy (organizacji), a czwarta – celowej i świadomej aktywności (działania). Niekiedy fazę trzecią i czwartą się łączy
w jedną, a niektórzy badacze (Schindler) pierwsze dwie fazy uznają za stadium
przedgrupowe. W otwartej grupie, a takimi zazwyczaj są grupy parafialne, stowarzyszenia czy zakony, przechodzenie przez te fazy nie jest tak wyraźne, a nowo przybywający członkowie zwykle przystosowują się do zastanej sytuacji.
MoŜe jednak dochodzić do napięć i konfliktów pomiędzy „starymi” a „nowymi”.
Wówczas zwołanie wspólnego zgromadzenia moŜe pozwolić na nowo przemyśleć cele i środki by wejść w fazę odnowionego działania42.
Spośród waŜnych specyficznych zjawisk psychologicznych pojawiających
się w procesie grupowym naleŜy wymienić facylitację społeczną, konformizm
oraz syndrom myślenia grupowego. Facylitacja społeczna (efekt działania razem) oznacza wpływ grupy na zmianę działania jednostki. Działanie ludzi w
grupie odbiega od ich zachowania jako osób pojedynczych. Pojawiają się takie
zachowania, których nie byłoby, gdyby nie obecność innych osób43. Facylitacja
moŜe zarówno sprzyjać działaniu jednostki (gdy zadania są rutynowe) jak i
utrudniać jej funkcjonowanie (gdy zadania są słabo wyuczone lub nowe).
Z kolei konformizm polega na modyfikacji własnych sądów i zachowań tak,
aby je dopasować do opinii uznawanych w grupie za poprawne. Liczne eksperymenty jednoznacznie wykazały, Ŝe konformizm jest nieodłączną częścią funkcjonowania grup. Trzeba jednak podkreślić, Ŝe konformizm w rozumieniu psychologii amerykańskiej nie ma pejoratywnego znaczenia tak jak w potocznym
tego słowa znaczeniu. Dzięki konformizmowi grupy uzyskują wpływ na jednostkę, który moŜe być zarówno pozytywny, jak i negatywny. Źródłem konformizmu
jest presja grupy, która narzuca pewien standard i wymaga jego przyjęcia pod
groźbą sankcji (z usunięciem z grupy włącznie). Przy czym nacisk grupy wcale
nie musi być rzeczywisty, bo moŜe być tylko wytworem wyobraźni. Konformizm
41
Por. J. M a k s e l o n: Jednostka w grupie. W: J. M a k s e l o n (red.): Psychologia dla teologów. Kraków 1990 s. 237—243; S. K r a t o c h v i l: Zagadnienia grupowej psychoterapii nerwic.
Warszawa 1986 s. 79—103; M. La k i n: Trener. „Nowiny Psychologiczne”. R. 1987 nr 6(53) s.
63—96; Z. Z a b o r o ws k i: Trening interpersonalny. Warszawa 1997 s. 65—78.
42
Por. S. K r a t o c h v i l, dz. cyt., s. 35—43; por. takŜe – M. S z e n t ma r t o n i, dz. cyt., s.
108—109.
43
Por. S. M i k a, dz. cyt., s. 92—95.
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nasila się w warunkach niepewności, gdy opinia większości moŜe być uznana za
najlepszą informację, pozwalającą na podjęcie trafnej decyzji44.
Syndrom myślenia grupowego to inny fenomen grupowego działania, ale juŜ
wyraźnie o charakterze patologii. Okazuje się, Ŝe w pewnych warunkach decyzje
podejmowane przez grupy są całkowicie błędne. Syndrom ten dotyczy grup bardzo spójnych, o wysokim poziomie podobieństwa członków, o silnej presji do
zgadzania się ze sobą i poczuciu jednomyślności. Ich członkowie odnoszą się
bowiem do swych opinii z tak wzajemnym szacunkiem, Ŝe najczęściej odrzucają
opinie tych osób, które ośmielają się z nimi nie zgodzić. W efekcie styl przywództwa i coraz mniej logiczny styl myślenia prowadzą do odejścia z grupy
tych, którzy nie rozumują tak jak większość. Członkowie grupy przyjmują postawę wyŜszości i wyznają pogląd, Ŝe inni ludzie są źli albo głupi. Stąd nie przyznaje im się prawa do zadawania pytań, co prowadzi do izolacji i działań nie
zezwalających na powstanie w grupie jakikolwiek wyłomu. W efekcie, jeśli ktoś
w grupie ma wątpliwości to ich nie ujawnia. Stwierdzono, Ŝe ofiarą owego syndromu padają często kręgi kierownicze waŜnych organizacji45.

V. Korzyści i niebezpieczeństwa dynamiki grupowej
Psychologowie eksplorujący zagadnienie małych grup wskazują, zarówno
na psychologiczne korzyści jak i na niebezpieczeństwa dynamiki grupowej.
MoŜna wyliczyć wiele psychosocjalnych korzyści z uczestnictwa w małej grupie. Po pierwsze dynamika małej grupy działa motywująco, ze względu na silne
zainteresowanie kaŜdym z uczestników. Następnie dynamika ta pobudza aktywność tych osób, które zwykle bywają pasywne. Ułatwia takŜe wprowadzenie
nowych norm komunikacji i zachowania. Ponadto pomaga widzieć siebie i innych w sposób całościowy. Pobudza równieŜ do ćwiczenia zdolności psychosocjalnych, tzn. uczy postrzegać krytycznie, otwarcie porozumiewać się, stawiać
Ŝądania, podejmować decyzje, współpracować, pomagać innym, samemu szukać
pomocy, stawiać opór i rozwijać odpowiedzialność. Wreszcie dynamika grup
uwalnia od mechanizmów obronnych, poniewaŜ pozwala na wypróbowanie,
takŜe trudnych sposobów zachowania.
44

Por. Z. N ę c k i, dz. cyt., s. 119—120; S. M i k a, dz. cyt., s. 400—423.
Por. C. K. O ys t e r, dz. cyt., s. 186—187; zob. teŜ – W. D o ma c h o ws k i: Syndrom grupowego myślenia. W: W. D o ma c h o ws k i, S. K o wa l i k, J. M i l u s k a: Z zagadnień psychologii
społecznej. Warszawa 1984. Jak uniknąć pułapki syndromu grupowego myślenia pisze m.in. P.
H a r t l e y, dz. cyt., s. 149—171. Np. strategią pozwalającą uniknąć tego syndromu jest przyznanie
jednemu z członków grupy roli „adwokata diabła”, który w przedkładanych propozycjach poszukuje wszystkich moŜliwych słabych punktów.
45
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Natomiast niebezpieczeństwa związane z dynamiką grup łączy się często z
błędami popełnianymi przez osoby prowadzące grupy. Wiele opracowań tematu,
dostępnych na rynku księgarskim, to najczęściej praktyczne poradniki o małej
wartości merytorycznej, odwołujące się do intuicji, stereotypów i przesądów.
ZastrzeŜenie to dotyczy niekiedy takŜe publikacji naukowych. Innym z błędów
moŜe być nie uwzględnianie odmienności kulturowych46, gdyŜ większość badań
z dynamiki grup prowadzono w Stanach Zjednoczonych. Pytaniem więc pozostaje, czy sprawdzone prawidłowości naukowe mogą być wprost zastosowane w
polskich warunkach. Brak polskich badań nad funkcjonowaniem małych grup,
zwłaszcza w sytuacjach duszpasterskich, w znacznym stopniu utrudnia pastoralne zastosowanie zasad dynamiki grup.
Innym błędem, popełnianym przez osoby prowadzące grupy, jest mechaniczne i ślepe stosowanie opanowanych technik dynamiki grupowej. Podręczniki
nie zawsze w wystarczający sposób informują o negatywnych konsekwencjach
niewłaściwego ich stosowania. Ponadto osoba prowadząca, która koncentruje się
na samej technice zapomina nieraz o potrzebach uczestników i o gotowości ich
na przyjęcie określonych propozycji. Przygotowując z góry plan spotkania proponuje określone działania, nie zastanawiając się, czy uczestnicy mają na nie
ochotę czy nie. O ile potrzeby uczestników będą inne niŜ sobie załoŜył prowadzący, wtedy rodzi się opór i frustracja. Szczególnie często miewa to miejsce w
początkowej fazie pracy z grupą, kiedy jej członkowie nie czują się jeszcze wystarczająco bezpiecznie, a prowadzący proponuje w ich wyobraŜeniu strukturę
zbyt inwazyjną. Warunkiem pracy z grupą jest pozytywna relacja pomiędzy
prowadzącym a uczestnikami. KaŜdy uczestnik grupy ma prawo do suwerennej
decyzji czy weźmie udział w danym działaniu, czy teŜ będzie jedynie obserwatorem z boku. Stąd warunkiem unikania niebezpieczeństw jest dobra znajomość
zasad dynamiki grup, odpowiednie przygotowanie oraz pewne doświadczenie.
Rzetelna wiedza o podstawowych elementach grupy oraz etapach rozwoju pozwoli prowadzącemu rozumieć to, co się aktualnie dzieje w grupie oraz podjąć
właściwe działania. WaŜne są równieŜ zasady etyczne, które w specjalny sposób
obowiązują osoby prowadzące grupy47.

46

Por. S. O r z e c h o ws k i: RóŜnice kulturowe w komunikacji niejęzykowej – konsekwencje dla
badań i nauczania. W: T. R z e p a (red.): Psychologia komunikowania się. Szczecin 2001 s. 85—
91.
47
Por. M. La k i n: Etyczne zagadnienia treningu. „Nowiny Psychologiczne”. R. 1987 nr
6(53) s. 96—119; M. S. C o r e y, G. C o r e y: Grupy. Zasady i techniki grupowej pomocy psychologicznej. Warszawa 1995 s. 67—110.
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VI. Dynamika grup w duszpasterstwie
Stosując zdobycze nauki o małych grupach w duszpasterstwie naleŜy
wpierw odróŜnić działania zespołowe w czasie akcji duszpasterskich (takich jak
np. rekolekcje parafialne, szkolne, pielgrzymki czy dni skupienia) od działań
względnie stabilnej grupy z siecią wzajemnych powiązań jej członków. Tylko w
tym drugim przypadku, gdy odbywają się regularne spotkania znanych sobie
osób, gdy osoby te zebrane w kręgach wyraŜają swoje emocje i komunikują sobie wzajemnie własne stany psychiczne moŜemy dostrzec struktury grupy i proces ich rozwoju48. Duszpasterstwo w takich małych grupach moŜe przybierać
formę bądź grup zadaniowych bądź grup szkoleniowych. Pierwsze z nich – grupy zadaniowe – to zespoły osób duchownych lub świeckich, które jednoczy jakieś zadanie do wypełnienia np. prowadzą jakąś akcję społeczną lub charytatywną. Natomiast celem grup szkoleniowych (formacyjnych) będzie przede wszystkim rozwój osobowościowy i wzrost duchowy (formacja osobowa).
Bardzo często w duszpasterstwie mamy do czynienia z grupami formalnymi,
ustanowionymi odgórnie, poprzez kompetentną władzę. W takich grupach odbywa się np. katechizacja parafialna, przygotowanie do małŜeństwa, formacja ministrantów, lektorów czy szafarzy posług liturgicznych. Na tej zasadzie mogą teŜ
powstawać kręgi biblijne, koła róŜańcowe i grupy modlitewne. Podobnie tworzone mogą być grupy duszpasterstwa rodzin w celu wyprowadzenia z izolacji
rodzin pozbawionych zaplecza społecznego lub dla organizowania wzajemnej
pomocy duchowej i materialnej. Wreszcie duszpasterstwo specjalne tworzyć
będzie grupy dla osób zagroŜonych patologią, dla chorych, niepełnosprawnych,
w czym zbliŜać się będzie w swym działaniu do psycho- lub socjoterapii. Grupy
mogą jednak powstawać oddolnie, w sposób nieformalny, np. z inspiracji rozmaitych osób wywodzących się z ruchów i wspólnot kościelnych (np. odnowa charyzmatyczna, neokatechumenat) albo ruchów samopomocowych typu AA czy
DDA.
Motywy przynaleŜności do grup duszpasterskich nie zawsze są jednoznaczne, niekiedy zaś bywają nawet bardzo złoŜone i nie do końca świadome. Motywacja moŜe bowiem sięgać głębszych niezaspokojonych potrzeb psychospołecznych. Zastanawiając się nad motywacją przynaleŜności do grup religijnych M.
Szentmartoni wskazuje wpierw na silne pragnienie ucieczki od anonimowości
stechnicyzowanego świata i znalezienia w małej grupie ludzkiego ciepła i wsparcia. Ponadto silnie motywującym jest przekonanie, Ŝe grupa przekracza moŜliwości jednostki. Ale podkreślić trzeba motywy specyficzne dla grup chrześcijańskich takie, jak np. altruizm rozumiany jako otwartość wobec innych czy teŜ jako
48

Por. B. S t r o j n o ws k a , J. S t r o j n o ws k i, dz. cyt., s. 107.
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oddanie swego Ŝycia dla innych. PrzynaleŜność do grupy byłaby wyjściem z
egocentrycznego zamknięcia się w sobie i z samotności. Stąd moŜna wyliczyć
trzy elementy przynaglające osoby wierzące do zrzeszania się w małych grupach:
potrzeba bezwarunkowej akceptacji, takim jakim się jest, potrzeba bycia rozpoznanym we własnej niepowtarzalności oraz potrzeba doświadczenia osobistego
zbawienia, które ma być przekazane innym członkom grupy49.
Natomiast ks. J. Makselon podkreśla znaczenie intencji przynaleŜności do
grupy, gdyŜ zaangaŜowanie będzie wtedy autentycznie religijnym, o ile podejmowane będzie ze względu na Boga. Stąd naleŜy odróŜnić motywację osobistą
od pozaosobistej. Ponadto w motywacji osobistej jeszcze trzeba odróŜnić motywację opartą na miłości od opartej na lęku, a w motywacji pozaosobistej – personalne odniesienie do Boga od bezosobowego oddania się jakiejś idei50. Liderzy
wspólnot muszą więc uwaŜnie diagnozować stan motywacji poszczególnych
członków grupy i dopomagać im w przechodzeniu od form mniej dojrzałych do
dojrzalszych.

VII. Niebezpieczeństwa groŜące grupom duszpasterskim
WyróŜnić moŜna dwa rodzaje psychologicznych trudności, które mogą zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu grup religijnych. Pierwszy rodzaj trudności wiąŜe się z przystępowaniem do grup osób niedojrzałych psychicznie lub
osób o niedojrzałych motywach, a drugi – z błędnym sposobem formowania się
samej grupy.
Doświadczenia bezpośredniości i bliskości, zaufania i otwarcia się na drugie
ty, które stają się udziałem uczestnika małej grupy, mogą mieć charakter prereligijny, zbliŜony do doświadczenia małego dziecka, dzięki wierze we wszechmoc
kierownika grupy, nadziei na wybawienie, lękowi i przekonaniom magicznym.
Stąd pojawia się pewne niebezpieczeństwo, iŜ dynamika grup moŜe prowadzić
do pseudoreligii51. W przypadku osób niedojrzałych aktywność w grupie religijnej moŜe czasem słuŜyć ucieczce od odpowiedzialności, trudu, rzeczywistości i
wolności. Wówczas przynaleŜność do grupy będzie schronieniem przed samotnością i strachem52. Istotnym problemem takich osób będzie utrata poczucia oso49

M. S z e n t ma r t o n i , dz. cyt, s. 110—111.
Por. J. M a k s e l o n, dz. cyt., s. 245—246.
51
Z drugiej strony, właśnie doświadczenia prereligijne odgrywają istotną rolę w rozwoju Ŝycia religijnego człowieka – por. B. S t r o j n o ws k a , J. S t r o j n o ws k i, dz. cyt., s. 110.
52
Por. S. Gł a z: Konstruktywna i destruktywna rola religii w rozwoju jednostki. W: P. O l e ś
(red.): Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości. Lublin 1997 s. 210.
50
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bowej toŜsamości. ZagraŜa to osobom, które nie potrafią Ŝyć bez przynaleŜności
do jakiejś grupy, uzaleŜniają się od niej, gdyŜ grupa zwalnia z podejmowania
osobistych decyzji53.
Liderzy grup muszą sobie zdawać sprawę, Ŝe zawsze będą pojawiać się takie
osoby, które starają się wejść do grupy nie tyle dla ideałów, celów i wartości
proklamowanych przez grupę ale dla własnych terapeutycznych potrzeb. Osoby
te nie są pociągane przez wartości, ale raczej popychane przez potrzeby psychiczne54. Dokonuje się to często na poziomie nieświadomym, ale decyduje potem o rzeczywistym postępie w rozwoju duchowym. Niezgodność w tej dziedzinie to niespójność psychologiczna. Jej zrozumienie moŜe ułatwić rozróŜnienie:
identyfikacji (utoŜsamienia się z jakimiś wartościami) oraz ich internalizacji
(uwewnętrznienia tych wartości). Osoba, która jest nieświadoma tej róŜnicy moŜe postępować za swoimi nieświadomymi potrzebami uwaŜając, Ŝe realizuje
swoje powołanie55. Taka pseudoreligijność pełnić będzie zasadniczo funkcję
terapeutyczną56. Jednak celem religii nie jest poprawa funkcjonowania psychicznego człowieka, uzupełnienie rozwoju jego osobowości, bo byłoby to instrumentalizacją religijności.
Zatarcie granicy pomiędzy terapeutyczną dynamiką grupy a formacją, moŜe
zakończyć się tragicznie dla osób realizujących powołanie chrześcijańskie, co
przydarzyło się nawet współtwórcy dynamiki grup C. Rogersowi57. ZagroŜenie
to jest o tyle istotne, Ŝe dynamika grupowa znalazła szerokie zastosowanie dzięki
psychologii humanistycznej i w związku z tym pamiętać trzeba o płynących z
tego faktu ograniczeniach dla duszpasterstwa. Są to przede wszystkim ograni53

Por. M. S z e n t ma r t o n i, dz. cyt., s. 111.
Badania Lu i g i e g o R u l l i wskazują na to, Ŝe ilość osób niespójnych i popychanych przez
potrzeby dochodzi do 74% tych, którzy występują na drogę formacji chrześcijańskiej (por. L. M.
R u l l a, J. R i d i c k, F. I mo d a: Anthropology of the Christian Vocation. Vol. 2. Existential confirmation. Rome 1989 s. 162.
55
Por. J. B. S o i ń s k i: Rozwój osobowości a „przyoblekanie człowieka nowego” (Ef 4,24).
Problematyka rozwoju duchowego w świetle teorii autotranscendencji teocentrycznej Luigiego M.
Rulli TJ. W: J. M i s i u r e k, A. J. N o wa k , W. S ł o mk a (red.): Homo meditans. T. 20. „Niech zstąpi
Duch Twój”. Lublin 1999 s. 391.
56
Nawet jeśli tak czasem bywa, Ŝe religia będzie skuteczną formą psychoterapii (por. H.
M a r o n a: Religia jako “narzędzie” formowania osobowości. W: B. B e j z e (red.): W kierunku
chrześcijańskiej kultury. Warszawa 1978 s. 495—502) i rzeczywiście przyczynia się do leczenia, to
nie zawsze tak musi się odbywać.
57
Wi l l i a m C o u l s o n, uczeń i wieloletni współpracownik R o g e r s a, udzielił czasopismu
"The Latin Mass" wywiadu na temat edukacyjnych innowacji zastosowanych w formacji zakonnej
pt. We overcame their traditions, we overcame their faith. Special Edition 1994 s.12—17; K i l p a t r i c k rezultaty tego kalifornijskiego eksperymentu R o g e r s a i C o u l s o n a porównał do skutków
zaproszenia diabła do klasztoru urszulanek w Loudun (por. W. K. K i l p a t r i c k: Psychologiczne
uwiedzenie. Poznań 1997 s. 198—199).
54
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czenia natury antropologicznej, takie jak optymistyczna wizja człowieka i wiara
w jego naturalną dobroć, wiara w jego nieograniczone moŜliwości zmiany, lekcewaŜenie znaczenia obowiązków, zakazów i hamulców przy podkreślaniu praw,
przeakcentowanie okoliczności sprzyjających zmianie przy niedostrzeganiu zasad i czynników niezmiennych w relacjach między osobami, niedocenienie wewnętrznego konfliktu u osoby i wysiłku moralnego motywowanego wartościami
przewyŜszającymi samego człowieka58. Idea samorealizacji czyni człowieka
miarą wartości, które ona sam wybiera lub tworzy na swoją miarę. Idea powołania zawiera natomiast konieczność rozpoznawania wartości obiektywnie istniejących poza podmiotem (a nie tworzenia) i przekraczania siebie w ich osiąganiu.
Zamiast samorealizacji w duszpasterstwie naleŜy mówić o przekraczaniu siebie,
czyli autotranscendowaniu ku wartościom. Sięgając w teologii i w duszpasterstwie po psychologię zawsze naleŜy pamiętać, iŜ psychologia to rzeka o licznych
odgałęzieniach i dopływach59. Dlatego teŜ Sobór Watykański II (DFK 11) zastrzega, aby w duszpasterstwie sięgać do jedynie osiągnięć „zdrowej psychologii”.
Funkcjonowaniu grup religijnych zagraŜa ponadto drugi rodzaj trudności
dotyczących relacji wewnątrzgrupowych. MoŜe być np. kolektywny narcyzm
zwany poczuciem elitarności. Nieprawidłowo uformowana grupa zamyka się w
sobie i zadowala się sobą. Nie realizuje wartości, które ukonstytuowały te grupę,
ale celem samym w sobie staje się Ŝycie w grupie i poprawne układanie relacji
interpersonalnych. Wówczas członkowie grupy czują się ze sobą dobrze i nie
okazują juŜ większego zainteresowania światem zewnętrznym. Drugą formą
moŜliwej deformacji grupy moŜe być sekciarstwo. Zjawisko to rodzi się wówczas, gdy grupa ogłasza się właścicielem prawdy i odrzuca lub krytykuje inne
grupy, nawet te które działają w tej samej parafii czy diecezji. Oprócz zagroŜeń
dotyczących wszystkich grup religijnych moŜna wskazać takŜe i takie, które są
właściwe tylko niektórym ruchom60.
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Por. M. S z e n t ma r t o n i, dz. cyt., s. 27.
Por. W. K. K i l p a t r i c k, dz. cyt., s. 7.
60
Np. S z e n t ma r t o n i poddaje analizie psychologicznej zjawiska związane z grupami charyzmatycznymi. Oprócz wartości oraz niekwestionowanych owoców odnowy w Kościele, wylicza
niebezpieczeństwa takie jak: ucieczka od osobistej odpowiedzialności poprzez podkreślanie wspólnotowego wymiaru doświadczenia religijnego, fałszywy obraz Boga, którego moŜna nakłonić do
objawiania się i udzielania darów oraz poszukiwanie zjawisk nieświadomych jako przejaw regresji
dziecinnej i rezygnacji z indywidualnego wzrostu. Błędna teologia nazwana przez Y. C o n g a r a
duchowością wygody moŜe tutaj uzasadniać poszukiwanie poprzez chwiejne osobowości spotkania
z Bogiem bez cierpienia, bez wysiłku i bez zaangaŜowania. Innym jeszcze zagroŜeniem moŜe być
kreowanie w tych grupach charyzmatycznego, bezdyskusyjnego lidera, który u mało stabilnych
emocjonalnie osób wywołuje psychoterapeutyczne zjawisko przeniesienia. Jeśli lider nie będzie
potrafił tego zjawiska zneutralizować to pod odkryciu, Ŝe był to tylko efekt dynamiki grupy, moŜe
59
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Prowadzące dynamikę grup zespoły religijne, w których brak jest osoby odpowiedzialnej, mogą ignorować niebezpieczeństwa groŜące jednostkom i społeczności. ToteŜ osoby podejmujące się organizowania dynamiki grup, powinny
przejść odpowiednie szkolenie i korzystać z doświadczenia kompetentnych specjalistów. Jedynie po spełnieniu tych warunków duszpasterstwo świadomie korzystające z dynamiki grup, okaŜe się skuteczne i poprowadzi do pogłębienia
Ŝycia religijnego uczestników.

Niech podsumowaniem powyŜszych refleksji będą słowa papieŜa Jana Pawła II skierowane do uczestników seminarium na temat nowych ruchów i wspólnot kościelnych: Pośród najpilniejszych dziś zadań duszpasterskich pragnę
wskazać przede wszystkim na potrzebę otoczenia opieką wspólnot mających
głębszą świadomość łaski związanej z sakramentami inicjacji chrześcijańskiej
(...). Dramatyczne okoliczności naszej epoki przynaglają wiernych do intensywnego przeŜywania chrześcijańskiego doświadczenia i dzielenia się nim z ludźmi
(...). Kolejną potrzebą duszpasterską, której znaczenie trzeba docenić, jest taka
formacja chrześcijańskich wspólnot, aby były one rzeczywiście otwarte na
wszystkich i umiały dostrzegać konkretne potrzeby kaŜdego człowieka. Bez takich wspólnot coraz trudniejsze staje się wzrastanie w wierze i moŜna ulec pokusie zredukowania doświadczenia religijnego do form szczątkowych i okazjonalnych, podczas gdy winno ono być doświadczeniem przenikającym całe ludzkie
Ŝycie 61.
Wykorzystanie wiedzy o dynamice grup to sposób nie tylko na uatrakcyjnienie duszpasterstwa i formacji chrześcijańskiej, ale sposób na wykorzystanie
całego potencjału psychospołecznego tkwiącego w sytuacjach grupowych i to
niezaleŜnie od tego, czy mamy do czynienia z oddziaływaniami wychowawczymi w szkole i na katechezie, z formacyjnymi w obrębie ruchów i grup duszpasterskich, czy teŜ ze szkoleniami lub sesjami socjoterapeutycznymi. Pamiętać
jednak zawsze naleŜy, Ŝe rzeczywistości wspólnot chrześcijańskich nie moŜna
rozpatrywać tylko w kategoriach psychologicznych i socjologicznych, ale przede
wszystkim w wymiarze duchowym. W świetle bowiem wiary i Objawienia Kościół ze swej najgłębszej istoty jest tajemnicą, rzeczywistością ukrytą, gdyŜ jest
dziełem samego Boga (np. KK 1, 2, 3, 7), który jako Trójca św. stanowi najdoskonalszy wzór wspólnoty dla wszystkich grup chrześcijańskich. Tę perspektywę
ono stać się źródłem frustracji i odejścia od wspólnoty (por. M. S z e n t ma r t o n i, dz. cyt., s. 119—
122).
61
J a n P a we ł I I: Trzeba się dzielić bogactwem charyzmatów. Przesłanie do uczestników
seminarium na temat nowych ruchów i wspólnot kościelnych – 18 czerwca 1999 r. „L’Oserrvatore
Romano”. Wydanie polskie. R. 20: 1999 nr 9–10 pkt 2 s. 27.
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przyjmuje właśnie psychologia pastoralna, która bada procesy psychologiczne i
wykorzystuje osiągnięcia nauk psychologicznych, a więc równieŜ i dynamiki
grup, w sytuacjach duszpasterskich.
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Duchowość grup parafialnych

śadna mała grupa nie stworzy warunków do powstania głębokich i trwałych
więzi międzyludzkich i nie stanie się Ŝywą, organiczną, solidarną wspólnotą,
jeśli w swoim rozwoju nie uwzględni wymiaru duchowego i zlekcewaŜy obszar
duszy człowieka. Niniejszy artykuł stanowi wycinek koniecznej – jak się wydaje
– refleksji nad zagadnieniem duchowości małych wspólnot. Zanim jednak do
niej przejdziemy, otwórzmy się na dwa godne uwagi spostrzeŜenia: Po pierwsze:
Mimo iŜ skłonni jesteśmy doszukiwać się wymiaru duchowego wyłącznie w
grupach parafialnych, duszpasterskich, kościelnych, chrześcijańskich, religijnych, to jednak praktyka wykazuje, Ŝe kaŜda forma pracy grupowej, a więc takŜe
i ta, która nie posiada ani teologicznego uzasadnienia, ani kościelnej legitymizacji, wskazuje na doświadczenia, które odpowiadają teologicznemu ujęciu relacji
człowieka do Boga1. Znaczy to, Ŝe rzeczywistość małych grup ma zawsze uświadomione i nieuświadomione religijne korzenie oraz religijny, a niekiedy nawet
teologiczny wymiar2. Po drugie: Codzienne Ŝycie naszych parafii świadczy o
tym, Ŝe kościelna instytucjonalizacja i teologiczna eksplikacja3 nie musi być
wcale gwarancją religijnego charakteru małych grup istniejących w parafii.

1
D. S e i l e r: Pastorale Aspekte: Gottesdienst und Gruppenarbeit. Einige Kriterien für gelingende und mißlingende Gruppenarbeit. W: Glaube und Gruppe. Probleme der Gruppendynamik in
einem religiösen Kontext. Red. J. Scharfenberg. Wien – Göttingen 1980 s. 115—135, tutaj: s. 125;
więcej na ten temat – W. B i o n: Erfahrungen in Gruppen und andere Schriften. Stuttgart 1971.
2
Zob. J. M a ye r - S c h e u i i n.: Einige theologische Thesen zur Gruppenarbeit. W: Glaube
und Gruppe, dz. cyt., s. 136—147; Te n Ŝ e: Gruppenseelsorge. W: Praktisches Wörterbuch der
Pastoral-Anthropologie. Sorge um den Menschen. Wien 1975 s. 446—449; I. Ad a m i i n.: Theologie und Gruppendynamik. W: Gruppendynamik und Theologie. Red. K. Lu b k o l l. Stuttgart 1978
s. 13n.
3
D. S e i l e r, dz. cyt., s. 125 [wszystkie cytaty z niem. tłum. AK].
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I. Grupa miejscem dojrzewania wiary i Ŝycia wiarą
W kaŜdej grupie parafialnej powinno dojść do odkrycia, doświadczenia, pogłębienia i ubogacenia wymiaru duchowego. Nawet jeśli jest to moŜliwe takŜe
gdzie indziej i w innym kontekście, grupa moŜe i powinna być miejscem, przestrzenią, gdzie dostęp do tego wymiaru – dzięki wsparciu wszystkich członków
grupy – jest łatwiejszy, względnie w ogóle lub ponownie moŜliwy. W małej
wspólnocie chrześcijańskiej ów duchowy wymiar otrzymuje konkretne imię: jest
Ŝywym odniesieniem człowieka do Boga, który w swoim Synu Jezusie Chrystusie objawił się ludziom; jest po prostu tym, co wiąŜe się z wiarą chrześcijańską,
jej przeŜywaniem, z byciem chrześcijaninem, z chrześcijańskim sposobem Ŝycia
i patrzenia na rzeczywistość. Ten obszar powinien być traktowany przez grupę
jako jej serce, fundament, źródło jej Ŝycia i działania. Odnosi się to do wszystkich grup w naszych parafiach, a więc nie tylko do tych, które zasadniczo po to
się zawiązały czy zostały powołane do Ŝycia, by ów wymiar duchowy uchwycić i
pogłębić (np. kręgi biblijne, grupy modlitewne, grupy dyskusyjne zajmujące się
problematyką wiary itp.). O duchowy wymiar swego Ŝycia powinny zatem dbać
takŜe parafialne rady duszpasterskie i wszelkie grupy akcyjne, które powstały dla
wypełniania konkretnych zadań. jeśli te zadania całkowicie je pochłaniają, tak iŜ
zapominają o swoim duchowym rozwoju, to powoli zatracają się w czystym
aktywizmie czy akcjonizmie, gdyŜ brakuje im po prostu duszy4.
Ów wymiar duchowy moŜe być oczywiście przez poszczególnych członków
grupy róŜnie postrzegany i definiowany. Dla jednego będzie on czymś w rodzaju
»psychicznej energii«, drugi traktuje go jako punkt wyjścia w mistycznym doświadczeniu Boga. Ktoś inny odnajduje ten wymiar w ciszy kontemplacji albo w
darze języków. Niejeden poprzez doświadczenia bycia w grupie i z grupą styka
się w ogóle po raz pierwszy z własną sferą duchową, tzn. zaczyna być w stanie
odczuwać i przeŜywać w sobie i w innych coś, co przerasta jego dotychczasowy
świat doświadczeń (...) Ktoś inny, kto wzrastał w środowisku religijnym i kościelnym i zna dobrze Pismo Święte, moŜe w grupie poczynić doświadczenia,
które pozwolą mu spojrzeć na orędzie biblijne w całkowicie nowym świetle5. JuŜ
same te zróŜnicowane ujęcia sygnalizują nam, Ŝe moŜemy spotkać w grupie ludzi
z róŜnymi doświadczeniami wiary, z róŜnym stosunkiem do doktryny chrześcijańskiej i Kościoła, choć najczęściej są to ludzie, których osobista wiara ukształtowała się poprzez przekazane im prawdy wiary, przez religijną i kościelną tra4

H.-J. F r i s c h: Leitfaden Gemeindepastoral. Düsseldorf 1992 s. 146—148.
W. M ü l l e r: Gemeinsam wachsen in Gruppen. Mainz 1989 s. 67; por. Te n Ŝ e: Menschliche
Nähe in der Seelsorge. Sich selbst annehmen – den anderen annehmen. Mainz ²1989 s. 47n; K. E.
N i p k o w: Grundfragen der Religionspädagogik. T. III. Gemeinsam lieben und glauben lernen.
Gütersloh 1982.
5
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dycję, w której wzrastali. Grupa moŜe pomóc swoim członkom spojrzeć (wzgl.
na nowo spojrzeć) w świetle Ewangelii na ich Ŝycie, powołanie, zadanie, zawód,
problemy, moŜe pomóc powiązać ich osobiste doświadczenia wiary z tradycją
Kościoła, pogłębić ich osobistą wiarę i nadać jej orientację, umoŜliwić jej korektę, przemianę, moŜe oŜywiać nieustannie ich duchowość i przekształcać ją w
osobowe spotkanie z Bogiem i z drugim człowiekiem.
AŜeby tak się stało, grupa musi być miejscem spotkania ze słowem BoŜym.
W małych grupach głoszenie Ewangelii dokonuje się i jest przeŜywane inaczej
niŜ w ramach szeroko rozumianego nauczania kościelnego. Członkowie grupy
nie są i nie powinni być w tym procesie jedynie obiektami, słuchaczami, którzy
mają coś przejąć, lecz aktywnymi podmiotami, którzy jako namaszczeni Duchem
Świętym mają prawo i obowiązek głosić słowo BoŜe6. W małych wspólnotach
jest to poprzez wzajemną wymianę nie tylko łatwiejsze, ale bardziej intensywne,
osobiste i bezpośrednie.
Niemniej w procesie duchowego dojrzewania grupy oraz powstawania i
utrwalania więzi z Bogiem i innymi ludźmi bardzo waŜna jest współpraca z
duszpasterzami, wspólnotą parafialną, rodziną, szkołą, liderem. Konieczne jest
przy tym uwzględnienie sytuacji i fazy Ŝyciowej poszczególnych członków grupy. Ponadto na rozwój duchowy nie naleŜy patrzeć w oderwaniu od rozwoju
emocjonalnego, gdyŜ jeden i drugi dają jednostce moŜliwość urzeczywistniania
się przed obliczem BoŜym7.
Jak to się przekłada na rzeczywistość? Członkowie grupy mogą bez skrępowania – o ile rzeczywiście panuje w niej atmosfera otwartości i wzajemnego
zaufania – mówić o historii swojej wiary, o swoich doświadczeniach z wiarą, o
swoich wzlotach i upadkach w tym zakresie, o uszczęśliwiających przeŜyciach w
spotkaniu z Bogiem, ale teŜ i o kryzysach i wątpliwościach w wierze, o swojej
chwilowej wewnętrznej pustce, o trudnościach z modlitwą, o tym, co utrudnia
wiarę, nie pozwala wierzyć. MoŜliwość wypowiedzenia i dopuszczenia trudności
pomaga wszystkim – mówiącym i słuchającym – dostrzec i usunąć przeszkody
na drodze ku wierze. RównieŜ i dla tych, którzy nie przeŜywają (aktualnie) Ŝadnych trudności z wiarą, takie rozmowy czy dyskusje mogą być pouczające, gdyŜ
kiedyś moŜe się zdarzyć, Ŝe i oni będą mieć do czynienia z podobnymi problemami.

6

Por. K. Wi ę s yk: Znaczenie małych wspólnot dla procesu urzeczywistniania się Kościoła.
„Collectanea Theologica”. R. 59: 1989 nr 2 s. 109; E. We r o n: Laikat i apostolstwo. Paris 1973 s.
156; J. C h a r yt a ń s k i: Parafia wspólnotą przekazu wiary i Ŝycia chrześcijańskiego. W: Ewangelizacja. Red. J. K r u c i n a. Wrocław 1980 s. 217.
7
W. M ü l l e r: Gemeinsam wachsen in Gruppen, s. 25.
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Mimo Ŝe chodzi tu pierwszorzędnie o kształtowanie się wiary poprzez osobiste świadectwo, to jednak Ŝadna z grup (niezaleŜnie od jej rodzaju) nie powinna rezygnować z kształcenia religijnego i teologicznego, tzn. pogłębiania wiedzy
religijnej i teologicznej swoich członków. Wykłady, prelekcje, wieczory dyskusyjne na takie tematy jak np. Wiara a rozum; Wychowanie do modlitwy; Hierarchiczna struktura Kościoła itp. lub wspólne czytanie i omawianie oficjalnych
tekstów Kościoła jak np. Katechizm Kościoła katolickiego, dokumenty Soboru
Watykańskiego II czy encykliki papieskie, mogą członków grupy wewnętrznie
ubogacić, pobudzić do dalszej, głębszej refleksji, przekonać do zmiany nastawienia do niektórych prawd wiary, skłonić do odrzucenia błędnych zapatrywań
względnie utwierdzić w dotychczasowej, zgodnej z nauczaniem Kościoła postawie. W grupach dziecięcych i młodzieŜowych (choć nie tylko) moŜna zorganizować spotkania z osobami, które opowiedzą o tym, jaką rolę odgrywa wiara w
ich Ŝyciu (np. Dlaczego odwiedzam chore i starsze osoby w naszej parafii; Historia mojego nawrócenia) albo spotkania dyskusyjne (np. na takie tematy jak:
Czy kiedyś poproszę o chrzest dla moich dzieci?; Czym najbardziej zaimponował
ci Jezus?). Poszerzanie wiedzy religijnej powinno jednak przede wszystkim pomagać poszczególnym członkom grupy znaleźć drogę do Boga, drugiego człowieka i do siebie samego.
Szczególnie mocno powinno się akcentować w grupie znajomość Pisma
Świętego, zadomowienie się w Biblii, gdyŜ właśnie słowo BoŜe jest źródłem
Ŝycia duchowego. Poprzez wspólne spotkanie z Biblią najbardziej konkretnie
dokonuje się teŜ głoszenie słowa BoŜego. W trakcie takiego spotkania z Biblią w
grupie – pisze W. Müller – moŜe się zdarzyć i stale się zdarza (..) Ŝe nagle słowo
BoŜe wystąpi z tekstu i przestając być dostępne jedynie dla mojej głowy, staje się
dostępne dla moich zmysłów, staje się namacalne, staje się rzeczywistością. Słowo BoŜe przenika teraz teŜ do mojego ciała i zaczyna we mnie Ŝyć8. Praca z Biblią moŜe mieć róŜne formy, jak np. czytanie Pisma Świętego i dzielenie się
słowem BoŜym, gdzie kaŜdy moŜe powiedzieć, co go zafascynowało, a co zaniepokoiło, czego nie rozumie lub jak to rozumie, jak to odnosi do swojego Ŝycia. Z
praktyki wiadomo, Ŝe podczas takiego wspólnego czytania Pisma Świętego (jakiejś księgi natchnionej lub jakiegoś jej fragmentu – wybranej/wybranego przez
członków grupy lub zaproponowanego przez duszpasterza, opiekuna, lidera,
jednego z członków grupy) dochodzi do rozmów, dyskusji, które nie tylko coś
wyjaśniają, lecz takŜe wszystkich (równieŜ teologa) ubogacają i otwierają przed
wszystkimi nowe horyzonty wiary. Inną formą spotkania ze słowem BoŜym mogą być wieczory biblijne na konkretny temat, jak np. Rola kobiety w Ewangelii
wg św. Łukasza; Starotestamentowe metafory ludzkiego przemijania itp. Teksty
biblijne mogą równieŜ posłuŜyć jako ewentualne scenariusze przedstawień te8
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TamŜe, s. 30—31.

atralnych, inscenizacji czy zabaw we wcielanie się role postaci biblijnych – i to
nie tylko w ramach grup teatralnych i bibliodramatycznych. Na scenie teatru
biblijnego przedstawiane są sytuację związane z wiarą, postawy wiary. Teatr
biblijny moŜe zatem do wiary prowadzić względnie wiarę umoŜliwiać. Samo
granie, wcielanie się w role postaci biblijnych moŜe być teŜ wyrazem wiary i jej
świadectwem. Zarówno u aktorów, jak i u widzów mamy wówczas do czynienia
nie tylko z inscenizacją czy wizualizacją obcych lub własnych sytuacji Ŝyciowych, lecz takŜe z głębokim dialogiem pomiędzy własnymi wzorcami wiary a
obcymi, pomiędzy własną biografią wiary a biblijnymi biografiami wiary, a
przez to równieŜ z procesem identyfikacji z tymi wzorcami i biografiami. Przeczytane orędzie biblijne zostaje przekazane i poświadczone w bardzo Ŝywy, cielesny sposób za pomocą teatralnych znaków9.
śyć wiarą w grupie, wzrastać w wierze w grupie i z grupą – znaczy teŜ modlić się i medytować wspólnie z innymi albo uczyć się w grupie, razem z innymi,
modlitwy i medytacji, szukać w modlitwie bliskości Boga, doświadczać na modlitwie Jego obecności – choćby przez chwilę – odczuwać na modlitwie więź z
innymi modlącymi się. MoŜna oczywiście modlić się w pojedynkę i taka indywidualna modlitwa moŜe być prawdziwym dialogiem, wsłuchiwaniem się i wczuwaniem się w Boga. JednakŜe wspólna modlitwa daje jednostce pewność, Ŝe nie
jest ona sama w swoich poszukiwaniach sensu Ŝycia, spełnienia, prawdy i trwałej wspólnoty. Członkowie grupy mają ku temu róŜne okazje, mogą posługiwać
się róŜnymi rodzajami i metodami modlitwy, uczestniczyć w róŜnych aktach czy
akcjach modlitewnych (adoracje, nocne czuwania, pielgrzymki). Mogą oni takŜe
dzielić się z sobą swoimi doświadczeniami z modlitwą osobistą czy wspólnotową.
Omawiając zagadnienie duchowości małych grup, trzeba teŜ zaznaczyć, Ŝe
konkretne zaangaŜowanie członków grup w organizowanie czy współorganizowanie uroczystości religijnych (np. doŜynki parafialne, św. Mikołaj, festyn parafialny itp.) i uczestniczenie w nich, udział w przygotowywaniu tzw. mszy dziecięcych lub młodzieŜowych, procesji BoŜego Ciała, zaangaŜowanie w róŜnorodne akcje kościelne, parafialne (np. charytatywne), uczestniczenie w pielgrzymkach parafialnych do słynnych sanktuariów, zaangaŜowanie na rzecz misji, pokoju na świecie, działalność społeczna, wolontariat itd. mogą być i powinny być
wyrazem praktykowanej wiary.

9

Więcej na ten temat – W. Lo n g a r d t: Bibel und Spiel. W: Handbuch der Bibelarbeit. Red.
W. La n g e r. München 1987 s. 296—305; Bibeltheater. Materialhefte der Beratungsstelle für
Gestaltung von Gottesdiensten und anderen Gemeindeveranstaltungen 43. Frankfurt a. M. 1985.
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Mając dziś do czynienia z wielością i róŜnorodnością kościelnych grup
dziecięcych i młodzieŜowych trzeba pamiętać o tym, Ŝe chodzi tu o całościową
formację człowieka (a więc odnoszącą się do wszystkich sfer jego Ŝycia), w której nie ma miejsca na Ŝadną jednostronność (np. nastawienie tylko na sensowne
spędzanie wolnego czasu, wychowanie polityczne, społeczne czy kulturalne). W
takich grupach idzie przede wszystkim o kształtowanie Ŝycia wiary, Ŝycia wiarą,
Ŝycia z wiary, Ŝycia w wierze u poszczególnych członków grupy. Młodzi ludzie
oczekują od duszpasterzy, liderów grup10, Ŝe będą oni dla nich nie tylko nauczycielami, lecz przede wszystkim duchowymi przewodnikami i towarzyszami w
drodze, którzy swoją wiarę traktują powaŜnie i według niej Ŝyją. NaleŜy wystrzegać się tu wszelkich nacisków i manipulacji. Osobiste świadectwo powinno
być zawsze waŜniejsze niŜ wszelkie nakłady finansowe, pomieszczenia, wyposaŜenia, wycieczki itd.

II. Grupa a liturgia Kościoła
Liturgia Kościoła, a przede wszystkim Eucharystia jako miejsce, przestrzeń
spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem ma szczególne znaczenie w procesie
dojrzewania osobistej duchowości poszczególnych członków grupy i tworzenia
się wspólnoty grupowej. Pojawiają się jednak głosy, Ŝe obecny kształt liturgii –
przynajmniej na pierwszy rzut oka – na to nie pozwala. Większość tzw. krytyków
kultu uwaŜa, Ŝe sztywne – jak twierdzą – formy liturgii Kościoła wywołują u jej
uczestników poczucie izolacji. Kto wie, czy za taką krytyką nie kryje się w ogóle
lęk przed jakąkolwiek formą kultu, lęk przed zatraceniem się w tłumie i utratą
toŜsamości. Zgoła inaczej nasz udział w liturgii Kościoła widzi D. Seiler: Z wielu pojedynczych jednostek tworzy się całość, z wielu osób, indywiduów powstaje
organizm, w którym kaŜdy stanowi organ, funkcję, samodzielną jednostkę. KaŜdy
daje siebie, nie lękając się zatracić w całości11. W liturgii chodzi zatem nie o
uniformizację, ujednolicenie, zamazanie wszelkich indywidualnych rysów, lecz
właśnie o dyferencjację, zróŜnicowanie, w którym kaŜdy jest i pozostaje całością
i tylko jako całość moŜe partycypować w tej większej całości (por. 1 Kor 12 i Rz
12).
Na tle takiego rozumienia liturgii, szczególnie Eucharystia jawi się jako
przestrzeń, w której człowiek – bardziej niŜ gdziekolwiek indziej – moŜe otwierać swoje wnętrze na Boga. Ofiara eucharystyczna jest – według soborowej Konstytucji dogmatycznej o Kościele – źródłem i zarazem szczytem całego Ŝycia
10

Na temat lidera grupy jako człowieka duchowego zob. A. K a l b a r c z yk: Kierowanie grupami parafialnymi. „Teologia Praktyczna”. T 2: 2001 s. 85—87.
11
D. S e i l e r, dz. cyt., s. 123.
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chrześcijańskiego (por. KK 11). Przy łamaniu chleba eucharystycznego, uczestnicząc w sposób rzeczywisty w Ciele Pańskim, wznosimy się do wspólnoty (communio) z Nim i nawzajem ze sobą (KK 7). Tylko w tym miejscu i podczas tego
świętego obrzędu chrześcijanin moŜe najgłębiej, najbardziej intensywnie, całym
sobą, ciałem i duszą, umysłem i zmysłami doświadczyć miłości i bliskości Boga.
Mamy tu do czynienia z doświadczeniem, które porusza człowieka do głębi i nie
pozwala mu pozostać obojętnym i bezczynnym. I chociaŜ to, co człowiek przy
tym odczuwa i przeŜywa, niczego nie zmienia w tym, co dokonuje się podczas
mszy św., musi być on wewnętrznie otwarty na spotkanie z Bogiem, jeśli słowo
BoŜe ma go poruszyć, przeniknąć do jego wnętrza, przemienić go, stać się ciałem w nim i w jego Ŝyciu. Człowiek ten potrzebuje szerokiej przestrzeni i odpowiedniej atmosfery, które mu umoŜliwią wyraŜenie na zewnątrz swoich przeŜyć,
najgłębszych odczuć, swoich wewnętrznych poruszeń, swojego wzruszenia.
Czyni to przez swoją modlitwę i śpiew, które mieszają się i jednoczą z modlitwą
i śpiewem innych uczestników liturgii, by razem z nimi otworzyć się na Boga. W
ten sposób indywidualne, osobiste spotkanie z Bogiem staje się jednocześnie
spotkaniem z innymi ludźmi, z tymi wszystkimi, którzy nie szukają kontaktu z
Bogiem wyłącznie dla siebie samych, lecz chcą modlić się i świętować, celebrować swoją wiarę razem z innymi. Takie spojrzenie na liturgię harmonizuje z
wypowiedziami Soboru Watykańskiego II, według których Eucharystia stanowi
wyraz i urzeczywistnienie jedności, wspólnoty (communio) Kościoła: Ilekroć na
ołtarzu sprawowana jest ofiara krzyŜowa, w której »na Paschę naszą ofiarowany
został Chrystus« (1 Kor 5, 7), dokonuje się dzieło naszego odkupienia. Równocześnie w sakramencie chleba eucharystycznego uprzytamnia się i dokonuje
jedność wiernych, którzy stanowią jedno ciało w Chrystusie (por. 1 Kor 10, 17)
(KK 3). Kościół Ŝyje tym sakramentem, mocą tego sakramentu wzrasta (por. KK
26). Tak samo jak niegdyś, w czasie Ostatniej Wieczerzy, Jezus gromadzi wokół
siebie ludzi na Eucharystii i jednoczy ich w braterskiej wspólnocie. Oni zaś – jak
pisze P. M. Zulehner – spoŜywają Jego Ciało, przyjmują Go do swego ciała i
stają się przez to sami Jego Ciałem12.
Tą tajemnicą wiary powinna Ŝyć kaŜda mała grupa w parafii, mocą tej tajemnicy powinna dojrzewać kaŜda mała wspólnota chrześcijańska. Eucharystia
powinna być punktem szczytowym jej communio, wzajemnego komunikowania
się jej członków. To misterium powinno być źródłem ich Ŝycia, Ŝycia duchowego, przestrzenią, w której doświadczają i uczą się swojej własnej communio,
swojej wewnętrznej jedności, a przez to dotykają tego co najistotniejsze: tajem-

12

P. M. Z u l e h n e r: Das Gottesgerücht. Bausteine für eine Kirche der Zukunft. Düsseldorf
1987³ s. 12.

121

nicy Kościoła, Kościoła jako communio13. Członkowie grupy powinni zatem
gromadzić się wokół stołu słowa BoŜego i chleba eucharystycznego (por. KO 21
i KL 51), wsłuchiwać się w słowo BoŜe i je przyjmować, powinni uczynić je
normą i podstawą swojego Ŝycia i działania. Swoją modlitwę powinni traktować
jako miejsce dialogu z Bogiem, a ów jeden chleb eucharystyczny, który wszyscy
spoŜywają, w którym – uŜyjmy języka biblijnego – wszyscy mają udział, powinien być pokarmem i znakiem ich jedności, ich bycia jednym ciałem (por. 1 Kor
10, 16—17) oraz ich więzi z tymi wszystkimi, do których są posłani i pośród
których działają i Ŝyją, a więc z parafią, która jest – jak pisze Jan Paweł II –
wspólnotą wspólnot (CL 26—27), i z całym Kościołem14. Członkowie grup czynią to oczywiście juŜ wtedy, gdy wraz z parafią uczestniczą w niedzielnej mszy
św., ale szczególnie wtedy, gdy jako grupa włączają się liturgię – czy to przez jej
tematyczne przygotowanie (np. wstęp do mszy, akt pokutny, wprowadzenia do
czytań, modlitwa powszechna, medytacja po Komunii św. czy sugestie do homilii celebransa), czy teŜ przez przejęcie czytań, śpiewu i oprawy muzycznej. Grupy parafialne mogą teŜ uczestniczyć w przygotowaniu i oprawie innych naboŜeństw, np. mszy dla chorych, naboŜeństw słowa, Godziny Świętej, adoracji itd.
RównieŜ Eucharystia celebrowana i przeŜywana regularnie lub sporadycznie
w małym kręgu grupy moŜe być podłoŜem dla tworzenia się Ŝywej, autentycznej
więzi z Chrystusem, relacji, w której spotyka się wszystko, co jest waŜne i istotne dla grupy i jej członków. Otwarcie się grupy na Boga moŜe pomóc jej członkom być bardziej otwartymi na ludzi w jej bliŜszym i dalszym otoczeniu. Zaś
otwarcie się grupy na innych ludzi moŜe zintensyfikować i pogłębić odniesienie
jej członków do Boga. W. Müller opisuje to tak: Pamiętam Eucharystię, którą
sprawowałem razem z Henrim Nouwenem i małą grupą znajomych i przyjaciół.
Po Ewangelii pozwoliliśmy sobie na dłuŜsze i bardzo osobiste przedkładanie
Jezusowi naszych podziękowań i próśb. Bardzo otwarty i intymny sposób, w jaki
Henri potrafił prowadzić swoją rozmowę z Jezusem, pomógł innym i mnie otworzyć się oraz dopuścić w sobie i uzewnętrznić swoje uczucia, pragnienia, prośby
i podziękowania, tęsknotę za Jezusem – bardziej niŜ było to dotychczas w zwyczaju. Najpierw sporo mnie to kosztowało i musiałem się przemóc, by w obecności innych i w sposób słyszalny dla innych uzewnętrznić, wypowiedzieć to, co tak
głęboko we mnie tkwiło: moje pragnienia i tęsknoty w odniesieniu do Jezusa.
Dotychczas formułowałem to wszystko w cichej osobistej modlitwie. Tu zaś doświadczyłem tego, jak obecność innych osób, ich modlitwa, ich bardzo osobista
13

W. K a s p e r: Die Communio-Ekklesiologie als Grundlage für eine erneuerte Pastoral. Überlegungen zur pastoralen Bedeutung der ekklesiologischen Leitidee des II. Vatikanischen Konzils. Rottenburg a. N. 1990 s. 6.9—10.
14
Por. R. K a mi ń s k i: Parafia wspólnotą wspólnot. W: Kościół w słuŜbie człowieka. Olsztyn
1990 s. 203—217.
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rozmowa z Jezusem oraz moja głośna modlitwa w ich obecności pozwoliły mi
wejść w siebie głębiej i zaznać przy tym tęsknoty za Jezusem o takiej intensywności, jakiej dotychczas się nie spodziewałem, tęsknoty, którą teraz mogłem uwolnić, po prostu dopuścić15. Sytuacja przejrzystości i moŜliwości bezpośredniego
doświadczania wspólnotowości podczas tak sprawowanej liturgii (grupa jest
mała, jej członkowie znają się), pozwala rozwinąć uczucia i siły, które umoŜliwiają autentyczne głębokie spotkanie osób i tworzą między nimi prawdziwe i
trwałe więzi. Takie doświadczenia pomagają teŜ poszczególnym członkom grupy
spojrzeć inaczej, dojrzalej na ich relacje do ludzi w ich najbliŜszym otoczeniu,
na ich relacje rodzinne i na wzajemne stosunki w ich parafii, przez co owo niemalŜe wyświechtane bracia i siostry staje się bardziej autentyczne. Doświadczenie wspólnoty podczas Eucharystii moŜe teŜ pomóc członkom grupy w dotarciu
do własnego wnętrza, do siebie samych i wnieść, włączyć siebie, takimi, jakimi
są, w liturgię Kościoła16.
Byłoby jednak niedobrze, gdyby takie msze w małym kręgu w porównaniu z
nieraz tłumnie nawiedzanymi i niestety niekiedy teŜ z rutyną odprawianymi
mszami parafialnymi traktowane byłyby przez grupę jako zasadniczo lepsze,
prawdziwsze czy jedynie waŜne. Takie stanowisko doprowadziłoby w końcu
członków grupy do stwierdzenia: My jesteśmy lepszymi (lub prawdziwymi)
chrześcijanami; tylko u nas jest prawdziwy Kościół; tylko my jesteśmy prawdziwym Kościołem. Takie przekonanie byłoby niebezpieczne, gdyŜ mogłoby skłonić
grupę do odgradzania się od reszty wspólnoty parafialnej i tworzenia czegoś w
rodzaju getta, a nawet sekty.
O innym niebezpieczeństwie, jakie moŜe się zrodzić podczas takich naboŜeństw w małym kręgu, pisze D. Seiler: Zdarza się, Ŝe uczestnik liturgii doświadcza czegoś w rodzaju rozpłynięcia się, zatracenia się, tak iŜ indywidualne, osobiste kształtowanie wiary przestaje być moŜliwe. Człowiek moŜe być do tego stopnia przytłoczony przeŜyciami religijnymi, naładowanym emocjami doświadczeniem wspólnoty, Ŝe czuje się mały i niedoskonały. Uczestnicząc zaś we „mszy w
małej grupie” moŜe – za sprawą grupy – znowu poczuć się silnym i wpaść w
fałszywą euforię. Ta zaś domaga się powtarzania, moŜe więc przybrać charakter
nałogu17.
W liturgii Kościoła celebrujemy Słowo BoŜe, to Słowo, które jest pełnią Ŝycia i które w człowieku Jezusie Chrystusie stało się ciałem. W Eucharystii ta
tajemnica jest szczególnie uwydatniona, w niej staje się ona najbardziej nama15
W. M ü l l e r: Gemeinsam wachsen in Gruppen, s. 99; por. H. N o u we n: Jesus, Sinn meines
Lebens. Freiburg 1988.
16
H.-J. F r i s c h, dz. cyt., s. 148—150.
17
D. S e i l e r, dz. cyt., s. 123.
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calna. JednakŜe jeśli ma być ona rzeczywiście szczytem Ŝycia chrześcijańskiego,
to nie moŜe być ona jedyną formą, jedynym wyrazem owej communio Kościoła18. To, co dokonuje się, co jest celebrowane w sakralnej przestrzeni Eucharystii, to, co przeŜywamy podczas mszy św., musi przekładać się na naszą codzienność, musi urzeczywistniać się w naszym Ŝyciu, pośrodku Ŝycia, pośród nas ludzi, w naszej słuŜbie braciom, w naszym byciu dla innych. W codziennym Ŝyciu
chrześcijanie mają dzielić się swoją wiarą jak chlebem. Wspólnota eucharystyczna jest istotnym charyzmatem Kościoła; zobowiązuje ona do wzajemnego
myślenia o sobie i działania na rzecz innych19. Chodzi tu o eucharystyczny styl
Ŝycia20, który nie jest moŜliwy bez poświęcenia i ofiary. To zaś zaleŜy od tego,
czy i do jakiego stopniu pojedynczy człowiek daje się porwać i przemienić Ŝyciodajnej i wspólnototwórczej mocy, tajemnicy eucharystycznego chleba. Mała
grupa jako jedna z form kościelnej communio moŜe człowiekowi wskazywać
drogę do tego celu, moŜe z nim tę drogę przemierzać, a nawet sama moŜe nią
być.
Warto przy tym pamiętać, Ŝe grupy mogą być teŜ miejscem wychowania liturgicznego i katechezy liturgicznej, takiej katechezy, która nie obejmuje jedynie
przyswojenia sobie wiadomości na temat liturgii, lecz ma na uwadze człowieka
w jego konkretnej Ŝyciowej sytuacji, człowieka, który w pełni swego jestestwa, w
Ŝywej jedności duszy i ciała zostaje przygotowany do uczestnictwa w liturgii i
pozwala się jej kształtować21.

* * *
Osobista wiara i wspólnota łączą się z sobą w sposób nierozerwalny i wzajemnie na siebie oddziałują. Znaczy to, Ŝe wiara nie jest jedynie aktem pojedynczej osoby, lecz ukierunkowana jest w istocie na tradycję i wspólnotę. Wiara
jednostki potrzebuje dzielonego z innymi świata znaczeń i wartości, wsparcia na
wybranych przez nią drogach Ŝyciowych, pomocy w kryzysach, upewnienia się
we wspólnocie sprawującej liturgię, modlącej się. W doświadczeniu wspólnej
wiary moja wiara staje się naszą wiarą.
Mała grupa, która wraz ze swoim dynamicznym wzajemnym przenikaniem
się indywidualności (autonomii) i zaleŜności od innych (interdependencji) sta18

W. K a s p e r, dz. cyt., s. 10.
K. M. Wo s c h i t z: Der Gottesdienst der Befreiten und ihr Weltdienst. Gedanken zur Eucharistie. „Diakonia” nr 3 (1995), s. 150—159, tutaj 158.
20
R. C h r i s t i a n s e n. Cyt. za K. M. Wo s c h i t z, tamŜe.
21
Th. F i l t h a u t, Grundfragen liturgischer Bildung. Düsseldorf 1960 s. 40.
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nowi dla jednostki pomoc w postrzeganiu siebie samej i jej otoczenia, uzdalnia
człowieka poprzez odkrycie jego własnej głębi i spotkanie z drugim człowiekiem
do skierowania własnego ja na Ty Boga. Spotkanie z Bogiem natomiast daje mu
zdolność tworzenia wspólnoty z innymi. Zaś doświadczenie transcendencji, które
grupa umoŜliwia, ma wymiar zbawczy: Bóg zostaje odkryty jako ten, kto jednostkę i grupę oŜywia, leczy, prowadzi i niesie, jako ten, kto ludzi jednoczy.
Grupa w parafii jest więc miejscem, które ułatwia podjęcie osobistej decyzji
przyjęcia wiary i w którym przyjęta wiara, podtrzymywana przez wspólnotę,
moŜe wzrastać i dojrzewać. W dzisiejszych pluralistycznych i rozbitych społeczeństwach małe grupy mogą być dla wielu ludzi cenną pomocą w trwaniu przy
chrześcijańskim sposobie Ŝycia i w ich zaangaŜowaniu misyjnym i apostolskim.
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Znaczenie małych grup religijnych w Ŝyciu
wspólnot parafialnych

Problematyka małych grup religijnych w kontekście Ŝycia parafialnego cieszy się dzisiaj wielkim zainteresowaniem w Kościele katolickim. ZauwaŜa się
takŜe u wielu wiernych potrzebę bliŜszego uczestniczenia w Ŝyciu religijnym
poprzez przynaleŜność do małych grup religijnych.
Warto przypomnieć, iŜ w szczególny sposób zagadnieniem małych grup
zajmuje się psychologia społeczna. Istnieje nawet odrębny dział psychologii
społecznej, który moŜna by nazwać nauką o małych grupach1. W literaturze psychologicznej nie spotkamy jednak wiele publikacji na temat małych grup.
W niniejszej prezentacji zostanie podjęte zagadnienia odnoszące się do znaczenia małych grup religijnych w Ŝyciu wspólnot parafialnych. W pierwszej
części zostanie przedstawiona analiza teoretyczna małych grup religijnych w
aspekcie definicji, załoŜeń, znaczenia grup w Kościele. WaŜnym elementem
będzie omówienie rodzajów i specyfiki małych grup religijnych. Wreszcie, analizie poddane zostaną terminy „sekta” i „kult”, a takŜe przedstawiona zostanie
typologia sekt. Druga część pracy ma charakter empiryczny. Zostanie tutaj pokazana strategia badań, a takŜe prezentacja i psychologiczna interpretacja uzyskanych wyników badań. Całość zamyka podsumowanie i pastoralno-psychologiczne wnioski.
1
Grupa badaczy wywodzących się ze szkoły K u r t a Le wi n a preferuje inną nazwę, a mianowicie „dynamika grupowa”. Wydaje się jednak, Ŝe termin ten wskazuje na określone podejście
teoretyczne do przedmiotu badania. Bardziej adekwatny ze względu na swoja neutralność wydaje
się być termin „nauka o małych grupach”.

127

I. Małe grupy – analiza teoretyczna
1. Definicja grupy
Pojęcie grupa rozumiane bardzo szeroko oznacza zbiór jednostek pozostających ze sobą w pewnych stosunkach. JednakŜe takie określenie grupy wydaje się
być zbyt szerokie i wobec tego niektórzy badacze, zgodnie z inspiracją K. Lewina, starają się wykazać, Ŝe nie chodzi tutaj o jakikolwiek stosunek między jednostkami składającymi się na grupę, ale o taki stosunek, który powoduje, Ŝe jednostki te są od siebie wzajemnie zaleŜne. JednakŜe i ta definicja grupy wydaje
się być nazbyt szeroka. W tym kontekście niektórzy badacze uwaŜają, iŜ waŜne
są tutaj jakościowe wymiary stosunku między ludźmi, które prowadzą do wzajemnej zaleŜności, albo wyjaśniają na czym ta zaleŜność polega. Charakterystycznym stosunkiem między ludźmi jest zatem wzajemna interakcja, zwana
niekiedy komunikowaniem się. MoŜna więc powiedzieć, Ŝe grupa to pewna liczba osób, które komunikują się ze sobą wzajemnie w jakimś okresie czasu, przy
czym jest ich wystarczająco niewielu: tyle, Ŝeby kaŜda osoba mogła się komunikować z innymi nie za pośrednictwem drugiego człowieka, ale bezpośrednio.
Niektórzy socjologowie stwierdzają, Ŝe nie chodzi tu o jakąkolwiek interakcję czy komunikowanie się, ale o interakcję występującą często, względnie długotrwałą, prowadzącą do identyfikowania się członków grupy z całą grupą. Te
długotrwałe interakcje czy komunikowanie się sprzyjają wytworzeniu się u
członków grupy poczucia odrębności w stosunku do innych grup oraz poczucia
przynaleŜności do własnej grupy. Na ten aspekt zwraca uwagę J. Szczepański,
który definiuje grupę w następujący sposób: Grupą społeczną jest pewna liczba
osób (najmniej trzy) [...] i oddzielonych od innych zbiorowości wyraźną zasadą
odrębności2.
Jedną z najbardziej pełnych definicji grupy jest definicja A.P. Hare’a3. Aby
o dwóch lub więcej osobach moŜna było powiedzieć, Ŝe stanowią grupę, muszą
być spełnione przynajmniej 4 warunki. Tak więc: a) między tymi osobami musi
istnieć bezpośrednia interakcja; b) osoby te muszą mieć wspólny cel; c) w zbiorze jednostek stanowiących grupę musza istnieć normy; d) w zbiorze tym musi
istnieć struktura. NaleŜy dodać równieŜ, Ŝe osoby te muszą mieć świadomość, Ŝe
stanowią odrębną do innych grupę osób.
PowyŜsze cechy, charakteryzujące grupę, są stopniowalne. MoŜna przy tym
powiedzieć, Ŝe kaŜda definicja grupy jest nieostra, a ogólnie o grupie moŜna
mówić wtedy, gdy dwie jednostki lub więcej pozostają ze sobą w bezpośredniej
2
3
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interakcji, gdy mają one względnie jasny cel, posiadają wspólnie ustalone normy, mają względnie rozwiniętą strukturę i silne poczucie swojej odrębności.
Warto przy tym wspomnieć, iŜ w badaniach psychologicznych posługujemy się
zbiorami osób, które są raczej quasi-grupami, na przykład czas interakcji między
ludźmi stanowiącymi taką grupę jest bardzo krótki, co prowadzi między innymi
do tego, Ŝe nie wytwarza się w niej wystarczająco rozwinięty system norm4.
Reasumując moŜna powiedzieć, Ŝe istnieje wiele definicji grupy podkreślających róŜne elementy lub cechy decydujące o tym, czy jakiś zbiór osób jest
grupą. MoŜna przyjąć jednak pogląd, Ŝe grupą są dwie lub więcej osób, między
którymi istnieje bezpośrednia interakcja, które posiadają ustalone wspólne normy, mają wspólny cel, tworzą rozwiniętą strukturę grupową i mają poczucie
odrębności swojej grupy w stosunku do innych grup. Taka definicja ogranicza
nasze zainteresowania do małych (bezpośrednich) grup.
2. Małe grupy – załoŜenia teoretyczne
Podejmując naukową refleksję nad małymi grupami naleŜy przyjąć pewne załoŜenia teoretyczne:
ZAŁOśENIE PIERWSZE. Grupy są zjawiskiem powszechnym, istnieją zawsze
i wszędzie, są one, jeŜeli chodzi o ludzi, wszechobecne. Nawet bardzo pobieŜna
analiza sytuacji społecznych, w których prawie stale znajduje się kaŜdy normalny człowiek, potwierdza, Ŝe istotnie niemal przez całe Ŝycie naleŜymy do jakiś
grup. Człowiek zaraz po urodzeniu staje się członkiem grupy rodzinnej, następnie jest uczestnikiem grup rówieśniczych, jako uczeń członkiem klasy szkolnej
itd. Nawet ludzie, którzy pozornie są izolowani od grup, mimo wszystko odczuwają ich obecność, chociaŜby ta obecność była wyobraŜona symbolicznie. TakŜe
osoby programowo odrzucające pewne grupy, w których – wedle ich przekonania – znalazły się przypadkowo (np. rodzinę) bardzo szybko łączą się w grupy
odmiennego rodzaju, jak na przykład subkultury młodzieŜowe, czy teŜ temu podobne. MoŜe być tak, iŜ w codziennym Ŝyciu przeŜywamy konflikty związane z
przynaleŜnością do grupy rodzinnej i do grupy zawodowej.
ZAŁOśENIE DRUGIE. Wszechobecne grupy wywierają bardzo silny wpływ na
swoich członków. MoŜna mówić o tzw. grupach odniesienia. Są to takie grupy,
w stosunku do których oceniamy swój status (pozycję w społeczeństwie). W
nieco szerszym rozumieniu, grupą odniesienia moŜe być kaŜda grupa, która z
jednej strony stanowi podstawę do porównania naszych postaw, ocen, norm, a z
drugiej strony jest źródłem akceptowanych przez nas postaw, ocen, norm i war4
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tości. Zdarza się i tak, Ŝe grupa, w której uczestniczy dana osoba, nie jest grupą
odniesienia. Niekiedy formułuje się tezę, Ŝe istnieją negatywne grupy odniesienia, przez porównanie z którymi odrzuca się określone postawy i wartości.
ZAŁOśENIE TRZECIE. Wpływ grupy na jednostkę, rozpatrywany z punktu
widzenia szeroko pojmowanego interesu społecznego, moŜe być bądź pozytywny, bądź negatywny. O ile przyjęcie dwu poprzednich załoŜeń wydaje się koniecznym warunkiem podejmowania badań nad grupami, o tyle załoŜenie trzecie
ma wyraźnie wartościujący charakter i jako takie nie jest istotne dla podejmowania badań naukowych.
ZAŁOśENIE CZWARTE. Zrozumienie procesów grupowych osiągnięte w rezultacie badań nad małymi grupami moŜe pozwolić danej grupie na zwiększenie
jej pozytywnych wpływów na jednostkę i na zmniejszenie wpływów negatywnych. Na przykład jeśli przywódca grupy wie, w jakich warunkach naleŜy stosować demokratyczny styl kierowania grupą, a w jakich styl autokratyczny, to tym
samym moŜe zwiększać lub zmniejszać spoistość grup, ich produktywność,
uspołecznienie członków grupy itd. Nauka o małych grupach, będąca częścią
psychologii społecznej, powstała w rezultacie zapotrzebowania społecznego i
dąŜy ona do tego, aby uzyskane przez nią wyniki były przydatne praktyce społecznej5.
Warto dodać, iŜ małe grupy mogą się róŜnić między sobą przedmiotem odniesienia w kontekście realizowanego celu. Stąd teŜ mówimy nie tylko o małych
grupach jako takich, ale takŜe o małych grupach religijnych.
3. Znaczenie małych grup religijnych w Kościele
Potrzeba istnienia róŜnych form apostolstwa świeckich, a w szczególności
małych grup religijnych stała się przedmiotem zainteresowania Soboru Watykańskiego II. Stąd teŜ w Dekrecie o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem czytamy: Świeccy mogą prowadzić działalność apostolską bądź to indywidualnie, bądź zrzeszeni w róŜnych wspólnotach lub stowarzyszeniach (DA 15).
W innym zaś miejscu tego dokumentu spotykamy następujący zapis: Spośród
owych stowarzyszeń zasługują na uwagę przede wszystkim te, które akcentują i
wysuwają na pierwsze miejsce u swych członków ściślejszą łączność między Ŝyciem praktycznym a wiarą. Stowarzyszenia nie są celem dla siebie samych, ale
winny słuŜyć posłannictwu Kościoła w odniesieniu do świata; ich skuteczność
apostolska zaleŜy od ich zgodności z celami Kościoła oraz od świadectwa chrze-
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ścijańskiego i ducha ewangelicznego poszczególnych członków i całego zespołu
(DA 19).
Eugeniusz Weron6 w tym kontekście przypomina jednak, Ŝe z róŜnorodnością i wielością organizacji apostolskich łączy się swoiste niebezpieczeństwo
zasklepiania się organizacji samych w sobie, niebezpieczeństwo partykularyzmu
i biurokracji. NaleŜy takŜe zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo czystego aktywizmu apostolskiego bez oparcia na świadectwie Ŝycia chrześcijańskiego i duchu
ewangelicznym. O potrzebie pogłębienia apostolskiej działalności przez Ŝycie
wewnętrzne przypominają często papieŜe ostatniej doby. Wezwanie to jest
szczególnie waŜne w sytuacji, kiedy parafia terytorialna pod wpływem przemian
społeczno-kulturowych traci moŜliwość odgrywania roli instytucji stabilizującej
i utrwalającej postawy religijne katolików, poniewaŜ dla większości z nich kontakty parafialne nie mają juŜ w praktyce znaczenia7. W rezultacie prowadzi to do
rozluźnienia więzi z Kościołem, gdyŜ człowiek pozbawiony pomocy instytucji
lub grup towarzyszących łatwo popada w sytuację wzmoŜonej niestałości groŜącej zachwianiem wiarygodności systemu posiadanej wiedzy, przekonań, postaw i
zachowań8.
W nowych warunkach społeczno-politycznych parafia nie jest jedyną instytucją religijną, gdyŜ nie jest w stanie w swoim obrębie rozwiązywać wszystkich
problemów związanych z Ŝyciem religijnym swoich członków. Wyspecjalizowane formy apostolstwa, w ramach duszpasterstwa nadzwyczajnego, tworzące się
według funkcji i zainteresowań poszczególnych grup środowiskowych przekraczają granice parafii9. Zmiany te dokonują się na fali powstających nowych ruchów, przez nikogo nie projektowanych, spontanicznych, będących wyrazem
Ŝywotności samej wiary. Są one zatem odzwierciedleniem potrzeb pogłębienia i
odnowy chrześcijańskiego Ŝycia wiernych10.
Współczesny człowiek czuje się członkiem makrospołeczności, wykraczającej poza granice narodu czy nawet kontynentu, równocześnie zaś jest coraz bardziej osamotniony a przy tym doświadcza zachwiania poczucia bezpieczeństwa.
Osoba jest zagroŜona przez masowość Ŝycia i działania i przez izolację. Masa
przygniata człowieka anonimowością, izolacją zaś oddziela od bogactwa ducho-
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E. We r o n: Świeccy w Kościele. Dekret soborowy o apostolstwie świeckich »Apostolicam
actuositatem«. Wprowadzenie – tekst – komentarz – uzupełnienia. ParyŜ 1970 s. 111.
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J. P r z yb ył o ws k i: Duszpasterstwo grupowe. „Homo Dei”. R. 59: 1990 nr 1–2 s. 69.
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wego drugich i nie pozwala na wymianę osobistych wartości11. Właśnie przed
takimi zagroŜeniami chroni człowieka mała grupa religijna.
R. Kamiński12 wyraŜa przekonanie, Ŝe grupa religijna osłania człowieka
przed osamotnieniem i przed bezsilnością, dodaje mu odwagi do zachowania
osobistych przekonań. Dlatego chrześcijanin współczesny poszukuje małych
grup religijnych jako formy swojej egzystencji. Jest to reakcja przeciw anonimowości, makroorganizacji wieku techniki, ale takŜe przeciw autorytaryzmowi i
nadmiernej instytucjonalizacji Ŝycia kościelnego, które zagraŜają zdławieniem
ducha wspólnoty.
Aktualnie wierzący człowiek poszukuje grup o pewnej intymności i wewnętrznej więzi, które pozwoliłyby mu wyrazić siebie z całą szczerością, w których dokonywałaby się wymiana i współudział. UwaŜa się, Ŝe Kościół w przeszłości kładł zbyt mały akcent na umoŜliwienie wiernym odnalezienia swojej
chrześcijańskiej toŜsamości. Efektem tego stanu rzeczy było doprowadzenie do
kryzysu identyfikacji z Kościołem i powstania w wielu krajach problemu dystansowania się od instytucji kościelnych13.
Szybkie tempo Ŝycia i zmian gospodarczych wywołuje ostry stan kryzysu
związanego z toŜsamością katolika wobec przemian współczesnego świata.
Przemiany te obejmują dąŜenie do wolności, obok której istnieje coraz więcej
nowych form niewoli społecznej i psychologicznej; dąŜenie do solidarności i
wzrostu poczucia jedności, przy ciągle jeszcze istniejących głębokich przedziałach klasowych, społecznych, politycznych, rasowych, kulturowych, które prowadzą do wybuchów nienawiści; dąŜenie do zachowania istnienia, a nawet przedłuŜania Ŝycia, przy jednoczesnym zagroŜeniu totalną zagładą14. Człowiek takŜe
nie zawsze potrafi odnaleźć oparcie w wielkiej wspólnocie religijnej, poniewaŜ
cechą wielkich wspólnot jest anonimowość Ŝycia ich członków, często marginesowe znaczenie liturgii, przerost instytucjonalizmu nad osobistymi kontaktami z
ludźmi oraz brak związku duszpasterstwa z codziennym Ŝyciem wiernych15. Na11
W. P l u t a : Wspólnota parafialna i jej zespoły apostolskie. „Roczniki TeologicznoKanoniczne”. T. 32: 1985 z. 6 s. 94.
12
R. K a mi ń s k i: Małe grupy religijne a odnowa Kościoła. „Homo Dei”. R. 64: 1995 nr 4
s.41; por. Y. C o n g a r: Grupy nieformalne w Kościele z katolickiego punktu widzenia. „Collectanea Theologica”. R. 41: 1972 z. 4 s. 21.
13
M. S t e p u l a k: Rola i miejsce psychologa w małych grupach religijnych. W: J. B a n i a k
(red.): Katolicyzm polski na przełomie wieków. Teologiczny, instytucjonalny i wspólnotowy wymiar
Kościoła. Poznań 2002 s. 353.
14
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tomiast małe grupy religijne stanowią szansę dla samorealizacji osobowej jej
członków. Dają one takŜe moŜliwość wzmocnienia poczucia przynaleŜności
wielu katolików do Kościoła, umocnienia ich więzi z instytucjami kościelnymi, a
takŜe intensyfikacji Ŝycia religijnego. W małej grupie religijnej moŜliwa jest
wymiana przekonań i doświadczeń. Ona kształtuje teŜ światopogląd i postawę
człowieka. Powstaje tutaj klimat bliskości, przyjaźni i wzajemnego zaufania.
Wzajemna wymiana doświadczeń prowadzi do głębszego wchodzenia w problemy wiary16.
Charakterystyczną cechą małych grup religijnych jest niewielka liczba ich
członków. Dlatego teŜ członkowie małej grupy mogą pozostawać w bezpośrednich kontaktach wzajemnych. Członkowie grup mogą rozwijać na co dzień braterstwo, pomagać sobie nawzajem w realizacji celów osobistych i eklezjalnych.
W małych grupach więzy zewnętrzne, formalne i organizacyjne zastępuje się
więzami wewnętrznymi, nieformalnymi i spontanicznymi17.
Znaczenie małych grup religijnych moŜna scharakteryzować w odniesieniu
do celów i zadań, które one realizują w Kościele. Wspólnym celem wszystkich
grup religijnych jest ich „eklezjalność” oparta na nauce Soboru Watykańskiego
II. Inny cel to urzeczywistnianie więzi wspólnotowych członków Mistycznego
Ciała Chrystusa. Kolejny cel to pogłębianie Ŝycia religijnego (duchowego), a
zwłaszcza duchowości eucharystycznej. Warto zaznaczyć, iŜ fundamentalnym
celem małych grup religijnych jest podjęcie ewangelizacji, która w tym przypadku polega na głoszeniu Chrystusa zarówno świadectwem Ŝycia jaki i słowem, co
nabiera szczególnej skuteczności przez fakt, iŜ dokonuje się w zwykłych warunkach właściwych światu (por. KK 35).
MoŜna zatem powiedzieć, iŜ małe grupy religijne są szansą dynamicznego i
pełnego rozwoju dla członków Kościoła katolickiego.
4. Rodzaje i specyfika małych grup religijnych
W Kościele katolickim istnieje ogromna róŜnorodność małych grup religijnych. Z tego teŜ powodu nie jest łatwo wyznaczyć jasne kryteria ich podziału. W
teologii pastoralnej za grupę uwaŜa się pewna liczbę osób, które łączy wspólna
im właściwość lub wspólne zainteresowania. Członków grupy łączy wspólny
religijny cel szczegółowy, który starają się osiągnąć uŜywając róŜnych środków i
sposobów. W rozumieniu socjologicznym zaś moŜna mówić o takich grupach
jak: wspólnota i zrzeszenie. Wspólnota to mała grupa oparta na interakcjach
bezpośrednich, osobistych, na wysokim stopniu zaangaŜowania emocjonalnego
16
17
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członków w sprawy grupy i na wysokim stopniu identyfikacji członków z grupą18.
Zrzeszenie zaś odnosi się do grupy zorganizowanej dla realizacji określonego celu, opartej na interakcjach pośrednich, rzeczowych i domagających się tylko częściowej identyfikacji członków z grupą. Duszpasterstwo grupowe oparte
będzie przede wszystkim na wspólnotach w ramach parafii, która ma funkcjonować jako „wspólnota wspólnot”. Natomiast duszpasterstwo o charakterze nadzwyczajnym opiera się przede wszystkim na zrzeszeniach. NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe te dwie formy grup społecznych wzajemnie się warunkują i przenikają19.
Istnieją teŜ szczególne rodzaje grup, które moŜna klasyfikować ze względu
na takie kryteria jak: cel grupy, jej wielkość, etapy Ŝycia człowieka, płeć, zawód,
stan czy teŜ sytuacja Ŝyciowa człowieka. MoŜna teŜ przyjąć bardziej ogólny podział grup z rozróŜnieniem na duszpasterstwo zwyczajne (parafialne) i nadzwyczajne (specjalne) skoncentrowane wokół urzędów pomocniczych, biskupa, konferencji biskupów, Stolicy Apostolskiej. JednakŜe duszpasterstwo specjalne powinno mieć łączność z parafią i do niej prowadzić, poniewaŜ jego zadaniem jest
udzielanie pomocy duszpasterstwu zwyczajnemu.
PowyŜszy podział moŜna teŜ zauwaŜyć w parafiach, których struktura obejmuje dwa rodzaje grup społecznych. Są to grupy formalne posiadające określony
status organizacyjny i przewidziane przez prawo oraz uznane przez nie, i grupy
nieformalne o charakterze socjologicznym, ale nie posiadające określonych i
uznanych form organizacyjnych. NaleŜą one do duszpasterstwa nadzwyczajnego.
Warto dodać, iŜ wszystkie te grupy wywodzą się i koncentrują wokół naturalnej grupy jaką jest rodzina. Ponadto w kaŜdej parafii istnieją grupy powstałe
ze względu na szczególne wymogi środowiska.
W parafiach istnieją takŜe grupy formalne, których zadaniem jest oŜywienie
Ŝycia religijnego przez ścisły związek z liturgią. Do takich grup moŜna by zaliczyć grupy liturgiczne, róŜnego rodzaju związki, bractwa, stowarzyszenia, na
przykład tercjarze, a takŜe grupy naleŜące do diakonii parafialnej20.
Niewątpliwie znakiem czasów jest powstawanie nowych ruchów odnowy
Ŝycia kościelnego, zwłaszcza wśród ludzi świeckich. Do głównych takich ruchów naleŜy: ruch zwany Arką, Wspólnoty śycia Chrześcijańskiego, ruch Cur18
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sillo, Equpes Nortre Dame, ruch Światło–śycie, ruch Focolarini, Międzynarodowy Ruch Oazowy, ruch z Schoenstatt, Bractwo Jezusowe, ruch wspólnot neokatechumenalnych21. Szczególne miejsce wśród ruchów polskich zajmują Pomocnicy Maryi.
Warto wyraźnie podkreślić, iŜ w przypadku wspólnot chrześcijańskich naleŜy zwrócić uwagę na dynamikę Słowa BoŜego, które nie jest wartością po prostu
posiadaną przez wiarę, ale siłą, która ma przepajać Ŝycie ludzkie na całej jego
przestrzeni. W tym teŜ kontekście potrzeba przybliŜania do wspólnoty wierzących tych, którzy znajdują się poza nią i ciągłego głoszenia słowa BoŜego wśród
tych, którzy je tworzą, staje się bardziej zrozumiała22. Z pewnością stanowi to
wspólną, specyficzną cechę małych grup religijnych w Kościele katolickim. Poprzez to, członkowie grup religijnych mają się stać odpowiedzialni za losy całego Kościoła. Mają się stać podmiotami tej odpowiedzialności, a nie być tylko
przedmiotem duszpasterskiej troski duchowieństwa23.
Przykładem tego rodzaju odpowiedzialności są reaktywowane w 1989 roku
po ich 40. letniej przerwie Katolickie Stowarzyszenia MłodzieŜy. KSM proponują nieco inną formę pracy duszpasterskiej. Chodzi o to, Ŝe ma to być praca nie
tyle nad młodzieŜą, ile z młodzieŜą. Duszpasterz bowiem ma być kapelanem
stowarzyszenia, opiekunem doglądającym pracę formacyjną. MłodzieŜy zaś
przypada funkcja inicjująca24.
Aby stać się aktywnym podmiotem w dziele duchowego rozwoju naleŜy
wiedzieć, iŜ wzrost duchowy chrześcijanina nie polega tylko na wysokim poziomie Ŝycia moralnego, ale jest czymś głębszym, czymś co zakłada Ŝycie moralne i
na nim buduje głębię swojego przeŜywania obecności Boga. Nie chodzi tutaj
bowiem tylko o to, aby być porządnym człowiekiem, ale aby być jak najbliŜej
Boga25.
Stając wobec faktu powstawania małych wspólnot trudno pominąć pytanie:
czy ich Ŝywiołowy rozwój jest wynikiem wyłącznie jakiejś przemijającej mody,
czy teŜ prawdziwej duszpasterskiej konieczności? Odpowiedź na to niewątpliwie
waŜne pytanie musi dokonywać się na bazie moŜliwie szczerej i pełnej znajomo-

21
Zob. E. We r o n: Ogólny rzut oka na współczesne ruchy odnowy Ŝycia duchowego w Kościele. W: E. We r o n (red.): śycie wedle Ducha. Poznań 1987 s. 139—146.
22
A. Z u b e r b i e r: Rozmaite dziedziny działalności apostolskiej. „Ateneum Kapłańskie”. T.
71: 1968 nr 358 s. 303.
23
E. We r o n: Biuletyn teologii laikatu. „Collectanea Theologica”. R. 62: 1992, 62 z. 2 s. 141.
24
K. P a wl i n a: Katolickie Stowarzyszenia MłodzieŜy. „Homo Dei”. R. 63: 1994 nr 4 s. 51.
25
P. S o k o ł o ws k i: Grupy charyzmatyczne a Kościół. „Homo Dei”. R. 61: 1992 s. 59.
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ści przemian, jakie zachodzą we współczesnym świecie i Kościele oraz związanych z nimi przemian w teorii i praktyce duszpasterskiej26.
Religijne i apostolskie wyrobienie członków małych grup dokonuje się nie
tylko przez modlitwę i studium teologiczno-biblijne, ale takŜe przez działalność
podejmowaną w duchu ewangelicznej misji27.
Warto nadmienić, iŜ małe grupy religijne rozwijają się bardzo dynamicznie i
coraz wyraźniej wpisują się w struktury funkcjonowania polskich parafii zarówno miejskich, jak i wiejskich. MoŜna więc przypuszczać, iŜ stanowią one szansę
na podnoszenie jakości Ŝycia religijnego katolików.
5. Podstawowe terminy „sekta” i „kult”
Interesującym zagadnieniem w kontekście grup religijnych są sekty. W
Słowniku Psychologii A.S. Rebera czytamy: Sekta to grupa wyznawców szczególnego rodzaju wierzeń i praktyk religijnych; jest zwykle postrzegana jako odrębna, wydzielona grupa o określonych ideałach, istniejąca w łonie szerszej
organizacji religijnej28.
O sekcie religijnej moŜna mówić w znaczeniu węŜszym i szerszym. Sekta
religijna w węŜszym znaczeniu (łac. secare – „odcinać”, sequi – „postępować
za”). Sekta religijna oznacza grupę wyznaniową (kultową) wyodrębniona z danej, rozwiniętej i zinstytucjonalizowanej religii, z określonego kościoła czy denominacji, np. od Kościoła rzymskokatolickiego, protestanckiego, prawosławnego albo teŜ od ortodoksyjnego buddyzmu, hinduizmu, islamu29.
Sekta religijna w szerszym znaczeniu to zjawisko wiąŜące się z nowymi ruchami religijnymi, nowymi kultami i wierzeniami, z rozmaitymi dąŜnościami
społeczno-religijnymi, mistycznymi, pozareligijnymi lub quasi-religijnymi (np.
okultystycznymi, gnostycznymi, astrologicznymi itp.)30.
Właściwości sekt w szerszym ich rozumieniu to m.in. takie cechy jak: przesycenie świadomości członków tych ruchów pierwiastkami profetyzmu, ezoteryzmu, mesjanizmu, niekiedy – milenaryzmu i apokaliptyki, rygoryzm, ascetyzm,
względna izolacja od świata zewnętrznego, zaleŜność od przywódcy (przywódców) grupy, dyscyplina, kontrola, indoktrynacja, wzmoŜona duchowość, religijność wewnętrzna, nastawienie ekstatyczne, uczuciowość dodatnia (uczucia przy26

G. S i we k: Misje ludowe a „małe grupy”. Homo Dei”. R. 55: 1986 s. 215.
R. K a mi ń s k i, dz. cyt., s. 46.
28
A.S. R e b e r: Słownik psychologii. Warszawa 2000 s. 663.
29
W. S z e wc z u k (red.): Encyklopedia psychologii. Warszawa 1998 s. 806.
30
TamŜe, s. 806.
27
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jaźni, miłości, braterstwa, solidarności, gotowość do ofiar i poświęceń, skłonności misyjne, przejawy fanatyzmu itp.)31.
Natomiast pojęcie „kult” to luźna forma organizacji religijnej, przewaŜnie z
amorficznym systemem wierzeń i rytuałów. Cechą szczególną kultu jest podąŜanie za określoną jednostką, która jest postrzegana jako duch przewodni owych
wierzeń i rytuałów. Termin ten jest uŜywany zarówno na określenie grupy osób
znajdujących się w takiej organizacji, jak i zbioru przekonań32. NaleŜy dodać, iŜ
pierwotną w stosunku do sekty religijnej (w węŜszym jej rozumieniu) formą
organizacji Ŝycia religijnego są kulty religijne, amorficzne, luźne, mało zwarte
struktury społeczne, w których tendencja do indywidualizacji Ŝycia religijnego
jest silniejsza niŜ w sektach, a których celem jest czysto osobiste doświadczenie
ekstatyczne, zbawienie, komfort i fizyczne wyzdrowienie33.
6. Typologia sekt
Warto wiedzieć, iŜ sekty mają róŜnorodny charakter, stąd teŜ moŜna wyróŜnić:
SEKTY O CHARAKTERZE RELIGIJNYM. Występują one najliczniej i są najbardziej znane. Fundamentem ich działania jest określona przez nich doktryna religijna. Stąd teŜ niektóre z nich odwołują się do Biblii, inne do wschodnich systemów religijnych, a jeszcze inne czerpią wprost z okultyzmu i magii. MoŜna równieŜ znaleźć i takie sekty, których doktryna jest wyłącznym dziełem przywódców. Liderzy takich grup podkreślają, Ŝe ich działalność ma charakter czysto
duchowy. JednakŜe praktyka pokazuje, iŜ ludzie ci ogromną rolę przypisują „materialnemu” aspektowi rzeczywistości, tłumacząc to tym, Ŝe dobra te są niezbędne do normalnego funkcjonowania sekty. Jako przykład takiego działania mogą
słuŜyć takie sekty jak: Kościół Zjednoczeniowy, Kościół Scjentologii34, Powszechny i Triumfujący Kościół35, Droga36, Bhagwan Shree Rajneesh37.
31

TamŜe, s.806.
A.S. R e b e r, dz. cyt., s. 330.
33
W. S z e wc z u k, dz. cyt., s. 809.
34
A. M a r a yn e s: producent, Scientology, 60 minut (Volume XII, Number 51) nadane
31.08.1980; E.H. M e t h v i n: Scientology: Anatomy of Frightening Cult, Reader`s Digest (May
1980); Scientology: The Sikness Spreads. „Reader’s Digest” (Sept.1981); B.C o r yd o n, L.R.
H u b b a r d, J.L.R. H u b b a r d: Messiah or Madrian? Secaucus, New Yersey: Lyle Stuart 1987; R.
M i l l e r: Bare Faced Messiah: The True Story of L.R. H u b b a r d. Great Britain: Penguin Books
Ltd. 1987.
35
P.W. B i e d e r ma n: $ 1.5 Million Award to Former C.U.T. Member. „Los Angeles Times”
(April 3, 1986).
36
W.B. F o r d: Way Seduction „Invisible”. „The Journal Herald” (Jan. 13, 1981). V i c t o r
P a u l Wi e r wi l l e stworzył potęŜny ruch religijny. UwaŜa on, Ŝe jeśli ludzie uwierzą w to, co Bóg
32
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SEKTY O CHARAKTERZE POLITYCZNYM. Te sekty bardzo często wspominane
są w środkach społecznego przekazu. Mówi się o nich, Ŝe mają charakter „skrajny” bądź „ekstermistyczny”. W sektach tego typu stosowane są oszukańcze metody rekrutacji członków i techniki kontroli umysłu, które pozwalają odróŜnić
sekty od przeciętnych fanatycznych ugrupowań38. Podstawą działań tych sekt
jest określona doktryna polityczna. Jeden z przywódców takiej sekty, Lyndon
LaRouche, trzykrotnie kandydował w wyborach prezydenckich i rościł sobie
prawo do tego, aby występować w charakterze doradcy do spraw politycznych i
ekonomicznych39. Warto przy tym wspomnieć o Kalifornijskiej Demokratycznej
Partii Pracy, ugrupowaniu, które zaprzestało juŜ działalności, ale stanowi doskonały przykład skrajnie lewackiej sekty40.
SEKTY O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM CZY TEś TERAPEUTYCZNYM prowadzą warsztaty i seminaria, których uczestnicy płacą setki dolarów w zamian za
uzyskanie „oświecenia” lub doświadczenia „wglądu”, które na ogół ma miejsce
w sali konferencyjnej luksusowego hotelu. Stosując odpowiednie techniki kontroli umysłu prowadzący warsztaty, wpływają na to, iŜ uczestnicy doświadczają
poczucia „pełni” i „jedności z Wszechświatem”. Niektórzy uczestnicy tych spotkań stają się członkami sekty, którą nie tak łatwo będzie im opuścić. JeŜeli wykazują zaangaŜowanie, powierza się im zadanie pozyskania nowych członków z
grona własnych przyjaciół, kolegów czy krewnych, nakazując jednocześnie zerwanie więzi z tymi, którzy nie zamierzają stać się członkami sekty. Zabrania się
jednak rekrutującym szczegółowego informowania o sekcie i jej programie.
PrzynaleŜność do takiej grupy kończy się często załamaniem nerwowym, rozpadem małŜeństwa czy katastrofą finansową41. Warto dodać, Ŝe notuje się w takiej
sytuacji takŜe wypadki samobójstw.
SEKTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWĄ wykorzystują naturalna
ludzką potrzebę chciwości i Ŝądzy posiadania. Bardzo często w podstępny sposób zmuszają swych członków do cięŜkiej pracy nie przynoszącej Ŝadnych zysków lub tylko niewielkie korzyści finansowe, rozbudzając nadzieję na potencjalne zyski. Są to prowadzące działalność rynkową organizacje o wielopoziopowiedział mu czterdzieści lat temu, zdoła on „odmienić świat”. Niektóre spośród znających go
osób obawiają się, Ŝe moŜe mieć rację.
37
W. M c C o r ma c k: Bhagwan’s Bottom Line: Rajneesh’s far-flung Empire is More Material
than Spiritual. Oregon Magazine Collector’s Edition (The Rajneesh Files 1981—1986, 97.
38
S. H a s s a n: Psychomanipulacja w sektach. Łódź 1997 s. 69.
39
The LaRauche Network – A Political Cult, ADL/Civil Rights Report (Spring 1982, vol. 27,
No 2).
40
P . S i e g i e l, N. S t r o h l, L. I n g r a m, D. R o c h e, J. Ta yl o r: Leninism as Cult. Te Democratic Workes Party. „Socialist Review”, 58—85.
41
S. H a s s a n, dz. cyt., s. 69.

138

mowej, piramidalnej strukturze, obiecujące naiwnym ogromne korzyści i bezkarnie ich okradające. Ich ofiary, których poczucie wyłącznej wartości zostało
zniszczone, nie protestują przeciwko takiemu traktowaniu. Sukces zaleŜy od
tego, ja wielu nowych członków – którzy z kolei zwerbują następnych – uda się
pozyskać42. Inne sekty tego typu zmuszają swoich członków do pracy związanej
ze sprzedaŜą najróŜniejszych rzeczy. Wyznawcy sekty, którzy zajmują się rekrutacją, udzielają „wywiadów” w pięknych apartamentach, polując najczęściej na
studentów. Osoby „zaakceptowane” muszą następnie zapłacić za „szkolenie”, po
którego odbyciu wyruszają w jakieś odległe miejsce furgonetką pełną towarów
przeznaczonych na sprzedaŜ. Przywódcy sekty starają się podsycać w nich strach
i poczucie winy; nierzadko teŜ stają się maltretowani psychicznie lub wykorzystywani seksualnie. Ludzie ci stają się niewolnikami „firmy”, poniewaŜ zwracają
zarobione przez siebie pieniądze, pokrywając „koszty utrzymania”43.

II. Strategia badań empirycznych
1. Charakterystyka badanej prób
W roku akademickim 2002/2003 grupa kleryków z II roku WyŜszego Seminarium Duchownego w Siedlcach przeprowadziła, pod moim kierunkiem badania empiryczne młodzieŜy klas maturalnych z diecezji siedleckiej. Badania dotyczyły ich opinii na temat małych grup religijnych. Liczebność próby badawczej
wynosiła 1314 osób. W tej grupie było 519 chłopców i 795 dziewcząt. W rozkładzie procentowym stanowi to 39,5% chłopców oraz 60,5% dziewcząt, co
stanowi liczną grupę badawczą. W badaniach brali udział maturzyści z siedemnastu szkół średnich z terenu diecezji siedleckiej44.

42

TamŜe, s. 70.
TamŜe, s. 70.
44
Są to: Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białej Podlaskiej; Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Rodziny w Siedlcach; Liceum Ogólnokształcące nr 3 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej; Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Garwolinie; Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Władysława Sikorskiego w
Międzyrzecu Podlaskim; Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława śółkiewskiego w
Siedlcach; Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach; II Liceum
Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łukowie; IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej; Technikum Rolnicze w Jabłoniu; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4
w Siedlcach; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Gen. Józefa Bema w Siedlcach; Zespół
Szkół Rolniczych w RadoryŜu Smolanach; Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej;
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. świrki i Wigury w Białej Podlaskiej; Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w Białej Podlaskiej; Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie.
43
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2. Opis zastosowanej metody badań
Metodą badań była ankieta psychologiczna pt. Znaczenie małych grup religijnych w Ŝyciu wspólnot parafialnych. Ankieta była skonstruowana w następujący sposób:
INSTRUKCJA: PoniŜsza ankieta ma charakter anonimowy. Prosimy o udzielenie szczerych i pełnych odpowiedzi na podane niŜej pytania. Kolejność udzielania odpowiedzi jest dowolna (naleŜy podać numer pytania, na które odpowiadamy).
Dane personalne: Płeć, wiek, szkoła, parafia, miejsce zamieszkania
1. Co wiesz na temat małych grup religijnych (np. stowarzyszenia, bractwa,
tercjarze, grupy formacyjne, charyzmatyczne, charytatywne itp.) działających w
Kościele katolickim?
2. Z jakimi grupami religijnymi spotkałeś/aś się dotychczas w Swojej parafii lub poza parafią? Wyraź na ich temat Swoja opinię.
3. Jakie jest Twoje zdanie dotyczące roli małych grup religijnych dla Ŝycia
parafialnego i ogólnokościelnego?
4. Wyraź Swoją opinię na temat sekt religijnych.
5. Jeśli zastanawiałeś się nad przynaleŜnością do małych grup religijnych w
Swoim Ŝyciu, to czego oczekiwałabyś/oczekiwałbyś od takiej grupy i jakie potrzeby chciałbyś/chciałabyś w niej zrealizować? (Dziękujemy serdecznie za
udział w naszej ankiecie).
Metoda została skonstruowana przez grupę badawczą w ścisłej współpracy z
wykładowcą psychologii. Nie zostały przeprowadzone badania pilotaŜowe poniewaŜ ustaliliśmy, iŜ problem badawczy jest bardzo interesujący i aktualny, a
młodzieŜ chętnie podzieli się z nami swoimi opiniami. Badania były przeprowadzone w szkołach przez samych alumnów, bądź teŜ dzięki uprzejmości księŜy
prefektów i katechetów. NaleŜy dodać, iŜ badani maturzyści wypełniali kwestionariusze anonimowo.
3. Prezentacja i psychologiczna interpretacja uzyskanych wyników badań
PYTANIE PIERWSZE: Co wiesz na temat małych grup religijnych (np. stowarzyszenia, bractwa, tercjarze, grupy formacyjne, charyzmatyczne, charytatywne
itp.) działających w Kościele katolickim45?

45
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Zastosowane skróty: Dz. (N) – liczba dziewcząt; Ch. (N) – liczba chłopców.

Lp. Kategoria
odpowiedzi

1.

2.

3.
4.

Potrafię powiedzieć
jakie są funkcje i
zadania małych grup
religijnych
Spotkałem się z
takimi grupami i
potrafię je wymienić
Wiem tylko tyle, Ŝe
istnieją
Brak odpowiedzi,
nic nie wiem na
temat grup religijnych, nie interesuje
mnie to
Razem

Dz. (N)

%

Ch. (N)

%

Razem

%

261

32,1

94

18,8

355

27,0

110

13,5

71

14,1

181

13,8

181

22,3

121

24,1

302

23,0

261
813

32,1
100

215
501

43,0
100

476
1314

36,2
100

Oto niektóre charakterystyczne wypowiedzi maturzystów:
Ch., lat 18: Znam jedynie grupy religijne, ale nie wiem jak one działają. Powinno być
więcej informacji na temat ich działalności.
Dz., lat 18: Małe grupy religijne zrzeszają młodych. Grupy te wspierają ludzi modlitwą,
jak równieŜ pomocą materialną i duchową.
Dz., lat 18: Słyszałam i wiem, Ŝe istnieją w Kościele katolickim małe grupy religijne.
Znam kilka osób, które uczestniczą w tych grupach i sobie je chwalą.
Dz., lat 18: Wiem dosyć duŜo poniewaŜ naleŜałam do wielu z nich, bądź teŜ często spotykałam się z nimi, np. Oaza, Domowy Kościół, KSM, Neokatechumenat, Kółka RóŜańcowe.
Dz., lat 18: Małe grupy religijne mają na celu przede wszystkim współpracować ze sobą,
działać i to wszystko dla Kościoła i Boga. Celem jest odkrywanie istoty miłości Boga do ludzi. Mają na celu pomoc innym, np.: zagubionym, biednym, nieszczęśliwym osobom lub grupom osób.
Dz., lat 18: Małe grupy religijne skupiają przede wszystkim młodzieŜ, która poszukuje
sensu wŜyciu i oparcia w BoŜym Miłosierdziu. Pomagają bliźniemu w sprawach natury religijnej i ogólnospołecznej, ale nie ograniczają się tylko do działalności charytatywnej. Są to
zwykli ludzie lubiący zabawę w świetle wiary katolickiej.
Dz., lat 19: Małe grupy religijne zrzeszają ze sobą róŜnych ludzi, którzy właśnie w tych
grupach pragną głębiej poznać Boga, razem się modlić, rozwaŜać Pismo Święte i czynić dobro.
Dz., lat 18: Wiem, Ŝe takie grupy istnieją i działają przy niektórych parafiach. Członkowie
takich grup w wyznaczone dni spotykają się, by pogłębić swoja wiarę w Boga. Grupy takie
zapraszają często na wspólną modlitwę, adoracje, śpiewy. Organizują składki i zbiórki, których celem jest pomoc najbiedniejszym.

Z przedstawionych odpowiedzi wynika, Ŝe 27% badanej młodzieŜy jest w
stanie powiedzieć, jakie są funkcje i zadania małych grup religijnych. Do tego
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13,8% maturzystów twierdzi, iŜ spotkało się z takimi grupami i potrafi je wymienić. W sumie prawie 41% ma orientację co do działalności i zadań małych
grup religijnych. WiąŜe się to bez wątpienia z realizacją potrzeby przynaleŜności
do grona zaufanych i bliskich duchowo osób. Taką postawę zaspokajają właśnie
małe grupy religijne. Znaczący odsetek (23%) młodych ludzi ma jedynie świadomość, iŜ takie grupy istnieją. Ostatnia kategoria odpowiedzi (36,2%) dotyczy
maturzystów, którzy nie udzielili odpowiedzi, nie mają odpowiedniej wiedzy na
temat grup religijnych, bądź teŜ problem ten nie jest dla nich zbyt interesujący.
PYTANIE DRUGIE: Z jakimi grupami religijnymi spotkałeś/aś się dotychczas
w swojej parafii lub poza parafią? Wyraź na ich temat swoją opinię.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Grupa religijna
KSM
Oaza
Schola
Kółka RóŜańcowe
Zespoły charytatywne
Ministranci
Akcja Katolicka
Legion Maryi
Odnowa w Duchu
Świętym
Harcerstwo
Przymierze rodzin
Domowy Kościół
Tercjarze
Neokatechumenat
Inne
Nie spotkałem takich
grup

Dz. (N)
337
325
204
166
51
6
34
13

Ch. (N)
330
143
62
86
39
78
26
5

Razem (N)
667
468
266
252
90
84
60
18

11
14
12
5
4
3
80

5
2
1
5
4
3
55

16
16
13
10
8
6
135

59

40

99

Niektórzy młodzi ludzie, tak piszą na temat znajomości małych grup religijnych:
Dz., lat 18: UwaŜam, Ŝe są bardzo dobrym sposobem przybliŜenia się do Pana Boga (...)
rozwiązania wątpliwości dotyczących naszej wiary.
Ch., lat 18: Wszystkie te grupy mają określony cel, do którego dąŜą. Na pierwszym miejscu jest modlitwa i pomoc drugiemu człowiekowi.
Ch., lat 18: Moja opinia jest pozytywna. Sądzę, Ŝe takie stowarzyszenia powinny dalej
działać. UwaŜam, Ŝe takie grupy są potrzebne. KaŜdy tam moŜe się odnaleźć, młody w KSM,
rodzina w oazie. MoŜna w nich poznawać Boga, pogłębiać swoją wiarę.
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Dz., lat 18: UwaŜam, Ŝe są to grupy bardzo potrzebne dla rozwoju osobowości i duchowości młodych ludzi.
Dz., lat 18: W swojej parafii dotychczas spotkałam się z Ruchem Światło-śycie, KSM.
Dobrze, Ŝe istnieją takie grupy religijne, poniewaŜ wiele osób pogłębia swoją wiarę i wiedzę
na temat Boga.
Dz., lat 18: NajbliŜszą z tych organizacji jest mi KSM. Są tam wspaniali ludzie o wyraźnie
określonych celach, poglądach. Wyznawana przez nich ideologia jest mi bliska i w pełni mi
odpowiada.
Dz., lat 18: Mam mało do powiedzenia na ich temat, gdyŜ jest mało informacji o tym czym
się zajmują na tych spotkaniach.
Dz., lat 18: Wydaje mi się, Ŝe z KSM-em. UwaŜam, Ŝe jest to jedna z tych grup, których
powinno być jak najwięcej. Przyczynia się ona do większego rozwoju duchowego młodzieŜy,
takŜe tej trudnej.
Ch., lat 19: W swojej parafii spotkałem się z róŜnymi grupami, takimi jak: KSM, Oaza,
Akcja Katolicka. UwaŜam, Ŝe powinny takie grupy istnieć.

Wydaje się, iŜ najbardziej popularnymi małymi grupami religijnymi są: Katolickie Stowarzyszenie MłodzieŜy, grupy oazowe, schole parafialne oraz Kółka
RóŜańcowe. MoŜna przypuszczać, Ŝe KSM jest najbardziej dynamicznie rozwijającą się grupą. W wielu parafiach powstają takie grupy, a młodzieŜ chętnie się
nie angaŜuje. Nie maleje teŜ w sposób znaczący zainteresowanie Ruchem Światło-śycie. Z powyŜszych grup religijnych bardzo często wywodzą się takŜe
członkowie scholi czy ministrantów.
Zadawalający jest fakt, iŜ młodzieŜ angaŜuje się w działalność tradycyjnych
grup religijnych, jakimi są Kółka RóŜańcowe. Nieco mniejszym zainteresowaniem cieszą się takie grupy religijne jak: zespoły charytatywne, ministranci, Akcja Katolicka. MłodzieŜ wybiera takie (chociaŜ niezbyt często) grupy jak: Legion
Maryi, odnowa w Duchu Świętym, harcerstwo, przymierze rodzin, domowy Kościół, tercjarze, neokatechumenat i inne. MoŜna sądzić, iŜ zaangaŜowanie się w
działalność grup religijnych zaleŜy od wychowania w rodzinie, a takŜe od pracy
duszpasterzy i katechetów.
PYTANIE TRZECIE: Jakie jest Twoje zdanie dotyczące roli małych grup religijnych dla Ŝycia parafialnego i ogólnokościelnego?
Lp.

1.
2.
3.
4.

Opinia

Są potrzebne
Nie są potrzebne
Nie mam
zdania
Wpływ na
rozwój duchowy

Dz. (N)

%

Ch. (N)

%

Razem (N)

%

433

53,19

220

44,00

653

49,69

44

5,40

47

9,40

91

6,92

110

13,52

116

23,20

226

17,20

95

11,67

59

11,80

154

11,72
143

5.

PrzybliŜają do
Boga
Dla towarzystwa
Razem

6.

129

15,85

57

11,40

186

14,15

3
814

0,37
100

1
500

0,20
100

4
1314

0,31
100

O roli małych grup religijnych młodzi ludzie wyraŜają się w następujący
sposób:
Dz., lat 18: Są potrzebne, gdyŜ zbliŜają do siebie wspólnotę parafialną. Zadanie takich
grup jest bardzo duŜe zarówno dla wspólnoty parafialnej, jak i całego Kościoła.
Dz., lat 18: UwaŜam, Ŝe są potrzebne (szczególnie dla młodzieŜy) poniewaŜ uczą jak poznać Chrystusa. Pozwalają na rozwiązanie wątpliwości dotyczących wiary oraz uczą jak
trwać przy Jezusie. Zachęcają ludzi do bliŜszego poznania Chrystusa.
Dz., lat 18: Małe grupy pomagają ludziom w małym gronie bliŜej poznać Boga. Ludzie
przebywający w gronie ludzi w swoim wieku o podobnych ideałach, stają się swobodnymi i
potrafią otwarcie mówić na temat Boga i wiary w Niego.
Dz., lat 18: Myślę, Ŝe grupy religijne wzbogacają i urozmaicają Ŝycie parafialne. Członkowie grup uczestniczą w nocnych czuwaniach, procesjach i pielgrzymkach. Organizują akcje i pomagają księŜom.
Dz., lat 18: Bardzo dobrze, Ŝe działają takie grupy. Są bardzo potrzebne, zbliŜają wiernych do Boga i do Kościoła.
Dz., lat 18: Powinna być oparciem duchowym dla ich członków, by czuli się jak w jednej,
wielkiej rodzinie, pomagali sobie w rozwiązywaniu róŜnych problemów.
Ch., lat 21: Moim zdaniem spotkania w takich grupach pozwalają na cenne spędzenie
czasu, odnalezienie właściwej drogi i wyraŜenie uwielbienia Boga w sposób interesujący
młodzieŜ.
Dz., lat 18: UwaŜam, Ŝe takie grupy są potrzebne i szczególne dla Kościoła. Przez takie
stowarzyszenia wiele osób odnajduje swoje powołanie i nawraca się.

Prawie 50% badanej młodzieŜy wyraŜa przekonanie, iŜ małe grupy religijne
są bardzo potrzebne dla Ŝycia parafialnego i ogólnokościelnego. Do tego przekonania młodzi ludzie włączają inne opinie odnoszące się do roli małych grup.
Mówią zatem, iŜ małe grupy religijne wywierają duŜy wpływ na rozwój duchowy (11,72%), przybliŜają do Boga (14,15%). Jedynie około 24% maturzystów
uwaŜa, Ŝe małe grupy religijne nie są potrzebne, bądź nie mają na ich temat swojego zdania.
PYTANIE CZWARTE: Wyraź swoją opinię na temat sekt religijnych
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
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Opinia
Są niebezpieczne
Zniewalają
Kłamią
Nie mam zdania
Sekty są potrzebne

Dz. (N)
463
102
28
189
44

Ch. (N)
287
74
32
105
40

Razem (N)
750
176
60
294
84

Maturzyści w następujący sposób wyraŜali swoją opinię na temat sekt:
Ch., lat18: Sekty religijne są niewątpliwie duŜym zagroŜeniem. NaleŜą do nich ludzie,
którzy szukają jakiejś odnowy w Ŝyciu, dotychczasowa „wiara” nie przyniosła im satysfakcji.
Są to ludzie łatwo ulegający wpływom innych.
Ch., lat18: Moim zdaniem sekty powstają, gdy jakiś cwaniak chce zbić łatwy interes. Wciska niewinnym ludziom głupoty, oni idą do takiej sekty, w której muszą cięŜko pracować, Ŝeby
dostać się do nieba. Oczywiście cięŜko pracując nabijają portfel przywódcy. Gdy przywódca
się znudzi, mówi, Ŝe będzie koniec świata, oni popełniają samobójstwo, a przywódca ma kasę.
Ch., lat 18: Sekty istnieją, gdyŜ są młodzi ludzie, którym brakuje zrozumienia wśród ludzi,
duchownych, albo ze względu na wychowanie nie odwaŜą się zwierzyć innym ze swoich problemów dotyczących formacji duchowej. Wtedy uciekają do sekt, które obiecują piękne Ŝycie.
Ch., lat 18: Sekty religijne odciągają ludzi od prawdziwego Boga, uczą Ŝyć w zakłamaniu.
Silnie działają na psychikę członków, którzy są potem nieuŜyteczni w Ŝyciu.
Ch., lat 20: Sekty są bardzo złe, zniewalają człowieka i go omamiają. Szerzą błędną naukę o Chrystusie. Jestem bardzo przeciwny sektom.
Dz., lat 18: Jest to coś niezgodnego z prawem. Trafiają tam głównie osoby nieśmiałe, naiwne, zagubione. Przez swoja postawę stają się ofiarami nawiedzonych ludzi, którzy nie chcą
pomagać, a szkodzić.
Ch., lat 18: Sekty z reguły są zgromadzeniami religijnymi, które skupiają ludzi słabych
lub niebezpiecznych dla otoczenia, gdyŜ takiego właśnie zachowania wymaga od nich grupa.
Sekty nie są niczym dobrym, poniewaŜ czynią z człowieka wrak psychiczny, często wypaczają
jego hierarchię wartości poprzez kultywowanie niezgodnych z prawem obrzędów.

MłodzieŜ wyraŜając swoja opinię na temat sekt religijnych w zdecydowanej
większości uwaŜa, Ŝe są one bardzo niebezpieczne dla człowieka. Maturzyści
twierdzą teŜ, iŜ sekty kłamią i zniewalają człowieka. Sporo osób nie ma wyrobionego zdania na temat sekt. Ten stan rzeczy moŜe być związany z tym, Ŝe w
obrębie diecezji, nie działają zbyt dynamicznie sekty religijne. Spotyka się czasami tylko epizody związane z działalnością satanistów.
PYTANIE PIĄTE: Jeśli zastanawiałeś się nad przynaleŜnością do małych grup
religijnych w swoim Ŝyciu, to czego oczekiwałabyś/oczekiwałbyś od takiej grupy
i jakie potrzeby chciałbyś/chciałabyś w niej zrealizować?
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.

Oczekiwania
i potrzeby

Pogłębienie
wiary
Wsparcie
i akceptacja
Pomaganie
innym
Poznanie Kościoła
Inne

Dz. (N)

%

Ch. (N)

%

Razem (N)

%

351

37,49

158

34,12

509

6,36

119

12,70

63

13,61

182

13,00

97

10,35

59

12,75

156

11,14

58
58

6,19
6,19

2
26

0,43
5,61

60
84

4,28
6,00

145

6.

Brak odpowiedzi. (Nie zastanawiałem się na
ten temat)
Razem

254
937

27,08
100

155
463

33,48
100

409
1400

9,22
100

MłodzieŜ maturalna wymienia swoje oczekiwania i potrzeby związane z
przynaleŜnością do małych grup religijnych:
Dz., lat 18: Od takiej grupy oczekiwałabym wsparcia duchowego.
Dz., lat 18: Oczekiwałabym więcej rozmowy, dyskusji na temat róŜnych spraw. Chciałabym, aby ksiądz równieŜ z nami dyskutował i nauczał nas, co jest dobre, a co złe.
Dz., lat 18: Chciałabym naleŜeć do grupy religijnej, w której panowałaby atmosfera pełna zaufania, gdzie nie wstydziłabym się swoich pytań.
Ch., lat 18: Chciałbym, aby grupa religijna, do której naleŜę zbliŜała mnie ku Bogu.
Chciałbym, aby grupa religijna pokazała mi, jak mam być dzieckiem wobec miłosiernego Ojca.
Ch., lat 18: Oczekiwałbym wsparcia duchowego, zrozumienia i chciałbym poznać wielu
nowych ludzi.
Ch., lat 18: Chciałbym lepiej poznać Boga i zrozumieć to, czego nie rozumiem. Chciałbym teŜ, Ŝeby mnie traktowano na równi z innymi i Ŝeby wszyscy tworzyli jedność, Ŝeby wszyscy byli mili dla siebie i sobie wzajemnie pomagali.
Dz., lat 18: Chciałabym, aby na takich spotkaniach omawiano sprawy mnie nurtujące,
dotyczące religii i Ŝycia.

Badana młodzieŜ maturalna w przynaleŜności do małych grup religijnych
upatrywałaby szansy na pogłębienie swojej wiary (36,36%), wsparcia i akceptacji (13%), poznania Kościoła i pomagania innym ludziom (15,42%).
Wydaje się, iŜ młodzieŜ widzi ogromną rozwojową szansę, którą moŜe realizować w małych grupach religijnych. Głównie chodziłoby o zaspokajanie
potrzeb religijnych i osobowościowych.

III. Podsumowanie i wnioski
Małe grupy to szczególny przedmiot zainteresowania psychologii społecznej. JednakŜe problem małych grup podejmowany jest przez teologów w aspekcie religijnym. Grupa istnieje wtedy, jeśli jest stanowiona przynajmniej przez
dwie osoby, będące ze sobą w bezpośredniej interakcji. Grupy posiadają wspólne
normy, mają wspólne cele, tworzą rozwiniętą strukturę i mają poczucie odrębności swojej grupy w stosunku do innych grup. Grupy są zjawiskiem powszechnym. Wywierają one bardzo silny wpływ na swoich członków. Ten wpływ moŜe
być bądź pozytywny, bądź negatywny. Zrozumienie procesów grupowych osiągnięte w wyniku badań nad małymi grupami, moŜe pozwolić danej grupie na

146

zwiększenie jej pozytywnych wpływów na osobę i na zmniejszenie wpływów
negatywnych.
Szczególne znaczenie w Ŝyciu Kościoła odgrywają małe grupy religijne.
Chronią one bowiem człowieka przed osamotnieniem i bezsilnością, dodają mu
odwagi. Stanowią formę sprzeciwu wobec anonimowości, makroorganizacji
wieku techniki, autorytaryzmowi i nadmiernej instytucjonalizacji Ŝycia kościelnego. W Kościele moŜna mówić o takich grupach jak: wspólnota i zrzeszenie.
Wspólnota to mała grupa oparta na interakcjach bezpośrednich, osobistych, na
wysokim poziomie zaangaŜowania emocjonalno-uczuciowego członków w
sprawy grupy i na wysokim stopniu identyfikacji członków z grupą.
Zrzeszenie odnosi się do grupy zorganizowanej dla realizacji określonego
celu, opartej na interakcjach pośrednich, rzeczowych i domagających się jedynie
częściowej identyfikacji członków z grupą. Warto nadmienić, iŜ te dwie formy
grup społecznych wzajemnie się warunkują i przenikają. W kontekście analizy
małych grup religijnych pojawia się problem sekt. Sekta religijna jest grupą wyznaniową wyodrębnioną z danej, rozwiniętej i zinstytucjonalizowanej religii, z
określonego Kościoła czy denominacji, albo teŜ ortodoksyjnego buddyzmu, hinduizmu czy islamu. NaleŜy podkreślić róŜnorodność sekt. MoŜna więc mówić o
sektach o charakterze religijnym, politycznym, edukacyjnym czy teŜ terapeutycznym, albo o sektach prowadzących działalność handlową.
W artykule przedstawione są badania maturzystów, na próbie 1314 osób w
związku z tematem: Znaczenie małych grup religijnych w Ŝyciu wspólnot parafialnych. Metodą uŜytą w badaniach była ankieta zawierająca pięć pytań. Na
podstawie tych badań moŜna postawić następujące wnioski:
• Młodzi ludzie interesują się istnieniem i funkcjonowaniem małych grup religijnych. Wielu z nich wyraŜa przekonanie, Ŝe te grupy mają ściśle określony cel.
Stąd teŜ sami chcą się włączyć do realizacji tego celu. Grupa religijna mająca
jasny cel wywiera więc większy wpływ na osobowość swoich członków. W grupach religijnych podstawowy cel wyznacza wspólną orientację na zadanie. Poszczególnym członkom takiej grupy zaleŜy więc na osiągnięciu celu grupowego i
nie jest dla nich waŜne, kto przyczyni się do tego najbardziej.
• MoŜna powiedzieć, Ŝe najbardziej popularnymi grupami religijnymi w diecezji
siedleckiej są: KSM, Ruch Światło-śycie, schole parafialne oraz Kółka RóŜańcowe. ZaangaŜowanie się w działalność grup religijnych w duŜej mierze zaleŜy
od wychowania w rodzinie, a takŜe od pracy duszpasterzy i katechetów.
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• Badani maturzyści w małych grupach religijnych upatrują szansy na zwiększenie dynamiki Ŝycia parafialnego, a takŜe ogólnokościelnego. Pozwalają ludziom
poznać naukę Kościoła i Ŝyć zasadami ewangelicznymi.
• Silną konkurencję dla działalności małych grup religijnych mogą stanowić
sekty. MłodzieŜ dostrzega zagroŜenia z ich strony i uwaŜa, Ŝe zjawisko sekt jest
bardzo niebezpieczne dla współczesnego człowieka. Badani uwaŜają, iŜ sekty
manipulują i zniewalają człowieka.
• Ankietowana młodzieŜ w przynaleŜności do małych grup religijnych widzi
większą moŜliwość pogłębiania swojej wiary, wsparcia i akceptacji, bliŜszego
poznania Kościoła i pomagania innym ludziom. Chodzi zatem przede wszystkim
o zaspokojenie potrzeb religijnych, ale takŜe szeroko rozumianych potrzeb natury osobowościowej.

Na zakończenie warto wymienić istotną cechę małej grupy, jaką jest spoistość. Jest ona bowiem pochodną atrakcyjności grupy dla ich członków. JeŜeli
więc mała grupa religijna jest atrakcyjna dla swoich członków, jest tym samym
spoista. Atrakcyjność grupy zaleŜy od tego, czy ma ona takie cechy (właściwości), które pozwalają na zaspokojenie potrzeb jej członków. Grupa religijna moŜe być atrakcyjna ze względu na swoich członków, na swój cel lub na inną aktywność. Spoistość małych grup religijnych moŜe zaleŜeć od osobowości ich
liderów, a sama spoistość wpływa na uaktywnianie się zdolności liderów i
członków grup, co wysoko koreluje z ich produktywnością.
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TOMASZ WIELEBSKI

Indywidualne formy duszpasterstwa chorych

Troska o chorych zajmuje ciągle waŜne miejsce w nauczaniu i praktyce Kościoła1. PapieŜ Jan Paweł II w Adhortacji apostolskiej Christifideles laici stwierdził: Trzeba, aby bezcenne dziedzictwo, które Kościół otrzymał od Jezusa Chrystusa, »lekarza ciała i duszy« nie tylko nie zostało uszczuplone, lecz by rosła
jego wartość stale wzbogacana i pomnaŜana przez podjętą z nowym zapałem
duszpasterską działalność prowadzoną dla chorych i cierpiących i razem z nimi.
Musi to być działalność, która umoŜliwi i stworzy warunki do skupienia uwagi
na człowieku, do obecności przy nim i z nim, do wysłuchania go, dialogu i
współczucia oraz konkretnej pomocy w tych momentach, w których z powodu
choroby i cierpienia na cięŜką próbę zostaje wystawione nie tylko jego zaufanie
do Ŝycia, ale takŜe sama wiara w Boga i w Jego ojcowską miłość (ChL 54).

1

Wyrazem duszpasterskiej troski Kościoła o chorych jest między innymi wydanie nowej
księgi liturgicznej Sakramenty chorych (1972), opublikowanie listu J a n a P a wł a I I o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia Salvificii doloris (1984), a takŜe ustanowienie w 1992 r. Światowego Dnia Chorego i związane z jego obchodami coroczne orędzia papieskie. Aby lepiej organizować i koordynować pracę wśród chorych, w 1985 r. została powołana do Ŝycia Papieska Komisja
ds. Duszpasterstwa Pracowników SłuŜby Zdrowia, przekształcona później w Papieską Radę ds.
Duszpasterstwa SłuŜby Zdrowia (1988), na czele której stoi kard. J a v i e r Lo z a n o B a r r a g a n .
Wspomniana Rada opublikowała szereg dokumentów stanowiących waŜny wkład w rozwój i
promocję duszpasterstwa chorych: Formacja kapłańska a duszpasterstwo słuŜby zdrowia (1991);
Światowy Dzień Chorego. Dlaczego i jak obchodzić? (1992); Karta Pracowników SłuŜby Zdrowia
(1995). Rada ds. Duszpasterstwa SłuŜby Zdrowia wydaje teŜ, ukazujący się w pięciu językach,
periodyk „Dolentium Hominum”, a takŜe organizuje szereg konferencji i spotkań poświęconych
zagadnieniom związanym z posługą chorym i pracownikom słuŜby zdrowia.
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Uwarunkowania czasów współczesnych wymagają od duszpasterzy personalnego podejścia do kaŜdego człowieka i łączenia form duszpasterstwa masowego z duszpasterstwem indywidualnym. Tę prawdę wyraŜa w swoim nauczaniu
papieŜ Jan Paweł II: Ludzie nie chcą być częścią anonimowego, przelęknionego
tłumu, chcą być rozpoznani i wezwani po imieniu, chcą iść bezpiecznie po ścieŜkach Ŝycia, chcą, by ich odnaleziono, jeśli się zagubią, by ich kochano, chcą
otrzymać zbawienie jako najwyŜszy dar BoŜej miłości: to właśnie czyni Jezus
Dobry Pasterz, a wraz z Nim kapłani (PDV 82).
Indywidualne formy duszpasterstwa chorych i związane z nimi osobowe
kontakty z ludźmi cierpiącymi są konkretną realizacją ewangelizacyjnej misji
Kościoła, do której wzywa Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandii: Oprócz
ogólnego głoszenia Ewangelii staje się godne uznania i waŜne prywatne głoszenie Ewangelii: od osoby do osoby. Metodą taką posługiwał się często sam Pan.
Świadczą o tym rozmowy z Nikodemem, Zacheuszem, Samarytanką (...). To samo
czynili Apostołowie (...). Nie powinno dojść do tego, aby na skutek konieczności
niesienia Dobrej Nowiny do licznych rzesz ludzi zapomniano o tej formie, która
dotyczy sumienia poszczególnego człowieka i porusza słowem od kogoś innego
(EN 46).
Pragnąc odpowiedzieć na wezwanie papieŜa Jana Pawła II do odnowy duszpasterstwa chorych, a takŜe mając na względzie konieczność rozwijania duszpasterstwa indywidualnego, które jest odpowiedzią Kościoła na sytuację człowieka
w szczególnych okresach jego Ŝycia2, pragnę zwrócić uwagę na odwiedziny chorych w domach, poradnictwo duszpasterskie, działalność środków społecznego
przekazu oraz propagowanie idei Apostolstwa Chorych. Przeprowadzone badania pokazują, Ŝe wspomniane formy indywidualnego duszpasterstwa chorych nie
są jeszcze na polskim gruncie dosyć rozwinięte i wymagają intensywniejszego
rozwoju3.

I. Odwiedziny chorych w domach
Choroba związana jest z cierpieniami fizycznymi i psychicznymi. Oprócz
dolegliwości fizycznych związanych z bólem i unieruchomieniem, pojawiają się
2

A. To mk i e wi c z: Duszpasterstwo indywidualne. W: Teologia pastoralna. T. 2. Teologia
pastoralna szczegółowa. Red. R. K a mi ń s k i. Lublin 2002 s. 599.
3
Autor artykułu przeprowadził w 1998 r. badania ankietowe wśród 350 chorych szpitalach
Poznania, Otwocka i Lublina, a takŜe wśród 110 kapelanów szpitalnych z całej Polski. Wyniki
przeprowadzonych badań pozwalają na ukazanie realizowanych indywidualnych form duszpasterstwa chorych oraz na sformułowanie postulatów pastoralnych.
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równieŜ cierpienia duchowe. Związane są one z wyłączeniem człowieka z Ŝycia
publicznego i społecznego, które często znajduje swój wyraz w poczuciu osamotnienia i niemoŜliwości realizacji swoich planów Ŝyciowych. U chorych pojawiają się pytania dotyczące sensu Ŝycia i cierpienia oraz zachodzi proces zmiany w spojrzeniu na wyznawany dotychczas świat wartości. W obliczu choroby
sprawy nadające sens Ŝyciu człowieka, stają się nic nie znaczącymi epizodami.
Człowiek chory potrzebuje kontaktów z Ŝyczliwymi i przyjaznymi jemu osobami, które przywrócą sens Ŝycia i pomogą przetrwać trudne chwile egzystencji.
Układ treści rytuału chorych4 rozpoczynający się od odwiedzin chorych połączonych z liturgią słowa BoŜego i udzielaniem Komunii św., a dopiero później
omawiający liturgię sakramentu namaszczenia i Wiatyku pokazuje, Ŝe Kościół
stopniowo przygotowuje chorych na przyjęcie posługi religijnej, stosownie do
ich potrzeb duchowych i moŜliwości jej przyjęcia przez konkretnego chorego5.
ChociaŜ odwiedzanie chorych jest zadaniem całej wspólnoty Kościoła, to obowiązek ten szczególnie spoczywa na proboszczu i jego współpracownikach (por.
SCH nr 35), którzy pokrzepiając chorych słowami wiary i pouczając o znaczeniu
ludzkiej choroby w tajemnicy zbawienia, mają ich doprowadzić do poboŜnego i
częstego uczestniczenia w sakramentach pokuty i Eucharystii, zaleŜnie od osobistej sytuacji, a zwłaszcza do przyjęcia w stosownym czasie namaszczenia chorych i Wiatyku (SCH 43)6.

4

Pierwszy polski przekład księgi liturgicznej Sakramenty chorych ukazał się w 1978 r., a następny, poprawiony, w 1998 r. – zob. Sakramenty chorych. Obrzędy i duszpasterstwo. Katowice
1998. (Dalej skrót: SCH).
5
Cz. K r a k o wi a k: Odwiedziny i Komunia św. chorych. CTh 50:1980 f. 2 s. 107.
6
W krajach Europy Zachodniej niektórzy świeccy, spełniający posługę pastoralną w duszpasterstwie chorych, zaczęli domagać się moŜliwości spełniania funkcji zarezerwowanych tylko
kapłanom – udzielania sakramentu chorych i sprawowania sakramentu pokuty. Swoje Ŝądania
argumentowali wielkim pragnieniem chorych przyjęcia sakramentów świętych, niemoŜliwym często do realizacji z powodu braku kapłanów.
Wspomniane Ŝądania oraz inne, niezgodne z Tradycją i nauczaniem Kościoła naduŜycia w
posłudze świeckich, legły u podstaw opracowania i opublikowania w 1997 r. Instrukcji o niektórych kwestiach dotyczących współpracy wiernych świeckich w ministerialnej posłudze kapłanów.
We wspomnianym dokumencie sygnowanym przez osiem Kongregacji watykańskich czytamy:
Niezliczone są przykłady dzieł i czynów miłosierdzia wobec chorych, które podejmują osoby nie
wyświęcone zarówno pojedynczo, jak i w róŜnych formach apostolatu zespołowego. Dzięki temu
chrześcijanie są obecni w pierwszej linii w świecie cierpienia i choroby. Tam gdzie wierni nie
wyświęceni towarzyszą cierpiącym w najtrudniejszych chwilach, winni przede wszystkim wzbudzić
w nich pragnienie przyjęcia sakramentu pokuty i namaszczenia chorych, kształtując
w nich
naleŜyte usposobienie i pomagając w dobrym przygotowaniu się do indywidualnej spowiedzi sakramentalnej oraz do przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych. (...) Osoby nie będące kapłanami nie mogą Ŝadnym przypadku udzielać namaszczenia ani olejem poświęconym dla namaszczenia chorych, ani nie poświęconym. (...) ZastrzeŜenie posługi namaszczenia wyłącznie kapłanom
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Czy duszpasterze odwiedzają systematycznie chorych? Z przeprowadzonych
badań wynika, Ŝe 57,4 % respondentów jest przekonanych o systematycznych
odwiedzinach chorych w domach przez miejscowych duszpasterzy. O niesystematycznym odwiedzaniu chorych przez kapłanów wypowiada się 10,9 % badanych. 31,7 % respondentów twierdzi, Ŝe nie wie, jak często chorzy są odwiedzani
przez kapłanów.
Spotkanie kapłana z chorym ma wymiar sakramentalno-modlitewny oraz
międzyosobowy. Chorzy darzą kapłana zaufaniem związanym ze świadomością
ich bezwarunkowej akceptacji. Kontakt chorego z kapłanem moŜe wyzwolić
chęć szczerej rozmowy stanowiącej część procesu leczniczego7. Uwzględniając
róŜnorodny stopień wraŜliwości religijnej chorych, kapłan powinien na początku
swoich odwiedzin wykazać duŜo Ŝyczliwości i empatii, co moŜe pomóc w przezwycięŜaniu stereotypów związanych z fałszywymi wyobraŜeniami dotyczącymi
Kościoła oraz religii i w konsekwencji doprowadzić chorych do przyjęcia sakramentów.
Obecność kapłana będącego przedstawicielem wspólnoty parafialnej i zanoszone za chorego modlitwy stanowią konkretny wyraz miłości Chrystusa i Kościoła do osób cierpiących. Takie wizyty odbudowują zerwaną na skutek choroby więź ze wspólnotą ludzi zdrowych, a takŜe stanowią okazję do wzajemnej
wymiany dóbr duchowych. Odwiedziny duszpasterza stanowią równieŜ przypomnienie o konieczności poszanowaniem godności kaŜdego chorego.
A jaka jest wiedza badanych respondentów, dotycząca stosowanych przez
kapłanów form duszpasterskich w czasie odwiedzin chorych? Duszpasterze podczas odwiedzin chorych najczęściej ich spowiadają i udzielają Komunii św.
(60,3 %) oraz prowadzą z nimi rozmowy (30,9 %). Sakramentu namaszczenia
chorych 21,4 % udziela kapłanów, a 5,4 % odprawia mszę św. w domu chorych.
Biorąc pod uwagę fakt, Ŝe 60 % badanych chorych nie przyjęło sakramentu namaszczenia chorych, moŜna stwierdzić, Ŝe duszpasterze pracujący w parafiach
nie doceniają tej formy niesienia pomocy ludziom cierpiącym. Potrzebna jest
dalsza praca nad zmianą mentalności kapłanów i doprowadzenie do takiego stanu, aby częściej udzielali przygotowanym chorym tego sakramentu8. Godnym

wynika stąd, Ŝe sakrament ten jest związany z odpuszczeniem grzechów i z godnym przyjęciem
Eucharystii (art. 9).
7
K. O s i ń s k a: Spojrzenie lekarza na sakrament namaszczenia chorych. W: Ludzie chorzy i
starsi w Kościele. Red. J. C h a r yt a ń s k i. Warszawa 1981 s. 132.
8
PapieŜ J a n P a we ł I I podkreśla, Ŝe sprawowanie sakramentu namaszczenia chorych stanowi szczyt róŜnych działań duszpasterskich podejmowanych wśród chorych przebywających w
domach, szpitalach i innych miejscach – zob. J a n P a we ł I I: Homilia wygłoszona podczas mszy
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naśladowania jest postawa badanych kapelanów szpitalnych, z których 93,6 %
traktuje udzielanie sakramentu namaszczenia chorych jako jedną z najczęściej
stosowanych form pracy z chorymi.
Koniecznym wydaje się teŜ uwraŜliwienie duszpasterzy na potrzebę cotygodniowej celebracji Komunii św., wspólnej medytacji Pisma św. i rozmów9. Przy
obecnej organizacji pracy w parafiach, gdzie większość zadań podejmują duchowni, zrealizowanie tego postulatu wydaje się być niemoŜliwe do spełnienia.
ZaangaŜowanie odpowiednio przygotowanych i uformowanych ludzi świeckich
moŜe jednak pomóc duchownym w zreorganizowaniu i „odklerykalizowaniu”
duszpasterstwa chorych, w którym, zgodnie z zaleceniami rytuału obrzędów
sakramentów chorych, laikat powinien odgrywać coraz większą rolę (por. SCH
4, 33). Zadaniem laikatu jest informowanie duszpasterzy o duchowy i materialnych potrzebach ludzi chorych i starszych, czynny udział w szeroko rozumianej
pomocy chorym, jak teŜ przygotowanie ich do przyjęcia sakramentów i zanoszenie im Komunii św. (por. SCH 34)10.
Jedną z waŜniejszych płaszczyzn współpracy duchownych i świeckich w
duszpasterstwie chorych jest działalność parafialnego zespołu charytatywnego.
Do jego podstawowych zadań naleŜy nie tylko mobilizacja charytatywna wspólnoty Ludu BoŜego, ale równieŜ stałe rozpoznawanie potrzeb ludzi przeŜywających załamania psychiczne, opuszczenie i samotność. Parafialny zespół charytatywny ma równieŜ za zadanie zwrócić uwagę na chorych fizycznie i psychicznie,
starych, niepełnosprawnych ruchowo, słuchowo, wzrokowo i umysłowo11. Niesienie pomocy tym osobom powinno obejmować zarówno troskę duchową, jak
teŜ materialno-pielęgnacyjną. W posługę chorym powinni zaangaŜować nie tylko
kapłani odwiedzający chorych z posługą sakramentalną, ale równieŜ klerycy,
młodzieŜ, ministranci, członkowie róŜnorakich grup działających na terenie parafii i wykwalifikowany personel medyczny. Do ich zadań naleŜy odwiedzanie
chorych, prowadzenie z nimi rozmów, opieka pielęgniarska załatwianie spraw w
urzędach, sprzątanie, wykonywanie zakupów pomoc materialna12. Członkowie
parafialnych zespołów charytatywnych mogą równieŜ przygotowywać chorych
św. z udziałem chorych i niepełnosprawnych (Wellington, 23 XI 1986). W: J a n P a we ł I I: Ewangelia cierpienia. Red. J. P o n i e wi e r s k i. Kraków 1997 s. 127.
9
Świętość. Dar i zadanie. W: II Polski Synod Plenarny. Warszawa–Poznań 2001 s. 247 nr
54.
10
K r a k o wi a k: Odwiedziny i Komunia św., dz. cyt., s. 112.
11
Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o pracy charytatywnej w parafiach (19 XI 1986).
W: W. P r z yg o d a: Funkcja charytatywna Kościoła po Soborze Watykańskim II. Lublin 1998 s.
259—260.
12
M. P a wl o s: Duszpasterstwo chorych w parafii wielkomiejskiej. W: W trosce o niepełnosprawnych. Red. J. K u l i k. Łódź–Warszawa 1981 s. 118—121.
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do przyjęcia sakramentów i uczestniczyć razem z nimi i ich najbliŜszymi w
mszach św. odprawianych w domach chorych. Czynne uczestnictwo krewnych i
znajomych w takich mszach św. pokazuje, Ŝe w Kościele istnieje wewnętrzna
jedność rozumiana w wymiarze wertykalnym i horyzontalnym13. Członkowie
parafialnych zespołów charytatywnych mogą takŜe dostarczać chorym prasę i
ksiąŜki religijne, a takŜe nagrywać przy pomocy magnetofonu lub kamery rekolekcje lub inne uroczystości religijne w parafii i następnie odtwarzać je
podopiecznym14.
Respondentów zapytano o to, czy członkowie parafialnych zespołów charytatywnych odwiedzają chorych w domach. Twierdząco na to pytanie odpowiedziało 14,6 % respondentów, natomiast 6 % respondentów uwaŜało, Ŝe członkowie parafialnego zespołu charytatywnego nie odwiedzają chorych w domach.
Ponad połowa respondentów (56 %) nie wiedziała, czy członkowie parafialnego
zespołu charytatywnego odwiedzają chorych w domach.
W świetle przeprowadzonych badań moŜna wyciągnąć wniosek, Ŝe albo
praktyka odwiedzania chorych przez członków parafialnych zespołów charytatywnych nie jest powszechnie stosowana, albo występują braki w informowaniu
o Ŝyciu parafii. Tego typu informacje powinny znaleźć swoje miejsce w gablotach kościelnych, gazetkach parafialnych i parafialnych stronach internetowych.
Trzeba dzielić się informacjami na temat realizowanych dzieł charytatywnych i
zachęcać wiernych do włączanie się w świadczenie pomocy chorym i cierpiącym.
Pomocą medyczną chorym odwiedzanym w domach mogą słuŜyć dynamicznie rozwijające się w Polsce stacje opieki Caritas, obejmujące swoim zasięgiem
teren kilku parafii. W stacjach opieki Caritas pracują pielęgniarki wyposaŜone w
samochody i sprzęt medyczny. Odwiedzają one chorych w domach, świadcząc
potrzebne usługi medyczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze (zastrzyki, kąpiele, ćwiczenia rehabilitacyjne). Obecnie działają w Polsce 172 stacje opieki Caritas15.
Porównując koszt finansowania najmniejszego domu opieki społecznej trzeba
stwierdzić, Ŝe utrzymanie stacji opieki Caritas jest nieporównywalnie małe16.
Wśród pracowników stacji opieki Caritas znajdują się równieŜ siostry zakonne,
do zadań których naleŜy pełniona w imieniu Kościoła działalność apostolska i
dobroczynna (por. PC 8). ZaleŜnie od charakteru swoich instytutów zakonnych i

13

J. S t e fa ń s k i: Sakrament chorych w reformie Soboru Watykańskiego II. Poznań 1988 s.

237.
14

W. P r z yg o d a: Parafialny zespół charytatywny. RT 45:1998 z. 6 s. 232.
Leksykon Kościoła katolickiego w Polsce. Warszawa 2003 s. 260—261.
16
L. Wo ł o s i u k: Dawajcie, a będzie wam dane. TP 1997 nr 48 s. 10.
15
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osobistych moŜliwości, podejmują one prace w pielęgniarstwie parafialnym i
działalności charytatywnej17.
Wydaje się, Ŝe jeszcze w niedostatecznym stopniu duszpasterze i laikat realizują wezwania Magisterium Kościoła do systematycznego odwiedzania chorych w domach. W sposób szczególny naleŜy zadbać o to, aby chorzy mogli często przyjmować Komunię św. (por. SCH 52). W realizacji tego postulatu moŜe
pomóc działalność nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Przyjęcie Komunii
św., prowadzone rozmowy, wspólna modlitwa oraz medytacja Pisma św. pomoŜe
chorym w zaakceptowaniu cierpienia i uzyskaniu sił do przezwycięŜenia poczucia izolacji i samotności.

II. Poradnictwo duszpasterskie
Człowiek doby współczesnej Ŝyje w czasach głębokiego przełomu, w którym jego inteligencja i praca spowodowały głębokie przemiany na polu naukowo-technicznym i w Ŝyciu społeczno-kulturalnym. Postęp wiedzy i rozwój techniki dostarczają nie tylko nowych dóbr materialnych i zdobyczy cywilizacyjnych, ale równieŜ umoŜliwiają dostęp do bogactwa intelektualnego i kulturalnego całej ludzkości. Nowe środki komunikacji ułatwiające wymianę myśli, umoŜliwiają teŜ coraz szerszy udział w wydarzeniach mających miejsce w róŜnych
częściach świata. Zdobycze nauk biologicznych, psychologicznych i społecznych
pomagają człowiekowi głębiej wnikać w bogactwo swojej istoty (por. DM 10).
Szybkie przemiany, a takŜe świadomość wielorakich rozdźwięków rodzi lub
wzmaga brak równowagi w dzisiejszym świecie (por. KDK 8). U człowieka
współczesnego wzrasta egzystencjalny lęk (por. RH 15) związany z zagroŜeniem
światowego konfliktu nuklearnego, a takŜe produktów cywilizacji materialistycznej, przyjmujących prymat rzeczy w stosunku do osoby. Przy pomocy środków zrodzonych na skutek rozwoju współczesnej cywilizacji, poszczególne jednostki, czy nawet całe środowiska, wspólnoty, społeczności lub narody mogą
zapanować nad innymi ludźmi i pozbawić ich wewnętrznej wolności (por. DM
11). Często człowiek sam pozbawia się wewnętrznej wolności, stając się
niewolnikiem rzeczy, stosunków ekonomicznych czy swoich własnych
wytworów (por. RH 16).
Źródłem lęków i cierpień współczesnego człowieka są teŜ szybkie i głębokie
przemiany zachodzące w społecznościach lokalnych, których znaczenie wyraźnie
17

Instrukcja o współpracy zakonnic z duszpasterstwem parafialnym (12—13 VI 1996). W:
Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski 1966—1998. Lublin 1999 s. 308.
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zmniejszyło się po drugiej wojnie światowej18. Na skutek powstania wielkich
regionów przemysłowych, jednostki naleŜące do społeczności lokalnych zostały
zmuszone do przemieszczania się w przestrzeni i oderwania się od miejsca i
środowiska pochodzenia. Spowodowało to utratę poczucia bezpieczeństwa, w
zachowaniu którego pomagały dominujące w tradycyjnych społecznościach lokalnych stosunki osobowe, łatwa identyfikacja „swoich i obcych” oraz orientacja
w obowiązujących normach i wzorach zachowań19.
Zanik tradycyjnych społeczności lokalnych wiąŜe się równieŜ ze wzrostem
poczucia anonimowości i osamotnienia człowieka współczesnego, którego kontakty ze społeczeństwem sprowadzają się do relacji przedmiotowych. Ciągła
zmiana systemów odniesienia i konieczność pełnienia róŜnych ról społecznych,
wymaga od jednostki ciągłego dopasowywania się do nowych sytuacji. W takiej
sytuacji rośnie teŜ poczucie zagroŜenia związane z wielością reklam, ogłoszeń i
róŜnorakich propozycji światopoglądowych. Nie potrafiąc objąć całej otaczającej rzeczywistości, jednostka ludzka czuje się w niej zagubiona i zdezorientowana20.
Szybkie tempo Ŝycia, wysokie wymagania stawiane przez pracodawców,
silna konkurencja i obawa przez bezrobociem, zanik więzi małŜeńskich i rodzinnych wpływają na stan zdrowia psychicznego ludzi, u których w ostatnich dziesięcioleciach zauwaŜa się zwiększoną liczbę zaburzeń psychicznych. Jest to nowe oblicze szeroko rozumianego ubóstwa współczesnego świata, w którym sam
Chrystus w ubogich niejako pełnym głosem odwołuje się do miłości swoich
uczniów (KDK 88). Odpowiedzią na zaburzenia w funkcjonowaniu osobowości i
zagubienia współczesnego człowieka ma być pomoc świadczona przez sieć poradnictwa psychologicznego21, będącą częścią duszpasterstwa specjalistycznego.
18

R. D yo n i z i a k, K. I wa n i c k a: Społeczeństwo w procesie zmian. Kraków 1994 s. 56—57.
TamŜe, s. 91.
20
L. D yc z e ws k i: Rodzina. Społeczeństwo. Państwo. Lublin 1994 s. 37—38.
21
Ma ona swoje źródło w ekumenicznym ruchu psychologiczno-pastoralnym Pastoral Counseling, który narodził się w latach dwudziestych XX w. w USA. Jego zadaniem jest niesienie pomocy psychologicznej osobom przeŜywającym problemy w funkcjonowaniu osobowości. W ramach tego ruchu powstało Amerykańskie Stowarzyszenie Doradców Pastoralnych (American Association of Pastoral Counselors). PrzynaleŜność do tego stowarzyszenia wymaga posiadania
stopnia akademickiego, trzyletniej praktyki duszpasterskiej w parafii, klinicznych ćwiczeń pastoralnych i wielu godzin praktyki sprawowanej pod specjalistycznym nadzorem. Stowarzyszenie
organizuje kursy i ćwiczenia przygotowujące duchownych i świeckich do prowadzenia poradnictwa
pastoralnego przy parafiach i szpitalach. Jest ono finansowane przez róŜne Kościoły, z którymi
utrzymuje ścisłe związki. Katolicy przyłączyli się do Stowarzyszenia Doradców Pastoralnych po
Soborze Watykańskim II.
Polscy duszpasterze i psychologowie aktywnie włączyli się do prac Stowarzyszenia Doradców Pastoralnych, czego wyrazem był udział polskiej delegacji w Międzynarodowym Kongresie
Pastoralnym w Edynburgu w 1979 r. i współudział w zorganizowaniu Europejskiego Kongresu
19
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Wśród szeregu rodzaju poradnictwa wyróŜnia się jego formę pastoralną, zwaną
poradnictwem duszpasterskim albo pastoralnym22.
Poradnictwo duszpasterskie nie jest skierowane do osób zaburzonych osobowościowo, lecz przeŜywających trudności egzystencjalne lub kryzysy religijne23. Poradnictwo duszpasterskie wpisuje się w misję Kościoła jako środek
ewangelizacyjny, którego zadaniem jest pomoc osobom przeŜywającym róŜnorodne zaburzenia emocjonalne w polepszeniu więzi interpersonalnych z Bogiem
i ludźmi. Doradca próbuje pomóc swoim rozmówcom, okazując im akceptację i
prowadząc z nimi szereg rozmów duszpasterskich. Świadczona porada nie kończy się tylko na poziomie akceptacji, ale prowadzi do otwarcia się na łaskę słowa
BoŜego i sakramentów24.
W przeszłości poradnictwo duszpasterskie było w większości prowadzone
przez kapłanów, którzy często nie byli do tego przygotowani. Obecnie wśród
doradców pastoralnych spotyka się coraz częściej odpowiednio przygotowanych
duszpasterzy, a takŜe osoby świeckie i siostry zakonne. Próbują oni, w duchu
przeŜywanej przez siebie wiary, pomóc ludziom poszukującym porady pastoralnej związanej z problemami natury osobistej, społecznej, małŜeńskiej, powołaniowej i duchowej25.
Jedną z najczęściej stosowanych metod w poradnictwie duszpasterskim jest
opierająca się na psychologii humanistycznej C. Rogersa „metoda niedyrektywna”. Zaproponował on nowy typ kontaktu między terapeutą a poszukującym
porady człowiekiem, w którym nie dąŜy się do uzyskania z góry zaplanowanego
celu, ale cierpliwie wędruje się z rozmówcą po świecie jego emocji, pomagając
Pastoralnego w Lublinie w 1981 r. Przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim działa podyplomowe, dwuletnie Studium Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii dla Duchowieństwa. Jego
uczestnicy, obok wykładów specjalistycznych z zakresu psychologii, psychiatrii i psychologii
religii, odbywają praktyki w klinikach i szpitalach psychiatrycznych (zob. H. K r z ys t e c z k o: Formacja specjalistów i duszpasterzy w zakresie poradnictwa pastoralnego.„Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”. R. 1986–1987 nr 19–20 s. 244—249).
22
Poradnictwo pastoralne róŜni się od poradnictwa psychologicznego celami, motywacjami,
i rodzajem proponowanej pomocy. Korzysta ono z dorobku psychologii współczesnej i stosuje jego
rozwiązania do swoistej grupy ludzkich problemów, jest jednak adresowane do innego wymiaru
egzystencji niŜ psychoterapia i poradnictwo psychologiczne. Zawiera w sobie elementy analizy
filozoficzno-teologicznej, jak i refleksji ukierunkowanej. Człowieka rozumie się tu jako egzystencje
podmiotową i ukierunkowaną, wolną i odpowiedzialną, otwartą i spełniającą się (K. P o p i e l s k i:
Koncepcja logoterapii V. E. Frankla i jej znaczenie w poradnictwie psychologiczno-pastoralnym.
W: Wybrane zagadnienia z psychologii pastoralnej. Red. Z. C h l e wi ń s k i. Lublin 1989 s. 71—
72).
23
To mk i e wi c z: Duszpasterstwo indywidualne, dz. cyt., s. 600.
24
M. S z e n t ma r t o n i: Psychologia pastoralna. Kraków 1995 s. 33—35.
25
R. V a u g h a n: Poradnictwo pastoralne a zaburzenia osobowości. Kraków 1999 s. 18—19.
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jemu jednocześnie w znalezieniu dróg wyjścia z sytuacji kryzysowej. Kontakt
terapeutyczny powinien łączyć się z cierpliwym wysłuchiwaniem partnera i
udzielaniem jemu pomocy przy wyraŜaniu pewnych stanów emocjonalnych.
Drogą prowadzącą do osiągnięcia sukcesów jest usuwanie lęków przeszkadzających swobodnemu wypowiadaniu swoich odczuć i przemyśleń, oraz budowanie
atmosfery wzajemnego zaufania. Tą drogą moŜna dojść do stopniowej zmiany
świadomości partnera i wzrostu jego autonomii, samodzielności i dojrzałości26.
Dobremu nawiązaniu kontaktu z rozmówcą słuŜą zasadniczo trzy cechy
osoby prowadzące poradnictwo duszpasterskie: autentyczność, bezwarunkowe,
związane z miłością zaakceptowanie rozmówcy i jego empatyczne rozumienie.
Autentyczność i otwartość doradcy daje rozmówcy poczucie bezpieczeństwa i
pomaga w zredukowaniu lęku i mechanizmów obronnych. Z kolei bezwarunkowa akceptacja i empatia ze strony doradcy pomaga rozmówcy zaakceptowaniu
doświadczeń, które do tej pory ograniczały jego rozwój i wprowadzeniu konstruktywnych zmian w Ŝyciu27.
Do najbardziej rozpowszechnionych w Polsce form poradnictwa duszpasterskiego zalicza się poradnictwo małŜeńskie i rodzinne. Podstawowym zadaniem
sieci poradni małŜeńskich, będących częścią duszpasterstwa rodzin, jest przygotowanie narzeczonych do podjęcia obowiązków małŜeńskich i rodzinnych. Poradnie świadczą równieŜ pomoc rodzinom przeŜywającym wielorakie sytuacje
kryzysowe związane z brakiem znajomości zasad kontaktu interpersonalnego i
praktycznymi umiejętnościami rozwiązywania konfliktów. SłuŜąc pomocą w
podjęciu odpowiedzialnego rodzicielstwa związanego z naturalnymi metodami
regulacji poczęć28, poradnie mają teŜ dostarczać informacji dotyczących wychowywania dzieci, przepisów prawnych i prowadzenia Ŝycia wewnętrznego29. Wieloraka pomoc róŜnorodnych specjalistów świeckich (lekarze, prawnicy, psychologowie, pracownicy społeczni, doradcy) słuŜy nie tylko rodzinom, ale pośrednio
całej społeczności ludzkiej i Kościołowi (por. FC 75).
Działalność na płaszczyźnie poradnictwa rodzinnego stanowi wspaniałą
okazję do rozwijania apostolstwa dobrze uformowanego i przygotowanego laikatu. Duszpasterze powinni wyszukiwać osoby o odpowiednich kwalifikacjach
moralnych, doświadczeniu Ŝyciowym (małŜonkowie) i zdolnościach do łatwego
26

J. Gr yn i a k o w: Duszpasterstwo ewangelickie. Warszawa 1980 s. 31—33.
L. Gr z e s i u k: Zjawiska w psychoterapii. W: Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki i
specyficzne problemy. Red. L. Gr z e s i u k. Warszawa 1995 s. 156—157.
28
E. S u j a k: Poradnictwo małŜeńskie i rodzinne. Katowice 1988 s. 20—22.
29
Pierwsza Instrukcja Episkopatu Polski dla duchowieństwa o przygotowaniu wiernych do
sakramentu małŜeństwa i o duszpasterstwie rodzin (12 II 1969). W: Dokumenty duszpasterskoliturgiczne, dz. cyt., s. 185—186.
27
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nawiązywania kontaktów z otoczeniem. Po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia mogą oni podejmować pracę w poradnictwie rodzinnym, niosąc pomoc małŜeństwom i rodzinom przeŜywającym wielorakie trudności i problemy30.
Poradnictwo duszpasterskie nie ogranicza się jedynie do sieci poradni małŜeńsko-rodzinnych, lecz obejmuje równieŜ inne formy działania, związane między innymi z działalnością poradni psychologicznych i telefonu zaufania. Zadaniem wspomnianych instytucji jest niesienie pomocy osobom przeŜywającym
wielorakie kryzysy osobowościowe. Świadczona pomoc moŜe mieć charakter
zarówno poznawczy (diagnostyczny), jak teŜ terapeutyczny (leczniczy). W
pierwszym przypadku psycholog stwarza swojemu rozmówcy warunki do pogłębienia znajomości samego siebie i odkrycia źródeł występujących trudności.
Drugi etap świadczonej pomocy wiąŜe się między innymi z działaniami zmierzającymi do uwolnienia osoby przeŜywającej zaburzenia osobowościowe od niepoŜądanych emocji i uświadomieniem jej poczucia własnej wartości. W zaleŜności od występujących zaburzeń i indywidualnych cech osobowości, psycholog
udziela swojemu rozmówcy odpowiedniego wsparcia, uczy nawiązywania kontaktów społecznych z najbliŜszym otoczeniem oraz sposobów postępowania w
trudnych sytuacjach31.
Na podstawie przeprowadzonych badań moŜna wnioskować, Ŝe formy poradnictwa duszpasterskiego funkcjonują w Polsce w bardzo małym wymiarze.
Na pytanie dotyczące korzystania z pomocy katolickiej poradni psychologicznej,
pozytywnie odpowiedziało 1,1 % ogółu respondentów. Z kolei na pytanie dotyczące korzystania z pomocy katolickiego telefonu zaufania, pozytywnie odpowiedziało 0,6 % badanych.
Uzyskane wyniki badań pokazują obszar pracy z osobami chorymi, który nie
jest zagospodarowany przez polskie duszpasterstwo. Wzrastająca liczba problemów we współczesnym świecie związanych z zagubieniem w anonimowości
miast, stresami związanymi z Ŝyciem zawodowym, bezrobociem, rozpadem więzi rodzinnych, frustracją spowodowaną postępującą brutalizacją Ŝycia społecznego i innymi sytuacjami wymaga od Kościoła właściwego odczytania „znaków
czasu” i sprostaniu rodzącym się potrzebom. Trzeba do nich zaliczyć konieczność rozbudowania sieci istniejących juŜ poradni małŜeńskich i rodzinnych, a
takŜe poszerzenia świadczonej przez te poradnie pomocy32.
30

B. M i e r z wi ń s k i: Formy duszpasterstwa rodzin. AK 66:1974 nr 395 s. 412.
Z. P ł u Ŝ e k: Psychologia pastoralna. Kraków 1994 s. 185—187.
32
Od 1981 r. działa w Tarnowie Poradnia Specjalistyczna ARKA, w prace której zaangaŜowanych jest 18 osób: sześciu psychologów, pięciu pedagogów, dwóch prawników, dwóch lekarzy i
trzech duszpasterzy. Udzielają oni pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych, małŜeńskich i
rodzinnych obejmujących zaburzenia zdrowia psychicznego, trudności związane z wychowywa31
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Człowiek współczesny, przeŜywający wiele problemów i pragnący bezpośredniego kontaktu z ludźmi, oczekuje pomocy w rozwiązywaniu swoich Ŝyciowych trudności. SłuŜy temu wiele form duszpasterstwa indywidualnego, do których zalicza się duszpasterstwo realizowane przez telefon.
Telefon duszpasterski powstał w 1953 r. w Wielkiej Brytanii, gdzie zaniepokojony wzrastającą liczbą samobójstw, duchowny anglikański C. Varah umieścił w londyńskiej prasie ogłoszenie: Jeśli chcesz popełnić samobójstwonajpierw zadzwoń do mnie. Telefon 9000. W ten sposób zaczęły powstawać telefoniczne środki pomocy „The Samaritans”, świadczące pomoc osobom usiłującym popełnić samobójstwo. Z biegiem czasu forma pomocy telefonicznej rozpowszechniła się w innych państwach, obejmując osoby przeŜywające wielorakie trudności Ŝyciowe. Przy ośrodkach pomocy telefonicznej zaczęły powstawać
poradnie psychologiczne, gdzie moŜna spotkać się z psychiatrami, psychologami
czy duszpasterzami33. W Polsce istnieje Towarzystwo Pomocy Telefonicznej,
które skupia osoby pracujące w telefonach zaufania i organizuje dla nich spotkania formacyjne. Stwarzają one okazję do wymiany doświadczeń i doskonalenia
umiejętności w „sztuce słuchania”34.
Głównym zadaniem telefonu duszpasterskiego jest rozwiązywanie kryzysów
egzystencjalnych i niesienie pomocy osobom poszukującym sensu Ŝycia. Pytanie
o sens wiąŜe z pytaniem o miejsce Boga w Ŝyciu człowieka. Osoby pracujące w
telefonie duszpasterskim, a szczególnie duszpasterze, mogą przekazywać pośrednio lub bezpośrednio zawierającą troskę o człowieka i jego zbawienie Dobrą
Nowinę. Ich zadaniem jest Ŝyczliwe wysłuchanie, rozładowanie napięcia emocjonalnego rozmówcy oraz ukazanie jemu perspektyw Ŝyciowych35.
WaŜną rolę w poradnictwie duszpasterskim rozwijanym w ramach poradni
psychologicznej czy duszpasterskiego telefonu zaufania mogą odegrać dobrze
niem dzieci, zagadnienia duchowo-religijne, porady z zakresu cywilnego i kościelnego prawa
małŜeńskiego, adopcji. Przy poradni działa równieŜ jest telefon zaufania. Istnieją plany zorganizowania zajęć z terapii rodzin oraz utworzenia podobnych ośrodków w innych miastach diecezji. (W.
S z e wc z yk:. Poradnia specjalistyczna i telefon zaufania „ARKA”. W: Duszpasterz wczoraj, dziś i
jutro. Pierwsze kroki duszpasterza. Red. A. M i c h a l i k. Tarnów 1997 s. 244—245).
Od 1999 r. działa w Warszawie ośrodek pomocy psychologicznej utworzony z inicjatywy
Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich i Caritas Archidiecezji Warszawskiej, w którym
moŜna skorzystać z pomocy psychologa, psychoterapeuty, psychiatry i księdza. Ośrodek świadczy
pomoc psychoterapeutyczną w problemach małŜeńskich, wychowawczych, depresjach, nerwicach,
kryzysach, uzaleŜnieniach od alkoholu, sekt itp.
33
Zob. A. B a r t o s z e k: Telefon zaufania w słuŜbie człowiekowi i społeczeństwu. Moralne
aspekty posługi telefonicznej .Katowice 2003 s. 36—41.
34
B. K.: Jasnogórski Telefon Zaufania dziękuje „Niedzieli”. „Niedziela”. R. 1999 nr 59 s. 19.
35
To mk i e wi c z: Duszpasterstwo indywidualne, dz. cyt., s. 623.
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wyszkoleni i uformowani ludzie świeccy. Ich szkolenie i formacja nie ogranicza
się jedynie do zdobywania wiedzy i umiejętności związanych z empatycznym
podejściem do człowieka, ale równieŜ obejmuje trud kształtowania własnych
sumień36. Posiadając fachowe przygotowanie do pracy z ludźmi przeŜywającymi
róŜnorodne kryzysy egzystencjalne i rozwojowo-sytuacyjne37 oraz odpowiednie
kwalifikacje moralne, mogą oni wyjść naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na
oczekiwania współczesnego człowieka poszukującego akceptacji i zrozumienia.
Połączenie fachowej wiedzy z osobistymi charyzmatami, obejmującymi wrodzoną zdolność do empatii i umiejętność słuchania drugiego człowieka, moŜe przynieść duŜo owoców.
Działalność katolickiej poradni psychologicznej i istniejącego przy niej
duszpasterskiego telefonu zaufania stanowi jedną z form indywidualnego duszpasterstwa chorych. W świetle przeprowadzonych badań wynika, Ŝe jest to forma
bardzo mało rozpowszechniona na gruncie polskim, wymagająca intensywnego
rozwoju. Odpowiedź Kościoła na potrzeby przeŜywającego wiele problemów
współczesnego człowieka ma być wyrazem wierności wezwaniu Chrystusa Dobrego Pasterza, który szuka kaŜdej zagubionej owcy, pomaga jej w leczeniu ran i
przyprowadza do owczarni (Mt 18, 12—14; Mt 9, 36). Taką zagubioną owcą
jest przeŜywający wielorakie kryzysy człowiek współczesny, który oczekuje
fachowej, świadczonej z miłością pomocy.

III. Środki społecznego przekazu
Wezwanie Chrystusa do głoszenia Ewangelii całemu światu (Mk 16, 15) jest
realizowane przez Kościół przy pomocy róŜnego rodzaju metod, z wykorzystaniem róŜnorodnych zdobyczy współczesnej techniki. NaleŜą równieŜ do nich
środki społecznego przekazu38, które mogą i powinny być narzędziami w słuŜbie
36

B a r t o s z e k: Telefon zaufania w słuŜbie człowiekowi i społeczeństwu, dz. cyt., s. 85—86.
Słowo kryzys wywołuje w języku polskim negatywne skojarzenia związane z bolesnymi
dramatami i negatywnymi doświadczeniami w Ŝyciu człowieka. Greckie krisis ma jednak szereg
róŜnych znaczeń: siła rozróŜniająca, oddzielenie, preferencja, spór, wybór, znalezienie rozwiązania,
interpretacja itp. Sytuacje kryzysowe wywołując stresy emocjonalne i umysłowe, mogą pociągać
za sobą progresywne lub regresywne zmiany w funkcjonowaniu struktury osobowościowej. Kierunek tych zmian zaleŜy od sposobu jego rozwiązywania. Kiedy jednostka ucieka przed znalezieniem
wyjścia z zaistniałej sytuacji lub stosuje złe sposoby rozwiązywania kryzysu, naraŜa się na negatywne skutki w rozwoju osobowości i Ŝyciu wewnętrznym. Rodzi się więc potrzeba właściwie
udzielonej pomocy w róŜnorakich doświadczeniach (zob. A. J a c yn i a k, Z. P ł u Ŝ e k: Świat ludzkich
kryzysów. Kraków 1996 s. 11—13.
38
W literaturze dotyczącej współczesnych technik komunikacji, uŜywa się róŜnorodnych terminów, takich jak „środki społecznego przekazu” lub „mass media”. Pierwsze określenie, bliskie
37
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prowadzonej przez Kościół reewangelizacji i nowej ewangelizacji współczesnego świata (AEN 11). Pełną ocenę przydatności środków społecznego przekazu
dla misji ewangelizacyjnej Kościoła przyniósł dekret Soboru Watykańskiego II
„Inter mirifica”39, oraz zawierająca do niego przepisy wykonawcze, instrukcja
duszpasterska „Communio et progresio”40 z 1971 r. W dekrecie o środkach
społecznego przekazywania myśli ojcowie soborowi podkreślili, Ŝe Kościół
katolicki (...) uznaje Ŝe do jego obowiązków naleŜy głoszenie orędzia zbawienia
równieŜ za pomocą środków społecznego przekazu, i pouczanie ludzi o
właściwym ich wykorzystaniu. Kościołowi z natury przysługuje prawo posiadania i stosowania wszystkich tych środków w takim zakresie, w jakim są
niezbędne lub poŜyteczne w chrześcijańskim wychowaniu i w wszelkich
działaniach podejmowanych dla zbawienia dusz (DSP 3). Środki społecznego
przekazu umoŜliwiają współczesnemu człowiekowi wymianę informacji, dzięki
której wszyscy ludzie stają się uczestnikami problemów i trosk doświadczanych
na całym świecie (por. CP 19). Dzięki nim moŜna równieŜ poznać dzieła
artystyczne i kulturalne, co przyczynia się do rozwoju całej ludzkości (por. CP
49).
Kościół, chcąc przyciągnąć i zająć uwagę odbiorców podczas przedstawiania i wyjaśniania zagadnień religijnych, ma korzystać z pomocy współczesnych
środków społecznego przekazu. Język i sposób komunikowania powinien być
dostosowany do wymagań ludzi współczesnych, którzy przyzwyczaili się do
atrakcyjnych sposobów informowania i przekonywania, i co najwyŜej tolerują
przeciętny poziom widowisk, tym bardziej, jeŜeli on jest związany z ceremoniami
liturgicznymi, przepowiadaniem i katechezą (CP 130—131).

wpływom języka francuskiego, występuje w dokumentach Soboru Watykańskiego II, drugie zaś
jest uŜywane w krajach anglosaskich. Gwałtowny rozwój przemysłu i technologii w końcu XIX i
na początku XX w. sprawił, iŜ pewne dobra kulturalne obejmujące prasę, film, płyty, radio i telewizję były produkowane masowo, z przeznaczaniem dla masowych odbiorców. Na określenie tego
zjawiska zaczęto uŜywać terminu „mass media” (zob. S. P a mu ł a: Środki społecznego przekazu a
dzieło ewangelizacji. W: Program duszpasterski na rok 1994/1995. Red. E. S z c z o t o k, A. Li s o wa c k a. Katowice 1994 s. 399).
39
Był to drugi dokument soborowy po Konstytucji o liturgii świętej. Jest on zbudowany dychotomicznie. W pierwszym rozdziale znajduje się doktryna Magisterium Kościoła poświęcona
środkom społecznego przekazu, natomiast rozdział drugi mówi o działalności Kościoła na tej
płaszczyźnie. Wspomniany dekret polecił wprowadzenie Dnia Środków Społecznego Przekazu
(DSP 18), który w skali Kościoła Powszechnego jest obchodzony od 1967 r., a w Kościele w Polsce od 1975 r., w trzecią niedzielę września.
40
Wspomniana instrukcja wyjaśnia teologię środków społecznego przekazu oraz stanowi
punkt zwrotny w otwarciu się Kościoła na dialog wewnętrzny oraz zewnętrzny w tym zakresie. W
dwudziestą rocznicę ogłoszenia instrukcji „Communio et progressio” Papieska Rada ds. Środków
Społecznego Przekazu ogłosiła nową instrukcje duszpasterską „Aetatis novae”, dostosowując
poprzedni dokument do sytuacji współczesnego świata.
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Według papieŜa Jana Pawła II sprawą niezmiernie waŜną jest wykorzystywanie w duszpasterstwie chorych środków społecznego przekazu, które jednocząc ludzkość, stały się głównym narzędziem informacyjnym i formacyjnym.
Duszpasterze i świeccy mają starać się wykorzystywać media stanowiące formę
współczesnego „areopagu” w prowadzonych pracach apostolskich41. Zadaniem
pracowników środków społecznego przekazu nie jest tylko informowanie o róŜnych wydarzeniach współczesnego świata przenikniętych cierpieniem, lecz równieŜ niesienie ulgi i dodawanie otuchy42.
Dzięki środkom społecznego przekazu ludzie chorzy i starzy mogą bezpośrednio uczestniczyć w Ŝyciu Kościoła (por. CP 150). UmoŜliwiają one udział w
wydarzeniach religijnych, niosąc szczególną pociechę43. WaŜną rolę odgrywa
niedzielna transmisja mszy św. przez telewizję i radio. Dla osób dotkniętych
chorobą lub przebywających w szpitalu jest ona formą uczestnictwa w liturgii
Kościoła, niosącą duchowe umocnienie. Szczególne znaczenie ma dla nich przeŜywana w łączności z innymi chorymi i ich rodzinami msza św. transmitowana w
czasie obchodów Dnia Chorego44. Prowadzone transmisje zwracają teŜ uwagę
ludziom zdrowym na rolę modlitwy i cierpień chorych w budowaniu jedności
Kościoła i społeczeństwa45. Dzięki powiązaniu ich z posługą nadzwyczajnych
szafarzy Eucharystii przynoszących do domu Komunię św., chorzy mogą w pełni
korzystać z owoców niedzielnej mszy św. (DD 54).
Do 1989 r. Kościół katolicki w Polsce praktycznie był pozbawiony prawa do
posiadania i korzystania ze środków społecznego przekazu. Prasa katolicka była
cenzurowana i trudno dostępna, nie było teŜ dostępu do radia i telewizji. Jedynym wyjątkiem stanowiła od 1980 r. transmisja niedzielnej mszy św. z kościoła
św. KrzyŜa w Warszawie i mszy św. z Gdańska dla tych „co na morzu”.
Po przełomie 1989 roku został rozbity monopol państwa w dziedzinie mass
mediów, co między innymi zaowocowało powstaniem w telewizji i radiu redakcji programów katolickich. Po 1991 r. powstało wiele rozgłośni radiowych, prowadzonych przez diecezje, zakony i stowarzyszenia, natomiast w 1993 r. zarejestrowano Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rozgłośni Katolickich VOX, którego
zadaniem było stworzenie centralnego studia emitującego atrakcyjne programy
41

Zob. Dz 17, 22—31; RM 37; DSP 13.
J a n P a we ł I I: Przemówienie do przedstawicieli środków społecznego przekazu (Brisbane, 25 XI 1986). OR 8:1987 nr 2 s. 17.
43
J a n P a we ł I I: Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (1 V 1980).
OR 1:1980 nr 6 s. 4.
44
P a p i e s k a R a d a ds. Duszpasterstwa SłuŜby Zdrowia: Światowy Dzień Chorego. Dlaczego i jak obchodzić? Watykan 1992 s. 44.
45
A. B a c z yń s k i: Telewizja w słuŜbie ewangelizacji. Kraków 1998 s. 173—174.
42
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ogólnopolskie. Po czterech latach stowarzyszenie przekształciło się w spółkę
producencką PLUS, do której przystąpiły 22 rozgłośnie diecezjalne. Obecnie
programy tego radia słucha od 4 % do 5 % słuchaczy46. Pojawiły się równieŜ
próby tworzenia telewizji katolickiej, które zaowocowały najpierw powstaniem
Telewizji Niepokalanów, Telewizji PULS oraz TRWAM47.
W przeŜywanej obecnie transformacji ustrojowej w Polsce środki społecznego przekazu odgrywają waŜną rolę. Dzięki nim równieŜ przed Kościołem
otworzyły się nowe perspektywy pracy duszpasterskiej. MoŜe on juŜ bez przeszkód wykorzystywać środki społecznego przekazu, realizując podstawowe elementy swojego zbawczego posłannictwa obejmujące posługę katechetyczną,
liturgiczno-sakramentalną i szeroko rozumiany apostolat. Wydaje się, Ŝe najbardziej zadawalające uŜycie tych środków zauwaŜa się w katechezie, natomiast nie
korzysta się z nich w pełni w posłudze liturgiczno-sakramentalnej48. Brakuje teŜ
pewnych form kooperacji wewnątrzkościelnych, obejmujących nawiązanie ścisłej współpracy w zakresie podejmowanych działań i odpowiedniego wykorzystania mass mediów w dziele ewangelizacyjnym Kościoła w Polsce49.
Zbyt mało wykorzystuje się środki społecznego przekazu w duszpasterstwie
chorych. Przy ich pomocy moŜna ukazywać chrześcijański sens cierpienia, tłumaczyć miejsce i rolę chorych w Kościele i społeczeństwie, nieść im słowa otuchy i pociechy. Środki społecznego przekazu mogą równieŜ uwraŜliwiać ludzi
zdrowych na potrzeby osób chorych i cierpiących, budzić i koordynować inicjatywy związane z niesieniem im wszechstronnej pomocy, dostarczać informacji

46

Zob. J. M a r i a ń s k i: Kościół katolicki w Polsce a środki społecznego przekazu. W: Kościół
i religijność Polaków 1945-1999. Red. W. Z d a n i e wi c z. T. Z e mb r z u s k i. Warszawa 2000 s.
45—51.
47
W 1999 r. Telewizja Niepokalanów nadawała swój program przez 12 godzin na dobę,
obejmując swoim zasięgiem 1/3 polskich gospodarstw domowych. Nie miała ona jednak silnego
zaplecza kadrowego, finansowego i technicznego. W 1996 roku rozpoczęły się prace nad projektem
stworzenia Telewizji Familijnej koordynowane przez Wa l d e ma r a Ga s p e r a, wiceprezesa Radia
Plus. Telewizja Familijna rozpoczęła swoją działalność 19 stycznia 2001 r. Nie była ona telewizją
konfesyjną, chociaŜ powstała w porozumieniu z Episkopatem Polski. Jej oferta programowa, będąc
przyjazną całej rodzinie, miała unikać pokazywania przemocy i szanować wartości chrześcijańskie.
8 kwietnia 2003 r. Sąd Gospodarczy w Warszawie ogłosił upadłość borykającej się z problemami
finansowymi telewizji familijnej. Z kolei 13 lutego 2003 r. Krajowa rada Radiofonii i Telewizji
przyznała koncesję prowadzonej przez Fundację „Lux Veritatis” Telewizji TRWAM. Telewizja
TRWAM, która rozpoczęła swoją działalność 12 czerwca 2003 r., emitując program o charakterze
edukacyjno-poradniczo-religijnym (zob. „Biuletyn KAI”. R. 2001 nr 12 s. 9—10; „Biuletyn KAI”.
R. 2003 nr 7 s. 4; „Biuletyn KAI“. R. 2003 nr 15–16 s. 33).
48
Z. N a r e c k i: Mass media. Sztuka komercyjna a duszpasterstwo. RT 46:1999 z. 6 s. 214—
215.
49
TamŜe, s. 220.
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związanej z podstawowymi zasadami psychologii choroby i specyficznych relacji między światem ludzi chorych i zdrowych.
A jaka jest częstotliwość korzystania chorych z programów katolickich w
środkach społecznego przekazu? Przeprowadzone przez autora artykułu badania
pokazują, Ŝe 42,3 % chorych w miarę systematycznie korzysta z programów
katolickich w środkach społecznego przekazu50.
Po 1989 r., kiedy Kościół uzyskał dostęp do mediów, nastąpił okres poszukiwania form obecności w środkach masowego przekazu. Początkowo wypracowano formułę „okienek kościelnych”, którymi były programy nadawane w określone godziny tygodnia. Pojawienie się tych programów, tak jak wcześniejsza
transmisja radiowa mszy św. cieszyło się duŜym zainteresowaniem odbiorców.
Obecnie przy zmieniających się oczekiwaniach telewidzów i radiosłuchaczy
obserwuje się mniejsze zainteresowanie programami katolickimi. W Polsce
nadal nie są dostatecznie wykorzystane moŜliwości duszpasterskie, jakie niesie
ze sobą nieograniczony dostęp do mass mediów. Programy radiowe i telewizyjne
są skierowane głownie do osób uczęszczających do kościoła, a zapomina się o
tych, którzy do niego nie chodzą51. Wydaje się równieŜ, Ŝe środki społecznego
przekazu zbyt mało uwagi poświęcają osobom chorym, emitując niedostateczną
liczbę przeznaczonych dla nich audycji. Twierdzi tak 41,1 % badanych chorych.
Istniejący stan rzeczy powinny pobudzić do myślenia zarówno decydentów
kościelnych, jak równieŜ pracowników środków społecznego przekazu, co zarazem będzie stanowiło odpowiedź na wezwanie Kościoła do opracowywania
przez Konferencję Episkopatu i kaŜdą diecezję ramowego programu duszpasterskiego dotyczącego przekazu społecznego, celów działań, propozycji finansowania i koordynacji podjętych wysiłków (por. AEN 23). Taki program, opracowywany przez zespół roboczy składający się z przedstawicieli Kościoła i specjalistów świeckich, powinien zawierać wskazania i sugestie związane z realistycznymi celami i priorytetami pracy (por. AEN 25). Współpraca świeckich i duchownych w dziedzinie środków współczesnego przekazu, zakładająca poszanowanie wzajemnych kompetencji i autonomii, moŜe przynieść wiele poŜytecznych owoców.

50

Badania przeprowadzone przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC w 1998 r.
pokazują, Ŝe spośród badanych osób 71,6 % słucha z róŜną częstotliwością radiowych programów
religijnych, natomiast codzienny kontakt z programami radiowymi i telewizyjnymi o tematyce
religijnej deklaruje 15 % respondentów (zob. K. K l a u z a: Mass media a religijność. W: Religijność Polaków 1991—1998. Red. W. Z d a n i e wi c z. Warszawa 2001 s. 138).
51
J. P a ł yg a: Jak ewangelizować?, tamŜe, s. 115.
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Nie rezygnując z obecności w sferze publicznych środków przekazu, Kościół winien równieŜ tworzyć, utrzymywać i rozwijać własne środki i programy,
obejmujące katolicką prasę i wydawnictwa, radiofonię i telewizję, biura prasowe
oraz instytucje i programy kształcące w zakresie przekazu społecznego (por.
AEN 17). W sposób szczególny naleŜy tworzyć i rozwijać prasę katolicką, która
zgodnie z prawem naturalnym i nauką Kościoła ma kształtować i umacniać opinię publiczną (por. DSP 14). Wierni powinni być zachęcani do regularnego czytania prasy i wydawnictw katolickich, które mają nie tylko informować o wydarzeniach w Kościele, ale teŜ kształtować mentalność chrześcijańską (por. CP
140).
Ogólny nakład prasy katolickiej (obecnie obejmuje ona około 300 tytułów
prasy ogólnopolskiej, regionalnej i diecezjalnej) wynosi około 2 milionów egzemplarzy, co stanowi około 2,5 % całego rynku prasowego52. DuŜo wydawnictw katolickich charakteryzuje się ubogą szatą graficzną i niskim poziomem
merytorycznym. W zestawieniu z olbrzymią liczbą tytułów prasy świeckiej, która wyróŜnia się wysokim poziomem edytorskim, ale często bardzo płytkimi treściami, wydawnictwa katolickie cechuje nieraz amatorszczyzna53. DuŜo do Ŝyczenia pozostawia język prasy religijnej, który odznacza się zbyt propagandowym nastawieniem, perswazją stylu, nadmierną ilością wyrazów wartościujących, archaizmów oraz mentorstwem. Jest to często język przesiąknięty sentymentalizmem i rzewną podniosłością, odległy współczesnemu człowiekowi
oczekującemu prostoty i bezpośredniości54.
A jakie pisma religijne czytane są przez chorych? Przeprowadzone badania
pokazują, Ŝe do najbardziej poczytnych czasopism religijnych naleŜą: „Niedziela” (26,6 %), „Rycerz Niepokalanej” (17 %), „Przewodnik Katolicki” (12 %)
oraz „Nasz Dziennik” i „Gość Niedzielny” (10 %)55. Pewne zdziwienie budzi
fakt, Ŝe „Apostolstwo Chorych”, czasopismo przeznaczone szczególnie dla chorych, jest czytane zaledwie przez 2,8 % badanych. Niepokoi fakt, Ŝe 38,8 %
badanych nie czyta Ŝadnych czasopism religijnych.

52

Z o b . „Biuletyn KAI”.R. 2003 nr 38 s. 13—16.
Zob. R. R o g o ws k i: Wyryte w sercach. „Znak”. R. 51:1999 nr 524 s. 48—49.
54
J. B a g r o wi c z: Ewangelizacja przez prasę. W: Program duszpasterski na rok 1994/1995,
dz. cyt., s. 415.
55
Według sondaŜu Instytutu Badania Mediów i Rynku „Estymator” z jesieni 1996 roku,
„Niedzielę” czyta 2,1 %, natomiast „Gościa Niedzielnego” 1,6 % ogółu Polaków. Z kolei badania
przeprowadzone przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC w 1998 roku pokazują, Ŝe
spośród badanych osób 36 % czyta „Niedzielę”, 21,1 % „Gościa Niedzielnego”, 6 % „Rycerza
Niepokalanej”, 2,6 % „Tygodnik Powszechny” (zob. K l a u z a: Mass media, dz. cyt., s. 137; M a r i a ń s k i: Kościół katolicki, dz. cyt., s. 52).
53
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A jak respondenci oceniają ilość artykułów dla chorych zamieszczanych na
łamach prasy katolickiej? Według 29,4 % respondentów czasopisma religijne
zamieszczają wystarczającą liczbę artykułów dla chorych. O niewystarczającej
liczbie artykułów dla chorych wypowiada się 22,9 % badanych. Czy uzyskane
wyniki badań nie są jakimś sygnałem dla wszystkich osób odpowiedzialnych za
kształt prasy katolickiej? Wydaje się, Ŝe za mało w niej artykułów przeznaczonych dla chorych, które przedstawiałyby nie tylko teologię choroby, ale równieŜ
niosły pociechę i umocnienie, a takŜe praktyczne rady z zakresu psychologii
cierpienia. Cennym wydaje się równieŜ publikowanie świadectw osób cierpiących i ich rodzin dotyczące konkretnych sposobów walki z chorobą i cierpieniem.
DuŜą rolę w psychoterapii osób chorych moŜe odegrać kontakt z prasą i
ksiąŜką religijną. Dotyczy to szczególnie chorych przebywających w szpitalach,
którzy mając duŜo wolnego czasu, przeŜywają momenty zniechęcenia i nudy56.
Człowiek chory, cierpiący na róŜnorakie schorzenia, często rozmyśla o swoim
stanie zdrowia, wyolbrzymia niekiedy przypadłości chorobowe, odczuwa lęk
przed czekającymi go zabiegami, boleśnie odczuwa samotność. Pojawiająca się
monotonia wyłącza pacjenta z aktywności społecznej i zawodowej, wpływa destrukcyjnie na jego psychikę. Rodzi się więc potrzeba odwrócenia uwagi od rzeczywistości choroby i skierowania jej ku rozwijaniu intelektu, zainteresowań
kulturalnych, artystycznych i naukowych. MoŜna to osiągnąć przy pomocy biblioterapii stanowiącej dział psychologii czytelnictwa, znajdujący się równieŜ w
sferze zainteresowań medycyny, pedagogiki i socjologii; zakłada on wykorzystanie lektury ksiąŜek i czasopism religijnych dla regeneracji systemu nerwowego i
psychiki człowieka chorego57.
Metoda biblioterapii58 moŜe być wykorzystywana na róŜnych oddziałach
szpitalnych lecznictwa zamkniętego. Dla osób z lŜejszymi schorzeniami soma56

Z. S z o s t k i e wi c z: Vademecum duszpasterza chorych. Marki–Struga 1993 s. 74.
J. K o ł o d z i e j s k a: Biblioterapia. W: Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego. Wrocław 1976 s. 81.
58
Problematyka wykorzystania czytelnictwa prasy i ksiąŜek w pracy z chorymi ma swoją długą historię. JuŜ w staroŜytnej Grecji i Aleksandrii polecano „ludziom chorym na duszy” lekturę
najwybitniejszych poetów, epików i autorów tragedii, których lektura miała prowadzić do osiągnięcia równowagi psychicznej. Biblioterapia rozumiana jako metoda terapeutyczna weszła do codziennej praktyki w czasie pierwszej wojnie światowej, kiedy w Anglii powstała tzw. „Biblioteka
wojenna” mająca dostarczać ksiąŜki pacjentom szpitali wojskowych. Wspomnianą akcję prowadziło Brytyjskie towarzystwo Czerwonego KrzyŜa oraz Zakon św. Jana. DuŜym krokiem naprzód
prowadzącym do rozwoju sieci bibliotek zakładów leczniczych i wzrostu czytelnictwa wśród chorych było utworzenie przez Międzynarodową Federacje Stowarzyszenia Bibliotekarzy w 1932 roku
podsekcji bibliotek szpitalnych. W tym samym czasie pojawiła się tendencja określania stosowania
ksiąŜek w procesie terapeutycznym mianem „biblioterapii”. Informację na ten temat dotarły do
57
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tycznymi, ma ona znaczenie podtrzymującej kontakt ze światem terapii, która
wypełnia wolny czas, zapobiega frustracjom i lękom związanym z pobytem w
szpitalu i podtrzymuje wolę Ŝycia. W przypadku pacjentów z trudnościami emocjonalnymi i z chorobami psychogennymi, naleŜy przejść od biblioterapii podtrzymującej do biblioterapii aktywnej. Ma ona pomóc choremu w uświadomieniu wewnętrznych sprzeczności i konfliktów, które najprawdopodobniej są jedną
z przyczyn jego choroby. Jej celem jest równieŜ korygowanie osobowości przez
rozszerzenie horyzontów myślowych, zmianę błędnych stereotypów, uczenie
zachowania dystansu wobec otaczającego świata, a takŜe akceptacji samego
siebie. SłuŜy temu wysokiej klasy literatura artystyczna i ideowa, obejmująca
utwory z klasyki polskiej i obcej, literaturę religijną, poezję i satyrę.
Dzieci przewlekle chore odczuwają często braki w realizacji potrzeb poznawczych, uczuciowych i sprawnościowych. Polecana im ksiąŜka ma pobudzić
do działania i rozwoju aktywności, zapobiegać zastojowi umysłowemu i pomóc
w nawiązaniu więzi ze światem ludzi zdrowych. Z kolei chorym nieuleczalnie
naleŜy zaproponować odpowiednią literaturę filozoficzną i teologiczną, która
pomoŜe w odnalezieniu sensu Ŝycia. MoŜna ją jednak podawać tylko na wyraźne Ŝyczenie osób znajdujących w sobie tyle siły, aby podjąć rozwaŜania na temat
rzeczy ostatecznych. Osobom słabszym psychicznie moŜna proponować literaturę przyrodniczą, podróŜniczą czy pamiętnikarską.
Biblioterapia odgrywa równieŜ duŜe znaczenie w procesie rehabilitacji inwalidów. Zgodnie z jej załoŜeniami, ma ona pomóc w rozwijaniu zdolności do
samodzielnego Ŝycia i kształtowaniu odpowiednich postaw psychicznych. Proponuje się, aby oddziaływanie biblioterapeutyczne podzielić na dwa etapy. Etap
pierwszy ma pomóc osobie dotkniętej kalectwem w akceptacji swoich ograniczeń psychicznych i fizycznych. MoŜna to osiągnąć przy pomocy ksiąŜek zawierających świadectwa ludzi, którzy znaleźli się w takiej samej sytuacji, a jednak
nie poddali się zwątpieniu i zniechęceniu. Drugi etap oddziaływania terapeutycznego obejmuje dąŜenie do wszechstronnego rozwoju umysłowego związanego z efektywnym samokształceniem. Biorąc pod uwagę długość pobytu osoby
chorej w szpitalu, wybór odpowiednich ksiąŜek i czasopism powinien być dostosowany do ich aktualnego stanu zdrowia. Dla chorych przed operacją poleca się
uspokajające wydawnictwa albumowe. Wspomniane wydawnictwa poleca się
równieŜ w okresie od 3 do 5 dni po operacji, gdy pacjent jest w stanie apatii. W
okresie od 5 do 7 dni chory zaczyna się interesować swoim otoczeniem i moŜe
czytać krótkie, wydrukowane duŜymi czcionkami, opowiadania. W czasie gdy
Polski w 1938 roku za pośrednictwem profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego F r a n c i s z k a Wa l t e r a i publikacji J ó z e fa Gr yc z a (zob. S. P a wl i n a: Biblioterapia. W: Ludzie chorzy i starsi w
Kościele. Red. J. C h a r yt a ń s k i. Warszawa 1981 s. 154—156).
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pacjenci odczuwają niezadowolenie ze swojej sytuacji (obejmuje on okres od 7
do 20 dni po operacji), wyklucza się podawanie chorym literatury problemowej,
która mogłaby prowadzić ich do identyfikacji z chorymi z ksiąŜek. Okres od 20
do 60 dni po operacji to czas powrotu do normalnego Ŝycia, gdy moŜna proponować chorym literaturę ujmującą problemy Ŝyciowe59.
Stosownie do wymagań okoliczności i czasu, środki społecznego przekazu
powinny być szeroko stosowane w rozlicznych pracach apostolskich Kościoła
(por. DSP 13). Takimi okolicznościami wydaje się być pobyt osób chorych w
szpitalu, gdzie duszpasterze powinni stworzyć im szeroki dostęp do prasy i ksiąŜek religijnych, jak teŜ umoŜliwić korzystanie z radia. Warto zakupić kilka odbiorników radiowych wyposaŜonych w słuchawki i wypoŜyczać je przebywającym w szpitalu chorym.
Stworzeniu pacjentom szpitalnym dostępu do słowa drukowanego moŜe słuŜyć nawiązanie kontaktów z biblioteką szpitalną i wzbogacanie jej księgozbioru
odpowiednimi pozycjami ksiąŜkowymi. MoŜna teŜ samemu utworzyć czytelnię
prasy i ksiąŜki religijnej przy kaplicy. Wielu lŜej chorych często spaceruje po
szpitalu i nie potrafi zagospodarować swojego czasu. Odpowiednio zachęceni
przez kapelana, chętnie skorzystają z moŜliwości lektury wartościowych ksiąŜek
i czasopism. Kapelan moŜe teŜ osobiście dostarczać lekturę leŜącym chorym.
Podsunięcie odpowiedniej pozycji ksiąŜkowej i nawiązywanie do niej w prowadzonych rozmowach nie tylko stanowi waŜny moment biblioterapii, ale równieŜ
moŜe być punktem wyjścia prowadzącym chorego do Boga.
A jak w świetle przeprowadzonych badań wygląda dostęp chorych do prasy
i ksiąŜek religijnych w szpitalach? Dostęp do prasy i ksiąŜek religijnych miało
46,9 % badanych przebywających w szpitalu, natomiast 48,2 % respondentów
przebywających w szpitalu nie zetknęło się z prasą i ksiąŜkami religijnymi. Ze
smutkiem trzeba stwierdzić, Ŝe wielu kapelanów szpitalnych nie rozumie roli,
jaką moŜe odegrać kontakt człowieka chorego z drukowanym słowem. Lektura
wartościowych pozycji religijnych słuŜy nie tylko rozrywce, skróceniu czasu
pobytu w szpitalu lub poszerzeniu horyzontów myślowych, ale równieŜ moŜe
dostarczyć materiału do refleksji związanej z sensem Ŝycia i cierpienia. Warto
więc zatroszczyć się o dostęp chorych do prasy i ksiąŜek religijnych i zachęcać
osoby odwiedzające chorych do przynoszenia im nie tylko artykułów Ŝywnościowych, ale równieŜ strawy duchowej w postaci właściwe dobranej lektury.
59
Wspomniana periodyzacja została opracowana w latach sześćdziesiątych XX w. Współcześnie w literaturze medycznej podkreśla się, Ŝe lektura powinna być stosowana we wszystkich okresach leczenia pacjenta (zob. S. P a wl i n a: Uwagi i spostrzeŜenia na temat terapeutycznego znaczenia ksiąŜki w Ŝyciu ludzi chorych. W: Ludzie chorzy, dz. cyt., s. 172—177).
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Wykorzystanie środków społecznego przekazu w ewangelizacyjnej misji
Kościoła jest jednym z głównych zadań, przed którymi stają zarówno osoby
duchowne i świeckie. Dotyczy to równieŜ duszpasterstwa chorych, którzy często
unieruchomieni w domach czy salach szpitalnych oczekują słów pociechy i
umocnienia. Nie sposób ocenić czym dla chorego jest radiowa lub telewizyjna
transmisja mszy św., udział w pielgrzymkach papieskich lub uroczystościach
religijnych dokonujący się za pośrednictwem mass mediów. Napisany na odpowiednim poziomie artykuł lub świadectwo innego chorego, moŜe pomóc w akceptacji krzyŜa cierpienia i dostarczyć duchowego wsparcia. Aby jednak osiągnąć ten cel, potrzeba duŜego profesjonalizmu osób pracujących w mediach
katolickich i przygotowujących programy dla chorych. Potrzeba równieŜ zrozumienia roli środków społecznego przekazu nie tylko przez ich pracowników, ale
teŜ kapelanów szpitalnych i wszystkich, którzy opiekują się chorymi. Będzie to
konkretna odpowiedź na wezwanie Chrystusa, aby całemu światu głoszono Jego
Ewangelię (Mk 16, 15).

IV. Apostolstwo Chorych
Jedną z indywidualnych form duszpasterstwa chorych jest Apostolstwo
Chorych, stanowiące wspólnotę ludzi przeŜywającą w sposób twórczy swoje
cierpienie60. Ma ona im pomóc w godnym przeŜywania cierpienia, które ma słuŜyć osobistemu i wspólnotowemu uświęceniu. PrzynaleŜność do Apostolstwa
Chorych wymaga spełnienia trzech warunków: przyjęcia cierpienia z poddaniem
się woli BoŜej, jego cierpliwego znoszenie w zjednoczeniu z Chrystusem oraz
ofiarowanie cierpienia Bogu w intencji przybliŜenia Królestwa BoŜego, za zbawienie świata, za Kościół i Ojczyznę oraz w intencji Ojca Świętego61.
Twórcą międzynarodowej wspólnoty ludzi cierpiących jest proboszcz parafii Bloemendaal w Holandii, ks. W. J. Willenborg (1876—1945)62. Jego idea

60

Cz. P o d l e s k i: Geneza i rozwój Apostolstwa Chorych. „Śląskie Studia HistorycznoTeologiczne”. R. 2000 nr 33 s. 249—250.
61
W. D u r d a: Chrześcijańska postawa wobec cierpienia. Kraków 1998 s. 77.
62
Kilka razy w roku gromadził on chorych w kościele parafialnym i urządzał dla nich trzydniowe naboŜeństwa eucharystyczne. Podczas tych spotkań odprawiał on za chorych msze św.,
nakładał na ich głowy ręce i udzielał im specjalnego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Ks. Wi l l e n b o r g zauwaŜył, Ŝe dzięki tym naboŜeństwom chorzy łatwiej akceptują swoje
cierpienia, łącząc je z cierpieniami Chrystusa. Chcąc zachować stałą łączność z chorymi, zaczął
pisać do nich specjalne listy, zachęcające do wykorzystywania cierpienia w celach apostolskich.
Pierwszy z listów do 125 chorych został wysłany 1 listopada 1925 r. Wtedy teŜ ustalono warunki
przynaleŜności do Apostolstwa Chorych i podano wzór specjalnej modlitwy (zob. J. S z u r l e j:
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twórczego wykorzystania cierpień chorych rozprzestrzeniła się bardzo szybko
nie tylko w Holandii, ale równieŜ w całej Europie. W 1930 r. ks. Willenborg
zorganizował pierwszy zjazd sekretarzy Apostolstwa Chorych, na którym opracowano jego statut. Dnia 12 sierpnia 1934 r. papieŜ Pius XI zatwierdził Sekretariat Apostolstwa Chorych w Bloemendal i nadał jemu tytuł „Unio Pia Prima
Primaria”, udzielając równieŜ jego członkom licznych odpustów63.
Inicjatorem Apostolstwa Chorych w Polsce był ks. Michał Rękas (1895—
1964)64. Apostolstwo Chorych w Polsce od samego początku działało w dwóch
kierunkach. Jednym z nich było i jest wydawane po dzień dzisiejszy specjalne
pismo „Apostolstwo Chorych”65. Wzmacnia ono ducha apostolskiego wśród
chorych, chroni ich przed pesymizmem i rozpaczą, pomaga w pogłębianiu łączności ze zbawczym cierpieniem Chrystusa oraz wzajemnym zrozumieniu między
chorymi i zdrowym. Drugim sposobem kontaktów z chorymi były audycje radiowe, z których pierwsza została nadana przez lokalną rozgłośnię radiową we
Lwowie w 1930 r. Od 1931 r. audycje te były transmitowane przez wszystkie
rozgłośnie Polskiego Radia. Na skutek działań wojennych, a następnie represji
komunistycznych, emisje tych audycji zostały wstrzymane aŜ do 1990 r., kiedy
wznowiono ich nadawanie66.
Krajowy Sekretariat Apostolstwa Chorych który na skutek działań repatriacyjnych został przeniesiony ze Lwowa do Katowic, podlega Przewodniczącemu
Konferencji Episkopatu Polski. Do głównych zadań sekretariatu naleŜy nie tylko
redagowanie wspomnianego pisma, ale równieŜ prowadzenie indywidualnej

Pięćdziesiąt lat posługi Apostolstwa Chorych ludziom chorym i cierpiącym w Polsce. „Śląskie
Studia Historyczno-Teologiczne”. R. 1979 nr 12 s. 16—18).
63
D u r d a: Chrześcijańska postawa, dz. cyt., s. 16.
64
Był on kapłanem diecezji lwowskiej. Od 1926 r. pełnił obowiązki kapelana Zakładu dla
Psychicznie Chorych w Kulparkowie. Podczas zagranicznych wyjazdów zapoznał się z ideą Apostolstwa Chorych, którą postanowił zaszczepić na gruncie polskim. W zrealizowaniu tego pomysłu
pomogła mu jego chora i penitentka Ad e l a Gł a Ŝ e ws k a, która zgłosiła siebie i grupę 80 chorych
do istniejącego Sekretariatu Apostolstwa Chorych we Francji. Centrala Apostolstwa Chorych z
Holandii doradziła jej, aby erygować to stowarzyszenie w Polsce. Koniecznym warunkiem do
zrealizowania tego pomysłu do zrealizowania tego pomysłu, miało być przewodnictwo kapłana,
który sprawowałby czynności liturgiczne. W 1929 r. w porozumieniu z A. Gł a Ŝ e ws k ą, sekretariatem francuskim i centralą Apostolstwa Chorych w Holandii, ks. R ę k a s wniósł do Kurii Metropolitalnej we Lwowie prośbę o erygowanie stowarzyszenia w Polsce, co nastąpiło 12 maja 1930 r.
(zob. S z u r l e j: Pięćdziesiąt lat, dz. cyt., s. 20—22).
65
Miesięcznik moŜna otrzymywać zarówno w formie tradycyjnej, jak teŜ jest on dostępny w
internecie (zob. www.ap-chorych.katowice.opoka.org.pl/index.htm).
66
J. S z u r l e j: Apostolstwo chorych. W: W nurcie zagadnień posoborowych. T. 3. Red. B.
B e j z e. Warszawa 1969 s. 274—275.
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korespondencji z chorymi. Na czele sekretariatu stoi sekretarz67, który w kaŜdą
niedzielę, święta, pierwszy piątek i pierwszą sobotę miesiąca odprawia mszę św.
w intencjach członków Apostolstwa Chorych. W pierwszy poniedziałek miesiąca
sekretarz modli się za wszystkich zmarłych chorych. Do jego zadań naleŜy równieŜ wygłaszanie kazań i referatów oŜywiających Ŝycie religijne chorych oraz
przybliŜających chrześcijańską naukę o cierpieniu. Temu zadaniu słuŜą równieŜ
artykuły i wywiady dla prasy oraz wykłady na kursach duszpasterskich. Do
kompetencji sekretarza naleŜy równieŜ przyjmowanie nowych członków do Apostolstwa Chorych. KaŜda nowo przyjęta osoba wraz z dyplomem68 otrzymuje
metalowy krzyŜyk, będący odznaką przynaleŜności do Stowarzyszenia69. Sekretarz zajmuje się równieŜ organizowaniem Dni Chorego, rekolekcji, pielgrzymek i
wczasów, jak teŜ udzielaniem chorym pomocy rzeczowej.
Wezwanie Chrystusa do ewangelizacji świata odnosi się nie tylko do ludzi
zdrowych, ale równieŜ do wszystkich chorych i cierpiących. Przez szczególne
zjednoczeni Ofiarą Chrystusa na krzyŜu, mogą oni brać aktywny udział w apostolskim dziele zbawiania świata. Ich świadomie przyjęte, zaakceptowane i ofiarowane Bogu cierpienia stanowią waŜny wkład do ekonomii zbawienia. Ma ono
oczyszczającą i wypraszającą dla całego Kościoła moc, której oddziaływania nie
moŜna rozumieć jedynie w widzialnym i dotykalnym aspekcie. Niejedno cierpienie człowieka chorego przyczyniło się do czyjegoś nawrócenia i powrotu do
świata wartości chrześcijańskich. Ze świadomym przyjęciem cierpienia powinna
się łączyć modlitwa chorych w róŜnorakich intencjach Kościoła i świata, a takŜe
apostolskie oddziaływanie na bliŜsze i dalsze środowisko.
Czy badani chorzy znają teologię choroby i cierpienia70 i ofiarują je w róŜnych intencjach? 67,7 % badanych chorych ofiaruje cierpienia w róŜnych intencjach, natomiast nie czyni tego 23,2 % respondentów. Z przeprowadzonych badań wynika, Ŝe im wyŜszy poziom wykształcenia respondentów, tym mniejsza
świadomość moŜliwości twórczego przeŜywania cierpienia.

67
Ks. R ę k a s pełnił tę funkcję do swojej śmierci w 1964 roku. Jego następcami byli: ks. J.
S z u r l e j (1964—1982), ks. H. S o b c z yk (1982—1986), ks. Cz. P o d l e s k i (1986—2001). Obecnie tę funkcję pełni ks. S. M i c h a ł o ws k i.
68
Na dyplomie zamieszczona jest modlitwa Apostolstwa Chorych, którą członkowie
stowarzyszenia odmawiają kaŜdego dnia w części lub całości.
69
Międzynarodowym znakiem członków Apostolstwa Chorych jest krzyŜ wkomponowany w
koło z łacińskim napisem „Christo confixus sum cruci” (Ga 2, 19). Na złączu ramion krzyŜa znajdują się litery P oraz X oznaczające „Pax” (pokój), a pionowa belka krzyŜa kończy się u podnóŜa
literą A z wkomponowaną literą I, co w skrócie oznacza „Apostolatus Infirmorum”.
70
Więcej na temat teologii choroby i cierpienia moŜna przeczytać w publikacji zawierającej
referaty wygłoszone w trakcie XVI Tygodnia duchowości zorganizowanego przez Katedrę Duchowości KUL w 1991 r. (zob. A. J. N o wa k [red.]: Cierpienie i śmierć. Lublin 1992).
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Fakt, Ŝe 67,7 % chorych ofiaruje swoje cierpienia w róŜnych intencjach, dobrze świadczy o ich świadomości religijnej i chrześcijańskim rozumieniu cierpienia. Wydaje się jednak rzeczą dziwną, Ŝe taką świadomość posiada więcej
osób z wykształceniem podstawowym (80,3 %) niŜ wyŜszym (60,3 %). Rodzi to
pytanie o skuteczność lekcji religii na poziomie szkoły średniej, a takŜe zajęć
prowadzonych w ramach duszpasterstwa akademickiego. CzyŜby katecheci i
duszpasterze akademiccy nie podejmowali w sposób dostateczny problematyki
związanej z chrześcijańskim sposobem przeŜywania i wykorzystywania cierpienia? To zadanie nie spoczywa jednak tylko na katechetach, ale równieŜ na
wszystkich duszpasterzach, którzy kierując Ŝyciem duchowym chorych, winni
formować w nich odpowiednią postawę apostolską. Podejmowane wysiłki nie
mogą się tylko ograniczać do ukazywania teologii choroby, ale równieŜ do
uświadamiania chorym ich roli w Mistycznym Ciele Chrystusa. Mogą oni łączyć
swoje cierpienia i modlitwy z KrzyŜem Chrystusa, a takŜe oddziaływać na innych swoją postawą. Ich apostolstwo moŜe teŜ być związane z uświadamianiem
innym chorym roli modlitwy i ofiary71.
KaŜdy chory stoi przed moŜliwością twórczego i apostolskiego wykorzystania cierpień. Podstawową wspólnotą angaŜującą apostolsko chorych powinna
być jego rodzina, z którą chory pozostaje z reguły w najbliŜszym kontakcie. Długotrwała choroba moŜe jednak wywoływać w najbliŜszym otoczeniu chorego
brak akceptacji, obojętność czy wrogość, a z drugiej strony nadopiekuńczość72.
PrzezwycięŜanie w duchu miłości bliźniego swoich negatywnych postaw staje
się dla najbliŜszych praktyczną formą weryfikacji wyznawanej wiary, a próby
zachowania z chorym nacechowanego miłością i serdecznością stosunku pomagają mu w akceptacji choroby. Stwarzając choremu odpowiednie warunki do
przeŜywania choroby, rodzina ma jednak prawo oczekiwać od niego wdzięczności w postaci modlitwy i cierpień ofiarowanych w róŜnych intencjach73.
Apostolska aktywność chorych moŜe równieŜ w postaci modlitwy i ofiarowania cierpień w intencjach spraw parafialnych, obejmujących wypraszanie
nowych powołań, przeprowadzanych akcji duszpasterskich, rekolekcji itp.74.
Rzeczą celową wydaje się tworzenie na poziomie parafialnym i ponadparafialnym specjalnych grup chorych, którym umoŜliwi się cykliczne spotkania modlitewno-formacyjne. W czasie takich spotkań proboszczowie przedstawialiby troski duszpasterskie, a takŜe uświadamialiby chorym ich rolę w Ŝyciu Kościoła.
71
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F. Wo r o n o ws k i: Zarys teologii pastoralnej. T. 1. Warszawa 1984 s. 417—419.
I. Ś l i wi ń s k a: Solidarność społeczna w chorobie i cierpieniu. „W Drodze”. R. 1990 nr 10

s. 59.
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Z. K o r t o ws k i: Misterium miłosierdzia wobec chorych. ŁomŜa 1998 s. 82.
P. J e ł o wi c k i: Co chorzy dają parafii. W: W trosce o niepełnosprawnych, dz. cyt., s. 66—

67.
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Takie spotkania połączone z przyjmowaniem sakramentów, a takŜe wspólną
agapą, mogą stać się źródłem wewnętrznego umocnienia i pomóc w przezwycięŜaniu poczucia samotności i bezuŜyteczności. Proboszczowie mogą równieŜ
kierować do chorych specjalne listy, zawierające słowa otuchy i zachęcające ich
do modlitwy i ofiary w róŜnych intencjach parafialnych75.
Człowiek chory moŜe równieŜ realizować swoje apostolstwo w wymiarze
Kościoła powszechnego. Przykładem twórczego wykorzystania cierpień jest
obchodzony od 1934 r., w uroczystość zesłania Ducha Świętego Misyjny Dzień
Chorych, w którym Kościół zachęca osoby chore do ofiarowania swoich cierpień
na rzecz rozwoju dzieł misyjnych. Patronem tego dnia jest św. Teresa od Dzieciątka Jezus, która nie będąc nigdy na misjach, swoim cierpieniem i modlitwą
wspomagała misjonarzy w dziele ewangelizacji. Chorzy są wezwani do ofiarowania swoich cierpień równieŜ w innych intencjach Kościoła, który wspierany
ich modlitwą i ofiarą moŜe nieustannie się rozwijać76.
Moc apostolskiego ducha człowieka chorego jest związana z uświadomieniem roli, jaką powinien on odgrywać w Kościele. Im bardziej będzie ona zrozumiana przez wszystkich chorych, tym bardziej na świecie będzie rozpowszechniał się duch miłości ogarniający wszystkich ludzi. Uświadomienie sobie
tej prawdy naleŜy do zadania wszystkich osób zaangaŜowanych w duszpasterstwo chorych, które nie jest tylko filantropią, ale stanowi ciągłą wymianę darów
między światem ludzi chorych i zdrowych oraz przyczynia się do wzajemnego
rozwoju i wewnętrznego ubogacania.

V. Kierunki rozwoju indywidualnych form duszpasterstwa chorych
Obrzędy nowego rytuału chorych zawierają róŜnorodne formy duszpasterskie, które mogą być praktykowane przez kapłanów odwiedzających chorych.
NaleŜy do nich pokrzepianie słowami pociechy płynącej z wiary, wyjaśnianie
teologii choroby, braterska rozmowa, zachęcanie i przygotowywanie do indywidualnej modlitwy, praktykowanie modlitwy wspólnotowej, rozwaŜanie tekstów
Pisma św., naboŜeństwo słowa BoŜego związane z błogosławieństwem i nałoŜe75
Przykładowo moŜna prosić chorych o modlitwę w intencji dzieci pierwszokomunijnych,
które odwzajemnią się podziękowaniami w formie odwiedzin chorych i przyniesieniem im kwiatów. Tego typu inicjatywy pomogą chorym w przezwycięŜeniu poczucia samotności i wyobcowania
a takŜe w procesie budowania parafii rozumianej jako nadprzyrodzona wspólnota (zob. L. S l i p e k:
Parafia jakiej pragnę. Warszawa 2001s. 200—201).
76
D u r d a: Chrześcijańska postawa, dz. cyt., s. 112—113.
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niem rąk (por. SCH 34—35, 44—45) . Wspomniane formy mają stopniowo doprowadzić chorych do sakramentalnego spotkania z Chrystusem, będącego ukoronowaniem Ŝycia religijnego człowieka. Duszpasterze powinni uszanować wolność chorego, dostosowując się jednocześnie do jego indywidualnego poziomu
wiedzy religijnej oraz aktualnego stanu zdrowia psychicznego i fizycznego. NaleŜy pamiętać, Ŝe wielu chorych i ich bliskich kojarzy odwiedziny kapłana z
bezpośrednim przygotowaniem do śmierci. Występujące stereotypy myślowe
wymagają od kapłanów umiejętnego, połączonego z taktem i roztropnością postępowania.
Wydaje się, Ŝe duszpasterze odwiedzający chorych powinni więcej czasu
poświęcać na prowadzenie z nimi indywidualnych rozmów. Chory intensywnie
odczuwa nie tylko cierpienia fizyczne związane wprost z rodzajem przeŜywanej
choroby, ale równieŜ towarzyszące jej cierpienia duchowe spowodowane samotnością i brakiem aktywności. Obecność duszpasterza wykazującego empatyczne
zrozumienie oraz ofiarującego bezinteresownie swój czas i Ŝyczliwe zainteresowanie, odgrywa w Ŝyciu chorego olbrzymią rolę. Kapłan odwiedzający chorego i
właściwie wykorzystujący znajomość teologii i psychologii choroby, moŜe ukazywać swojemu rozmówcy wartość i sens cierpienia. Choroba i związane z nią
wielorakie cierpienia mogą stanowić okazję do przewartościowania dotychczasowego spojrzenia na siebie, innych ludzi i wartości nadprzyrodzone oraz stać
się punktem wyjścia powrotu do Boga. Duszpasterz musi jednak ciągle wystrzegać się moralizatorstwa i podsuwania gotowych odpowiedzi. W powrocie chorych do Boga większe znaczenie moŜe odegrać Ŝyczliwe, połączone z uśmiechem spojrzenie, niŜ długotrwałe pouczenia i wykłady na temat sensu cierpienia.
RównieŜ krewni chorych potrzebują rozmów z duszpasterzami. Dla wielu z
nich doświadczenie choroby kogoś bliskiego niesie ze sobą konieczność zmiany
w codziennym postępowaniu i zmusza do odnalezienia się w nowej sytuacji egzystencjalnej. Oni równieŜ szukają odpowiedzi na pytania związane z sensem
choroby i cierpienia swoich bliskich, a takŜe właściwych wobec nich wzorców
zachowań. Dotyczy to szczególnie krewnych osób śmiertelnie chorych, którzy
często nie znają zasad psychologii osób terminalnych. Właściwie przygotowany
duszpasterz moŜe im pomóc w szukaniu odpowiedzi na szereg rodzących się
pytań i dodawać otuchy w przeŜywaniu trudnych chwil ich Ŝycia.
Nowy rytuał chorych zawiera szereg tekstów biblijnych, które mogą być
wykorzystywane podczas duszpasterskich odwiedzin chorych77. MoŜna z nich
77
NaleŜą do nich następujące teksty: 1 Krl 19, 4—8 (Bóg pokrzepia Eliasza); 2 Krl 20, 1—6
(Choroba i uzdrowienie Ezechiasza); Hi 7, 1—4. 6—11 (Marność Ŝycia ludzkiego); Hi 7, 12—21
(Prośba o darowanie grzechów); Hi 19, 23—27a (Nadzieja Hioba); Mdr 9, 9—10. 13—18 (Prawdziwa mądrość); Iz 35, 1—10 (Pokrzepcie ręce osłabłe); Iz 53, 1—5. 10—11 (Chrystus dźwigał
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korzystać w czasie naboŜeństwa słowa BoŜego, mszy św. czy indywidualnych
rozmów prowadzonych z chorymi. Wskazane jest, aby duszpasterze chorych
częściej korzystali z wielkiego bogactwa wspomnianych tekstów, dostosowując
je do aktualnego stanu zdrowia odwiedzanych osób i zaistniałych okoliczności.
MoŜna teŜ przygotować zestawy tekstów biblijnych z odpowiednimi komentarzami i pozostawiać je do rozwaŜań odwiedzanym chorym.
W świetle przeprowadzonych badań koniecznym wydaje się częstsze odprawianie mszy św. w domach chorych i w razie potrzeby udzielanie im sakramentu namaszczenia chorych. WiąŜe się to co prawda z większą ilością czasu
poświęcanego przez duszpasterzy poszczególnym chorym, ale msza św. odprawiana z udziałem najbliŜszych i sąsiadów moŜe stać się dla chorych źródłem
niezapomnianych przeŜyć religijnych. MoŜna przy okazji zachęcić wszystkich
uczestników takiego zgromadzenia liturgicznego do wcześniejszego skorzystania
z sakramentu pokuty i ofiarowania Komunii św. w intencji chorego. W głoszonej
homilii moŜna teŜ ukazać rolę choroby i cierpienia w ekonomii zbawienia, a
takŜe podkreślić znaczenie postawy samarytańskiej. Udzielenie sakramentu namaszczenia chorych połączone z odpowiednim komentarzem moŜe takŜe zmienić
nasze boleści); Iz 61, 1—3a (Chrystus przyszedł pocieszać zasmuconych); Dz 3, 1—10 (Uzdrowienie chromego od urodzenia); Dz 3, 11—16 (Wiara w Chrystusa uzdrawia); Dz 4, 8—12
(Uzdrowienie w imię Jezusa); Dz 28, 7—10 (Apostoł Paweł uzdrawia chorych); Rz 8, 14—17
(Skoro wspólnie cierpimy z Chrystusem, będziemy mieć udział w Jego chwale); Rz 8, 18—27
(Oczekujemy odkupienia naszego ciała); Rz 8, 31b—35. 37—39 (Nic nas nie odłączy od miłości
Chrystusa); Rz 14, 7—9. 10b—12 (I w Ŝyciu, i w śmierci naleŜymy do Pana); 1 Kor 1, 18—25
(Mądrość świata i mądrość BoŜa); 1 Kor 12, 12—22. 24b—27 (Mistyczne Ciało Chrystusa); 1 Kor
15, 12—20 (Zmartwychwstanie Chrystusa i nasze); 2 Kor 4, 10—18 (ChociaŜ niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień); 2 Kor 5, 1. 6—10 (Mamy
wiekuiste mieszkanie w niebie); 2 Kor 12, 7b—10 (Moc w słabości się doskonali); Kol 1, 24—28
(Cierpiąc z Chrystusem, dopełniamy Jego dzieła); Hbr 4, 14—16; 5, 7—9 (Chrystus stał się sprawcą zbawienia dla wszystkich, którzy Go słuchają); Jk 5, 13—16 (Modlitwa pełna wiary będzie dla
chorego ratunkiem); 1 P 1, 3—9 (Radość płynąca z wiary); 1 J 3, 1—2 (Ujrzymy Boga takim,
jakim jest); Ap 21, 1—7 (Śmierć zostanie pokonana); Ap 22, 17. 20—21 Przyjdź, Panie Jezu); Mt
5, 1—12a (Nagroda za cierpienie); Mt 8, 1—4 (Uzdrowienie trędowatego); Mt 8, 5—10. 13
(Uzdrowienie sługi setnika); Mt 8, 14—17 (Chrystus wziął na siebie nasze słabości); Mt 11, 25—
30 (Bóg pokrzepi utrudzonych); Mt 15, 29—31 (Jezus uzdrawia wielu); Mt 25, 1—13 (Czuwajcie,
bo nie znacie dnia ani godziny); Mk 2, 1—12 (Chrystus ma władzę odpuszczania grzechów); Mk
10, 46—52 (Uzdrowienie niewidomego w Jerycho); Mk 16, 15—20 (Na chorych ręce kłaść będą i
ci odzyskają zdrowie); Łk 7, 18b—23 (Chrystus uzdrawia); Łk 10, 25—37 (Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie); Łk 12, 35—40 (Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie), Łk 18, 9—4 (Przypowieść o faryzeuszu i celniku), Łk 22, 39—44a (Ojcze, nie moja
wola, lecz Twoja niech się stanie), Łk 23, 39—46 (Ojcze, w twoje ręce powierzam ducha mojego),
J 9, 1—7 (uzdrowienie niewidomego od urodzenia), J 10, 11—18 (Dobry pasterz daje Ŝycie swoje
za owce), J 15, 1—8 (Kto trwa w Chrystusie, przynosi plon obfity), Mt 15, 33—39; 16, 1—7; Łk
23, 44—49 (Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa); Łk 24, 13—35 (Chrystus musiał cierpieć, aby
wejść do chwały); 20, 1—9 (Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego).
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rozumienie znaczenia tego sakramentu w Ŝyciu chorych i przełamać fałszywe
stereotypy łączące go z bezpośrednim przygotowaniem wiernych do śmierci.
Choroba pozbawia wiernych moŜliwości aktywnego uczestnictwa w eucharystycznym zgromadzeniu liturgicznym i regularnego przyjmowania Komunii
św. Duszpasterze powinni troszczyć się o to, aby chorzy jak najczęściej mogli
przyjmować Komunię święta będącą wielkim umocnieniem w chorobie i cierpieniu. PrzeciąŜenie pracą duszpasterską sprawia, Ŝe kapłani nie mogą zbyt często odwiedzać chorych w domach, przynosząc im Komunię św. Rzeczą konieczną wydaje się więc współpraca z nadzwyczajnymi szafarzami Eucharystii.
Przeprowadzone wśród kapelanów szpitalnych badania informują, Ŝe aŜ 72,7 %
badanych duszpasterzy widzi konieczność współpracy z akolitami świeckimi.
Posługa akolitów świeckich moŜe zaowocować nie tylko częstym przyjmowaniem Komunii św. przez chorych, ale przyczynić się równieŜ do znalezienia w
Kościele właściwego miejsca dla pragnących zaangaŜowania w działalność apostolską ludzi świeckich.
Jedną z waŜniejszych płaszczyzn indywidualnych form duszpasterstwa chorych jest działalność katolickich poradni psychologicznych i związanych z nimi
telefonów zaufania. Przeprowadzone badania pokazują, Ŝe tylko 1,1 % ogółu
respondentów skorzystało z pomocy katolickich poradni psychologicznych, a
0,6 % badanych chorych korzystało z porad udzielanych przez telefon zaufania.
W obliczu wzrastających problemów związanych z wielorakimi zmianami zachodzącymi w Polsce, naleŜy spodziewać się zwiększającej się liczby osób potrzebujących fachowej pomocy dobrze przygotowanych psychologów i duszpasterzy. Wyniki badań informują, Ŝe wśród form duszpasterskich proponowanych
kapłanom przez chorych, na pierwszym miejscu znajduje się „prowadzenie rozmów i podtrzymywanie na duchu”. PowyŜsze wskaźniki powinny pobudzać
odpowiednie czynniki decyzyjne w Kościele do podjęcia wielorakich działań
zmieniających istniejący stan rzeczy.
Koniecznym wydaje się rozbudowanie sieci juŜ istniejących poradni małŜeńskich i rodzinnych oraz duszpasterskich telefonów zaufania78. Wskazanym
jest, aby tego typu poradnie i telefony duszpasterskie działały nie tylko w kaŜdej
parafii, ale równieŜ powstawały dekanalne i diecezjalne ośrodki pomocy rodzinom przeŜywających wielorakie kryzysy. Często główny wysiłek osób zaangaŜowanych w duszpasterstwie rodzin skierowany jest na przygotowanie narzeczonych do sakramentu małŜeństwa. Wydaje się, Ŝe zbyt mało uwagi przywiązuje
się do pomocy juŜ istniejącym rodzinom w rozwiązywaniu ich problemów. Tego
78

Nowe Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin Konferencji Episkopatu Polski z 1 maja 2003 r.
postuluje, aby duszpasterski telefon zaufania istniał w kaŜdej diecezji (nr 44).
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typu ośrodki powinny więc zatrudniać odpowiednio uformowanych, wykształconych i mających doświadczenie w rozwiązywaniu problemów małŜeńskich i
rodzinnych specjalistów świeckich (psychologów, psychiatrów, pedagogów,
psychoterapeutów i prawników). Wśród nich powinni równieŜ znajdować się
dobrze przygotowani i posiadający odpowiednie do tego typu posługi charyzmaty duszpasterze.
Wspomniane ośrodki powinny równieŜ świadczyć pomoc osobom przeŜywającym kryzysy sensu Ŝycia, depresje, odczuwającym pustkę egzystencjalną,
nie potrafiącym odnaleźć się w nowej rzeczywistości społecznej, mającym problemy w nawiązaniu kontaktów interpersonalnych. Często u podłoŜa przeŜywanych trudności leŜy kryzys światopoglądowo-religijny. Potrzebna jest więc
współpraca między duszpasterzami a specjalistami świeckimi. Zadaniem psychologów i psychiatrów jest fachowe wyjaśnienie źródeł pojawiających się problemów i ustalenie ich diagnozy, wykluczenie lub ustalenie ewentualnej patologii
osobowości, zaproponowanie postępowania terapeutycznego. Z kolei duszpasterze mogą pomóc zainteresowanym osobom w uporządkowaniu ich Ŝycia moralnego.
Rodzi się więc potrzeba odpowiedniego przygotowania duszpasterzy do
podejmowania pracy w ośrodkach świadczących pomoc duchowo-psychologiczną. NaleŜy wspierać rozwój studium poradnictwa psychologicznego i psychoterapii dla duchowieństwa przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, jak teŜ
o tworzeniu tego typów ośrodków w innych miastach uniwersyteckich. Trzeba
skorzystać z szansy, jaką niesie ze sobą utworzenie na niektórych uniwersytetach
wydziałów teologicznych. Nawiązanie współpracy między wykładowcami róŜnych dziedzin nauk i tworzenie interdyscyplinarnych studiów przygotowujących
duchowieństwo i studentów świeckich do podjęcia pracy w ramach katolickiego
poradnictwa psychologicznego jest pilną potrzebą.
PoniewaŜ 36,6 % badanych respondentów nie słyszało o istnieniu katolickiej
poradni psychologicznej, trzeba więc podjąć działania propagujące istnienie
takich poradni. MoŜna to czynić przy pomocy specjalnych folderów i ulotek
wręczanych zainteresowanym osobom, na przykład wiernym korzystającym z
sakramentu pokuty. Duszpasterz, spowiadający wiernych sygnalizujących róŜnorodne problemy osobowościowe i szukających pomocy w ich rozwiązywaniu,
powinien odsyłać penitentów do poradni psychologicznej. Informacje o moŜliwości uzyskania wszechstronnej pomocy psychologicznej powinny równieŜ znaleźć się na afiszach wywieszanych w przykościelnych gablotach, kancelariach
parafialnych, w ogłoszeniach duszpasterskich oraz na stronach internetowych
parafii.
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Informowaniu o działalności poradni psychologicznych mogą teŜ słuŜyć programy katolickie emitowane przez środki społecznego przekazu, z których w
miarę systematycznie korzysta 42,3 % badanych chorych. W ich ramach moŜna
zapraszać do studia radiowego lub telewizyjnego specjalistów z dziedziny psychologii i psychiatrii oraz terapeutów rodzinnych, którzy będą dzielić się swoimi
doświadczeniami i fachową wiedzą. W ramach nadawanych audycji moŜna teŜ
uruchomić specjalny telefon, z którego będą korzystać zainteresowane osoby,
dzieląc się z innymi swoimi problemami i otrzymując publicznie odpowiedź na
postawione pytania. Mniej śmiałe osoby mogą korzystać z katolickiego telefonu
zaufania, którego numer powinien równieŜ znaleźć się w gablocie przykościelnej, we wspomnianych folderach i w prasie.
Wydaje się, Ŝe liczba audycji dla chorych emitowanych w środkach społecznego przekazu jest niewystarczająca. Tego typu opinię wyraziło 18 % badanych chorych, natomiast 44,9 % respondentów wcale nie spotkało się z audycjami dla chorych. Koniecznym jest więc zwiększenie tego typu audycji, które w
przystępny sposób poruszałyby problematykę choroby i cierpienia, a takŜe zawierałyby podstawowe informacje dotyczące chorób i stosowanych zabiegów
terapeutycznych. Trzeba teŜ poruszać zagadnienia związane z psychologicznymi
uwarunkowaniami relacji między osobami chorymi a zdrowymi oraz sposobami
rozwiązywania pojawiających się nieporozumień i konfliktów. Choroba zaskakuje często nie tylko samych chorych, ale teŜ ich rodziny. Nie posiadają one nieraz
informacji dotyczących zasad pielęgnacji osób chorych i sposobów realizacji ich
potrzeb, których spełnienie jest jednym z czynników znacznie wpływających na
proces leczenia. Audycje dla chorych powinny teŜ pomagać im w przezwycięŜaniu poczucia bezuŜyteczności i osamotnienia. Cenną rzeczą byłoby teŜ emitowanie świadectw tych chorych, którzy zaakceptowali swoje cierpienie, dostrzegając
w nim nadprzyrodzony sens. Audycje dla chorych mogłyby teŜ zawierać słuchowiska, lekturę klasyków literatury i muzykę.
Nieocenioną wartość dla chorych unieruchomionych w domu lub szpitalu
stanowią radiowe i telewizyjne transmisje róŜnorodnych naboŜeństw i wydarzeń
o charakterze religijnym. Szczególnie transmisja mszy św. w telewizji stanowi
dla nich waŜną formę uczestnictwa w liturgii Kościoła. Przynosi ona im równieŜ
wiele duchowej pociechy i radości. Osoby odpowiedzialne za techniczną stronę
transmisji powinny umiejętnie dopasować język przekazu telewizyjnego do języka liturgii. Przekaz mszy św. powinien koncentrować się na akcji liturgicznej i
ukazaniu pełnego i obrazu Eucharystii. Ruchy kamer i operowanie planami filmowymi nie moŜe być przypadkowym działaniem, ale musi wynikać z charakteru i miejsca akcji liturgicznej. W czasie homilii oko kamery powinno być skoncentrowane na przemawiającym kapłanie, a w czasie konsekracji na ołtarzu.
Pozwoli to osobom oglądającym transmisję na realne poczucie uczestnictwa i
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reagowania na akcję liturgiczną w podobny sposób, jak czynią to wierni w kościele. Niewskazane jest równieŜ przeładowywanie transmisji widokami architektury kościoła obejmującymi malowidła, freski, rzeźby i inne dzieła sztuki.
Ukazywanie zbliŜeń twarzy uczestników zgromadzenia liturgicznego jest uzasadnione jedynie w przypadku podkreślenia dialogu toczącego się między kapłanem a wiernymi, na przykład w czasie modlitwy wiernych.
WaŜną rolę w duszpasterstwie chorych odgrywa prasa religijna. Przeprowadzone badania pokazują, Ŝe ponad 60 % respondentów sięga po róŜnorodne czasopisma religijne. ChociaŜ wskaźniki osób uwaŜających, Ŝe wspomniane czasopisma zamieszczają wystarczającą liczbą artykułów dla chorych są tylko nieznacznie wyŜsze od wskaźników respondentów mających przeciwne zdanie, to
jednak odczuwa się pewien brak tego typu opracowań. Wydaje się, Ŝe osoby
odpowiedzialne za kształt czasopism religijnych powinny więcej miejsca poświęcić problematyce teologii i psychologii choroby, wyjaśniać sens i znaczenie
sakramentu namaszczenia chorych, a takŜe ukazywać inicjatywy Kościołów lokalnych zmierzające do niesienia pomocy osobom cierpiącym.
Przeprowadzone badania pokazały, Ŝe zaledwie 2,8 % respondentów czyta
czasopismo dla chorych „Apostolstwo Chorych”. Warto postawić pytanie, czy
tak małe zainteresowanie wspomnianym periodykiem wiąŜe się z nieodpowiednim kolportaŜem pisma i jego niewystarczającym nakładem, czy teŜ jest spowodowane zbyt ubogą i mało zróŜnicowaną zawartością treściową. Duszpasterze
powinni zatroszczyć się zarówno o to, aby specjalistyczne pisma regularnie docierały do chorych79, jak teŜ o przeprowadzenie badań sondaŜowych związanych
z ich oczekiwaniami.
Warto równieŜ zwrócić uwagę na 38,8 % respondentów, którzy zadeklarowali Ŝe nie czytają Ŝadnych czasopism religijnych. Aby zmienić istniejący stan
rzeczy potrzebna jest szeroka akcja kolportaŜu wspomnianych pism, obejmująca
dostarczanie ich do chorych przebywających w domach, szpitalach i zakładach
opieki społecznej. Akcją kolportaŜową trzeba teŜ objąć wartościowe ksiąŜki,
kasety magnetofonowe zawierające rekolekcje dla chorych lub kasety video
przedstawiające wartościowe filmy i pielgrzymki papieskie. Trzeba równieŜ
zatroszczyć się oto, aby wyposaŜyć najuboŜszych chorych w odbiorniki radiowe
lub telewizyjne. Fundusze na zakup takich odbiorników moŜna uzyskać przeprowadzając specjalne loterie z racji odpustu parafialnego i rekolekcji lub ustawiając puszkę z racji Tygodnia Miłosierdzia. MoŜna teŜ zorganizować zbiórkę
79

Wśród specjalistycznych czasopism dla chorych naleŜy wymienić miesięcznik „List do
Chorych”, wydawany przez Kurię Arcybiskupią Archidiecezji Poznańskiej oraz dwumiesięcznik
„Wstań”, redagowany przez KsięŜy Sercanów w Stadnikach koło Krakowa.
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nieuŜywanych przez parafian odbiorników telewizyjnych lub radiowych i przekazać je ubogim ludziom chorym.
Godnym uwagi wydaje się być akcja rozpowszechniania papieskiego „Listu
do chorych” lub listów pisanych przez biskupa lub proboszcza z racji świąt BoŜego Narodzenia i Wielkanocy. MoŜna to czynić wykorzystując miedzy innymi
łamy gazetek parafialnych. Szczególnie samotni chorzy przyjmą takie listy z
wielką radością, widząc w nich znak troskliwej pamięci Kościoła o ludziach
cierpiących. W tego typu listach, oprócz słów pokrzepienia i pociechy, moŜe się
znaleźć zachęta do ofiarowania cierpień w intencjach Kościoła i parafii.
Sprawą istotnej wagi jest szerzenie idei apostolstwa chorych i zachęcanie
osób cierpiących do twórczego przeŜywania swoich cierpień i ofiarowania ich w
róŜnych intencjach. Z przeprowadzonych badań wynika, Ŝe czyni to 67,7 % respondentów, wśród których przewaŜają mieszkańcy wsi (72,7 %) i osoby posiadający wykształcenie podstawowe (80,3 %) nad mieszkańcami miasta (65,5 %) i
osobami posiadającymi wykształcenie wyŜsze (60,3 %). Z kolei wśród osób apostolsko nie wykorzystujących swoich cierpień przewaŜają mieszkańcy miasta
(26,2 %) i posiadający wykształcenie wyŜsze (30,2 %) nad mieszkańcami wsi
(16,4 %) i osobami posiadającymi wykształcenie podstawowe (11,4 %). Uzyskane dane winny więc pobudzić duszpasterzy pracujących w parafiach miejskich
do zwrócenia większej uwagi na chorych nie mających zrozumienia dla idei
Apostolstwa Chorych. W pierwszej kolejności tym ludziom naleŜy ukazywać ich
rolę w Mistycznym Ciele Chrystusa. Mogą oni ofiarowywać swoje cierpienia w
intencjach najbliŜszych, nawrócenia grzeszników, misji, pomyślnego przeprowadzenie róŜnorodnych inicjatyw parafialnych, nowych powołań kapłańskich i
zakonnych itp.
Apostolstwo chorych nie moŜe jednak ograniczać się jedynie do składanej
Bogu modlitwy połączonej z darem cierpienia. Chodzi w nim równieŜ o twórcze
wykorzystanie swojej choroby dla dobra wspólnoty ludzkiej. Poprzez akceptację
ograniczeń wiąŜących się z przeŜywanym cierpieniem i odrzucaniem egoistycznych postaw, chory moŜe wykazać się umiejętnościami przystosowania się do
nowej sytuacji. Energia twórcza, która do tej pory znajdowała swoje ujście na
płaszczyźnie Ŝycia zawodowego lub społecznego, moŜe teraz owocować dziełami literackimi, muzycznymi i malarskimi. Chorzy mogą teŜ pokazywać światu
właściwą hierarchię wartości ludzi zdrowych, w której wartości duchowe będą
miały pierwszeństwo przed wartościami materialnymi. Chorzy mogą takŜe swoim optymizmem i pogodą ducha wyzwalać u innych właściwe wobec przeciwności losu postawy. Dobrze przeŜyta choroba dostarcza równieŜ samym chorym
doznanie wewnętrznego rozwoju związanego z twórczym wykorzystaniem cierpienia.
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* * *
Duszpasterstwo chorych będące wypełnieniem słów Chrystusa, który nakazał swoim uczniom leczyć wszelkie choroby i słabości (Mt 10, 1, jest jednym z
priorytetów duszpasterskich (por. EE 88). Skuteczna pomoc i solidarność okazywana wszystkim chorym i cierpiącym jest przejawem realizacji „wyobraźni
miłosierdzia”, która według Jana Pawła II leŜy u podstaw programu duszpasterskiego dla Kościoła na nowe tysiąclecie chrześcijaństwa (por. NMI 49—50).
Aby Kościół mógł skutecznie realizować tę pomoc, potrzeba rozwoju indywidualnych form duszpasterstwa chorych, obejmujących odwiedziny chorych w domach, poradnictwo duszpasterskie, działalność środków społecznego przekazu
oraz propagowania idei Apostolstwa Chorych. Nade wszystko potrzebne jest
jednak dostrzeŜenie w chorych samego Chrystusa, który ciągle wzywa swoich
wyznawców do czynnego składania świadectwa swojej wiary poprzez praktykowanie czynów miłości i miłosierdzia (por. Mt 25, 35—36).
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Działalność duszpasterska w perspektywie świętości

Skuteczność działalności duszpasterskiej zawsze zaleŜała i zaleŜeć będzie w
przyszłości od jakości duszpasterzy. Duszpasterze podąŜający drogą świętości
zawsze przynoszą Kościołowi obfite i trwałe owoce. Jan Paweł II w Liście apostolskim Novo millennio ineunte twierdzi, Ŝe perspektywą, w którą winna być
wpisana cała działalność duszpasterska, jest perspektywa świętości1. DąŜenie
kapłanów do świętości i pociąganie do niej Ludu BoŜego pozostaje szczególnie
pilnym wyzwaniem i równocześnie zadaniem duszpasterskim2.
Do świętości wzywa Bóg, który mówi: Bądźcie świętymi, poniewaŜ Ja jestem święty! (Kpł 11, 44); zachęca do niej Chrystus: Bądźcie więc wy doskonali,
jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski (Mt 5, 48); zaleca ją św. Paweł (1 Tes 4,
7) i św. Piotr (1 P 1, 15). Temat świętości zawsze jest w Kościele aktualny. Był
on poruszany na Soborze Watykańskim II, a w ostatnich latach poświęca się mu
coraz więcej miejsca. Liczne przemówienia PapieŜa i dokumenty Stolicy Apostolskiej zwracają uwagę na świętość jako na istotny element nowej ewangelizacji. Wartość świętości jest wyraźnie eksponowana przez częste kanonizacje i
beatyfikacje, które ukazują, Ŝe jest ona moŜliwa dla ludzi róŜnych stanów, środowisk i czasów.
W róŜnych rodzajach Ŝycia i powinnościach według jednej świętości Ŝyją
wszyscy, którymi kieruje Duch BoŜy, a posłuszni głosowi Ojca i czcząc Boga
Ojca w duchu i prawdzie, podąŜają za Chrystusem ubogim, pokornym i dźwigającym krzyŜ, aby zasłuŜyć na uczestnictwo w Jego chwale (KK 41). Tą świętością mają więc Ŝyć biskupi, prezbiterzy, diakoni, klerycy, osoby zakonne, mał1
2

J a n P a we ł I I: List apostolski Novo millennio ineunte. Watykan 2001 nr 30 (dalej: NMI).
Por. tamŜe.
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Ŝonkowie, osoby samotne, cierpiące i inne. Wszyscy zatem wierni chrześcijanie z
dnia na dzień coraz bardziej będą się uświęcać w warunkach swego Ŝycia (...),
jeśli z wiarą przyjmują wszystko z ręki niebieskiego Ojca i współdziałają z wolą
BoŜą, okazując takŜe w słuŜbie doczesnej wszystkim tę miłość, którą Bóg umiłował świat (KK 41).

I. Świętość duszpasterza
W soborowym Dekrecie o posłudze i Ŝyciu kapłanów szczególnie mocny akcent połoŜony jest na świętości prezbiterów. Dekret wskazuje, Ŝe kapłani są zobowiązani do nabycia doskonałości, poniewaŜ będąc poświęconymi Bogu w
momencie przyjęcia święceń, stają się Ŝywymi narzędziami Chrystusa Wiecznego Kapłana. KaŜdy kapłan, będąc obdarzony specjalną łaską, ma słuŜyć ludziom
i przez tę słuŜbę ma dąŜyć do doskonałości Chrystusa (por. DK 12). Droga do
świętości wiedzie przez umartwienie ciała, całkowite oddanie się na słuŜbę ludzi,
przez szczere i niezmordowane wypełnianie swoich obowiązków w Duchu Chrystusowym, przez codzienne słuchanie słowa BoŜego, przez sprawowanie Eucharystii i innych sakramentów, przez modlitwę, kontemplację, miłość pasterską,
posłuszeństwo, powściągliwość i ubóstwo (por. DK 12-17). Chwała BoŜa, zbawienie dusz i uświęcenie osobiste stanowią jakby trzy ogniwa łaski złączone z
kapłaństwem świętych kapłanów Boga, którzy w ciągu dwóch tysięcy lat chrześcijaństwa budowali Kościół3. Świętość kapłana, naśladującego Dobrego Pasterza, wyraŜa się w przeźroczystej miłości, która uwidacznia się w Ŝyciu ubogim,
posłusznym i czystym4. Droga prowadząca do kapłańskiej świętości jest wąska i
stroma, gdyŜ idący po niej uczestniczą w Ŝyciu, cierpieniu, kuszeniu, samotności,
śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa5.
W Liście na Wielki Czwartek z 1979 r. PapieŜ wyjaśnia, jaki kapłan zawsze
jest potrzebny ludziom. Jest to kapłan, który głęboko wierzy, który odwaŜnie
wyznaje, który Ŝarliwie się modli, który z całym przekonaniem naucza, który
słuŜy, który wdraŜa w swe Ŝycie program ośmiu błogosławieństw, który umie
bezinteresownie miłować, który jest bliski wszystkim – a w szczególności najbardziej potrzebującym6. Taki właśnie kapłan realizuje drogę świętości. Do środków
sprzyjających uświęcaniu się prezbiterów Ojciec Święty zalicza Mszę świętą,
regularne odmawianie Liturgii godzin, nawiedzenie Najświętszego Sakramentu,
3

S. M. M a n e l l i: „Sono un sacerdote cattolico”. „Sacrum Ministerium”. R. 2001 nr 1 s. 49.
J. E s q u e r d a B i fe t: La pastoralità come elemento intrinseco dell’identità sacerdotale.
„Sacrum Ministerium”. R. 2002 nr 1 s. 20.
5
A. L. S z a fr a ń s k i: Kapłańska droga świętości. W: Drogi świętości. Red. W. S ł o mk a. Lublin 1980 s. 112.
6
J a n P a we ł I I: List do wszystkich kapłanów Kościoła na Wielki Czwartek. Watykan 1979
nr 7.
4

184

róŜaniec, medytację i okresowe przystępowanie do sakramentu pokuty. Korzystanie z tych środków, połączone z troską o własne uświęcenie, przyczynia się do
wzrostu skuteczności ich posługi7.
PapieŜ Jan Paweł II w homilii wygłoszonej do kapłanów biorących udział w
międzynarodowych rekolekcjach w dniu 9 października 1984 r. wypowiedział
słowa, które wyjaśniają, na czym polega kapłańska świętość: Powołanie kapłańskie jest zasadniczo wezwaniem do świętości w tej formie, która wypływa z sakramentu kapłaństwa. Świętość jest zaŜyłością z Bogiem, jest naśladowaniem
Chrystusa ubogiego, czystego i pokornego; jest bezgranicznym umiłowaniem
ludzi i oddaniem ich prawdziwemu dobru; jest miłością Kościoła, który jest
święty i pragnie, byśmy i my byli święci, bo taka jest misja, jaką powierzył mu
Chrystus. KaŜdy z was musi być święty, by pomagać takŜe braciom w realizowaniu ich powołania do świętości8. W Adhortacji Pastores dabo vobis Ojciec
Święty wskazuje na rolę Ducha Świętego w powołaniu do świętości i czyni odniesienie do święceń kapłańskich, w czasie których biskup modli się o odnowienie w sercach nowo wyświęconych Ducha świętości. Zjednoczenie z Duchem
Chrystusa zapewnia skuteczność sakramentalnemu działaniu in persona Christi i
domaga się Ŝarliwej modlitwy, konsekwentnego Ŝycia, miłości pasterskiej, jednym słowem, domaga się osobistego uświęcenia kapłana9.
W Liście okólnym Kongregacji ds. Duchowieństwa zamieszczono wciąŜ aktualną zachętę skierowaną do prezbiterów przez papieŜa Grzegorz Wielkiego:
Trzeba, aby on [pasterz] był czysty w myślach, przykładny w działaniu, dyskretny dzięki milczeniu, uŜyteczny w słowach. Aby był bliski kaŜdemu przez współczucie i bardziej niŜ inni oddany kontemplacji. Niech będzie pokornym sprzymierzeńcem kaŜdego, kto postępuje dobrze, ale teŜ w trosce o sprawiedliwość niech
pozostaje nieugiętym wobec wad grzeszników. Niech pośród zewnętrznych zajęć
nie wyzbywa się troski o swe Ŝycie duchowe. Niech nie przestaje spieszyć z pomocą w zewnętrznych potrzebach, gdy zabiega o duchowe dobro10. Kościół potrzebuje osobistej świętości duszpasterzy i wiernych oraz ich apostolskiego zapału11. Kapłani mają ewangelizować wiernych przede wszystkim przez przykład
7
J a n P a we ł I I: Prezbiter człowiekiem poświęconym Bogu. Katecheza 26 V 1993 nr 4n. W:
Katechezy. Kościół. Kraków–Ząbki 1999 s. 240n. (dalej: Katechezy).
8
Cytowany fragment J a n P a we ł I I zamieścił w Adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobis. Watykan 1992 nr 33.
9
Por. tamŜe.
10
Św. Gr z e g o r z Wi e l k i: Regula Pastoralis II, 1 – cyt. za K o n g r e g a c j a d o S p r a w
D u c h o wi e ń s t wa: Kapłan głosiciel, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty w drodze do
trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. Watykan 1999 nr I, 2.
11
K o n g r e g a c j a d o S p r a w D u c h o wi e ń s t wa: Kapłan, pasterz, przewodnik wspólnoty
parafialnej. Watykan 2002 nr 4 (dalej: KPPWP).
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osobistego świadectwa (por. 1 P 5, 2—3). Święci w kaŜdym pokoleniu uobecniali
wśród Ludu BoŜego świętość Chrystusa Dobrego Pasterza12. Kapłan jest sługą
Chrystusa, sługą zbawienia i dlatego jego pasterzowanie powinno być słuŜbą.
Sakramentalne upodobnienie się do Chrystusa dyktuje kapłanowi szczególny
powód dąŜenia do świętości, z racji powierzonej mu posługi, która jest święta ze
swej natury13. MoŜna by powiedzieć, Ŝe święty prezbiter jest zawsze świadkiem
miłości i mistrzem Ŝycia wewnętrznego. Osiąga on świętość w posłudze i poprzez posługę. Jego Ŝycie polega na trwaniu w przyjaźni z Chrystusem, i to na
przyjaźni równieŜ uczuciowej. Podstawowym źródłem jego uświęcenia jest Eucharystia. Przed nią naleŜy się przygotować, a po niej naleŜy dziękować Bogu i
nawiedzać Najświętszy Sakrament14. Święci kapłani zawsze odprawiali mszę
świętą, poprzedzając ją odpowiednim przygotowaniem i kończąc dziękczynieniem. Sprawowanie Eucharystii jest najwyŜszą formą uczestnictwa w doskonałym kulcie15. Eucharystia winna zajmować w Ŝyciu kapłana miejsce centralne,
poniewaŜ jest ona źródłem i szczytem całej ewangelizacji16. Kościół otrzymał
Eucharystię od Chrystusa, swojego Pana, nie jako jeden z cennych darów, ale
jako »dar największy«, poniewaŜ jest to dar z samego siebie, z własnej osoby w
jej świętym człowieczeństwie, jak teŜ dar Jego dzieła zbawienia17. Tak więc kapłan spoŜywający Ciało i Krew Chrystusa, otrzymuje równieŜ Ducha Świętego,
który uświęca i daje predyspozycje do uświęcania innych. Z Ofiarą eucharystyczną jest ściśle związany jej kult wyraŜający się adoracją Najświętszego Sakramentu, bowiem z adoracji kapłan czerpie siłę, pociechę i wsparcie18.
Na drodze świętości kapłańskiej waŜne jest naboŜeństwo do Matki BoŜej,
które dostarcza wielkiej energii w apostolstwie. Maryja bowiem zawsze odgrywała wielką rolę w Ŝyciu świętych kapłanów19. Duchowość kapłańska jest wówczas pełna, gdy powaŜnie bierze pod uwagę testament Chrystusa ukrzyŜowanego,
który powierzył swą Matkę umiłowanemu uczniowi, a przez niego wszystkim
kapłanom. Maryja potrafi kształtować serca prezbiterów, chronić je przed niebezpieczeństwami i czuwać nad ich wzrastaniem w świętości20. Duszpasterz
12
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dąŜący do świętości zawsze jest kapłanem Jezusa Chrystusa, ale ma on równieŜ
zachowywać ścisłą więź z Najświętszą Maryją Panną, której, jako niezawodnej
Przewodniczce, Jan Paweł II zawierzył trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa21.
ChociaŜ kapłan ma sprzyjające warunki ku temu, by wzrastać w świętości,
to jednak jego droga nie jest wolna od trudności i niebezpieczeństw. Do trudności na tej drodze moŜna by zaliczyć samotność. Wynika ona nieraz z odsunięcia
na margines, z niezrozumienia, dewiacji, zaniedbania, nieroztropności, trudności
charakterologicznych kapłana lub współbraci, oskarŜenia, upokorzenia, itd. Samotność moŜe niekiedy doprowadzić do frustracji, albo przeciwnie, moŜe być
bodźcem do nawrócenia i okazją do wzrostu w świętości22. Dla niektórych przeszkodą w postępie duchowym moŜe być przeŜywanie celibatu jako cięŜar, skutkiem czego moŜe dochodzić do objawów niedojrzałości uczuciowej, zbytniego
przywiązywania się do niektórych osób, korzystania z demoralizujących programów w środkach masowego przekazu, trwania w grzechach nieczystych.
Do kryzysu na drodze kapłańskiej przyczyniają się zaniedbania na polu modlitwy osobistej, zaniedbania w regularnym spowiadaniu się i spełnianiu swoich
obowiązków. Ponadto kryzys pogłębiają zniewolenia rzeczami materialnymi,
nałogami, niedbałość i pośpiech w sprawowaniu liturgii, zainteresowania nie
licujące z godnością kapłańską, szukanie rozrywek, luksusu itp. Niekiedy powodem zniechęcenia w dąŜeniu do świętości moŜe być brak zdolności duszpasterskich, zbyt mocna krytyka ze strony innych, brak satysfakcji i radości płynącej z
posługi, przepracowanie, choroby, utrata wiary w moŜliwość osobistej świętości.
Co czynić, aby wyjść z kryzysu? Trzeba się nawrócić, oddalić przeszkody i
uwierzyć, Ŝe Bóg w swoim miłosierdziu potrafi z największego grzesznika uczynić świętego.

II. Przykłady świętych duszpasterzy
W Liście na Wielki Czwartek z 1979 r. Jan Paweł II wylicza pięciu świętych
duszpasterzy, których nazywa artystami duszpasterstwa. Są to: Wincenty à Paulo, Jan z Avila, Proboszcz z Ars (Jan Maria Vianney), Jan Bosco i Maksymilian
Kolbe. KaŜdy z nich był na swój sposób inny, był dzieckiem swoich czasów, – i
był »dostosowany« do swoich czasów. Ale to »dostosowanie« u kaŜdego ozna-
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dz. cyt., nr 97.
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czało oryginalną, właśnie tym czasom potrzebną odpowiedź Ewangelii, odpowiedź świętości i gorliwości23.
Działalność apostolska św. Wincentego à Paulo (1581—1660) była podporządkowana jego wyczuleniu na nędzę drugiego człowieka i wypływała z głębokiego rozumienia miłosierdzia Chrystusa. Był on proboszczem, misjonarzem
ludowym głoszącym misje wśród zuboŜałej ludności wiejskiej Francji; załoŜył
zgromadzenie męskie i Ŝeńskie. Wszystkich starał się uwraŜliwiać na potrzeby
ludzi najbardziej ubogich. Był to człowiek modlitwy i pracy. Doskonałość –
mówił Wincenty à Paulo – nie polega na ekstazie, lecz na wypełnianiu woli BoŜej24. Według niego, świętość jest to oderwanie się i oddalenie od rzeczy ziemskich, a jednocześnie przylgnięcie do Boga i zjednoczenie się z wolą Boską25.
Człowiek powinien pracować, by podobać się Bogu. Taka motywacja pracy powoduje, Ŝe Bóg otacza człowieka chwałą i uświęca go swoim Duchem26. Podczas
konferencji do kapłanów Wincenty wskazywał, Ŝe świętość osiąga się poprzez
wierne naśladowanie Chrystusa i upodabnianie naszych umiłowań do Jego umiłowań. Święci osiągnęli świętość, poniewaŜ szli za Nim krok w krok, poniewaŜ
wyrzekali się siebie i umartwiali się w kaŜdej dziedzinie Ŝycia27. Droga do świętości polega na gorliwości, gotowości na męczeństwo, na posłuszeństwie, pełnieniu woli BoŜej, zaufaniu do Boga, modlitwie i rozmyślaniu. W jednej z konferencji do Misjonarzy Wincenty powiedział: Pomyślność chrześcijaństwa zaleŜy od kapłanów. Albowiem rzetelni parafianie, widząc dobrego księdza, pasterza, którego cechuje miłosierdzie, szanują go, słuchają tego, co mówi, i starają
się go naśladować (...). JakŜe powinniśmy się starać o to, aby wszyscy [kapłani]
byli doskonali28.
Wincenty à Paulo wskazuje teŜ drogę doskonałości dla świeckich, nalegając
na wierność przykazaniom, na rzetelne wypełnianie obowiązków swego stanu,
na praktyki religijne, miłosierdzie, umartwienie zmysłów i miłowanie Boga.
Święty Jan z Avila (1499—1569) nazywany jest apostołem Andaluzji29,
gdzie prowadził z wielkim powodzeniem misje ludowe, katechizował dzieci,
uczył dorosłych modlitwy myślnej, spowiadał, zakładał szkółki ludowe i szkoły
23
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J. Zb i c i a k: Jan z Avili. EK 7 (1997) kol. 759.

wyŜsze nauki chrześcijańskiej. Był znanym kierownikiem duchowym wielu ludzi. Prowadził duchowo osoby, które równieŜ zostały świętymi. W kierownictwie duchowym zwraca uwagę na Ŝycie ascetyczne i kontemplacyjne. Wśród
jego cnót wylicza się miłość duszpasterską, ubóstwo, pokorę, cześć dla Eucharystii, do Osób Trójcy i do Maryi. Był to kapłan wymagający od swoich współbraci w kapłaństwie świętości. Udzielał rad proboszczom, spowiednikom i kaznodziejom. Jako kaznodzieja z zapałem bronił wiary i moralności i zachęcał do
tego innych kaznodziejów. Według niego, skuteczność duszpasterska zaleŜna
jest przede wszystkim od zjednoczenia duszpasterza z Chrystusem30. Kto chce
słuŜyć Bogu, musi się sprzeciwiać własnej woli, gdyŜ ona jest największym
wrogiem31. NaleŜy ustawicznie pamiętać o Chrystusie UkrzyŜowanym, gdyŜ to
pomaga w chętnym przyjmowaniu codziennych cierpień. Droga chrześcijańska
do doskonałości, to droga miłości, którą osiągamy jedynie przez naśladowanie
Chrystusa32. Jan z Avila miał serce pełne miłości i współczucia, co potwierdzają
tłumy ludzi, którzy przychodzili na jego kazania33.
PapieŜ Jan Paweł II, gdy mówi o świętości duszpasterza, najczęściej przytacza przykład św. Jana Marii Vienneya (1786—1859), proboszcza pracującego w
Ars przez 41 lat. Św. Jan Vianney prowadził Ŝycie w skrajnym ubóstwie, mnoŜył
pokuty i uczynki miłosierdzia. Całe godziny spędzał na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, miał szczególne naboŜeństwo do Matki Najświętszej.
Był niezwykłym spowiednikiem, do którego przybywały tłumy penitentów z
całej Francji. W konfesjonale spędzał często po kilkanaście godzin dziennie.
Jego kazania pełne prostoty i płynące z serca, przyciągały rzesze słuchaczy i
sprawiały liczne nawrócenia. JuŜ za Ŝycia uwaŜano go za świętego. Cechowała
go bezgraniczna miłość do Boga i ufność w BoŜą Opatrzność. Często kierował
swoje modlitwy do Matki BoŜej, o czym pisał: Tak często czerpałem z tego źródła, Ŝe juŜ dawno byłoby wyschłe, gdyby nie było niewyczerpalne34. Proboszcz
ten mówił czasem do biskupa Deviego: Jeśli wasza Ekscelencja chce nawrócenia
diecezji, trzeba wszystkich jej proboszczów uczynić świętymi35. ZauwaŜał, Ŝe
kapłanom najbardziej przeszkadza zostać świętymi brak rozwaŜań. Nie zastanawiamy się nad sobą, nie wiemy, co robimy. Trzeba nam rozwaŜań, modlitwy,
zjednoczenia z Bogiem!36. Święty duszpasterz to taki, który jest według serca
BoŜego. Tylko taki jest największym skarbem, jaki Bóg moŜe ofiarować parafii,
30
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jest jednym z najcenniejszych darów boskiego miłosierdzia37. Dobry pasterz wiele cierpi za swoją parafię. I te cierpienia świętego Proboszcza z Ars były ogromne, co on sam wyraŜa w słowach: Gdybym wiedział, ile trzeba wycierpieć będąc
proboszczem, umarłbym ze zgryzoty38.
Jan Paweł II w nawiązaniu do Jana Vianneya mówi, Ŝe w latach seminaryjnych czytał o tym proboszczu z zapartym tchem ksiąŜkę. I dzisiaj musimy naśladować jego wzór, odczytując go według nowych znaków czasu39. Z okazji dwusetnej rocznicy urodzin tego świętego, PapieŜ cały swój List do kapłanów na
Wielki Czwartek opiera na jego sylwetce. Sekret jego wielkoduszności – pisze
PapieŜ – kryje się bez wątpienia w miłości Boga, przeŜywanej bez miary w stałym odpowiadaniu na miłość objawioną w Chrystusie ukrzyŜowanym. Stąd bierze
początek jego pragnienie uczynienia wszystkiego dla ratowania dusz odkupionych przez Chrystusa za tak wielką cenę i przywrócenia ich do miłości BoŜej40.
Jan Vianney poświęcił dla Pana wszystkie swoje siły i całe serce, dlatego Zbawiciel dał mu dusze, zawierzył mu je w obfitości41. Święty z Ars uświęcał siebie,
aby tym lepiej móc uświęcać innych42. Św. Jan Vianney zdumiewa przede wszystkim tym, Ŝe odsłania potęgę łaski działającej przez ubóstwo ludzkich środków43.
Wspaniałość przykładu radykalnej gorliwości Proboszcza z Ars została
równieŜ zauwaŜona przez Kongregację do Spraw Duchowieństwa, która w Instrukcji z 2002 r. mówi o świętych kapłanach, jak np. Proboszcz z Ars, patron
proboszczów, którzy osiągnęli powszechnie uznaną świętość poprzez ofiarne i
niezmordowane poświęcanie się pracy duszpasterskiej połączone z głębokim
umartwieniem i Ŝyciem wewnętrznym. Owi duszpasterze przejęci umiłowaniem
Chrystusa i wynikającą z niego miłością pasterską, stanowią Ŝywą Ewangelię44.
Kolejnym artystą duszpasterstwa jest św. Jan Bosco (1815—1888). Był to
kapłan, który miał szczególny charyzmat do pracy z młodzieŜą. Uchodzi on w
Kościele za jednego z największych pedagogów. Pozostawił on po sobie metodę
pod nazwą systemu uprzedzającego. Miał wiele charyzmatów i talentów. Posiadał dar czytania w ludzkich sercach, dokonywał rzeczy niezwykłych i przepowiadał przyszłość. W działaniu był entuzjastą i potrafił zapalić do gorliwości
37
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innych. Był człowiekiem pokornym i prostym. Zawsze szukał woli BoŜej i często
kierował się w modlitwach do Matki Najświętszej WspomoŜycielki Wiernych.
Zwykł często powtarzać: Przede wszystkim miejcie wielką, dziecięcą, prawdziwą
cześć i naboŜeństwo do Najświętszej Maryi Panny45. Za największe zło uwaŜał
grzech i dlatego kładł wielki nacisk na spowiedź. Jego biograf twierdzi, Ŝe Ŝadne
jego przemówienie nie obyło się bez zachęty do sakramentu pokuty46. W jednym
ze swoich kazań ks. Bosco mówił, jak stać się świętym. Wskazywał, Ŝe Bóg
chce, aby wszyscy stali się świętymi; a stać się świętym to rzecz łatwa, i kto
stanie się świętym, ten otrzyma nagrodę w niebie. Kazania tego słuchał Dominik
Savio, który wówczas odczuł pragnienie zostania świętym47. Świętość w Ŝyciu
ks. Bosco była punktem wyjścia dla całej jego apostolskiej działalności48.
W setną rocznicę śmierci Jana Bosco PapieŜ Jan Paweł II napisał specjalny
list, którego treść w duŜej mierze dotyczy pracy świętego z młodzieŜą. W pracy
tej kierował się dobrocią i miłością, co wyraził w słowach: Wystarczy, Ŝe jesteście młodzi, abym was bardzo kochał49. Energia jego miłości przybiera wymiary
uniwersalne, co wyraŜa się w duchu misyjnym zgromadzenia salezjanów, które
załoŜył. Jest on realistycznym i praktycznym apostołem oraz mistrzem skutecznego i genialnego sposobu wychowania50. Według niego, filarami dzieła wychowania są Eucharystia, Pokuta, naboŜeństwo do Matki BoŜej, miłość do Kościoła i jego pasterzy – jest to droga świętości dla wszystkich51. Człowiek, który
kocha, przebywa z tymi, których kocha, Ŝyje ich problemami, ma dla nich czas i
to czyni wszystkich szczęśliwymi. Ksiądz Bosco osiągnął swoją osobistą świętość poprzez działalność wychowawczą, przeŜywaną z gorliwością i zapałem
apostolskim52. Jednocześnie potrafił ukazać świętość jako konkretny cel swojej
pedagogii, co zaowocowało świętością u wielu jego wychowanków.
Ostatnim w gronie świętych, którego Jan Paweł II wymienia w Liście z
1979 r., jest Maksymilian Kolbe (wówczas jeszcze błogosławiony). Maksymilian
Kolbe (1884—1941) od młodości nosił w sercu pragnienie zostania świętym i to
pragnienie wyraził na piśmie przed święceniami kapłańskimi: Maksymilianie,
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bądź świętym; mogli ci i owi, dlaczego nie mógłbyś ty53. Jako młody kapłan
sformułował dla siebie regulamin Ŝycia, pisząc we wstępie: Muszę być świętym
jak największym. Jak największa chwała BoŜa przez zbawienie i najdoskonalsze
uświęcenie swoje i wszystkich, co są i będą, przez Niepokalaną (...)54. Ze swego
Ŝycia wyłącza grzech śmiertelny i dobrowolny grzech powszedni. Całkowicie
oddaje się w opiekę Niepokalanej. Pracuje dla zbawienia dusz z zadziwiającą
energią. Jego pragnienie świętości jest stałe i oparte na głębokiej refleksji. Według niego, wspólną cechą świętych jest miłość BoŜa. Świętość nie polega na
czasie słuŜby BoŜej, na wieku, na stanie, lecz na miłości BoŜej. Kto chce być
świętym – na pewno nim zostanie. Trzeba chcieć. W tym „chcieć” mieści się juŜ
miłość BoŜa. Więcej cierpią ci, co chcą iść do piekła, niŜ ci, co chcą iść do nieba. Najszczęśliwszymi ludźmi są święci i przedsmak nieba przeŜywają na tej
ziemi – ci zaś, co chcą iść do piekła, juŜ na ziemi mają przedsmak piekła55.
Świętość polega na zjednoczeniu duszy z Bogiem, na zjednoczeniu woli, rozumu i całej naszej istoty z wolą BoŜą. W tym zjednoczeniu pomaga Maksymilianowi dziecięca ufność do Niepokalanej. Z pomocą Niepokalanej moŜemy
wszystko. MoŜemy dojść do wysokiej świętości i to najłatwiej tą drogą56. Niepokalana wielu uczyniła świętymi (wszystkich, co do Niej się uciekali). Brak naboŜeństwa do Niej jest złym znakiem57. Maksymilian pragnął zdobyć dla Niepokalanej cały świat. Jego ulubioną modlitwą był róŜaniec58. Kładzie nacisk na apostolstwo pośrednie przez prasę i radio, a takŜe na bezpośrednie, o czym pisze:
KaŜdy niech uwaŜa swoje otoczenie: krewnych, znajomych, towarzyszy pracy,
miejsce pobytu za teren swoich misji, by ich pozyskać dla Niepokalanej, i niech
uŜyje wszelkich ku temu wpływów i zdolności59. UwaŜał, Ŝe w pracy nad nawróceniem i nad uświęceniem najskuteczniej działa się krzyŜem, cierpieniem i ofiarą. Sam prowadził Ŝycie pełne wyrzeczeń, cierpień i umartwień. Dostrzegał konieczność świętości w pracy apostolskiej, mówiąc: Tylko to moŜemy dawać ludziom, co się z przepełnionego naczynia naszych cnót przelewa, ale nie wcześniej!60.
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W Eucharystii widział źródło przeogromnych dobrodziejstw, które słuŜą do
uświęcenia i apostolstwa. Często adorował Najświętszy Sakrament i do adoracji
zachęcał innych. Nalegał na częstą spowiedź i czyste serce w czasie przyjmowania Komunii świętej61. Za największą przeszkodę i przyczynę wszelkiego zła na
drodze do świętości uwaŜał ufność we własne siły, a nie w BoŜą pomoc62.
śycie Maksymiliana, przeniknięte nieustannym dąŜeniem do świętości, zakończyło się śmiercią męczeńską. Oddał je za drugiego człowieka, dając tym
samym świadectwo największej miłości.

III. Uświęcanie Ludu BoŜego
Świeccy powołani są do świętości (KK 32, 41; DA 3), aby przyczyniali się
do wzrostu Kościoła i jego ustawicznego uświęcania (KK 33), by płonąc duchem
chrześcijańskim na kształt zaczynu, prowadzili w świecie swoje apostolstwo
(DA 2). Spełniając obowiązki zgodnie z wolą BoŜą, powinni ochoczo i radośnie
postępować w świętości (DA 4).
Świeccy uczestniczą w świętości Kościoła jako pełnoprawni członkowie
wspólnoty chrześcijańskiej i to uczestnictwo znajduje swój wyraz w etycznym i
osobistym dąŜeniu do świętości. Świętość to przynaleŜność do Boga i wszyscy
noszą w sobie jej zarodek, dlatego nie jest ona przywilejem i zadaniem dla niektórych, ale dla wszystkich chrześcijan. Wszyscy powinni Ŝyć, jak przystoi
świętym (Ef 5, 3)63.
W Liście Novo millennio ineunte PapieŜ wylicza siedem priorytetów duszpasterskich: świętość, modlitwa, niedzielna Eucharystia, Sakrament Pojednania,
pierwszeństwo łaski, słuchanie słowa BoŜego i głoszenie słowa BoŜego64.
Priorytety te winny stać się obiektem rozmyślań proboszczów i kapłanów
zaangaŜowanych w duszpasterstwo parafialne65. Na pierwszym miejscu
wymieniono świętość, której podporządkowane są pozostałe priorytety.
Zadaniem duszpasterzy jest pomaganie świeckim odkryć ich powołanie do
świętości i wspieranie w jej realizacji. Pedagogia świętości jest podstawą
programu duszpasterskiego66. JuŜ chrzest jest pierwszym włączeniem w świętość
Boga poprzez wszczepienie w Chrystusa i napełnienie Duchem Świętym67.
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Chrystusa i napełnienie Duchem Świętym67. Głoszenie powszechnego powołania
do świętości domaga się naśladowania Chrystusa i upodobnienia się do Niego,
co jest istotą uświęcenia.
Jan Paweł II zauwaŜa, Ŝe pierwszym i podstawowym powołaniem świeckich
katolików jest powołanie do świętości, czyli do doskonałości w miłości68. To
powołanie jest niezbywalnym wymogiem tajemnicy Kościoła, gdyŜ wszyscy w
całym postępowaniu mają stawać się świętymi (por. 1 P 1, 15). W całej historii
Kościoła święte i święci byli zawsze źródłem i początkiem odnowy, dlatego o
świętych trzeba dzisiaj usilnie błagać Boga69. Duszpasterze powinni ukazywać
wiernym drogi świętości i pomagać im odkrywać ich charyzmaty. Powinni oni
odnosić się do wszystkich z miłością nawet wówczas, gdy widzą u nich wiele
wad i niedociągnięć. Trzeba im mówić, Ŝe mogą się uświęcać we wszystkich
warunkach Ŝycia zawodowego i społecznego i Ŝe to uświęcanie się jest nie tyle
wymogiem i obowiązkiem, ile raczej znakiem bezgranicznej miłości Boga, który
chce, aby wszyscy byli świętymi. Ludowi BoŜemu trzeba ukazywać dawne i
nowe wzorce świętości i zachęcać do realizacji heroicznych cnót. NaleŜy teŜ
przestrzegać, by nie poprzestawali na przeciętności i minimalizmie religijnym.
Trzeba ich uświadomić, Ŝe Kościół jest komunią, czyli nowym mesjanicznym
Ludem BoŜym, mającym za głowę Chrystusa. Udziałem tego ludu jest godność i
wolność synów BoŜych, a jego prawem jest przykazanie miłowania, zaś celem –
Królestwo BoŜe (por. KK 9). Duszpasterze powinni uznawać i popierać rozwój
posług, urzędów i funkcji, które mogą spełniać katolicy świeccy70.
Drugi priorytet, modlitwa, juŜ ze swej natury pomaga wzrastać w świętości.
Wspólnoty chrześcijańskie winny się stawać prawdziwymi szkołami modlitwy i
to nie tylko polegającej na błaganiu o pomoc, ale i na dziękczynieniu, uwielbieniu, adoracji, kontemplacji, słuchaniu, uczuciu aŜ po urzeczenie serca71. Trzeba
teŜ korzystać z naleŜytą roztropnością z form ludowych, z róŜnych naboŜeństw
oraz organizować we wspólnocie parafialnej odmawianie Jutrzni i Nieszporów.
W sercach wiernych naleŜy wyrabiać ducha modlitwy, wskazywać na jej wartość
i ukazywać nowe sposoby kontaktowania się z Bogiem. Duszpasterz ma troszczyć się, aby wierni modlili się w rodzinach oraz świadomie i czynnie uczestniczyli w liturgii72.
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W prowadzeniu Ludu BoŜego naleŜy wielki nacisk kłaść na udział w niedzielnej Eucharystii, która jest nie tylko obowiązkiem chrześcijańskim, ale równieŜ ma ogromną wartość w budowaniu Kościoła, komunii kościelnej i własnego
szczęścia. Niedzielna celebracja dnia Pańskiego i Eucharystii stanowi centrum
Ŝycia Kościoła73. Jest więc ona głównym źródłem uświęcenia poszczególnych
osób i całej wspólnoty. Dlatego teŜ duszpasterze powinni podkreślać wspólnotowy wymiar liturgii niedzielnej74. Świętowanie niedzielne ma prowadzić przede
wszystkim do świętości, dlatego liturgię naleŜy starannie przygotować i sprawować ją poboŜnie, bez pośpiechu i zgodnie z przepisami liturgicznymi. Kapłan,
który wiernie sprawuje mszę św. według norm liturgicznych, oraz wspólnota,
która się do nich dostosowuje, ukazują w sposób dyskretny, lecz wymowny swą
miłość do Kościoła75.
W uświęcaniu wiernych waŜną rolę spełnia Sakrament Pojednania, który
jest zwyczajnym sposobem otrzymywania przebaczenia i odpuszczenia grzechów. Człowiek dąŜący do świętości ma wyrobioną świadomość grzechu i równocześnie zna miłosierne serce Boga. Duszpasterze mają nakłaniać ludzi do nawrócenia i pokuty i dawać im moŜliwość korzystania z tego sakramentu, gdyŜ to
zawiera się w naturze i misji Kościoła76. Powinni oni przeprowadzać katechezy o
pojednaniu, poprzez które będą pomagać wiernym w przemianie ich serca i w
wyrabianiu właściwych uczuć wobec Boga i bliźnich77. Kościół zna świętych,
niezwykłych apostołów konfesjonału, jak św. Jan Nepomucen, św. Jan Maria
Vianney, św. Józef Cafasso, św. Leopold z Castelnuovo, św. Ojciec Pio i wielu
innych, którzy przyczynili się do nawrócenia, uświęcenia i zbawienia wielu ludzi78. Sami zaś często korzystali z Sakramentu Pokuty i znali jego wartość na
drodze świętości. Dzisiaj istnieje potrzeba, aby duszpasterze z większą ufnością
przedstawiali ten sakrament jako jeden z najcenniejszych darów BoŜych79.
Na polu duszpasterskim Bóg oczekuje konkretnej współpracy z Jego łaską.
Źródłem i Głową wszelkich łask jest Chrystus (KK 50), który rozlewa je na
wszystkich (KK 8). On jest tym, który daje łaskę świętości i pomaga w jej realizowaniu. Bez Niego nic nie moŜemy uczynić (J 15,5). Tak więc w działalności
duszpasterskiej rezultaty nie zaleŜą od zdolności działania i planowania, ale od
łaski BoŜej i od współpracy duszpasterza z tą łaską80. KaŜde dzieło naleŜy opie73

KKK, nr 2177.
J a n P a we ł I I: List apostolski Dies Domini. Watykan 1998 nr 35.
75
J a n P a we ł I I: Encyklika Ecclesia de Eucharistia, nr 52.
76
J a n P a we ł I I: Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia. Watykan 1984 nr 23.
77
TamŜe, nr 26.
78
Por. tamŜe, nr 29.
79
NMI, nr 37.
80
Por. tamŜe, nr 38.
74

195

rać na modlitwie, gdyŜ jego trwałość zaleŜy od działania Chrystusa oraz Ŝycia
wewnętrznego i świętości duszpasterza. Gdy o tym się zapomina, a bazuje na
własnych siłach i szuka jedynie własnej chwały, wówczas przedsięwzięcia duszpasterskie kończą się niepowodzeniem i frustracją81. Duszpasterze, którzy widzą
marne owoce swej pracy, powinni więcej się modlić, by dzieło ewangelizacji
było skuteczniejsze i doskonalsze.
Do wzrostu w świętości przyczynia się słuchanie słowa BoŜego82, gdyŜ jest
ono mocą BoŜą ku zbawieniu kaŜdego wierzącego [por. Rz 1, 16] (KO 17). Z
mocy tkwiącej w słowie BoŜym Kościół czerpie siły i utwierdzenie wiary dla
swych członków. Jest ono pokarmem przyczyniającym się do rozwoju Ŝycia
duchowego, budującym i dającym dziedzictwo ze wszystkimi świętymi [Dz 20,
32] (por. KO 21). Dlatego teŜ Pismo św. powinno być dla wszystkich dostępne
(KO 22). Duszpasterze powinni zachęcać do nabywania Biblii i do jej czytania,
podkreślając przy tym jej wartość na drodze duchowego postępu. Słuchanie słowa BoŜego powinno stawać się Ŝywym spotkaniem, zgodnie z wiekową i nadal
aktualną tradycją »lectio divina«, pomagającą odnaleźć w biblijnym tekście
Ŝywe słowo, które stawia pytania, wskazuje kierunek, kształtuje Ŝycie83. Wszyscy
wierni powinni czytać Pismo święte, by przez to lepiej poznawać Chrystusa (KO
25).
Siódmym priorytetem duszpasterskim jest głoszenie słowa BoŜego. Mamy
karmić się słowem, aby być »sługami Słowa« w dziele ewangelizacji84. Sobór
Watykański II zwrócił uwagę, Ŝe głoszone słowo jest zbawcze i budzi wiarę (DK
4); zaś kapłani, diakoni i katecheci zajmują się posługą słowa prawowicie. Muszą oni wiedzieć, Ŝe jest ono autentycznie interpretowane przez Urząd Nauczycielski Kościoła, który działa w imieniu Chrystusa i jest ściśle zespolony z Tradycją i Pismem świętym (KO 10).
Wierni nie mogą zatrzymywać tylko dla siebie tego, co poznali przez lekturę Pisma świętego, ale powinni dzielić się tym z innymi. WaŜną rolę mogą tu
odegrać rodzice, którzy będą nie tylko opowiadali wydarzenia biblijne swoim
dzieciom, ale będą im kupować odpowiednie pomoce, które często w prosty i
obrazowy sposób przybliŜają Boga i Jego działanie. Kto prawdziwie spotkał
Chrystusa, nie moŜe zatrzymywać Go dla siebie, ale powinien Go głosić85.
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Dzisiaj zauwaŜa się wzrost zainteresowania Biblią ze strony młodzieŜy, co
jest zjawiskiem pozytywnym na polu ewangelizacji. Wspólnoty i grupy chrześcijańskie, które dzielą się słowem BoŜym, powinny być wspierane przez duszpasterza. Oczywiście głównym głosicielem słowa BoŜego w parafii jest jej duszpasterz, i to właśnie on troszczy się o to, aby parafianom głosić słowo nieskaŜone,
pouczać ich właściwie o prawdach wiary, zwłaszcza w niedzielnych i świątecznych homiliach oraz w katechezach86.
Duszpasterz ma zwracać się do dorosłych, do rodzin, do młodych i do dzieci,
nie ukrywając nigdy najbardziej radykalnych wymogów ewangelicznego orędzia,
ale dostosowując do poszczególnych potrzeb kaŜdego87.
Drogą świętości i apostolatu ma być małŜeństwo, które jest znakiem i
uczestnictwem w miłości, jaką Chrystus umiłował swoją Oblubienicę i wydał za
nią siebie samego88. Z sakramentu małŜeństwa wypływa dar i zobowiązanie małŜonków do codziennego Ŝycia otrzymanym uświęceniem, do przemiany całego
Ŝycia w nieustanną ofiarę duchową89. Zadanie uświęcenia rodziny chrześcijańskiej wynika juŜ z chrztu świętego, zaś swój najpełniejszy wyraz znajduje w
Eucharystii90. MałŜonkowie powinni starać się podąŜać do świętości wspólnie,
poprzez wspólną modlitwę, wspólny udział w liturgii i wspólne zainteresowania
sprawami BoŜymi91.
MłodzieŜ ma za zadanie dawanie świadectwa Ŝycia Ewangelią i ma równieŜ
mówić o Bogu swoim rówieśnikom. Jezus dał młodym ludziom łaskę i prawdę i
posyła ich z orędziem swojej tajemnicy paschalnej, z prawdą swojego krzyŜa i
zmartwychwstania92. PapieŜ Jan Paweł II, zwracając się do młodzieŜy, powiada:
głoszenie słowa BoŜego nie naleŜy tylko do kapłanów i zakonników, ale takŜe do
was. Musicie odwaŜnie mówić o Chrystusie w waszych rodzinach, w miejscach
waszych studiów, pracy i odpoczynku (...). Są takie miejsca i sytuacje, w których
tylko wy moŜecie zasiać ziarno słowa BoŜego (...). Nie lękajcie się zaproponować
Chrystusa temu, kto Go jeszcze nie zna93. MłodzieŜ naleŜy przestrzegać przed
groŜącymi jej pułapkami i niebezpieczeństwami tego świata.
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Z kolei dzieci są obdarzone niewinnością, pozwalającą na nowo im odkryć
prostotę świętości. śyją one bowiem w świętości odpowiadającej ich wiekowi i w
ten sposób uczestniczą w budowaniu Kościoła94.
Kościół jest bogaty w przykłady świętych małŜonków, świętej młodzieŜy i
dzieci, którzy Ŝyciem i słowem dawali świadectwo o Chrystusie, pociągali i
nadal pociągają za sobą innych. RównieŜ osoby w podeszłym wieku mogą zdziałać na polu ewangelizacji wiele dobrego. Kościół tych osób potrzebuje i liczy na
ich wkład wytrwałej modlitwy, na rady i przykład świadectwa95.

Od czasu Soboru Watykańskiego II dostrzega się w Kościele intensyfikację nalegania na świętość duszpasterzy i pozostałych wiernych, tworzących z
nimi Lud BoŜy. Szczególnie pontyfikat Jana Pawła II jest naznaczony częstymi
apelami o świętość wszystkich członków Kościoła.
Duszpasterze, pragnący być skutecznymi znakami nowej ewangelizacji, powinni starać się ze szczególną troską o własne uświęcenie. DąŜenie do świętości
jest ich obowiązkiem, który wypływa z sakramentu święceń. Wszelkie środki do
osiągania świętości zostały udostępnione kapłanom w obfitości, trzeba tylko
mieć pragnienie zostania świętym i z tych środków korzystać, współpracując z
łaską BoŜą. Uświęcenie następuje poprzez sakramenty, zwłaszcza przez Eucharystię i sakrament pokuty, poprzez modlitwę, słowo BoŜe, sakramentalia, przez
rozwijanie cnót, umartwienia, wyrzeczenia, uczynki miłosierdzia itp. Duszpasterz będący na drodze świętości charakteryzuje się szczerą i czynną miłością do
Boga i Matki Najświętszej oraz do powierzonej mu wspólnoty. Jego świętość
jest wprawdzie naraŜona na wielorakie niebezpieczeństwa, które jednak przy
pomocy łaski BoŜej mogą być przezwycięŜone, gdyŜ Bóg wskazuje sposób pokonywania wszelkich pokus (por. 1 Kor 10, 13).
Święci duszpasterze, których Jan Paweł II nazywa artystami duszpasterstwa,
to tacy, którzy potrafili się dostosować do swoich czasów i w sposób oryginalny
odpowiedzieć na wymagania Ewangelii. Byli to kapłani, którzy czynili wszystko,
co było w ich mocy, by osiągnąć świętość i pociągnąć do niej słowem i przykładem tych, z którymi się stykali. Najczęściej ukazywanym wzorem świętego
duszpasterza jest Jan Maria Vianney, proboszcz z Ars.
Uświęcanie Ludu BoŜego jest w pierwszym rzędzie zadaniem duszpasterzy,
którzy powinni pomagać wiernym odkrywać ich powołanie do świętości i wska94
95
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Jan Paweł II: Dzieci w sercu Kościoła. Katecheza 17 VIII 1994 nr 2. W: Katechezy s. 382.
J a n P a we ł I I: List do osób w podeszłym wieku. Watykan 1999 nr 13.

zywać środki do jego realizacji. Przede wszystkim trzeba nalegać na naśladowanie Chrystusa i na wierność w zachowywaniu przykazań. Pedagogia świętości
jest podstawą programu duszpasterskiego na trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa.
Zabieganie o świętość jest równieŜ zadaniem wszystkich ochrzczonych. Wszyscy, poczynając od dzieci, a kończąc na osobach w podeszłym wieku, powinni
być włączeni w ewangelizację i uświęcanie siebie oraz innych.
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MAŁGORZATA CHRZĄSTOWSKA

Kościół o prawach człowieka i miejscu
kobiet w Ŝyciu publicznym.
Ewolucja stanowiska

Przekonanie o wyjątkowej wartości człowieka wśród stworzeń jest obecne
w Kościele od początków jego istnienia. Wypływa ono z faktu stworzenia kaŜdej
istoty ludzkiej na obraz i podobieństwo BoŜe i odkupienia przez Jezusa Chrystusa. Stworzenie i odkupienie tworzą wspólnie nadprzyrodzony wymiar wartości
człowieka, jego godności1. Współcześnie, podobnie jak międzynarodowe dokumenty praw człowieka, takŜe dokumenty nauczania społecznego Kościoła,
przyjmują fundament godności człowieka oparty na posiadaniu przez niego rozumu i wolnej woli. Jest to wymiar przyrodzony godności ludzkiej. Uznanie
godności jako podstawy praw człowieka stwarza moŜliwość współdziałania Kościoła i społeczności międzynarodowej w zakresie promocji praw człowieka.
Dokumenty wydane przez oba podmioty uznają, Ŝe z przysługującej męŜczyznom i kobietom w równym stopniu godności wynikają ich prawa do udziału we
wszystkich dziedzinach Ŝycia społecznego. PowyŜsze stanowisko w odniesieniu
do nauczania Kościoła datuje się od II poł. XX w. Wcześniej realizację kobiet
widziano jedynie w środowisku domowym, na łonie rodziny. Działalność na
forum publicznym była wyłączną domeną męŜczyzn.
Nauczanie Magisterium Kościoła przeszło ewolucję w postrzeganiu miejsca
i roli męŜczyzn i kobiet w Ŝyciu społecznym a takŜe w odniesieniu do problematyki praw człowieka w ogóle. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie tej ewo1

J a n X X I I I: Encyklika Pacem in terris, 9—10 (dalej: PT).
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lucji w wymienionych wyŜej obszarach zagadnień na przykładzie dokumentów
Stolicy Apostolskiej i podległych jej komisji. Konsekwencją zmiany spojrzenia
na kobiety i obszar realizacji przez nie własnego człowieczeństwa jest nowy
feminizm głoszony przez Jana Pawła II i rozwijany przez autorki i autorów
chrześcijańskich.
Na ewolucję w podejściu do wyŜej wspomnianych zagadnień miał wpływ
sam europejski rozwój idei praw człowieka, a takŜe działania szeroko pojętego
ruchu kobiet w ostatnich dwóch wiekach. Z racji ograniczonych ram niniejszego
artykułu zagadnienia te nie będą jednak szczegółowo omawiane. Słowo Kościół
będzie stosowane zamiennie ze zwrotem Magisterium Kościoła.

I. Prawa człowieka w nauczaniu Kościoła
RozwaŜania odnośnie stosunku Kościoła katolickiego do idei praw człowieka i ich realizacji naleŜy zacząć od XVIII w. – czasu powstawania pierwszych
deklaracji tych praw. Stosunek ten w odniesieniu do koncepcji praw człowieka
wyraŜonej w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela był krytyczny, chociaŜ
hasła Rewolucji Francuskiej – z której wyrosła Deklaracja – wolność, równość i
braterstwo miały korzenie chrześcijańskie. Wyjaśnienie powodów krytycznego
odniesienia Urzędu Nauczycielskiego Kościoła do oświeceniowej koncepcji
praw człowieka i Deklaracji Francuskiej podaje powstała po Soborze Watykańskim II Papieska Komisja „Iustitia et Pax” w dokumencie Kościół i prawa człowieka (1974): Wielkie przemiany spowodowane przez nowe ideały wolności,
postępu i obrony praw człowieka i obywatela, głoszone przez Oświecenie i Rewolucję Francuską (wiek Oświecenia), laicyzacja społeczeństwa, która zeń wynikła jako reakcja na klerykalizm, paląca potrzeba stawienia oporu obojętności,
naturalizmowi, a przede wszystkim totalitarnemu i antyklerykalnemu laicyzmowi
(liberalnemu w swych koncepcjach, lecz agresywnemu wobec Kościoła i wszelkich form religii) skłaniała często papieŜy do zajmowania postawy ostroŜnej,
negatywnej, a czasem wręcz wrogiej i potępiającej2. Postawa ta znalazła odzwierciedlenie w dokumentach kościelnych wydanych przez kolejnych papieŜy
tamtych czasów: Piusa VI, Piusa VII, Grzegorza XVI i Piusa IX3. Warto zauwaŜyć, Ŝe Kościół krytykował koncepcję praw człowieka, wykluczającą istnienie
Boga Stworzyciela, nie zaś idee równości i wolności leŜące u podstaw praw
człowieka. Stąd w odniesieniu do innego dokumentu pochodzącego z tego same2

P a p i e s k a K o mi s j a „ I u s t i t i a e t P a x ”: Kościół i prawa człowieka, 18 [cały dokument
za: „Chrześcijanin w Świecie” (1977) nr 50 s. 5—55. Por. takŜe – T. M a z o wi e c k i: Chrześcijaństwo a prawa człowieka. „Więź”. R. 21: 1978 nr 2 s. 10—11.
3
Wykaz tych dokumentów podaje F . M . M a z u r e k: Prawa człowieka w nauczaniu społecznym Kościoła (od papieŜa Leona XIII do papieŜa Jana Pawła II), Lublin 1991 s. 23—25.
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go okresu – Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki (1776) –
stanowisko Kościoła nie było negatywne. Deklaracja Niepodległości była bowiem inspirowana duchem chrześcijańskim, uznawała pochodzenie niezbywalnych praw ludzi od Stwórcy i gwarantowała wolność Kościołowi katolickiemu4.
Rozwijana po zakończeniu II wojny światowej chrześcijańska wizja praw
człowieka jest odzwierciedleniem ewolucji podejścia Magisterium Kościoła do
problematyki praw człowieka. Kościół potępiając fałszywe prawa, przeszedł od
postawy potępiającej do postawy pozytywnej i inspirującej5. Korzysta on z rozwoju kultury społeczno–prawnej na jej aktualnym etapie i przez to wzbogaca
swoje własne ujęcie praw osoby ludzkiej. Współcześnie Kościół rozwija ujęcie
absolutnych i integralnych praw osoby ludzkiej w ramach katolickiej nauki społecznej6. Ewolucja w podejściu do problematyki praw człowieka stała się widoczna w nauczaniu Leona XIII oraz jego następców z początków XX w.,
zwłaszcza Piusa XI i Piusa XII7. Powodem jasnego opowiedzenia się tych dwóch
ostatnich papieŜy za prawami człowieka było zagroŜenie ze strony totalitaryzmów XX wieku: komunizmu, nazizmu i faszyzmu8.
Problematyka praw człowieka w ujęciu katolickim przeŜywa rozkwit od II
poł. XX w. – wydania Encykliki Pacem in terris Jana XXIII (1963)9. Nauczanie
to znalazło kontynuację i rozwiniecie w tekstach Soboru Watykańskiego II10,
zwłaszcza w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym
Gaudium et spes (1965) i Deklaracji o wolności religijnej Dignitatis humanae
(1965) oraz Pawła VI, głównie w przemówieniu na forum ONZ z 1965 r. i encyklice Populorum progressio (1967). Obecność papieŜa w siedzibie Narodów

4
Por. F . M . M a z u r e k: Prawa człowieka, dz. cyt., s. 22—28; F . C o mp a g n o n i: Prawa
człowieka. Geneza, historia i zaangaŜowanie chrześcijańskie, Kraków 2000 s. 115—117.
5
P a p i e s k a K o mi s j a „ I u s t i t i a e t P a x ”: Kościół i prawa człowieka, 34.
6
Por. H . S k o r o ws k i: Rozwój problematyki praw człowieka w myśli społecznej Kościoła.
Od Leona XIII do Jana Pawła II. W: Ewolucja nauki społecznej Kościoła. Od Rerum novarum do
Centesimus annus. Red. W. P i ą t k o ws k i. Łódź 1997 s. 64—83.
7
Chodzi tu głównie o przemówienia radiowe P i u s a X I I na BoŜe Narodzenie 1939 r., 1941
r., 1942 r., 1944 r. oraz na Zielone Święta 1941 r.
8
P i u s X I wydał encykliki skierowane przeciw tym reŜimom: Mit Brennender Sorge
(14.III.1937), Divini Redemptoris (19.III.1937) i Nos es muy conocida (28.III.1937). Por. Nauka
społeczna Kościoła od Rerum novarum do Centesimus annus. Oprac. F . B i ffi. Pelplin 1993 s.
67—70.
9
Por. H . S k o r o ws k i: Prawa człowieka od Leona XIII do Jana Pawła II. „Ład” ( 15 maja
1988 r.) s. 3 i 14; F . M . M a z u r e k: Prawa człowieka w nauczaniu społecznym Kościoła, dz. cyt.,
s. 33—91.
10
Mówi się o „przewrocie kopernikańskim” katolickiej doktryny społecznej w odniesieniu do
praw człowieka, zapoczątkowanej Soborem – zob. J . Ti s c h n e r: Prawa człowieka z katolickiej
perspektywy. W: HFPC. Szkoła Praw Człowieka. Teksty wykładów, z. 1. Warszawa 1998 s. 35.
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Zjednoczonych11 była znakiem otwarcia Kościoła na świat i dialog z nim w zakresie ochrony człowieka i przysługujących mu praw, głoszonych przez trwający
jeszcze wówczas Sobór Powszechny. Praktykę tę kontynuuje Jan Paweł II. Na
forum ONZ juŜ na początku swego pontyfikatu przedstawił obszerny katalog
praw człowieka, wspólny wszystkim ludziom12. Cele społeczności międzynarodowej, oparte na dokumentach ONZ zaliczanych do kanonu praw człowieka, są
zbieŜne z celami przyświecającymi Kościołowi. Chodzi o ochronę człowieka i
jego praw wynikających z przyrodzonej godności. Stolica Apostolska mocno
podkreśla powszechność i nierozdzielność wszystkich praw człowieka oraz towarzyszących im obowiązków, a takŜe rozumienie ich w takim duchu, w jakim
zostały zapisane w dokumentach międzynarodowych, zwłaszcza w podstawowym z nich – Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka13. Takie stanowisko znalazło wyraz szczególnie w dokumentach wydanych przez Jana Pawła II w roku
obchodów pięćdziesiątej rocznicy uchwalenia powyŜszej deklaracji14. TakŜe w
1998 r. odbył się w Watykanie (1–4 lipca) I Światowy Kongres Duszpasterstwa
Praw Człowieka. Zorganizowała go Papieska Rada15 „Iustitia et Pax”. W toku
obrad zastanawiano się nad sytuacją praw człowieka w świecie i nowymi formami działania Kościoła na rzecz promocji tych praw. Uczestnikami kongresu
byli duchowni i świeccy16.
Problematyce godności człowieka i jego praw są poświęcone dwa odrębne
dokumenty wydane przez dwie komisje powołane jeszcze przez Pawła VI po
Soborze Watykańskim II. Pierwszym z tych dokumentów jest Kościół i prawa
11
W 1964 r. ustanowiono stałego obserwatora Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Nowym Jorku i Genewie – por. A. M . S o l a r z: Ewolucja postawy Stolicy Apostolskiej wobec Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka. „Stosunki Międzynarodowe”. R. 24: 2001 nr 3—4 s. 83.
12
Por. Przemówienie do ONZ w Nowym Jorku 2 października 1979 r., 13. W: Dokumenty
Nauki Społecznej Kościoła. Cz. I. Red. M . R a d wa n, L. D yc z e ws k i, A. S t a n o ws k i. Lublin
1987 s. 93.
13
P i u s X I I nie skomentował ogłoszenia tego dokumentu – podawano róŜne tego przyczyny
– natomiast papieŜ J a n P a we ł I I określa go jako prawdziwy słup milowy na drodze postępu
moralnego ludzkości – J a n P a we ł I I: Przemówienie do Organizacji Narodów Zjednoczonych w
Nowym Jorku 2.X.1979 r. 7.
14
J a n P a we ł I I: Orędzie na XXXI Światowy Dzień Pokoju „Sprawiedliwość kaŜdego człowieka źródłem pokoju dla wszystkich”. W: Orędzia Ojca Świętego Jana Pawła II. T. II. Dodatek.
Red. J . J ę k o t i in. Kraków 1997 s. 740—750; Te n Ŝ e: Orędzie na XXXII Światowy Dzień Pokoju
„Poszanowanie praw człowieka warunkiem prawdziwego pokoju”. „L’Osservatore Romano”.
Wydanie polskie. R. 20:1999 nr 1 s. 4—8; Te n Ŝ e: Przesłanie z okazji 50. Rocznicy Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka. „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 20: 1999 nr 3 s. 11—
12.
15
Przekształcona z Papieskiej Komisji o tej nazwie decyzją J a n a P a wł a I I (Konstytucja
apostolska Pastor bonus, 1988). Por. A. M . S o l a r z: Ewolucja postawy Stolicy Apostolskiej, art.
cyt., s. 87.
16
TamŜe.
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człowieka (1974) wydany przez Papieską Komisję „Iustitia et Pax”, drugi — to
Godność i prawa osoby ludzkiej (1984) Międzynarodowej Komisji Teologicznej.
Dokumenty te systematyzują nauczanie Magisterium Kościoła na temat praw
człowieka, ich filozoficznych i teologicznych podstaw, historii rozwoju na gruncie chrześcijańskim, porządkują ich katalog i wskazują elementy duszpasterskie
odnoszące się do działań w łonie Kościoła i w świecie. PowyŜszą tematykę poruszają teŜ Synody Biskupów w dokumentach Sprawiedliwość w świecie (1971)
oraz Prawa człowieka i pojednanie (1974).
W nauczaniu Kościoła istnieje akceptacja dla współczesnego rozumienia
praw człowieka, otwartego na poszerzenie o prawa wcześniej nie artykułowane,
ale implicite zawarte w juŜ istniejących. Do nich naleŜą prawa reprodukcyjne i
seksualne zdefiniowane w dokumencie końcowym Międzynarodowej Konferencji na rzecz Ludności i Rozwoju w Kairze (1994). W opinii Stolicy Apostolskiej
pojęcia praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego wchodzą w skład integralnej, holistycznej wizji zdrowia osób i sprzyjają ich szeroko pojętemu dobru.
Podkreślając potrzebę ich zapewnienia kobietom i męŜczyznom, Kościół akcentuje konieczność takiego rozumienia tych praw, które respektowałyby normy
moralne (szacunek dla Ŝycia i sprzeciw wobec aborcji)17.

II. Kobiety a prawa człowieka w nauczaniu Magisterium Kościoła
Historycznie biorąc, moŜna znaleźć korelacje między odniesieniem Kościoła
do koncepcji praw człowieka istniejących przed XX w. oraz spojrzeniem na
kobietę i jej miejsce w Kościele i społeczeństwie. Wspomnianej wyŜej krytyce
oświeceniowej koncepcji praw człowieka przez Kościół towarzyszył sprzeciw
wobec emancypacji kobiet, widzianej jako zagroŜenie dla rodziny i samej kobiety18. Jeszcze na początku ubiegłego stulecia powyŜszy pogląd znajdował odzwierciedlenie w nauczaniu Magisterium Kościoła. Głosy przemawiające za
zrównaniem praw obu płci w Ŝyciu społecznym i rodzinnym odbierane były jako
zagroŜenie dla rodziny, samej kobiety i społeczeństwa. Wyrazem tego była encyklika Piusa XI o małŜeństwie chrześcijańskim Casti connubii (1930). PapieŜ
17
Akceptacji dla treści wspomnianych praw i zdrowia oraz innych wymienionych w dokumencie pojęć nie moŜna rozumieć jako zmiany stanowiska Stolicy Apostolskiej w kwestii metod
planowania rodziny. W odniesieniu do pojęć pary i jednostki zaznaczono, iŜ są one rozumiane
przez Stolicę Apostolską jako odnoszące się do pary małŜeńskiej lub kobiet i męŜczyzn tworzących
parę małŜeńską. ZastrzeŜenia Stolicy Apostolskiej do Dokumentu Końcowego Międzynarodowej
Konferencji na temat Zaludnienia i Rozwoju. „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 15:
1994 nr 11 s. 48.
18
O teologicznej antropologii płci historycznie wpływającej na pozycję kobiet w Ŝyciu społecznym – zob. E . Ad a mi a k: Kobieta w Kościołach i wspólnotach chrześcijańskich. Próba syntezy teologicznej. „Poznańskie Studia Teologiczne”. R. 2001 nr 11s. 96—104.
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pisał: Ci sami nauczyciele fałszu, którzy pismem i słowem pomniejszają wspaniałą wartość małŜeńskiej wiary i poczucia wstydu, bez skrupułu niszczą ufne i
uczciwe podporządkowanie się Ŝony męŜowi. Wielu z nich w swej bezczelnej
śmiałości twierdzi, Ŝe usłuŜność jednego z małŜonków wobec drugiego jest
sprzeczna z godnością ludzką, Ŝe wszystkie prawa małŜonków są równe; a poniewaŜ są »łamane« przez jedną ze stron Ŝądaniem słuŜebności, przeto, z właściwą im szaloną pychą, głoszą przeprowadzenie lub powinność przeprowadzenia pewnej emancypacji kobiety. [...] OtóŜ nie taką ma być prawdziwa emancypacja kobiety i jej rozumna oraz godna wolność, która się naleŜy dostojnemu
stanowisku chrześcijańskiej kobiety i Ŝony; jest to raczej zepsucie kobiecych
talentów i godności matki, a zagłada całej rodziny, gdyŜ przez nią mąŜ zostaje
pozbawiony Ŝony, dzieci matki, a dom i domownicy troskliwej o wszystko straŜniczki. Co więcej, ta fałszywie pojęta swoboda i nienaturalna równość z męŜem
obraca się na zgubę samej niewiasty19.
W niewiele ponad trzydzieści lat później, w Encyklice Pacem in terris
(1963) Jana XXIII emancypację kobiet ocenia się pozytywnie i uznaje się za fakt
oczywisty i dokonany20. TakŜe Sobór dostrzega wzrastającą obecność kobiet w
Ŝyciu publicznym, odnotowuje ich dąŜenie do zrównania prawnego i rzeczywistego z męŜczyznami i określa je pragnieniem Ŝycia pełnego i wolnego, godnego
człowieka21. W 1973 r. Paweł VI powołuje do istnienia Papieską Komisję Studiów o Kobiecie w Społeczeństwie i Kościele. Działała ona do 1975 r., ogłoszonego Międzynarodowym Rokiem Kobiety22. Współcześnie Magisterium Kościoła podkreśla potrzebę gwarancji ze strony państwa w postaci właściwego ustawodawstwa i opieki socjalnej, by zapewnić korzystanie przez kobiety z przysługujących im praw23. Postuluje się uznanie i prawne zagwarantowanie równej
godności kobiet i męŜczyzn oraz odzwierciedlenie tego w praktyce społecznej24.
W 2000 r. papieŜ Jan Paweł II przeprosił w imieniu Kościoła za winy wobec

19

P i u s X I: Encyklika Casti connubii, r. II, p. 3, Londyn 1945 s. 45—46.
Por. PT 41.
21
S o b ó r Wa t yk a ń s k i I I: Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym
Gaudium et spes, 9.
22
Por. A. M . Lo p e z D i a z – O t a z u: Przemilczenia kościelne na temat kobiety. ComP. R.
13: 1993 nr 6 s. 44; E . Ad a mi a k: Kobieta w Kościołach i wspólnotach chrześcijańskich, art.
cyt., s. 102.
23
Przesłanie J a n a P a w ł a I I do Gertrude Mongella, sekretarza generalnego IV Światowej
Konferencji Praw Kobiet “It is with genuine pleasure”, 8. W: Wybór listów Ojca Świętego Jana
Pawła II. T. 1. Red. P . S ł a b e k i in. Kraków 1997 s. 215 (dalej: Przesłanie).
24
Por. J a n P a we ł I I: List do kobiet, 4 (dalej: LK); Nota informacyjna Stolicy Świętej na
temat sytuacji kobiet na świecie na Konferencję w Pekinie, 35 „Biuletyn KAI” (23 sierpnia 1995 r.)
s. 26 (dalej: Nota).
20
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kobiet popełnione przez chrześcijan w ciągu wieków25. We wcześniej wydanym
Liście do kobiet (1995) wyraził ubolewanie, Ŝe w ciągu historii synowie Kościoła mieli udział w aktach dyskryminowania kobiet i zapoznawania ich godności
jako osób. Wyraził akceptację i podziw dla odwagi i determinacji kobiet domagających się przyznania im podstawowych praw wtedy, gdy uznawano to nawet
za grzech26. Jan Paweł II podkreśla wielokrotnie, Ŝe kobiety mają prawo domagać się poszanowania swojej godności. Mają zarazem obowiązek działania na
rzecz ochrony godności wszystkich ludzi – tak męŜczyzn, jak i kobiet27.

III. Chrześcijańska wizja realizacji prawa kobiet do udziału
w Ŝyciu publicznym
Mówiąc o równej godności obu płci jako istot ludzkich podkreśla się, iŜ nie
jest to równoznaczne z toŜsamością kobiet z męŜczyznami. Byłoby to ze szkodą
dla samych kobiet i społeczeństwa jako całości, zniekształcając lub niszcząc
niepowtarzalne bogactwo i wewnętrzną wartość kobiecości28. W nauczaniu społecznym kładzie się nacisk na uznanie podstawowego powołania kobiety do macierzyństwa29 i takie zorganizowanie Ŝycia społecznego i obecności w nim kobiet, by umoŜliwić im wypełnianie ról Ŝon i matek przy równoczesnym zaangaŜowaniu społecznym i zawodowym. Te pola działalności powinny się uzupełniać30.
Magisterium Kościoła postuluje dowartościowanie pracy kobiet w domu.
Pojawia się apel, by nie tylko uznać poświęcenie kobiety dla rodziny jako pracę
potrzebną społecznie jak ta wykonywana w róŜnych zawodach w sferze publicz-

25
Podczas naboŜeństwa w I Niedzielę Wielkiego Postu, 12 marca 2000 r. odczytano słowa:
Módlmy się za wszystkich, których ludzka godność została zraniona, a prawa podeptane; módlmy
się za kobiety tak często poniŜane i dyskryminowane, i uznajmy, Ŝe istnieją formy biernego przyzwolenia, za które winę ponosili równieŜ chrześcijanie – Dzień Przebaczenia: Modlitwa powszechna. Wyznanie win i prośba o przebaczenie. VI. Wyznanie grzechów godzących w godność kobiety i
jedność rodzaju ludzkiego. „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 21: 2000 nr 6 s. 44.
26
Por. LK, 6.
27
J a n P a we ł I I: Orędzie na XXVIII Światowy Dzień Pokoju „Kobieta wychowawczynią do
Ŝycia w pokoju”, 11. „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 16: 1995 nr 1 s. 8—10 (dalej:
OŚDP XXVIII).
28
Przesłanie, 3.
29
Obok dziewictwa – zob. J a n P a we ł I I: List apostolski Mulieris dignitatem, 17 (dalej:
MD). W obu powołaniach kobieta najpełniej się realizuje poprzez miłość i bezinteresowny dar z
siebie – MD 7, 10, 18, 20, 30; LK 10.
30
Por. PT 19; P a we ł V I: List apostolski Octogesima adveniens, 13; J a n P a we ł I I: Adhortaacja apostolska Christifideles laici, 51; J a n P a we ł I I: Adhortacja apostolska Vita consecrata, 58 (dalej: VC); OŚDP XXVIII 9; J a n P a we ł I I: Adhortacja apostolska Familiaris consortio,
23 (dalej: FC).
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nej31. Magisterium postuluje wynagrodzenie za spełnianie powołania macierzyńskiego32. Praca kobiet nad wychowaniem młodego pokolenia przynosi korzyści
całemu społeczeństwu, dając mu jednostki moralnie i społecznie dojrzałe33.
MałŜeństwo i rodzina pozostają podstawowym powołaniem kobiety i męŜczyzny we współczesnym nauczaniu Kościoła34. Rodzina powinna cieszyć się
opieką ze strony państwa, gdyŜ jest podstawą istnienia społeczeństwa. Zagwarantowane winno być uznanie jej toŜsamości i podmiotowości przez społeczeństwo35. Tak jak kobiecie36, takŜe rodzinie37 zostały poświęcone odrębne dokumenty.
Na określenie aktywnej obecności kobiet we współczesnym świecie Jan Paweł II uŜywa pojęcia nowy feminizm. Nazwa ta nie jest przypadkowa. PapieŜ
świadomie nawiązuje do funkcjonującego w literaturze pojęcia feminizm. Nie
negując pozytywnych osiągnięć historycznego ruchu kobiet, chce go szerzej i
głębiej rozumieć, unikając zarzucanego feminizmowi maskulinizmu – błędu
naśladowania przez kobiety męskich wzorców działania. Jan Paweł II mówi o
szczególnej roli kobiet w tworzeniu nowej kultury słuŜącej Ŝyciu. W tym dziele
kobiety mają stać się promotorkami »nowego feminizmu«, który nie ulega pokusie naśladowania modeli »maskulinizmu«38, ale umie rozpoznać i wyrazić autentyczny geniusz kobiecy we wszystkich przejawach Ŝycia społecznego, działając
na rzecz przezwycięŜania wszelkich form dyskryminacji, przemocy i wyzysku39.
Zdaniem PapieŜa geniusz kobiecy jest obecny w relacjach międzyludzkich,
głównie w rodzinie przez wypełnianie przez kobiety roli siostry, Ŝony, matki.
31

Por. FC 23.
Por. J a n P a we ł I I: List do rodzin, 17 (dalej: LR);. J a n P a we ł I I: Encyklika Laborem
exercens, 19; Nota, 22.
33
Por. LR 15.
34
Por. LR 18.
35
Por. LR 17.
36
Por. cytowane wyŜej: List apostolski Mulieris dignitatem (1988), List do kobiet (1995),
Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1995, Przesłanie J a n a P a w ł a I I do Gertrude Mongella,
sekretarza generalnego IV Światowej Konferencji Praw Kobiet “It is with genuine pleasure”
(1995).
37
Cytowany juŜ List do Rodzin (1994) oraz ogłoszona przez Stolicę Apostolską Karta Praw
Rodziny (1983).
38
Tego określenia, obecnego w analizach feministycznych, Jan Paweł II uŜywa częściej –
zob. LK 5.
39
EV 99; VC 58. W tym duchu zwracał się do kobiet juŜ wcześniej. W homilii do młodych
podczas pielgrzymki do Brazylii powiedział: Dziewczęta niech starają się odnaleźć prawdziwą
kobiecość, autentyczną realizację kobiety jako osoby ludzkiej, jako integralnej części rodziny i
społeczeństwa, uczestnicząc w nich z pełną świadomością i zgodnie ze swymi cechami charakterystycznymi. Kościół głosi młodym orędzie pełnego wyzwolenia – „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 2: 1980 nr 8 s. 13.
32
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Jego najdoskonalszym wzorem jest Maryja — oddana słuŜbie Bogu i ludziom w
bezinteresownej miłości40. Mówiąc o godności kobiet, Jan Paweł II wymienia ich
zdolności, profesjonalizm, inteligencję i bogactwo wraŜliwości. Zwraca uwagę,
Ŝe te cechy były często pomijane w odniesieniu do kobiet. Kobiety oceniano, i
zdarza się to jeszcze obecnie, głównie przez pryzmat wyglądu zewnętrznego41. Z
tej przyczyny PapieŜ kieruje apel o uświadomienie sobie przez wszystkich na
nowo godności kobiety42.
Papieski apel o tworzenie nowego feminizmu znajduje wyraz w refleksji autorek chrześcijańskich. Wymieniają one kilka elementów, które ich zdaniem
powinny wchodzić w skład tego pojęcia. Pierwszym z nich jest wraŜliwość na
wszystkie sytuacje zagraŜające Ŝyciu ludzkiemu: aborcję, eutanazję, działania
wojenne oraz troska o potrzebujących: osoby starsze, chore, opuszczone, pokrzywdzone, imigrantów i uchodźców. W nowym feminizmie powinno się
uznawać konieczność, i to juŜ w praktyce ma miejsce, pokonywania przez kobiety Ŝony i matki barier kulturowych, prawnych i ekonomicznych w funkcjonowaniu ich rodzin. Punktem wyjścia tego feminizmu ma być faktyczne lub potencjalne macierzyństwo kobiet43. Na tym polu waŜną rolę ma do odegrania państwo przez odpowiednie ustawodawstwo sprzyjające wypełnianiu przez rodziny
ich funkcji i pomoc kobietom w łączeniu zadań macierzyńskich i zawodowych.
W wymiarze kulturowym nowy feminizm ma słuŜyć promocji kobiety i Ŝycia
pojmowanego w jak najszerszym sensie44.
W myśl nowego feminizmu obie płci powinny dzielić odpowiedzialność za
tworzenie kultury Ŝycia45. Więcej kobiet niŜ dotychczas winno poczuwać się do
obowiązku aktywności w Ŝyciu społecznym, by uczestniczyć w stanowieniu
sprawiedliwych praw dla obu płci46.
40

Por. LK 9, 10, 11, 12; MD 30; VC 58.
Por. LK 3.
42
LK 6.
43
Zob. J . H . M a t l a r y: Nowy feminizm. Kobieta i świat wartości. Poznań 2000 s. 12. Macierzyństwo jest uznawane za podstawowe powołanie kobiety. Jednak nie naleŜy na kobietę patrzeć
zawsze przez pryzmat kobiecości, pamiętając, Ŝe jest przede wszystkim człowiekiem – M . B r a u n –
Ga ł k o ws k a: Duszpasterskie aspekty psychologii kobiet. W: Wybrane zagadnienia z psychologii
pastoralnej. Red. Z . C h l e wi ń s k i. Lublin 1989 s. 130. Kobiecość, według cytowanej autorki, jest
„sposobem zachowania się człowieka – uwarunkowanym wrodzonością, ale kształtujacym się pod
wpływem sytuacji społecznych – TejŜe: Duszpasterskie aspekty psychologii kobiet, art. cyt., s. 127.
44
Por. M . O ’ B r i e n S t e i n fe l s: Trudności nowego feminizmu „Więź”. R. 41: 1998 nr 1 s.
88.
45
TamŜe, s. 88—89. A. M . Gl e n d o n mówi przy tej okazji nie o jednym nowym feminizmie – zob. TejŜe: Spojrzenie na nowy feminizm. „Więź”. R. 41: 1998 nr 1 s. 75—76.
46
Por. A. M . Gl e n d o n: Feminizm i rodzina – małŜeństwo nierozdzielne. „Więź”. R. 41:
1998 nr 5, s. 99—100.
41
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Trzecią cechą podawaną na określenie nowego feminizmu jest otwarcie na
współpracę z szerszymi kręgami ludzi niŜ tylko katolicy. W pierwszym rzędzie
widzi się moŜliwość współdziałania z feministkami i pozytywnie ocenia dorobek
feminizmu w zakresie przyznania kobietom praw i moŜliwości działania w Ŝyciu
publicznym47.
Nowy feminizm, w opinii autorek piszących o nim, powinien być feminizmem realistycznym i radykalnym, obejmejmującym zasięgiem wszystkich ludzi,
w kaŜdej sferze ich działaności i dziedzinie Ŝycia. W tak rozumianym feminizmie zawarty jest postulat kulturowej transformacji, zgodnie z apelem Jana Pawła II o budowę nowej cywilizacji Ŝycia i miłości48.
Pojęcie nowego feminizmu powoli przyjmuje się w Kościele i staje się
przedmiotem refleksji róŜnych autorów49. W 2000 r. w Rzymie zorganizowano
międzynarodowy kongres „Nowy feminizm na nowe tysiąclecie”50. Ukazuje się
coraz więcej pozycji poświęconych historycznemu i współczesnemu miejscu i
roli kobiet w społeczeństwie i feminizmowi51.
47
Nie określa się, o jaki nurt feminizmu moŜe chodzić. Mówi się ogólnie o starych feministkach i starym feminizmie – M . O ’ B r i e n S t e i n fe l s: Trudności nowego feminizmu, art. cyt., s.
81, 89. Wspomniana wcześniej A. M . Gl e n d o n przestrzega przed moŜliwością fałszywych rozwiązań przy próbach zaradzenia problemom kobiecym proponowanych przez feminizm – TejŜe:
Spojrzenie na nowy feminizm, art. cyt., s. 75.
48
Por. TamŜe, s. 74, 76—77.
49
Por. E . Ad a mi a k: Czy moŜliwy jest feminizm chrześcijański? W: Feminizm. Kobiecy
aspekt kultury. Materiały z sesji popularnonaukowej Klubu Myśli Humanistycznej z 12 marca
2001. Red. A. R e g i e wi c z. Zabrze 2001 s. 76—87; E . N a z a r k o: Czy w Kościele katolickim jest
miejsce dla feminizmu? W: Polskie oblicza feminizmu. Materiały z konferencji Polskie oblicze
feminizmu. Uniwersytet Warszawski 8 marca 1999 roku. Red. W. C h a ń s k a, D . U l i c k a. Warszawa 2000 s. 151—159. W czasopiśmie „Więź” (nr 1/1998 r.) oprócz cytowanych wyŜej artykułów znalazły się teŜ inne poświęcone kobiecie i feminizmowi oraz dyskusja: Nowy etap feminizmu
czy powrót do źródeł stworzenia? (tamŜe, s. 20—39).
50
Zob. L. S a l l e: Feminizm i feminizmy. „Sprawy Rodziny”. R. 2000 nr 53 s. 104—113 oraz
inne artykuły z obrad tego kongresu. Ten numer czasopisma zatytułowano „Nowy feminizm”.
51
Oto niektóre z nich. Są to tłumaczenia: N . É c h i v a r d: Kobieto, kim jesteś?. Poznań 1987;
P . E v d o k i mo v: Kobieta i zbawienie świata. Poznań 1991; G. B l a q u i è r e: Łaska bycia kobietą.
Kraków 1993; J . C r o i s s a n t: Kobieta. Kapłaństwo serca. Poznań 1998; E . S t e i n: Kobieta. Jej
zadanie według natury i łaski. Tczew–Pelplin 1999; L. C i a n:, Kobieta – osoba twórcza i niepowtarzalna, dz. cyt. Ukazują się teŜ pozycje polskich autorów: K . Wi ś n i e ws k a – R o s z k o ws k a:
Feminizm zreformowany. Wrocław 1993; J . S a l i j: Dwa modele feminizmu. „Znak”. R. 47: 1995
nr 8 s. 88—95; M . C i s ł o: W poszukiwaniu teologii kobiety. „Ateneum Kapłańskie”. T. 110: 1988
nr 474 s. 180—193 oraz inne artykuły w tym numerze poświęcone kobiecie; M . A. O ’ N e i l l:
Emancypacja kobiet w kościele i społeczeństwie. „Ethos”. R. 8: 1995 nr 1 s. 138—143; L. D yc z e ws k i: Kobieta w rodzinie i społeczeństwie. „Ethos”. R. 8: 1995 nr 1 s. 89—108 oraz inne
artykuły w tym numerze poświęcone kobiecie. Wydano równieŜ materiały z dwóch międzynarodowych kongresów: O godność macierzyństwa. Red. M . Wys z yń s k a, A. Li s i e wi c z. Warszawa
1998 oraz O godność ojcostwa. Red. E . K o wa l e ws k a. Gdańsk 1999.
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Podsumowując powyŜsze rozwaŜania na temat ewolucji nauczania Kościoła
odnośnie do praw człowieka naleŜy stwierdzić, iŜ zmiana przebiegała równolegle
na dwóch płaszczyznach: praw człowieka i kobiet. Płaszczyzny te są ściśle związane. Początkowej rezerwie Kościoła wobec koncepcji praw człowieka towarzyszył sprzeciw w odniesieniu do społecznego zaangaŜowania kobiet. Głębsze
akcentowanie w XX w. wymiaru przyrodzonego i nadprzyrodzonego godności
obu płci jako podstawy praw człowieka, zaowocowało uznaniem prawa do realizacji tej godności na równych zasadach w Ŝyciu społecznym. Magisterium Kościoła mocno akcentuje przy tym potrzebę uwzględnienia w ustawodawstwie
łączenia przez kobiety zadań macierzyńskich i zawodowych oraz prawnego
uznania i finansowej gratyfikacji dla kobiet poświęcających się wyłącznie powołaniu macierzyńskiemu.
Swoistą odpowiedzią Kościoła na zmiany społeczne ostatnich dwóch wieków jest nowy feminizm. Nazwa jest z jednej strony nawiązaniem do pozytywnych osiągnięć ruchu kobiet, z drugiej strony wskazuje, iŜ feminizm proponowany przez PapieŜa jest inny w stosunku do istniejącego (w domyśle: starego)52,
akcentuje on odrębność powołań obu płci i wezwanie do współdziałania we
wszystkich dziedzinach Ŝycia.

52

W rzeczywistości nie moŜna mówić o jednym feminizmie – jest ich wiele – choć potocznie
tak się czyni.
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TOM 4, 2003

KRZYSZTOF MICHALCZAK

Posługi świeckich wiernych w Ŝyciu Kościoła

Zagadnienie posługi świeckich wiernych w Ŝyciu Kościoła jest przedmiotem
Ŝywej dyskusji, zwłaszcza w Kościołach lokalnych na Zachodzie. Problem ten
powoli zaczyna się pojawiać takŜe w Polsce, głównie w prowadzonych debatach,
m.in. na łamach czasopism. Ostatnio taką dyskusję wywoła publikacja nt. ministrantek, ogłoszona na łamach „Tygodnika Powszechnego”1. Wydaje się zatem
słuszne, aby włączyć się do tej dyskusji poprzez refleksję nad kształtem Kościoła
w XXI w. i posługą świeckich wiernych w ramach kościelnej wspólnoty.
Punktem wyjścia wszelkiej refleksji na ten temat jest przypomnienie, iŜ w
Kościele istnieją róŜne stany Ŝycia, z których wynika róŜnorodność posług –
ministeriów. Nie moŜna mówić o specyficznym powołaniu świeckich wiernych,
o ich posługach, bez odwołania się do teologii i istoty kapłaństwa chrześcijańskiego, zarówno ministerialnego jak powszechnego, wynikającego z chrztu i
bierzmowania.
Św. Tomasz z Akwinu, ukazując relację między Kościołem i funkcją kapłańską, nawiązywał do Pisma św. Mówił najpierw o jedynym kapłaństwie
Chrystusa, potem o powszechnym kapłaństwie wiernych, a na koniec o kapłaństwie urzędowym, dzisiaj nazywanym ministerialnym2.
1

Zob. E. Ad a mi a k: Dziewczyny przy ołtarzu. „Tygodnik Powszechny”. R. 2003 nr 40 s. 10
(zob. takŜe – J. P r u s a k: Ministrantki kontra klerykalizm. Kobieta w „męskim” Kościele. „Tygodnik Powszechny”. R. 2003 nr 42 s. 11, a takŜe opublikowane w nim listy czytelników).
2
Por. K. M i c h a l c z a k: Świeccy i kapłaństwo. Wokół poszukiwań teologicznych Y. C o n g a r a. Poznań 2001 s. 53—64. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Seria:
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Pod koniec XIX w. i w XX w. dokonał się powrót do źródeł Kościoła,
przede wszystkim dzięki odnowie biblijnej i liturgicznej. Odczytane na nowo
Pismo Święte ukazało, Ŝe juŜ w Starym Testamencie wiele się mówiło na temat
kapłaństwa. Cały lud przedstawiano tam jako kapłański, a w nim dopiero widziano istnienie kapłaństwa funkcyjnego. Nowy Testament zaś to juŜ wielka
księga o kapłaństwie. List do Hebrajczyków, ale takŜe listy św. Piotra i św. Pawła oraz Apokalipsa świadczą, Ŝe istnieje tylko jeden kapłan – Jezus Chrystus;
dalej, Ŝe wszyscy uczestniczą w funkcji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej
Jezusa Chrystusa; wreszcie, Ŝe niektórzy sprawują kapłaństwo urzędowe3.
To, co przenikało Kościół dzięki odnowie biblijnej i liturgicznej, znajdowało swoje miejsce w orzeczeniach magisterium Kościoła poczynając od papieŜa
Leona XIII, przez okres pontyfikatu Piusa XI i Piusa XII, skończywszy na dekretach Soboru Watykańskiego II.
Spróbujmy zatem pochylić się nad teologią Kościoła i kapłaństwa. Nie moŜna bowiem mówić o posłudze świeckich wiernych bez całościowego spojrzenia
na to, czym jest Kościół oraz jakie kaŜdy ma w nim obowiązki i prawa.

I. Kapłaństwo Chrystusa źródłem naszego kapłaństwa
Kościół jest wspólnotą ludzi ochrzczonych. Tak więc przez chrzest i bierzmowanie jesteśmy wszczepieni w Chrystusa. Stąd nasza godność i równość.
Dlatego zanim mówimy o kapłaństwie nam przynaleŜnym, musimy zatrzymać się
na osobie Jezusa Chrystusa – jedynego i NajwyŜszego Kapłana. Jest to konieczne, aby dobrze zrozumieć nasze zadania we wspólnocie Kościoła, odkryć cel
naszego zaangaŜowania4. Najpierw trzeba zobaczyć Źródło kapłaństwa. Jest nim
Jezus Chrystus, jedyny i najwyŜszy Kapłan. Kapłaństwo bowiem jest nierozerwalnie związane z ofiarą (sacerdos et hostia). Jedyną, najwyŜszą i niepowtarzalną ofiarę złoŜył Jezus Chrystus. Dzięki temu jest On jedynym Kapłanem i
Ofiarą Nowego Przymierza. Stało się tak dzięki wcieleniu. Chrystus jest Pośrednikiem między nami a Bogiem dzięki temu, Ŝe przyjął ludzkie ciało. W akcie
odkupienia istotna jest więc nie tylko boska natura Chrystusa, ale takŜe ludzka.

Materiały i Studia – 42 (zob. takŜe: A. Z u b e r b i e r: Kapłaństwo Nowego Przymierza. „Znak”. R.
49: 1997 nr 11(510) s. 4—17.
3
Por. K. M i c h a l c z a k, dz. cyt., s. 18—38.
4
Por. S. R ył k o: La vocation et la mission des laïcs à la lumière du magistère ecclésia, W:
Laïcs aujourd’hui, 1er Congrès des laïcs catholiques du Moyen – Orien. Cité du Vatican 1998 s.
32—39.
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Kapłaństwo Chrystusa jest więc źródłem naszego kapłaństwa powszechnego, które wynika z chrztu i bierzmowania. Ono teŜ jest źródłem kapłaństwa ministerialnego (sakramentalnego). Ontologicznie rzecz biorąc, wszyscy wierni
ochrzczeni są wspólnotą, w której kaŜdy ma do spełnienia we wspólnocie swoje,
niepowtarzalne zadanie. Jest zasadnicza równość wszystkich w godności kapłańskiej. Nie ma więc róŜnicy od strony ontologicznej. Jest zaś zróŜnicowanie posług w słuŜbie Kościoła.

II. Kościół wspólnotą wszystkich ochrzczonych
Trudno dzisiaj zgodzić się z usiłowaniem przedstawienia wspólnoty Kościoła w kształcie piramidy, na czele której jest Chrystus jako Alfa i Omega, Głowa i
Pan Kościoła, następnie kapłani z biskupami na czele, wreszcie na samym dole
poddani ich pieczy świeccy. Kościół bowiem to społeczność wszystkich
ochrzczonych, przedstawiana jako wspólnota, nad którą jest Jezus Chrystus.
Schemat ten lepiej pokazuje, Ŝe kapłani, sprawując specyficzną funkcję, pozostają członkami wspólnoty. Są jednocześnie szafarzami wspólnoty i dla wspólnoty.
Schemat ten nawiązuje do twierdzenia św. Augustyna, który powiedział: Dla
was jestem biskupem, z wami jestem chrześcijaninem5.
Rzeczywistość apostolstwa jest udziałem całego Kościoła, gdyŜ, jak uznaje
soborowa Konstytucja Dei verbum: cały lud święty zjednoczony ze swymi pasterzami trwa stale w nauce Apostołów, we wspólnocie braterskiej, w łamaniu chleba i w modlitwach (por. Dz 2, 42 gr.), tak iŜ zaznacza się jednomyślność przełoŜonych i wiernych w zachowywaniu przekazanej wiary, w praktykowaniu jej i
wyznawaniu6. Tekst ten wyraźnie mówi, Ŝe cały Kościół jest apostolski, Ŝe kaŜdy
wierny jest wiernym w komunii ze wszystkimi, i Ŝe pasterze sprawują w tym
apostolstwie szczególną funkcję, odpowiadającą ich misji i ich charyzmatowi w
organicznej jedności Kościoła.
Stosunek wzajemności powinien ustalić się na wszystkich szczeblach Ŝycia
eklezjalnego. Spontanicznie przychodzi myśl, Ŝe chrześcijanie, pełniący odpowiedzialne funkcje, winni Ŝyć w trwałej więzi z bazą. Patrząc głębiej, chodzi o
przejście od odpowiedzialności realizowanej w sposób nieco indywidualny do
odpowiedzialności sprawowanej w komunii. Odpowiedzialność eklezjalna jest
nie tylko wspólna, ale jest wspólnotowa. We wspólnocie chrześcijańskiej kaŜdy

5

Św. Au g u s t yn: Sermo 340, 1 (PL 38, 1483); por. K. M i c h a l c z a k, dz. cyt., s. 46.
Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu BoŜym Dei Verbum. W: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Poznań 2002 s.354 n. 10,1.
6
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pozostaje zaleŜny od wspólnoty eklezjalnej, której jest członkiem, której słuŜy i
wraz z innymi jest dla niej punktem odniesienia.
Idąc za koncepcją soborową, naleŜy zwrócić uwagę na fakt, iŜ Kościół jest
budowany nie tylko przez akty urzędu hierarchicznego, ale przede wszystkim
przez róŜnorodność słuŜb i posług. Świeccy uczestniczą w diakonii przez te posługi.
Wszystko jest słuŜbą. Kondycja chrześcijańska jest słuŜbą – słuŜbą samą w
sobie dla słuŜby światu, przez cały Kościół, dla zbawienia i spełnienia tegoŜ
świata w Jezusie Chrystusie. Nie moŜna więc – a nawet nie naleŜy – przeciwstawiać sobie urzędów ustanowionych i charyzmatów. Urzędy zakładają i angaŜują
charyzmaty: trzeba je jednak od siebie odróŜniać.
W ramach natury Ŝycia chrześcijańskiego, która ma charakter fundamentalnie diakonalny, moŜna ogólnie dostrzec typy posług wykorzystujących dary natury i łaski, które Bóg rozdziela i których pozwala uŜywać dla wspólnego dobra.
Wyraźnie tu mowa o posługach. Nie ulega jednak wątpliwości, Ŝe nie wszystkie
one są równe treściowo i nie wszystkie się sytuują na jednej płaszczyźnie.

III. RóŜnorodność posług w Kościele
Yves Congar proponował po Soborze Watykańskim II wyróŜnić trzy poziomy posług w misji Kościoła7.
Pierwszy poziom byłby poziomem słuŜb raczej doraźnych, przejściowych,
okazjonalnych. Filantropia i diakonia, których Bóg dokonał dla świata w Jezusie
Chrystusie, wyraŜają się i trwają dalej w słuŜbach tworzących Kościół. Będzie
więc mowa o „słuŜbach”, a nie o „posługach”, choć oba słowa pochodzą od tego
samego greckiego korzenia diakonia (diakon, sługa, minister). Często się jednak
zdarza, iŜ dwa róŜne przekłady tego samego słowa wyraŜają róŜne orientacje.
Jeśli tłumaczyć diakonia jako słuŜbę, chodzi wyłącznie o słuŜbę; jeśli tłumaczyć
to słowo jako posługę, jest ono rozumiane jako słuŜba mająca pewną trwałość i
jest juŜ w jakiś sposób zatwierdzona.
Drugi poziom stanowią słuŜby analogiczne, lecz bardziej trwałe z racji bardziej bezpośredniego związku ze zwykłymi potrzebami i działaniami Kościoła.
Te „posługi” są słuŜbami wykraczającymi poza to, co doraźne, okazjonalne. Są
to słuŜby uznane lub poparte we wspólnocie i włączone w Ŝycie tej wspólnoty.
7
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Por. Y. C o n g a r: Ministères et communion ecclésiale. Paris 1971 s.43—49.

Mam tu na myśli stałych katechetów, lektorów czy odpowiedzialnych za słuŜbę
liturgiczną, nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., prowadzącego chór, stałych
pracowników Caritas oraz Akcji Katolickiej, itd. Niektóre z tych słuŜb mogą
równie dobrze pochodzić z poziomu pierwszego, bardziej doraźnego i osobistego, jak z drugiego, bardziej stabilnego, lepiej zorganizowanego, wyraźniej uznanego publicznie. Wzbudza je Duch Święty, który udziela swych charyzmatów
jak chce, dla wspólnego dobra.
Trzecim poziomem jest poziom posług związanych ze święceniami (ustanowionych), będących w pełni i w najmocniejszym znaczeniu urzędami publicznymi. One takŜe wymagają powołania i dotyczą słuŜby trwale obecnej w Ŝyciu
wspólnoty chrześcijańskiej. Ponadto wymagają jednak ustanowienia czy konsekracji przez władzę, czyli ostatecznie – bezpośrednio lub pośrednio – przez episkopat; ustanowienia i konsekracji odpowiadających aktowi prawnemu i aktowi
liturgicznemu. Ich podstawa ma więc charakter sakramentalny: diakonat, prezbiterat, episkopat. W tych ramach istnieją róŜne stopnie, zgodnie z jurysdykcją i
organizacją urzędów czy stanowisk. Prócz osobistych darów natury i łaski, jakimi są charyzmaty, wkracza więc tutaj nowy element. Nie naleŜy jednak rozdzielać nowego daru łaski, jakim jest sakrament święceń kapłańskich, od pierwszych
darów, jakie go poprzedzają, towarzyszą mu i go uzupełniają. Kościół wyświęca
lub mianuje jednego ze swych członków, w którym wspólnota i władza uznaje
takie dary, a wyświęceni czy mianowani szafarze starają się je rozwijać przez
modlitwę i wierność swemu powołaniu. Nowy element kryje się tu w fakcie, iŜ
jest to sakrament, czyli akt Boga odwołujący się do mesjanicznego dzieła Chrystusa. Nawet jeśli kapłaństwo urzędowe jest ustanowione w sytuacji funkcyjnej,
i w ten sposób nie pochodzi z tego samego poziomu ontologicznego co chrzest–
bierzmowanie, to ma trwałość opartą na ontologii łaski. W stosunku do konstrukcji Kościoła i jego charakteru strukturalnego ma ono charakter znacznie
bardziej wyrazisty niŜ wcześniej wymienione posługi.

IV. Posługi świeckich wiernych w Kościele
Dopiero na tym tle moŜna pełniej zrozumieć posługi, spełniane w Ŝyciu Kościoła przez świeckich wiernych. Podkreślić trzeba, Ŝe zwrot „w Ŝyciu Kościoła”
nie oznacza tylko Kościoła, w którym sprawowana jest liturgia, ale takŜe, a moŜe
przede wszystkim, Kościoła-komunii.
Apostolska odpowiedzialność świeckich opiera się na konsekracji chrzcielnej, pogłębionej i bardziej ukierunkowanej na Ŝycie społeczne przez konsekrację
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bierzmowania. Tak podejmowana odpowiedzialność apostolska za świat jest
jednak czymś nieokreślonym.
Sobór Watykański II stwierdza, Ŝe przez chrzest zostajemy włączeni w
Chrystusa, co pociąga za sobą udział w Jego trzech funkcjach: kapłana, proroka i
króla. Sobór stanął jednak przed powaŜną trudnością sprecyzowania form apostolstwa świeckich. Formy te zmieniają się w zaleŜności od kraju, np. dla Francuzów Akcja Katolicka jest rzeczywistością bardzo dobrze znaną, która wyjaśnia
wszystko; dla Amerykanów zaś znaczy zupełnie coś innego, a często juŜ nie
kojarzy się z niczym. Sobór stwierdza więc, Ŝe misją Kościoła jest nie tylko głoszenie i przekazywanie Jego (Chrystusa) łaski ludziom, lecz takŜe przepajanie i
doskonalenie duchem ewangelicznym porządku rzeczy doczesnych. Świeccy zatem sprawujący tę misję Kościoła pełnią swe apostolstwo zarówno w Kościele,
jak i w świecie, tak w porządku duchowym, jak i doczesnym8.
Misja jest częścią powołania chrześcijańskiego. Jest zatem dana w samym
wezwaniu, które tworzy Lud BoŜy. Świeccy nie mają kwalifikacji hierarchicznej,
ale mają przede wszystkim swój byt chrześcijański i ontologiczny tytuł posłanych do świata. Chrystus i Duch Święty budują Kościół, pozwalając w róŜnoraki
sposób uczestniczyć w nim wielkiej rzeszy ludzi. Nie ma zjednoczenia z Bogiem
bez więzi z braćmi, dzielenia się z nimi i tworzenia braterskiej wspólnoty. Jezus
Chrystus buduje swój Kościół wzywając i dając kaŜdemu dary, którymi ów obdarowany, na miarę swych moŜliwości, powinien obdzielać wszystkich innych9.
Koniecznym jest ukazanie komplementarności działań świeckich i duchownych. Istotnie, jeśli idzie o przedmiot, mamy do czynienia tylko z jedną misją,
powierzoną całemu Kościołowi, zarówno wiernym jak i pasterzom, kaŜdemu
według tego, kim jest i jakie zajmuje miejsce. Ta komplementarność istnieje
takŜe w odniesieniu do jakości ludzkiej. Wynika to juŜ z tego, co zostało powiedziane: jakość chrześcijańskiej aktywności świeckich wiąŜe się ze światem, w
którym dokonuje się to działanie.
Posługi świeckich wiernych w Ŝyciu Kościoła podzielić moŜna na trzy grupy: posługi w codziennym Ŝyciu, posługi w Ŝyciu publicznym Kościoła, a takŜe,
posługi w róŜnych funkcjach sprawowanych w Kościele i dla Kościoła.

8
Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem. W: Sobór Watykański II, dz.
cyt., s. 381—382 n. 5, 1.
9
Por. D. B o u r g e i o s: Duszpasterstwo Kościoła. Poznań 2001 s. 175—281. Seria: AMATECA. Podręczniki Teologii Katolickiej. T. 11.
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1. Posługa świeckich wiernych w codziennym Ŝyciu
Sobór Watykański II mówi nie tylko o kapłaństwie urzędowym, ale takŜe o
duchowym kapłaństwie wiernych. Całe ich Ŝycie, Ŝycie małŜeńskie i rodzinne,
codzienna praca, wypoczynek ducha i ciała10, jeśli są spełniane w Duchu, stanowią materię duchowej ofiary chrześcijan.
śycie chrześcijanina trzeba widzieć jako duchową ofiarę. Słowo „ofiara” nie
brzmi przyjemnie, gdyŜ kojarzy się od razu z trudnymi wyrzeczeniami. W rzeczywistości, ofiara polega na odnoszeniu się do boskości, na uciekaniu się do
Boga. Całe Ŝycie moŜe być w ten sposób duchową ofiarą, gdy jest Ŝyciem ofiarowanym Bogu. KaŜdy z nas jest kapłanem tej duchowej ofiary. Nowy Testament bez wahania przyznaje wszystkim wiernym tytuł kapłaństwa: albo zbiorowe pojęcie hierateuma – kapłaństwo (w 1 Liście św. Piotra), albo w sposób jeszcze bardziej konkretny, wyraźny – tytuł kapłana (w Apokalipsie).
Przedmiot królewskiego kapłaństwa jest natury moralnej, gdyŜ dotyczy samego Ŝycia osoby. Chodzi o kapłaństwo duchowe, choć jeszcze trzeba ustalić,
jak rozumiemy sens tego przymiotnika.
Królewskie kapłaństwo, o którym mówi Pismo św., Ojcowie i tradycja Kościoła, polega na składaniu w darze ofiar duchowych, które nie są niczym innym
jak Ŝycie samego człowieka. Nasze kapłaństwo duchowo-rzeczywiste, którego
jesteśmy kapłanami z tytułu zaproszenia do świętości, jest realizowane i sprawowane w darze ze wszystkiego, co moŜemy uczynić, aby wejść w prawdziwą
przyjaźń z Bogiem.
2. Posługa świeckich wiernych w publicznym kulcie Kościoła
Jak podkreśla św. Piotr, nasze kapłaństwo chrzcielne sprawujemy w celebracji liturgicznej: wy równieŜ, niby Ŝywe kamienie, jesteście budowani jako
duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych
ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa (…). Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na
własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła (1 P 2, 5, 9). W celebracji
jesteśmy zatem kapłanami na mocy naszego chrztu: oddajemy cześć Bogu,
uświęcamy Jego imię. Jesteśmy świątynią, osobiście i zbiorowo.

10

Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium. W: Sobór Watykański II, dz. cyt., s.
137 n. 34.
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Liturgia polega na publicznym kulcie. Jest miejscem, w którym Kościół realizuje się i wyraŜa w sposób najbardziej autentyczny. Liturgia jednoczy i harmonizuje osobiste Ŝycie wewnętrzne i akt wspólnotowy. Nie moŜe być aktem
samego tylko kapłana wobec asysty i audytorium, ale jest wspólnym aktem całego Kościoła.
Udział wiernych w ofierze eucharystycznej wiąŜe się nie tylko z ich jakością
kapłańską, otrzymaną na chrzcie i bierzmowaniu, ale z faktem, iŜ trwając w jedności Kościoła, są oni w Ciele Chrystusa, a ofiara z tego Ciała jest równieŜ ich
ofiarą. Kościół jest uwaŜany za pierwszy i integralny podmiot ofiary eucharystycznej. Rola świeckich związana z Eucharystią sytuuje się więc na poziomie
duchowym, na egzystencjalnym poziomie świętości. Zostało to wyraŜone w formule, którą moŜna spotkać juŜ w XIII w.: wierni przez pragnienie, modlitwę i
Ŝarliwe zjednoczenie voto czynią to, co kapłani czynią przez funkcję i kompetencję ministerio11. W tej perspektywie chodzi nie o to, by wierni jednoczyli się
duchowo z akcją liturgiczną sprawowaną tylko przez kapłanów hierarchicznych
na mocy właściwej i osobiście posiadanej władzy kapłańskiej – ministerialnej,
lecz o to, by swą wiarą i modlitwą przyczyniali się do rzeczywistej i skutecznej
celebracji tej akcji liturgicznej. Nie jest ona bowiem dziełem samych kapłanów,
ale dziełem całego Kościoła, bo tylko w jego jedności istnieje posługa kapłańska. Sprawowanie ofiary eucharystycznej naleŜy do całego Kościoła. Wierni nie
tylko składają przez swych kapłanów i razem z nimi ofiarę Boskiej ofiary, ale
składają równieŜ ofiarę Kościoła. Tylko wyświęceni kapłani mają władzę dokonywać celebracji sakramentalnej, natomiast wszyscy wierni jednoczą się i
współdziałają z tą celebracją12.
Kapłaństwo chrzcielne rozwija w pełni swą wartość liturgiczną w uczestnictwie w celebracjach Kościoła, a zwłaszcza w Eucharystii. Wszyscy ochrzczeni, z
tytułu swego kapłaństwa chrzcielnego, mają uczestniczyć w kulcie czysto sakramentalnym, sprawując go nie jak hierarchiczny szafarz, ale łącząc się, przyjmując, jednocząc się z szafarzami.

11

Por. Y. C o n g a r: Jalons pour une theologie du laïcat. Paris 1953 s. 288.
Por. tamŜe, s. 222, 280—282, 290. Aby to zrozumieć, zdaniem Y. C o n g a r a, naleŜy pokrótce przypomnieć kilka punktów teologii dotyczących mszy: 1) Chrystus złoŜył siebie w ofierze
jeden raz; w tej ofierze zawarł ofiarę nas wszystkich. 2) Ofiara mszy św. jest w istocie i zasadniczo
pamiątką, sakramentalną celebracją ofiary krzyŜa; odtwarza sakramentalnie i realizuje ofiarę Chrystusa w czasie i w przestrzeni, aŜ do chwili Jego powrotu. 3) Msza św. jest nie tylko ofiarą Chrystusa w znaczeniu ofiary złoŜonej przez samego Chrystusa. Jest równieŜ ofiarą Kościoła, i to na dwa
sposoby: jako ofiara Chrystusa jest składana przez Kościół, a jako składana w niej własna ofiara
Kościoła, jest składana w ofierze Chrystusa i przez ofiarę Chrystusa (por. Y. C o n g a r: Jalons pour
une theologie du laïcat, dz. cyt., s. 284—287).
12
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Mówiąc o posłudze wiernych świeckich w publicznym kulcie Kościoła trzeba takŜe powiedzieć o moŜliwości udzielania sakramentów przez świeckich.
Sakramentu małŜeństwa udzielają sobie sami małŜonkowie. Kapłan jest świadkiem urzędowym i błogosławi związek małŜeński na mocy przyjętych święceń
kapłańskich. Ten sakrament małŜeństwa pokazuje, Ŝe nie są oni więc tylko
otrzymującymi sakramenty święte. Drugim sakramentem, który mogą udzielać
świeccy to sakrament chrztu świętego. Mowa jest tutaj o sytuacji, kiedy istnieje
niebezpieczeństwo śmierci noworodka. Jeśli dziecko przeŜyje, nie otrzymuje
powtórnie sakramentu chrztu św. od kapłana, poniewaŜ raz ochrzczone, więcej
tego sakramentu nie przyjmuje. Kapłan w imieniu Kościoła dopełnia tylko tego
sakramentu, namaszczając krzyŜmem, błogosławiąc dziecko i wpisując do księgi
ochrzczonych13.
Ktoś moŜe powiedzieć, Ŝe w udzielaniu sakramentów, juŜ na pierwszy rzut
oka, widać znacznie mniejszy udział świeckich wiernych niŜ kapłanów. Nie chodzi jednak o dyskusję nad ilością, ale nad jakością. KaŜdy, kto podkreślałby ten
problem, musi sobie uświadomić godność kaŜdego we wspólnocie i zróŜnicowanie charyzmatów oraz posług.
3. Posługa świeckich wiernych w róŜnych funkcjach kościelnych
Mówiąc o posługach świeckich wiernych nie moŜna pominąć ich roli w nauczaniu14. Mam na uwadze przede wszystkim katechezę szkolną, która w znacznym stopniu jest prowadzona przez świeckich katechetów. Napotykają oni z
pewnością na wiele trudności, wynikających głównie z zacierania się w społeczeństwie wartości autorytetu rodzica, nauczyciela, księdza. Wielu krytykuje
katechezę szkolną nawet dzisiaj, trzynaście lat po jej wprowadzeniu do szkół.
Jakkolwiek byśmy nie spojrzeli, powszechność katechezy jest ogromną szansą
dla młodych ludzi. Nawet jeśli dzięki katechezie nie spotkają osobiście Jezusa
Chrystusa, to jednak zostają przygotowani do takiego spotkania. Podkreślić teŜ
trzeba, Ŝe polscy katecheci w większości są dobrze przygotowani do swojej pracy. W wielu Kościołach lokalnych na Zachodzie, katechetami są oddani Kościołowi rodzice, rzadko jednak przygotowani teologicznie do pełnienia tej funkcji.
Nauczanie to nie tylko katecheza. Coraz więcej świeckich prowadzi zajęcia
na wydziałach teologicznych wyŜszych uczelni. Przykładem są zwłaszcza uniwersyteckie wydziały teologiczne, gdzie stale rośnie liczba świeckich osób, zatrudnionych na stanowiskach dotąd zastrzeŜonych wyłącznie dla kapłanów.
13

Por. B. Gl i n k o ws k i: Chrzest. Poznań 2001 s. 17—19. Seria: Prawo Kościoła na co

dzień.
14

Por. A. F a i v r e: Les laïcs aux origines de l’Église. Paris 1984 s. 72—91.
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Nauczanie to takŜe, uczestnictwo świeckich wiernych w działalności duszpasterstwa rodzin, gdzie od lat prowadzą poradnie rodzinne oraz przygotowanie
młodych do małŜeństwa.
W czasach, kiedy coraz więcej mówi się o potrzebie nowej ewangelizacji,
istnieje konieczność zaangaŜowania się absolwentów wydziałów teologicznych
w prowadzoną przez Kościół tzw. formację permanentną. Taka działalność musi
się odbywać w stosunkowo małych grupach, dobrze zorganizowanych od strony
strukturalnej, prowadzonych nie przez kapłanów, ale odpowiednio do tego przygotowanych i odpowiedzialnych świeckich. Kapłani bowiem nie są w stanie
objąć wszystkich obszarów aktywności wspólnoty.
Ogromną rolę mają do spełnienia świeccy wierni w przygotowaniu poszczególnych osób do przyjęcia sakramentów. Przygotowanie rodziców i chrzestnych
przed chrztem dziecka moŜna, przynajmniej w części, powierzyć świeckim. Coraz częściej słyszy się o świeckich, którzy pod kierownictwem kapłana przygotowują młodzieŜ do sakramentu bierzmowania w małych, kilkuosobowych grupach. Ogromny teren do zagospodarowaniu stanowi opieka nad chorymi i starszymi w parafii, która winna być uwieńczona udzielaniem sakramentu chorych.
Kapłani, bez pomocy świeckich, nie obejmą troską tak wielu osób, o których
istnieniu często nawet nie wiedzą.
Kolejnym miejscem, gdzie świeccy winni czynnie uczestniczyć w Ŝyciu kościelnej wspólnoty, to doradztwo w szerokim tego słowa znaczeniu. Podstawowym polem tego rodzaju aktywności są parafialne rady duszpasterskie i ekonomiczne, istniejące w niektórych parafiach juŜ od dłuŜszego czasu. Są parafie,
gdzie one pięknie pomagają w budowaniu wspólnoty parafialnej, są teŜ takie,
gdzie potrzeba jeszcze wiele wysiłku, aby zaczęły one w pełni realizować swoje
zadania.

***
Na koniec pragnąłbym podkreślić, Ŝe nie moŜna mówić o kapłaństwie
wszystkich ochrzczonych i o kapłaństwie ministerialnym bez ukazania Jezusa
Chrystusa jako jedynego Kapłana. Jest On jedynym Kapłanem, poniewaŜ kapłaństwo nierozerwalnie związane jest z ofiarą, a tylko On złoŜył jedyną, niepowtarzalną ofiarę. My wszyscy, tzn. duchowni i świeccy, uczestniczymy, kaŜdy w
sposób sobie właściwy, w jednej niepowtarzalnej ofierze Chrystusa przez chrzest
i bierzmowanie. Są róŜne stany w Kościele, z których wynikają róŜne posługi.
Tym, co nas łączy i co czyni odpowiedzialnymi w Kościele i za Kościół, jest
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chrzest św., wszczepienie w Chrystusa, który jest twórcą i głową Kościoła. Mieć
udział w kapłaństwie – ministerialnym czy powszechnym – oznacza słuŜyć!
Mimo, Ŝe upłynęło juŜ blisko czterdzieści lat od zakończenia Soboru Watykańskiego II, trzeba ciągle wskazywać świeckim ich miejsce w Kościele i zachęcać do aktywnego uczestnictwa w Ŝyciu wspólnoty. Nie moŜna jednak zapominać o róŜnicy między kapłaństwem wszystkich ochrzczonych a kapłaństwem
ministerialnym a takŜe o posłuszeństwie Ewangelii i Kościołowi.
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Kierunki zmian w postawach i zachowaniach rytualnych
katolików miejskich. Analiza socjologiczna

Rytualistyka katolicka jest bogata w swej formie i ma własną specyfikę. W
jej skład wchodzi wiele róŜnych rytuałów, które ludzie wierzący i religijni mogą
lub powinni spełniać we własnym Ŝyciu religijnym. Jednostka ludzka w toku
całego roku uczestniczy w duŜej liczbie rytuałów – świeckich i religijnych. Z
socjologii religii wiadomo, iŜ istnieją rytuały laickie i religijne, rytuały cyklów i
kryzysów egzystencjalnych, rytuały rodzinne i doroczne, rytuały lokalne i regionalne oraz narodowe, rytuały estetyczne, obyczajowe i moralne itp1. Wspomniana wielość i róŜnorodność rytuałów znacznie utrudnia ich analizę w rozprawach
naukowych wąsko zakresowych. Nie sposób bowiem nawet pokrótce ukazać
istotę tak licznych zdarzeń rytualnych w takiej rozprawie, jeśli weźmiemy pod
uwagę postawy i zachowania ludzi związane z kaŜdym rytuałem. MoŜliwe więc
jest dokładne ukazanie wybranych rytuałów, jeśli ulokujemy je w konkretnej
perspektywie humanistycznej. Z tego powodu w artykule tym uwagę skoncentruję jedynie na niektórych rytuałach religijnych, które znajdują się w zakresie obowiązków podstawowych katolika, a ściślej na stopniu ich przestrzegania przez
katolików według norm ustalonych przez dyscyplinę kościelną.
Warto zatem przypomnieć, czym są w swej istocie rytuały religijne? Wiedza
ta ułatwi zrozumienie postrzegania rytuałów przez katolików, jak i stosowanie
ich w praktyce religijnej. Idąc za Władysławem Piwowarskim, moŜna powiedzieć, Ŝe rytuałami religijnymi są tylko takie zdarzenia rytualne, w których
ujawnia się odniesienie jednostki do rzeczywistości pozaempirycznej. Inne zda1

Zob. R. B o o c k: Ritual in Industrial Society. A sociological analysis of ritualism in modern
England. London 1974 s. 35; J. B a n i a k: Istota, funkcje i ewolucja rytuału religijnego. ,,Studia
Socjologiczne”. R. 1992 nr 1–2 s. 91—111.
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rzenia rytualne, choćby spełniały pewne funkcje religijne, nie są rytuałami religijnymi2. A zatem rytuał religijny jest zorientowany na ,,sacrum”, co jest widoczne w jego symbolach, treści i wartościach. W rytuale religijnym ludzie wierzący sami przeŜywają sacrum, pogłębiają osobistą więź z Bogiem i tworzą
wspólnotę religijną. W rytuale tym jednostki religijne przede wszystkim nawiązują łączność z Bogiem, jako z ostateczną rzeczywistością i z transcendentnym
autorytetem3.
Rytuały religijne, analogicznie jak rytuały świeckie, pozostają w relacji do
symboli, co często powoduje złe ich zrozumienie w codziennym Ŝyciu religijnym
katolików. Badacze tego problemu mówią wówczas o dwóch rodzajach niebezpieczeństwa w interpretacji zdarzeń rytualno-religijnych. Pierwsze niebezpieczeństwo sygnalizuje Th. O Dea, mówiąc, iŜ symbole są przedmiotem napięcia w
rytuale religijnym. Napięcie to wynika z ich subiektywnego charakteru (uzewnętrzniają religijne postawy i ,,materializują” religijne znaczenia) oraz z ich
obiektywizacji i rutynizacji (stają się w ramach czasu utrwalonym i ciągle powtarzanym schematem). Napięcie to powoduje, iŜ symbole religijne tracą związek z emocjami i postawami, a więc tracą subiektywne znaczenie, alienując się,
stając się niezrozumiałymi lub zaczynają słuŜyć wartościom innym niŜ religijne,
np. wzmocnieniu więzi rodzinnej4. O drugim niebezpieczeństwie mówi Mircea
Eliade, wskazując na proces infantylizacji symboli religijnych5. Zjawisko to jest
widoczne wtedy, kiedy w świadomości ludzi symbol jest traktowany in extenso,
w sposób ukonkretniony i niedojrzały. Wtedy na przykład ,,gorliwy” katolik w
obrazie Madonny Częstochowskiej ,,widzi” naprawdę obecną Matkę Boską,
obraz ten faktycznie utoŜsamia z obecnością w nim osoby Matki Boskiej. O tym
zjawisku warto pamiętać wtedy, kiedy analizujemy udział katolików w róŜnych
rytuałach religijnych, jak i ich moralność rytualną, deklaracje ich przekonań i
zachowań rytualnych, jakie składają podczas badań socjologicznych.
Rytuały religijne spełniają wiele funkcji w Ŝyciu ludzi wierzących – są to
albo funkcje religijne, albo funkcje pozareligijne6. W zakresie funkcji religijnych
rytuał religijny pogłębia więź jednostki z sacrum, ułatwia jednoczenie się ludzi
w płaszczyźnie religijnej i umoŜliwia odnowę moralną w wymiarze indywidual2

W. P i wo wa r s k i: Socjologia rytuału religijnego. Zarys problematyki. ,,Roczniki Nauk
Społecznych”. T. 11: 1983 s. 8.
3
Por. B.S. Tu r n e r: Belief and Experience. The Case of Methodism. ,,Social Compass”. R.
1971 nr 18 s. 190.
4
Th. O. D e a: The Sociology of Religion. Englewood Cliffs 1966 s. 92—95.
5
M. E l i a d e: Patterns in Comparative Religion. New York 1958 s. 444—456.
6
Por. K. ś yg u l s k i: Święto i kultura, święta dawne i nowe. RozwaŜania socjologa. Warszawa 1981 s. 136; B. Wi l s o n: Religion in sociological Perspective. Oxford–New York 1982 s.
45—48.
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nym i społecznym. W zakresie funkcji pozareligijnych rytuał religijny umoŜliwia
lub pogłębia procesy integracyjne w grupie religijnej, mając zarazem drugorzędne znaczenie w religijności jednostek i grup ludzkich7. Władysław Piwowarski,
idąc za innymi socjologami religii, wskazuje na trzy najwaŜniejsze funkcje religijne rytuału religijnego: a) funkcja nawiązania, podtrzymania i pogłębienia
więzi z sacrum; b) funkcja pogłębienia więzi między ludźmi w sferze religijnej;
c) funkcja przemiany moralnej jednostek i zbiorowości ludzkich8. Ponadto, rytuał religijny przyczynia się do integracji ludzi wierzących z sobą w płaszczyźnie
Ŝycia religijnego.
W przekonaniu socjologów religii i kultury, uczestnictwo w rytuale religijnym sprowadza na ludzi następujące skutki społeczne: a) stwarza moŜliwość
pocieszenia i pojednania, minimalizując rozczarowanie, rozładowując konflikty i
wzmacniając morale; b) ułatwia bezpieczeństwo i identyczność w sytuacji przemian, zdarzeń losowych i ingerencji czynników zewnętrznych, przyczyniając się
do stabilności, porządku i trwałości; c) wspiera wartości społeczeństwa stabilnie
egzystującego, eksponując cele wspólne ponad cele indywidualne, legitymizuje
normy i wzory zachowań, sakralizuje wartości, a osobom nie przestrzegającym
tych norm zapewnia rekoncyliację i bezpieczny powrót do grupy społecznej; d)
integruje ludzką osobowość, ukazując jednostce perspektywę ostateczności,
przypomina jednostkom ,,kim one są i czym one są”; e) wspomaga jednostkę w
procesie rozwoju osobniczego i adaptacji egzystencjalnej na poszczególnych
etapach jej biografii, ułatwiając jej pokonanie wszelkich trudności i przeszkód,
na które napotka ona na własnej drodze Ŝycia9. W świetle tego moŜna więc powiedzieć, Ŝe jeśli rytuał religijny jest poprawnie interpretowany przez jednostki,
to spełniając te liczne funkcje w ich Ŝyciu religijnym, staje się wyrazem ich doświadczenia religijnego, utrwalonym w formie instytucji funkcjonującej w konkretnych warunkach miejsca i czasu.
Udział katolików w rytuałach religijnych reguluje zespół norm etycznych i
moralnych, które stanowią elementy składowe dyscypliny kościelnej. Tak, jak
liczne są rytuały, podobnie wiele jest norm etyczno-moralnych stojących na stra7
Zob. F. H o u t a r t, J. R e my: Eglise et societe on mutation. Paris 1959 s. 173; R.K. M e r t o n: Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa 1982 s. 92—152 (131—134).
8
W. P i wo wa r s k i: Funkcje rytuału religijnego. W: Rytuał religijny w rodzinie. Warszawa–
Poznań 1988 s. 79—84; zob. O. B i s c h o fb e r g e r: Wesen und Sinn des Ritus. W: J. B a u mg a r t n e r (Hrsg.): Wieder-Endeckung der Volksreligiositat. Regensburg 1979 s. 154; S. M o wi n c k e l:
Religion und Kultus. Gottingen 1953 s. 53—54; J. C a s e n e v u e: Sociologie du rite. Paris 1971 s.
15; M. M e a d: Ritual and Social Crisis. W: J.D. S h a u g h n e s s y: Ritual in Industrial Society.
London 1974 s. 39—42; R. B o o c k: The Roots of Ritual. Grand Rapids 1973 s. 54—59.
9
Zob. R. N i s b e t: The Sociological Tradition. London 1967 s. 80; K. D a v i s: Human Society. New York 1948 s. 24; W. P i wo wa r s k i: Funkcje rytuału religijnego, art. cyt., s. 85—86.
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Ŝy przestrzegania lub spełniania poszczególnych rytuałów, przyczyniając się w
efekcie do moralnej przemiany ludzi wierzących. Warto tu dodać, iŜ w chrześcijaństwie przemiana moralna wykracza poza wszelkie kodeksy moralne. Przemiana ta uwzględnia bowiem internalizację ideałów ewangelicznych, przezwycięŜanie zła istniejącego w człowieku i ,,narodzenie się” nowego człowieka, miłość
wszystkich ludzi, łącznie z nieprzyjaciółmi, budowanie wspólnoty ludzkiej, eliminując przy tym egoizm a eksponując wiarę, nadzieję i miłość. Fakt ten oznacza więc, iŜ moralność rytualna katolików jest zagadnieniem złoŜonym, co z
kolei utrudnia dokładną jego analizę w przyjętych rygorach metodologicznych,
nakładając jednocześnie konieczność eksponowania wybranych składników.
Mając na uwadze powyŜsze trudności, w tym artykule uwagę skupię jedynie
na niektórych elementach moralności rytualnej katolików, próbując zarazem
odpowiedzieć na następujące pytania: Czy katolicy miejscy znają normy rytualne, które obowiązują ich jako członków Kościoła? Jaki jest stosunek katolików
miejskich do norm rytualnych i do dyscypliny kościelnej z zakresu tej sfery Ŝycia
religijnego i moralności? Jakie zmiany nastąpiły w przyjętym okresie w nastawieniu i w realizacji rytuałów religijnych w badanym środowisku katolików
miejskich w Kaliszu? Czy ewentualne zmiany mają tendencję negatywną, czy teŜ
tendencję pozytywną?
Problem ten wyjaśnię w zakresie dwóch płaszczyzn – postaw i zachowań rytualnych katolików miejskich. Praktycznie więc uwzględnię tu jedynie następujące normy obowiązujące katolików: normę nakazującą im zachowywanie postów, normę nakazującą szacunek autorytetom religijnym oraz normę nakazującą
im udział w mszy niedzielnej. Analizą obejmę zarówno stosunek katolików miejskich do tych norm, jak i zakres przestrzegania ich według rygorów ustalonych
przez Kościół katolicki. Podstawę tej analizy stanowią wyniki moich dwukrotnych badań socjologicznych, jakie zrealizowałem w Kaliszu w roku 1987 i 1997
wśród dwóch statystycznie reprezentatywnych grup respondentów, mieszkańców
tego miasta, liczących po 1200 osób. Artykuł ten stanowi zaledwie fragment
szerszej monografii dotyczącej zmian w religijności i moralności katolików
miejskich, jakie nastąpiły na kanwie transformacji systemowych w kraju i na
świecie.

I. Stosunek katolików miejskich do norm rytualnych
dotyczących postu
Na stosunek katolików do norm nakazujących posty okresowe istotnie oddziałuje środowisko stałego ich zamieszkania – miasto i wieś. Na wsi posty respektowane są liczniej i częściej niŜ w mieście, o czym informują badacze reli-
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gijności. Kościół zmienił kalendarz postów, liberalizując przepisy ich dotyczące.
Zmianie uległy wymogi Kościoła wobec katolików, jak równieŜ wzory postów
ugruntowane w kulturze społeczności lokalnej, a znane i kultywowane takŜe w
kulturze miejskiej10. Nowe przepisy rytualne Kościoła takŜe są róŜnorodnie rozumiane i interpretowane przez wiernych świeckich. Pewna ich część uwaŜa, Ŝe
posty zostały zniesione całkowicie przez Kościół, z kolei inni twierdzą, Ŝe posty
nie obowiązują, choć jeszcze formalnie istnieją11.
W związku z tymi poglądami i opiniami waŜne okazało się zbadanie postaw
katolików miejskich w Kaliszu wobec norm nakazujących zachowywanie postów w dni roku ustalone przepisami kościelnymi, w obu terminach badań; waŜne jest takŜe dostrzeŜenie zmian w ich nastawieniu do tych norm rytualnych w
przyjętym okresie. Dokonałem tego, pytając respondentów w obu terminach, czy
katolicy powinni zachowywać posty zgodnie z postulatami rytualnymi Kościoła?
Wypowiedzi ich na to pytanie ukaŜe tabela 1, uwzględniając oba terminy badań.
Tabela 1. Akceptacja normy nakazującej zachowywanie postów okresowych
Akceptacja normy
rytualnej

Badania I.
Liczba

Badania II.

Procenty

Liczba

Procenty

Całkowicie

175

14,3

117

9,8

Częściowo

629

51,4

466

38,8

Nie akceptuje

313

25,6

478

39,8

Nie wiem

79

6,6

91

7,6

Brak danych

26

2,1

48

4

1222

100

1200

100

Ogółem

O ile w badaniach pierwszych większość respondentów (65,7%) akceptowała w róŜnym stopniu normę rytualną nakazującą przestrzeganie postów okresowych, to w drugich odsetek akceptujących jest juŜ znacznie mniejszy (48,6%).
RóŜnica (17,1%) między obu tymi wskaźnikami akceptacji normy jest znaczna i
10

Zob. W. Piwowarski: Religijność wiejska w warunkach urbanizacji. Studium socjologiczne.
Warszawa 1971 s. 247; J. B a n i a k: Religijność miejska w warunkach ruralizacji i uprzemysłowienia na przykładzie Kalisza. Studium socjologiczne. UJ, Kraków 1990 s. 46—56.
11
Zob. J. M a r i a ń s k i: Dynamika przemian religijności wiejskiej w warunkach industrializacji w rejonie płockim. Studium socjologiczne. Warszawa–Poznań 1984 s. 256.

229

oznacza zarazem ujemną tendencję w postawach katolików kaliskich do postów,
jak i do normy go nakazującej. Tendencję tę potwierdza takŜe wzrost w drugim
terminie badań odsetka respondentów odrzucających tę normę rytualną o 14,2%.
Zatem w badanym dziesięcioleciu zmieniło się nastawienie katolików miejskich
do tej normy rytualnej z pozytywnego na negatywne, dając tego wyraz w postawach wielu respondentów.
Respondenci, akceptujący normę rytualną nakazującą posty katolikom, własną postawę uzasadniali róŜnymi motywami, a sytuacja ta wystąpiła w obu terminach badań, choć z pewnymi odmiennościami. Motywy wskazane przez nich
moŜna zgrupować w trzech kategoriach ogólnych: 1) religijne – ekspiacja za
grzechy, chęć naśladowania Jezusa, miłość do Boga, lepsze przeŜycie świąt religijnych, umocnienie własnej wiary, wyproszenie łask u Boga potrzebnych w
Ŝyciu, pokuta za grzechy ludzi i własne; 2) kościelne – Kościół nakazuje pościć,
nie zachowywanie postu oznacza grzech cięŜki, księŜa zalecają post a ludzie
powinni uszanować ich wolę i polecenie, przez post czuję się ściślej złączony(a)
z Kościołem, Kościół jest instytucją Jezusa a Jego wolę i wolę Kościoła trzeba
szanować i spełniać; 3) wynikające z tradycji i obyczajów – post to juŜ stara
tradycja w narodzie polskim, obyczaje przodków naleŜy respektować i szanować, w mojej rodzinie zawsze się pości dla dobra duszy, zwyczaj ten zachowują
rodziny katolickie z pokolenia na pokolenie itp. Wskaźniki akceptacji (wysunięcia) tych motywów są w obu terminach następujące: religijne – 52,4% i 43,7%;
kościelne – 16,3% i 12,2%; wynikające z tradycji i obyczaju – 24,7% i 36,7%;
brak motywów – 4,6% i 7,4%. A zatem zdecydowanie dominują motywy religijno-kościelne, uzasadniające akceptację moralnej normy kościelnej, nakazującej
katolikom zachowywanie postów w ustalonych terminach kalendarza. Wydaje
się, iŜ w duŜym stopniu z motywami religijnymi łączą się motywy związane z
tradycją rodzinną i ogólnokościelną. Natomiast dla ¼ i ⅓ badanych katolików
post nie ma uzasadnienia i znaczenia religijnego. Stąd kwestionują i odrzucają
oni normę nakazującą katolikom post w stosownych terminach kalendarza kościelnego. W przekonaniu niektórych obecnie ,,posty są juŜ zbyteczne”, ,,wyszły
juŜ mody”, ,,w Ŝyciu i tak jest cięŜko, więc po co utrudniać je postami”, ,,posty
nie dają nic dobrego, a więc i religijności nie ulepszą”, ,,nie widzą potrzeby
poszczenia dzisiaj, kiedy i tak dieta jest słabo kaloryczna przez kryzys gospodarczy” itp. Te laickie powody zyskały uznanie u większego odsetka respondentów
w drugim okresie, a jednocześnie zmniejszył się odsetek osób uzasadniających
akceptację postów względami religijnymi i kościelnymi. W ten sposób zyskujemy kolejny czynnik wskazujący na wzrost negatywnego nastawienia katolików
w badanym okresie do norm moralności rytualnej.
Do normy nakazującej posty inaczej ustosunkowali się respondenci deklarujący pozytywny stosunek do wiary i religii, a inaczej deklarujący stosunek nega230

tywny lub obojętny. Znaczenie postów w Ŝyciu religijnym katolików, jak i normy je nakazującej, docenili w obu terminach w szczególności respondenci głęboko wierzący (88,6% i 71,3%) i wierzący (71,4% i 65,4%). Natomiast wskaźniki tej akceptacji są juŜ znacznie niŜsze w zbiorze wątpiących religijnie (31,7% i
23,5%) i obojętnych religijnie (16,8% i 13,3%), zaś najmniej akceptujących
posty jest wśród niewierzących, choć powiązanych w pewnym stopniu z tradycjami religijnymi (4,0% i 5,3%). Normę tę odrzucili w obu terminach w stu procentach respondenci niewierzący i jednocześnie nie spełniający praktyk. W badanym środowisku miejskim dostrzegłem wyraźną radykalizację postaw katolików wobec tej normy rytualnej, która wskazuje zarazem, iŜ dla nich post nie ma
znaczenia w Ŝyciu, a nadto rzadziej uzasadniają go motywami religijnym ci,
którzy normę tę akceptują12.
1. Postawy katolików wobec normy nakazującej udział w mszy
niedzielnej i świątecznej
Uczestnictwo w mszy niedzielnej i świątecznej jest dla katolików podstawowym obowiązkiem, ujętym w sankcję grzechu cięŜkiego. Jedynie z waŜnych i
uzasadnionych powodów niektórzy katolicy mogą opuścić mszę niedzielną lub
świąteczną, na co Kościół im zezwala na mocy specjalnej dyspensy. Surowość
normy nakazującej udział w mszy tej znają wszyscy katolicy, nawet nie spełniający praktyk, choć róŜny jest ich stosunek do jej obowiązywalności. Na występowanie takiego zróŜnicowania wskazują liczne badania socjologiczne. Ten stan
rzeczy pozwalał w obu terminach na zbadanie postaw katolików wobec normy
nakazującej uczestnictwo w mszy niedzielnej i świątecznej w środowisku miejskim Kalisza. Zapytałem więc wtedy moich respondentów, czy udział w tym
obowiązku religijnym jest w ich odczuciu (ocenie) obligatoryjny dla wszystkich
katolików pod sankcją grzechu cięŜkiego? Własne stanowisko badani katolicy
mieli takŜe uzasadnić, niezaleŜnie od jego charakteru. Wypowiedzi ich ilustruje
tabela 2, uwzględniająca oba terminy badań.

12
Por. W. P i wo wa r s k i: Religijność miejska w rejonie uprzemysłowionym. Studium socjologiczne. Warszawa 1977 s. 227, tabl. 48 (Autor ten informuje, Ŝe jego respondenci akceptowali
posty w następujących odsetkach: w Puławach – 67,3%, w Kazimierzu – 79,3%, w Płocku –
63,0%).
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Tabela 2. Akceptacja normy nakazującej udział w mszy niedzielnej i świątecznej
Akceptacja
normy

Badania I
Liczba

Badania II

Procenty

Liczba

Procenty

Akceptuje

549

44,9

393

32,7

Nie akceptuje

482

39,4

577

48,1

Bez stanowiska

158

13,1

187

15,6

33

2,6

43

3,6

1222

100

1200

100

Brak danych
Ogółem

W obu terminach badań dostrzegłem brak jednomyślności wśród respondentów wobec tej waŜnej dla Ŝycia religijnego normy rytualnej. Nie wszyscy badani
byli przekonani co do jej zasadności i konieczności w Ŝyciu religijnym katolików. Z danych wynika, Ŝe jedynie pewne ich odsetki akceptowały tę normę bez
zastrzeŜeń. Ponadto, w drugim terminie badań dał się zauwaŜyć regres odsetka
akceptujących tę normę rytualną o 7,2%. Wskaźnik ten oznacza, iŜ w badanym
okresie 10 lat nastąpił wzrost liczby katolików, którzy nie akceptowali jej z róŜnych powodów i motywów. Wzrost ten wynosi 8,7% w stosunku do wskaźnika z
pierwszego terminu badań w 1987 r. W tym okresie wzrósł teŜ odsetek katolików, którzy nie potrafili zająć stanowiska w tej kwestii, więc nie udzielili odpowiedzi na postawione pytanie podczas badań. Zatem i w tej kwestii dostrzegamy
w świetle wyników badań ujemną tendencję w nastawieniu katolików kaliskich
do normy rytualnej nakazującej im (i innym katolikom) udział w mszy niedzielnej i świątecznej, jaka wystąpiła w tym właśnie okresie. Wielu z nich, zwłaszcza
ci, którzy odrzucali tę normę zdecydowanie, stwierdzało otwarcie, iŜ ,,jest ona
zbyt rygorystyczna”, ,,jest przesadnie ostra i nakazowa”, ,,za bardzo niepraktyczna i nieludzka”, ,,bardziej troszczy się o dobro Kościoła instytucjonalnego,
aniŜeli jednostki religijnej” itp13.
Obowiązek udziału w mszy niedzielnej i świątecznej, jak i absencję w niej,
inaczej postrzegają i oceniają respondenci wierzący, a inaczej respondenci niewierzący badani w obu terminach. Normę nakazującą ten udział akceptują bez
zastrzeŜeń przede wszystkim osoby głęboko wierzące (74,6% i 68,2%), lecz juŜ
13

Por. TamŜe, s. 228 (Autor informuje, Ŝe w Płocku opuszczenie celowe mszy niedzielnej
uznało za grzech cięŜki 39,9% respondentów, a 34,4% było przeciwnych tej ocenie, zaś 23,9% nie
potrafiło zająć stanowiska jednoznacznego w tej kwestii).
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w mniejszych odsetkach wierzący (53,8% i 44,2%). Odsetki respondentów akceptujących ją maleją radykalnie w pozostałych trzech kategoriach poziomu
wiary, osiągając w grupie wątpiących zaledwie 18,6% i 12,5%, w grupie obojętnych religijnie 9,7% i 6,6% oraz w grupie niewierzących 6,9% i 3,5%. Z kolei w
grupie zdeklarowanych ateistów w obu terminach badań wszyscy byli przeciwni
tak surowej ocenie absencji katolików w niedzielnej i świątecznej mszy.
Ogólnie moŜna więc powiedzieć, iŜ stopień akceptacji normy rytualnej
wskazującej na obowiązek udziału katolików w mszy niedzielnej i świątecznej
jest stosunkowo niski w środowisku katolików miejskich w Kaliszu. Co więcej,
w uwzględnionym przedziale czasu nastąpił wyraźny regres odsetka osób akceptujących tę normę rytualną, a jednocześnie wzrósł odsetek osób ją wyraźnie
kwestionujących i odrzucających. Akceptację i negację tej normy warunkują
dość istotnie takie czynniki, jak np. Pochodzenie środowiskowe badanych, okres
pobytu w Kaliszu, poziom ich wiary i religijności, płeć i wykształcenie.
2. Postawy katolików wobec autorytetów moralnych i kościelnych
Sfera Ŝycia moralnego katolików jest szeroka i obejmuje swoim zasięgiem
wiele róŜnych kwestii i problemów o charakterze jednostkowym i społecznym.
Sfera ta wymaga od jednostek ludzkich podejmowania decyzji, dokonywania
wyborów moralnych, umiejętności rozstrzygania róŜnych konfliktów moralnych,
oceny własnego i innych ludzi postępowania. W związku z tym, waŜne wydaje
się pytanie, czym najbardziej kierują się ludzie wierzący w wyborach i preferencjach moralnych i etycznych? Jakie autorytety wpływają na ich decyzje dotyczące waŜnych spraw i problemów moralnych? Czyim sugestiom są oni ,,ulegli”
najbardziej w tym zakresie? Czy na moralność katolików mają wpływ autorytety
religijne i kościelne? Czy autorytety te oddziałują takŜe na sumienia katolików?
Niektóre problemy podniesione w tych pytaniach wyjaśnię w dalszej analizie,
wykorzystując w tym celu wypowiedzi moich respondentów z obu badań w Kaliszu.
W załoŜeniach metodologicznych badań przyjąłem hipotezę, iŜ wśród licznych czynników pomagającym ludziom w rozstrzyganiu konfliktów moralnych i
w podejmowaniu waŜnych decyzji Ŝyciowych, podstawową rolę odgrywają religia i Kościół katolicki, a wpływ tych czynników na moralność jednostkową i
zbiorową jest najsilniejszy w sytuacji osób wierzących. Chcąc zweryfikować
zasadność tej hipotezy, a tym samym zbadać poglądy ludności miejskiej na ten
temat, postawiłem własnym respondentom podczas obu badań następujące pytanie: Jakimi autorytetami kierują się w rozwiązywaniu konfliktów moralnych oraz
w podejmowaniu waŜnych decyzji egzystencjalnych? Do tego pytania dołączyłem siedem czynników (autorytetów), prosząc o wskazanie tych, które faktycznie
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oddziałują na moralność kaŜdego z badanych katolików. Preferencje dokonane tu
przez respondentów ilustruje tabela 3, biorąc pod uwagę oba badania.
Tabela 3. Akceptacja autorytetów wpływających na moralność katolików
Rodzaj autorytetu

Badania I
Liczba

Badania II

Procenty

Liczba

Procenty

Sumienie własne

1062

86,9

957

79,7

Normy religijne

414

33,8

336

28,1

Rodzina

330

27,1

462

38,4

KsięŜa

151

12,3

97

8,1

Normy świeckie

185

15,1

283

23,6

Przyjaciele

139

11,3

154

12,8

319

26,1

380

31,7

Nie wiem

92

7,5

114

9,5

Brak danych

59

4,8

62

5,2

1222

–

1200

–

Interes własny

Ogółem badani

Wyniki badań nie potwierdziły pełnej zasadności i trafności przyjętej hipotezy empirycznej, poniewaŜ autorytety religijne (normy, księŜa, instytucje kościelne) nie odgrywają głównej roli i nie mają dominującego wpływu na Ŝycie
wszystkich respondentów, a takie było jej załoŜenie. Sytuacja ta ma miejsce w
obu terminach badań środowiskowych. W pierwszych badaniach jedynie niespełna ⅓, a w drugich badaniach ponad ¼ respondentów uznała autorytety religijne jako podstawowe czynniki pomagające ludziom w rozwiązywaniu problemów moralnych i w podejmowaniu waŜnych decyzji Ŝyciowych. Co więcej, po
upływie 10 lat zmalał o niespełna 10% odsetek katolików preferujących znaczenie roli tych autorytetów w Ŝyciu ludzi, a jednocześnie wzrósł odsetek o 35,6%
osób powątpiewających w ich znaczenie, jak i wyraźnie je odrzucających jako
znaczące egzystencjalnie. TakŜe księŜa katoliccy nie są dla większości respondentów autorytetami moralnymi, jeśli z ich rad i wskazań czy opinii etycznych
skorzystałoby lub korzystało w pierwszym terminie niespełna 13%, a w drugim
terminie jedynie co 12 spośród badanych. Na pytanie kontrolne w tej kwestii, aŜ
53,7% i 67,2% badanych katolików miałoby wyraźne wątpliwości co do tego,
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czy poprosiłoby księdza o radę lub opinię w waŜnej sprawie Ŝyciowej i trudnym
problemie moralnym. Najbardziej i największy odsetek badanych osób nie ufa
księŜom w sprawach związanych z Ŝyciem seksualnym, z erotyką, małŜeństwem
i rodziną, jak i ostro krytykują włączanie się kleru i instytucji Kościoła w wychowanie seksualne młodzieŜy szkolnej. Krytycyzm ten nasilił się wyraźnie w
drugim terminie badań, a widoczny jest on juŜ niemal w całym dziesięcioleciu.
Respondenci, zwłaszcza rodzice, są bardzo wraŜliwi na informacje o patologicznych zachowaniach seksualnych księŜy i zakonników, często wskazywali na
podobne inklinacje i zachowania duchownych we własnych lub znanych sobie
środowiskach parafialnych. Warto dodać, iŜ aŜ 57,3% i 66,8% respondentów
oceniło bardzo krytycznie metodykę nauczania religii stosowaną przez księŜy i
zakonnice (,,oni nie mają pojęcia, jak porządnie uczyć i wychowywać nasze
dzieci, bo nie mają swoich dzieci”, ,,to czysta teoria, polegająca na szerzeniu
ideologii katolickiej, a nie Ŝadne wychowanie człowieka”, ,,naszego księdza
interesują tylko spokojne dziewczynki, a nie nauka o Bogu, bo nie umie uczyć i
wychowywać” – to często pojawiające się wypowiedzi respondentów na ten
temat, jak i sondujące ich opinie o moralności tych autorytetów). W konsekwencji więc dominujące odsetki badanych osób w obu terminach uznały własne sumienie za główny czynnik biorący udział w rozstrzyganiu istotnych problemów
moralnych i Ŝyciowych. Bazując na własnej wiedzy i na doświadczeniu Ŝyciowym, często wspartym radą rodziców, rodziny czy zaufanych przyjaciół lub
kompetentnych autorytetów świeckich, najczęściej sami próbują rozwiązywać
osobiste problemy czy podejmować wiąŜące decyzje egzystencjalne. W związku
z tym warto przypomnieć, iŜ w ocenie wielu współczesnych moralistów, sumienie jest w szczególności ,,zjawiskiem moralnym” i jako takie najczęściej występuje jako kryterium rozstrzygnięć moralnych u tych osób, które nie stosują się do
norm religijnych we własnym postępowaniu moralnym, a religia nie jest wskaźnikiem ich zachowań moralnych14. W ocenie B. Haeringa, sumienie jest dla kaŜdego człowieka ostateczną, subiektywną normą zachowań moralnych. JednakŜe,
jeśli człowiek chce postępować prawidłowo, musi – jego zdaniem – zawsze poszukiwać własnej normy obiektywnej w postaci autorytetu zewnętrznego. Dla
osoby religijnej, wierzącej w Boga osobowego, taką normą ,,odniesienia etycznego” (autorytetem) jest religia i Kościół, do którego człowiek ów naleŜy i korzysta z nauki Kościoła15. Prezentowane tu, jak i inne badania naukowe, wskazują wyraźnie, iŜ liczni katolicy postępują wbrew intencjom i załoŜeniom doktry14

Zob. A. J u s t: Formowanie się sumienia. W: W kierunku człowieka. Warszawa 1971 s.
276—278; W. S z e wc z u k: Sumienie. Studium psychologiczne. Warszawa 1988 s. 117—204; T.
K o t a r b i ń s k i: Sprawy sumienia. Warszawa 1956 s. 23—34; R. D yo n i z i a k: MłodzieŜowa podkultura. Warszawa 1965 s. 110—112.
15
B. H a e r i n g: Nauka Chrystusa. T. 1. Zasadnicza postać chrześcijańskiego Ŝycia. Poznań
1962 s. 164—165.
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nalnym Kościoła wskazywanym przez tego teologa. Stąd ani normy religijne, ani
tym bardziej opinie osób związanych ,,zawodowo” z religią (księŜy), nie zajęły
znaczącej pozycji w preferencjach aksjologicznych i moralnych bardzo licznych
katolików polskich, w tym w Kaliszu. Tu w badanym okresie wzrósł odsetek
tych respondentów, którzy nie kierowali się normami religijnymi w rozwiązywaniu własnych problemów moralnych, zarówno w sferze Ŝycia osobistego, jak i w
sferze Ŝycia publicznego.
NaleŜy zaznaczyć, iŜ sumienie miało największe znaczenie w Ŝyciu moralnym tak dla rdzennych kaliszan, jak i dla imigrantów wiejskich, którzy w tym
mieście zamieszkali na stałe, choć ich wskaźniki nie są bynajmniej identyczne.
Normy religijne eksponowali liczniej autochtoni, niŜ imigranci wiejscy (o 17,2%
i 13,5%), a takŜe oni częściej liczyli się z ocenami moralnymi księŜy (o 0,5% i
1,6%). Wychodźcy wiejscy rzadziej niŜ autochtoni miejscy kontaktują się z
księŜmi parafialnymi, są bardziej krytyczni wobec duchownych i wobec ich zachowań moralnych. Postawy te nie są obojętne dla preferencji autorytetów, jakich dokonywali w obu terminach badani katolicy. Autorytety religijne zajęły w
ich wskazaniach drugoplanowe miejsce, a księŜa pozycje jeszcze odleglejsze w
tej hierarchii znaczeń moralnych.
Preferencje autorytetów moralnych dokonywane przez respondentów róŜnicuje istotnie ich osobisty stosunek do wiary i religii. JednakŜe i w tym przypadku
sumienie jest normą najwaŜniejszą dla osób wierzących i niewierzących, a nawet
bardziej docenianą w ich środowisku, niŜ w środowisku osób wątpiących i niezdecydowanych w sprawach religijnych. Warto więc zaznaczyć, iŜ sumienie było
akcentowane przez 63,7% i 78,9% głęboko wierzących i przez 48,2% i 60,3%
wierzących. Z kolei normy religijne miały pierwszorzędne znaczenie w moralności dla 41,9% i 38,8% głęboko wierzących oraz dla 37,1% i 40,4% wierzących, a
wskazania księŜy dla 35,5% i 25,9% respondentów z obu tych grup. Natomiast
osoby niewierzące wskazywały przede wszystkim na rolę sumienia (71,4% i
84,7%), rolę rodziny (63,3% i 72,5%) i na własne korzyści Ŝyciowe (43,5% i
49,8%), lecz zarazem jedynie sporadycznie mówiły o roli norm religijnych
(3,6% i 2,8%) oraz o roli ocen duchowieństwa (0,8% i 1,3%). W grupie respondentów wątpiących aŜ 57,4% i 585% oraz wśród obojętnych religijnie aŜ 60,6% i
65,7% nie zajęło własnego stanowiska w tej kwestii, a zarazem najliczniejsze ich
odsetki wyraźnie akcentowały rolę sumienia (36,3% i 42,6% oraz 32,1% i
40,7%) w rozwiązywaniu spraw i problemów moralnych. Dla nich teŜ sumienie
jest tu największym autorytetem, dlatego jemu ufają całkowicie i nim się kierują
w podejmowaniu trudnych decyzji Ŝyciowych.
W świetle tych wskaźników empirycznych moŜna stwierdzić ogólnie, iŜ
szczególne preferowanie roli sumienia i norm świeckiej moralności jako osta236

tecznej i powszechnej niemal normy etycznej, a zarazem wyraźne niedocenianie
roli autorytetów religijnych, nasuwa konkluzję o niewielkim jedynie wpływie
religii i instytucji Kościoła na wybory moralne i egzystencjalne katolików miejskich w Kaliszu, jak i na rozstrzyganie przez nich konfliktów moralnych. Co
więcej, w badanym okresie 10 lat wyraźnie zmniejszył się odsetek tych respondentów, którzy respektowali znaczenie autorytetów religijnych w swoim Ŝyciu i
moralności, a zarazem wzrósł odsetek tych, którzy rolę tych autorytetów kwestionowali i zdecydowanie odrzucali, nie widząc potrzeby korzystania z ich pomocy16. Respondenci kwestionujący wpływ księŜy na sumienie ludzi, uzasadniali
własny pogląd róŜnymi powodami i motywami. Wśród wysuwanych uzasadnień
bardzo często pojawiało się stwierdzenie, iŜ ,,sprawy sumienia są wyłącznie ich
osobistym problemem, największą tajemnicą, a ich sumienie moŜe samo rozstrzygnąć sprawy sporne, nie uciekając się po pomoc do autorytetów zewnętrznych, w tym religijnych i kościelnych”. Stanowisko to moŜe oznaczać, jak interpretuje je choćby Adam Podgórecki, iŜ w środowisku miejskim dziś są wyraźnie
upowszechniane i eksponowane postawy celowościowe17. W postawach tych
dominują wątpliwości co do celowości norm religijnych (nakazów i zakazów) i
ich przydatności Ŝyciowej. We wzorze osobowym człowieka postawy celowościowe mają charakter racjonalny i sprzyjają powstawaniu sytuacjonizmu etycznego. W postawach moich respondentów, zwłaszcza z drugiego terminu badań,
sytuacja taka była widoczna jasno i sugerowała eskalację owego sytuacjonizmu
czy teŜ relatywizmu moralnego.
W podsumowaniu tej kwestii naleŜy zaznaczyć, iŜ postawy badanych katolików miejskich wobec norm moralności (dyscypliny) kościelnej (rytualnej) nie są
jednolite – niektóre normy są akceptowane przez większe, a inne przez mniejsze
odsetki respondentów. RóŜna takŜe jest ocena badanych katolików dotycząca roli
norm rytualnych w Ŝyciu religijnym ludzi. Jeśli na znaczenie postu w religijności
wskazało ogółem 65,7% i 57,4% badanych katolików kaliskich, w tym 14,3% i
8,5% bez Ŝadnej wątpliwości, to sankcję grzechu cięŜkiego za umyślne opuszczenie mszy niedzielnej i świątecznej akceptowało juŜ jedynie 44,9% i 35,8%
badanych katolików. Fakt ów oznacza, Ŝe w badanym środowisku miejskim Kalisza słabnie wyraźnie utrwalony rytualizm i instytucjonalizm religijny18, a coraz
16

Por. W. P i wo wa r s k i: Religijność miejska w rejonie uprzemysłowionym, dz. cyt., s. 229
(Autor informuje tu, Ŝe w innych miastach polskich, rolę sumienia w moralności ludzi eksponowały
następujące odsetki respondentów: w Płocku – 86,7%, w Nowej Hucie – 83,7%. Z kolei na rolę
nakazów religijnych wskazały tam juŜ mniejsze ich odsetki: 20,9% i 33,0%. Z rad księŜy skorzystało jedynie 5,9% i 7,8% badanych katolików miejskich).
17
Zob. A. P o d g ó r e c k i (i i n n i): Poglądy społeczeństwa polskiego na moralność i prawo.
Warszawa 1971 s. 264.
18
Zob. I. B o r o wi k: Procesy instytucjonalizacji i prywatyzacji religii w powojennej Polsce.
UJ, Kraków 1997 s. 72—77.
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częściej i liczniej pojawiają się postawy wybiórcze, selektywne, niezdecydowane19. Postawy te są widoczne szczególnie wyraźnie wśród imigrantów wiejskich
zamieszkałych w mieście, a wyraŜają się z jednej strony w odmowie posłuszeństwa Kościołowi i duchowieństwu, w krytycznym podejściu do norm i dyscypliny kościelnej, a z drugiej strony w akcentowaniu roli własnego sumienia, w niezaleŜności własnych opinii i ocen w sprawach religijnych, w pomniejszaniu znaczenia autorytetów religijnych w moralności i w dąŜeniu do autonomizacji postaw i działań jednostek ludzkich. Akceptacja norm rytualnych jest uzaleŜniona
w duŜej mierze od poziomu zaangaŜowania religijnego jednostki. Wśród osób
głęboko wierzących i wierzących występuje silniejsze oddziaływanie religijności
tradycyjnej, akcentującej wierność i lojalność względem praktyk religijnych, a w
efekcie wierność normom rytualnym, nakazującym wypełnianie praktyk religijnych. W przekonaniu tych katolików, normy rytualne mają zarówno fakultatywny, jak i obligatoryjny charakter. Z kolei dla osób niewierzących normy rytualne
nie mają mocy obowiązującej, a sankcje chroniące skuteczności tych norm, nie
są brane pod uwagę i nie mają Ŝadnego znaczenia. Odstępowanie od rytualizmu
w postawach wobec religii w środowisku miejskim ma konsekwentnie reperkusje w płaszczyźnie zachowań rytualnych katolików. Zachowania te ukaŜę w dalszej analizie niniejszego problemu.

II. Zachowania rytualne badanych katolików miejskich
Zachowań rytualnych w Kościele katolickim jest wiele i w róŜnym stopniu
jest przestrzegane ich spełnianie przez jednostki i zbiorowości religijne. We
własnych badaniach uwagę zwróciłem na dwa zachowania rytualne katolików
miejskich – na zachowywanie postów w dni wskazane przez przepisy kościelne
oraz na przestrzeganie poszanowania niedzieli i świąt religijnych jako ,,czasu
świętego”, chronionego przed profanacją (E. Durkheim), przez powstrzymywanie się od wykonywania niekoniecznych, cięŜkich prac uŜytecznych i przeznaczanie tego czasu na modlitwę, refleksję religijną i duchową oraz na racjonalny
odpoczynek. NaleŜy zaznaczyć, iŜ w analizie tych zagadnień będę opierał się na
deklaracjach swobodnych moich respondentów, a to zawsze stwarza moŜliwość
19

Zob. J. M a r i a ń s k i: Religia i Kościół w społeczeństwie pluralistycznym. KUL Lublin
1993; Te n Ŝ e: Autorytet moralny Kościoła w III Rzeczpospolitej. W: W. Z d a n i e wi c z (red.):
Znaczenie Kościoła w pierwszych latach III Rzeczpospolitej. Warszawa 1994; D. M a r t i n: Religion in Contemporary Europe. W: J. F u l t o n, P. Ge e (red.): Religion in Contemporary Europe.
New York 1994; P. M i c h e l: Religion. Communism and Democracy in Central Europe. The Polish Case. W: W.H., Jr. S wa t o s: Politics and Religion in Central and Eastern Europe. Traditions
and Transitions. Westport 1994; E. M o r a ws k a: Civil Religion vs. State Power in Poland.
,,Society”. Vol. 21: 1984 nr 4.
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odchyleń od stanu obiektywnego badanej rzeczywistości.
1. Zachowywanie postów nakazanych katolikom przez Kościół
ChociaŜ Kościół zmodernizował po II Soborze Watykańskim własne przepisy dotyczące postów jako zachowań rytualnych, ustanawiając jedynie kilka dni
w roku, w których katolicy powinni powstrzymać się dobrowolnie od spoŜywania pokarmów mięsnych, a zarazem udzielając dyspensy w niektórych sytuacjach
Ŝyciowych od tego wymagania licznym osobom, to z drugiej strony nadal zaleca
w swej nauce moralnej zwiększoną troskę o zintensyfikowanie osobistej poboŜności z pomocą rytuałów religijnych. Troska ta obejmuje równieŜ umartwienie i
ascezę Ŝycia osobistego, zalecając wierzącym przestrzeganie normy nakazującej
zachowywanie postu w dni zwykłe (piątki) i w dni o szczególnym charakterze
pokutnym – w Środę Popielcową, w Wielki Piątek. W związku z tym interesowało mnie zagadnienie, w które dni wskazane przez Kościół, moi respondenci zachowują post i jakimi motywami uzasadniają własną decyzję, czyli postawę do
normy rytualnej zalecającej im post? Wypowiedzi ich na to pytanie ilustruje
tabela 5, biorąc pod uwagę wyniki z obu badań.
Analizując wyniki badań, nie trudno zauwaŜyć, iŜ zachowywanie postu w
obu terminach wskazanych przepisami kościelnymi, jest bardzo zróŜnicowane i
niejednolite. Norma rytualna nakazująca zachowywanie postu jest łamana przede
wszystkim w ,,zwykłe” piątki tygodnia gdyŜ jedynie znikome odsetki (28,8% i
24,1%) pościło w te dni. W drugim terminie badań widzimy spadek odsetka osób
zachowujących regularnie post w piątek, a zarazem wzrost odsetka poszczących
wtedy nieregularnie. SpoŜywanie pokarmów mięsnych w piątki jest zjawiskiem
częstszym wśród wychodźców ze wsi osiadłych w mieście (o 4,6% i o 12,5%)
niŜ w środowisku rdzennej ludności miejskiej. Stąd imigranci wiejscy rzadziej
poszczą w piątki niŜ rdzenni kaliszanie. Wśród licznych czynników tej dysproporcji waŜne miejsce zajmują odrębne zwyczaje kulturowe i kulinarne funkcjonujące na wsi i w mieście, rzutujące wprost na przyzwyczajenia i zachowania
reprezentantów tych środowisk związane z dietą codzienną i odświętną. Wychodźcy ze wsi częściej i liczniej niŜ autochtoni miejscy łamią wzorce rytualne
dotyczące choćby postu czy innych zwyczajów lokalnych20. W badanym środowisku miejskim dostrzegłem wzrost postaw krytycznych wobec rytualnej dyscypliny kościelnej w tym okresie, a postawa ta wpłynęła na wzrost odsetka katolików, którzy świadomie nie zachowywali postu w piątki, niezaleŜnie od tego, iŜ
duŜy ich odsetek 65,7% i 58,4% widział w poście piątkowym czynnik dynamizu20

Zob. W. P i wo wa r s k i: Religijność wiejska w warunkach urbanizacji, dz. cyt., s. 246—247
(Autor informuje, Ŝe w rejonie wiejskim Puław 49,5% katolików spoŜywało pokarmy mięsne w
zwykłe piątki, motywując to zachowanie róŜnymi powodami i przyczynami).
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jący religijność jednostki i rodziny.
Tabela 4. Zachowywanie postu w terminach wskazanych przez Kościół
Przestrzeganie
zalecenia

Badania I
Piątek

Badania II

Wielkie święta

Piątek

Wielkie święta

Zawsze

249

20,3

888

72,6

165

13,8

668

55,7

Niekiedy

105

8,5

65

5,3

124

10,3

102

8,5

Nigdy

761

62,2

203

16,6

842

70,1

346

28,8

Nie wiem

81

6,6

46

3,9

36

3,1

55

4,6

Brak danych

26

2,4

20

1,6

33

2,7

29

2,4

1222

100,0

1222

100,0

1200

100,0

1200

100,0

Ogółem

Zasadniczo odmiennie kształtuje się sytuacja postu w waŜne święta religijne
i kościelne, kiedy do zdecydowana większość katolików miejskich, zwłaszcza w
latach osiemdziesiątych, przestrzegała tę normę rytualną, czyli w Środę Popielcową, w Wielki Piątek i w wigilię BoŜego Narodzenia. JednakŜe te trzy święta
nie mają identycznej wartości w ocenach respondentów, stąd róŜne ich odsetki
zachowywały post w ich czasie. Zdecydowanie największa liczba katolików
pościła w Wielki Piątek, a najmniejsza w wigilię BoŜego Narodzenia, zaś pośrodku jest Środa Popielcowa. W badanym dziesięcioleciu zmniejszył się jednak
o 13,7% odsetek osób zachowujących post w te święta kościelne, w tym zwłaszcza tych, którzy w 1987 r. stwierdzili, iŜ dotąd wówczas zawsze postu przestrzegali, o 21,9%. A zatem ponad 1/5 badanych katolików w latach dziewięćdziesiątych zrezygnowała świadomie z zachowywania postu takŜe w tych okresach kalendarza kościelnego. Ci respondenci właśnie stwierdzili w 1997 r., Ŝe post i
inne rytuały religijne nie mają większego znaczenia w ich religijności, jak i nie
łączą ich ściślej z Kościołem21. Ponadto, co istotne, pewien odsetek respondentów nigdy, w obu tych sytuacjach, nie zachowywał postu nakazanego przez Kościół – w pierwszym terminie był to średnio co trzeci (39,4%), a w drugim terminie niemal co drugi (49,4%) badany katolik.

21
Zob. W. P i wo wa r s k i: Religijność miejska w rejonie uprzemysłowionym, dz. cyt., s. 250
(Autor informuje, iŜ w Puławach zachowywało post w wielkie święta religijne 88% katolików i
89,2% w Kazimierzu); por. J. M a r i a ń s k i: Religia i Kościół w społeczeństwie pluralistycznym.
Polska lat dziewięćdziesiątych. KUL Lublin 1993 s. 141—159.
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Na pytanie, dlaczego ktoś zachowuje post w dni wskazane przez Kościół,
albo teŜ łamie to zalecenie i spoŜywa wtedy pokarmy niedozwolone, uzyskałem
róŜne argumentacje i powody. SpoŜywanie pokarmów mięsnych w piątki uzasadniano takimi choćby motywami i powodami, jak: Ŝywienie się w stołówkach
zbiorowych (28,9% i 34,3%), cięŜka praca fizyczna (16,9% i 32,8%), sytuacja
Ŝywienia rodzinnego (10,4% i 38,3%), częste podróŜowanie (8,2% i 26%), brak
własnego poglądu ujawniło tu 12,8% i 28,3% respondentów. Na szczególną
uwagę zasługuje tu motyw odrzucenia zwyczaju religijnego (23,5% i 37,7%),
poniewaŜ respondenci, którzy w ten właśnie sposób uzasadnili własny negatywny stosunek do normy rytualnej nakazującej im zachowanie postu, świadomie
zakwestionowali znaczenie religijnych tradycji i stwierdzili zarazem, Ŝe post nie
ma Ŝadnego znaczenia w ich Ŝuciu religijnym. Motywy zaprezentowane wyŜej
świadczą takŜe o tym, iŜ respondenci nie zachowujący postu, raczej optują za
konsumpcyjnym stylem Ŝycia na co dzień. W tym stylu częściej wygoda i sytość
moŜe mieć miejsce, niŜ umartwienie i umiar, z czym okresowa wstrzemięźliwość
od pokarmów zabronionych rytuałem religijnym ma związek bezpośredni, jeśli
jest podejmowana dobrowolnie i z motywów religijnych. Wtedy moŜe ona powodować intensywność religijności i duchowości katolika.
Inaczej jeszcze kształtują się wskaźniki zachowywania postu w piątki i
wielkie święta religijne w zaleŜności od poziomu religijności katolików. Najliczniej wtedy zachowują post osoby głęboko wierzące (w piątki 72,6% i 58,7% i
w wielkie święta 96,1% i 75,8%) oraz osoby wierzące (58,6% i 36,7% oraz
90,8% i 82,3%). Wskaźniki te maleją radykalnie w grupie osób wątpiących religijnie (9,6% i 7,5% oraz 28,4% i 17,7%) i w grupie osób obojętnych religijnie
(3,8% i 2,9% oraz 18,3% i 14,9%). Z kolei w grupie osób niewierzących w obu
terminach nikt nie pościł w piątki, a w Wielki Piątek i w wigilię BoŜego Narodzenia zachowywało post 11,9% i 8,5% oraz w Środę Popielcową 7,5% i 6,6%
respondentów.
2. Akceptacja i stosowanie obowiązku poszanowania religijnego
charakteru niedzieli i świąt kościelnych
Trzecie przykazanie dekalogalne (,,Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”) nie
przestało obowiązywać współczesnych katolików, a Kościół nie ,,złagodził” jego
surowości i bezwzględności normatywnej, poniewaŜ nie ma on takiej moŜliwości; z drugiej strony liczni katolicy nie wiedzą o tym i posądzają Kościół o zacofanie i konserwatyzm religijny. Stąd nadal na wszystkich katolikach spoczywa
obowiązek poszanowania religijnego charakteru ,,dnia świętego” – niedzieli i
innych świąt kościelnych, uznanie tych dni za ,,czas naleŜny Bogu” i przeznaczenia go na modlitwę i racjonalny odpoczynek. Z drugiej strony wiadomo, Ŝe
od pewnego okresu przykazanie to uległo wyraźnemu rozluźnieniu w praktyce
religijnej pod wpływem zmian w warunkach codziennego Ŝycia ludzi, w wyniku
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przeobraŜeń w ich wierzeniach i praktykach rytualnych. W niedziele i święta
pracują obecnie nie tylko robotnicy i rolnicy, lecz równieŜ coraz liczniej urzędnicy i nauczyciele, a w tym osoby duchowne uczące choćby w uczelniach wyŜszych. Większość katolików świeckich jest zdania, Ŝe księŜa takŜe pracują w
,,czasie świętym”, spełniając własne zadania duszpasterskie w parafiach i we
wspólnotach zakonnych czy w sanktuariach religijnych. Podobną opinię w tej
sprawie wyraziło aŜ 89,4% księŜy Ŝonatych, którzy porzucili stan kapłański oraz
57,4% księŜy czynnych w strukturach kościelnych22.
W związku z tym moŜna zapytać, kiedy ludzie mają odpoczywać, regenerować niezbędne siły fizyczne i duchowe do dalszej intensywnej pracy zawodowej,
jeśli nie przestają wykonywać swych obowiązków nawet w niedziele i święta
religijne? Kiedy ludzie wierzący mają spełniać własne praktyki religijne, jeśli w
niedziele i święta idą do zakładów pracy, urzędów i szkół czy uczelni wyŜszych
(tzw. studia zaoczne), zamiast pójść do kościoła na modlitwę? Czy pod wpływem postępującej desakralizacji warunków Ŝycia i stylu bycia ludzi na co dzień,
w świadomości katolików zachowało się jeszcze poczucie obowiązku świętowania ,,dni świętych” i wola powstrzymania się od zbędnych prac i zajęć w tym
czasie kosztem utraty modlitwy i religijnego spędzania czasu tych dni? Pytania
te łączą się ściśle z tematem moich badań w Kaliszu, więc postawiłem je takŜe
własnym respondentom. Ponadto, zapytałem ich o to, czy obecnie ma sens trzecie przykazanie dekalogalne? Czy sami pracują w niedziele i święta kościelne,
wykonując zajęcia zabronione normami religijnymi, i czy pracują wtedy systematycznie? W jaki sposób odpoczywają w dni świąteczne i niedziele? Postawy
badanych katolików wobec normy religijnej nakazującej im uszanowanie religijnego charakteru niedzieli i świąt kościelnych ilustruje tabela 6, uwzględniając
wyniki obu badań środowiskowych na ten temat.
Tabela 5. Postawy katolików wobec obowiązku poszanowania
religijnego charakteru niedzieli i świąt kościelnych

Świętowanie
niedzieli

Badania I
Liczba

Badania II

Procenty

Liczba

Procenty

Akceptuję

848

69,4

619

51,6

Nie akceptuję

175

14,3

338

28,2

22
Zob. J. Baniak: Wierność powołaniu a kryzys toŜsamości kapłańskiej. Studium socjologiczne na przykładzie Kościoła w Polsce. WT UAM Poznań 2000; Te n Ŝ e: Rezygnacja z kapłaństwa i
wybór Ŝycia małŜeńsko-rodzinnego przez księŜy rzymskokatolickich w Polsce. Studium socjologiczne. NOMOS Kraków 2001.
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Badania I
To zaleŜy

Badania II

127

10,4

147

12,3

Brak zdania

45

3,6

62

5,1

Brak danych

27

2,3

34

2,8

1222

100

1200

100

Ogółem

Z badań wynika, iŜ nie wszyscy respondenci uznają zasadność i słuszność
normy religijnej nakazującej katolikom świętowanie niedzieli, lecz jedynie pewien ich odsetek. W analizowanym okresie 10 lat odsetek ten jeszcze zmalał o
niespełna osiem procent, a jednocześnie wzrósł o 14% odsetek katolików, którzy
zdecydowanie kwestionowali i odrzucili ten obowiązek religijny. Fakt ten oznacza takŜe tendencję ujemną w ich moralności rytualnej. W tym czasie wzrósł
takŜe wskaźnik osób, które nie potrafiły zająć racjonalnego stanowiska w tej
kwestii. Postawa ta moŜe świadczyć o ich obojętnym stosunku do religii i moralności katolickiej, w skład której wchodzą analizowane normy rytualne.
Wykonywanie pracy w niedziele i święta badani katolicy uzasadniali róŜnymi motywami i powodami, bardziej lub mniej sensownymi i przekonującymi.
Motywy te były dość ściśle powiązane z charakterem i trybem zajęć wykonywanych zawodowo, ze środowiskiem zamieszkania, z potrzebami finansowymi
rodziny, z koniecznością rozwoju firmy, z potrzebami osobistymi jednostki, z
chęcią zgromadzenia większych środków i nabycia cenniejszych dóbr uŜytecznych, jak choćby samochodu, sprzętu komputerowego, telewizora czy mebli
domowych. Nie zabrakło i takich respondentów, którzy podejmowali prace zarobkowe w dni świąteczne i niedziele dlatego, Ŝeby mogli opłacić sobie czesne
za podjęte studia wyŜsze, czy teŜ pokryć koszty studiów własnych dzieci. Sytuację tę lepiej zilustrują wybrane przykłady wypowiedzi respondentów na ten
temat: ,,Mam pełne ręce roboty, mnóstwo spraw nie załatwionych dotąd, na które zabrakło mi juŜ czasu w ciągu tygodnia. Czekam więc na niedzielę, Ŝeby to
wszystko uregulować. Chciałabym odpocząć w tym czasie, ale jest to niewykonalne praktycznie. Lecz czy Pan widział kobietę, która w niedzielę odpoczywa,
jeśli jest Ŝoną i matką kilkorga dzieci? Ja nie mam wtedy czasu na nic, nawet nie
zawsze chodzę na mszę do kościoła, nie mówiąc juŜ o spacerze z męŜem lub z
dziećmi. Obawiam się tylko, Ŝeby w tym kieracie nie zapaść na jakąś chorobę” stwierdziła trzydziestodwuletnia matka trojga małych dzieci, pracująca zawodowo. Inna jeszcze wypowiedź: ,,W domu jest wiele pracy, ja od pół roku remontuję mieszkanie, a w niedziele robi się to najlepiej, bo nikt wtedy nie przeszkadza.
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Byle tylko nie przeszkadzać sąsiadom w odpoczynku, bo pomyślą sobie, jaki to
ze mnie bezboŜnik, który nawet dnia boŜego nie uszanuje normalnie” – której
autorem jest trzydziestosześcioletni męŜczyzna, ojciec pięcioosobowej rodziny,
pracujący na 1,5 etatu w charakterze murarza. Wypowiedź młodej kobiety studiującej jest teŜ ciekawa: ,,Moim marzeniem zawsze były studia wyŜsze, chciałam zostać lekarką, lecz nie mogłam pozwolić sobie na te studia ze względów
rodzinnych i zwyczajnej biedy. Po maturze podjęłam pracę urzędniczą, a później
dostałam się na studia marketingowe trybem zaocznym. Zarobione pieniądze
przeznaczam w większości na pokrycie kosztów studiowania, i na Ŝycie zostaje
mi nie wiele. Ale mimo to jestem szczęśliwa, bo mogę studiować i realizować
choćby częściowo marzenia. W niektóre niedziele dorabiam sobie pracą fizyczną, kiedy nie mam zajęć na uczelni. Nie mam więc czasu chodzić do kościoła i
na modlitwę, ani teŜ na wypoczynek. Myślę jednak Ŝe Pan Bóg wybaczy mi ten
grzech, jeśli nie dał mi równej szansy z innymi ludźmi młodymi”. Wypowiedzi
odznaczających się podobną treścią jest bardzo wiele, niektóre są jeszcze bardziej dramatyczne. Wszystkie one ukazują jasno, Ŝe zmieniło się dość radykalnie
nastawienie katolików polskich do norm religijnych i moralnych, w wyniku czego kwestionują je oni i odrzucają, opowiadając się zarazem za normami świeckimi, którymi regulują własne postępowanie codzienne. Inaczej mówiąc, wyniki
badań przemawiają za obniŜeniem się poziomu kultury religijnej, w szczególności zaś wskazują na przemiany w kulturze świętowania religijnego w rodzinach i
wspólnotach katolickich w Polsce, w których od pewnego czasu jest widoczny
kryzys postaw i zachowań religijnych. Kryzys ten objął przede wszystkim religijny charakter niedzieli i wielu świąt kościelnych, w efekcie którego katolicy
coraz częściej przestają dostrzegać dni święte i zarazem wypaczają ich istotę
przez wykonywanie zbędnych prac uŜytecznych, albo wymuszając na sobie ich
podejmowanie i realizację. Katolicy ci juŜ świadomie zamieniają religijny charakter niedzieli i świąt na charakter świecki, zapominają o modlitwie i o jej roli
w swej religijności, a liczni rodzice przekazują w ten sposób te zwyczaje i laicki
styl Ŝycia własnym dzieciom, nie zastanawiając się często na konsekwencjami
takiego postępowania i wychowania23.
Jeśli tak duŜy odsetek badanych katolików miejskich wykonywał w dni
święte wiele róŜnych prac i zajęć, lekcewaŜąc zarazem w ten sposób ich religijny
charakter i cel, to nasuwa się pytanie, czy i w jakich formach odpoczywali oni w
niedziele i święta? W pytaniu prosiłem respondentów, Ŝeby wskazali najczęstsze
formy własnego wypoczynku niedzielnego i świątecznego. Wypowiedzi ich na to
23
Zob. J. K o mo r o ws k a: Świąteczne zwyczaje domowe w wielkim mieście. W: Rytuał religijny w rodzinie. Warszawa–Poznań 1988 s. 89—104; J. M a r i a ń s k i: Rytuał chrztu w świadomości katolików polskich, tamŜe, s. 105—137; J. B a n i a k: Pierwsza komunia w Polsce. Istota i wypaczenia. ,,Materiały Problemowe” . R. 1987 nr 5 s. 47—54.
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pytanie ilustruje tabela 7, zestawiając wyniki obu badań.
Tabela 6. Najczęstsze formy wypoczynku niedzielnego i świątecznego
wskazane przez respondentów
Formy wypoczynku

Badania I
Liczba

Badania II

Procenty

Liczba

Procenty

Działka własna

146

11,9

268

22,3

Spacer rodzinny

570

46,6

642

53,5

Przyjęcia rodziny

771

63,1

768

64,1

Telewizja

961

78,8

1074

89,5

Kino

408

33,4

326

27,2

Teatr

267

21,8

235

19,6

Sport

455

37,2

412

34,3

Sen

366

30,1

264

22,1

Przyjaźń kolegów

439

35,9

450

37,5

Czytanie ksiąŜek

181

14,2

211

17,6

Modlitwa, zaduma

200

16,3

143

11,9

Msza w kościele

762

62,3

537

44,7

Inne formy

156

12,6

106

8,8

Brak danych

149

12,1

71

5,9

1222

–

1200

–

Podstawa procentów

Analizując tabelę 7 widzimy, Ŝe większość respondentów preferuje trzy
formy wypoczynku niedzielnego i świątecznego, nie doceniając jednocześnie
form pozostałych. Inne formy bowiem wskazały juŜ znacznie mniejsze odsetki
badanych katolików. Na pierwszym miejscu w obu terminach respondenci wskazali na telewizję jako na formę własnego wypoczynku niedzielnego i świątecznego. W drugim terminie odsetek ich jest jeszcze większy i wzrósł o 10,7% w
stosunku do odsetka z pierwszego terminu. Wielu badaczy wątpi jednak, czy
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moŜna racjonalnie odpocząć podczas oglądania telewizji, zwłaszcza wtedy, kiedy czas oglądania jest zbyt duŜy, nadweręŜając zdrowie psychiczne osoby korzystającej z usług telewizji. Przesada w oglądaniu programów telewizyjnych najbardziej szkodzi dzieciom i młodzieŜy, która ogląda je bezkrytycznie i namysłu.
DuŜą część winy za ten stan rzeczy ponoszą rodzice tych dzieci, nie świadomi
często konsekwencji ,,naduŜywania” telewizji w Ŝyciu rodzinnym24. Ponad 3/5
respondentów w obu terminach badań stwierdziły, Ŝe częstą formą wypoczynku
niedzielnego i świątecznego w ich sytuacji są przyjęcia rodzinne – jak imieniny,
urodziny czy inne okazje, jak i uroczystości świeckie własne lub sąsiadów. Niespełna ½ w pierwszym terminie oraz ponad ½ respondentów w drugim terminie
odpoczywa w niedzielę i święta udając się na spacer rodzinny, najchętniej do
parku lub do innych miejsc oddalonych od własnego punktu zamieszkania. Tę
formę wypoczynku cenią oni najbardziej ze względu na aktywność własna w tym
czasie.
Wielu respondentów nie zapomina o istocie niedzieli i święta kościelnego, o
ich religijnym charakterze i celu. Dlatego, jako katolicy, w te dni biorą udział w
mszy i niekiedy w innych naboŜeństwach celebrowanych w kościele parafialnym
lub w innych świątyniach znajdujących się na terenie miasta Kalisza. Jeśli w
pierwszym terminie o takim udziale w kulcie religijnym mówiło ponad 3/5 badanych katolików, to w drugim terminie deklarację taką złoŜyło juŜ o 1/5 mniej w
stosunku proporcjonalnym. Fakt ten moŜe oznaczać laicyzację postaw respondentów i lekcewaŜenie religijnego charakteru niedzieli i świąt kościelnych.
Przemawiają za tym wnioskiem teŜ znikome odsetki respondentów, którzy w tym
czasie świątecznym modlą się indywidualnie we własnym domu rodzinnym, czy
teŜ podejmują refleksję religijną nad waŜnymi problemami Ŝyciowymi i moralnymi. Co więcej, w drugim terminie badań zmalał znacznie odsetek tych respondentów, zwłaszcza wśród ludzi młodych i imigrantów wiejskich25.

W świetle zaprezentowanych tu badań moŜna stwierdzić, iŜ postawy i zachowania rytualne katolików miejskich w Kaliszu są bardzo zróŜnicowane i za24

Zob. M. Wa wr z a k - C h o d a c z e k: Miejsce telewizji w Ŝyciu codziennym rodziny. Wrocław
1997; J. C h r a p e k: Uwarunkowania recepcji programów telewizyjnych przez młodzieŜ. Studium
socjologiczne, KUL. Lublin 1985; E. F l e mi n g: Telewizja w nauczaniu i wychowaniu. Warszawa
1965; J. Ga j d a: Dziecko przed telewizorem. Warszawa 1977; J. R u d z k i: Zafascynowanie telewizją. Warszawa 1967; Te n Ŝ e: Telewizja w środowisku młodzieŜy wiejskiej. Warszawa 1963.
25
Zob. W. P i wo wa r s k i: Proces sekularyzacji rodziny jako instytucji społeczno-religijnej.
,,Roczniki Nauk Społecznych KUL”. T. 17: 1976 s. 93—123; J. M a r i a ń s k i: Kościół w społeczeństwie przemysłowym. Warszawa 1985; J. B a n i a k: ZróŜnicowania i uwarunkowania religijności katolików Kalisza. Studium socjologiczne. Poznań 1992.
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leŜne od licznych czynników. W przyjętym okresie 10 lat nastąpiło wyraźne
przesunięcie postaw i zachowań rytualnych katolików w kierunku (tendencji)
ujemnym, typowo świeckim. Zjawisko to jest widoczne w sferze analizowanych
tu norm i zachowań rytualnych, dowodząc niejednokrotnie wyraźnych sprzeczności w nastawieniu katolików do moralności rytualnej. W konsekwencji
sprzeczności te świadczą o tym, iŜ w świadomości duŜego odsetka badanych
katolików miejskich dokonuje się szybka selekcja reguł moralnych dotyczących
sfery dyscypliny kościelnej, sfery moralności rytualnej i moralności rodzinnej,
jak i sfery transmisji wartości religijnych i kulturowych w warunkach międzygeneracyjnych. Znaczny teŜ odsetek badanych katolików identyfikował się z tymi
normami i postulatami rytualnymi Kościoła zaledwie fragmentarycznie i okazjonalnie. Ten ograniczony związek nie mógł pozostać obojętny dla sfery zachowań
rytualnych tych katolików. Zachowania te często dalekie były od oczekiwań
Kościoła i zarazem rzutowały wprost na poziom religijności badanych katolików. W badanym środowisku katolików miejskich w Kaliszu widoczne jest wyraźne odchodzenie od rytualistyki religijnej na rzecz rytualistyki świeckiej, zarzucanie wielu zachowań rytualnych, selektywność postaw wobec norm stanowiących rytualną dyscyplinę kościelną. W badanym dziesięcioleciu nastąpiła
więc znaczna zmiana w nastawieniu katolików Kalisza do moralności rytualnej o
charakterze świeckim, widoczna tak w sferze postaw, jak i w sferze zachowań.
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Pastoralna posługa Kościoła w Polsce
na tle Konstytucji Gaudium et spes
Soboru Watykańskiego II

Próbę dokonania jakiejkolwiek refleksji nad polskim duszpasterstwem z
perspektywy blisko czterdziestu lat od chwili ogłoszenia Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym – w moim przekonaniu – naleŜałoby
rozpocząć od pytania: Radość i nadzieja czy smutek i trwoga? Jego treść w sposób oczywisty nawiązuje do pierwszego zdania soborowej Konstytucji Gaudium
et spes, które sformułowane w dość zaskakujący sposób, jak na tamte czasy1,
miało wyraŜać podstawową idę łączności Kościoła z całą rodziną ludzką. Kilkanaście lat później, Jan Paweł II w swej programowej encyklice Redemptor hominis powie to innymi słowy, podkreślając, Ŝe Człowiek w całej prawdzie swego
istnienia i bycia osobowego i zarazem »wspólnotowego« (...) jest pierwszą drogą, po której winien kroczyć Kościół w wypełnianiu swojego posłannictwa, jest
pierwszą i podstawową drogą Kościoła. I dlatego 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
Chrystusem2.
1

Por. KDK 1: Radość i nadzieja, smutek i trwoga ludzi współczesnych, zwłaszcza ubogich i
wszystkich cierpiących, są teŜ radością i nadzieją, smutkiem i trwogą uczniów Chrystusowych; i
nie ma nic prawdziwie ludzkiego, co nie miałoby oddźwięku w ich sercu. Ich bowiem wspólnota
składa się z ludzi, którzy zespoleni w Chrystusie prowadzeni są przez Ducha Świętego w swym
pielgrzymowaniu do Królestwa Ojca, i przyjęli orędzie zbawienia, aby przedstawiać je wszystkim.
Z tego powodu czuje się ona naprawdę ściśle złączona z rodzajem ludzkim i jego hierarchią [Sobór
Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst łacińsko-polski. Poznań 1968 s. 831].
2
J a n P a we ł I I: Encyklika Redemptor hominis. Typis Polyglottis Vaticanis 1979 n. 14.
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Postawione wcześniej pytanie ma na celu uświadomienie złoŜoności i zarazem dramatyczności sytuacji, w jakiej znajduje się polskie duszpasterstwo w
czterdzieści lat od rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II. Tylko pobieŜna ocena
stopnia realizacji najbardziej podstawowych wskazań Konstytucji wystarczy do
tego, aby formułować pełne niepokoju wnioski. Wydaje się, Ŝe generalnie słuszna – w kontekście negatywnych doświadczeń niektórych Kościołów lokalnych
na Zachodzie – teza o ewolucyjnym sposobie wprowadzania soborowych zmian,
przepoczwarzyła się w pewnym momencie w chwytliwy slogan, którego realizacja doprowadziła do absurdu. Oto bowiem obiegowe stwierdzenie, Ŝe im później
wprowadzimy postanowienia Soboru, tym większy będzie z tego poŜytek dla
duszpasterstwa, z czasem zaczęło uzasadniać zaniechanie starań, mających na
celu recepcję nauczania Vaticanum II. Stąd teŜ polskie duszpasterstwo w czterdzieści lat po Soborze jawi się jako rzeczywistość trudna do jasnego opisania.
MoŜna o nim powiedzieć – nawiązując znowu do wcześniejszego pytania – ni to
radość i nadzieja, ni to smutek i trwoga!
Przyczyn takiego stanu rzeczy naleŜy upatrywać przede wszystkim w opacznym rozumieniu charakteru Konstytucji Gaudium et spes, której pastoralną specyfikę – co podkreśla jej tytuł – sprowadzono wyłącznie do czystej pragmatyki w
duchu klerykalistycznej koncepcji teologii pastoralnej minionych wieków, która
koncentrowała się głównie na przygotowaniu duchownych do właściwego wypełniania ich duchowego urzędu. Opartej na powyŜszych załoŜeniach teologii
pastoralnej odmawiano charakteru nauki teologicznej, traktując ją jako zwyczajne przygotowanie do zawodu duchownego3.
Tymczasem soborowe pojęcie teologii pastoralnej dalekie jest od utoŜsamiania jej z inŜynierią pastoralną czy socjotechniką. Sobór traktuje tę dyscyplinę
teologiczną jako naukę, która opiera się nie tylko na praktyce, ale równieŜ i na
rzetelnej teorii.
PoniewaŜ trudno szerzej przedstawić tak zarysowane zagadnienie w ramach
krótkiego artykułu, ograniczę się jedynie do kilku podstawowych problemów,
które uwaŜam za swoisty klucz w spojrzeniu na polskie duszpasterstwo w kontekście Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym.

3
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Por. M. B e n g e r: Pastoraltheologie. Regensburg 1861.

I. Eklezjologia komunii
Wspomniane nieporozumienie w interpretacji treści Gaudium et spes wynikało m.in. z rozłącznego traktowania treści poszczególnych dokumentów Vaticanum II. Wielu nie zauwaŜyło, Ŝe Konstytucję duszpasterską o Kościele w świecie współczesnym trzeba czytać łącznie z innymi dokumentami Soboru, na co
Sobór zwraca zresztą uwagę we wstępie do niej (por. KDK 2), zwłaszcza zaś z
Konstytucją dogmatyczną o Kościele Lumen gentium. Ta ostatnia bowiem ukazuje tajemnicę Kościoła, zaś pierwsza objaśnia w jaki sposób pojmuje obecność
oraz działalność Kościoła w dzisiejszym świecie (KDK 2). Konstytucja Lumen
gentium, dokonując pogłębionej refleksji nad tajemnicą Kościoła, kreśli zarazem
podstawy eklezjologii komunii, a tym samym eklezjologicznej koncepcji duszpasterstwa, co implikuje nowe zupełnie rozumienie pojęcia „duszpasterstwo”, coraz częściej wyraŜane poprzez łacińskie określenie cura pastoralis w miejsce
dawnego cura animarum.
Soborowa eklezjologia komunii, rozwinięta przez posoborowe nauczanie
papieŜy, i wynikająca z niej eklezjologiczna koncepcja duszpasterstwa, która w
odróŜnieniu od klerykalistycznej, podkreślającej wyłącznie aktywność duchowieństwa, ukazuje cały Kościół w jego pełnym osobowym składzie jako podmiot
i zarazem przedmiot zbawienia. Bardziej widzi go jako wspólnotę–wspólnot, w
której i dla której realizuje się urzędy, powołania, charyzmaty i posługi, niŜ w
przeciwstawieniu duchowni – świeccy (sprawę tę proponował zresztą Jan Paweł
II uczynić jednym z elementów rachunku sumienia przed Jubileuszem, stawiając
pytanie: Czy w Kościele powszechnym i w Kościołach partykularnych umacnia
się eklezjologia komunii, sformułowana w Konstytucji »Lumen gentium«, stwarzająca przestrzeń dla charyzmatów, posług, róŜnych form uczestnictwa Ludu
BoŜego, ale nie ulegająca demokratyzmowi ani socjologizmowi, które nie odzwierciedlają katolickiej wizji Kościoła i autentycznego ducha Vaticanum II4.
Owa wspólnota powstaje nie jako wynik przyjętego z góry planu, ale jest owocem realizacji trzech podstawowych funkcji, tradycyjnie określanych w słowach:
leiturgia, martyria i diakonia. Kiedy zatem tak rozumiany Kościół spełnia
wszystkie trzy funkcje, wówczas odkrywamy ze zdumieniem, niejako przy okazji, Ŝe oto jesteśmy wspólnotą–komunią. Jan Paweł II na zakończenie Roku Jubileuszowego w Liście apostolskim Novo millennio ineunte powiedział wprost:
Czynić Kościół domem i szkołą komunii: oto wielkie wezwanie, jakie czeka nas w

4

J a n P a we ł I I: List apostolski Tertio millennio adveniente. Libreria Editrice Vaticana
1994 n. 36.
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rozpoczynającym się tysiącleciu, jeśli chcemy pozostać wierni BoŜemu zamysłowi, a jednocześnie odpowiedzieć na najgłębsze oczekiwania świata5.
Jaki oddźwięk sprawa ta znajduje w polskim duszpasterstwie, kaŜdy widzi.
Parafie, które w większości przypominają prywatny folwark proboszcza, despotycznie zarządzającego włościami, nie liczącego się z nikim, traktującego laikat
jako największe nieszczęście. Diecezje, w których proboszczowie bojkotują zarządzenie biskupa wprowadzającego wreszcie, po wielu latach opóźnienia, rady
duszpasterskie i ekonomiczne w parafiach. Duszpasterstwo pojmowane jako
świadczenie usług, „urzędniczenie”, a nie posługa we wspólnocie i dla wspólnoty. To tylko nieliczne pozycje z katalogu, który moŜna by referować jeszcze długo! Rodzi się zatem pytanie, kogo w ogóle interesuje tak często przywoływana
przez Ojca Świętego eklezjologia komunii, kto z duchownych wszystkich szczebli wie w ogóle, o co w tym wszystkim chodzi, skoro niewielu z nich czyta dokumenty kościelnego magisterium?

II. Relacja Kościół – świat
Wspomnieć teŜ trzeba inny problem, wyraźnie zarysowany w Konstytucji,
który zarazem jawi się dzisiaj jako waŜna sprawa wspólnoty kościelnej w Polsce.
Myślę tu o kwestii właściwych relacji między Kościołem i światem. Obserwacja
całego okresu przeobraŜeń społeczno-politycznych po 1989 r. potwierdza w tym
względzie wyraźną dezorientację i zagubienie polskich katolików i stanowi przyczynek do refleksji nad stopniem recepcji nauczania Soboru Watykańskiego II.
Znacząca grupa zarówno duchownych, jak i świeckich wiernych wspomnianą
relację Kościół–świat rozumie antagonistycznie, odwołując się do interpretacji
znanej z okresu międzywojennego. Jest to wizja Kościoła – zgodnie z ówczesną
retoryką – wojującego na ziemi, postrzeganego jako oblęŜona przez wrogie mu
siły twierdza, której trzeba bronić przeciw niewiernym. Jej podstawą była świadomość faktu, Ŝe świat coraz bardziej uniezaleŜniał się od Kościoła, wymykając
się niejako spod jego wpływów. PoniewaŜ nie dopuszczano wtenczas myśli o
jakiejkolwiek formie autonomii świata, próbowano, odwołując się m.in. do aktywności laikatu, wprowadzić go na powrót w struktury Kościoła. Był to jeden z
motywów powołania międzywojennej Akcji Katolickiej, organizacji świeckich
wyraźnie w swej działalności podporządkowanych hierarchii, traktowanej – Ŝe
sięgnę do ówczesnej poetyki – jako świeckie ramię hierarchii.
5

43a.

252

J a n P a we ł I I: List apostolski Novo millennio ineunte. Libreria Editrice Vaticana 2001 n.

Vaticanum II mówi zaś o względnej autonomii świata, określając sposób istnienia w nim Kościoła jako fermentum et veluti anima societatis humanae
(KDK 40). Aktywność chrześcijanina zmierzająca do odnowy społeczności
ludzkiej i przemienienia jej w rodzinę BoŜą, winna się realizować nie przez
wprowadzanie świata w struktury kościelne, ale przez przepajanie go duchem
Ewangelii. Zadaniem hierarchii – w myśl nauczania soborowego – jest pomoc w
kształtowaniu wraŜliwości sumienia i poznawaniu zasad moralnych przez świeckich wiernych, aby oni sami mogli następnie realizować w świecie to właśnie
zadanie bycia zaczynem i niejako duszą społeczności ludzkiej.
Wszystko to sprawia, Ŝe dzisiejszej aktywności polskiego Kościoła towarzyszy napięcie, którego kraniec z jednej strony wyznacza pokusa izolacji, z drugiej
świadomość potrzeby zaangaŜowania. Pierwsza postawa ma swoje korzenie w
powojennych doświadczeniach programowej laicyzacji społeczeństwa, prowadzonej przez przedstawicieli komunistycznej władzy, a takŜe w prześladowaniach osób wierzących, co systematycznie pogłębiało w nich rozumienie Kościoła jako oblęŜonej twierdzy czy szyku bojowego, który nastawiony jest przede
wszystkim na odparcie ataku wroga. W takim widzeniu sprawy swoją rolę odgrywa teŜ ciągły brak szerszej znajomości soborowej nauki o wzajemnych relacjach Kościoła i świata. Wreszcie negatywne doświadczenia pierwszych lat polskiej wolności, która dla niemałej liczby osób w pewnym momencie zaczęła się
jawić jako największe nieszczęście. Pisał juŜ przed sześciu laty jeden ze znanych
publicystów: Gdy mówimy o niebezpieczeństwach konspumpcjonizmu, obwiniamy wolność. Gdy wskazujemy na aborcję, obwiniamy wolność. Gdy szukamy
źródeł pornografii, podejrzewamy wolność. To wolność sprawia, Ŝe „wszędzie
panoszą się komuniści”, Ŝe „są obraŜane uczucia ludzi wierzących”, Ŝe niektórzy posuwają się nawet do podwaŜania autorytetu Ojca Świętego. Powoli, niepostrzeŜenie wina wolności staje się większa niŜ wina komunizmu6.
Świadomość zaś potrzeby zaangaŜowania – owa druga postawa wyznaczająca granice wspomnianego wcześniej napięcia, obecnego dzisiaj w działalności
polskiego Kościoła – wynika z samego powołania chrześcijańskiego, które – jak
podkreśla Sobór – jest z natury swojej równieŜ powołaniem do apostolstwa (DA
2). Aby prawda ta przezwycięŜała dotychczasowe uprzedzenia, konieczne jest
zauwaŜenie tego, co podkreślono w Gaudium et spes: oto Kościół stanowiąc
zarazem zrzeszenie dostrzegalne i wspólnotę duchową, kroczy razem z całą ludzkością i doświadcza tego samego ziemskiego losu co świat, istniejąc w nim jako
zaczyn i niejako dusza społeczności ludzkiej, która ma się w Chrystusie odnowić
i przemienić w rodzinę BoŜą (KDK 40).

6

J . Ti s c h n e r : Nieszczęsny dar wolności. Kraków 1993 s. 7.
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III. Obecność w świecie poprzez dialog
Skoro więc chrześcijanie mają być zaczynem i niejako duszą społeczności
ludzkiej, winni przede wszystkim przezwycięŜyć – skądinąd historycznie zrozumiałe – poczucie zagroŜenia i odkryć potrzebę świadczącej obecności w świecie.
Aby zaś było to moŜliwe, potrzebny jest stały dialog, w którym zainteresowane
strony, przedstawiając własne racje i próbując zrozumieć wszystkie obawy, lęki
czy zagroŜenia, zachowają postawę otwartości, wzajemnego szacunku i elementarnej uczciwości. Jest to kolejny waŜny temat–klucz Konstytucji duszpasterskiej
o Kościele w świecie współczesnym, do którego trzeba sięgnąć, chcąc dokonać
swoistego bilansu polskiego duszpasterstwa w czterdzieści lat po Soborze.
W tym kontekście sprawa wychowania do dialogu jawi się jako szczególne
wyzwanie dla polskiego duszpasterstwa po przełomie 1989 r. Zadanie to podejmowane jest ciągle w bardzo ograniczonym zakresie, m.in. z powodu nieprzezwycięŜenia bolesnych doświadczeń przeszłości. Wydaje się, Ŝe w tych warunkach zacząć trzeba najpierw od obudzenia wraŜliwości i kształtowania postaw
dialogu. Przypomnienia domaga się soborowa nauka o drogach zbliŜenia Kościoła do świata. Jeszcze w czasie trwania Vaticanum II papieŜ Paweł VI w swej
pierwszej encyklice Ecclesiam suam, ogłoszonej 6 sierpnia 1964 r., mówił
wprost: Kościół powinien nawiązać dialog ze społecznością ludzką, w której
Ŝyje; dlatego powinien stać się Kościołem słowa, orędzia i rozmowy7. Kiedy
wszelako Kościół powszechny opierając się na tych przemyśleniach, poszerzonych nauką Soboru Watykańskiego II, inicjował tak rozumianą odnowę, wspólnota kościelna w Polsce musiała walczyć o przetrwanie w całkowicie wrogim jej
świecie ideologii komunistycznej.
Dialogowy charakter samej wiary nakazuje głosić Kościołowi Ewangelię
przez wchodzenie w dialog z całą ludzkością. Jego fundament stanowi wszystko
to, co Vaticanum II mówi o godności osoby ludzkiej, o wspólnocie ludzi i o
głębokim znaczeniu aktywności ludzkiej (por. KDK 40). Wzorem jest tutaj dialog podjęty przez Boga z człowiekiem. Winien on płynąć z miłości, jako jedynego swego motywu i nie powinien być ograniczony Ŝadnymi warunkami, zwłaszcza korzyścią Kościoła czy chrześcijan; podejmowany z własnej inicjatywy, bez
oglądania się na pierwszy krok drugiej strony. Ma być powszechny, to znaczy
prowadzony z kaŜdym, kto pragnie go nawiązać. Szanując całkowitą wolność
tych, z którymi jest odbywany, stronić powinien od jakiejkolwiek formy nacisku
(por. Ecclesiam suam, n. 72—76). Jeśli motywem dialogu jest miłość, to trudno
7
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P a we ł V I: Encyklika Ecclesiam suam. Editions du Dialogue. Paris 1967 n. 65.

uwaŜać go za zabieg czysto taktyczny. Wolny jest on wtedy od próby nawracania
kogokolwiek „na siłę” i dąŜenia do zewnętrznego jedynie podporządkowania
kościelnym wymaganiom.
W analizach i opracowaniach ostatnich badań socjologicznych wielokrotnie
podkreśla się, Ŝe Kościół lokalny w Polsce, poszukujący nowej toŜsamości po
przełomie, winien się skoncentrować przede wszystkim na nowej ewangelizacji.
Wymaga ona czytelnego świadectwa wiary, ale teŜ i nowego typu świadków
wiary, zdolnych przekazać swoje doświadczenia innym ludziom. Zdecydowane
działania duszpasterskie i ewangelizacyjne adresowane do całego społeczeństwa,
stawiające sobie za cel jego odrodzenie moralne i duchowe, domagają się takŜe
nieustannego dialogu z róŜnymi środowiskami ekonomicznymi, politycznymi i
kulturowymi 8.
Dlatego trzeba to wyraźnie podkreślić, Ŝe nie chodzi tu o ewangelizację pojętą jako „atak na niewiernych”, ale o prawdziwe zapoczątkowanie obecności
Kościoła jako plantatio wspólnoty chrześcijańskiej we wszystkich środowiskach
społecznych. W sytuacji szerzącego się relatywizmu moralnego, kiedy orędzie
ewangeliczne z coraz większym trudem przenika kulturę społeczeństwa wpływając na jego sposób myślenia i kształtowania kryteriów oraz norm postępowania,
potrzeba przede wszystkim dogłębnej ewangelizacji samego świata i Kościoła.
Wszystko wskazuje na to, Ŝe prowadząc to dzieło Kościół będzie musiał częściej
odwoływać się do moralności miłości i przebaczenia niŜ moralności przykazań i
zakazów oraz posługiwać się częściej językiem pozytywno-afirmującym niŜ językiem karcąco-negatywnym9. Będzie teŜ musiał bardziej zwrócić uwagę na ludzi
duchowo zagubionych, którzy po przeobraŜeniach społeczno-politycznych znaleźli się pośród jego członków. Zainteresowani są oni odkryciem na nowo swego
miejsca w kościelnej wspólnocie, oczekując od niej nie tyle moralnych wskazówek, co nade wszystko leczenia korzeni duszy. Wielokrotnie mieli juŜ okazję
dobrze poznać siłę moralną Kościoła, teraz zaś potrzebują ukazania im nade
wszystko jego siły uzdrawiającej (por. Rz 7, 14—25).

8
J . M a r i a ń s k i : Kościół katolicki w społeczeństwie obywatelskim. Refleksje socjologiczne.
Lublin 1998 s. 157.
9
J . M a r i a ń s k i : Religia i Kościół w społeczeństwie pluralistycznym. Polska lat dziewięćdziesiątych. Lublin 1993 s. 273—274.
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IV. Koncepcja duszpasterstwa
Wreszcie, w ramach tych rozwaŜań o polskim duszpasterstwie w czterdzieści lat po Soborze, nie sposób pominąć sprawy koncepcji tegoŜ duszpasterstwa,
albo teŜ i moŜe jej braku. Patrząc bowiem z dłuŜszej perspektywy czasu na polskie duszpasterstwo, stwierdzić trzeba, Ŝe jedną z charakterystycznych jego cech
i zarazem słabości jest zasadnicza koncentracja na tzw. akcjach duszpasterskich.
Preferowane jest działanie od zdarzenia do zdarzenia. Brakuje mu natomiast
fundamentalnego programu, na podstawie którego formułowano by etapowe
plany działania. Ostatni wieloletni program duszpasterski – niezaleŜnie od tego
jakbyśmy go oceniali – zrealizowany został niemal przed czterdziestu laty. Myślę tu o dziewięcioletnim programie Wielkiej Nowenny. Wydawało się, Ŝe II
Polski Synod Plenarny będzie okazją do wypracowania takiego ramowego programu dla całego Kościoła lokalnego w Polsce, w ostateczności jednak ograniczył się on do przyjęcia wspólnych dokumentów, skądinąd waŜnych i ciekawych.
Taka sytuacja staje się dla poszczególnych duszpasterzy, w zaleŜności od stopnia
zaangaŜowania i zdolności do podjęcia własnej inicjatywy, jednym z powodów
prowadzenia przez nich działalności, którą moŜna by nazwać duszpasterstwem
jednego sezonu. Trwa ono dopóty, dopóki konkretny ksiądz pozostaje w tym
samym miejscu, albo teŜ dopóki nie zostanie ogłoszona nowa akcja. Wyraźnie
niedostaje procesu kontynuacji.
Poza tym wspomniany brak programu duszpasterskiego i formułowanych na
jego podstawie etapowych planów, określających drogi osiągnięcia przedstawionych celów sprawia, Ŝe w większości wypadków działalność księŜy inspirowana
jest wyłącznie własnymi zainteresowaniami, czy aktualnie panującą modą. Nie
uwzględnia ona realizacji podstawowej misji ewangelizacyjnej Kościoła, czego
owoce zbieramy aktualnie w nowej sytuacji społeczno-politycznej, kiedy ludzie
nie potrafią się odnaleźć ze swoją wiarą w warunkach postępującego pluralizmu
światopoglądowo-kulturowego.
Tymczasem istnienie wypracowanej koncepcji duszpasterstwa, całościowego programu pastoralnego, który inspiruje i ukierunkowuje działalność Kościoła lokalnego, a takŜe określa ogólne załoŜenia i cele, na podstawie których budowano by etapowe plany działania, pomaga zarówno duchownym, jak i świeckim zaangaŜowanym w duszpasterstwo przeŜywać świadomość uczestnictwa we
wspólnym zadaniu. Nadto pomaga z łatwością ustalić, w jakim stopniu cząstka
ich działania i zaangaŜowania przyczynia się do budowy wspólnego dzieła. Jest
to niezmiernie waŜne dla właściwego rozumienia posługi duszpasterskiej, która
wymaga dalekiego patrzenia w przyszłość i pokoleniowego współdziałania w
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myśl Pawłowego stwierdzenia: Ego plantavi, Apollo rigavit: sed Deus incrementum dedit (1 Kor 3, 6).
Ciągle aktualna jest równieŜ potrzeba dokonania swoistego bilansu duszpasterskiego minionych lat. Przełom społeczno-polityczny w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, zapoczątkowany wydarzeniami 1989 r. w Polsce, otworzył
przed Kościołami lokalnymi tego regionu zupełnie nowe moŜliwości wypełniania własnych zadań, czego nie wszyscy są do końca świadomi. Nie oznacza to
jednak uporania się z wszystkimi problemami, z jakimi dotychczas musiały się
zmagać. Kolejne lata potwierdzają, Ŝe istnieje potrzeba podjęcia przez wspólnoty
kościelne szczególnej refleksji nad własną autorealizacją w nowych warunkach,
charakteryzujących się większą wolnością w realizowaniu specyficznej misji
ewangelizacyjnej, ale i odrębnymi wyzwaniami, które niesie ze sobą pluralizm
społeczno-kulturowy. Nie sposób jednak dokonać rzetelnej analizy i oceny aktualnej sytuacji bez uwzględnienia wcześniejszych uwarunkowań i doświadczeń,
zwłaszcza tych z okresu ostatnich pięćdziesięciu lat. Dokąd bowiem nie zdobędziemy się na poznanie całej prawdy o Kościele w minionym czasie, póki nie
odwaŜymy się na postawienie całościowej diagnozy, dotąd nie będziemy zdolni
odpowiedzieć na pytanie, jak w nowej rzeczywistości być Kościołem BoŜym w
konkretnym miejscu i czasie.
Ucieczka od przeszłości, przechodzenie do porządku nad całą złoŜoną rzeczywistością okresu PRL w imię czysto pragmatycznych załoŜeń, a takŜe brak
odwaŜnych i zdecydowanych działań na tym polu powoduje, Ŝe w lokalnym wydaniu duszpasterstwo sprowadzane zostaje, albo do wyłącznie zastępczej aktywności w obszarach polityczno-socjalnych, albo do ucieczki w tanią dewocję. Jej
owocem są płytkie, nie pogłębione teologicznie naboŜeństwa zamiast dojrzałej
odpowiedzi na pojawiający się prawdziwy głód duchowości pośród świeckich
wiernych. Kapłani wielokrotnie nie rozumieją tego głodu, bo sami doświadczają
pustki duchowej. Trawi ich szaleńcza wprost choroba działania – najwaŜniejsze
aby działać, działać bez chwili zatrzymania i refleksji. Nikt nie pyta po co to
wszystko, dla kogo i w imię czego! NajwaŜniejsze bowiem to działać, gdyŜ ludzie tego oczekują, bo tak czyni mój sąsiad. Jeden wielki supermarket z dewocją,
w którym obowiązuje zasada – frontem do klienta, bo klient nasz pan!

Na koniec tych niezbyt optymistycznych rozwaŜań ciśnie się na usta oczywiste pytanie: dlaczego tak właśnie wygląda polskie duszpasterstwo w czterdzieści lat po Soborze? W przekonaniu znaczącej grupy ludzi świeckich, którzy próbują ciągle aktywnie uczestniczyć w Ŝyciu własnego Kościoła lokalnego, są tego
dwie podstawowe przyczyny: język kościelnego nauczania, wielokrotnie niezro-
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zumiały, przypominający często zinfantylizowany slang religijny, a takŜe budowany przez duchownych mur, na którym rozbijają się w Kościele świeccy wierni, pragnący pełniej zaangaŜować się w Ŝycie wspólnoty.
Być moŜe poetyka tych wypowiedzi okaŜe się dla pewnej grupy członków
kościelnej społeczności zbyt dosadna, ale przecieŜ nikt nie zaprzeczy, Ŝe wiele
ona mówi o społecznym postrzeganiu wspólnotowej rzeczywistości. I chociaŜ
niebawem będziemy świętować czterdziestolecie ogłoszenia Konstytucji Gaudium et spes, to nigdy nie jest za późno, aby sięgnąć do jej treści, pogłębianej
zresztą i stale rozwijanej przez Jana Pawła II, podejmując równocześnie próbę
pełniejszej realizacji dzieła Vaticanum II.
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BOGDAN BIELA

Katecheza na dzisiejszą godzinę

JuŜ w 1975 r. papieŜ Paweł VI w Adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandi (o ewangelizacji w świecie współczesnym) zauwaŜył, Ŝe przepowiadanie
osiąga swą pełną moc i znaczenie tylko wtedy, kiedy jest słuchane, przyjęte,
przyswojone i kiedy w tym, kto je przyjmuje, wznieca przylgnięcie całą duszą
(EN 23)1. Z pewnością przepowiadanie dokonujące się w ramach szkolnej katechezy wiele pozostawia w tym względzie do Ŝyczenia. Nie dziwi więc gorąca
dyskusja i poszukiwania, nie tylko w gronie katechetów2, jak w obecnych warunkach kształtować katechezę, by spełniała ona swą rolę zarysowaną choćby w
Adhortacji apostolskiej Catechesi tradendae Jana Pawła II (por. CT 18—20)3.
Ten problem dawno juŜ dostrzegł i próbował rozwiązywać w róŜnorakich
wymiarach ks. Franciszek Blachnicki4: Cała nasza katecheza – mówił na zjeź1

Artykuł świadomie nawiązuje do tekstu ks. F. B l a c h n i c k i e g o: Katechumenat na dzisiejszą godzinę. „Tygodnik Powszechny”. R. 27 :1973 nr 24 s. 1—2. Inspiracją zaś do jego napisania
jest zdanie, pochodzące z Adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandi P a wł a V I: Dzisiejsze warunki coraz bardziej wymagają katechizacji w postaci jakiegoś katechumenatu dla młodzieŜy i
dorosłych; tych, co poruszeni łaską BoŜą, powoli odkrywają oblicze Chrystusa i czują, Ŝe koniecznie trzeba powierzyć Mu całych siebie (EN 44).
2
Zob. Zbiór artykułów W: Ewangelizować czy katechizować? Red. S. D z i e k o ń s k i. Warszawa 2002; Katecheza ewangelizacyjna w rodzinie, parafii, szkole. Red. S. D z i e k o ń s k i. Warszawa 2002.
3
J a n P a we ł I I w Adhortacji CT poszerza pojęcie katechezy i utoŜsamia ją z ewangelizacją.
Co więcej, moŜna dostrzec, Ŝe papieŜ rozumie, iŜ w ramach samej katechizacji winna mieć miejsce
ewangelizacja, szczególnie wyraŜająca się w korzystaniu z odpowiedniego języka oraz metody
bliskiej i zrozumiałej przez młodych (por. A. O ffma ń s k i: Model katechezy ewangelizacyjnej w
dokumentach Kościoła. W: Ewangelizować czy katechizować, dz. cyt., s. 65—66 ).
4
Bezdyskusyjne wydaje się stwierdzenie, iŜ ks. F r a n c i s z e k B l a c h n i c k i był największym
polskim teologiem pastoralistą XX wieku. Był wielkim wizjonerem, wręcz prorokiem. Na początku
XXI stulecia jego wizja Kościoła jest tak samo aktualna, jak wówczas, gdy wygłaszał swoje konfe-
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dzie katechetów mariańskich w 1977 r. – jest obecnie w stadium zasadniczego,
permanentnego kryzysu, który polega na tym, Ŝe choć katecheza z załoŜenia ma
spełniać funkcje katechumenatu, faktycznie nie posiada wszystkich elementów,
które tworzą katechumenat i które naleŜą do istoty tej instytucji. Stąd płynie potrzeba uzupełnienia czy teŜ zasadniczej reformy katechezy w kierunku wzoru,
który dała nam tradycja chrześcijańska w instytucji katechumenatu5. W czasie
sympozjum w 1987 r., poświęconemu załoŜycielowi Ruchu Światło–śycie, ks.
M. Majewski stwierdził, Ŝe katecheza ks. Blachnickiego jest przepowiadaniem
Chrystusa w Kościele, by przez zgłębianie, przeŜywanie i praktykowanie Jego
tajemnicy, tworzyć wspólnotę i wspólnotowo, przez świadectwo wiary, nadziei i
miłości, dokonywać wewnętrznych przemian w świecie. Jest to katecheza wyrosła z potrzeb polskich splatających się z potrzebami całego świata. Cechuje ją
całościowa formacja człowieka przechodząca w pogłębienie duchowe tak poszczególnych osób jak i małych grup. Dlatego teŜ – konkludował ks. Majewski –
katecheza ta przekazana Polsce słowem i drukiem, niestety wciąŜ jeszcze jest za
mało albo zbyt powierzchownie znana, a tym bardziej mało praktykowana. Dlatego wołanie o jej studium, dalsze dopracowanie i wprowadzenie w Ŝycie6.
Tym bardziej, Ŝe wnioski i postulaty odnośnie kształtowania katechezy ks.
Blachnicki wyprowadzał z teologicznych zasad pośrednictwa zbawczego Kościoła, osadzonych gruntownie w nauczaniu Soboru Watykańskiego II7. Warto
więc w hic et nunc dyskusji o współczesnej katechezie przypomnieć pastoralne
zręby twórczości katechetycznej autora „Katechetyki fundamentalnej”8.

rencje [z przedmowy Z. N o s o ws k i e g o do ksiąŜki (zbioru konferencji) – F. B l a c h n i c k i: Sympatycy czy chrześcijanie? Katechumenat na dzisiejszą godzinę. Krościenko 2002 s. 8].
5
Fragment referatu pt. Wartości wychowawcze ruchu oazowego, wygłoszony na zjeździe katechetów mariańskich 25.01.1977 r. („Oaza”. R. 2: 2002 nr 54 s. 8); Kościół wkłada dzisiaj
ogromny wysiłek w katechezę, w naukę religii. W Ŝadnej epoce Kościoła nie było tak doskonale
zorganizowanej katechizacji, jak dzisiaj. Istnieje ogromna ilość instytutów katechetycznych, ośrodków, wydawnictw. Przy pomocy psychologów, pedagogów, artystów opracowuje się podręczniki do
nauki religii, wspaniałe katechizmy (...). Nigdy w historii Kościoła nie było w tej dziedzinie tak
dobrze (…), a równocześnie nie było jeszcze w historii Kościoła, Ŝeby tak wielu ludzi odchodziło od
Kościoła, Ŝeby był tak wysoki procent nie praktykujących. Coś tu jest po prostu nie w porządku,
jest za duŜa dysproporcja między wkładanym wysiłkiem a osiąganymi rezultatami” (F. B l a c h n i c k i: Sympatycy czy chrześcijanie, dz. cyt., s. 81—82).
6
M. M a j e ws k i: Koncepcja katechezy w ujęciu ks. dra hab. F r a n c i s z k a B l a c h n i c k i e g o.
W: Gorliwy apostoł wewnętrznej odnowy człowieka. Materiały z sympozjum poświęconego załoŜycielowi Ruchu Światło- śycie. Lublin 5–6 października 1987 r. Światło–śycie 1988 s.30.
7
Na temat teologicznych zasad urzeczywistniania się Kościoła zob. – F. B l a c h n i c k i: Teologia Pastoralna Ogólna. Cz.1. Lublin 1970; zob. takŜe – B. B i e l a: Kościół–Wspólnota. Kościół
jako zasada urzeczywistniania się Kościoła w ujęciu ks. F r a n c i s z k a B l a c h n i c k i e g o (1921—
1987). Katowice 1993 s. 56—73, 179—214.
8
F. B l a c h n i c k i: Katechetyka fundamentalna. Skrypt dla studentów KUL. Lublin 1970.
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I. Katecheza w świetle zasady personalisyczno-chrystologicznej
duszpasterstwa
Mówiąc o urzeczywistnianiu się Kościoła przez słowo, trzeba mieć na uwadze trzy rodzaje przepowiadania, znane juŜ w pierwszych wiekach chrześcijaństwa pod nazwą: kerygma, didache i didaskalia. Kerygma jest pierwszym przepowiadaniem Chrystusa ludziom jeszcze niewierzącym w celu doprowadzenia
ich do nawrócenia. Ukoronowaniem kerygmy powinno być włączenie do wspólnoty Kościoła przez chrzest. Didache znaczy mniej więcej to, co katecheza, która
jest systematycznym nauczaniem i wdraŜaniem w rzeczywistość wiary. Didaskalia zaś to nauczanie, które towarzyszy chrześcijanom przez całe Ŝycie. Po
przejściu bowiem ewangelizacji i katechumenatu ciągle trzeba rozpoznawać
nowe sytuacje, nowe potrzeby i problemy w świetle słowa BoŜego. To zadanie
spełnia przede wszystkim homilia9.
Ks. Franciszek Blachnicki w swej twórczości naukowej, spośród tych trzech
rodzajów przepowiadania, zajął się przede wszystkim katechetyką, pojmowaną
jednakŜe bardzo szeroko. Podstawa wyodrębnienia przez niego katechetyki jako
osobnej części teologii pastoralnej była nie tyle przedmiotowa, co podmiotowa.
Katechetyka zajmuje się bowiem nie jakimś abstrakcyjnie ujętym zadaniem nauczania w Kościele, ale realizowaniem się Kościoła w konkretnym podmiocie,
mianowicie w niedojrzałych w wierze, czyli w katechumenach. Musi więc ona
uwzględnić wszystkie elementy urzeczywistniania się Kościoła w katechizowanych. To urzeczywistnianie się Kościoła moŜe być rozpatrywane takŜe aktywnie,
jako działanie Kościoła, będące wyrazem jego troski o wprowadzenie do swego
wnętrza następnych pokoleń. MoŜna więc ująć katechetykę takŜe jako naukę o
katechumenacie, rozumianym jako podstawowa funkcja Kościoła. Przedmiotem
jej będzie wtedy katecheza, ale rozpatrywana jako funkcja Kościoła na tle całokształtu elementów warunkujących jej skuteczność10.
Dla ks. Blachnickiego podstawowy problem katechezy nie leŜał więc w sposobie ujmowania i przekazywania treści katechezy, ale w sposobie ujmowania
celu jaki ona ma osiągnąć oraz jej funkcji w Kościele11. Ten związek z Kościo9

Por. Te n Ŝ e: Sympatycy czy chrześcijanie, dz. cyt., s. 51—52.
Te n Ŝ e: Katechetyka wczoraj i dziś. „Katecheta”. R. 13: 1969 nr 6 s. 248; Katechumenat
moŜna juŜ spotkać wśród Izraelitów, którzy przekazywali młodemu pokoleniu wielkie dzieła BoŜe.
Podobnie nowotestamentalny nakaz Chrystusa czyńcie sobie uczniów (Mt 28, 13), kaŜe Apostołom
przyjmować do swego grona uczniów i roztaczać nad nimi opiekę. Następnie z macierzyńskiej
troski Kościoła wyrasta w Kościele staroŜytnym klasyczna forma katechumenatu dorosłych, przygotowujących się do chrztu. Instytucja ta z czasem znika, ale nie katechumenat jako taki, wcielający się w róŜne formy, zaleŜnie od potrzeb i sytuacji danej epoki (por. F. B l a c h n i c k i: Katechetyka
fundamentalna, dz. cyt., s. 191—192.
11
Te n Ŝ e: Katechetyka fundamentalna, dz. cyt., s.182.
10
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łem istniał wprawdzie zawsze, ale wskutek braku pełnej, teologicznej wizji Kościoła i uleganiu duchowi czasu, często był on pojmowany niewłaściwie i powierzchownie, co w duŜym stopniu pozbawiło katechezę jej nadprzyrodzonej
skuteczności12.
Określając naturę i istotę katechezy w świetle zasady personalistyczno-chrystologicznej duszpasterstwa, ks. Blachnicki rolę katechezy widział jako pośredniczenie między dwoma głównymi faktorami zbawczego dialogu, jakimi są suwerenny w udzielaniu łaski Bóg oraz w wolności i w łasce decydujący się człowiek. Katecheza przestaje więc być tylko ludzkim słowem czy elementem procesu nauczania, jakim zajmuje się świecka dydaktyka13. Zadaniem katechezy jest
więc stworzenie odpowiednich warunków, które dałyby moŜliwość zaktualizowania spotkania z Bogiem. Z tego teŜ wypływa jej podstawowy cel, którym jest
wiara, ale pojęta personalistycznie, jako decyzja osoby, której treścią jest ostatecznie oddanie siebie Bogu w odpowiedzi na Jego samo-oddanie się w Słowie
Wcielonym. Tak pojęta wiara jest juŜ początkiem miłości, ku której zmierza ona
swoją wewnętrzną dynamiką14.
Cel personalistycznej katechezy – zdaniem ks. Blachnickiego – moŜna takŜe
określić bliŜej jako Ŝycie modlitwy, gdyŜ modlitwa to wiara personalistyczna in
actu, która jednakŜe powinna zaktualizować się w ofierze i miłości15. Warto
zwrócić w tym momencie uwagę, iŜ współgra to ściśle z tym, co Jan Paweł II
wyraził w „programie duszpasterskim” na trzecie tysiąclecie, zawartym w Liście
apostolskim Novo millennio ineunte: Modlitwy trzeba się uczyć, wciąŜ na nowo
niejako przyswajając sobie tę sztukę od samego boskiego Mistrza, jak pierwsi
uczniowie (…).Uczyć się tej trynitarnej logiki chrześcijańskiej modlitwy, przeŜywając ją w pełni przede wszystkim w liturgii, bo ona jest szczytem i źródłem Ŝycia Kościoła, ale takŜe w doświadczeniu osobistym – oto jest sekret naprawdę
12
Eklezjologiczne ujęcie natury i celu katechezy znalazło pełny wyraz w wydanym przez Episkopat francuski w 1964 r. Directoire de Pastorale Catechetique a l'usage des Dioceses de France.
Katecheza ma być we wszystkich swoich elementach i aspektach zorientowana eklezjologicznie.
Ma być katechezą w Kościele, katechezą o Kościele i katechezą prowadzącą do Kościoła (por.
Katechetyka fundamentalna, dz. cyt., s.195); por. Te n Ŝ e: Kościół a katecheza. „Katecheta”. R. 11:
1967 nr 3 s. 99.
13
Tradycyjna, intelektualistyczna katecheza chciała osiągnąć wszystko, co zamierzała, była
przekonana, Ŝe przy pomocy sztuki odpowiedniej metody potrafi dzieciom skutecznie przekazać,
zaszczepić treść wiary, co zbyt pochopnie utoŜsamiano z samą wiarą (Katechetyka fundamentalna,
dz. cyt., s. 133—134).
14
TamŜe.
15
Ilościowe zmniejszenie materiału katechetycznego jest jednym z głównych postulatów personalistycznej katechezy. Zasadą musi być podawanie małych dawek treściowych przy duŜej ilości
czasu na ich przetrawienie, asymilację i przeŜycie (Te n Ŝ e: Problem metody w katechezie kerygmatycznej. „Katecheta”. R. 10: 1966 nr 5 s. 212).
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Ŝywego chrześcijaństwa, które nie musi się obawiać przyszłości, poniewaŜ nieustannie powraca do źródeł i z nich czerpie siły (…). Trzeba zatem, aby wychowanie do modlitwy stało się w pewien sposób kluczowym elementem wszelkich
programów duszpasterskich (NMI 32—34)16.
Personalistyczno-chrystologiczna zasada duszpasterstwa moŜe takŜe stanowić podstawę w dedukcji naleŜytego stosunku katechezy do liturgii, gdyŜ spotkanie z Bogiem w Chrystusie dokonuje się nie tylko za pośrednictwem słowa,
ale i sakramentu. W liturgii dopiero następuje pełne spotkanie z rzeczywistością
Boga samo-udzielającego się człowiekowi, a świadectwo o niej daje przepowiadanie dokonujące się w Kościele. Katecheza musi więc być pojmowana jako
przygotowanie do sakramentalnego spotkania z Bogiem, w liturgii zaś musi ona
widzieć swoje naturalne dopełnienie i ukoronowanie17. Katecheza w stosunku do
sakramentu spełnia zarazem tę rolę, Ŝe zabezpiecza naleŜycie jej personalistyczny charakter. Słowo katechetycznego przepowiadania musi więc ukazywać sakrament w jego personalistycznej treści, jako gest osobowego Boga i apel skierowany do człowieka18.
Zasada personalistyczna stwarza takŜe podstawę do naleŜytego określenia
stosunku katechezy do wychowania moralnego. Z pozycji presonalizmu moŜna
bowiem – zdaniem ks. Blachnickiego – przezwycięŜyć zagraŜający katechezie
antropocentryzm i naturalizm w traktowaniu Ŝycia moralnego. W katechezie
personalistycznej punktem wyjścia jest nowe esse w Chrystusie, z którego wyrasta dopiero chrześcijańskie agere. Moralność chrześcijańska jest więc osobową
odpowiedzialnością i posłuszeństwem wobec boskiego „Ty” i odpowiedzią na
Jego wezwanie19.

16
17

Por. takŜe – J a n P a we ł I I: List apostolski Rosarium Virginis Mariae, n. 3—5.
F. B l a c h n i c k i: Katecheza a liturgia. “Collectanea Theologica:. A. 39: 1969 f. 2 s. 123—

124.
18

Te n Ŝ e: Katechetyka fundamentalna, dz. cyt., s. 179—180.
Te n Ŝ e: „Esse in Christo” a wychowanie moralne. „Katecheta”. R. 9: 1965 nr 3 s. 101—
102; Z zasady personalistyczno-chrystologicznej wynika takŜe sposób ujmowania treści katechezy
jako kerygmy. Kerygma głosi bowiem Boga historii zbawczej, a więc Boga działającego jako Osoba, Boga aktualnie obecnego i działającego w Kościele, który wzywa i Ŝąda odpowiedzi wiary i
miłości (Katechetyka fundamentalna, dz. cyt., s. 137—138). Z powyŜszej zasady wynika szereg
postulatów wysuwanych pod adresem wszelkiego przepowiadania w Kościele, a zwłaszcza homilii.
Nie moŜe ono po prostu opierać się na tradycyjnej, podręcznikowej teologii. Nie moŜna przeprowadzić prostej linii od wykładów teologicznych czy podręcznikowej wiedzy do kazania i katechezy. Rodzi się więc potrzeba utworzenia i rozwinięcia kerygmatyki jako dyscypliny podstawowej dla
katechetyki i homiletyki (Te n Ŝ e: Duszpasterstwo a kerygma. CTh. R. 37: 1967 f. 3 s. 80—84;
por. F. B l a c h n i c k i: Personalistyczna koncepcja katechezy. „Studia Theologica Varsoviensia”. R.
5: 1967 nr 2 s. 31—65).
19
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Personalistyczna koncepcja katechezy stawia jednak – zdaniem ks. Blachnickiego – nowe i wielkie wymagania osobowości katechety. Są to wymagania
zasadniczo innej natury niŜ te, które stawia pedagogika w odniesieniu do nauczyciela. RównieŜ w spojrzeniu na odbiorcę przepowiadania katechetycznego,
musi dokonać się zasadnicza zmiana. Nie wystarczy znajomość psychologii
ogólnej i wychowawczej. Chodzi szczególnie o elementy zaczerpnięte z teologii
i fenomenologii osoby20. Istotne znaczenie ma tutaj pojęcie budzenia względnie
rozbudzenia osoby. Osoba nie jest bowiem jakąś „roślinką”, która wzrasta w
sposób naturalny, jakby „automatyczny”. Dlatego teŜ musi ona wzrastać poprzez
wysiłek wychowawców, którzy ciągle niepokoją katechumenów, by nie popadali
w stan bezwładu i uśpienia21. W związku z tym ks. Blachnicki wskazuje za J.
Goldbrunerem na pewne prawo psychologii głębi, które mówi, Ŝe osoba reaguje
tylko na osobę. Znaczy to, Ŝe osoba moŜe rozbudzić, aktualizować Ŝycie drugiej
osoby tylko o tyle, o ile sama posiada rozbudzone Ŝycie osobowe. Osobiste przeŜycie wiary dorosłych ma tutaj szczególne znaczenie w przekazywaniu wiary
dzieciom, bo ich Ŝycie religijne moŜe się tylko rozwinąć w oparciu o wiarę dorosłych.
KaŜdy katecheta musi więc uświadomić sobie społeczną odpowiedzialność
swojego Ŝycia wiary. To nie jest tylko jego sprawa „prywatna”, gdyŜ Ŝycie katechety wpływa na postawy katechizowanych. Nie sama chrześcijańska nauka jako
taka rozbudza wiarę, ale osobiście realizowane orędzie zbawcze Chrystusa. Dlatego teŜ Dobra Nowina musi się stać przeŜyciem katechety, gdyŜ inaczej dosięgnie ona katechumenów w formie zafałszowania, nieosobowej: jako rzecz, jako
system idei i konkluzji22.
Konkretnie mówiąc, oznacza to, Ŝe katecheta musi odnosić się do katechumena w chrześcijańskiej nadziei i miłości. Ta nadzieja i miłość zaś, łącznie
z wiarą, składa się na pełną treść pojęcia „świadek”. Świadkiem staje się katecheta najpierw przez wiarę, przez którą wchodzi on w Ŝywy i egzystencjalny
stosunek do Chrystusa Uwielbionego, obecnego w Kościele. Takie przeŜycie
Chrystusa, który zbawia, daje Ŝycie i uszczęśliwia, staje się źródłem pragnienia,
aby takŜe innym głosić zbawienie w Chrystusie. To głoszenie odbywa się w nadziei, Ŝe zbawienie dosięgnie takŜe katechumena w jego indywidualnej sytuacji.
Z nadzieją zaś łączy się miłość, pragnąca szczerze dobra drugiego i podejmująca
wysiłek szukania tego dobra23. Wynika więc z tego, Ŝe aby „nauczanie religii”
było owocne, katecheta musi być prorokiem, który wiarę budzi, podtrzymuje,
20

Te n Ŝ e: Katechetyka fundamentalna, dz. cyt., s. 139.
TamŜe, s. 282—285.
22
TamŜe, s. 274—275.
23
TamŜe, s. 276.
21
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oświeca i rozwija. Musi wychowywać do modlitwy, prowadząc do Boga w akcie
uwielbienia i ufności. Musi wprowadzać w Ŝycie liturgiczne, które realizuje się
we wspólnocie kościelnej. W końcu ma wciągać w Ŝycie miłości, wychowując
do słuŜby Bogu i braciom24.
Wynika z tego dla ks. Blachnickiego jeden podstawowy warunek odnośnie
katechety. Póki katecheza była traktowana jako jeden z przedmiotów szkolnych,
mających przekazać dzieciom wiedzę religijną, kaŜdy nauczyciel katolicki mógł
być katechetą. W katechezie personalistycznej jednak trzeba stawiać o wiele
wyŜsze wymagania odnośnie formacji katechety, zwłaszcza duchowej. Dlatego
udzielanie tzw. misji kanonicznej nie moŜe być traktowane jako czysta formalność25. Katecheta musi przeŜyć swą misję w świetle słów samego Chrystusa: jak
mnie posłał Ojciec, tak i ja was posyłam26. Nasz autor ma nawet wątpliwość,
czy udzielanie misji kanonicznej moŜe być tylko sprawą biskupa, czy teŜ nie
powinno być równieŜ sprawą wspólnoty chrześcijańskiej, bo jedynie ona moŜe
zweryfikować, czy dana osoba naprawdę jest dojrzała w wierze i zdolna do
świadectwa27.

II. Katecheza w świetle eklezjologicznej zasady duszpasterstwa
Zgodnie z zasadą eklezjologiczną, we współczesnej teologii pastoralnej cały
Kościół jest podmiotem swojego urzeczywistniania się. Dotyczy to oczywiście
takŜe działalności katechetycznej Kościoła28. Zapoznanie tej zasady jest dla ks.
Blachnickiego podstawowym źródłem kryzysu współczesnej katechezy. UwaŜał,
Ŝe panująca u nas ogólnie w praktyce duszpasterskiej koncepcja katechezy cechuje się przede wszystkim tym, Ŝe podmiotem receptywnym, czyli odbiorcami
katechezy są dzieci i młodzieŜ. Dzieło katechizacji młodego pokolenia opiera się
przy tym niemal całkowicie na urzędowych katechetach Kościoła – kapłanach i
ich pomocnikach. W dzieło katechizacji wkłada się ogromny wysiłek organizacyjny i dydaktyczny, przy tym u podstaw tego wysiłku leŜy przekonanie o owocności i skuteczności tego trudu. Z katechizacją wiąŜe się nadzieje na przyszłość
Kościoła, forsując ten odcinek pracy duszpasterskiej jako najwaŜniejszy, kosztem
nawet innych odcinków. Zakłada się przy tym wszystkim milcząco, Ŝe trud kate24

TamŜe, s. 278—279.
TamŜe, s. 277.
26
TamŜe, s. 138.
27
F. B l a c h n i c k i : Świadectwo wiary w katechezie. „Seminare”. Kraków – Ląd 1981 s. 91;
Wielką rolę w kształtowaniu ludzi do konkretnej pracy apostolskiej widzi ks. B l a c h n i c k i we
wspólnotach dających całościową formację chrześcijańską (F. B l a c h n i c k i : Zawód: świecki teolog. „Tygodnik Powszechny”. R. 25: 1971 nr 22 s. 3).
28
Te n Ŝ e: Katechetyka fundamentalna, dz. cyt., s. 144.
25
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chetyczny zasadniczo jest w stanie dokonać dzieła wbudowania młodego, dorastającego pokolenia w Kościół Chrystusowy29.
Zapomniano o środowisku, które ma – zdaniem naszego autora – decydujący
wpływ na rozwój i utrzymanie wiary. A zarówno doświadczenie, jak i psychologia religii wskazują, Ŝe wiara, zwłaszcza dziecka, normalnie biorąc, nie moŜe się
rozwijać bez oparcia na wierze i Ŝyciu religijnym najbliŜszego otoczenia. Dziecko dochodzi do zaktualizowania swych postaw religijnych przez partycypację w
religijnych postawach dorosłych, zwłaszcza tych, z którymi jest blisko związane
przez miłość i codzienne kontakty30.
Powodzenie wysiłku działalności duszpasterskiej, mającej na celu budowanie wspólnoty Kościoła, w duŜej mierze będzie zaleŜało takŜe od tego, czy ten
Kościół w przepowiadaniu, a zwłaszcza w katechezie będzie mógł być dostrzeŜony i przyjęty przez katechumenów. Katecheza o Kościele i w Kościele
będzie bowiem jakby zawieszona w próŜni, jeŜeli Kościół będzie tylko jakąś
abstrakcyjną ideą, a nie rzeczywistością, której moŜna doświadczyć i przeŜyć we
wspólnocie31.
Podobnie jest z programem katechetycznym. Kościół nie moŜe być tylko
umiejscowiony w pewnej ilości jednostek tematycznych przewidzianych na daną
klasę, ale cały program katechetyczny naleŜy uwaŜać za miejsce, w którym Kościół musi być obecny. Istotne jest to, aby cała katecheza prowadziła do Kościoła, aby poszczególne wątki tematyczne czy aspekty katechezy podobne były do
strumieni wpadających do jednego morza. Wtedy katecheza będzie mogła osiągnąć to, Ŝe ci, którzy są jej odbiorcami, znajdą swoje właściwe miejsce w Kościele i w ten sposób Kościół będzie wzrastał ku swojej pełni32. Dlatego teŜ za
główną metodę, gwarantującą skuteczność katechezy, naleŜy uwaŜać – według
ks. Blachnickiego – stworzenie moŜliwości przeŜycia wspólnoty chrześcijańskiej. NaleŜy więc dąŜyć do tego, aby budować z grupy katechizowanej prawdziwą wspólnotę, w której byłyby obecne wszystkie tworzące ją elementy33.

29

F. B l a c h n i c k i: Laikat w funkcji proroczej Kościoła. „Homo Dei”. R. 36: 1967 nr 4 s.

160.
30

Te n Ŝ e: Katechetyka fundamentalna, dz. cyt., s. 299; Momentem decydującym jest środowisko Ŝywej wiary (...). Nie wystarczy jednak dla dzieci świadectwo dzieci wierzących. Dzieci
potrzebują świadectwa dorosłych, ludzi dojrzałych (...). Nie chodzi o dublowanie katechezy, ale o
to, Ŝeby dać świadectwo swojej Ŝywej wiary (F. B l a c h n i c k i: Świadectwo wiary w katechezie, dz.
cyt., s. 92).
31
F. B l a c h n i c k i: Kościół a katecheza. „Katecheta”. R. 11: 1967 nr 4 s. 160.
32
Te n Ŝ e: Katechetyka fundamentalna, dz. cyt., s. 245—247; por. Te n Ŝ e: Nowe próby ujęcia
katechezy inicjacyjnej. „Katecheta”. R. 12: 1968 nr 1 s. 16.
33
Te n Ŝ e: Katechetyka fundamentalna, dz. cyt., s. 145.
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Owocność wysiłków katechety będzie jednak przede wszystkim uzaleŜniona
– jak juŜ to wspomnieliśmy – od środowiska wiary. Cały Kościół, a więc:
wspólnota parafialna, rodzinna, liturgiczna, musi być podmiotem katechezy i
wychowania chrześcijańskiego. W tym kontekście rola urzędowego katechety
jest raczej pomocnicza. Jest to zresztą według autora „Katechetyki fundamentalnej” główna teza ruchu odnowy katechetycznej, który zmierza w kierunku jak
najdalej idącego „ukościelnienia” katechezy. Punkt cięŜkości wysiłków katechetycznych, oczywiście bez zaniedbania i pomniejszania osiągnięć samej katechezy
na swoim terenie, musi więc dzisiaj być przesunięty w kierunku odbudowania
rodzinnej i parafialnej społeczności kościelnej, która mogłaby przyjąć na siebie i
rozwinąć zaszczepioną na chrzcie św. wiarę młodego pokolenia34.
Rodzi się więc postulat solidnej katechezy dorosłych. Nie wynika on jednak
tylko z faktu przyjętej praktyki chrztu niemowląt w Kościele czy teŜ potrzeby
uzupełnienia katechezy, która z róŜnych powodów nie została właściwie przeprowadzona w swoim czasie. Katecheza dorosłych jest konieczna sama w sobie z
tego powodu, Ŝe świadomość wiary chrześcijanina musi wzrastać równoległe do
ogólnego procesu dojrzewania Ŝyciowego. Wynika więc ona z ogólnego prawa
rozwoju i z natury Ŝycia chrześcijańskiego, które ciągle domaga się weryfikacji.
Katecheza dorosłych jest dla ks. Blachnickiego konieczna, jeśli Kościół we
współczesnym świecie ma pozostać Ŝywotny i aktywny35.
W świetle tych postulatów kluczowym problemem dzisiejszego duszpasterstwa, dla naszego autora, jest zadanie wychowania osobowo rozbudzonych i
zaangaŜowanych chrześcijan we wspólnocie Kościoła. To z kolei łączy się z
koniecznością wprowadzenia do duszpasterstwa róŜnych akcji typu „katechumenalnego”, które by na wzór starochrześcijańskiego katechumenatu wychowywały
do chrześcijańskiej dojrzałości36. Wielką szansą w tym względzie było dla ks.
Blachnickiego przywrócenie w 1972 r., w ramach posoborowej odnowy liturgii,
instytucji katechumenatu w Kościele. W myśl załoŜeń Ordo Initationis Christianae Adultorum, inicjacja chrześcijańska dorosłych nie polega bowiem tylko na
przyjęciu sakramentów inicjacji, ale na dłuŜszym procesie wychowawczym, w
czasie którego następuje nie tylko teoretyczne zapoznanie się z prawdami wiary,

34

Te n Ŝ e: Teologia Pastoralna Ogólna, dz. cyt., s. 378; Gdybyśmy połowę naszego trudu
katechetycznego przeznaczyli na to, aby pracować nad odnową rodziny, rezultat naszego trudu
byłby o wiele owocniejszy. W katechezę wkładamy 90% naszego wysiłku i wierzymy, Ŝe osiągnie
ona swój skutek, Ŝe wychowamy nowe pokolenie ludzi wierzących. A Ŝycie ciągle zaprzecza temu
(F. B l a c h n i c k i: Świadectwo wiary w katechezie, art. cyt., s. 92.
35
Te n Ŝ e: Teologia Pastoralna Ogólna, dz. cyt., s. 376—377.
36
Te n Ŝ e: Formacja słuŜby liturgicznej jako jedna z form młodzieŜowego deutrokatechumenttu w parafii. W: Biblioteka Animatora, z. II, bmwr., s. 53 i 3.
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ale wdraŜanie do Ŝycia wiary, ze wszystkimi konsekwencjami moralnymi i włączeniem do konkretnej wspólnoty chrześcijańskiej37.
Reasumując powyŜsze rozwaŜania, moŜna powiedzieć, Ŝe w procesie urzeczywistniania się Kościoła w ramach katechezy, musi być uwzględniony aspekt
personalistyczny i eklezjologiczno-wspólnotowy. Niezwykle istotną rolę w tej
funkcji wprowadzania wciąŜ nowych pokoleń do wnętrza Kościoła odgrywa
świadectwo „typu Pawłowego”, będące skutkiem osobowego spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym38. To świadectwo jest tak waŜne, gdyŜ ma w sobie
moc rozbudzania Ŝywej wiary w Chrystusa. Nie chodzi tutaj tylko o innych, ale i
o samego świadczącego, gdyŜ – zdaniem ks. Blachnickiego – nie moŜna być
chrześcijaninem, jeŜeli się nie potrafi swej wiary przekazać innym. JeŜeli nie
potrafi się świadczyć wobec innych, to nie potrafi się zachować wiary dla siebie:
OtóŜ trzeba w tym punkcie zrewidować nasz program katechetyczny, sprawę
postawić bardziej zdecydowanie i mocno oraz przejąć się tymi wypowiedziami
Pisma św., które mówią, Ŝe wyznanie wiary i świadczenie jest konieczne do zbawienia (por. Rz 10, 9—19; 2Kor 4, 13; Mt 10, 32—33)39.

37

Te n Ŝ e: Ordo Initiationis Christianae Adultorum. „Collectanea Theologica”. A. 43: 1973
f.1 s. 51—55.
38
Specyfika apostolstwa świeckich – według ks. B l a c h n i c k i e g o – polega przede wszystkim
na świadectwie ich Ŝycia (por. KK 35, 12; DM 5). W związku z tym ks. B l a c h n i c k i, sięgając do
Nowego Testamentu, rozróŜnia dwa typy świadectwa: typu Janowego oraz typu Pawłowego. Typ
pierwszy świadectwa (por. 1 J l, l—3) dotyczy faktu historycznego, a więc rzeczywistości zewnętrznej, obiektywnej. Jest to świadectwo o tym, co Apostołowie widzieli, słyszeli i czego
dotykały ich ręce. Zupełnie inne jest świadectwo, którego typowym przedstawicielem jest św.
Paweł (por. Dz 9, 3—6). Jego Ŝycie jest nieustannym dawaniem świadectwa o nowym Ŝyciu, jako
skutku spotkania z Chrystusem pod Damaszkiem. Dla Pawła było to spotkanie z Chrystusem
Zmartwychwstałym i Uwielbionym, a więc z Jezusem, który Ŝyje i z którym moŜna się spotkać w
Duchu Świętym. Świadectwo Pawła jest więc świadectwem wiary. Obydwa typy świadectwa
tworzą całość, zawsze teŜ muszą występować łącznie i wzajemnie się uzupełniać, ale według
naszego autora świadectwo typu Pawłowego jest w chrześcijaństwie czymś fundamentalnym i
koniecznym. Świadectwo typu Janowego jest takŜe świadectwem koniecznym, ale w stosunku do
świadectwa Pawłowego jest ono czymś pomocniczym, czymś co warunkuje w jakimś sensie tamto
świadectwo. Nie chodzi bowiem w pierwszym rzędzie o to, Ŝeby zaświadczyć, Ŝe kiedyś na ziemi
Ŝył Jezus, ale przede wszystkim trzeba świadczyć o tym, Ŝe Chrystus nadal Ŝyje i działa, Ŝe jest
Panem i mocą swego Ducha prowadzi ludzi do pełni Ŝycia przez zjednoczenie z Sobą. Wynika to
według ks. B l a c h n i c k i e g o po prostu z istoty chrześcijaństwa, które nie jest li tylko jakąś
doktryną czy systemem etycznym, ale chrześcijaństwo to przede wszystkim Osoba Jezusa
Chrystusa, który dokonawszy dzieła odkupienia został ustanowiony Kyriosem i który konstytuuje
nową rzeczywistość. Tą rzeczywistością jest bezpośrednia, osobowa relacja człowieka do Osoby
Chrystusa i zjednoczenie z Nim w Duchu Świętym (Świadectwo wiary w katechezie, dz. cyt., s.
39
83—86
Te
). n Ŝ e: Świadectwo wiary w katechezie, dz. cyt., s. 94—95.
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Doprowadzenie do dojrzałości chrześcijańskiej jest moŜliwe tylko we
wspólnocie, w której jest dawane świadectwo Ŝywej wiary40. Na katechezie winno się to dokonywać poprzez świadectwo samego katechety oraz przez dąŜenie
do stworzenia moŜliwości przeŜycia wspólnoty w grupie katechizowanych. Podstawowym zadaniem w tym kontekście jest odnowienie wspólnot rodzinnych,
które byłyby w stanie jako Kościół domowy przejąć funkcję katechumenatu.
Doświadczenia i badania wykazały – nauczał ks. Blachnicki – Ŝe ludźmi wierzącymi, praktykującymi pozostają tylko te dzieci i ta młodzieŜ, która wychodzi z
rodzin praktykujących, ze środowiska rodzinnego, w którym wiara jest praktykowana. Te dzieci nawet bez nauki religii pozostają wierzące i praktykujące.
Natomiast, jeŜeli nie ma fundamentów w Ŝyciu rodzinnym, to nawet nauka religii
wiele nie pomoŜe. Pomimo tego, Ŝe o tym wiemy, to nie potrafimy konsekwentnie
działać (…). Przyszłość Kościoła zaleŜy od odnowy rodziny, rodziny jako środowiska wiary, jako katechumenatu. W tym kierunku powinno rozpocząć się jakieś
działanie. Ale niestety, wszyscy wierzą raczej w naukę religii41.
W związku z tym jawi się usilna potrzeba przywrócenia i odnowy katechumenatu w Ŝyciu współczesnego Kościoła42. Aby bowiem wprowadzić człowieka
w Ŝycie wiary i w Ŝycie wspólnoty chrześcijańskiej, nie wystarczy sama katecheza, choćby najlepsza. Stwierdzono, Ŝe katecheza owszem, ale jeŜeli nie dojdzie
do tego praca w rodzinie, jeŜeli nie będzie Ŝycia w parafii jako wspólnocie, to
sama katecheza nie wystarczy. Jeden z francuskich teoretyków odnowy katechezy
sformułował tezę, Ŝe katecheza, która nie prowadzi do Kościoła, prowadzi do
niewiary. Co to znaczy? Katecheza ma prowadzić do Kościoła, ale Kościoła w
znaczeniu wspólnoty, a nie jakieś abstrakcji. Katecheza ma wprowadzić w Ŝycie
wspólnoty kościelnej, czyli ma spełniać rolę dawniejszego katechumenatu, który
wdraŜał w Ŝycie wspólnoty (…). Te wszystkie analizy i doświadczenia prowadzą
do jednego wniosku: trzeba przywrócić autentyczny katechumenat Ŝyciu współczesnego Kościoła (…). To jest funkcja Kościoła, o której Kościół musi stale
myśleć, o którą musi się troszczyć43.

40

Por. Te n Ŝ e: Analiza, diagnoza i terapia. „Tygodnik Powszechny”. R. 27: 1973 nr 10 s. 1.
Te n Ŝ e: Sympatycy czy chrześcijanie, dz. cyt., s. 83 i 86.
42
Por. Te n Ŝ e: Katechumenat na dzisiejszą godzinę, dz. cyt., s. 2.
43
Te n Ŝ e: Sympatycy czy chrześcijanie, dz. cyt., s. 34—35 i 37.
41
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Katecheza rodzinna

O znaczeniu rodziny w wychowaniu dziecka przekonani są dzisiaj nie tylko
przedstawiciele pedagogiki reprezentujący nurt katolicki, ale takŜe pedagodzy
bez wyraźnych deklaracji ideowych1. Wszyscy oni zgodnie podkreślają niepodwaŜalną wartość rodziny dla rozwoju człowieka. Odnowa świata idzie przez
rodziny2. Rodzina bowiem odpowiada najgłębiej naturze człowieka. Rodzice
mają teŜ niezbywalne prawo do wychowywania religijnego swoich dzieci3. Stąd,
jak czytamy w tekstach II Synodu Plenarnego w Polsce waŜnym zadaniem jest
(...) uświadamiać rodzicom, Ŝe katecheza i formacja parafialna uzupełniają formację dokonującą się w domu rodzinnym4. Katecheza jest zadaniem i powinnością rodziców. Oni odpowiadają przed Bogiem za jej owocność. W tym zadaniu
mogą liczyć na szczególne zrozumienie i pomoc ze strony Kościoła, który szanując autonomię rodziny, wspiera ją w wysiłkach katechetycznych. Katecheza ta
jest rozumiana jako świadectwo, które uczy okazjonalnie w sposób stały i codzienny (por. DOK 255).
Sam termin „katecheza rodzinna” często zawęŜany jest jedynie do prób realizowania katechezy w środowisku rodzinnym lub, w odróŜnieniu od katechezy
w rodzinie, ograniczany do współpracy rodziców z katechezą szkolną i parafial1

Zob. B. S i n i a r s k a: Wychowanie w rodzinie – dla rodziny. CTh 50 (1980) s. 13—19.
Zob. J a n P a we ł I I: List do Rodzin. Watykan 1994 n. 1; zob. takŜe – J a n P a we ł I I: Być
człowiekiem sumienia. Oprac. K. Gr yz. Kraków 1998 s. 238.
3
Por. Z. B r z e z i n k a: Katecheza rodzinna. W: Wokół katechezy w Archidiecezji Katowickiej.
Katowice 1997 s. 40.
4
II Synod Plenarny (1991—1999). Powołanie do Ŝycia w małŜeństwie i rodzinie. Poznań
2001 n. 36 s. 41.
2
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ną. Obecnie rozumienie katechezy rodzinnej jest jednak znacznie szersze i pełniejsze5.
W nauce Vaticanum II, Synodzie Biskupów z roku 1977 i 1980 oraz Adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Catechesi tradendae (1979) i Familiaris consortio (1981), znajduje się charakterystyka rodziny chrześcijańskiej jako środowiska
katechetycznego przepowiadania słowa BoŜego. PoniewaŜ wszyscy członkowie
Kościoła stanowią wspólnotę Ludu BoŜego, który z natury swojej jest misyjny
(por. RM 26 nn.), dlatego teŜ kaŜdy wierzący posyłany jest na mocy sakramentów do głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie zmartwychwstałym. KaŜda więc
wspólnota kościelna, zwłaszcza rodzina, stanowi środowisko realizacji potrójnej
misji Chrystusa, m.in. katechetycznej. Obok parafialnych i szkolnych środowisk
wychowawczych, ona właśnie – jako naturalna wspólnota Ŝycia i miłości, a zarazem religijno-kościelna struktura – wychowuje swoich członków w wierze. Nie
chodzi tylko o świadectwo Ŝycia chrześcijańskiego, ale trzeba iść dalej. Jan Paweł II uwaŜa, Ŝe: rodzice chrześcijańscy niech starają się w Ŝyciu rodzinnym
podejmować i prowadzić dalej formację, otrzymaną skądinąd w sposób metodyczny (CT 68). To oznacza, w dosłownym tego słowa znaczeniu, Ŝe rodzice są
pierwszymi katechetami dla swoich dzieci (por. DOK 255). Z tej teŜ racji działalność katechetyczna w rodzinie ma swój bardzo szczególny charakter, niczym
w Ŝaden sposób nie zastąpiony (por. CT 68).
RozróŜnia się – ściśle ze sobą powiązane – trzy podstawowe nurty, które
uzasadniają konieczność katechezy rodzinnej: w pierwszym mówi się o pielęgnowaniu i rozwijaniu pośród rodzin idei, zasad, form i metod wychowania
chrześcijańskiego; drugi wskazuje na wypełnianie przez rodzinę funkcji Kościoła domowego, a w trzecim jest mowa o prowadzeniu w domu właściwej katechezy. Na temat tych nurtów oraz katechetycznej funkcji wypowiadali się wielokrotnie biskupi, teolodzy i duszpasterze oraz świeccy6.
Proces wychowania domaga się poświęcenia czasu dla dzieci i młodzieŜy.
W tym kontekście nie moŜemy się dziwić wypowiedzi Kościoła, kiedy mówi w
Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim (DWCH), Ŝe rodzice mają obowiązek
rodzenia dzieci i wychowania ich na łonie rodziny (DWCH 3; zob. KDK 52).
Katechizm Kościoła katolickiego zachęca rodziców, by rozpoczynali wychowanie dzieci do wiary juŜ od wczesnego dzieciństwa (por. KKK 2226). Takie wychowanie zaczyna się juŜ wówczas, gdy członkowie rodziny pomagają sobie
5

Zob. E. O s e ws k a: Katecheza rodzinna. W: Słownik małŜeństwa i rodziny. Red. E. O z o r o ws k i. Warszawa–Łomianki 1999 s. 186—187.
6
Fakt ten potwierdza m.in. Instrukcja Episkopatu Polski nt. Współpracy duszpasterzy z rodzicami w katechizacji dzieci i młodzieŜy. WDK 8 (1980) s. 169—174; prawo to i zarazem obowiązek zostały takŜe dobitnie podkreślone w Adhortacji apostolskiej Catechesi tradendae z 1979 r.
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wzajemnie we wzrastaniu w wierze przez świadectwo Ŝycia chrześcijańskiego
zgodnego z Ewangelią. W tym kontekście naleŜy podkreślić, Ŝe katecheza rodzinna powinna poprzedzać i ubogacać pozostałe formy nauczania wiary i nieustannie im towarzyszyć7. Nakaz ten najpełniej uzasadnia teŜ samo Ŝycie, które –
w celu skuteczności procesu katechetycznego oraz duszpasterstwa – wskazuje na
konieczność podjęcia katechetycznej współpracy z rodziną. śadna z katechez nie
odniesie oczekiwanych rezultatów bez świadomego i odpowiedzialnego współudziału rodziny8.

I. Oddziaływanie duszpasterskie na rodziców chrześcijańskich
Według uchwał II Synodu Plenarnego przygotowanie do odpowiedzialnej
realizacji powołania małŜeńskiego i rodzinnego winno wiązać się z jego całościową formacją ludzką i chrześcijańską9. Jest rzeczą naturalną, Ŝe realizują ją
małŜonkowie nie tylko poprzez przekazywanie daru Ŝycia (por. KKK 2221), ale
przede wszystkim przez wychowanie religijne i katechezę udzielaną dzieciom w
domu rodzinnym.
Kościół zatroskany o dzieci, młodzieŜ i rodzinę ma świadomość, Ŝe konieczna jest współpraca z rodzicami. PoniewaŜ sami rodzice potrzebują formacji,
dlatego podejmuje się inicjatywy wychodzące naprzeciw takiemu oczekiwaniu10.
Podstawowym warunkiem przygotowania rodziny do pełnienia funkcji religijnej
oraz uaktywnienia w katechezie jest ukształtowanie w tej wspólnocie poprawnej
struktury więzi i funkcji wychowawczych. SłuŜy temu rozwijana w ostatnich
latach w Kościele akcja pedagogizacyjna rodziców oraz duszpasterstwo i poradnictwo w parafiach11. Poprzez kontakty osobiste, spotkania, kursy naleŜy pomagać im w podjęciu – dzisiaj szczególnie waŜnego – zadania, jakim jest wychowanie w wierze swoich dzieci (por. DOK 227). PoniewaŜ nieprawidłowości w
funkcjonowaniu rodzin są dzisiaj takŜe przeszkodą w formowaniu ich religijności, stąd sprawą bardzo waŜną okazuje się kształtowanie poprawnych postaw
moralnych członków rodzin i wartości w ich codziennych odniesieniach. Przygotowanie poszczególnych rodzin do samowychowania w ramach oddziaływań
7

Por. Z. B r z e z i n k a, dz. cyt., s. 40.
Por. M. M a j e ws k i: Zainteresowanie katechezą rodzinną i próby jej interpretacji. RTK 22
(1975) z. 6 s. 39—53; zob. teŜ – P. P o r ę b a: Pedagogizacja rodziców. SW 6 (1969) s. 422—423.
9
II Synod Plenarny (1991—1999). Powołanie do Ŝycia w małŜeństwie i rodzinie, dz. cyt., n.
37 s. 41.
10
Por. Z. B r z e z i n k a, dz. cyt., s. 41.
11
Por. J. K o r yc k i: Współdziałanie kapłana z rodziną w zakresie wychowania chrześcijańskiego. C 5 (1981) s. 97—108.
8
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formacyjno-wychowawczych musi postępować równolegle z dokonującym się
wychowaniem religijnym. Dobrze więc będzie, gdy dokona się ono spontanicznie w oparciu o autentyczne postawy i przykład samych rodziców. Natomiast w
sytuacji dalszego rozwoju tegoŜ procesu o nowe zadania, potrzeba będzie działania rodziców wedle ściśle określonych reguł.
Proces ten moŜna sprowadzić do kilku ogólnych zasad. Pierwsza dotyczy
uświadomienia i wpojenia rodzicom prawdy, Ŝe posiadają niezbywalne prawo do
wychowania swego potomstwa. Prawo to staje się jednocześnie zobowiązaniem
do wychowania dzieci według własnych tradycji religijnych i kulturowych, przy
pomocy koniecznych środków, narzędzi czy instytucji, które w wychowaniu
winny wspomagać rodzinę12. Wypływa ono z racji wszczepienia wszystkich
członków rodziny w Kościół przez sakramenty inicjacji, dzięki czemu stają się
oni w pełni cząstką Ludu BoŜego (zob. DA 10; DWCH 3; KK 11).
Według drugiej racji – rodzice, będąc wychowawcami swych dzieci, uczestniczą w potrójnej misji Chrystusa i stąd powinni oni formować w nich na wzór
Chrystusa mentalność chrześcijańską; wzbudzać pełniejszą więź personalną z
Bogiem przez umiejętność odczytywania w modlitwie, liturgii i apostolacie Jego
znaków oraz miłości; inspirować do Ŝycia modlitwą, wyznaniem i apostolatem
wiary. Metodami tego działania mogą być spontaniczne oraz świadome akty:
nadawanie znaczenia pojęciu „dom”, radość ze wspólnoty i posiłku przy stole,
przeŜywanie razem w wymiarze ludzkim i religijnym gestów, znaków miłości;
nauki wzajemnego obdarowywania się róŜnymi dobrami i wartościami jak
wdzięczność, oddanie, szczerość: apostołowania słowem i czynem oraz prowokowanie do spontanicznej słuŜby 13.
Z kolei trzecia zasada polega na tworzeniu symbiozy wartości ludzkich
i ewangelijnych oraz na sprowadzaniu rodziny do szczególnego, permanentnie
oddziaływującego na swoich członków środowiska. Na wyjątkowość podmiotu
receptywnego, ludzkich i ewangelizacyjnych walorów tej katechezy literatura
wskazuje jednoznacznie14. Do tego celu powinna prowadzić specjalnie zorganizowana akcja duszpasterska Kościoła, której podstawowym trzonem jest katecheza dorosłych15. W taki to sposób przygotowano by w niej rodziców na rzeczywistych katechetów swoich dzieci. Pełną i skuteczną realizację tego zadania
12
Por. K o n fe r e n c j a E p i s k o p a t u P o l s k i: Dyrektorium Katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce. Kraków 2001 n. 127 s. 89—90.
13
Por. Z. N a r e c k i: Duszpasterstwo zwyczajne w parafii a urzeczywistnianie Kościoła. Lublin 2002 s. 233.
14
Por. J. B a g r o wi c z: Z problematyki katechizacji rodziców. AK 71 (1979) z. 424–425 s.
205—212; I. D u d e k: MoŜliwości i granice katechizacji w rodzinie. Lublin 1982 (mps).
15
Zob. R. N i p a r k o: Katecheza dorosłych. Poznań 1987.
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naleŜy widzieć w róŜnych nurtach katechezy dorosłych; katechumenacie; katechezie parafialnej, liturgii, udzielaniu sakramentów i diakonii; skierowanych na
rodzinę specjalnych słuŜbach duszpasterstwa i apostolatu; szerokiej współpracy
Kościoła oraz parafii z poszczególnymi rodzicami.

II. Właściwa katecheza rodzinna
Problematyka ta dotyka dwu zagadnień: pierwsze dotyczy podmiotowej
funkcji rodziny uczestniczącej w róŜnego typu katechezach; druga związana jest
ściśle z katechezą rodzinną, którą wraz z katechumenatem winien realizować
„Kościół domowy”. Rodzina, mająca swój udział w posłannictwie prorockim
Chrystusa, powinna być wspólnotą ewangelizowaną i ewangelizującą, a więc
taką, która przyjmuje, a zarazem głosi słowo BoŜe; w której zakorzenia się
Ewangelia i z której Ewangelia rozkrzewia się; w której udziela się pierwszej
katechezy i skutecznie przekazuje Ewangelię poszukującym (por. CT 68; FC 52).
Spełniając misję prorocką Chrystusa w rodzinie prowadzony teŜ jest swoisty
katechumenat, gdyŜ dzięki ewangelizacji staje się ona środowiskiem inicjacji
chrześcijańskiej oraz uczy się w niej pójścia za Chrystusem (por. FC 39). W ten
sposób dzieci po raz pierwszy doświadczają tego, czym jest Kościół16.
Choć bardzo trudno jest oddzielić funkcję katechetyczną od rodzinnych
form współpracy, jednak wyróŜnia się cechę, która czyni rodzinę podmiotem
sprawczym, zakłada jej formację i aktywny wkład w katechezę17. Przedstawione
przez Instrukcje Episkopatu zadania samokształceniowe, pedagogiczne, katechizacyjne i doradcze zakresy współpracy, moŜna traktować juŜ jako pewne formy
katechezy rodzinnej, pod warunkiem, Ŝe uczestnicząca w nich rodzina przejawi
świadome zaangaŜowanie. RóŜne więc stopnie zaangaŜowania rodzin stwarzają
podstawę ku temu, by traktować ją za faktyczny, podąŜający ku usamodzielnieniu się ośrodek katechezy. WaŜną jednak sprawą jest uświadomienie wszystkim,
którzy stwarzają róŜnorakie moŜliwości zaangaŜowań rodziny, na tę, zmierzającą
do formowania rodziny jako podmiotu katechezy, orientację. Stąd istotą katechizacji rodzin jest stałe pobudzanie, utrwalanie i rozwijanie w nich funkcji katechetycznej. Systematyczność bowiem kierowania odpowiednich oddziaływań
adresowanych do rodziny, umoŜliwi rodzicom współuczestnictwo w katechizacji, w konsekwencji zaś – kontynuowanie procesu budowania Kościoła domo16

Por. T. S yc z e ws k i: Sakrament małŜeństwa w nowym Katechizmie Rzymskim. W: Misterium liturgii w Katechizmie Kościoła katolickiego. Red. J. K o p e ć, H. S o b e c z k o, R. P i e r s k a ł a.
Opole 1995 s. 158.
17
Por. E. We r n e r: Familienkatechese – Gemeindekateche: Wer braucht wen?. W: Gottesbeziehung in der Familie. Red. A. B i e s i n g e r, H. B e n d e l. Ulm 2000 s. 157.
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wego. Temu celowi słuŜą: katechetyczne kształtowanie świadomości więzi rodziny z Kościołem Chrystusa w Duchu Świętym; kształtująca zmysł wiary posługa liturgiczno-sakramentalna; indywidualna i grupowa modlitwa; świadomość
posłannictwa wobec świata w słuŜbie miłości; uznanie własnych ograniczeń.
Wachlarz oddziaływań na rodzinę, która umoŜliwi róŜne formy jej uczestnictwa
i rozwijania odpowiednich dyspozycji, musi być wszechstronny. Budując rodzinę jako sakramentalną wspólnotę Ŝycia i miłości, buduje się fundament dla właściwej katechezy rodzinnej. Jak widać, katecheza rodzinna zakłada dwa podstawowe warunki: misję Kościoła całościowo ukierunkowaną na katechetyczne
upodmiotowienie rodziny oraz specjalne działania duszpastersko-apostolskie
parafii, dzięki którym wykształci się rodzinne formy katechezy. W tej perspektywie uformowanie rodzin jako ognisk, podmiotów Ŝywej wiary, jest punktem
docelowym duszpasterstwa w parafii18.
Do istotnych zagadnień związanych z katechezą rodzinną naleŜy jej istota,
zasadnicza forma i metody. Problem zaś jest złoŜony, poniewaŜ dotyka innych
aspektów misji duszpasterskiej. RóŜnie rozwijająca się w ciągu wieków katecheza rodzinna wypracowała szereg form aktualnych do dziś. Wymienić tu moŜna
m.in.: rekolekcje stanowe, katechezę dorosłych, stałe i okresowe pogadanki oraz
wykłady, uniwersytety dla rodziców, systematyczne spotkania z Biblią, głośne
czytanie lektur, kręgi rodzinne i intronizacje Pisma św., wspólne modlitwy. Są to
mniej lub bardziej sankcjonujące katechezę elementy, które prowadzą w róŜnym
stopniu do katechezy rodzinnej. W szczególny sposób naleŜy zwrócić uwagę na
rodzinne formy inicjacyjne związane z liturgią i Ŝyciem sakramentalnym oraz
praktykowane w grupach religijno-apostolskich, gdyŜ one zbliŜają tę katechezę
najpełniej do istoty. Szczególnie waŜne są jej dwie cechy: wspólnotowość i eklezjalność.
We wspólnocie zawarty jest bowiem warunek przygotowawczy katechezy,
który dla jej skuteczności musi być w rodzinie i Kościele stale rozwijany. Warunek ten funkcjonuje na zasadzie sprzęŜenia zwrotnego: rodzina nabywa od Kościoła ducha wspólnotowego po to, aby jako wspólnota mogła przeobraŜać jego
struktury. Stąd oddziaływanie struktur Kościoła powinno kierować się zasadą
wspólnotowości, np. w katechezie i w liturgii. Wspólnotowość ta w przypadku
naturalnej wspólnoty Ŝycia i miłości, którą jest rodzina, posiada wyjątkowy wydźwięk19. Jest najbardziej skuteczną metodą katechezy, zarazem najistotniejszym

18

Por. M. M a j e ws k i: Katecheza wspólnoty, we wspólnocie i dla wspólnoty. RTK 28 (1981)
z. 6 s. 105—115.
19
Por. J. K o r c z: Katecheza we wspólnocie. MP 10 (1978) s. 115—121.
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zarysem apostolatu czy teŜ katechumenatu20. Realizacja wspólnotowego kształtu
parafii i jej struktur stanowi podstawowy cel katechezy21.
Wspólnotowe formy i metody obecne w katechetycznym upodmiotowieniu
rodzin zasadniczo dopełniają równieŜ te, które strukturę Kościoła. PoniewaŜ zaś
rodzina ma stawać się „Kościołem domowym” w pełnym tego słowa znaczeniu,
dlatego istotne jest zwrócenie uwagi na formy katechizacji dzieci i młodzieŜy,
dorosłych i rodzin, współpracę duszpasterstwa i rodzin w przygotowaniu do
chrztu, I Komunii, bierzmowania, sakramentu małŜeństwa i chorych. TakŜe duŜe
znaczenie posiadają zorganizowane inicjatywy formalnych i spontanicznych
struktur religijno-kościelnych, które w róŜnym stopniu wspierają rodziny. Konsekwencją respektowania eklezjalności winna stać się katecheza rodziny – domowego Kościoła, której platformę stanowi respektujący jej zasady Kościół22.
Rodzina oraz cały Kościół to rzeczywistości wciąŜ doskonalące się, tak od
strony naturalnej jak i działającej Łaski. Jest to zarazem ich zadanie, które realizują we wzajemnej pracy, urzeczywistnianej wedle zasady uczestniczenia w
funkcjach: kapłańskiej, profetycznej i królewskiej. Wypełniając te funkcje, stają
się środowiskami katechezy, która zawiera kulminację oczekiwań, istotę tego,
czym powinny być te bosko-ludzkie rzeczywistości. Główną bowiem ideą katechezy rodziny jest kształtowana z Chrystusem, w Chrystusie i przez Chrystusa
wspólnota miłości23.

III. Pomoc parafii w rozwoju katechetycznej podmiotowości rodziny
Oprócz katechezy w ramach rodziny, waŜna jest takŜe katechizacja rodzin
we wspólnotach parafialnych24. Podstawę kształtowania katechetycznej podmiotowości rodziny stanowi parafia, w swych licznych funkcjach socjalizacyjno20

Por. J. Wi l k: Katecheza jako podstawowa funkcja katechumenatu rodzinnego. Studium
pedagogiczno-pastoralne. Lublin 1976 (mps) s. 82 nn.; zob. B. D r e h e r: Katechese – Gemeinde.
Graz 1970.
21
Por. H. D o b i o s c h: Rola wspólnoty parafialnej w przekazie wiary i inicjacji chrześcijańskiej. WUDO 4–5 (1987) s. 150 nn.; J. D a v i d: Die Familie. W: Sacramentum Mundi. Theologisches Lexikon die Praxis. Bd. 2 Freiburg 1968 s. 15—16.
22
Por. K. To r l a: Katecheta i rodzice (Formy współpracy). W: Odnowiona liturgia małŜeńska. Pokuta chrześcijańska. Red. W. Wo j d e c k i. Warszawa 1980 s. 63 nn.; S. Tu r k o ws k i:
Wspólna troska i wspólna odpowiedzialność. (Konferencje na temat współpracy rodziców z katechezą parafialną). WWK 10–11 (1976) s. 311—315.
23
Por. F. B l a c h n i c k i: Kościół a katecheza. Kat. 11 (1967) s. 97—103 i 156—160.
24
Por. J. S t a l a: Uczyć prawdy i w prawdzie. W: W trzecie tysiąclecie. Komentarz pastoralny
do dokumentów II Polskiego Synodu Plenarnego. Tarnów 2002 s. 48.
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religijnych25. W interesie wspólnoty parafialnej leŜy stała troska o rodzinę jako
jej naczelną religijno-apostolską strukturę.
Pierwszą, podstawową troską parafii jest stałe uświadamianie rodzinie znaczenia katechezy. Pomoc w tym kierunku powinna przyjść od duszpasterstwa
parafialnego26. Zasadniczym warunkiem utwierdzania rodziny w tej funkcji jest
pogłębianie jej wspólnotowo-religijnego wymiaru, m.in.: poprzez wspomaganie
jej w kształceniu się i samowychowaniu, duszpasterstwo rodzin, systematyczną
pracę formacyjną. Nieodłączne wsparcie – obok duszpasterstwa – winien stanowić wszelki apostolat, zwłaszcza angaŜowanie samych rodzin w dzieła oraz ruchy religijno-kościelne parafii. Nowa wizja, ukierunkowanego na rodzinę duszpasterstwa, zakłada jego inicjacyjno-pedagogizacyjne sprofilowanie oraz zaangaŜowanie we współpracę z ruchami, zwłaszcza zrzeszającymi rodziny. Tę
współpracę katechetyczną z duszpasterstwem, która czyni rodzinę podmiotem,
naleŜy widzieć w dwóch równolegle postępujących nurtach: eksponowanej w
Instrukcji Episkopatu katechizacji systematycznej27 oraz rozwijanej na stałe katechizacji rodziców i dorosłych28. Generalne ukierunkowanie katechezy parafialnej ku rodzinie i wzmacnianie z nią współpracy, stanowi drogę skutecznego
rozwoju nie tylko katechezy rodzinnej, ale takŜe całego dzieła katechetycznego.
PoniewaŜ rodzina jest wyjątkowym i wszechstronnym terenem katechezy, problem ten zyskuje szczególną rangę, przede wszystkim z punktu widzenia duszpastersko-apostolskich moŜliwości oraz współpracy29.
Osobnym zagadnieniem jest organizowanie w parafii sprawnie działającej
katechezy rodzinnej. Tworzenie komisji, ośrodków, instytutów o zasięgu krajowym oraz ich odpowiedników na szczeblu diecezjalnym czy dekanalnym,
uświadomi ludziom wierzącym, Ŝe głównym kierunkiem pracy jest rodzina. Powinny one kształtować świadomość, Ŝe wszelkie pastoralne wysiłki musza zmierzać do współpracy z rodziną oraz jej katechetycznego upodmiotowienia. Ogólnie funkcje takich komisji (ośrodków), polegałyby na wszechstronnym planowaniu i organizowaniu katechetycznej działalności Kościoła, tj. na właściwym do
ich szczebla i kompetencji przygotowaniu, koordynowaniu, i kierowaniu. Praktyczne plany i programy powstawałyby więc w oparciu o stały kontakt z para25

Por. E. O s e ws k a: Katecheza rodzinna, dz. cyt., s. 186.
Por. J. S t a l a: Aspekty formalne katechezy rodzinnej. W: W poszukiwaniu kształtu katechezy. Red. B. K l a u s. Tarnów 2000 s. 213.
27
Niniejsza Instrukcja rozwija szczegółowo temat współpracy rodziców z katechezą urzędową, która zakłada późniejszą katechezę rodzinną lub katechezę dorosłych.
28
Zob. M i ę d z yn a r o d o wa R a d a d o S p r a w K a t e c h e z y: Katecheza dorosłych we
wspólnocie chrześcijańskiej. Kraków 2001.
29
Por. J. S t a l a: Tradycja katechezy rodzinnej w diecezji tarnowskiej przed Soborem Watykańskim II. W: TST 15 (1997) s. 166—167.
26
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fiami, z kolei wymierny ich efekt stanowiłyby wypracowane wspólnie materiały,
doświadczenia i formy działania. Znacznie usprawniając proces katechezy, struktury te powinny rozwijać wszelkie formy katechezy parafialnej, stanowiące
oparcie dla katechezy rodzinnej. W ten sposób, wespół z innymi dziedzinami
duszpasterstwa, słuŜyłyby realizacji głównego celu posłannictwa misyjnego Kościoła30.

***
Rodzina ma niepowtarzalną i niezastąpioną rolę w procesie katechezacji. Tę
misję rodziny naleŜy widzieć w dwojaki sposób: jako nieodłącznego partnera w
całym procesie katechizacji oraz jako rzeczywisty podmiot katechezy. Funkcje te
stawiają rodzinę w pierwszorzędnej roli, bez której pozostałe się nie rozwiną.
Ukształtowana przez wieki katecheza rodzinna zwraca uwagę na jej katechumenalny wzór, który winien kształtować cały Kościół. Wspólnotowemu charakterowi rodziny jako „Kościoła domowego”, zawdzięczamy odnowę chrześcijańskiego posłannictwa małŜeństwa i rodziny, katechezy oraz Kościoła–Komunii.
Gwarantuje ona rozwój misji duszpasterskiej Kościoła we współczesnym świecie31. Świadectwem religijno-kościelnej pozycji rodziny jest szereg form katechetycznych, realizowanych aktualnie w Kościele. Wszystkie one stanowią elementy składowe katechezy ścisłej, z odniesieniem ku jej katechumenalnemu
modelowi, który stanowi istotę i cel w pełni realizowanej katechezy rodzinnej32.
Wszystkie wyŜej wymienione formy katechizacji rodzinnej winny być poprzedzone współpracą parafii z rodziną. Dokonuje się ona w róŜnych wymiarach
m.in. w praktycznych sytuacjach, problemach i potrzebach. Dlatego teŜ rodzinom naleŜy okazywać zainteresowanie i pomoc w pilnych i egzystencjalnomoralnych bolączkach. Nie ulega teŜ wątpliwości, Ŝe taka postawa duszpasterska
pełni bardzo istotną rolę w osiąganiu wspólnych celów integracji i religijnego
wychowania.

30
Por. Biuletyn Socjologii Religii. CTh 57 (1987) f. 4 s. 113—135; Z. N a r e c k i: Grupowe
duszpasterstwo. EK T. 6. Lublin 1993 k. 229—231.
31
Por. W. N o wi c k i: Katolickie wspólnoty i ruchy religijne w Polsce współczesnej. AK 506
(1993) s. 89 nn.; W. R a c h wa l i k: Domowy Kościół. C 6 (1986) s. 104—116.
32
Por. I. D u d e k: MoŜliwości i granice katechizacji w rodzinie. Lublin 1982 (mps); M. M a j e ws k i: Zainteresowanie katechezą rodzinną i próby jej interpretacji. RTK 22 (1975) z. 6 s. 39—
53.
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BRONISŁAW MIERZWIŃSKI

Duszpasterz wobec sytuacji współczesnej
polskiej rodziny

Pełna, obiektywna wizja problematyki małŜeństwa i rodziny powinna stanowić integralny element studiów seminaryjnych. Podkreśla to wyraźnie Kongregacja Wychowania Katolickiego: CięŜar i złoŜoność problemów etycznych,
medycznych, prawnych i ekonomicznych powstałych we współczesnej sytuacji rodziny, czynią coraz bardziej oczywistym jak przygotowanie przyszłych kapłanów do apostolatu w tym sektorze zaleŜy w duŜej mierze od jakości intelektualnej formacji, którą otrzymują w seminariach1.
Według Synodu Biskupów w Rzymie w 1980 r. wysiłki kapłanów stanowią
istotną część posługiwania Kościoła dla dobra małŜeństwa i rodziny. W tej posłudze – jak to podkreśla Jan Paweł II w Adhortacji apostolskiej Familiaris consortio – potrzeba naleŜytego rozeznania sytuacji, ducha prawdziwie apostolskiego oraz wierności Magisterium Kościoła: Ta wierność Magisterium pozwoli
kapłanom usilnie troszczyć się o jedność ich osądów, aŜeby wiernym oszczędzić
niepokojów sumienia (FC 73).
Odczytywanie znaków czasu stało się istotnym elementem nowej ewangelizacji. Na tym załoŜeniu opiera się funkcja pasterska Kościoła i wszelkie formy
pracy duszpasterskiej. TakŜe duszpasterstwo rodzin, które stanowi wspaniały
teren współpracy katolików świeckich i duchowieństwa, potrzebuje umiejętności
odczytywania znaków czasu i interpretowania ich w świetle Ewangelii Chrystusowej. Niniejsza refleksja pragnie podjąć próbę teologiczno-pastoralnego odczytania znaków czasu w odniesieniu do współczesnej rodziny polskiej.

1

Kongregacja Wychowania Katolickiego: Wskazania dla formacji alumnów dotyczące zagadnień małŜeństwa i rodziny. Rzym 1995.
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Jest rzeczą niemoŜliwą, aby w zwięzły sposób naszkicować całościową panoramę sytuacji, w jakiej znajduje się rodzina. Trzeba zatem ograniczyć się do
pewnych elementów, ryzykując nawet opuszczenie tego, co jest istotne. Elementy te ująłem w formie „blasków i cieni”2, które podobnie jak w obrazach Rembranta, tworzą oblicze rzeczywistości.
Wymowna jest interpretacja, jaką daje Ojciec Św. Jan Paweł II dla tego
swoistego dualizmu: Sytuacja, w której znalazła się rodzina, posiada aspekty
pozytywne i aspekty negatywne: pierwsze są znakiem zbawienia Chrystusowego
działającego w świecie, drugie – znakiem odrzucenia przez człowieka miłości
Boga. Z jednej strony ma się bowiem do czynienia z Ŝywszym poczuciem wolności osobistej, jak równieŜ ze zwróceniem większej uwagi na jakość stosunków
międzyosobowych w małŜeństwie, na podnoszenie godności kobiety, na odpowiedzialne rodzicielstwo, na wychowanie dzieci; prócz tego obserwuje się świadomość potrzeby zacieśnienia więzów między rodzinami celem niesienia wzajemnej pomocy duchowej i materialnej, pełniejsze odkrycie posłannictwa kościelnego właściwego rodzinie i jej odpowiedzialności za budowanie społeczeństwa bardziej sprawiedliwego. Z drugiej jednak strony nie brakuje niepokojących objawów degradacji niektórych podstawowych wartości: błędne pojmowanie w teorii i praktyce niezaleŜności małŜonków we wzajemnych odniesieniach;
duŜy zamęt w pojmowaniu autorytetu rodziców i dzieci; praktyczne trudności, na
które często napotyka rodzina w przekazywaniu wartości; stale wzrastająca liczba rozwodów, plaga przerywania ciąŜy, coraz częstsze uciekanie się do sterylizacji; faktyczne utrwalanie się mentalności przeciwnej poczęciu nowego Ŝycia
(FC 6). W tym tekście dostrzegamy swoistą paletę blasków i cieni współczesnej
rodziny. Odnosi się to takŜe do rodziny polskiej.
Jestem głęboko przekonany, Ŝe we współczesnej rodzinie polskiej „blaski” –
czynniki pozytywne – przewaŜają nad aspektami negatywnymi, które określam
słowem „cienie”. Znaczna większość polskich rodzin wspaniale spełnia swoje
zadania, z wielką miłością, ale nieraz z heroicznym wysiłkiem. Duszpasterze, a
takŜe świeccy pracujący w duszpasterstwie rodzin, znają dobrze takie rodziny.
Powinniśmy otoczyć je miłością i opieką. JednakŜe w perspektywie Ewangelii,
to nie zdrowi, lecz chorzy potrzebują lekarza. Warto teŜ dodać, Ŝe wiele zjawisk
ma podwójne oblicze: pozytywne i negatywne. Przykładem moŜe być współczesny feminizm, autorytet ojcowski, wychowanie młodego pokolenia, nastawienie
młodzieŜy do systemu wartości.

2

Takie sformułowanie znalazło się takŜe w Adhortacji apostolskiej J a n a P a wł a I I Familiaris consortio – dokumencie, który stanowi syntezę nauki Kościoła na temat małŜeństwa i rodziny.
Pierwsza część tej adhortacji nosi tytuł: „Blaski i cienie rodziny w dobie obecnej”.
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I. Zjawiska pozytywne
Wśród aspektów pozytywnych na pierwszym miejscu pojawia się niewątpliwie głębsze zrozumienie istoty rodziny i jej znaczenia dla jednostki i społeczeństwa, dowartościowanie godności rodziny, określenie jej niezbywalnych
praw i obowiązków. Wymownym przykładem moŜe być Międzynarodowy Rok
Rodziny, ogłoszony przez ONZ w 1994 r. z inicjatywy Polski. Dlatego teŜ w
Polsce odbył się w tym właśnie roku Międzynarodowy Kongres Rodziny. Kościół katolicki włączył się aktywnie w obchody Roku Rodziny. Stolica Apostolska juŜ w 1983 r. głosiła Kartę Praw Rodziny, przesyłając ją do przedstawicieli
wszystkich państw. Największy jednak wkład w promocję rodziny stanowi niewątpliwie nauczanie Jana Pawła II, nazwanego „PapieŜem rodziny”3. Problematykę rodziny poruszał PapieŜ wielokrotnie w czasie podróŜy apostolskich do
Polski. Dowartościowanie rodziny znalazło takŜe swój wyraz w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, której artykuł 18 stanowi: MałŜeństwo jako związek
kobiety i męŜczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod
ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.
Szczególnym blaskiem na horyzoncie naszej Ojczyzny promieniują liczne
wspólnoty rodzin. Skupiają one wiele małŜeństw i rodzin o pogłębionej duchowości, o duŜym zaangaŜowaniu apostolskim, społecznym i politycznym. Warto
wymienić choćby Ruch Domowy Kościół, z którego wywodzi się znaczna część
laikatu polskiego, czy teŜ Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. W tych rodzinach
w sposób szczególny kształtuje się wartościowa młodzieŜ, świadoma swojej
wiary, aktywna apostolsko.
Wielką nadzieję dla Kościoła i naszego narodu stanowi fakt, Ŝe młodzieŜ
polska przywiązuje szczególną wagę do wartości związanych z Ŝyciem małŜeńskim i rodzinnym. Fakt ten potwierdzają kolejne badania empiryczne i sondaŜe
opinii. Dla młodego pokolenia Polaków, które wyrasta w trudnej sytuacji przemian politycznych, społecznych, gospodarczych i etycznych, udane małŜeństwo i
szczęśliwa rodzina naleŜą do najwyŜej cenionych i upragnionych wartości, stanowią podstawowy cel Ŝycia4. Badania przeprowadzone w 1997 roku wykazały,
Ŝe w pierwszej grupie wartości wskazanych przez młodzieŜ, rodzina i szczęście

3

Por. J a n P a we ł I I: Rodzino, co mówisz o sobie? Dokumenty i przemówienia papieskie w
Roku Rodziny. Kraków 1995; Posoborowe dokumenty Kościoła katolickiego o małŜeństwie i rodzinie. T. 1 i 2. Wybór K. Lu b o wi c k i. Kraków 1999; takŜe – Rada ds. Rodziny Konferencji
Episkopatu Polski: Dyrektorium duszpasterstwa rodzin. Warszawa 2003.
4
Warto sięgnąć po cenną publikację – J. M a r i a ń s k i: MłodzieŜ między tradycją i ponowoczesnością. Lublin 1995.
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rodzinne znalazły się na najwyŜszym miejscu5. Podobny jest wydźwięk badań
przeprowadzonych przez CBOS6. Badania naukowe wskazują jednoznacznie na
niepodwaŜalną rolę rodziny – w opinii młodego pokolenia Polaków – jako
pierwszej i podstawowej wartości, a takŜe źródła radości, poczucia bezpieczeństwa, samorealizacji Ŝyciowej.
JuŜ Jan XXIII powiedział, Ŝe nasza epokę cechuje dowartościowanie kobiety. Choć bywa ono przygłuszane wieloma symptomami degradacji kobiety,
zwłaszcza przez odrzucenie macierzyństwa, pornografię i prostytucję, to jednak
pozwala na rozwinięcie tego, co Jan Paweł II nazwał „geniuszem kobiety”7.
Obok krzykliwych, skrajnych ruchów feministycznych, istnieje coś, co moŜna
określić feminizmem chrześcijańskim, broniącym godności kobiety, ukazującym
sens jej powołania, zwłaszcza macierzyństwa, przynoszącym błogosławione
owoce nie tylko dla kobiet, lecz takŜe dla rodzin i społeczeństwa.
MęŜczyzna, który w minionej epoce jawił się jako pater familias o cechach
despotycznych, na wzór Boryny z „Chłopów” Reymonta, albo teŜ pozostawał
„istotą nieznaną”, którego nie zauwaŜała literatura naukowa, coraz częściej staje
przy boku swojej Ŝony, tworząc z nią nowy rodzaj więzi, popularnie określany
mianem partnerstwa, a o wiele głębiej zwrotem Jana Pawła II communio personarum – osobową komunią miłości. Wydaje się, Ŝe znaczna większość współczesnych małŜeństw jest zawierana z miłości. Powstaje tylko niepokojące pytanie, jak się tę miłość rozumie i realizuje w Ŝyciu. Faktem jest, Ŝe męŜczyzna w
większym stopniu niŜ dawniej angaŜuje się w prace domowe, pomoc Ŝonie i w
wychowanie dzieci. Obraz ojca prowadzącego wózek dziecięcy dawniej naleŜał
do rzadkości, dziś stanowi przedmiot dumy.
Kościołowi katolickiemu w Polsce udało się zmienić w mentalności społeczeństwa koncepcję odpowiedzialnego rodzicielstwa, choć jego realizacja często
odbiega od norm moralnych. To wielka zasługa duszpasterstwa rodzin, przede
wszystkim laikatu zaangaŜowanego w tym dziele apostolskim. Nastąpiło przejście od tzw. „świadomego macierzyństwa”, głoszonego w minionej epoce
zwłaszcza przez niesławnej pamięci „Poradnie K”, propagujące antykoncepcję
bez ograniczeń, a aborcję w wielu przypadkach – do „odpowiedzialnego rodzicielstwa”, ukazującego wspólną odpowiedzialność męŜczyzny i kobiety za poczęcie dziecka, respektującego naturę człowieka i wartość płciowości ludzkiej.
Stąd teŜ wypływa szacunek dla Ŝycia ludzkiego od chwili poczęcia po naturalny
5

Cyt. za: Pełnomocnik Rządu do Spraw Rodziny: Raport o sytuacji polskich rodzin. Warszawa 1998 s. 118 [w dalszym ciągu cytowany jako „Raport”].
6
Czym dla Polaków jest dom. Warszawa 1998.
7
Por. Homilia pod Krowią w Zakopanem (6 czerwca 1997 r.) – „L’Osservatore Romano”.
Wydanie polskie. Numer specjalny. R. 1997 s. 67 n. 4.
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kres. Stanowisko Kościoła z tym zakresie było jasne, niezmienne, czytelne dla
ludzi (nawet jeśli nie zawsze respektowali je w Ŝyciu osobistym), chroniło rodziny przed relatywizmem moralnym.

II. Zjawiska negatywne
Zjawiska negatywne dotykające współczesne polskie rodziny moŜna podzielić na dwie grup. Pierwszą z nich moŜna byłoby określić – idąc za myślą II Polskiego Synodu Plenarnego8 – jako zagroŜenia w sferze istotnych celów małŜeństwa: rozwody, kohabitacja, lekcewaŜenie rodzicielstwa (macierzyństwa i ojcostwa), brak szacunku dla Ŝycia ludzkiego od poczęcia, obojętność religijna. Do
tego moŜna dodać alkoholizm, narkomanię. Nazwałbym to schorzeniami współczesnej rodziny polskiej. Drugą moŜna byłoby nazwać kategorią zagroŜeń społecznych, czy teŜ trudności wypływających ze współczesnych przemian, takŜe
głębokiej transformacji gospodarczej w III Rzeczypospolitej: zmniejszanie
się społecznej roli rodziny, ubóstwo, błędny system podatkowy, trudna sytuacja mieszkaniowa, bezrobocie. Nie sposób rozwinąć pogłębionej refleksji nad
kaŜdym z tych zjawisk. Chciałbym poświęcić szczególną uwagę bezrobociu, ze
względu na zakres i dramatyczne skutki tego zjawiska.
1. Zmniejszenie społecznej roli rodziny
Na to niepokojące zjawisko zwraca uwagę II Polski Synod Plenarny, wskazując na jego przyczyny i przejawy: Wskutek procesu róŜnicowania i rozwarstwiania Ŝycia społecznego, a takŜe propagandy antyrodzinnej, rodzina staje się
tylko jedną z wielu instytucji Ŝycia społecznego, w których toczy się codzienne
Ŝycie dzisiejszego człowieka. Często nowe więzi społeczne, tworzone w miejscu
pracy, na bazie spraw zawodowych, osłabiają naturalną więź rodzinną. W systemie »niepohamowanego kapitalizmu« firma, przedsiębiorstwo usiłuje nieraz
zastępować swoim pracownikom rodzinę. Zdarza się teŜ, Ŝe potoczna opina
większym szacunkiem i uznaniem obdarza te osoby, którym powiodło się w Ŝyciu
zawodowym, aniŜeli te, które są wzorowymi matkami lub ojcami rodzin. Środki
społecznego przekazu lansują bardziej model człowieka sukcesu, biznesu, managera, niŜ człowieka tworzącego i doskonalącego Ŝycie rodzinne. Ukazując błyskotliwe kariery zawodowe, przemilcza się często problem, jaką ceną zostały one
okupione w Ŝyciu rodzinnym9.
8
II Polski Synod Plenarny (1991—1999). Poznań – Pallottinum 2001. Powołanie do Ŝycia w
małŜeństwie i rodzinie. Współczesne uwarunkowania rodziny, s. 39—40 [w dalszym ciągu cytowany jako „Synod”].
9
Synod, s. 37.
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2. Zmiana demograficznej struktury rodzin
Niepokojącym zjawiskiem we współczesnej Polsce jest coraz częstsze rezygnowanie przez część małŜeństw z posiadania dzieci. W wyniku tych postaw,
nieustannie spada liczba urodzeń. Polska zalicza się do grupy krajów europejskich o najniŜszym poziomie współczynnika urodzeń.
Od wielu juŜ lat, w Polsce wzrasta tendencja do zajmowania negatywnych
postaw wobec licznego potomstwa, a nawet rodzicielstwa w ogóle. U wielu kobiet wzmaga się lęk przed macierzyństwem. Niekiedy kolejne dziecko bywa traktowane jako duŜy cięŜar. Ideałem znacznej części małŜonków staje się posiadanie tylko jednego dziecka. Te negatywne postawy kształtują się pod wpływem
słabości wiary i związanego z tym niezrozumienia misji rodzicielskiej, jaką Bóg
wyznaczył męŜczyźnie i kobiecie, z egoizmu i wygody Ŝycia obojga małŜonków
lub jednego z nich, wreszcie z lęku spowodowanego trudną sytuacją materialną i
mieszkaniową rodziny10.
Badania statystyczne i analizy ich wyników wskazują wyraźnie na spadek
liczby małŜeństw oraz liczby urodzeń, począwszy od lat osiemdziesiątych, zarówno w miastach jak i na wsi. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2000 r. mieliśmy w Polsce 211,2 tys. zawartych związków małŜeńskich;
42,8 tys. rozwodów; 378,3 tys. urodzeń Ŝywych; 368,0 tys. zgonów. Ujmując to
w promilach (na tysiąc ludności) otrzymujemy następujące zestaw: małŜeństwa
5,5 – rozwody 1,1 – urodzenia 9,8 – zgony 9,5. RóŜnica między małŜeństwami
zawartymi a rozwiązanymi (przez śmierć lub rozwód) wynosiła minus 3,4 tys. to
znaczy Ŝe znacznie więcej małŜeństw zostało rozwiązanych niŜ zawartych.
Współczynnik reprodukcji ludności w roku 2000 kształtował się następująco:
współczynnik dzietności [liczba dzieci rodzonych przeciętnie przez kobietę w
ciągu jej całego okresu rozrodczego 15-49 lat] 1,337 – współczynnik reprodukcji
brutto [średnia liczba córek rodzonych przeciętnie przez kobietę] 0,649 – współczynnik reprodukcji netto [stopień zastępowania pokoleń] 0,64011. Nie mamy juŜ
więc ani prostej zastępowalności pokoleń (rodzice przez dwójkę dzieci), ani – co
znacznie waŜniejsze – zastępowalności matek przez córki.
Spadek liczby nowo zawieranych małŜeństw, idący w parze ze wzrostem
liczby małŜeństw rozpadających się, prowadzi w konsekwencji do negatywnego
bilansu małŜeństw zawieranych i rozwiązywanych (...). Wszystkie wskaźniki reprodukcji ludności wskazują na ewolucję postaw i zachowań prokreacyjnych w
kierunku znaczącego ograniczania dzietności. Liczba dzieci w rodzinie zmniejsza
10
11
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Synod, s. 40.
Mały Rocznik Statystyczny Polski 2001, s. 120—122.

się, poniewaŜ duŜa część kobiet decyduje się na rodzenie co najwyŜej dwojga
dzieci. Wśród istotnych przyczyn przemian wzorców matrymonialnych i prokreacyjnych, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, naleŜy (...) wskazać na przeobraŜenia społeczno-ekonomiczne rodziny. Składają się na nie: masowe bezrobocie, zuboŜenie i rozwarstwienie materialne społeczeństwa, pogłębiający się
kryzys mieszkaniowy (...)12.
W związku ze złą strukturą demograficzną rodzin, cytowany juŜ Raport o
sytuacji polskich rodzin stwierdza kategorycznie: konieczne jest tworzenie zasad
spójnego i efektywnego działania na rzecz rodziny13.
Tymczasem polityka prorodzinna poprzedniego rządu, tak ostro krytykowanego przez wszystkie niemal partie polityczne, w dobie obecnej, przekształciła
się w politykę antyrodzinną. Przykładem moŜe być likwidacja urzędu pełnomocnika rządu ds. rodziny, odebranie części zasiłków związanych z urodzeniem
dziecka, skrócenie urlopów macierzyńskich, niekorzystne zmiany w systemie
podatkowym.
3. Rozwody
Trzeba stwierdzić, Ŝe znaczna większość Polaków, zakładających rodzinę,
zawiera sakramentalny związek małŜeński. Liczba rozwodów wskazuje jednak,
Ŝe w wielu przypadkach zawarcie związku sakramentalnego nie łączy się z uznaniem jego nierozerwalności. Sytuacja ta wiąŜe się ze stopniowym zanikiem świadomości sakramentalnego charakteru małŜeństwa, a w konsekwencji z eliminowaniem z praktyki Ŝyciowej chrześcijańskich norm moralnych, regulujących
Ŝycie małŜeńskie i rodzinne zgodnie z zamysłem BoŜym. Wprawdzie trwałość
małŜeństwa uznawana jest w naszym społeczeństwie za wielkie dobro, do którego zachowania dąŜy się często kosztem wielu wysiłków, wyrzeczeń i przez pokonywanie konfliktów małŜeńskich, niemniej stopniowo wzrasta, szczególnie w
wielkich miastach, liczba rozpadających się małŜeństw14.
W 2000 r. rozwiodło się 42,8 tys. małŜeństw, co oznacza ponad 20 procent
małŜeństw zawartych w tymŜe roku. Wśród przyczyn rozpadania się małŜeństw
naleŜy wymienić: laicyzację i utratę poczucia wspólnoty religijnej, niedojrzałość
osobowościową małŜonków, alkoholizm, osłabienie odpowiedzialności moralnej
za rodzinę, brak zdecydowanej woli i wysiłków w przezwycięŜaniu konfliktów
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małŜeńskich, pobłaŜliwą, a często nawet sprzyjającą rozwodom postawę najbliŜszego otoczenia, antyrodzinną propagandę środków społecznego przekazu15.
4. Mentalność wroga Ŝyciu
Jan Paweł II określa ją znanym terminem: „antylife mentality”. Takim mianem moŜna określić zwłaszcza antykoncepcję, aborcję, sterylizację, eutanazję.
Antykoncepcja, mimo cennych wysiłków duszpasterstwa rodzin, rozwija się w
zastraszającym tempie, schodząc w coraz niŜsze grupy wiekowe. Ogromne bilbordy bez Ŝadnej Ŝenady zachęcają do jej stosowania, nie tylko dorosłych, ale
przede wszystkim polską młodzieŜ. Ironizując moŜna byłoby powiedzieć, Ŝe
młodzieŜ szuka sensu Ŝycia, szuka pracy pozwalającej na normalny start w dorosłe Ŝycie, a społeczeństwo proponuje jej seks i prezerwatywy. Kwestia aborcji,
której liberalizacja stała się elementem propagandowym SLD, powraca coraz
częściej w wypowiedziach rządzących polityków i parlamentarzystów. Znamienna w tej sprawie jest ostra nagonka mediów i rządu na tzw. „nieludzkiego”
lekarza, który stanął w obronie Ŝycia16. Staranie teŜ i metodycznie przygotowywana jest w Polsce legalizacja eutanazji. Zdumiewające, a moŜe tragiczne w
swych moŜliwych konsekwencjach, są sondaŜe opinii, które odnotowują, Ŝe ponad połowa polskiego, katolickiego społeczeństwa wypowiada się za dopuszczeniem eutanazji. To teŜ głębokie schorzenie współczesnej rodziny: nie ma juŜ w
niej miejsca dla osób starych, zwłaszcza dla tych, którzy dotknięci są nieuleczalną chorobą. A poniewaŜ brak miejsca w domach opieki i w szpitalach, skutecznym rozwiązaniem kosztownego problemu nieuleczalnie chorych miałaby być
eutanazja.
5. UzaleŜnienia
Od wielu wieków Polska musiała walczyć ze zjawiskiem alkoholizmu i jego
skutkami. Nasza epoka do tego dodała powaŜne zagroŜenie jednostek i społeczeństwa, a więc i rodziny ze strony nikotynizmu i narkomanii. Alkoholizm
nadal przynosi swoje smutne Ŝniwo. JednakŜe szczególnie groźnym problemem,
o wielorakich skutkach, jest nasilające się zjawisko narkomanii.
„Istotny problem stanowi spoŜywanie alkoholu przez młodzieŜ i coraz młodsze dzieci. Statystyki podają, Ŝe 0,53% uczniów spoŜywa alkohol17. Wśród młodzieŜy w wieku 12—13 lat aŜ 34% chłopców i 18% dziewcząt było w stanie
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upojenia alkoholowego co najmniej dwa razy w swoim Ŝyciu18. ChociaŜ są podstawy, aby dane te uznać za zawyŜone, to zjawisko jest rzeczywiście bardzo
groźne. SpoŜycie alkoholu w tym wieku sprzyja nie tylko powstawaniu sytuacji
kryminogennych, ale takŜe rujnuje zdrowie młodego organizmu, mało odpornego
na szkodliwe działanie alkoholu. W roku 1997 w izbach wytrzeźwień przebywało 8102 nieletnich, w tym 470 dziewcząt19. Nikotynizm jest powaŜnym problemem młodych. W roku 1994 wśród młodzieŜy w wieku 11—15 lat paliło 18%
chłopców i 8% dziewcząt (w tym codziennie odpowiednio 8% i 3%)20. Odsetki
te gwałtownie zwiększają się z wiekiem. Wpływ palenia na zdrowie, szczególnie
w tym wieku, jest bardzo szkodliwy. Narkomania jest największym zagroŜeniem
dla zdrowia i Ŝycia młodych. Powoduje ona takŜe wiele negatywnych zachowań i
problemów społecznych. Często powodem uzaleŜnienia jest między innymi:
ciekawość, naśladowanie dorosłych, zaburzenia natury osobowościowoemocjonalnej itp. ZauwaŜa się systematyczne obniŜanie się wieku osób uzaleŜnionych. W 1994 roku młodociani stanowili 8,4% osób zaŜywających narkotyki, w 1995 – 10,1%, w 1996 – 11%, a w 1997 – 7,5%21. Według innych danych22
wśród młodzieŜy w wieku 12—16 lat kontakt z narkotykami ma 3—8% osób, w
tym 0,3—0,8% to osoby uzaleŜnione”23.
6. Środki społecznego przekazu
Niedopuszczalnym uogólnieniem byłoby przerzucanie na media odpowiedzialności za wszystkie patologie społeczne. Media pełnią waŜną funkcję integracyjną i edukacyjną. Niestety, bywa teŜ odwrotnie. W wielu filmach lansuje się
przemoc, brutalność, siłę i horror, w licznych serialach i konkursach promuje się
banał i bezmyślność, a w programach tzw. dyskusyjnych – wzory postępowania
oparte na filozofii moralnego relatywizmu, permisywizmu i nihilizmu. Z opinii
psychologów i wychowawców wynika, Ŝe coraz bardziej nagminne akty agresji
wśród dzieci i młodzieŜy są dokonywane pod wpływem zachowań bohaterów
filmów, które gloryfikują siłę i przemoc fizyczną.
Nierzadko zarówno rodzice, jak i dzieci bezkrytycznie przyjmują przedstawiane przez media błędne wzorce Ŝycia rodzinnego. W tzw. prasie młodzieŜowej,
radiu, telewizji, filmach i tekstach popularnych piosenek nader często propaguje
18
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się postawy hedonistyczne i pozbawione wszelkiej odpowiedzialności. WspółŜycie przedślubne, antykoncepcja, zabijanie nie narodzonych, małŜeństwa na próbę, »bezpieczny seks«, to wszystko stanowi ofertę, którą dzisiejszy świat przedstawia młodym ludziom. WiąŜe się ona z cynicznym wyśmiewaniem modelu rodziny opartego na nierozerwalnym związku małŜonków, na szacunku dzieci wobec rodziców i poszanowaniu ludzkiego Ŝycia od chwili jego poczęcia24.
7. Strefa ubóstwa
Ubóstwo dotyka coraz boleśniej polskie rodziny. Jego zakres powiększa się,
a główną przyczyną jest bezrobocie. Wiele cennych informacji w tym zakresie
dostarczają badania, których rezultaty zostały opublikowane w kolejnych raportach25. Dla ukazania granicy ubóstwa trzeba wziąć pod uwagę dwa pojęcia: „minimum socjalne” oraz „minimum egzystencji”. Minimum egzystencji jest podstawową linią stosowaną w definiowaniu ubóstwa bezwzględnego. Koszyk, który je wyznacza, zawiera tylko dobra niezbędne do przeŜycia: Ŝywność, odzieŜ
chroniącą przed zimnem, dach nad głową i podstawową pomoc leczniczą. Minimum socjalne jest to taki poziom niskich dochodów, który pozwala ludziom
normalnie uczestniczyć w Ŝyciu społeczeństwa i nie wpaść w ubóstwo. Nie jest
to więc linia ubóstwa, lecz linia ostrzegająca przed zagroŜeniem ubóstwem. Ze
wspomnianych powyŜej badań wynika, Ŝe populacja Ŝyjąca poniŜej granicy minimum egzystencji, a więc zagroŜona biologicznie, stanowi powyŜej 11% ogółu
ludności kraju, czyli około 4,5 mln osób26.
8. Bezrobocie
Wśród negatywnych zjawisk gnębiących jeszcze młodą III Rzeczypospolitą,
dotkliwie dotykających polskie społeczeństwo, a zwłaszcza polskie rodziny,
według zgodnej opinii polityków, ekonomistów, przedstawicieli nauk empirycznych, a takŜe etyków, na pierwszym miejscu stoi bezrobocie. Mówiąc o tym
zjawisku łatwo moŜna popaść w pesymizm. Statystyka bezrobocia, juŜ bardzo
wysoka wzrasta w zastraszającym tempie. Czarny scenariusz nakreślany przez
ekonomistów staje się rzeczywistością, a kolejne ekipy rządzące nie Ŝałują obietnic, a równocześnie wydają się być całkowicie bezradne wobec tej ponurej
rzeczywistości. Bezrobocie stało się podstawowym problemem współczesnej
Polski, przybierając rozmiary klęski społecznej.
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Zjawisko bezrobocia dotyka nie tylko pojedyncze osoby, lecz przede
wszystkim całe rodziny. Jan Paweł II wielokrotnie pochylał się nad problemem
bezrobocia. 22 maja 1995 r. powiedział w śywcu: Modlę się za polskie rodziny
nękane problemem bezrobocia i ubóstwa. Dla wszystkich utrudzonych i zniechęconych proszę o odnowioną nadzieję!. Jaka szkoda, Ŝe społeczeństwu nie jest
znany ogromny wkład Kościoła katolickiego w pomoc rodzinom dotkniętym
bezrobociem. Bez echa – nawet w kręgach katolickich – przeszły waŜne dokumenty biskupów polskich na temat bezrobocia, zwłaszcza List abpa Damiana
Zimonia: „Kościół katolicki na Śląsku wobec bezrobocia” (19 marca 2001) oraz
List społeczny Konferencji Episkopatu Polski „W trosce o nową kulturę Ŝycia i
pracy” ogłoszony 30 października 2001 r.
a) Sytuacja ogólnopolska
Według danych GUS27 liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędach
Pracy w końcu grudnia 2002 r. wynosiła 3217,0 tys. osób. Daje to bardzo wysoką stopę bezrobocia – 18,1%. W kolejnych miesiącach mieliśmy bardzo szybki
wzrost bezrobocia w Polsce. W końcu lutego 2003 r. stopa bezrobocia osiągnęła
rekordową wysokość w historii III Rzeczypospolitej, 18,8%. Na koniec 2002 r.
najwyŜszą stopę bezrobocia odnotowano w województwach: warmińskomazurskim (28,8%), zachodniopomorskim (26,4%) i lubuskim (25,9%). NajniŜszą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: małopolskie i mazowieckie (po 13,9%) oraz podlaskie (15,2%).Warto podkreślić, Ŝe w oficjalnych
statystykach województwo wielkopolskie naleŜy do tych o najniŜszej stopie bezrobocia. JednakŜe niepokojącym jest wysokie tempo wzrostu bezrobocia na tym
terenie w ciągu jednego tylko miesiąca: z 14,7% w końcu stycznia 2002 r. do
16,0% w końcu lutego. Cechą znamienną jest fakt, Ŝe prawie 42% ogółu bezrobotnych w Polsce mieszka na wsi. W omawianym okresie zaledwie 6,9 tys. bezrobotnych mogło skorzystać ze szkolenia w wyniku pomocy Urzędów Pracy.
Szczególnie niepokoi fakt, Ŝe wśród bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędach
Pracy aŜ 83,3% pozostawało bez prawa do zasiłku, to znaczy Ŝe nawet nie co
piąty bezrobotny otrzymuje taki zasiłek. We wpływowych tygodnikach pojawia
się natomiast coraz częściej krzywdzące uogólnienie, które ogromnej rzeszy
bezrobotnych przyczepia etykietkę „kultury lenistwa”, „ludzi marginesu”, którzy
nigdy nie „skali się Ŝadną pracą”28. Ta argumentacja jest tym bardziej paradoksalna, Ŝe w końcu grudnia 2002 r. Urzędy Pracy dysponowały ofertami pracy
27
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zaledwie dla 8,3 tys. osób, to znaczy, Ŝe na jedno miejsce pracy oferowane w
Urzędach Pracy przypada średnio 387 bezrobotnych.
Bezrobocie dotyka zwłaszcza młode pokolenie Polaków. Obecnie osoby w
wieku 18—24 lata stanowią prawie 30% ogółu bezrobotnych. Czynnikiem róŜnicującym tę grupę jest stopień wykształcenia – im wyŜsze wykształcenie, tym
mniejsze ryzyko bezrobocia.
Perspektywa wyŜu demograficznego w najbliŜszych latach, zamiast satysfakcji społeczeństwa uzyskującego mocny fundament, wywołuje lęk przed dalszym wzrostem bezrobocia.
Ciągle wzrasta liczba osób dotkniętych bezrobociem długookresowym (ponad rok) i chronicznym (ponad dwa lata). Wśród zarejestrowanych bezrobotnych
w końcu grudnia 2002 r. aŜ 51,2%, to znaczy ponad połowa oczekiwała na pracę
powyŜej jednego roku.
b) Bezrobocie dramatem polskich rodzin
Jeśli przyjąć, Ŝe zjawisko bezrobocia wstrząsnęło polskim społeczeństwem
w ostatniej dekadzie kończącego się tysiąclecia, to nie ma Ŝadnej wątpliwości, Ŝe
ten wstrząs odbił się najbardziej na rodzinie, jej rozwoju, funkcjach, które spełnia, na osobach, które ją tworzą i na ich wzajemnych relacjach. Brak pracy zarobkowej moŜe utrudnić, czy wręcz uniemoŜliwić rodzinie nie tylko wypełnienie
jej zadań i obowiązków, lecz takŜe realizację podstawowego powołania, które jej
powierzył Stwórca.
Wpływ bezrobocia na Ŝycie rodzinne badano juŜ na początku lat dziewięćdziesiątych. Z inicjatywy Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w 1991 r.
przeprowadzono ankiety wśród osób, które miały na utrzymaniu przynajmniej
troje dzieci - a więc rodziny wielodzietne. Terem badań były te województwa w
ówczesnym podziale administracyjnym kraju, gdzie natęŜenie bezrobocia było
największe. Wyniki tych badań były zatrwaŜające29. Utrata pracy prowadziła
często do utraty mieszkania zakładowego. Prawie połowa ankietowanych (46%)
twierdziła, Ŝe Ŝyje w biedzie, większość czuła się zagroŜona w swej egzystencji
zwłaszcza w zakresie wyŜywienia i ubrania dzieci. Dokonany pomiar ubóstwa
wykazał, Ŝe w 90% rodzin wielodzietnych dochód na jedną osobę był niŜszy od
minimum socjalnego, a w tym połowa rodzin nie osiągała nawet połowy tej kwo-
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ty30. Wśród respondentów, aŜ 60% upatrywało w bezrobociu główną przyczynę
pogorszenia atmosfery Ŝycia rodzinnego, konfliktów w rodzinie. Wymieniano
takie zjawiska, jak załamanie, przeraŜenie i rozpacz, poczucie beznadziejności,
oburzenie i nienawiść. Biorąc pod uwagę aktualny stan bezrobocia, moŜna przypuszczać, Ŝe wyniki podobnych badań w chwili obecnej byłyby bardziej wstrząsające niŜ 10 lat temu. Chyba, Ŝe ktoś chciałby się pocieszać faktem gwałtownego spadku ilości rodzin wielodzietnych w Polsce.
Rodzina jest jak czuły sejsmograf, który rejestruje najmniejszy nawet
wstrząs. Wiele badań wykazało, Ŝe bezrobocie, zwłaszcza długotrwałe, w powaŜnym stopniu zakłóca funkcjonowanie Ŝycia małŜeńskiego i rodzinnego, a
nawet moŜe prowadzić do rozbicia małŜeństwa i rodziny. Aby zrozumieć dramat
bezrobocia, trzeba uświadomić sobie znaczenie pracy dla jednostki, rodziny i
społeczeństwa. Jan Paweł II w Encyklice Laborem exercens przypomina ścisły
związek między pracą i rodziną: Praca stanowi podstawę kształtowania Ŝycia
rodzinnego, które jest naturalnym prawem i powołaniem człowieka. Te dwa kręgi wartości – jeden związany z pracą, drugi wynikający z rodzinnego charakteru
Ŝycia ludzkiego – muszą łączyć się z sobą prawidłowo i prawidłowo wzajemnie
przenikać. Praca jest poniekąd warunkiem zakładania rodziny, rodzina bowiem
domaga się środków utrzymania, które w drodze zwyczajnej nabywa człowiek
przez pracę (LE 10).
Praca zawodowa determinuje układ dnia, styl Ŝycia, relacje społeczne. Jej
utrata moŜe zmienić radykalnie światopogląd, opinie, system wartości, zamierzenia i aspiracje członków rodziny. Bezrobotny ma zupełnie odmienne spojrzenie na siebie, swoich bliskich i na świat, który go otacza. Długotrwałe bezrobocie zakłóca Ŝycie rodzinne, prowokuje rozruchy społeczne i moŜe prowadzić do
zaburzeń psychicznych u bezrobotnego. Osoby, które nagle utraciły pracę i pozostają w tej sytuacji przez wiele lat, często nie są w stanie odnaleźć równowagi
Ŝyciowej, rozwiązać piętrzących się problemów, stawić czoła napotkanym trudnościom. Osoby te dręczy kompleks niŜszości, poczucie lęku, winy, wstydu,
doznanej niesprawiedliwości. Usiłując wyjść z tego stanu, wpadają w niechęć, a
nawet nienawiść do wszystkiego i do wszystkich, nie wyłączając członków własnej rodziny. Kompleks niŜszości oraz doznane upokorzenia rodzą potrzebę ukazania swej siły i swych moŜliwości w skrajny sposób i w skrajnych postaciach.
MoŜe to prowadzić do postaw agresywnych i róŜnych form przestępczości. Bezrobocie stało się jedną z głównych przyczyn dezintegracji rodziny polskiej, łącznie z jej całkowitym rozpadem. Warto sobie uświadomić, Ŝe znaczna część bez-
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domnych tułających się na dworcach, to męŜczyźni wyrzuceni z domu przez
własne Ŝony i dzieci po utracie pracy.
Od strony psychicznej, bezrobocie długotrwałe moŜe prowadzić do stanów
lękowych, depresji, psychozy, kompleksu niŜszości31. Badania empiryczne
wskazały na związek, jaki istnieje między bezrobociem i skłonnością do samobójstwa32. W 1997 r. zanotowano 1267 wypadków samobójstwa wśród bezrobotnych33. JakŜe wymowny tytuł nosił cykl reportaŜy wyemitowany w ubiegłym
roku przez TVP: „Śmierć albo praca”. Bezrobotny szuka gorączkowo potwierdzenia swej wartości i swego znaczenia w swoim otoczeniu, zaczynając od Ŝony
i dzieci. Jest bardzo wraŜliwy na sposób, w jaki jest oceniany w swoim środowisku. Łatwo ulega wpływom kogoś, kto umie wykorzystać jego trudną sytuację.
Analiza statystyk policyjnych wykazuje korelację między stopą bezrobocia a
wzrostem przestępczości34, szczególnie w młodym pokoleniu. JuŜ teraz trzeba
myśleć z głębokim niepokojem, jakie skutki będzie miał fakt, Ŝe od września
2002 r. juŜ tak ogromna rzesza bezrobotnych powiększyła się o kilkaset tysięcy
osób aktualnego wyŜu demograficznego. Psychologowie i socjologowie podkreślają, Ŝe jak najszybsze zahamowanie wzrostu bezrobocia jest konieczne dla
przeciwdziałania wzrostowi patologii społecznej, zwłaszcza alkoholizmu, narkomanii, prostytucji, przestępczości.
c) Przywrócić nadzieję
Ojciec Święty Jan Paweł II, nazwany „papieŜem rodziny”, zwraca uwagę na
problem bezrobocia takŜe w dokumentach poświęconych rodzinie. W Liście do
Rodzin, ogłoszonym 2 lutego 1994 roku, z okazji Międzynarodowego Roku Rodziny, PapieŜ podkreśla, Ŝe bezrobocie stanowi w naszych czasach jedno z najpowaŜniejszych zagroŜeń dla Ŝycia rodzinnego i dlatego niepokoi współczesne
społeczeństwa (por. LDR 17). Logika rozumowania jest jasna: jeśli rodzina stanowi podstawową komórkę społeczeństwa, nieodzowną dla jego istnienia, bezrobocie natomiast godzi przede wszystkim w tę newralgiczną komórkę, to znaczy, Ŝe bezrobocie godzi w samą egzystencję społeczeństwa i dlatego trzeba
zrobić wszystko, by przeciwstawić się temu niebezpiecznemu zjawisku. Bezrobocie, zdaniem PapieŜa, stanowi wyzwanie dla polityki państwa i waŜny przedmiot dla refleksji katolickiej nauki społecznej. Rozmiary zjawiska, jego nega31

Por. H. Wo r a c h - K a r d a s: Bezrobocie a zdrowie psychofizyczne. „Polityka Społeczna”. R.
1966 nr 4.
32
Por.K. S k a r Ŝ yń s k a: Psychologiczne aspekty bezrobocia. „Nowiny Psychologiczne”. R.
1992 nr 1.
33
Problem ten omawia M a r i a J a r o s z w publikacji: Samobójstwa. Warszawa 1998.
34
TamŜe.
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tywne skutki powodują, Ŝe trzeba jak najszybciej szukać odpowiednich środków
zaradczych. Jan Paweł II apeluje do kompetentnych osób i instytucji o podejmowanie odwaŜnych decyzji w tej dziedzinie (por. LDR 17). Widząc skalę zjawiska
bezrobocia na Śląsku i w całej Polsce, abp Damian Zimoń wysuwa postulat, aby
w obrębie struktur kościelnych utworzyć odrębne duszpasterstwo bezrobotnych35.
JakŜe aktualne i pełne nadziei pozostają słowa Jana Pawła II, wygłoszone w
Międzynarodowym Biurze Pracy w 1982 r.: Odrzucam myśl, aby współczesna
ludzkość, zdolna do urzeczywistnienia wspaniałych osiągnięć naukowych i technicznych, nie potrafiła znaleźć rozwiązania tak głęboko ludzkiego problemu,
jakim jest bezrobocie36.

Na koniec mojej refleksji jeszcze raz pragnę podkreślić, Ŝe to, co nazwałem:
„blaski współczesnej rodziny polskiej”, a więc dobro, z całą pewnością przewaŜa
nad złem, problemami i patologią. Ale zło staje się coraz bardziej dokuczliwe.
Kościół nie chce i nie moŜe być obojętny na dramat tak wielu rodzin polskich.
Dlatego trzeba jeszcze skuteczniejszym uczynić duszpasterstwo rodzin. Pilnym
zadaniem duszpasterzy staje się to, by „przywrócić nadzieję” Polakom, społeczeństwu i rodzinom.

35

Między innymi, we wspomnianym juŜ Liście pasterskim: „Kościół katolicki na Śląsku wobec bezrobocia”.
36
Tłum. własne z j. francuskiego.
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HENRYK NADROWSKI

Miejsce i rola sztuki sakralnej w religijności
wspólnoty parafialnej

I. Kościół wspólnotą wiary
Pośród róŜnych określeń Kościoła, są takŜe takie, które akcentują chrystocentryczny, uświęcający, a zarazem apostolski i duchowy jego charakter. Kościół
strukturalny, hierarchiczny oraz kolegialny, nie przestaje być wspólnotą wiary i
zbawienia1.
Taki, a nie inny Kościół musi uwzględniać warunki społeczne oraz uwarunkowania psychofizyczne ludzi z nim związanych. Zadaniem świeckich, jak i
duchownych ludzi Kościoła jest rozpoznawanie znaków czasu. Kościół, bowiem
nie działa w próŜni, ale w konkretnej określonej sytuacji, która go determinuje,
utrudniając lub umoŜliwiając realizację jego istotnych funkcji2. Do tak róŜnorodnych zadań przygotowuje najpierw rodzina chrześcijańska, której specyficznym przedłuŜeniem jest seminarium duchowne3. Eklezjalna formacja ma takŜe
ukazywać waŜne czynniki kształtowania integralnej osobowości przyszłych kapłanów. Nade wszystko zaś kształtować charakter ofiarniczy, słuŜebny4. Wraz z
1

Zagadnienie to porusza m.in. praca zbiorowa ponad 20 autorów – Wspólnota zbawienia.
Materiały katechetyczne. Red. M. M a j e ws k i. Lublin 1984; A. L. S z a fr a ń s k i: Kairologia. Zarys
nauki o Kościele w świecie współczesnym. Lublin 1990 s. 37—64.
2
R. K a mi ń k i: Wprowadzenie do teologii pastoralnej. Lublin 1992 s. 47.
3
W. S z e wc z yk: Seminarium przedłuŜeniem wychowania w rodzinie. „Ateneum Kapłańskie”. T.103: 1984 z. 3 (454) s. 395n.
4
Zasady formacji kapłańskiej w Polsce. Częstochowa 1999 (Biblioteka „Niedzieli”. T. 78) s.
99—120.
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systematycznym studium teologii, prawa, moralności, naleŜy takŜe zwrócić uwagę na kompetentny wykład liturgii oraz wdraŜanie w jej ducha i treść. Niezbędne
jest tu takŜe pogłębienie historyczne oraz ukazanie związków ze sztuką oraz
ochroną zabytków. Powinno się uczyć tego nie tylko jako jakiejś tam dyscypliny
akademickiej, ale przede wszystkim jako środka formacji intelektualnej i duchowej5. Ma to budzić świadomość wielkiej odpowiedzialności wobec Boga i historii (mówiąc dość patetycznie), ale w bezpośredniej praktyce – odpowiedzialności
wobec powierzonej sobie parafii.
Podstawowe pytania związane z wiarą autentyczną i integralną czy teŜ zafałszowaną i selektywną, stawia m.in. Jan Paweł II w swym waŜnym dokumencie
u progu Nowego Tysiąclecia. Problem ostatecznie dotyczy związków wiary z
Ŝyciem, bądź teŜ jej wybiórczego traktowania. Dotyczy w konsekwencji – jakości naszej wiary. Jan Paweł II widząc sytuację świata współczesnego, zwraca się
wręcz do ochrzczonych: TakŜe synowie Kościoła muszą zadać sobie pytania, w
jakiej mierze i oni ulegli atmosferze sekularyzmu i relatywizmu etycznego? Jaką
część odpowiedzialności za szerzącą się coraz bardziej niewiarę winni wziąć na
siebie, poniewaŜ nie umieli ukazywać prawdziwego oblicza Boga na skutek braków w ich własnym Ŝyciu religijnym, moralnym i społecznym?. Dotyczy to oczywiście takŜe róŜnorodnych odniesień do twórczości artystycznej, w tym takŜe
związanej z obiektem sakralnym? Talent jest bezsprzecznie konieczny. Powstają
jednak podstawowe pytania: czy dany obiekt sakralny związany jest takŜe formalnie i stylistycznie z konkretnym miejscem, tradycją, kulturą, czy nie jest
czymś zupełnie obcym w konkretnym miejscu i czasie?6 Czy jest to wiarygodny
przekaz wiary poprzez sztukę? Czy projektant lub plastyk jest zarazem autentycznym świadkiem? Choć znajduje się tu takŜe miejsce dla ludzi poszukujących
oraz dość luźno związanych z Kościołem – Ludem BoŜym, to jednak niejako
priorytet trzeba by dać tym, którzy są ludźmi wiary. Źle, bowiem by było, gdyby
w zlaicyzowanym świecie jakichś twórca chciał niejako podeprzeć się czy wyręczyć się danym dziełem, zamiast budować Ŝywy Kościół poprzez postawę swojego Ŝycia. Zarówno twórcom, jak i odbiorcom sztuki sakralnej moŜe grozić
pokusa wstydzenia się wiary, skrywania jej, zastępowania oraz przyjmowanie
postawy anonimowej i prywatnej7.

5

H. R. Ar ms t r o n g: Przekaz wiary za pośrednictwem sztuki. „Communio”. Wydanie polskie. R. 22: 2002 nr 5 (131) s. 107—108.
6
O dialogu ze światem, głoszeniu ewangelii zgodnie z rodzajem i stylem kaŜdej kultury oraz
o kształceniu duszpasterskim odpowiadającym konkretnym potrzebom miejsca i czasu mówi m.in.
nowy Kodeks Prawa Kanonicznego (Kan. 787 § 1; Kan. 233—242).
7
G. K u s z: Przekaz wiary na progu trzeciego tysiąclecia. W perspektywie Listu Apostolskiego J a n a P a w ł a I I Tertio millennio adveniente. W: J. K o p i e c, N. Wi d o k (red.): Człowiek i
Kościół w dziejach. Opole 1999 s. 478n.
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Zarówno inwestor, twórca, jak i odbiorca, postawić muszą sobie zasadnicze
pytanie: w jakiego Boga wierzą? Czy z jakichś racji z anonimowych chrześcijan
nie przemieniają się w anonimowych ateistów? A moŜe, pod pretekstem wolności, faktycznie zmieniają się w element destrukcyjny czy rozłamowy w Kościele?8.
1. Wiara ex auditu, ex ritu, per artem, in praxis
Wiara była i jest przekazywana w przeróŜny sposób. Sam sposób przekazu
miał teŜ niebagatelne znaczenie dla utrwalania prawd dogmatycznych oraz zasad
postępowania. MoŜna powiedzieć, Ŝe całe wieki poszukiwały najodpowiedniejszych form przekazu dla swego czasu i mentalności sobie współczesnych.
Wiara ex auditu została teŜ przypomniana przez Sobór Watykański II. Niejednokrotnie nawiązywano do tego takŜe w róŜnych posoborowych dokumentach
i zaleceniach (nie tylko katechetycznych).
Zarówno w katechizacji czy szeroko pojętej ewangelizacji, naleŜy uwzględnić nie tylko poziom rozwoju ludów czy narodów, ale takŜe uwarunkowania
etniczne danego środowiska, jak i topograficzne czy materiałowe – przy budownictwie kościelnym (por. DA 2, DA 6; DM 23; DK 19; DA 26; KDK 44).
Ojcowie Soborowi zakładają teŜ skuteczność i pomoc w oparciu o Słowo
BoŜe i ducha Ewangelii gdy wierni pod kierunkiem swoich pasterzy
przystosowują je do poszczególnych narodów i mentalności oraz wprowadzą w
Ŝycie (KDK 91). Działanie poprzez słowo dotyka zakresu oddziaływania na
zasadzie mówiący – odbierający, a nawet współuczestniczący oraz
współkształtujący treść i formę Słowa. Dogmat, kerygma, homilia, kazanie –
wszystko to w znacznym stopniu jest przekazywaniem wiary poprzez wpływanie
na wyobraźnię, podświadomość, a takŜe poprzez kontemplację Słowa (KO 10,
DB 30; KO 26) oraz trwania przy wierze poprzez pokolenia.
Choć dla rymu kolejną formę przekazu nazwałem ex ritu, to jednak chodzi
tu o coś znacznie głębszego i zasadniczego, niŜ sama tylko poboŜność rytualna,
obrzędowa, ceremonialna. Chodzi tu, bowiem o świętą liturgię, która jest jednoznacznie określana jako źródło i szczyt całej posługi Kościoła (KL 10). To właśnie święta akcja liturgiczna ma wydźwięk zarówno bardzo doczesny, naturalny,
ale zarazem wieczny i nadprzyrodzony. Ku temu takŜe ma zmierzać całe wychowywanie, w tym takŜe katechizacja, która to oświeca i wzmacnia wiarę, karmi Ŝycie wedle ducha Chrystusowego, doprowadza do świadomego i czynnego
8

W. B ü h l ma n n: Kościół powszechny. Nowe wymiary. Wzorzec na rok 2001. Warszawa
1992 s. 223—226.
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uczestniczenia w misterium liturgicznym i pobudza do działalności apostolskiej
(DWCH 4).
Romano Guardini tłumaczy zarówno liturgię, jak i sztukę pod kątem celu i
sensu. Akcent kładzie na ten ostatni aspekt. Łączy odniesienia liturgii i sztuki:
Sprawować liturgię, to znaczy, będąc niesionym przez łaskę i prowadzonym
przez Kościół, stać się Ŝywym dziełem sztuki przed Bogiem, w tym tylko celu, aby
właśnie być i Ŝyć w obecności BoŜej; to znaczy wypełnić słowo Pana i »stać się
jak dzieci«9. Natomiast Joseph Andreas Jungmann powiada: Kościół nie ma za
zadanie oświecać ludzi po to, aby oni pozostali tam, gdzie są i czym są, lecz
powinien im pokazać drogę do Boga, powinien ich prowadzić, aby uwielbiali
Boga – w duchu i w prawdzie właśnie przez liturgię Kościoła10.
Dodajmy, Ŝe obydwie poprzednie formy przekazu wspierane, wzmacniane i
urozmaicane były poprzez sztukę per artem i jej pogranicza. Architektura modląca się formą; muzyka i śpiew przenoszące niejako do niebieskich przestworzy; witraŜ wytwarzający niepowtarzalny nastrój dramaturgii czy teŜ skupienia;
obrazy i polichromie opowiadające i komentujące Stary i Nowy Testament;
rzeźby tchnące duchowością, a nawet mistycyzmem, wizerunki tylu świętych, a
szczególnie bogata ikonografia maryjna i chrystologiczna. Posługiwanie się obrazem i symbolem do wyraŜenia tego, co niewyobraŜalne i nieprzedstawialne:
Trójca Przenajświętsza czy BoŜe Miłosierdzie. Artyści róŜnych opcji, proweniencji, stylów czy kierunków słuŜyli Bogu, a raczej wiernemu ludowi, by im
właśnie przybliŜyć Boga, dogmaty chrześcijańskie, Dekalog i zasady moralności.
Rzecz oczywista, Ŝe i kiedyś, obok geniuszy pojawiali się średniacy (tych było
najwięcej), a takŜe maruderzy artystyczni. Taki złoŜony jest dorobek sztuki
dawnej, gdzie znajduje się wielkie powinowactwo twórców: DEO, PATRIAE,
ARTIBUS. Nie sposób pominąć najrozmaitszych inscenizacji, aŜ po teatr prawdziwie wielki i operę.
To trwa i dzieje się, rzecz jasna, teŜ z róŜnym skutkiem i efektem – takŜe
współcześnie. Nowe twórcze poszukiwania i próby, fascynacje i penetracje wokół Świętego świętych wyraŜane w stylu i języku człowieka współczesnego:
człowieka pary i lokomotywy, aparatu fotograficznego, atomu, cybernetyki, elektroniki, aŜ po dni nasze – XXI wieku: happeningi i prezentacje. AranŜacje
wnętrz, przestrzeni wokółkościelnych, stwarzanie jedynego w swoim rodzaju

9

R. Gu a r d i n i: O duchu liturgii. Kraków 1996 s. 112.
J. A. J u n g ma n n: Sprawowanie liturgii. Podstawy i historia form liturgii. Kraków 1992,

10

s. 76.
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miejsca azylu i katharsis11, jakim jest plac przykościelny, czyli przestrzeń oddzielająca i zarazem łącząca profanum i sacrum.
Te róŜnorodne formy, mają być nie tylko środkiem komunikacji międzyludzkiej, informacji, lecz szczytnego zadania pełnienia misji ewangelizacyjnej,
katechetycznej. Są nośnikiem treści kulturowych i katalizatorem przeŜyć religijnych. W efekcie, bowiem całe posługiwanie Kościoła, takŜe jego urzędu nauczycielskiego i stałej, systematycznej pracy duszpastersko-liturgicznej, nie kończy
się na samym przekazie. Owe treści i formy, tak przeróŜnie wyraŜane muszą być
niejako wyzwolone z kulturowych zabarwień, wydobyte z opakowania form językowych, znaków i symboli, w jakich zostały wyraŜone, uwolnione z balastu treści
ubocznych, a więc jak gdyby na nowo odkryte i odczytane w kategoriach systemu
kulturowego, do którego się je przekazuje i w którym są przyjmowane, aŜeby
mogły w pełni Ŝyć i kształtować postawy ludzkie w tym nowym systemie Ŝyciowym12. Ostatecznym odniesieniem jest sam Bóg, ale drogą do Boga jest czas i
przestrzeń, nie tyle zantropomorfizowane, ale uczłowieczone. Mówi się wręcz o
humanizacji sztuki, a raczej jej hominizacji13. Powstaje podstawowe pytanie nt.
potrzeby, wartości i skuteczności tych wielorakich – zbudowanych na fundamencie wiary – więzi z Bogiem i człowiekiem. Nie tylko prakseolodzy i socjologowie drąŜą problem, pytając o ową efektywność, czyli jej sens in praxis. ZauwaŜmy, Ŝe jedno z pierwszych polskich posoborowych opracowań dotyczących
teologii pastoralnej, ma juŜ w samym tytule powiązanie teologii z praktyką14. We
wstępie autor podkreśla, Ŝe owa dynamiczna i praktyczna strona działania Kościoła przypomniana współcześnie przez H. Schustera, stworzona została juŜ
przed ponad stu laty przez A. Grafa, który jest uczniem J. A. Moehlera ze szkoły
tybińskiej15.
Jak Kościół, który jest prasakramentem – według słynnej tezy holenderskiego dominikanina Edwarda Schillebeeckxa16 – ma zarazem wyraŜać jedność
rodziny ludzkiej. Z drugiej zaś – być mocą przemieniającą oblicze tej ziemi oraz
promieniującą do świadomości, psychiki, emocji, przekonań, światopoglądu,
konkretnych decyzji, stylu bycia i działania? To pytanie pobudza do refleksji,
postawy twórczej i współodpowiedzialnej za świat, za własne środowisko i wie11

H. N a d r o ws k i: Funkcje budowli kościelnej. W: Sztuka w liturgii. Praca zbiorowa pod red.
W. Ś wi e r z a ws k i e g o. Mysterium Christi. T. 7. Kraków 1996 s. 269—274.
12
J. M a j k a: Chrześcijański pluralizm kulturowy. W: Chrześcijanin w Kościele. Red. J.
M a j k a. Wrocław 1979 s. 203.
13
H. N a d r o ws k i: Kościoły uczłowieczone. „Tygodnik Powszechny”. R. 37: 1983 nr 7
(1755) s. 5.
14
A. Z u b e r b i e r: Materiały do teologii praktycznej. Warszawa 1974.
15
TamŜe, s. 10—13; por. s. 46—51.
16
J. L. I l l a n e s, J. I. S a r a n ya n a: Historia teologii. Kraków 1997 s. 515 n.
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lorakie więzi społeczne, ekonomiczne, polityczne, ale przecieŜ takŜe całą paletę
oddziaływań artystycznych i kulturowych. Ono było waŜne i aktualne takŜe
przed Soborem, jednakŜe w dokumentach Vaticanum II zyskało nowy wymiar,
głębię i sens.
2. Uniwersalna misja wiary i sztuki
Przedziwny styk posłannictwa wiary i sztuki, jest czymś więcej niŜ przywołaniem mesjanizmu romantycznego. Ma sens przypominanie artyście jego profetycznej i kapłańskiej wręcz roli. Znajdujemy tu odwołanie się do analogii posługiwania Kościoła: po krańce ziemi – na cały świat, po wszystkie dni, aŜ do skończenia świata. Wiara we wszystkich swych wymiarach oraz środkach oddziaływania ma przenikać kaŜdą przestrzeń i w kaŜdym czasie. Dotyczy to oczywiście
całej misji Kościoła, która zlecona została przez Jezusa Chrystusa. Owa umiejętność aktualizacji Słowa do zmieniających się warunków, okoliczności i mentalności, ma nie tyle sprowadzać się do koniunkturalizmu i działań przypominających etykę sytuacyjną. Świadomość istnienia i działania w konkretnych i zmieniających się warunkach i okolicznościach, rodzi potrzebę a nawet konieczność
uświadomienia sobie postawy odpowiedzialności i wierności. Zarazem zobowiązuje do dialogu ze światem współczesnym na róŜnych poziomach jego egzystencji i aktywności. ZaangaŜowanie wcale jednak nie moŜe oznaczać zaniechania
czy odrzucenia niezachwianego Credo i Dekalogu. Cała prorocka i kapłańska
posługa ma mieć jedno i drugie na względzie, zarazem jednak licząc się z człowiekiem i jego prawdziwym dobrem.
Przedziwnym połączeniem oddziaływania na widza, raczej na uczestnika,
jest dąŜenie do integracji sztuk w przestrzeni kościelnej. Dotyczy to zarówno
kompleksowego zaprojektowania i wykonania otoczenia kościoła, jego wnętrza,
a takŜe zaplecza. Chodzi więc o harmonijne związki między architekturą, rzeźbą,
malarstwem, dekoracją, gradacją barw, głosu, szeptu i ciszy, śpiewu, muzyki, a
nawet poezji. Doskonałym spełnieniem tego byłoby organizowanie przy parafii
(np. w dolnym kościele) inscenizacji lub teatru religijnego, który stanowiłby
analogię do klasycznego teatru greckiego z trójjedyną choreią17. Oczywiście
głębszy charakter oraz wydźwięk ma cała sceneria akcji liturgicznej, zwana ars
liturgica.
Podobnie szeroki zakres oddziaływania ma sztuka. Jej sakralny wymiar jest
jednoznacznie ukierunkowany ku sacrum, ale przecieŜ takŜe z myślą o człowieku
i podnoszeniu jego duchowej kondycji, jego kreatywnych aspiracji i moŜliwości,
a ostatecznie – jego samorealizacji. Wieloraka sztuka z prawdziwego zdarzenia,
17
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jest bliska posłannictwu Kościoła: ma kształtować kulturę jednostek i społeczności. Dotyczy to oczywiście takŜe rodzin katolickich i całej wspólnoty parafialnej.
Szczególny charakter i waŜną rolę w społeczności parafialnej mają rozmaite
grupy zainteresowań czy tzw. grupy zawodowe18. Mogą one wraz z dokształcaniem religijnym, katechizmowym czy biblijnym, takŜe pogłębiać swe róŜnorodne
zainteresowania związane ze sztuką.
Na nowo naleŜałoby przywołać równieŜ wciąŜ aktualne i róŜnorodne zadania – takŜe Kościoła diaspory. Nie tylko Karl Rahner, ale takŜe Juliusz Eska w
Polsce ukazywali ten problem, jako istotny symptom obecności i działania Kościoła, który zmierzyć się musi z wyobcowanym, a nawet złośliwym przedpolem
kulturowym, artystycznym, społecznym, filozoficznym czy naukowym. Kościół
pielgrzymujący poprzez swą naukę oraz działalność duszpastersko-artystyczną,
teŜ niejednokrotnie trafia na róŜnorodnych odbiorców. Postawa konfrontacji i
korekty, a czasem takŜe troski o Kościół i chęć słuŜenia mu sprawiają, Ŝe zarówno w Ŝyciu osobistym, jak i społecznym konieczna zdaje się być wewnętrzna
otwartość Kościoła, jego wewnętrzne zróŜnicowanie i faktyczna wolność jego
członków19.
3. Czy sztuka sakralna?
Pytanie nie jest wcale przede wszystkim tylko studyjne: Czy jest jedna sztuka? Czy sztuka sakralna jest innym, czy moŜe nawet wyŜszym rodzajem twórczości? Od razu postawmy problem wyraźnie: sztuka w swym dość pojemnym określeniu jest jedna, choć moŜe obejmować róŜne style, tendencje, a takŜe – tematykę. Jest oczywiście sztuka sakralna, jako szczególny przejaw artystycznej twórczości człowieka. Twórczości, która bardziej zobowiązuje przede wszystkim ze
względu na tematykę i treści ze świata nadprzyrodzonego. Twórca i odbiorca –
poprzez dzieło sztuki – dotykają Boga samego. Aby ta więź była skuteczna, powinna mieć znamiona autentyzmu i autentyczności. ZaangaŜowanie w problematykę sakralną wcale nie gwarantuje niezawodnego lub choćby poprawnego przekazu. To zobowiązuje, ale nie chroni i wcale nie asekuruje, ani twórcy ani odbiorcy. Wręcz przeciwnie, moŜe budzić nie tylko dyskomfort, dysonans, ale
wręcz – kryzys wiary. Autentyczna twórczość choć wprost nie odnosząca się do
sacrum, do Boga samego, moŜe wytwarzać atmosferę spotkania z sacrum i tym
samym być jak gdyby sakralna. Natomiast twórczość pełna Boga w temacie i
treści, moŜe faktycznie być sztuką o znamionach desakralizujących, jeśli jest
pozbawiona autentyzmu oraz walorów artystycznych czy estetycznych.
18
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Tzw. boskość czy sakralność sztuki wypływa niejako z autentycznej, uduchowionej i spełniającej rangę niemal uświęcającą osobowości artysty. Powinna
mu towarzyszyć podwójnie pokorna postawa, wynikająca ze świadomości, Ŝe
ciągle staje wobec nieogarnionego sacrum i mimo najlepszych chęci ukazania
swoistej jedni sakralnej, jest jego niedoskonałym wyrazicielem, a takŜe, Ŝe zbyt
często rozmija się z mentalnością i potrzebami współczesnego odbiorcy.
PrzeróŜne oddziaływanie artysty, pełne zaangaŜowania i ekspresji w konsekwencji pełni rolę nie tylko uświęcenia otaczającej rzeczywistości, ale ostatecznie – uświęcania, a nawet zbawiania człowieka20.

II. Aktualizacja i konkretyzacja homo religiosus
w kontekście własnego kościoła
Człowiek religijny nie zamyka się w murach kościoła. Funkcjonuje on w
najrozmaitszych systemach i układach, zawodach, przejawach aktywności oraz
poprzez środki wyrazu. Na jego sposób myślenia i postępowania wpływa zarówno spektakl telewizyjny, przeczytana lektura, jak i odwiedzone muzeum. Choć
niektóre sprawy dotyczą jakby peryferiów wiary i religijności, to jednak zawsze,
w jakiś sposób, są konfrontacją oraz okazją do refleksji coraz to innego spojrzenia na Boga, świat i człowieka. Otaczająca, więc rzeczywistość wyciska piętno
na osobowości zarówno inwestora, jak twórcy czy odbiorcy. JednakŜe pewne
treści i wartości, a takŜe przestrzenie bardziej i w sposób skuteczniejszy wprowadzają nas w świat nadprzyrodzony.
Problemem waŜnym dla parafian jest więź z własnym obiektem sakralnym.
Strona poznawcza, wnikanie w historię dzieła, symbolikę treści i wyposaŜenie
całości ułatwiają człowiekowi zŜyć się ze swoim kościołem i uznać go za bliski
sobie, bez względu na to, czy ma on 10, 90 czy 300 lat. Świadomość wiernych,
Ŝe jest to ich kościół, stwarza płaszczyznę więzi, a zarazem budzi postawę zaangaŜowania i odpowiedzialności.
Zjawiskiem oddzielnym, ale jakŜeŜ złoŜonym jest proces budowy nowego
kościoła. Dotyczy faktycznie nie tylko problemów organizacyjnych, prawnych,
ściśle technicznych, technologicznych, czy budowlanych. Jest to takŜe bardzo
rozległy i wieloaspektowy problem socjologiczny oraz formacyjny, w tym takŜe
artystyczno-estetyczny. Rzecz w tym, by wszyscy, którzy w dzieło budowy się
włączają, poczuli się za to w pełni odpowiedzialni. WaŜne jest przy tym, by
20
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wsłuchiwano się zarówno w głos najrozmaitszych profesjonalistów, jak i zwykłych parafian, którzy przecieŜ stanowić będą zasadniczy trzon percepcji danego
dzieła. Wszyscy razem powinni móc powiedzieć, Ŝe jest to nasz kościół21.
Człowiek wierzący i religijny w kontekście budowli kościelnej dokonuje
permanentnych konfrontacji, spotkań, rozmów, medytacji, a nawet kontemplacji
z samym Bogiem. Wszechogarniający, a zarazem osobowy Bóg przenika całą
otaczającą rzeczywistość. W szczególny jednak sposób właśnie w przestrzeni
kościelnej zdaje się być bliŜszy człowiekowi. Zarazem jednak przekracza on
kategorie czasu i przestrzeni. Nie podlega zmianie, wymyka się spod reguł czasoprzestrzennych. śywy Bóg-Człowiek jako Głowa Mistycznego Ciała uświęca i
oŜywia konkretną przestrzeń kościelną. Ten sam obecny w Eucharystii (Ofiara
mszy świętej oraz Najświętszy Sakrament w tabernakulum), jest takŜe ustawicznie przywoływany w Słowie BoŜym, a takŜe poprzez modlitwy indywidualne i
zbiorowe wierzących.
1. Sztuka dawna – szacunek dla dziedzictwa i zagroŜenie historyzmu
Bóg obecny przenika swą obecnością oraz uświęca swoją świętością, zarówno monumentalne czy dostojne kościoły gotyku czy baroku, małe drewniane
kościółki góralskie, wiejskie bezstylowe kościoły sprzed wieków, jak i nowoczesne obiekty XXI wieku. Bóg wiecznie młody jest obecny w przestrzeni kościelnej nie tylko jako pamiątka, symbol czy znak, ale jako rzeczywistość sakralna.
Jest obecny jako Ŝywy i prawdziwy Bóg, który wciąŜ Ŝyje, wymyka się zuŜyciu
przez czas22 i nie poddaje się jego przemijającym prawidłom.
Poddaje się jednak tym prawidłom budynek kościelny i to zarówno ten stawiany z kamienia, cegły, drewna czy z bambusowej trzciny w afrykańskim buszu. MoŜna powiedzieć, Ŝe czas świecki odmierza swoje istnienie oraz codziennie przenika sacrum kościelne. Jego twórcza, ale zarazem niszczycielska rola
sprawia, Ŝe tworzywo, warstwa materialna ustawicznie ulega starzeniu, niszczeniu. Prawa fizyki i chemii przenikają niejako w najbardziej tajemne zakamarki
zabytkowej przestrzeni kościelnej. Rozwijające się wielorakie metody profilaktyczne czy konserwatorskie przedłuŜają wprawdzie Ŝywotność konkretnych budynków kościelnych, jednakŜe zawsze zostawiają swoje piętno. Szacunek do
całej warstwy zabytkowej i historycznej jest nie tylko obowiązkiem i powinnością wobec poprzedników i współczesnych, ale takŜe wobec Boga i historii. W
konsekwencji – wobec środowiska bliŜszego i dalszego oraz naszych następców.
Nade wszystko chodzi o dotarcie do głębokich złóŜ i pokładów, które stały się
21
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podłoŜem naszej teraźniejszości oraz rzutują na naszą bliŜszą i dalszą przyszłość23. Sumienność i wierność wobec zabytku, jest zadaniem podstawowym,
zarówno biskupa miejscowego, inwestora–proboszcza, słuŜb konserwatorskich
jak i administracji centralnej i lokalnej.
Pieczołowitość wobec sacrum zamkniętego niejako w przestrzeni zabytkowej, nie moŜe jednak doprowadzać do absurdu utoŜsamiania całego Ŝycia parafii,
takŜe duszpasterstwa i słuŜby liturgicznej, z li tylko historycznym i szacownym
wprawdzie, ale czymś niewspółczesnym, bo przecieŜ zabytkiem. Trzeba jasno i
precyzyjnie uświadamiać sobie i innym, Ŝe w przestrzeni kościelnej, kaŜdej (tzn.
dawnej i bardzo nowoczesnej), ustawicznie realizuje się owo teologiczne teraz –
hodie. Przychodzi Bóg tu i teraz i wchodzi w rzeczywistość współczesnego
człowieka, jak wchodził kiedyś w rzeczywistość człowieka średniowiecza, renesansu czy modernizmu.
Parafrazując Norwida, trzeba by stwierdzić, Ŝe wielkim zbiorowym obowiązkiem jest najpierw zadbanie i pielęgnowanie szacownej, historycznej przestrzeni kościelnej24. Dodajmy tu, Ŝe równieŜ jeden z punktów podpisanego 28
lipca 1993 r. Konkordatu między Rzeczpospolitą Polską, a Stolicą Apostolską
(nr 25) zwraca uwagę na obowiązki władz diecezjalnych i państwowych oraz
konieczność współpracy w celu ochrony nie tylko archiwaliów, ale takŜe innych
dóbr kultury, szczególnie w obiektach sakralnych i kościelnych o walorach historycznych i artystycznych. Zarazem jednak trzeba widzieć realne zagroŜenie historyzmu, Ŝeby nie powiedzieć archeologizmu artystycznego czy liturgicznego.
ZagroŜeniem jest stosowanie swoistego skrótu myślowego, kiedy to utoŜsamia
się charakter zabytkowy obiektu z jakoby niewspółczesną (zabytkową) nauką i
prawem, które głoszone są w tychŜe murach.
2. Sztuka nowa – konieczność czy wybór
Zmieniają się style i kierunki artystyczne, tendencje estetyczne i gusta tłumów. Bywa, Ŝe po 20 albo 50 latach jakiś obiekt kościelny moŜe przestać się
podobać wiernym, którzy przecieŜ sami podlegają rozmaitym zmianom i wpływom. Bezsprzecznym zagroŜeniem byłoby sprowadzenie wiary i oddziaływania
pastoralnego do kryteriów tymczasowości. Akcent raczej naleŜy połoŜyć na dociekanie aksjologiczne. To przede wszystkim wartość wiary, a w konsekwencji –
wartość dzieła architektury czy plastyki sakralnej, ma stanowić płaszczyznę do
spotykania sacrum i ustawicznego odradzania i przemieniania człowieka.
23
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To nie nowość jako taka, ani jakiś wybrany styl artystyczny moŜe być uwaŜany ipso facto jako wybrany, czy jedyny słuŜący usakralnieniu czasu i przestrzeni, a w konsekwencji – człowieka. Dobroczynna siła nowoczesności w architekturze i sztuce kościelnej polega nie na determinacji, ale twórczej, dynamicznej, ale zarazem odpowiedzialnej refleksji, decyzji. Zdawać by się mogło
(tak właściwie jest), Ŝe konkretny czas oraz dokonujące się w nim przemiany,
stanowią jak gdyby wyznacznik, kryterium ocen i perspektyw. Nie moŜe to być
jednak determinacja per fas et nefas, choć opowiadać się naleŜy po stronie nowoczesności oraz uwaŜać, Ŝe niemal obowiązkiem sumienia jest znajdowanie
współczesnych środków wyrazu sacrum kościelnego. JednakŜe nie wolno tego
czynić ani na oślep, ani bezmyślnie.
Tak więc obowiązek wyboru związany jest zarówno z tymi, którzy kreują
sztukę, w rozmaity sposób w niej uczestniczą, propagują ją, oceniają, czy są jej
krytykami. Nierównomierność dotyczy osób, rzeczy i zjawisk. Ta szeroka paleta
jest zarazem odbiciem świadomości, wiedzy, intuicji, talentu i w ogóle kultury
większości naszego społeczeństwa25.
3. Kalejdoskop odbiorców sztuki
RóŜna jest sztuka, ale jakŜe rozmaici są jej odbiorcy. Dotyczy to takŜe odbiorców sztuki sakralnej. Z obiektem kościelnym styka się często człowiek, który
jest przechodniem, pielgrzymem, gościem, uczestnikiem chrztu, I Komunii, ślubu czy pogrzebu. Oczywiście człowiek bywa w kościele podczas dni wakacyjnych, odbywanych pielgrzymek czy wycieczek. ZbliŜa się do jakiegoś obiektu w
sposób osobliwy, gdy opracowuje jego monografię, analizuje jego wystrój, czy
ikonografię, czy wreszcie projektuje lub wykonuje ten oto konkretny obiekt sakralny. Nie jakiś kościół, ale bardzo konkretnie usytuowany, mający konkretnego patrona, a co najwaŜniejsze bardzo konkretnych odbiorców.
I to jest właśnie ten zasadniczy punkt odniesienie, a raczej to są ci ludzie,
dla których przede wszystkim wykonywany jest dany obiekt sakralny. Konkretyzacja ma się w percepcji odbiorców ( u zarania, albo w toku budowy) przekształcić w identyfikację. Świadomość, Ŝe to jest nasz kościół, jest podstawą myślenia
i działania wszystkich, którzy współorganizują budowę i wyposaŜenie obiektu
sakralnego.
Wszyscy współdecydujący powinni zapytać: pod jakiego odbiorcę trzeba
projektować i wykonywać kościół? Czy raczej uwzględniać szerokie masy większości parafian, którzy z kościołem związani są poprzez systematyczny udział w
25
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niedzielnej mszy świętej26 (dominicantes)? Czy teŜ z tymi, którzy pojawiają się
tutaj bardzo rzadko, ale dopiero wszyscy razem stanowią wspólnotę ochrzczonych (baptizantes)? Wielu pośród nich zjawia się w kościele albo przypadkowo,
albo przy okazji jakichś zdarzeń (occasionantes), najczęściej zaś podczas wielkich świąt, jak odpust czy BoŜe Narodzenie. Inni zaś ograniczają się do spowiedzi około Wielkiej Nocy (paschantes).
Problem jest dość wielopłaszczyznowy (takŜe od strony socjologicznej).
Proboszcz–inwestor, bowiem nie przestaje być duszpasterzem całej wspólnoty,
takŜe tych letnich i obojętnych religijnie. TakŜe tych od wielkiego dzwonu czy
Grobu Pańskiego, albo Pasterki. Pozostaje teŜ duszpasterzem parafian mało albo
wcale nie przygotowanych pod względem sztuki i liturgii. Największym dla nich
problemem pozostaje wciąŜ nowa, nowoczesna architektura i sztuka sakralna.
Czy więc inwestor ma ulegać podszeptom, a nawet ostrzeŜeniom poboŜnych
wprawdzie, ale oderwanych jakby od współczesności parafian? Jaką decyzje ma
podjąć, gdy zjawia się ewidentna i zdecydowana opozycja wobec programu i
projektu nowej świątyni?
4. Otwarty wymiar liturgii oraz sztuki
MoŜna powiedzieć, Ŝe istnieje pewna analogia osób i pełnionych funkcji w
liturgii i sztuce. Mimo pewnych zasadniczych róŜnic, istnieją, więc teŜ podobieństwa. In persona Christi działa przede wszystkim kapłan–celebrans. JednakŜe właśnie twórca porównywany bywa takŜe do kapłana, proroka, kaznodziei.
Ten, który tworzy dla potrzeb kultu, jest w szczególny sposób związany z akcją
liturgiczną. Wszystkie elementy przestrzenne czy plastyczne, klimat i nastrój
oraz kolorystyka przestrzeni przykościelnej, a szczególnie wnętrza, mają słuŜyć
przede wszystkim liturgicznej przystosowalności27. Aktywna postawa zakładana
jest zarówno u liturga kościelnego, jak i uczestników świętej liturgii. Podobnie
twórca powinien wykazać się inicjatywą i aktywnością. Obydwa pola działania
mają charakter przestrzeni niedopowiedzianej. Ten otwarty charakter stwarza
płaszczyznę porozumienia i wspólnych poszukiwań inwestora i twórcy. Łączy
ich właśnie wspólny cel i odniesienie – ostatecznie do tych samych wiernych,
tych samych parafian.
Zasadne jest twierdzenie, Ŝe choć w róŜnym zakresie, to obydwaj słuŜą
kształtowaniu odniesień i postaw nie tylko obrzędowych czy estetycznych, ale w
konsekwencji wpływają na codzienne postępowanie nie tylko chrześcijan. Po26
Por. T. Wo ł o s z yn: WaŜne decyzje „niedzielnych katolików”. „Studia Theologica Varsaviensia”. R. 19: 1981 nr 2 s. 7—19.
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sługa prezbitera i artysty jest w znaczeniu symbolicznym otwarta wobec wielu
ludzi. Mury kościoła stają faktycznie otworem takŜe wobec przypadkowych i
okazjonalnych bywalców kościelnych. W osobliwy sposób efekty ich oddziaływania dotykają przechodniów, kuracjuszy, turystów, pielgrzymów.

III. Twórczość i percepcja sztuki wielorakiej – problemem
takŜe pastoralnym
Herbert Read, wielki znawca sztuki i estetyki oraz organizator Ŝycia artystycznego, wyraźnie powiada, Ŝe załoŜeniem wszelkiego rozwaŜania wokół sztuki, jest stwierdzenie, iŜ kaŜdy człowiek reaguje na kształt, powierzchnię i masę
przedmiotów. Ich układ wynika i wywołuje bądź to poczucie piękna, bądź brzydoty. Tę drugą postawę uwaŜa za zjawisko jakby zaprzeczające ludzkiej kondycji. Jest to niedomóg pewnych ludzi, ich niezdolność czy nieświadomość. Dość
mocno brzmi sugestia, Ŝe ci właśnie ludzie po prostu są opóźnieni w rozwoju28.
Zarazem podkreśla, Ŝe zarówno w teorii, jak i historii sztuki panowała wielka
względność pojmowania oraz interpretowania piękna. Badacz zaś sztuki oraz jej
krytyk dowodzi swojej rzetelności, jeśli abstrahując od własnego poczucia piękna gotów jest zaliczyć do dziedziny sztuki autentyczne przejawy tego poczucia u
innych ludzi z innych epok. [...] Czy spojrzymy na ów problem historycznie (zastanawiając się, czym była sztuka na przestrzeni dziejów), czy socjologicznie
(zastanawiając się, czym jest istotnie sztuka w swoich dzisiejszych przejawach
na całym świecie), przekonujemy się, Ŝe sztuka często nie miała i często nie ma
nic wspólnego z pięknem? Warto z powyŜszego zapamiętać i uświadamiać innym, Ŝe twórczością i sztuką z prawdziwego zdarzenia (bez względu na zakres
przedmiotowy i tematyczny) moŜe być uznane działanie twórcze, które zawsze,
najpierw i przede wszystkim jest autentyczne.
Zastanówmy się, czy owo stwierdzenie faktu o poziomie i jakości sztuki w
ogóle, moŜe być argumentem i uzasadnieniem do róŜnorodnych działań w dziedzinie twórczości sakralnej? Czy stwierdzenie istnienia jakiegoś zjawiska, a
nawet procesu społecznego, kulturowego, obyczajowego wystarczy socjologowi,
duszpasterzowi, inwestorowi, projektantowi czy wykonawcy sztuki świętej z
samej nazwy – ars sacra? PosłuŜmy się tu analogią do działań Kościoła wokół
wprowadzania łaski i sakramentów uzdrawiających i uświęcających, mimo, a
raczej w związku z istnieniem wokół skutków grzechu pierworodnego, skłonności do zła i faktycznej grzeszności człowieka. Podobnie odpowiedzialni ludzie
Kościoła powinni działać na polu stosunku do róŜnych dziedzin Ŝycia i działalności człowieka, np. kultura, media, teatr, architektura, plastyka. Ostatecznie
28

H. R e a d: Sens sztuki. Warszawa 1982 s. 9.
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problem dotyczy odpowiedzialności za to, komu powierzane jest szerokie pole
działania i oddziaływania na odbiorców twórczości, która wprost lub pośrednio
dotyczy sacrum.
Oddziaływanie dokonuje się na róŜnych płaszczyznach, w tym takŜe poprzez
duszpasterstwo środowisk twórczych, spotkania informacyjne i formacyjne dla
ludzi sztuki, organizowanie dni skupienia, rekolekcji, wernisaŜy, biennale, wystaw czy konkursów. WaŜne, by działano tu odpowiedzialnie i uczciwie. Uczestnicy takich konkursów, ale i pozostali wierni powinni otrzymywać rzetelne uzasadnienie wyników konkursów otwartych czy zamkniętych.
1. Saeculum oraz consecratio mundi
Problem dotyczy najpierw właściwego pojmowania i stosunku do świata, do
doczesności. W teologii rozgranicza się trzy róŜne określenia świata. Jest to najpierw saeculum, czyli cała rzeczywistość doczesna stworzona przez Boga. Jako
dzieło Stwórcy jest sama w sobie dobrem. Jest po prostu bytem. Jest dobrem per
se. Jest jakby cząstką Boga, Jego mocy, obecności i Opatrzności.
Owa ziemska doczesność została nam przekazana przez Stwórcę, abyście
zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną (Rdz 1, 28) oraz: Przeto czy jecie,
czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę BoŜą czyńcie (1
Kor 10, 31) – są podstawowymi tekstami biblijnymi, które wcale nie mają li
tylko znamienia ekologicznego. Obok tego, trzeba teŜ zaakcentować widzenie
świata pod względem ekonomicznym i ergonomicznym, jak równieŜ przestrzeni
istnienia i przekształcania się poprzez kulturę materialną i artystyczną
Kwestię tę wyraziście ukazują takŜe niektórzy z Ojców Kościoła. Podkreślają oni wyrazistą autonomię świata dobrego i złego, świętego i grzesznego.
Wspomniane teksty biblijne czy patrystyczne są podstawowymi pouczeniami o
zadaniach człowieka w świecie poprzez postawę aktywną i dynamiczną, która
zostaje podniesiona aŜ do rangi chwały BoŜej.
Człowiek włączony w BoŜy plan, Jego zamysł i prawo góruje swym rozumem nad światem rzeczy (KDK 15). Ale takŜe odróŜnia się spośród wszystkich
bytów oŜywionych zdolnością do wyŜszych uczuć, językiem i godnością osoby.
W kontekście konkretnej parafii dopełnia się prawda o uczestniczeniu człowieka–chrześcijanina w Ŝyciu BoŜym i w naturze BoŜej (KK 40). Pastoralna
działalność lokalnego Kościoła, dąŜąca do oŜywienia Ŝycia religijnego, ma zatem słuŜyć przechodzeniu chrześcijanina od biernego pojmowania religijności
do rozumienia jej jako Ŝywej, nadprzyrodzonej, pionowo-poziomej jedności w
Chrystusie; do rozbudzenia i pogłębienia jego świadomości, Ŝe jest on włączony
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w Ŝywą i nadprzyrodzoną rzeczywistość zbawczą, w której jest on rzeczywiście
nowym stworzeniem i wchodzi w niej w nowe prawa oraz obowiązki29.
Ojciec M.D. Chenu, a takŜe w Polsce ks. Leszek Kuc i ks. Franciszek
Blachnicki przypomnieli na nowo pozytywne spojrzenie oraz otwarcie na otaczający świat poprzez twórczy i odpowiedzialny stosunek do niego. Autonomicznie
oraz konkretnie i odczuwalnie istnieją obok siebie i oddziałują zarazem: Kościół
i świat, wiara i niewiara, duch i materia30. Są jednak pewne szczególne przestrzenie i strefy (nie tylko w kosmosie czy otaczającym nas pejzaŜu, ale takŜe w
wydzielonej, jakby wyodrębnionej części), które juŜ poprzez sam fakt istnienia
mają być znakiem obecności w świecie współczesnym oraz mają pełnić rolę
jakby-sakramentu.
Trzeba z kolei zwrócić uwagę na powiązanie twórczości sakralnej z funkcją
Kościoła. Powszechny charakter zbawczej misji Kościoła dla wszystkich ludów i
epok, uzasadnia teŜ odpowiednie środki i narzędzia skutecznego działania. Zadanie uświęcenia świata (sacrificatio mundi), realizowane moŜe być równieŜ poprzez sztukę. Przez wartości artystyczne twórca ma uświęcać świat, ma ukazać
wartości boskie i zbliŜyć do nich człowieka–odbiorcę.
2. Odświętność religijna poprzez pryzmat sztuki
Wchodząc w szczegóły, warto dostrzec rangę całego świątecznego czy odświętnego profilu Ŝycia chrześcijańskiego. Nie tylko człowiek bawiący się (homo
ludens), ale takŜe świętujący (homo festivus) przywdziewa się w odświętny strój
a nawet pozę. Jest to coś zaledwie analogicznego do teatralizacji Ŝycia czy przywdziewania masek31.
Wszystko, co współkształtuje treść i formę religijnej odświętności, jest
związane z róŜnymi aspektami artystycznej twórczości. Nastrój otaczającej ikonosfery wokółkościelnej, poziom estetyczny tzw. placu przykościelnego, wieŜa
kościelna, brama czy portal, kruchta, gabloty przykościelne, wkraczanie w przestrzeń wielkiego zgromadzenia. JuŜ stając w progu kościoła, powinno się odczuć
nastrój sakralny, przestrzeń ładu i spokoju duchowego, a takŜe refleksji. Owa
zapraszająca przestrzeń zewnętrzna i wewnętrzna, poza wszystkimi głębokimi i
zaprogramowanymi treściami teologicznymi, ikonograficznymi, liturgicznymi,
dewocyjnymi, jest zarazem przekazem poprzez język sztuki. To jest bardzo waŜ-
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F. Woronowski, dz. cyt., s. 449.
H. N a d r o ws k i: Kościoły naszych czasów, dz. cyt., s. 73.
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A. B a n a c h: Wybór maski. 11 teatrów klasycznych. Kraków–Wrocław 198; por. Maski.
Red. M. J a n i o n , S. R o s i e k. T.1 i 2. Gdańsk 1986.
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ne, czy dowartościowuje się zarazem klasę, rangę wydarzeń, poprzez właściwy
poziom prezentacji, przekazu, dekoracji, śpiewu i muzyki.
Dotyczy to całego roku kościelnego. Najpierw nastrój i estetyka dekoracji
adwentowych (świece, schody, wyklejanki dawane dzieciom), potem dekoracje
nie tylko nocnej mszy św. zwaną Pasterką, ale całego okresu BoŜego Narodzenia. Odpowiednie dekoracje na okres Wielkiego Postu (teŜ dorocznych rekolekcji) czy Wielkanocy. Wydobycie, ozdobienie i wywyŜszenie KrzyŜa Świętego
(nie tylko podczas ceremonii Wielkiego Piątku). Odpowiednio uwidoczniony
paschał (nie tylko podczas Wigilii Paschalnej). Symbolika Wniebowstąpienia
czy Zesłania Ducha Świętego, a szczególnie odświętny charakter dekoracji i
procesji BoŜego Ciała. Dekoracja wykonywana przez róŜne grupy parafialne,
stany czy zawody, stwarza szansę zaangaŜowania całej wspólnoty parafialnej do
świętowania w kościele i w jego otoczeniu, jak i na ulicach naszych wiosek i
miast. Ewenementem jest przygotowywanie przez parafian dywanów kwietnych
przed poszczególnymi czterema ołtarzami. Dekoracje samych ołtarzy procesyjnych w wielu parafiach wymagają większej pieczołowitości, estetycznej ogłady,
oszczędności a zarazem wymowy poszczególnych symboli czy elementów. Jak
wyglądają pod względem tematyki i poczucia estetyki dekoracje naszych domów, balkonów, ulic? Czy proboszczowie w ogóle zwracają uwagę, choćby w
ogłoszeniach parafialnych, sugestiach formalnych czy stylistycznych, spotkaniach z róŜnymi grupami parafialnymi, podczas katechez a nawet praktycznych
wskazań czy pouczeń np. przez samego duszpasterza czy artystę plastyka, dekoratora?
Jak wygląda dbałość o odpowiednią atmosferę właściwie najwaŜniejszego
święta rodziny chrześcijańskiej, czyli dnia Chrztu św.? Dotyczy to takŜe nadania
odpowiedniego charakteru mieszkaniu nowoochrzczonego. Jak pod wieloma
względami (teŜ pastoralnym, estetycznym, przeŜyciowym) wygląda dzień I Komunii św. w parafii? Dotyczy to najpierw wieloaspektowego – i to zawczasu –
przygotowania rodziców i całej parafii do tego waŜnego dorocznego wydarzeniu
w Ŝyciu wspólnoty. Dzieci oczywiście teŜ przygotowujemy, ale nie przesadzajmy
ze swego rodzaju nuŜącą musztrą, sztucznością, napuszoną paradą, kiedy to nad
głębią przeŜycia i spotkaniem z Ŝywym Bogiem w Eucharystii, górę bierze niezdrowa chęć pokazania się rodziców wobec innych dorosłych oraz chore wręcz
rywalizowanie dzieci w obnoszeniem się ze swoim strojem, prezentami i błyskotkami. Nie zapominajmy, Ŝe to są dzieci. Jaka jest ich psychika i wyobraźnia?
Nie będę tu tego wątku rozwijał, ale dotyczy to nie tylko stroju dziecka, choć i to
jest bardzo waŜne. Ten dzień powinien, wraz z najgłębszym przeŜyciem czysto
religijnym dziecka i całej rodziny, być takŜe czasem pięknych wspomnień i estetycznych doznań. Warto zerknąć nieraz do atmosfery niejednego domu. Wówczas moŜna odczuć atmosferę dość nieprzyjemną (mówiąc oględnie). Pojawiają312

cy się wtedy nieraz alkohol i jego konsekwencje wzbudzają we wraŜliwym
dziecku przeŜycia grozy i szpetoty. Obraz atmosfery (teŜ tej domowej) niesie
dziecko nieraz przez całe swoje Ŝycie. Tego jakby nie moŜna zapomnieć czy
wymazać ze swej pamięci.
Na ten aspekt świątecznego przeŜycia warto zwrócić uwagę takŜe w inne
waŜne dni dla rodziny i parafii, jak np. bierzmowanie, dzień ślubu i wesela czy
chrześcijańskiego pogrzebu. Tu takŜe jest waŜne wszystko, co współtworzy atmosferę, nastrój i symbolikę danego dnia. Tu teŜ znaczenie ma wzmocnienie
rangi i przeŜycia poprzez tzw. oprawę estetyczną, ubiór, dekorację domu i jego
otoczenia.
3. PoboŜność codzienna między pięknem a kiczem
Nieładnie brzmi słowo osaczony, choć ono świetnie oddaje całe róŜnorodne
i wszechstronne oddziaływanie na człowieka całej otaczającej lawiny bodźców,
obrazów, zachowań, które kształtują nie tylko upodobania i gusta niejednego
wierzącego. Wystarczy spojrzeć przez okno na witrynę sklepu czy kiosku, zajrzeć na szpalty niejednego dziennika czy tygodnika, a nawet do niejednego kościoła. Uogólniać nie moŜna, ale dość często, nie tylko jarmarczne czy odpustowe stragany, ale takŜe oficjalne sklepy z dewocjonaliami czy paramentami straszą grozą, kiczowatością. IleŜ to lat temu bolał nad tym Antoni Gołubiew32?
Czy sytuacja uległa poprawie? AleŜ skąd? Wręcz przeciwnie. Ustawicznie
pogłębia się stan swoistej ślepoty i toporności, braku wraŜliwości na kształt,
powierzchnię, masę, kolor, harmonię. PrzeraŜa obojętność, nieczułość, a nawet
swoista niezdolność do oceniania, oczekiwania oraz przekazywania tego, co
cieszy, co się podoba, co uspokaja.
Problem jest tym groźniejszy, jeśli dotyka to takŜe naszych świętości, najdostojniejszych miejsc i najpoboŜniejszych sfer. Razi nie tylko złe ustawienie
kwiatów, świec czy lichtarzy w kościele. Niepokoi przeładowanie naszych kościołów i brak jakiejś myśli przewodniej. Problem jest wbrew pozorom groźny,
bo oto do jakiegoś kościoła kaŜdego dnia przychodzi pewna grupa ludzi, która
wrasta w banał i którą nie niepokoi tandeta czy brzydota. Obojętność i niewraŜliwość są rodzajem duchowej i estetycznej martwicy. Tym groźniejsze, Ŝe bezpośrednio zainteresowani po prostu tego nie czują. Jest to dla nich jakby zupełnie bezbolesne.
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A. Go ł u b i e w: Gdzie są artyści? W: Współczesna sztuka religijna w Polsce. Katalog drugiej wystawy urządzonej przez Klub Inteligencji Katolickiej oraz Społeczny Instytut Wydawniczy
Znak w Krakowie w klasztorze oo. Dominikanów. VI - IX. 1961. Kraków 1961 s. 23n.
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4. Estetyka na co dzień
Stefan Szuman czy Irena Wojnar nawoływali do estetyki, na co dzień. Całe
wychowanie estetyczne ostatecznie miało zmierzać do kształtowania postaw
Ŝyciowych, do związku róŜnych przejawów ludzkiej twórczości z całokształtem
naszej egzystencji. CzyŜ właśnie dom rodzinny najpierw i przede wszystkim nie
powienien być kolebką kształtowania szlachetności Ŝycia i bycia, na co dzień?
Estetyczna świadomość ma przede wszystkim kształtować wyobraźnię i podświadomość człowieka od najmłodszych lat. To przede wszystkim poprzez reakcje, zachowania i postawy rodziców wychowywane dziecko nabiera pięknych i
wielorakich pozytywnych przyzwyczajeń, które nie będą tylko rutyną czy manierą, lecz potrzebą serca, potrzebą ducha.
To jest waŜne, jakie postawy estetyczne i moralne wynosi ktoś z domu. Na
zdrowych fundamentach łatwiej i pewniej budować osobowość i religijność.
Wiara nie moŜe stać w swoistym konflikcie ze stylem i sposobem jej przekazywania. Katecheza, kiedyś przyparafialna, a teraz szkolna, powinna krzepnąć i
rozwijać się właśnie na owym zakorzenionym poczuciu piękna33.
Kształcenie szkolne na wszystkich poziomach moŜe i powinno wdraŜać takŜe do pewnych umiejętności, równieŜ artystycznych i praktycznych. WaŜne jednak, by uszanowano pewną swobodę twórczą dziecka i uzdalniano do przekładania wiedzy i wspomnianych umiejętności na zwykłe codzienne Ŝycie. By krystalizowano w dziecku – teŜ katechizowanym i kształtowanym poprzez sztukę –
pewną umiejętność przekładania tamtej wiedzy i umiejętności na gesty, słowa i
zachowania godne i szlachetne, czyli przecieŜ piękne. Sztuka sakralna jest
prawdziwa i piękna, gdy przez formę odpowiada swojemu właściwemu powołaniu, jakim jest ukazywanie i uwielbienie, w wierze i adoracji, transcendentnej
tajemnicy Boga, niewidzialnego, najwyŜszego piękna Prawdy i Miłości, objawionego w Chrystusie, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty
(Hbr 1, 3), w którym »mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała« (Kol 2, 9).
To duchowe piękno odzwierciedla się takŜe w Najświętszej Maryi Dziewicy,
Matce Boga, w Aniołach i Świętych. Prawdziwa sztuka sakralna skłania człowieka do adoracji, modlitwy i miłowania Boga Stwórcy i Zbawiciela, Świętego i
Uświęcającego34.

33
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Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994 n. 32.
TamŜe, n. 2502.

IV. Odpowiedzialność podzielona
Czasem toczą się iście merytoryczne spory o to, kto oraz ile ma zasług lub
ponosi win w procesie wychowywania i posługi pasterskiej parafianina. MoŜna i
trzeba mówić o oddziaływaniu na człowieka, na kaŜdym etapie jego rozwoju,
rozmaitych osób, środowisk czy mediów. I choć tych ostatnich było kiedyś
mniej, to wcale nie znaczy, Ŝe na człowieka nie wpływały inne bodźce: dobre i
złe. Tak, jak wówczas parafianie naraŜeni byli na rozmaite wpływy. Etos wolności zawsze musiał zmierzyć się z ludzką słabością i odpowiedzialnością.
Odpowiedzialność najpierw dotyczy samego człowieka i jego osobowości.
Człowiek jest jednak właśnie zdolny do wyboru prawdy, piękna i dobra.
1. Hierarchia wartości a hierarchia osób
WaŜną rzeczą jest uświadomienie sobie i innym, jaka jest hierarchia osób
oraz kto ponosi faktyczną odpowiedzialność za podejmowane decyzje i działania. Hierarchia kościelna nie tylko w minionych wiekach, ale takŜe współcześnie
nie moŜe ignorować kompetencji oraz przygotowania wielu specjalistów. Integralne widzenie przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości, takŜe w kontekście
sztuki i wspólnoty parafialnej, pozwala zrozumieć, czym jest tradycja i zmiana w
Kościele. Problem dotyczy nade wszystko odpowiedniego poziomu duchowego
zarówno osób świeckich, jak i najpierw owych wybranych i powołanych, którzy
przewodniczą gminie parafialnej35.
Adam Rodziński, mówiąc o personalistycznej koncepcji kultury, określił ją
kulturą kultur. Jest ona konieczna dla człowieka współczesnego, który nagle
ujrzał siebie w roli świadomego przewodnika ewolucji świata. Tym samym rodzina ludzka wkroczyła w erę projektów i decyzji ostatecznych, od których zaleŜy
przyszłe jej istnienie lub nieistnienie (...). By mogła wypełnić swą dziejową funkcję polegającą na prospektywnym projektowaniu i normowaniu postępu świata
oraz integralnego rozwoju wszystkich ludzi36. Wydaje się, Ŝe analogicznie moŜna
spojrzeć na szczególny przejaw kultury, którym jest sztuka. W stopniu zaś najwyŜszym – sztuka sakralna.
Mimo zupełnie nowej koncepcji stylów artystycznych, wydaje się wciąŜ aktualna wraŜliwość na barwę, światło i symbol oraz integralne widzenie wiary i
sztuki okresu Średniowiecza. Przypomniał to niedawno w jednym ze swych dzieł
Umberto Eco. Szczególnej wyrazistości nabiera tu Tomaszowa koncepcja inte35

Por. J a n P a we ł I I: Posynodalna adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, n. 16.
J. S i e g: Kultura, praca, technika. W: Człowiek – istnienie i działanie. Red. R. D a r o ws k i.
Kraków 1974 s. 158—159.
36
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gralnego i kompleksowego ujmowania materii, gdzie dzięki odpowiedniej formie
oddzielonej od materii, kształtowana jest całość dzieła. Rola artysty jest tu niezastąpiona. Idea rzeczy, która ma zostać stworzona, znajduje się w umyśle artysty
jako obraz, forma exemplaris ad cuius similitudinem, aliquid constituitur, forma
wzorcza, poprzez naśladownictwo, której tworzy się coś innego37.
2. Nie jesteście juŜ przechodniami takŜe wobec sztuki
Cała historia i dorobek poprzedników są niejako darem, który otrzymujemy.
Trzeba go nie tylko wiernie przechować, czy skonsumować, ale takŜe przekazywać, dawać oraz objawiać światu i Kościołowi. Zwiastować ją takŜe – przyszłym
pokoleniom.
Nie tylko w teatrze, czy spektaklach w rodzaju chepeningu, ale w ogóle w
sztuce przyjmuje się zasadę zaangaŜowania odbiorców. Całe zgromadzenie lub
uczestnicy jakiegoś oddziaływania artystycznego mają nie tylko współuczestniczyć, ale jakby współtworzyć dane dzieło. Dotyczy to szczególnie kreacyjnego
charakteru sztuki nieprzedstawiającej, ale nie tylko. Chodzi tu o szerszy aspekt
percepcji sztuki. Dodajmy, więc, Ŝe kaŜde narzekanie na współczesną twórczość
– takŜe sakralną – jest jednocześnie samooskarŜeniem38.
Biblijne słowa: Nie jesteście juŜ przechodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i
proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy takŜe wznosicie
się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha (Ef 2,
19—22), odnoszą się do wielorakich relacji człowieka i Boga. Jedną z nich jest
takŜe twórczość estetyczna i artystyczna. Zbywanie problematyki poziomu sztuki
i jej duchowego wymiaru poprzez negację, odejście czy krytykę, nie rozwiązuje
problemu. Mało tego, moŜna powiedzieć, Ŝe ze sztuką (takŜe sakralną) jest tak,
jak z powołaniami. Ich ilość i jakość, głębia i intensywność są niejako wypadkową aktualnego poziomu społeczeństwa, jego aksjologicznej formacji oraz moralnej odpowiedzialności. Zaczyna się zaś wszystko w domu rodzinnym39. Twórczość takŜe sakralna jest teŜ odbiciem nie tylko czasu, ale konkretnych ludzi, w
tym takŜe swoistej zdolności do asymilacji przeróŜnych bodźców oraz nadawania im właściwego poziomu i walorów.

37

U. E c o: Sztuka i piękno w Średniowieczu. Kraków 1997 s. 161.
H. N a d r o ws k i: Twórca i odbiorca sztuki sakralnej naszych czasów. „Studia Theologica
Varsaviensia”. R. 25: 1987 nr 1 s. 76.
39
H. N a d r o ws k i: Plastyka, katecheza, dom (I). „Katecheta”. R. 22: 1978 nr 4 (126) s.
153n.
38
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3. Sacrum sprofanowane i zbeszczeszczanie sztuki
Wolność sztuki nie moŜe oznaczać błądzenie po omacku. KaŜda prawdziwa
sztuka wymaga głębi, intuicji, poszukiwania prawdy, a nawet doskonałości. Fakt,
Ŝe Kościół Ŝadnego stylu nie uwaŜa za swój, jedyny i ostateczny, jest szansą i
otwarciem ku twórczym poszukiwaniom. Współczesny jezuita Carlos Valverde
powiada wręcz: Gdyby nie było piękna, nie byłoby sztuki sensu stricte. Istniałaby
technika, a to juŜ nie to samo40.
UwraŜliwienie duchownych i twórców na świętość przestrzeni kościelnej
musi powodować zachowania, które będą bronić owej sakralności. Nieporozumieniem jest nie tylko zamienianie kościoła (lub jego części) na magazyn, biura
handlowe czy salę zebrań, ale takŜe rezygnowanie z wielorakiej usakralniającej
wartości tej wyjątkowej przestrzeni (konsekracja ołtarza i kościoła, obecność
Jezusa w tabernakulum, uobecnianie Go przez dziesiątki lat podczas Ofiary Eucharystycznej oraz omodlenie róŜnych stref tej przestrzeni). Nieporozumieniem
jest takŜe zamienianie miejsca kultu na miejsce ekspozycji wystawowej. Czym
innym jest budynek kościelny, w którym niejako nawarstwiają się rozmaite dzieła sztuki poprzez całe stulecia, a czym innym zmienianie funkcji obiektu liturgiczno-modlitewnego na rodzaj muzeum sztuki dawnej lub nowej. Nieporozumieniem jest zamienianie tej przestrzeni na galerię, miejsce wernisaŜy, czy bienale sztuki. Towarzyszą temu zazwyczaj bardzo świeckie, a często nawet gorszące i niemoralne rozmowy i spektakle, gdzie picie kawy i piwa, a nawet alkoholów mocniejszych oraz zajadanie lodów, staje się czymś zwyczajnym.
4. Ustawiczna accommodata renovatio szansą
Accommodata renovatio w kontekście obiektu sakralnego dotyczy zarówno
okoliczności związanych z dziejami wspólnoty parafialnej, powstawania konkretnego obiektu i jego otoczenia, jak i umiejętnego ustawicznego przystosowywania do aktualnych zadań i funkcji. Tradycją jest całe Ŝycie wspólnoty toczące
się w biegu historii. W miarę tego, jak płynie, podlega zmianom właściwym
wszelkim istnieniom historycznym. Ludzie z konieczności szukają zawsze coraz
lepszych sposobów wyraŜania tego wszystkiego, co wiedzą i czym są. Poszukują
coraz doskonalszego działania dla wyraŜenia związku Bóg-człowiek. Wspólnota
nie odrzuca nic z tego, co uznała za istotne dla swej natury, ale równieŜ nigdy
nie jest zadowolona z tego, czego dotychczas dokonała lub co uznała. Na tym
właśnie szerokim tle musimy przedstawić obraz tradycji i zmiany w Kościele41.

40
41

C. V a l v e r d e: Antropologia filozoficzna. Poznań 1998 s. 158.
J.P. M a c k e y: Tradycja i zmiana w Kościele. Warszawa 1974 s. 26.
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Chodzi więc takŜe o trwałą świadomość, Ŝe raz powstałe dzieło, w pewnym
sensie dopełnia się i wyjaśnia ustawicznie. Program powinien być gruntownie
przeanalizowany, przedyskutowany i ostatecznie zatwierdzony. Strzec naleŜy
wiernie i dokładnie tego wszystkiego, co stanowi integralność dzieła, jego całość. Bronić zarazem naleŜy i szanować prawa autorskie dzieła zatwierdzonego,
oddanego do uŜytku, uroczyście poświęconego. Zarazem jednak trzeba mieć
świadomość, Ŝe Ŝadne dzieło architektury sakralnej, nie mogą być uznane za
idealne, czy doskonałe. Praktycznej konfrontacji idei, koncepcji z realizacją dokonują zarówno rozmaici specjaliści, jak i przez zwyczajni przechodnie czy parafianie.
Wszyscy współdecydujący i współtworzący dany obiekt sakralny, muszą
uwzględniać bardzo szeroki kontekst zarówno architektoniczno-plastyczny, teologiczno-ikonograficzny42, jak i prawno-liturgiczny. Jakiekolwiek zmiany czy
adaptacje przestrzenne, nie mogą jednak naruszać sakralności oraz kościelności
danego obiektu43.
Zapewne człowieka wierzącego przyszłych epok czekają takŜe nowe, nie
odkryte jeszcze rozwiązania treściowe i formalne, które są drogą spotkania
człowieka z Bogiem. Teolog i artysta poprzez wspólny kompetentny dialog oraz
współpracę mogą i powinni pełnić funkcję profetyczną, kerygmatyczną. Obywaj,
choć w róŜnym zakresie, są tłumaczami Biblii, dogmatu i tradycji Kościoła. W
tym sensie moŜemy powiedzieć, Ŝe język sztuki – takŜe sakralnej – ma znamiona
uaktualnianej komunikatywności, jest przekazem przystosowanym (accommodata)44. Owo otwarcie na nowe rozwiązania nie mogą jednak ani na chwilę zatracać tego wszystkiego, co w istotny sposób współdecyduje o tym, czy dany
obiekt faktycznie jest kościołem45.
5. Perspektywa doczesna i eschatyczna
Chrześcijaństwo jest i pozostaje religią nade wszystko o charakterze duchowym oraz poszukującą głębszych i niewidzialnych treści, funkcji i przeznaczeń.
Trwałym jego elementem jest wprawdzie zasada mutatis mutandis, jednakŜe jest
42
J. R o g g e: Theologische Aspekte des Bauens der Gemeinde Heute. „Kunst und Kirche“. R.
1980 nr 3 s. 135—137.
43
R. S c h ö mi g: Kirche – Haus der Gemeinde, dz. cyt., s. 7: was eine Kirche ist, nicht architektonischer, sondern kirchlich-liturgischer Natur.
44
H. N a d r o ws k i: Liturgia –- kanonem Kościoła posoborowego. W: Architektura sakralna
w krajobrazie polskiej wsi. Konferencja Naukowa 21 i 22 maja 1998 roku. Pod red. J. W. R ą c z k i.
Kraków 1998 s. 91. Politechnika Krakowska. Instytut Architektury i Planowania Wsi. Prace Własne. T. 10.
45
A. Lo c h: Il programma iconografico. „La Vita in Cristo e nella Chiesa”. R. 51: 2002 nr 4
s. 34—36.

318

to nade wszystko identyfikacja wiary poprzez świat symboli (dimension symbolique), kultu, (dimension cultuelle), rytu (dimension rituelle) oraz mitu (dimension mythique)46. Nade wszystko zaś jest to rzeczywistość, która dotyka misterium i mistyki47.
Ostatecznie cała posługa Kościoła, w tym takŜe oddziaływanie sztuki sakralnej ma wymiar takŜe ponadczasowy. Zarówno tworzenie, jak i partycypacja
w dziele zbawczym poprzez sztukę, jest waŜnym etapem realizowania się i
wreszcie wypełnienia dzieła Królestwa BoŜego. Przyjęcie Jezusa i Jego dobrej
nowiny o królestwie BoŜym zaowocuje ostatecznym zbawieniem, kiedy przyjdzie
Syn Człowieczy i rozpozna w człowieku ucznia. Natomiast odrzucenie Jezusa
zamyka drogę do królestwa, które zostanie objawione w pełni przez Syna Człowieczego w czasie Jego przyjścia (Mk 8, 38; Łk 12, 8)48.
JuŜ tu na ziemi kaŜdy Dom BoŜy jest Bramą Niebios i mieszkaniem Boga,
przestrzenią, w której ochrzczeni w pewnym stopniu uaktualniają oraz urzeczywistniają Ŝywy Kościół. Pełna jego aktualizacja dokona się dopiero w paruzji,
przyszłej rzeczywistości eschatycznej. Podobny charakter ma cmentarz kościelny
– owa BoŜa rola, jak i klasztor49.
Dodajmy tu jednak raz jeszcze myśl, która jakoś przewijała się w całym powyŜszym tekście. Pozwolę sobie wyrazić to słowami ks. prof. Czesława St. Bartnika o rozwoju i niebieskiej pleromizacji: egzystencja ludzka zbawionych ciągle
będzie się ubogacała Bogiem, a nigdy Go nie wyczerpie i nigdy nie przestanie na
raz osiągniętym etapie prawdy, dobra, piękna. Będzie wzrastało poznanie, miłość, percepcja piękna, no i działanie w Bogu. Będą teŜ przyjmowane ciągle
nowe wyŜsze treści Ŝycia wiecznego50.

V. Ku twórczej odnowie w nowe tysiąclecie
Kościół powszechny realizuje się i urzeczywistnia poprzez faktyczną autonomię Kościoła partykularnego, któremu przewodniczy biskup. Ten diecezjalny
46

R. E n g l e r t: Les valeurs sacrées des hommes et les signes sacrés de l’Église. „Lumen Vitae“. R. 1999 nr 4 s. 408—415.
47
L. B o u ye r: »Mystisch« –- Zur Geschichte eines Wortes. W: Das Mysterium und die Mystik. Beiträge zur Theologie der christlichen Gotteserfahrung. Red. J. S u d b r a c k. Würzburg 1974
(Echter) s. 64—75.
48
K. D o l a: Objawiony wymiar orędzia o Królestwie BoŜym. W: Człowiek i Kościół w dziejach. Red. J. K o p i e c, N. Wi d o k. Opole 1999 s. 433—434.
49
J. P i n s k: Świat i sakramenty. Kraków 1997 s. 251.
50
Cz. St. B a r t n i k: Myśl eschatologiczna. Lublin 2002 (Standruk) s. 40.
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kościół Ŝyje i rozwija się właściwie poprzez odrębność i specyfikę oraz zaangaŜowanie poszczególnych parafii na czele z ich proboszczem oraz wiernymi51.
JednakŜe, to Lud BoŜy stanowi o istocie pręŜności wspólnoty. Wszyscy, którzy
współtworzą rozmaite formy przekazu – w tym takŜe artystyczne – przyczyniają
się do ewangelizacji świata oraz konkretyzacji prawd wiary poprzez historię,
tradycję, liturgię czy instytucje kościelne. Zadaniem twórców i duszpasterzy
powinno być spójne, a zarazem suwerenne działanie dla efektywniejszych skutków misji i ewangelizacji Kościoła. Oby słowa w Liście do Artystów (n. 12—
13), które Jan Paweł II skierował u wiosny Nowego Tysiąclecia, posłuŜyły nam
wszystkim ku refleksji i twórczej odnowie, aby głosić orędzie, które powierzył
mu Chrystus, Kościół potrzebuje sztuki. Musi, bowiem sprawiać, aby rzeczywistość duchowa, niewidzialna, BoŜa, stawała się postrzegalna, a nawet w miarę
moŜliwości pociągająca. Musi, zatem wyraŜać w zrozumiałych formułach to, co
samo w sobie tylko właściwą zdolnością ujmowania wybranego aspektu tego
orędzia, przekładania go na język barw, kształtów i dźwięków, które wspomagają
intuicję człowieka patrzącego lub słuchającego. Czyni to, nie odbierając samemu orędziu wymiaru transcendentnego ani aury tajemnicy. Kościół potrzebuje
zwłaszcza tych, którzy umieją realizować to wszystko na płaszczyźnie literatury i
sztuk plastycznych, wykorzystując niezliczone moŜliwości obrazów oraz ich znaczeń symbolicznych (...). Czy moŜna jednak powiedzieć, Ŝe takŜe sztuce potrzebny
jest Kościół? Pytanie to moŜe brzmieć prowokacyjnie, ale jeśli je właściwie rozumiemy, okazuje się uprawnione i głęboko uzasadnione. Artysta nieustannie
poszukuje ukrytego sensu rzeczy, z wielkim trudem stara się wyrazić rzeczywistość niewysłowioną. Nie sposób, zatem nie dostrzec, jak wielkim źródłem natchnienia moŜe być dla niego ta swoista ojczyzna duszy, jaką jest religia. CzyŜ to
nie w sferze religii człowiek zadaje najwaŜniejsze pytania osobiste i poszukuje
ostatecznych odpowiedzi egzystencjalnych?52.
Konstanty Michalski w tytule w jednej ze swoich ksiąŜek dość kontrastowo
ukazał człowieka: między heroizmem, a bestialstwem. MoŜna by analogicznie
spojrzeć na stosunek do sacrum kościelnego, do całej szerokiej gamy miejsc,
instytucji, gestów i zachowań, które są: bądź to wyrazem czci i szacunku, bądź
teŜ przejawem ludzkiego sprzeniewierzenia, a nawet sprofanowania świętości.
Nieustannie pojawia się problem szacunku, pieczołowitości oraz chwały BoŜej
poprzez sztukę sakralną. Ciągle jednak takŜe czyha niebezpieczeństwo zbezczeszczenia wiary i karykatury sacrum.

51

S. N a p i e r a ł a: Pojęcie Kościoła partykularnego w dokumentach i aktach Soboru Watykańskiego II. Poznań 1985 s. 92—95.
52
List Ojca Świętego J a n a P a wł a I I do Artystów. Watykan 1999 s. 29—31.
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Aby zapobiec temu, trzeba włączyć się w odpowiednie przygotowanie artystów do właściwego odczytania wskazań Soboru Watykańskiego II odnośnie
słuŜebnej roli sztuki w Kościele, by artyści stali się kompetentni w opanowaniu
właściwej techniki i ducha53.
To kaŜdy z ochrzczonych – owa Ŝywa świątynia Ducha Świętego i mieszkanie Boga, ma uświadamiać sobie i innym, jak waŜną rolę w kształtowaniu ludzkiej osobowości, w tym takŜe wiary, odgrywa sztuka w ogóle oraz jej sakralne
oblicze. To personalizm wsparty na kompetencjach, mierzony świętością serca
oraz ukryte intencje i głębia ducha, są w stanie skutecznie docierać do ludzkich
serc, pobudzić ich wyobraźnię i aktywizować wielorako i twórczo54. Podobnie,
jak cała troska pastoralna oraz święta liturgia, podobnie teŜ sztuka nie moŜe zaprzepaścić swojej słuŜebnej funkcji.

53
54

H. R. Ar ms t r o n g: Przekaz wiary za pośrednictwem sztuki, dz. cyt., s. 107.
por. R. Voillaume: Wieczny i Ŝywy. Kraków 1982 s. 80—89.

321

TEOLOGIA PRAKTYCZNA
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA • WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
TOM 4, 2003

JAN SCHELLER

Braterstwo sakramentalne w relacjach
proboszcz – wikariusz w kontekście posoborowych
Synodów Archidiecezji Poznańskiej

Zagadnienie braterstwa sakramentalnego między kapłanami jest sprawą niezwykle waŜną dla obecnych problemów Kościoła. JuŜ nauka Soboru Watykańskiego II wypowiadała się na ten temat, widząc konieczność budowania we
współczesnym świecie prawdziwych więzi przyjaźni między kapłanami na róŜnych jej poziomach. Problem braterstwa w relacji proboszcz – wikariusz został
równieŜ poruszony w dokumentach soborowych, choć jak wiadomo, poniewaŜ
dotyczy on szczegółowych odniesień na szczeblu Kościoła diecezjalnego – w
Ŝyciu parafialnym kapłanów między sobą, został opracowany stosunkowo zwięźle, pozostawiając szczegółowe zalecenia Kodeksowi Prawa Kanonicznego1 oraz
synodom w poszczególnych diecezjach.
Problematykę kapłaństwa i wynikające z niego relacje Sobór Watykański II
podjął w kilku dokumentach. Składają się na nie niektóre rozdziały Konstytucji
dogmatycznej o Kościele Lumen gentium, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus, Dekret o formacji kapłanów Optatam totius,
Dekret o posłudze i Ŝyciu kapłanów Presbyterorum ordinis2. W oparciu o wymienione dokumenty, przy uwzględnieniu konkretnych sytuacji, rozwaŜaniami
na temat kapłaństwa zajęły się Synody Poznańskie w latach 1968 i 1992—93
formułując odpowiednie statuty i dekrety.

1
2

Kodeks Prawa Kanonicznego. Poznań 1984.
Dokumenty cyt. za: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Poznań 1986.
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I. Pouczenia Synodów Poznańskich
Problemy poruszane i omawiane w Dokumentach Soboru Watykańskiego II,
po zakończeniu obrad Soboru miały zostać przez Kościół wprowadzane w Ŝycie.
Kościół Poznański, jako jeden z pierwszych w Polsce, dzięki usilnym staraniom
ówczesnego arcybiskupa metropolity Antoniego Baraniaka, podjął zadanie analizy dokumentów soborowych i dla realizacji tych zadań ogłosił w 1968 r. Synod
Archidiecezjalny. Wiele spraw poruszanych w dokumentach soborowych było
na nowo dyskutowanych i dostosowywanych do warunków naszej diecezji. Efektem prac Synodu było ogłoszenie Statutów Archidiecezjalnego Synodu Poznańskiego, w których punktem wyjścia stały się dokumenty Soboru Watykańskiego
II, a następnie ich przeniesienia na grunt Archidiecezji Poznańskiej.
Synod podjął przede wszystkim problemy dotyczące duszpasterstwa oraz
sprecyzował szczegółowe zalecenia dotyczące kapłaństwa, w tym kapłaństwa
hierarchicznego, a takŜe interesujący nas w niniejszej pracy stosunek relacji
proboszcz – wikariusz. W Statutach wymienione zostały wskazania dotyczące
zadań i obowiązków proboszczów oraz wikariuszy. Podkreślono zwłaszcza konieczność gorliwości pasterskiej kapłanów oraz postawy słuŜebnej na wzór
Chrystusa.
Proboszcz – główny duszpasterz parafii, jako współpracownik biskupa, według zaleceń synodalnych ma traktować swoje zadania jako najszczytniejszą
słuŜbę i poświęcać im wszystkie swoje siły fizyczne i umysłowe3. Jako pasterz,
proboszcz powinien starać się o to, by wszystkie czynności liturgiczne sprawowane były z naleŜytą czcią i godnością; winien dbać o rozwój Ŝycia religijnego
parafian, naleŜyte nauczanie i głoszenie Słowa BoŜego, katechizację. Jego zadaniem jest stałe poszukiwanie nowych form duszpasterskich, bardziej skutecznych
i dostosowanych do zmieniających się warunków Ŝycia. Proboszcz powinien jak
najlepiej poznać parafian i współuczestniczyć z nimi we wszystkich sprawach
codziennego Ŝycia oraz traktować wszystkich z jednakową miłością, a zwłaszcza
mieć na względzie troskę o błądzących i grzeszących, polecając ich w swoich
modlitwach miłosiernemu Bogu4.
Na tle zadań proboszcza wobec parafii i parafian szczególnie waŜny jest jego stosunek do swego współpracownika, jakim jest wikariusz. Zgodnie z zaleceniami Soboru Watykańskiego II między proboszczem a wikariuszem winno mieć
miejsce bratnie współŜycie i kwitnąć wzajemna miłość oraz powaŜanie5. Synod
rozwija naukę soborową, dając konkretne wskazówki na ten temat: duch wspól3

Statuty Archidiecezjalnego Synody Poznańskiego 1968. Poznań 1972 , 1004 (dalej: SASP)
Por. SASP 1006—1017.
5
DB 30,3.
4
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noty i charakter pracy zespołowej wymagają od proboszcza, by dzieląc się ze
swoimi współpracownikami odpowiedzialnością za dobro Ludu BoŜego, uzgadniał z nimi wytyczne pracy duszpasterskiej oraz chętnie wysłuchiwał ich opinii i
sugestii6.
Proboszcz jako starszy wiekiem i doświadczeniem (...) musi być dla swoich
współpracowników przykładem kapłańskiej gorliwości i systematycznej pracy.
Jeśli potrzeba, taktownie i z Ŝyczliwością korygować błędy i niedociągnięcia7.
Zadaniem proboszcza jest troska o rozwój własnego Ŝycia wewnętrznego i umysłowego, ale równieŜ zabieganie o postęp duchowy i intelektualny swoich młodszych współpracowników8.
Zainteresowanie proboszcza powinno odejmować równieŜ sprawy bytowe
wikariusza. Powinien on, kierując się poczuciem ogólnoludzkiej sprawiedliwości
i w duchu ewangelicznej wspólnoty zapewnić wikariuszowi odpowiednie warunki materialne, takie jak: mieszkanie, wynagrodzenie, wyŜywienie, jak równieŜ
wykazywać troskę o jego zdrowie9. Proboszcz winien dąŜyć do realizacji Ŝycia
wspólnotowego. Ta wspólnota kapłańska winna być najbardziej widoczna w
codziennym Ŝyciu kapłanów na probostwie. Synod zobowiązał proboszczów do
dąŜeń w kierunku budowy tej wspólnoty. Stąd, oprócz wymienionych wyŜej
przejawów tych relacji, proboszcz powinien zadbać o wspólnotę stołu z wikariuszami nawet w wypadku zamieszkania ich poza plebanią10.
Statuty Synodu przywołując osobę wikariusza, przypominają co na ten temat
orzekł Sobór Watykański II w Dekrecie o pasterskich zadaniach biskupów w
Kościele: wikariusze są współpracownikami proboszcza; między nimi a proboszczem powinna wytworzyć się bratnia i wzajemna miłość oraz powaŜanie,
powinni wzajemnie słuŜyć sobie radą, pomocą i przykładem, roztaczając opiekę
nad parafią w zgodności dąŜeń i zespoleniu wysiłków11.
Wikariusz winien uznać stanowisko, wiek i doświadczenie przełoŜonego
oraz chętnie poddawać się jego kierownictwu. Stąd winien ochotnie i sumiennie
wypełniać zlecenia proboszcza w zakresie pracy duszpasterskiej, administracyjnej i kancelaryjnej; z naleŜytą czcią odnosić się do proboszcza, przyjmować jego

6

SASP 1020.
TamŜe, 1021.
8
Por. tamŜe, 1022.
9
Por. tamŜe, 1023.
10
TamŜe, 1024.
11
Por. DB 30,3 oraz SASP 1045.
7
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upomnienia oraz gorliwie wspierać go w trudach podejmowanych dla sprawy
BoŜej12.
Dla wikariusza, zwłaszcza młodego neoprezbitera, przykład proboszcza odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu własnej wizji kapłaństwa u progu zadań
jakich się podjął w dniu święceń. Dlatego w proboszczu wikariusz powinien
spotkać starszego brata w kapłaństwie, który go Ŝyczliwie przyjmie, uzna w nim
jego dobrą wolę i chętnie wprowadzi w trudne zagadnienia pracy duszpasterskiej, a takŜe słuŜyć mu będzie przykładem kapłańskiego Ŝycia, gorliwości w
pracy, radą i doświadczeniem13. Wikariusz, chcąc sumiennie podjąć i realizować
swoje obowiązki winien przede wszystkim starać się swoje Ŝycie wypełniać modlitwą i duchem słuŜby BoŜej; poprzez rozmyślanie, modlitwę prywatną, nawiedzanie Najświętszego Sakramentu powinien pogłębiać swoją bezpośrednią łączność z Panem Bogiem14.
Dla dobra podejmowanych działań duszpasterskich konieczna jest równieŜ
współpraca między wikariuszami tej samej parafii. Winni oni między sobą rozdzielać zadania w dziedzinie pracy duszpasterskiej, a niektóre obowiązki parafialne spełniać według kolejności ustalonej przez proboszcza. Zawsze powinni
słuŜyć sobie ofiarną pomocą i chętnym zastąpieniem w razie potrzeby15. W gestii
proboszcza jest wyznaczenie wikariuszowi jednego dnia w tygodniu wolnego od
zajęć duszpasterskich. Dzień wolny przysługuje z racji intensywnej pracy parafialnej w niedzielę, a ma słuŜyć wikariuszowi odnowieniu sił przez wypoczynek,
modlitwę i studium16.
Statuty synodalne poświęcają kilka punktów sprawom podziału funkcji między proboszczem a wikariuszem w parafii. Na przykład: wikariusz otrzymuje od
ordynariusza generalną delegację do asystowaniu przy zawieraniu związków
małŜeńskich na terenie parafii, jednak do godziwego z niej korzystania wymagana jest zgoda proboszcza. Statuty wymieniają szereg czynności, które proboszcz
i wikariusz mogą wypełniać na zmianę, naleŜą do nich: celebracja mszy św.,
odprawianie naboŜeństw, głoszenie kazań, dyŜury w biurze parafialnym, zaopatrywanie chorych, odprawianie pogrzebów, o ile dekret nominacyjny nie stanowi
inaczej lub gdy proboszcz nie zarządzi czego innego17.

12

SASP 1046.
TamŜe, 1047.
14
Por. tamŜe, 1050.
15
Por. tamŜe, 1048.
16
Por. tamŜe, 1049.
17
Por. tamŜe, 1057—1058.
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Ponadto Statuty szczegółowo odnoszą się do spraw utrzymania wikariusza,
jego poborów, mieszkania, leczenia, opieki w razie choroby, dojazdów słuŜbowych, własnego gospodarstwa, stypendiów mszalnych, wpływów okazyjnych,
ofiar kolędowych18.
Statuty Synodu z 1968 r. odnoszą się równieŜ do obowiązku współpracy
prezbiterów z parafią odnośnie katechezy. Zgodnie ze statutem 1066, gdzie jest
mowa o duŜych parafiach, powstał problem ustanowienia osobnego wikariusza,
zwanego katechetą młodzieŜy, który poświęcałby się sprawom katechezy. Kapłani – wikariusze katecheci powinni uzgodnić z proboszczem plan lekcji religii
(był to okres, kiedy lekcje religii odbywać się mogły wyłącznie przy parafiach),
powinni równieŜ ustalić plan pracy wychowawczej, organizacji naboŜeństw i
rekolekcji dla młodzieŜy. Taki wikariusz powinien ponadto pomagać w miarę
moŜliwości w duszpasterstwie parafialnym, zwłaszcza w głoszeniu kazań i słuchaniu spowiedzi św.19. Proboszcz, który odpowiada za całość Ŝycia parafialnego
winien utrzymywać kontakt z młodzieŜą, odwiedzać katechetę na lekcjach religii, odprawiać niekiedy naboŜeństwa dla młodzieŜy i brać udział w uroczystościach rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego20.
Po dwudziestu latach zwołano drugi Synod Archidiecezji Poznańskiej., w
celu ponownego zgłębienia nauki soborowej oraz wniesienia w nową rzeczywistość aktualnych problemów i przedyskutowania ich, Odbywał się on pod przewodnictwem metropolity poznańskiego abp. Jerzego Stroby. Po czterech latach
przygotowań w grupach synodalnych na terenie całej archidiecezji, w latach
1992—93 odbyły się właściwe dyskusje i sformułowano odpowiednie dekrety.
W sprawach dotyczących współdziałania kapłanów Synod przypomniał naukę o słuŜebnym charakterze kapłaństwa i na tym tle określił przyczyny i formy
współdziałania kapłanów między sobą, kapłanów z wiernymi, a przede wszystkim ze swoim biskupem21.
Synod za Soborem Watykańskim II przypomniał konieczność słuŜebnej postawy kapłańskiej na wzór Chrystusa, jako najgłębszego motywu podejmowania
działań duszpasterskich (por. DK 12), istotę i zadania wspólnoty hierarchicznej,
posłuszeństwo jako wyraz pasterskiej miłości oraz praktykowanie ducha ubóstwa
(por. DK 17)22.
18

Por. tamŜe, 1059—1065.
TamŜe, 1067.
20
Por. tamŜe, 1068.
21
Por. Poznański Synod Archidiecezjalny 1992—1993. Dokumenty. Poznań 1993, I. 3 (dalej:
PSA).
22
Por. tamŜe, I. 4.
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Przypomniano takŜe stanowisko Synodu Archidiecezjalnego z 1968 r. dotyczące potrzeby rozwijania wspólnoty kapłańskiej wyrastającej z harmonijnego
współdziałania: doskonała wspólnota diecezjalna, polegająca na ścisłej jedności
duchowej kapłanów i wiernych z biskupem, stanowi podporę świętości kaŜdego
sługi Chrystusowego (statut 1116)23.
Synod z 1992—93 r. kontynuując naukę poprzedniego Synodu pragnął bliŜej określić ramy i formy faktycznego współdziałania kapłanów z biskupem, ze
współbraćmi – kapłanami, a takŜe z wiernymi24. Według nauki Synodu słuŜebny
charakter kapłaństwa ujawnia się na co dzień w zdyscyplinowaniu wyraŜającym
się w podejmowaniu i realizowaniu zadań jemu powierzonych25. Kapłan powierzone mu zadania powinien wypełniać w perspektywie celów określonych przez
Kościół, a nie przez pryzmat własnych interesów i według własnego uznania.
Winien rozwijać w sobie postawę zaangaŜowania, polegającą na utoŜsamianiu
własnych dąŜeń z pragnieniami Chrystusa Arcykapłana oraz pogłębiać świadomość odpowiedzialności za wykonanie zleconych mu przez Kościół zadań. KaŜdy kapłan swoim Ŝyciem i pracą powinien dawać świadectwo swego oddania
Chrystusowi. Stąd jego postawę musi charakteryzować głęboka kultura osobista,
wyraŜająca się m.in. troską o estetyczny, skromny, zaleŜny od okoliczności strój
i kulturalny sposób bycia w kontaktach z ludźmi. Kapłan powinien rozwijać w
sobie odpowiedzialność za Kościół Powszechny, archidiecezjalny, a przede
wszystkim tę jego cząstkę, do której został posłany, a w nim za swoich braci
kapłanów26.
Synod wymienia płaszczyzny współdziałania kapłanów. Są nimi relacje: z
biskupem, między sobą i z wiernymi. Wszyscy kapłani pracujący w Archidiecezji
Poznańskiej, tak diecezjalni, jak i zakonni, pozostają w jedności z Arcybiskupem
Poznańskim jako »pilni współpracownicy« (KK 28) w dziele ewangelizacji, tworzą wspólnotę archidiecezjalnego prezbiterium27. Omawiając relacje międzykapłańskie Synod zwrócił szczególną uwagę na współdziałanie proboszcza z wikariuszami danymi mu do pomocy. Dokumenty synodalne przypominają, Ŝe Kodeks Prawa Kanonicznego jasno ustala prawa i obowiązki proboszcza. Zagadnienia to zostało szczegółowo omówione w statutach (1004—1944) Synodu Archidiecezji Poznańskiej z 1968 r. Ponadto Synod podkreśla, Ŝe normy prawne
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Por. tamŜe, I.5.
Por. tamŜe, I.6.
25
TamŜe.
26
Por. tamŜe, I.6.
27
TamŜe, I.1.
24
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obowiązujące na terenie naszej Archidiecezji publikowane są w „Miesięczniku
Kościelnym Archidiecezji Poznańskiej”28.
Dokumenty Synodu z lat 1992—93 omawiają najpierw zadania proboszcza,
są nimi: organizowanie wzajemnej współpracy i takie nią kierowanie, by przynosiła dobre owoce, planowanie pracy duszpasterskiej w swojej parafii wraz z wikariuszami, podział pracy i organizacja dyŜurów parafialnych, troska o dalszą
formację wikariuszy. W centrum tej formacji winny się znaleźć następujące zagadnienia: sposób sprawowania mszy św., szafarstwo sakramentów, Ŝycie modlitwy, ale takŜe kultura bycia – strój, zachowanie się w towarzystwie, krąg znajomych, stosunek do kobiet, sposób wykorzystania dnia wolnego i wakacji. Dokumenty podkreślają, Ŝe niezwykle waŜna jest postawa samego proboszcza – Ŝyczliwa i otwarta, choć nie pobłaŜliwa, atmosfera zaufania i chęć dialogu z wikariuszem, polegającego na wysłuchaniu jego racji i przedstawieniu mu swoich argumentów. Stworzeniu takiego klimatu sprzyja, jak zauwaŜa Synod, wspólne
mieszkanie proboszcza i wikariuszy, wspólne posiłki, a przede wszystkim własna
kapłańska postawa spełniająca zasadniczą rolę29.
W odniesieniu do wikariuszy Synod przypomina naukę Soboru Watykańskiego II zawartą szczególnie w Dekrecie o pasterskich zadaniach biskupów w
Kościele (DB 30,3). Podkreślając współodpowiedzialność wikariuszy za parafię
jednoznacznie stwierdza konieczność poddania się woli i poleceniom proboszcza, który jest inspiratorem i koordynatorem całej pracy duszpasterskiej, i który
musi zdać sprawę ze swoich przedsięwzięć przed biskupem, ale przede wszystkim ostatecznie przed Bogiem. Dlatego wikariusz winien wspomagać wysiłki
proboszcza, nigdy nie działać wbrew jego wiedzy lub przeciw wyraźnie przez
niego określonym planom, czy sformułowanym zadaniom30. Wikariusze w pracę
duszpasterską powinni wkładać wszystkie swoje uzdolnienia i doświadczenia
pastoralne, świeŜość swojego spojrzenia, młodzieńczy entuzjazm i zaangaŜowanie. Wówczas ich posługa jako prezbiterów będzie odbierana jako autentyczne
poświęcenie się słuŜbie BoŜej. KsięŜa wikariusze muszą równieŜ zabiegać, aby
spełniane przez nich czynności liturgiczne były sprawowane starannie i zgodnie
z ustalonymi przepisami. Ponadto winni oni sumiennie podejmować codzienne
obowiązki kapłańskie – liturgię godzin, rozmyślanie, modlitwę róŜańcową. W
kontaktach z wiernymi wikariusze powinni unikać niezdrowej poufałości oraz
pamiętać o kulturze języka. W stosunkach z proboszczem, księŜa wikariusze
powinni kierować się zasadami dobrego wychowania, a więc punktualnie zasiadać do stołu lub powiadamiać o moŜliwości spóźnienia, nie wracać późno do
28

Por. tamŜe, I.12.
Por. tamŜe, I.12.
30
TamŜe, I.13.
29
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domu, informować proboszcza o swoich gościach, a ich noclegi uzgadniać z
proboszczem31.
Podsumowując powyŜsze rozwaŜania naleŜy stwierdzić, Ŝe relacje, jakie zachodzą między proboszczem a jego wikariuszem jako współpracownikiem, mają
istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie całej wspólnoty parafialnej. Zasadniczym powołaniem kapłana jest przecieŜ słuŜba Ludowi BoŜemu. Realizacja
tego zadania musi dokonywać się na wielu płaszczyznach. Od właściwego podejścia kapłanów pracujących w parafii do podejmowanych obowiązków oraz
ich relacji względem siebie, w ogromnej mierze zaleŜy obfitość owoców duszpasterskich. Zarówno proboszcz, jak i wikariusze powinni swoją pracę w parafii
traktować jako pierwszorzędne zadanie swego kapłańskiego powołania, z ludu
wzięci, dla ludzi są ustanawiani (por. Hbr 5, 1), a wszystko co czynią winni czynić na chwałę BoŜą. Dla realizacji powierzonych prezbiterom zadań nieobojętne
są więc stosunki, jakie zachodzą między proboszczem a wikariuszem. Ich współpraca powinna być przeniknięta duchem prawdziwego braterstwa, miłości i powaŜania oraz odpowiedzialnością za duszpasterstwo, czyli za budowanie Królestwa BoŜego.

II. Braterstwo sakramentalne jako najgłębsze uzasadnienie
wspólnoty Ŝycia i pracy kapłanów
Posługa kapłanów zjednoczonych najpierw z Chrystusem NajwyŜszym i
Wiecznym Kapłanem, Głową i Pasterzem, powinna znajdować swe oparcie równieŜ w innych kapłanach, połączonych ze sobą braterstwem wynikającym z przyjętych święceń. Komunia, jaka powstaje między kapłanami powinna zmierzać do
relacji, które byłyby źródłem wzajemnej miłości braterskiej i stanowiłyby wzajemne odniesienie w Ŝyciu codziennym kapłana.
1. Przejawy braterstwa sakramentalnego w relacjach między kapłanami
Ustanowienie kapłaństwa hierarchicznego dokonało się w obrębie wspólnoty. Jezus wybrał grono Dwunastu Apostołów, następnie wysyłał ich oraz innych
siedemdziesięciu dwóch uczniów do pracy misyjnej po dwóch (por. Łk 10, 1;
Mk 6, 7). Czynił tak, aby zarówno udzielali sobie wzajemnej pomocy w Ŝyciu i
pracy, jak teŜ i po to, aby powstał zwyczaj wspólnego działania i by nikt nie
działał tak, jakby był sam, niezaleŜnie od wspólnoty – Kościoła oraz wspólnoty –
Apostołów32.
31
32
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Por. tamŜe.
J a n P a we ł I I: Posługa prezbiterów i diakonów. Poznań 1998 s. 83.

Kapłani, z racji przyjętych święceń, zobowiązani są do urzeczywistniania
komunii między sobą oraz ze swoim biskupem33. Wspólnota kapłanów zakłada i
pociąga za sobą przylgnięcie wszystkich biskupów i prezbiterów do osoby Jezusa Chrystusa. Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus modlił się o jedność tych, których później rozesłał po świecie. Podstawą komunii między prezbiterami jest
zatem ich więź z Chrystusem. Szczególnym wyrazem tej jedności było ustanowienie sakramentu Eucharystii i powierzenie jej sprawowania Apostołom.
Kapłani dzięki przyjętym święceniom, stają się reprezentantami Chrystusa.
To reprezentowanie NajwyŜszego Kapłana, wymaga związania we wspólnotę.
KaŜdy kapłan naleŜąc do prezbiterium diecezjalnego, tworzy z nim jedność.
Jedność ta powinna się wyraŜać przede wszystkim w posłuszeństwie biskupowi
diecezji, ale równieŜ w całej pracy duszpasterskiej kapłana wszędzie tam, gdzie
zostaje on posłany przez władze kościelne. Praca kapłana będzie przynosiła
owoce tylko wówczas, gdy będzie spełniana w duchu słuŜby Ludowi BoŜemu w
łączności z innymi kapłanami. Duch braterstwa powinien przenikać wszystkich
współpracujących ze sobą kapłanów na poszczególnych szczeblach ich działalności – w diecezji, dekanacie i parafii. Urzędowe posłanie, jakie ukazuje Nowy
Testament i jakie rozwinęło się w historii Kościoła, ma zasadniczo charakter
wspólnotowy, ma coś z kolegialności. Jezus powoływał swoich uczniów z konkretnych rodzin, a więc ze starych więzów ludzkich, i równocześnie instalował
ich w nową rodzinę Jego braci i sióstr34. Duch Święty dany Apostołom w Dniu
Pięćdziesiątnicy stał się gwarantem ich jedności. Święty Paweł w podstawowym
tekście na temat urzędu (2 Kor 5) uŜywa pierwszej osoby liczby mnogiej: my –
apostołowie, my – posłańcy w imię Chrystusa35. Stąd zasadniczy sens struktury
kolegialnej urzędu leŜy w tym, aby reprezentowane przez przedstawicieli pojedyncze gminy, czy diecezje połączyć w całość, w communio. Ale kolegialność
oznacza takŜe, iŜ poszczególny kapłan staje naprzeciw swojej gminy jako ten,
który związany jest z braterską wspólnotą urzędowo powołanych uczniów Chrystusa i w ten sposób zwraca uwagę na Pana i Mistrza wszelkiego „uczniostwa”
oraz źródło i cel braterstwa36.
Omawiając braterstwo sakramentalne jako najgłębsze uzasadnienie wspólnoty Ŝycia i pracy kapłanów zajmiemy się przejawami tego braterstwa w relacjach między kapłanami realizowane podczas spotkań dekanalnych, rekolekcji
kapłańskich i w innych wspólnotach kapłańskich.
33

Por. KK 28 oraz J a n P a we ł I I: Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis. Watykan
1992, 74.
34
Por. G. Gr e s h a k e: Być kapłanem. Tłum. K. Wó j t o wi c z CR. Wrocław 1983 s. 197.
35
Por. tamŜe.
36
TamŜe.
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a) Spotkania dekanalne
Statuty Archidiecezjalnego Synodu Poznańskiego z 1968 r., podkreślając
konieczność troski o rozwój braterskiej więzi między kapłanami w odniesieniu
do wspólnoty dekanalnej, zobowiązują dziekana do organizowania regularnych
spotkań wszystkich kapłanów dekanatu37. Dziekan jest bezpośrednim duszpasterzem kapłanów swojego dekanatu. Ma więc obowiązek otaczania ich Ŝyczliwością, słuŜenia im radą i opieką w troskach duchowych i materialnych oraz oddziaływania własnym przykładem i dobrym słowem38.
Obowiązkowymi dekanalnymi dniami takich spotkań są konferencje i dni
skupienia. KaŜdego roku powinny odbyć się przynajmniej cztery konferencje, w
tym trzy zwykłe i jedna uroczysta, zwana kongregacją39. Ponadto raz w miesiącu
powinien mieć miejsce dzień skupienia. Konferencje zwykłe w swym programie
obejmują część ascetyczną, kongregacje – dodatkowo jeszcze bardzo rozbudowaną część liturgiczną z udziałem wiernych. Poza tym kaŜda konferencja połączona jest z referatem naukowym dotyczącym aktualnych zagadnień Kościoła40.
Zadaniem dziekana jest stała troska, by współŜycie między kapłanami w poszczególnych parafiach rozwijało się w duchu braterskiej wspólnoty. Dlatego
dziekan jako duszpasterz swego dekanatu powinien dołoŜyć wszelkich starań,
aby kapłani pielęgnowali gościnność i darzyli się wzajemnie Ŝyczliwością i zaufaniem, stając się przez to pociągającym przykładem Ŝycia Chrystusowego dla
swoich parafian (por. 1 P 5, 3)41.
Poznański Synod Archidiecezjalny z lat 1992—1993 zwraca uwagę, Ŝe
współdziałanie kapłanów między sobą realizuje się najbardziej bezpośrednio w
ramach dekanatu i odwołuje się do szczegółowych zaleceń Synodu z 1968 r.
(Statuty 957—1003)42. Synod z lat 1992—1993 jednoznacznie podkreśla, Ŝe
wśród zadań dziekana bardzo waŜne są jego zabiegi mające na celu wytworzenie
między kapłanami prawdziwie braterskiej wspólnoty. Dokumenty podkreślają
przede wszystkim Ŝyczliwość i zaufanie, bez których nie moŜna poprawnie rozumieć współdziałania, zwłaszcza między kapłanami starszymi i młodszymi43.
Potwierdzają teŜ wagę konferencji dekanalnych, na których omawia się zagadnienia teologiczne, pastoralne, organizacyjne, itp.44.
37

Por. SASP, 975.
TamŜe, 970.
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Por. tamŜe, 983.
40
Por. tamŜe, 9887—989.
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Por. tamŜe, 996.
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PSA, tamŜe, I, 11.
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Por. tamŜe.
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Por. tamŜe, II, 19.
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Spotkania dekanalne powinny przyczyniać się do pogłębiania wzajemnych
relacji kapłanów między sobą. Część ascetyczna i naukowa tych spotkań ma na
celu pogłębienie wiedzy i odpowiednią weryfikację stosunku kapłana do zadań
wynikających z powołania. Spotkania takie winny być równieŜ okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń na polu działalności katechetycznej, pracy z grupami istniejącymi w parafiach; miejscem podzielenia się radościami, ale i róŜnymi trudnościami. Poruszane problemy i sprawy powinny być omawiane w
duchu Ŝyczliwości i przyjaźni, a kaŜdy kapłan, zgodnie z pouczeniami Soboru
Watykańskiego II, winien szukać wsparcia i rozwiązywania trudności u innego,
bardziej doświadczonego kapłana (por. DK 8).
b) Rekolekcje kapłańskie
Synody Poznańskie wyraźnie zalecają odbywanie przez kapłanów corocznych rekolekcji oraz dni skupienia w celu pogłębienia swej jedności z Bogiem.
W dokumentach zwraca się uwagę, Ŝe tego rodzaju spotkania przyczyniają się
takŜe do głębszego przeŜywania wspólnoty kapłańskiej w braterstwie, radości i
zaufaniu45. Rekolekcje są waŜnym elementem formacji kapłańskiej. Postanowienia Poznańskiego Synodu Archidiecezjalnego z lat 1992—1993 zobowiązują
kapłanów do dziesiątego roku po święceniach do corocznego udziału w rekolekcjach zamkniętych w domach rekolekcyjnych na terenie Archidiecezji. Kapłani
starsi natomiast mają obowiązek odbyć takie rekolekcje co dwa lata46.
Rekolekcje dla kapłanów stają się okazją do osobistego spotkania z Jezusem
Chrystusem, NajwyŜszym Kapłanem. Mają one pomóc kapłanowi coraz ściślej
jednoczyć się z Bogiem, zgłębiać swoje kapłańskie powołanie i przyczyniać się
do bardziej osobistego angaŜowania się w pracę duszpasterską. Synody mocno
podkreślają, ze rekolekcje to takŜe czas zawiązania serdecznych więzów przyjaźni z innymi kapłanami i umacniania ich w ramach kapłańskiej wspólnoty. Im
głębsza będzie jedność kapłanów z Chrystusem, tym owocniejsza będzie równieŜ
braterska więź między poszczególnymi kapłanami. Te międzyludzkie więzi, aby
były prawdziwe, szczere i głębokie, muszą mieć swoje źródło w Bogu. Stąd w
aspekcie rekolekcji jako stałego procesu formacji kapłańskiej jawi się równieŜ
umacnianie więzi sakramentalnych kapłanów między sobą.
c) Wspólnoty kapłańskie
Kapłani mają równieŜ obowiązek uczestniczyć w tak zwanych konferencjach rejonowych organizowanych przez Kurię Metropolitalną, które odbywają
się w róŜnych ośrodkach na terenie Archidiecezji. Konferencje te tematycznie
45
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Por. SASP, 1124.
Por. PSA, II, 19.
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obejmują istotne elementy z Ŝycia wewnętrznego kapłanów, jak równieŜ wprowadzają w roczny plan duszpasterstwa i ukazują nowe problemy duszpasterskie47. Synod zaleca, aby sami kapłani korzystając z wolnego czasu, spotykali się
na wspólnej modlitwie i refleksji duszpasterskiej, a takŜe korzystali z istniejących w diecezji grup.
Poza obowiązkowymi spotkaniami, waŜna jest równieŜ troska o rozwój
wspólnot kapłańskich na płaszczyźnie relacji międzyparafialnych i parafialnych.
Statuty Synodu z 1968 r. zachęcają równieŜ do podtrzymywania w dekanacie
wieczorów organizowanych na wzór wigilijnego, czy na przykład dni wikariuszowskich albo proboszczowskich. Spotkania takie mają słuŜyć zacieśnieniu
braterstwa, a takŜe pogłębianiu wiedzy. Praktyką godną pochwały jest organizowanie przez kapłanów kursowych spotkań z okazji rocznicy świeceń kapłańskich. Młodzi księŜa wykorzystują takie spotkania do umacniania więzi braterskich między sobą. Spotkania takie stają się okazją do udzielania koleŜeńskiej
pomocy lub, w wypadku potrzeby, dyskretnego upomnienia48.
KaŜdego kapłana, na mocy przyjętych święceń łączą z innymi członkami
prezbiterium szczególne więzy apostolskiej miłości, posługi i braterstwa. Braterstwo kapłańskie i przynaleŜność do presbyterium są elementami charakteryzującymi kapłana. W szczególny sposób wyraŜa to w czasie święceń kapłańskich
obrzęd włoŜenia rąk przez biskupa, w którym biorą udział wszyscy obecni kapłani, by podkreślić zarówno uczestnictwo w tym samym stopniu urzędu, jak równieŜ to, Ŝe kapłan nie moŜe działać sam, ale zawsze w ramach presbyterium,
stając się współbratem tych wszystkich, którzy je tworzą49. Dyrektorium przestrzega przed traktowaniem kapłaństwa w sposób wyizolowany i subiektywistyczny. Kapłan naleŜąc do prezbiterium winien dąŜyć do rozwijania więzi braterskiej, dając drugiemu kapłanowi i przyjmując od niego wyrazy przyjaźni,
serdecznej pomocy, Ŝyczliwości, upomnienia braterskiego, w świadomości, Ŝe
łaska święceń »ogarnia i wywyŜsza ludzkie związki między kapłanami, ich więzi
psychologiczne, uczuciowe, przyjacielskie i duchowe (...) i przybiera konkretny
kształt w najróŜnorodniejszych formach wzajemnej pomocy, nie tylko duchowych, ale takŜe materialnych« (PDV, 74)50. Dlatego w budowaniu i umacnianiu
braterskiej więzi między kapłanami niezmiernie waŜną rolę odgrywa współpraca
jaka powinna istnieć między prezbiterami w parafiach oraz dekanacie. Współpraca ta powinna się przejawiać na róŜnych płaszczyznach działalności duszpasterskiej. W takim świetle obowiązkowe dla kapłanów spotkania dekanalne i
47

Por. tamŜe.
Por. tamŜe, 1054.
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innego rodzaju spotkania mogą tylko pomagać kapłanom w pokonywaniu codziennych trudów duszpasterskich, a jednocześnie przyczyniać się do tworzenia
się między nimi szczerego braterstwa.

III. Braterstwo sakramentalne w relacji proboszcz – wikariusz
»ToŜsamość kapłańska, podobnie jak toŜsamość chrześcijańska, ma swe
źródło w Trójcy Przenajświętszej«, która się objawia i udziela ludziom w Chrystusie, tworząc w Nim i za sprawą Ducha Kościół (...). W tajemnicy Kościoła,
będącej tajemnicą komunii trynitarnej (...), ujawnia się specyficzna toŜsamość
kapłana i jego posługi. Prezbiter na mocy konsekracji otrzymanej w sakramencie
święceń, zostaje posłany przez Ojca za pośrednictwem Jezusa Chrystusa, Głowy
i Pasterza Ludu BoŜego, do którego upodabnia się w sposób szczególny, aby Ŝyć
i działać w mocy Ducha Świętego w słuŜbie Kościoła i zbawienia świata (...).
Poprzez kapłaństwo, które wypływa z niepojętej tajemnicy Boga, czyli z miłości
Ojca, łaski Jezusa Chrystusa i daru jedności Ducha Świętego, kapłan zostaje
sakramentalnie włączony we wspólnotę z biskupem i z innymi prezbiterami, by
słuŜyć Ludowi BoŜemu (...). Prezbiter odnajduje pełną prawdę o swojej toŜsamości w tym, Ŝe jego kapłaństwo pochodzi od Chrystusa, jest szczególnym uczestnictwem i kontynuacją samego Chrystusa, NajwyŜszego i jedynego Kapłana Nowego i Wiecznego Przymierza. Kapłan jest Ŝywym i przejrzystym obrazem Chrystusa kapłana. Oto, co pisze Jan Paweł II w Adhortacji apostolskiej Pastores
dabo vobis” z 1992 roku51.
Kapłaństwo Jezusa Chrystusa było słuŜbą Ludowi BoŜemu, stąd kapłaństwo
urzędowe, korzeniami tkwiące w jedynym kapłaństwie Chrystusa, jest kapłaństwem słuŜebnym. W taki właśnie sposób kapłan winien je realizować. Stąd
kaŜde działanie kapłana powinno być spełniane w duchu słuŜby, która powinna
się ujawniać równieŜ na płaszczyźnie współŜycia kapłanów między sobą.
W swej Adhortacji PapieŜ Jan Paweł II zdecydowanie podkreśla konieczność utrzymywania przez kapłana więzi z innymi ludźmi. Muszą one być oparte
na miłości ogarniającej całą osobę. Wśród fundamentalnych cech budujących
więź międzyosobową Ojciec Święty wymienia: uprzejmość, gościnność, szczerość w słowach i intencjach, roztropność, dyskretność, wielkoduszność, gotowość do słuŜby, zdolność utrzymywania otwartych i braterskich kontaktów z
innymi, umiejętność zrozumienia, przebaczenia i pocieszania52. Mając na uwadze wymienione przez PapieŜa Jana Pawła II cechy warunkujące właściwe
51
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J a n P a we ł I I: Pastores dabo vobis, dz. cyt., 12.
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współŜycie kapłanów z innymi ludźmi, widzimy, jak kształtują się relacje, jakie
powinny istnieć między samymi kapłanami.
Jak juŜ sygnalizowano wcześniej, między proboszczem a wikariuszem, jako
najbliŜszym współpracownikiem w parafii, powinna istnieć prawdziwie braterska więź, wyraŜająca się w Ŝyczliwym odnoszeniu się do siebie, powaŜnym traktowaniu i współdziałaniu dla dobra Kościoła. Dyrektorium o Ŝyciu i posłudze
kapłanów jednoznacznie wyraŜa swoją opinię na temat przyjaźni kapłańskich,
widząc w nich źródło pokoju i radości w owocnym pełnieniu posługi. Głęboka i
dojrzała przyjaźń wśród kapłanów, staje się takŜe oparciem w trudnościach, jakie
ich spotykają w realizowaniu swojej pasterskiej misji. Wspierani wzajemnie
szczerą przyjaźnią, kapłani potrafią wyjść naprzeciw tym spośród nich, którzy
szczególnie potrzebują zrozumienia, pomocy i wsparcia53.
Relacja, jaka zachodzi między proboszczem a wikariuszem, zwykle uwarunkowana znaczną róŜnicą wieku, winna być oparta na szczerym braterstwie. Dyrektorium w oparciu o Kodeks Prawa Kanonicznego stwierdza: proboszczowie
powinni rozwijać Ŝycie wspólne w domu parafialnym ze swoimi wikariuszami,
pobudzając ich do gorliwości jako swoich współpracowników i uczestników
troski duszpasterskiej; wikariusze ze swej strony, w celu budowania więzi kapłańskiej, powinni uznać i szanować autorytet proboszcza54.
Z powyŜszych zaleceń wynika obowiązek troski o wytworzenie się i umacnianie więzi braterskich między kapłanami w parafii. Proboszcz, jako doświadczony kapłan, winien przede wszystkim swemu wikariuszowi dawać odpowiedni
przykład kapłańskiego Ŝycia i stwarzać na probostwie odpowiednią, pełną Ŝyczliwości i otwartości atmosferę. Młodemu kapłanowi – wikariuszowi powinien
słuŜyć pomocą i radą w konkretnych sytuacjach, jak to zalecały juŜ dokumenty
Soboru Watykańskiego II: jako starsi wiekiem, niech przyjmują młodszych jak
braci i wspomagają w pierwszych poczynaniach i cięŜarach posługiwania, niech
starają się zrozumieć ich sposób myślenia, chociaŜ róŜny od własnego, i niech z
Ŝyczliwością śledzą ich inicjatywę55.
Zadanie budowania więzi kapłańskiej spoczywa równieŜ na wikariuszu. Jako współpracownik proboszcza powinien równieŜ włączyć się w wypełnianie
zadań duszpasterskich. Jako „młodszy”, winien szanować wiek i doświadczenie
proboszcza, radzić się go w sprawach dotyczących duszpasterstwa i chętnie
współdziałać z nim w tych sprawach56. JeŜeli w stosunkach między kapłanami a
53
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wiernymi Sobór zaleca postawę braterstwa na wzór braterstwa jakie istniało
między Jezusem a apostołami, to tym bardziej odniesienie takiej relacji winno
mieć miejsce w stosunkach proboszcza i wikariusza.
Całość działań kapłanów prowadzi do słuŜby Ludowi BoŜemu. Skuteczności
realizacji celów duszpasterskich, niezaprzeczalnie sprzyja jedność kapłańska, ich
dyspozycyjność, gotowość do pełnienia zadań stosownie do okoliczności i zapotrzebowań. Kompetentne kierownictwo pasterza parafii wymaga umiejętności
pracy zespołowej. Działanie wspólnotowe umoŜliwia znacznie specjalizację kapłanów, pozwala lepiej wykorzystać ich wzajemne uzupełniające się zdolności,
niweluje indywidualne braki, zapewnia wzrost efektywności – stwarza warunki
do zrealizowania rzeczywistych wspólnot, umoŜliwia zrozumienie nowych problemów religijnych wiernych (...). Kierownik wspólnoty winien zadbać o rzeczywiste braterstwo swoich współpracowników. Realizuje się ono przez planowane,
koordynowane działanie, więź przyjaźni, codzienne szczere i Ŝyczliwe kontakty,
pomoc, zrozumienie, szacunek dla doświadczenia i wieku, wyzwalanie i popieranie inicjatyw – szczególnie młodych, udzielanie i przyjmowanie rad, cierpliwość,
pomoc – szczególnie dla słabych i załamanych. We wzajemnych kontaktach kapłanów starszych i młodszych – motywy teologiczne powinny przewaŜać nad
względami emocjonalnymi. Do zadań kierownika wspólnoty naleŜy teŜ troska o
to, aby mimo indywidualizmu i odrębności współpracowników powstała prawdziwa jedność, konieczna do skutecznej odnowy Kościoła57.

IV. Permanentna formacja kapłanów gwarantem umocnienia
i rozwoju braterstwa sakramentalnego
Więź braterska, jaka powstaje między poszczególnymi prezbiterami, winna
być głęboko osadzona w Chrystusie. Stąd, aby więzi braterskie kapłanów między
sobą były rzeczywiście głębokie i szczere, kapłani muszą przede wszystkim starać się umacniać swoją więź z Wiecznym Kapłanem – Jezusem Chrystusem. Jest
to moŜliwe jedynie dzięki stałej formacji, o którą oni sami muszą usilnie się
starać, i do której względem nich zobowiązany jest Kościół58. Liczne dokumenty
Kościoła podkreślają ogromną rolę formacji duchowej kapłanów dla umocnienia
i rozwoju braterstwa sakramentalnego.
Wypowiadając się na temat Ŝycia wewnętrznego kapłanów, Synod z 1968 r.
zwraca się najpierw z apelem do kapłanów o ich troskę o stałą nadprzyrodzoną
57
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odnowę wewnętrzną i zabieganie o świętość59. KaŜdy kapłan winien bez przerwy
trwać w łasce uświęcającej i starać się o nieustanny rozwój swego uczestnictwa
w Ŝyciu Boga. Wówczas będzie osiągał doskonałość Ŝycia chrześcijańskiego,
polegającą na gorącej, wytrwałej i czynnej miłości Boga i bliźniego. Kapłana
winna cechować niezachwiana wiara. Jego praca duszpasterska ma być konsekwencją Ŝycia wiary, stąd kaŜdy kapłan ma czuwać nad cnotą wiary, pogłębiać i
umacniać ją oraz świadczyć o Bogu swoim Ŝyciem. Ku dojrzałości duchowej
kapłana niezbędne jest równieŜ posłuszeństwo, rozumiane jako naśladowanie
Jezusa w Jego bezgranicznym poddaniu się woli Ojca. W Ŝyciu kapłana
posłuszeństwo zapewnia jedność i harmonijną współpracę z biskupem i
wiernymi oraz jednoczy z wolą BoŜą60. RównieŜ celibat, do którego zobowiązani
są prezbiterzy, Statuty za Soborem Watykańskim II określając jako znak, a
zarazem bodziec miłości pasterskiej i szczególne źródło duchowej płodności w
świecie61, stanowi środek do podtrzymywania serdecznej i braterskiej wspólnoty
kapłańskiej62. Ponadto, w celu duchowego rozwoju wewnętrznego, Synod
postuluje ubóstwo, czynne miłosierdzie, troskę o prawość sumienia oraz wierne
wypełnianie powierzonych obowiązków63.
Podejmując problem intelektualnego rozwoju kapłanów, Synod zaleca: systematyczną lekturę Pisma Świętego i komentarzy skrypturystycznych, studium
pism Ojców Kościoła, Stolicy Apostolskiej, dokumentów soborowych, dzieł
wybitnych i uznanych teologów, konferencje dekanalne, zjazdy duchowieństwa i
kursy specjalistyczne, korzystanie z czasopism kapłańskich i ogólnoreligijnych,
kontakty ze świeckimi specjalistami64.
Poznański Synod Archidiecezjalny z lat 1992—1993, wypowiadając się na
temat formacji kapłańskiej, podkreśla konieczność osobistego zaangaŜowania się
kapłanów. Podstawą tego wysiłku jest autentyczna i nadprzyrodzona wiara. Zatem, w centrum nieustannej troski kapłana stoi jego związek z Chrystusem, NajwyŜszym Kapłanem oraz staranie o rozwój Ŝycia i modlitwy65. Dokumenty synodalne podkreślają równieŜ, podobnie jak Statuty Synodu z 1968 r., konieczność
zachowania celibatu oraz posłuszeństwo biskupowi. Kapłan winien stale odnawiać w sobie dar celibatu i rozwijać jego owce przez wytrwałą modlitwę oraz
regularną spowiedź świętą. WaŜnym jest podtrzymywanie serdecznych i braterskich więzi ze wspólnotą kapłańską. Kapłani winni starać się o to, by ich kole59

Por. SASP, 1103—1111.
Por. DK 15.
61
TamŜe 16.
62
SASP, 1107.
63
Por. tamŜe, 1108—1111.
64
Por. 1127—1131.
65
PSA, II,18.
60
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Ŝeńskie i braterskie spotkania przeniknięte były obecnością Chrystusa, a w konsekwencji budowały ich, a nie gorszyły66.
Według dokumentów tego Synodu formacja obejmuje trzy zasadnicze
aspekty Ŝycia kapłańskiego: jego stronę duchową, intelektualną i pastoralną,
które są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie się uzupełniają67. Zadania pastoralne, które stanowią główne powołanie kapłana, nie są moŜliwe do zrealizowania bez odpowiedniej wiedzy teologicznej oraz bez osobistego świadectwa Ŝycia
kapłana, który przepowiadając innym Chrystusa, musi być z Nim ściśle zjednoczony. Ramy organizacyjne formacji duchowej, dotyczące rekolekcji i róŜnorodnych spotkań kapłańskich, zostały omówione w pierwszej części tego rozdziału.
Udział w proponowanych przez Kurię oraz dziekana spotkaniach kapłani winni
traktować jako obowiązkowy i starać się czerpać z nich dla siebie jak największe
korzyści w celu umacniania swego powołania. Synod, za Soborem Watykańskim
II, przypomina teŜ o konieczności pogłębiania wiedzy teologicznej przez kapłanów. Troska kapłanów o intelektualny rozwój jest ściśle związana ze spełnianiem przez nich kapłańskiego powołania. W Archidiecezji Poznańskiej istnieją
następujące moŜliwości i formy zrealizowania postulatu o formacji intelektualnej kapłanów: systematyczne studia specjalistyczne, licencjackie i doktoranckie;
czteroletnie Studium Pastoralne dla Kapłanów, do którego zobowiązani są kapłani po drugim roku od święceń kapłańskich; coroczne dwudniowe kursy dla
kapłanów, które obejmują zagadnienia teologiczne i duszpasterskie; konferencje
rejonowe i dekanalne68.
W kaŜdym dekanacie wybierany jest jeden kapłan, który spełnia rolę moderatora. Ma on być promotorem doskonałości kapłańskiej w dekanacie69. Moderator dekanalny ma czuwać nad pielęgnowaniem Ŝycia wewnętrznego i rozwojem
świętości kapłanów w dekanacie; ma podtrzymywać i rozwijać nadprzyrodzoną
miłość i jedność między kapłanami oraz między kapłanami a biskupem. Moderator w uzgodnieniu z dziekanem musi organizować godziny skupienia podczas
konferencji dekanalnych i dekanalne dni skupienia, na których wygłasza konferencje ascetyczne, słuŜy okazją do spowiedzi świętej, utrzymuje stały duchowy
kontakt z kapłanami na wzór kierownika duchowego70. Aby formacja była pełna,
musi być systematyczna czyli stała. WaŜne jest przyzwyczajenie kapłana do
osobistego studium. Formacja powinna więc równieŜ posiadać charakter osobisty. KaŜdy prezbiter winien czuć się zachęcony słowem i przykładem swego
66

TamŜe.
Por. tamŜe, II, 19.
68
Por. tamŜe.
69
SASP, 965.
70
Por. tamŜe, 966—969.
67
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biskupa oraz współbraci w kapłaństwie do podjęcia współodpowiedzialności za
formację71.
Dla realizacji formacji kapłańskiej poŜyteczne są róŜne spotkania kapłańskie. Program takich spotkań winien być jednorodny, aby kapłan coraz bardziej
mógł upodabniać się do Chrystusa oraz winien charakteryzować się stopniowym
rozwojem. Spotkania kapłańskie są konieczne, aby: wzrastać we wzajemnej komunii, coraz głębiej uświadamiać sobie problemy, z którymi kapłani spotykają
się w swojej pracy i umiejętnie do nich podchodzić72.
Dla młodych kapłanów, zwłaszcza neoprezbiterów, bardzo waŜna jest praktyka formacji stałej. Przejście od formacji seminaryjnej do sprawowania świętej
posługi, winno być dokonane z pomocą wybranych, doświadczonych kapłanów;
dlatego postuluje się o tak zwany rok duszpasterski dla neoprezbiterów. W ciągu
takiego roku naleŜy czuwać, by nowo wyświęceni nie byli stawiani w szczególnie
trudnych lub delikatnych sytuacjach, oraz naleŜy unikać wyznaczania im takich
zadań, których podjęcie oddalałoby ich od współbraci. Byłoby natomiast wskazane, popieranie jakiejś właściwej formy Ŝycia wspólnego73. Biskup winien kierować nowo wyświęconego kapłana do współbraci dających przykład Ŝycia i
gorliwości duszpasterskiej, aby ci we właściwy sposób ukierunkowali młodych
prezbiterów. Ten rok winien zaowocować takŜe umocnieniem więzi między prezbiterem a biskupem, analogicznej do więzi syna z ojcem74.
Odpowiednim środkiem i adekwatnym do stałej formacji duchowieństwa są
organizowane dni skupienia i rekolekcje. Są one dla kapłanów czasem, w którym
winien on na nowo odnaleźć Boga i siebie samego, zagłębiając się w medytacji i
modlitwie. Podczas takich spotkań waŜne jest skoncentrowanie się na tematach
duchowych, poświęcenie obszernego czasu milczeniu i modlitwie, szczególna
troska o sprawowanie liturgii, sakrament pokuty, adoracja eucharystyczna, kierownictwo duchowe i akty czci i kultu Najświętszej Maryi Panny75. Za formację
duchową w pierwszym rzędzie odpowiedzialny jest sam kapłan, uczestnicząc w
jedynym kapłaństwie Chrystusa, jest on powołany do ukazywania i wypełniania
swego jedynego i niepowtarzalnego powołania76.

71
Por. Dyrektorium o posłudze i Ŝyciu kapłanów, dz. cyt., 79 i 80 oraz Adhortacja apostolska
Pastores dabo vobis, dz. cyt., 79.
72
Por. Dyrektorium o posłudze i Ŝyciu kapłanów, dz. cyt., 81.
73
TamŜe, 82.
74
Por. tamŜe.
75
Por. tamŜe, 85.
76
TamŜe, 87.
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We wszystkich aspektach Ŝycia kapłańskiego wyłaniają się szczególne więzy miłości apostolskiej, posługi i braterstwa, na których opiera się wzajemna
pomoc, jaką winni okazywać sobie prezbiterzy. NaleŜy Ŝyczyć sobie, aby
wzrastała i rozwijała się współpraca wszystkich kapłanów w trosce o ich Ŝycie
duchowe i ludzkie, jak równieŜ posługę kapłańską77.

Literatura źródeł i literatura przedmiotu pozwoliła nam dojść do pewnych
wniosków. Braterstwo sakramentalne jako szczególna więź łącząca kapłanów od
chwili przyjęcia święceń, stanowi waŜny element Ŝycia kapłana. Podstawą braterstwa kapłanów między sobą jest ich łączność z Chrystusem NajwyŜszym i
Wiecznym Kapłanem. Chrystus jest zawsze inicjatorem powołania kapłana. Powołany, wybrany jest przez Boga dla Niego samego, dlatego winien swą misję
pojmować jako słuŜbę Bogu oraz Ludowi BoŜemu, do którego jest posłany dla
realizacji Królestwa BoŜego. Kapłan, z woli Chrystusa, dla dobra Kościoła, nigdy nie działa sam, lecz w jedności z Chrystusem Głową i Pasterzem oraz w łączności z innymi kapłanami. Tak jak kiedyś Apostołowie ustanowieni przez samego Chrystusa tworzyli grono, czyli kolegium, działali we wspólnocie, „po
dwóch” nauczali i wypełniali BoŜą misję, tak i obecnie kaŜdy kapłan naleŜy do
presbyterium, czyli do wspólnoty kapłanów zjednoczonych wokół swego biskupa. W ten sposób powstaje specjalna więź łącząca kapłanów między sobą, a wyraŜająca się w najgłębiej pojmowanym braterstwie. Braterskie relacje powstają
na róŜnych płaszczyznach tej komunii. Istnieją one między biskupem a prezbiterami oraz między prezbiterami wzajemnie. Ten drugi rodzaj relacji wygląda
oczywiście róŜnie, często zaleŜnie od pełnionych przez kapłanów funkcji – dziekana, proboszcza, czy wikariusza.
Relacja braterska, jaka winna istnieć między proboszczem a wikariuszem,
jest relacją szczególną, wynikającą z charakteru pełnionych przez obie strony
funkcji. Proboszcz, jako pasterz parafii i dany mu do pomocy duszpasterskiej
wikariusz na płaszczyźnie pełnionych zadań muszą stać się współpracownikami
ze względu na dobro powierzonych im parafian. Oczywiście wikariusz musi w
pełni podporządkować się proboszczowi jako swemu przełoŜonemu. Mimo jednak relacji przełoŜony – podwładny, prezbiterów powinna łączyć więź braterskiej miłości, przyjaźni i Ŝyczliwości oraz wola jak najlepszej współpracy między sobą.

77

TamŜe, 88.
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TEOLOGIA PRAKTYCZNA
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA • WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
TOM 4, 2003

JOLANTA KUROSZ

Ćwiczenia z teologii pastoralnej dla studentów
uniwersyteckich wydziałów teologicznych

Wśród wielu zadań spoczywających na świeckich wiernych Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium wymienia uczestnictwo w szczególnym
powołaniu, którego zadaniem jest czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich
miejscach i w takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on
moŜe solą ziemi (KK 33). W innym miejscu ojcowie soborowi wzywają ich, by
poprzez ciągłe studiowanie przygotowali się do dialogu ze światem i ludźmi
(por. KDK 43). Przeglądając materiały z Sympozjum Pastoralistów Polskich w
Kielcach i Nysie 2001 r.1, podczas których omawiano m.in. projekt ćwiczeń z
teologii pastoralnej, odnosi się wraŜenie, Ŝe cała uwaga została skupiona na
alumnach seminariów duchownych. O charakterze kształcenia ludzi świeckich
wspomina się marginalnie. Podczas sympozjum w Nysie ks. prof. Maciej
Ostrowski wygłosił referat pt. Potrzeba i znaczenie ćwiczeń z teologii pastoralnej2, który w większości poświęcił kształceniu pastoralnemu przyszłych kapłanów. Prelegent zauwaŜył, Ŝe zagadnienie kształcenia teologicznego świeckich
zostało pominięte we wskazanych przez niego dokumentach. JeŜeli jeszcze zrozumieć moŜna brak tej tematyki w dokumentach dotyczących formacji kapłańskiej, tak juŜ zdumienie budzić musi pominięcie jej w dokumentach II Polskiego
Synodu Plenarnego. Śledząc dyskusję, która odbyła się podczas sympozjum w

1

Por. Duszpasterstwo a wyzwania XXI wieku. Materiały z Sympozjum Pastoralistów Polskich
22—24 kwietnia 2001. Red. J. O s t r o ws k i. Kielce 2001; Status naukowy teologii pastoralnej.
Materiały z sympozjum polskich pastoralistów. Nysa 8—9 października 2001 r. Red. J. M i k o ł a j e c. Opole 2003 s. 47—81.
2
Por. M. O s t r o ws k i: Potrzeba i znaczenie ćwiczeń z teologii pastoralnej. W: Status naukowy teologii..., dz. cyt., s. 47—57.
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Nysie, zauwaŜyć moŜna róŜne pojmowanie ćwiczeń z teologii pastoralnej3. Pojawiające się róŜnice, które dotyczyły terminologii i celu ćwiczeń spowodowały,
Ŝe podczas tego spotkania nie wypracowano jednolitego stanowiska.
W polskiej literaturze moŜna zauwaŜyć brak szerszego opracowania, dotyczącego kształcenia pastoralnego świeckich studentów teologii na uniwersytetach. W materiałach wydanych po sympozjum w Kielcach zamieszczono w formie aneksu dokument autorstwa mgr Jadwigi Olejnikowej i ks. prof. dr hab.
Adama Przybeckiego pt. Projekt pedagogiczny praktyki zawodowej dla studentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu4.
Szersze omówienie tego projektu zostało przedstawione w drugim tomie czasopisma „Teologia Praktyczna”5.
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie znaczenia ćwiczeń w kształceniu uniwersyteckim, próba umiejscowienia ich w kształceniu pastoralnym oraz
przedstawienie celów ćwiczeń z teologii laikatu i apostolstwa realizowanych
wśród studentów świeckich IV roku w ramach specjalizacji katechetycznopastoralnej na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu.

I. Ćwiczenia elementem kształcenia uniwersyteckiego
Ćwiczenia obok wykładów, seminariów, proseminariów, praktyk zawodowych dla studentów świeckich, duszpasterskich dla kleryków oraz pedagogicznych wchodzą w skład procesu dydaktycznego wyŜszych uczelni. Proces dydaktyczny jest ciągiem systematycznych czynności nauczycieli i uczniów (studentów), umoŜliwia tym drugim, opanowanie wiedzy o świecie, wyrabia sprawność
w jej stosowaniu, rozwija zdolności i zainteresowania, kształtuje przekonania
oraz postawy6. Proces kształcenia będący częścią składową procesu dydaktycznego zakłada świadome i celowe działanie, które ma doprowadzić do osiągnięcia
zamierzonych efektów. Proces kształcenia pozostaje w zaleŜności od celów,
treści, zasad kształcenia oraz uwzględnia uwarunkowania osobowościowe zarówno poszczególnych uczestników, jak i grupy biorącej udział w procesie
kształcenia, przy czym treści i zasady są elementami, które mają największy
3

Por. Głosy w dyskusji. W: Status naukowy..., dz. cyt., s. 69—81.
Por. J. O l e n i k o wa, A. P r z yb e c k i: Projekt pedagogiczny praktyki zawodowej dla studentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W: Duszpasterstwo a
wyzwania..., dz. cyt., s. 151—154.
5
Por. A. P r z yb e c k i: Praktyki zawodowe dla świeckich studentów teologii. Projekt i pierwsze doświadczenia. „Teologia Praktyczna”. T. 2: 2001 s. 134—146 oraz J. O l e j n i k o wa: Praktyki
zawodowe dla świeckich studentów teologii. Projekt i pierwsze doświadczenia, tamŜe, s. 147—157.
6
Por. W. O k o ń: Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa 2001 s. 315.
4
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wpływ na czynności studentów i nauczycieli. Podstawowym warunkiem właściwego funkcjonowania procesu dydaktycznego jest uwzględnienie zasad kształcenia, określenie celów ogólnych i szczegółowych (operacyjnych), właściwy
dobór treści oraz metod kształcenia. Cele ogólne wskazują kierunki dąŜeń, a
operacyjne precyzyjnie określają to, co ma być osiągnięte. Przyjęte cele realizowane są przy pomocy odpowiednio dobranych treści z uwzględnieniem zasad
kształcenia. Cele operacyjne pozwalają na odpowiedni dobór treści, które są
zdobywane przez studentów w toku czynności składających się na proces kształcenia. Treści nauczania winny być tak dobrane, aby rozwijały siły i zdolności
poznawcze studentów, wytwarzały i rozwijały zainteresowania, dawały bodźce
do samokształcenia, były dostosowane do moŜliwości percepcyjnych uczestników zajęć. Układ treści nauczania w danej jednostce dydaktycznej, moŜe być
trojaki: koncentryczny, linowy i spiralny7.
Operacjonalizacja celów, czyli przekształcenie celów ogólnych w operacyjne sprawia, Ŝe cel nauczania ulega sprecyzowaniu, uszczegółowieniu, konkretyzacji, a osiągający ten cel upodmiotowieniu. Dokonując operacjonalizacji celów
naleŜy zachować umiar w uszczegółowianiu, zachowaniu otwartości zbioru celów operacyjnych i celu ogólnego. Cele operacyjne podlegają takŜe uporządkowaniu, czyli hierarchicznej klasyfikacji zwanej taksonomią celów nauczania.
Zapewnia ona równowagę między niŜszymi i wyŜszymi celami operacyjnymi
nauczania. Taksonomia celów nauczania powinna przebiegać na poziomie wiadomości i umiejętności. Poziom wiadomości obejmuje zapamiętywanie oraz
zrozumienie wiadomości, a poziom umiejętności zawiera stosowanie zdobytej
wiedzy w sytuacjach typowych i problemowych8. W ostatnim czasie taksonomia
celów kształcenia w wyŜszych uczelniach, kładzie największy nacisk na cele
poznawcze zapewniające studentom uzyskanie gruntownej i rzetelnej wiedzy
ogólnej oraz specjalistycznej, nadto rozwijanie umiejętności samodzielnego i
twórczego myślenia, sprawnej twórczej wyobraźni, na kształcenie zmysłu ob7

W układzie koncentrycznym chodzi o taki dobór treści nauczania, by były one dostosowane
do ogólnej zasady lub idei stanowiącej ośrodek dookoła, którego skupia się pewna całość materiału
danej idei. W układzie liniowym zakres treści nauczania nie przekracza granic danego przedmiotu,
a materiał przedmiotu jest ułoŜony systematycznie i stanowi jednolity ciąg logicznie powiązanych
treści nauczania. Treści nauczania w układzie spiralnym są tak ułoŜone, Ŝe coraz bardziej rozszerzają się w zaleŜności od tego, jak wydłuŜa się promień otwartych kół tego układu. Treści nauczania powtarzają się częściowo na poszczególnych poziomach, są one zrazem utrwalane i pogłębiane
o nowe elementy – por. J. Z b o r o ws k i: Koncentryczny, liniowy i spiralny układ treści nauczania.
W. Encyklopedia pedagogiczna. Warszawa 1997 s. 283—285; A. S i e ma k - Tyl k o ws k a: Treści
nauczania – teorie doboru treści kształcenia. W: Encyklopedia..., dz. cyt., s. 854; D. J a c k o wi a k:
Metodyczne aspekty zajęć akademickich. „Colloquia Theologica Adalbertina”. Practica et Canonica. Vol. II: 2000 z. 1 s. 27—30.
8
Por. B. N i e mi e r k o: Między oceną szkolną a dydaktyką. BliŜej dydaktyki. Warszawa 1997
s. 75—167.
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serwacyjnego, krytycyzmu i odwagi w podejmowaniu decyzji. Cele ogólne i
operacyjne ćwiczeń, które podlegają w/w zasadom, muszą być takŜe zgodne z
załoŜeniami dydaktyki szkoły wyŜszej, ta zaś domaga się, by treść edukacji spełniała trzy funkcje:
• zapewniała młodzieŜy akademickiej poznanie świata, zwłaszcza jego
dziedzin związanych z kierunkiem studiów oraz kierowanie się dyrektywami
nauki w Ŝyciu,
• kształciła młodzieŜ do stosowania metod naukowych,
• przygotowywała studentów do działalności praktycznej w obrębie wybranej specjalizacji9.
Ogólne normy postępowania dydaktycznego, których przestrzeganie umoŜliwia realizację celów kształcenia, to zasady kształcenia. Odnoszą się one do
działalności nauczycieli (nauczania), jak i do uczniów (uczenie się). Do najczęściej wymienianych zasad kształcenia naleŜą: zasada systematyczności, logicznej
kolejności i stopniowania trudności, poglądowości, samodzielności (świadomości i aktywności), związku teorii z praktyką, efektywności, operatywności wiedzy, związku indywidualizacji z socjalizacją10.
Uwzględniając powyŜsze zasady, do celów ogólnych ćwiczeń zalicza się:
rozwijanie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą (m.in. na wykładach)
oraz kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń; wykorzystanie wiedzy do rozwiązywania problemów; przygotowanie studentów do prowadzenia badań i całościowego ujęcia treści wykładu; uzupełnienie treści wykładu, rozwijanie zdolności i zainteresowań poznawczych, wdraŜanie do posługiwania się literaturą fachową.
Wszystkie w/w cele ćwiczeń są zgodne z celami ogólnymi kształcenia w
szkole wyŜszej, ale kształtowanie umiejętności, nawyków oraz przyzwyczajeń
jest wśród nich szczególnie charakterystyczne i waŜne dla tej formy procesu
dydaktycznego. Zdobyte przez młodzieŜ w toku studiów uniwersyteckich umiejętności i nawyki, uzdalniają ją do posługiwania się wiedzą naukową, dzięki
której działanie staje się celowe, skuteczne i ekonomiczne11. Cele ogólne wymagają od prowadzącego ćwiczenia odpowiedniego przygotowania pod względem
merytorycznym i metodycznym. Przygotowanie do tego rodzaju zajęć jest jednak
róŜne od przygotowania związanego z prowadzeniem innych form kształcenia
uniwersyteckiego. Ćwiczenia bowiem róŜnią się od seminariów, których zada9
Por. W. O k o ń: Dydaktyka szkoły wyŜszej. W. Encyklopedia..., dz. cyt., s. 136—140.; T.
Le wo wi c k i: Proces kształcenia w szkole wyŜszej. Warszawa 1988 s. 13.
10
Por. W. O k o ń: Nowy słownik..., dz. cyt., s. 463.
11
Por. W. O k o ń: Elementy dydaktyki szkoły wyŜszej. Warszawa 1973 s. 230—231.
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niem jest przygotowanie studentów do samodzielnego poszukiwania źródłowych
materiałów naukowych, kształtowania umiejętności dokonywania krytycznej
analizy wybranych tekstów, samodzielnego ich opracowania, rozwijania umiejętności prezentacji przygotowanego problemu. Wykorzystanie zatem metod
problemowych jest tym, co szczególnie charakteryzuje seminaria, proseminaria i
konwersatoria12.
Ćwiczenia róŜnią się takŜe od praktyk zawodowych. Celem tych ostatnich
jest m.in. przygotowanie studentów do praktycznego udziału w kształtowaniu
dziedzin Ŝycia zgodnie z kierunkiem studiów, pogłębianie wiedzy oraz jej weryfikacja w praktycznym zastosowaniu13.
Ćwiczenia nie mogą być równieŜ dodatkową godziną wykładową, podczas
której studenci zdobędą w sposób bierny kolejną porcję wiedzy. Tym, co odróŜnia ćwiczenia od wykładów jest aktywny udział studentów, od którego w duŜej
mierze zaleŜy realizacja zamierzonych celów.
WaŜnym elementem w prowadzeniu ćwiczeń są środki dydaktyczne, które
pełnią funkcję poznawczo-kształcącą oraz motywującą pracę studentów. Ułatwiają takŜe aktywne zaangaŜowanie się studentów w czasie zajęć, a wykonane
przez studentów prace, np. schematy na duŜych arkuszach papieru, przy pomocy
środków dydaktycznych, umoŜliwiają nawiązanie w łatwy sposób podczas kolejnych zajęć do treści z poprzednich ćwiczeń. Epidiaskop, folie, arkusze szarego
papieru, kartki A4, małe karteczki, flamastry, klej oraz przygotowane wcześniej
materiały do pracy w grupach to podstawowe środki dydaktyczne, które w prosty
sposób aktywizują studentów podczas zajęć. W zaleŜności od stosowanych podczas ćwiczeń metod wyróŜnia się m.in. cztery podstawowe rodzaje tychŜe zajęć,
niezaleŜnie od dziedziny naukowej w ramach, której są one realizowane. Są to
ćwiczenia: analityczne, poszukujące, dyskusyjne, ćwiczenia–debaty14. Wśród
metod powinny przewaŜać takie, które aktywizują pracę studentów podczas zajęć. Do metod aktywizujących naleŜy m.in. praca w grupach. Zaletą tej metody
jest aktywizacja wszystkich studentów, pod warunkiem, Ŝe wielkość grupy nie
przekroczy czterech osób. Praca w grupach umoŜliwia róŜne sposoby wypowiedzi wszystkich uczestników na dany temat w róŜnorodnej formie. Tak prowadzone ćwiczenia dają równieŜ moŜliwość całościowego spojrzenia na zagadnienie, pod warunkiem, Ŝe grupy opracowują i przedstawiają róŜne aspekty danego
12

Por. W. O k o ń: Dydaktyka szkoły wyŜszej..., dz. cyt. s. 139; D. J a c k o wi a k: Metodyczne
aspekty...,dz. cyt. s. 30.
13
Por. W. O k o ń: Elementy ..., dz. cyt., s. 292—293.
14
Por. E. Ad a mi a k: Ćwiczenia z teologii dogmatycznej. Programy, źródła, metody. Wykład
podczas Sympozjum dogmatyków wyŜszych uczelni kościelnych w Polsce. Gietrzwałd, 19—
21.09.2002 s. 4 [mps].
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zagadnienia. Inną zaletą pracy w grupach jest kształcenie umiejętności pracy
zespołowej. Metody, jak i środki są zaleŜne od moŜliwości i umiejętności prowadzącego ćwiczenia, tematyki zajęć oraz grupy biorącej udział w zajęciach.

II. Rola ćwiczeń w kształceniu pastoralnym
Specyfika ćwiczeń, realizowanych w ramach kształcenia pastoralnego na
wyŜszych uczelniach, musi odpowiadać naukowemu charakterowi teologii pastoralnej oraz wspomnianym wcześniej normom, składającym się na proces dydaktyczny realizowany w szkołach wyŜszych. Adhortacja apostolska Pastores dabo
vobis podaje definicję tej dyscypliny teologicznej, określając ją jako naukową
refleksję o codziennym wzrastaniu Kościoła w mocy Ducha Świętego w kontekście historii. Teologia pastoralna jest nie tylko umiejętnością, zespołem wskazań,
doświadczeń i metod. Ma status pełnoprawnej dyscypliny teologicznej, poniewaŜ
czerpie z wiary zasady i kryteria działalności duszpasterskiej Kościoła w historii; Kościoła, który »rodzi« kaŜdego dnia Kościół, jak to trafnie ujmuje św. Beda
Czcigodny: »Nam et Ecclesia quotidie gignit Ecclesiam«. Wśród tych zasad i
kryteriów szczególnie waŜne miejsce zajmuje ewangeliczne rozeznanie sytuacji
społeczno-kulturalnej i kościelnej, w której prowadzona jest działalność duszpasterska15.
W myśl powyŜszej definicji, uwzględniając specyfikę ćwiczeń, celem ogólnym całego bloku ćwiczeń w ramach kształcenia pastoralnego jest rozwijanie
umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą, dotyczącą codziennego wzrastania Kościoła w mocy Ducha Świętego w kontekście historii. Cele pośrednie,
ułatwiające osiągniecie celu ogólnego są następujące: kształtowanie umiejętności rozeznawania sytuacji społeczno-kulturalnej i kościelnej, w której prowadzona jest działalność duszpasterska Kościoła; analiza zasad i kryteriów działalności
duszpasterskiej Kościoła; analiza działalności duszpasterskiej Kościoła oparta
m.in. na obserwacji i doświadczeniu zdobytym przez studentów w trakcie praktyk zawodowych (duszpasterskich); analiza i pogłębienie znajomości dokumentów Kościoła pod kątem pastoralnym; rozwijanie umiejętności posługiwania się
zdobytą wiedzą z zakresu teologii pastoralnej w celu opracowania poszczególnych problemów; kształtowanie umiejętności formułowania duszpasterskich
wniosków i postulatów oraz całościowego spojrzenia na Kościół jako komunię.

15

J a n P a we ł II: Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis. Libreria Editrice Vaticana
1992 nr 57.
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Opracowując cele operacyjne ćwiczeń w ramach kształcenia pastoralnego,
naleŜy uwzględnić zarówno rozróŜnienie pomiędzy ćwiczeniami a praktykami
zawodowymi (duszpasterskimi), jak i ich komplementarność w procesie kształcenia pastoralnego oraz docenić doświadczenia uczestniczących w zajęciach
studentów. Oprócz tego tematyka ćwiczeń musi być osadzona w programie studiów. Dla uniwersyteckich wydziałów teologicznych stosujących Europejski
System Transferu Punktów (ECTS), zostały jasno określone standardy i program
poszczególnych dyscyplin naukowych, w tym teologicznych. Programy zostały
dostosowane do charakteru studiów oraz specjalizacji katechetyczno-pastoralnej,
dialog społeczny i kapłańskiej. Wśród studentów specjalizacji kapłańskiej realizuje się nadto wytyczne zawarte w Ratio studiorum.
JeŜeli ćwiczenia są powiązane z wykładem, wówczas ich program uwzględnia równieŜ koncepcję prowadzącego wykłady. Precyzyjnie określone cele ćwiczeń, świadczą o tym, Ŝe ćwiczenia nie mogą być miejscem przygotowania lub
podsumowania praktyk zawodowych oraz praktyk duszpasterskich. Zorganizowanie tych ostatnich leŜy w kompetencji seminariów16. Nie oznacza to jednak, Ŝe
prowadzący ćwiczenia nie moŜe do nich nawiązywać, wręcz przeciwnie, powinien to czynić, o ile realizowane cele w trakcie zajęć będą powiązane z nabytymi
przez studentów w czasie obywania praktyk doświadczeniami i umiejętnościami.
Taka sytuacja ma właśnie zastosowanie w trakcie prowadzenia ćwiczeń z teologii pastoralnej. RóŜnice między ćwiczeniami a praktykami zawodowymi dla
studentów świeckich oraz duszpasterskimi dla kleryków przedstawia poniŜsza
tabela. Cele praktyk duszpasterskich zostały opracowane w oparciu o wspomniane juŜ Zasady formacji kapłańskiej w Polsce. Ratio studiorum17.

Ćwiczenia z teologii
pastoralnej
Rozwijanie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą
dotyczącą codziennego wzrastania Kościoła w mocy Ducha
Świętego w kontekście historii

Cel główny
Praktyki zawodowe
dla studentów świeckich
Weryfikacja zdobytej wiedzy
teoretycznej i praktycznej
studentów III roku w sytuacji
zadań realizowanych przez
instytucje i placówki: słuŜby
zdrowia, pomocy społecznej
mass mediów, placówek reso-

Praktyki duszpasterskie
dla kleryków
Wykorzystanie, zdobytej dzięki
studium teologii pastoralnej,
wiedzy
w
zastosowaniu
praktycznym.

16

Na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu praktyki duszpasterskie są realizowane w
ścisłym porozumieniu między uczelnią a seminarium duchownym.
17
Por. A. P r z yb e c k i: Praktyki zawodowe..., dz. cyt., s. 134—146; J. O l e j n i k o wa, dz. cyt.,
s. 147—157; K o n g r e g a c j a d s . Wyc h o wa n i a K a t o l i c k i e g o : Zasady formacji kapłańskiej
w Polsce. Ratio studiorum. Częstochowa 1999 s. 110—118.
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cjalizacyjnych, parafii itp. a
takŜe w poszerzeniu grupy
profesjonalistów o teologów
działających na rzecz drugiego
człowieka.

CELE POŚREDNIE

1. Kształtowanie umiejętności
rozeznawania sytuacji społeczno-kulturalnej i kościelnej, w
której prowadzona jest działalność duszpasterska Kościoła.
2. Analiza zasad i kryteriów
działalności
duszpasterskiej
Kościoła; analiza działalności
duszpasterskiej Kościoła oparta
m.in. na obserwacji i doświadczeniu zdobytym przez studentów w trakcie praktyk zawodowych (duszpasterskich).
3. Analiza i pogłębienie znajomości dokumentów Kościoła
pod kątem pastoralnym.
4. Rozwijanie umiejętności
posługiwania się zdobytą wiedzą z zakresu teologii pastoralnej w celu opracowania poszczególnych
problemów;
kształtowanie
umiejętności
formułowania duszpasterskich
wniosków i postulatów oraz
całościowego spojrzenia na
Kościół jako komunię.

1. Poznanie specyfiki instytucji
i placówek (struktury organizacyjnej, zadań i świadczonych
usług, miejsca teologa we
wspólnocie profesjonalistów.
2. Sprawdzenie się studentów
w praktycznym wykonywaniu
zadań realizowanych przez
placówkę np. rozpoznanie
palcówki pod kątem struktury
podopiecznych
(klientów),
czynne uczestnictwo w pracy
socjalnej i poszerzenie jej o
warsztat pracy teologa, kształtowanie rozwoju wraŜliwości
społecznej.

1. Włączenie w Ŝywą tradycję
duszpasterską Kościoła lokalnego przez zdobywanie stopniowo doświadczenia w pełnieniu posługi pasterskiej, dzięki
której uczą się otwierać umysły
i serca na wymiar misyjny Ŝycia
Kościoła.
2. OŜywienie Kościoła, będącego z istoty swojej tajemnicą,
komunią i misją dzięki posługom
sprawowanym
przez
alumnów, w ramach posługi:
liturgicznej, budowania wspólnoty diakonalnej.
3. Przygotowanie alumnów
jako przyszłych kapłanów do
słuŜebnego przeŜywania swojej
misji „zwierzchnika” wspólnoty oraz do unikania postaw
wyŜszości i takiego sprawowania władzy, które nie miałoby
nic wspólnego z miłością pasterską.
4. Praktykowanie form współpracy alumnów ze sobą nawzajem oraz kapłanami, z którymi
w przyszłości będą pracować.

Na uniwersytetach udział w kształceniu pastoralnym bierze zasadniczo kilka
grup studentów. Pierwszy podział studentów zaleŜny jest od rodzaju studiów:
zaoczne – dzienne. Zakres materiału, który muszą studenci przyswoić podczas
studiów zaocznych jest taki sam, jak na studiach dziennych, mniejsza natomiast
jest liczba zajęć dydaktycznych. Ćwiczenia prowadzone dla tej grupy studentów
powinny realizować podstawowy cel tej formy zajęć dydaktycznych, tj. rozwijać
umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą, zwłaszcza w sytuacjach problemowych oraz przygotować ich do prowadzenia badań. Specjalizacja kapłańska,
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katechetyczno-pastoralna i dialogu społecznego, w ramach których odbywa się
kształcenie teologiczne studentów, warunkują drugi podział. Dla tych grup cel
główny i cele pośrednie ćwiczeń pozostają takie same, natomiast cele operacyjne
będą zaleŜne od programu i specjalizacji, w ramach której prowadzone są tego
typu zajęcia.

III. Ćwiczenia z teologii laikatu i apostolstwa na poznańskim
Wydziale Teologicznym
Na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu ćwiczenia realizowane w
ramach kształcenia pastoralnego uwzględniają przedstawione wcześniej zasady.
Ćwiczenia z teologii laikatu i apostolstwa dla studentów specjalizacji katechetyczno-pastoralnej odbywają się na IV roku. Program przewiduje osiem godzin
ćwiczeń, które realizuje się w blokach 90 minutowych. Jako przykład podano
poniŜej cel ogólny i cele pośrednie całego bloku ćwiczeń, a następnie cele operacyjne poszczególnych zajęć z uwzględnieniem metod i środków dydaktycznych. Koniecznym warunkiem do efektywnego przeprowadzenia ćwiczeń, jest
odpowiednie przygotowanie studentów do zajęć. Wskazane jest zatem, aby w
celu lepszego poznania grupy ćwiczeniowej pod kątem posiadanej wiedzy oraz
postaw, przeprowadzić wśród uczestników w trakcie pierwszych zajęć anonimową ankietę związaną z tematyką ćwiczeń.
CEL OGÓLNY BLOKU ĆWICZEŃ: uzupełnienie (poszerzenie) treści wykładu przez szczegółowe zapoznanie z dokumentami Kościoła, dotyczącymi
teologii laikatu i apostolstwa oraz rozwijanie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą.
Realizacja celu ogólnego bloku ćwiczeń dokonywana jest poprzez cele pośrednie: zapoznanie z tematyką ćwiczeń oraz wymogami zaliczenia; zapoznanie
z rolą laikatu na przestrzeni wieków; pogłębienie znajomości roli laikatu na podstawie tekstów Jana Pawła II; pobudzenie do refleksji związanej zaangaŜowaniem świeckich w Kościele; analiza pod kątem pastoralnym: Dekretu o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem, Adhortacji apostolskiej Christifideles
laici oraz Instrukcji o niektórych kwestiach współpracy wiernych świeckich w
posłudze ministerialnej kapłanów; rozwijanie umiejętności posługiwania się
zdobytą wiedzą w celu opracowania poszczególnych problemów; kształtowanie
umiejętności rozeznawania sytuacji społeczno-kulturalnej i kościelnej, w której
prowadzona jest działalność duszpasterska Kościoła; umiejętność formułowania
duszpasterskich wniosków i postulatów; znajomość granic moŜliwości współ-
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pracy świeckich z posługą kapłanów, całościowe spojrzenie na Kościół jako
komunię.

ĆWICZENIE 1: Zapoznanie z historią teologii laikatu i apostolstwa.
CELE – student powinien:
• wiedzieć, jak kształtowała się rola laikatu w Kościele na przestrzeni
wieków,
• wyjaśnić zaleŜność między teologią laikatu a teologią pastoralną i eklezjologią,
• dokonać refleksji związanej z zaangaŜowaniem świeckich w Kościele.
METODY: krótki wykład; samodzielna analiza tekstu oraz rozwiązanie problemu; samodzielne uzupełnienie tekstu z lukami; dyskusja.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: folie transparentne: krótki przegląd dot. roli
laikatu; 2 rodzaje zbioru tekstów dotyczących roli laikatu na przestrzeni wieków
(bez tytułów i autorów) – po jednym zestawie dla studenta oraz karta pracy; dwa
teksty Ojca Świętego z lukami do uzupełnienia (jeden dla studenta)18.

ĆWICZENIE 2: Pogłębienie znajomości Dekretu o apostolstwie świeckich
Apostolicam actuositatem.
CELE – student powinien:
• znać miejsce świeckiego we wspólnocie Ludu BoŜego w oparciu o tekst
KK 9—17; 31 oraz wymienić formy zaangaŜowania świeckich w Kościele na
podstawie Dekretu o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem,
• porównać treść dekretu z sytuacją społeczno-kulturalną i kościelną miejscowości z której pochodzi, w celu sformułowania duszpasterskich wniosków,
• dokonać refleksji związanej z działalnością duszpasterską parafii z której
pochodzi.
METODY: praca w grupach – analiza działalności duszpasterskiej Kościoła,
formułowanie wniosków duszpasterskich; tworzenie schematu przedstawiającego treść omawianego dokumentu.
18

Przykładowe środki dydaktyczne, wykorzystane podczas pierwszego ćwiczenia z teologii
laikatu i apostolstwa, umieszczono w załącznikach.
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ŚRODKI DYDAKTYCZNE: treść Dekretu o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem oraz Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium
(9—17; 31); folia transparentna przestawiająca schemat głównych zagadnień
dokumentów; kserokopia elementów schematu dekretu; szary papier, klej, kartki,
pisaki.

ĆWICZENIE 3: Pogłębienie znajomości Adhortacji apostolskiej Christifideles
laici.
CELE – student powinien:
• przedstawić treść Adhortacji apostolskiej Christifideles laici,
• dokonać analizy dokumentu pod kątem pastoralnym oraz sformułować
duszpasterskie wnioski i postulaty,
• dokonać refleksji związanej z własnym zaangaŜowaniem w Ŝycie parafii.
METODY: praca w grupach – synteza dokumentu Kościoła, uzupełnienie
schematu, formułowanie wniosków duszpasterskich.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: treść Adhortacji apostolskiej Christifideles laici; schematy do uzupełnienia głównych treści 1—3 rozdziału omawianego dokumentu na A3 oraz folie transparentne ze schematami treści 1—3 rozdziału
tegoŜ dokumentu (dla porównania), schemat drzewa – format A3, szary papier,
klej, kartki, pisaki.

ĆWICZENIE 4: Pogłębienie znajomości Instrukcji o niektórych kwestiach
współpracy wiernych świeckich w posłudze ministerialnej kapłanów.
CELE – student powinien:
• wymienić i wyjaśnić znaczenie terminów: posługa, urząd, funkcja, kapłaństwo urzędowe, słuŜebne, powszechne,
• przedstawić moŜliwości współpracy świeckich z posługą kapłanów oraz
dokonać porównania treści poznanych dokumentów pod kątem współpracy
świeckich z kapłanami,
• pogłębić swoją świadomość Kościoła jako komunii.
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METODY: dyskusja, praca w grupach – porównanie zawartości dokumentów (KK, DA, ChL oraz Instrukcji) pod kątem współpracy świeckich z kapłanami; rozwiązywanie sytuacji problemowych.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: treść Instrukcji oraz wcześniej omawianych
dokumentów; kartki w formacie A4, pisaki.
Dobrze przygotowane i przeprowadzone ćwiczenia wśród studentów na
wyŜszych uczelniach w ramach kształcenia pastoralnego, są wielką szansą dla
Kościoła katolickiego w Polsce. Zwłaszcza ćwiczenia z teologii laikatu i apostolstwa, gdyŜ w łączności z wykładem uczą analitycznego i syntetycznego spojrzenia na Kościół oraz jego działalność duszpasterską. Dają podstawy, ukazują
moŜliwości oraz pobudzają wyobraźnię do aktywnego zaangaŜowania się świeckich w Ŝycie Kościoła. Kształtują one w studentach obraz Kościoła jako komunii
i umiejętność wykorzystywania w codziennym Ŝyciu nauki Soboru Watykańskiego II. Przygotowują świeckich do bardziej bezpośredniej współpracy z hierarchią oraz przepajania wszystkich dziedzin Ŝycia duchem Chrystusa, przez co
przyczyniają się do poszerzenia przestrzeni duchowości komunii19.

IV. Załączniki
Przedstawione poniŜej przykładowe środki dydaktyczne są wykorzystywane
podczas ćwiczeń z teologii laikatu i apostolstwa dla studentów IV roku specjalizacji katechetyczno-pastoralnej. Podczas zajęć studenci, wykorzystując środki
dydaktyczne, mają za zadanie: przeczytać teksty (załącznik 1), napisać własny
tytuł przeczytanego fragmentu, dopasować nazwisko autora (lub miejsce powstania) i tytuł do tekstu, wszystkie dane zapisać w kolejności chronologicznej
na karcie pracy (załącznik 2).
Załącznik 1
Źródła tekstów zamieszczonych w załączniku:
Tekst 1: Grzegorz Wielki: Księga reguły pasterskiej. Poznań 1948 s. 32—67.
Tekst 2: Konstytucja dogmatyczna o Kościele nr 31.
Tekst 3: K. Woj tyła: Lud BoŜy (z przemówienia w Radio Watykańskim
25.11.1963 r.) „Przewodnik Katolicki.” R. 1964 nr 7 s. 65.
Tekst 4: Dekret Gracjana, causa XII, q 1c. 7.
19

Por. J a n P a we ł I I : List apostolski Novo millennio ineunte. Libreria Editrice Vaticana
2001 n. 43.
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Tekst 5: Por. S. Sprusiński: Czy praca księdza prefekta jest „Akcją Katolicką?” „Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy”. R. 21: 1932 z. 4 s.
174—176.
Tekst 6: Breviarum fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła. Red. S.
Głowa, I. Bieda. Poznań 1988 s. 475—477.
Tekst 7: Jan Paweł II: List apostolski Novo millennio ineunte nr 43—46.

Tekst 1:
Postępowanie naczelnego kapłana tak dalece winno stać wyŜej, niŜ postępowanie ludu, jak dalece róŜnić się zwykło Ŝycie pasterza od trzody. Trzeba
bowiem, aby się starał skrzętnie uwaŜać, jak wielka konieczność zmusza go do
zachowania prawości, skoro pod jego osądem lud nazywa się trzodą. Musi więc
być myślą czysty, działalnością znakomity, dyskretny w milczeniu; poŜyteczny w
słowie; współczuciem kaŜdemu bardzo bliski; przede wszystkim oddany rozmyślaniu; dla dobrze czyniących towarzyszem przez skromność; przeciwko występkom grzeszących podniesiony przez gorliwość sprawiedliwości; nie zmniejszający – z powodu zajęcia się rzeczami zewnętrznymi – troski o rzeczy wewnętrzne;
nie zaniedbujący opatrywania potrzeb zewnętrznych z powodu troskliwości o
wewnętrzne. A to, czegośmy wyliczając, krótko dotknęli, rozwijając nieco szerzej wyjaśniamy.
Rządca niech będzie zawsze czysty myślą, bo Ŝadna nieczystość nie powinna kalać tego, kto ten wziął na się obowiązek, Ŝe takŜe w cudzych sercach będzie
zmywał plamy zmazania; poniewaŜ potrzeba, aby czystą usiłowała być ręka,
która stara się zmywać brudy, by za dotknięciem czegokolwiek gorzej nie brudziła, jeśli powalana ma na sobie czepiające się jej błoto. Stąd to powiedziane
jest przez proroka: „Oczyśćcie się, którzy nosicie naczynia Pańskie” Albowiem
naczynia Pańskie noszą ci, którzy we wierze swego obcowania przyjmują dusze
bliźnich, by je prowadzić do wiekuistych przybytków. Niech więc patrzą, o ile u
siebie samych winni być oczyszczani ci, którzy na łonie własnego ślubowania
niosą naczynia Ŝyjące do świątyni wieczności.
Stąd głosem boŜym jest nakazane, by na piersi Aarona wyraŜony był racjonał sądu z obowiązującymi go przepaskami; aby serca kapłańskiego nie trzymały
w posiadaniu Ŝadne płynne myśli, ale rozum sam powściągał; i by nie myślał
czegoś nierozwaŜnego lub niepoŜytecznego ten, kto postawiony na przykład
innym, powagą Ŝycia powinien zawsze okazywać, jak wielki rozum nosi w piersi.
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Tekst 2:
Pod nazwą świeckich rozumie się tutaj wszystkich wiernych chrześcijan nie
będących członkami stanu kapłańskiego i stanu zakonnego prawnie ustanowionego w Kościele, mianowicie wiernych chrześcijan, którzy jako wcieleni przez
chrzest w Chrystusa, ustanowieni jako Lud BoŜy i uczynieni na swój sposób
uczestnikami kapłańskiego, prorockiego i królewskiego urzędu Chrystusowego,
ze swej strony sprawują właściwe całemu ludowi chrześcijańskiemu posłannictwo w Kościele i w świecie.
Właściwością specyficzną laików jest ich charakter świecki. Choć bowiem
członkowie stanu kapłańskiego mogą czasem zajmować się sprawami świeckimi,
wykonując nawet świeckie zawody, to z tytułu swego wyjątkowego powołania w
sposób szczególny i niejako zawodowo przeznaczeni są do słuŜby świętej, zakonnicy znów przez swój sposób Ŝycia dają wspaniałe i zaszczytne świadectwo
temu, iŜ świat nie moŜe się przemienić i ofiarować się Bogu bez ducha ewangelicznych błogosławieństw. Natomiast zdaniem ludzi świeckich, z tytułu właściwego im powołania, jest szukać Królestwa BoŜego zajmując się sprawami
świeckimi i kierując nimi po myśli BoŜej. śyją oni w świecie, to znaczy pośród
wszystkich razem i poszczególnych spraw i obowiązków świata, i w zwyczajnych warunkach Ŝycia rodzinnego i społecznego, z których niejako utkana jest
ich egzystencja. Tam ich Bóg powołuje, aby wykonując właściwe sobie zadania,
kierowani duchem ewangelicznym przyczyniali się do uświęcenia świata na
kształt zaczynu, od wewnątrz niejako, i w ten sposób przykładem zwłaszcza
swego Ŝycia promieniując wiarą, nadzieją i miłością, ukazywali innym Chrystusa. Szczególnym więc ich zadaniem jest tak rozświetlać wszystkie sprawy doczesne, z którymi ściśle są związani, i tak nimi kierować, aby się ustawicznie dokonywały i rozwijały po myśli Chrystusa i aby słuŜyły chwale Stworzyciela i Odkupiciela.

Tekst 3:
(...) Syn BoŜy wszedłszy w ludzkość chce nade wszystko pracować przez
Kościół nad przezwycięŜeniem zła; „Abyś ich zachował od złego”; tego zła,
które wypacza, które wytrąca z pozycji syna BoŜego. Jest w organizacji Ludu
BoŜego głęboko ukryte prawo walki o człowieka, o jego wartość: naturalną i
nadprzyrodzoną - jak to czynił sam Chrystus. Przyzwyczailiśmy się w naszym
języku posługiwać się słowem: świeccy. Świeccy, to znaczy związani ze świa-
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tem. Z tymi wartościami, które się otwierają przed człowiekiem w świecie, z
jego immanentną celowością, z której wyrastają dla człowieka róŜnorodne zadania. Zadanie te mają na celu rozwój świata i rozwój człowieka w świecie.
Lud BoŜy, i to właśnie przede wszystkim świeccy mają tutaj zadanie najbardziej bezpośrednie. Im został przede wszystkim powierzony świat. Aby wnieśli
weń, we wszystkie dziedziny jego egzystencji to, co jest w Synu BoŜym. A co
jest w Synu BoŜym? W Chrystusie jest nade wszystko: prawda i miłość. I to
właśnie prawda i miłość w zetknięciu ze światem, rozłoŜona na tyle konkretnych
spraw, uczynków, sytuacji, trudności. Prawda i miłość moŜe być w świecie wyłącznym udziałem człowieka: emanacją jego ducha. Prawda i miłość jest koniecznym warunkiem spotykania się świata z Bogiem.
Jeśli mnie ktoś zapyta: jaka jest rola świeckich w Kościele, to odpowiem, Ŝe
polega ona na stałym dopełnianiu dzieła Chrystusa – Syna BoŜego w świecie i
przy pomocy świata. Polega na stałym odzyskiwaniu świata we wszystkich dostępnych jego rejonach i przejawach, dla Ojca Przedwiecznego. Na drodze do
tego celu leŜy jednak jeszcze wyŜszy: jest to mianowicie odzyskiwanie dla Ojca
Przedwiecznego samego człowieka, w jego człowieczeństwie. Odzyskiwanie
siebie i drugich, odzyskiwanie rodzin i wspólnot, środowisk, szczepów czy plemion, wsi i miast, narodów i państw. I odzyskiwanie dla tego Ojca – do którego
zwracamy się w modlitwie z przydawką: „nasz” – tylu róŜnych form ludzkiej
pracy, twórczości, miłości, badań i poszukiwań, rozrywki i odpoczynku –
wszystkiego wreszcie, co nosi na sobie znamię Ŝycia i działalności człowieka.
Rola laikatu w Kościele ma swoją własną specyfikę. Na miarę współczesności, na miarę ludzkich moŜliwości. I powiedziałbym takŜe: na miarę ludzkiej
słabości. To wszystko juŜ wyraziło się w Ewangelii. Świeccy od swej strony
tworzą Kościół. Tworzą – to znaczy są twórczy, twórczością całego swojego
Ŝycia: pracy, radości, odpoczynku czy cierpienia. A źródłem tej twórczości jest
Ewangelia gruntownie odczytana. I źródłem jest Łaska rozwijająca się w duszy
na miarę własnego stanu na powołania.
Rola świeckich w Kościele choć odrębna, jest jednak zespolona z rolą duchownych. Zadanie bezpośrednie tych ostatnich stanowi słowo Ewangelii i środki Łaski przy pomocy których świeccy odzyskują świat dla Ojca. To ścisłe połączenie duchownych ze świeckimi w Kościele jest znamieniem charakterystycznym Ludu BoŜego. U jego początku stoi Chrystus–Kapłan. Katolicy Ŝyjący w
świecie muszą dziś w ogromnej mierze odzyskać świadomość tego udziału, jaki
im przypada w Kapłaństwie Chrystusa – to znaczy przemyśleć gruntownie fakt
swojego chrztu i bierzmowania. Wszystko to, aby nie pozbawić się poczucie
wielkiego powołania i Ŝeby dobrze spełnić rolę w Kościele.
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Tekst 4:
Istnieją dwa rodzaje chrześcijan duchowni i świeccy. Jeden rodzaj stanowią
ci, którzy sprawują słuŜbę BoŜą, oddają się kontemplacji i modlitwie. Są to duchowni i zakonnicy. Drugi rodzaj chrześcijan – to są świeccy. Oni mogą posiadać dobra doczesne. Wolno im Ŝenić się, uprawiać ziemie, prowadzić sądy, prawować się, składać ofiary na ołtarze, płacić dziesięciny, i w ten sposób będą
mogli się zbawić, o ile czyniąc dobrze, unikać będą występków.

Tekst 5:
Akcja katolicka nie wnosi nowych idei, bo apostolstwo jest od początku
chrześcijaństwa. Koniecznem jest, by Akcja Katolicka korzystała ze stosownej
chwili i szła odwaŜnie naprzód, by dała wyraz swoim poglądom i obwieściła je
przez wytrwałą, czynną rozumną i karną propagandę, zdolną przeciwstawiać się
propagandzie przeciwnej (Leona XIII: Encyklika Graves de communi). KaŜdy
proboszcz musi w swej parafii przygotować i zorganizować stowarzyszenia Akcji Katolickiej, które są ramionami dodanemi przez Boga i Kościół do umysłu i
serca proboszcza. Wypełnianie obowiązków duszpasterskich jest podstawowym
i pierwszym zadaniem kaŜdego kapłana. Udzielanie się kapłanów w organizacjach kościelnych – to jest akcją katolicką.

Tekst 6:
A jeśli ktoś twierdził, Ŝe wszyscy bez róŜnicy chrześcijanie są obdarzeni
równą między sobą władzą duchową, ten zdaje się nic innego nie czynić, jak
wprowadzać nieład w hierarchię kościelną [kan. 6], która jest „jako uporządkowany szyk bojowy” [Pnp 6, 3], tak jak gdyby wbrew nauce św. Pawła wszyscy
byli apostołami, wszyscy prorokami, wszyscy ewangelistami, wszyscy pasterzami, wszyscy doktorami [por. 1Kor 12, 29; Ef 4, 11](...). Przeto naucza święty
Sobór, ze do wyświęcenia biskupów, kapłanów i duchownych innych stopni nie
jest wymagana zgoda, upowaŜnienie czy zaproszenie ze strony ludu, władzy
świeckiej lub urzędów, jak gdyby bez nich świecenia nie miały wartości. Przeciwnie, postanawia, Ŝe wszyscy ci, co powołani lub ustanowieni tylko przez lud,
świecką władzę lub urząd przystępują do wykonywania tych posług, jak i ci, co
kierowani własną lekkomyślnością sami do niech przystępują, winni być uwaŜani nie za sługi Kościoła, lecz za „złodziei i rozbójników nie wchodzących przez
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drzwi” [J 10, 1; kan.8] Oto są rzeczy, co do których święty Sobór uwaŜał za
wskazane pouczyć ogólnie wiernych Chrystusa o sakramencie kapłaństwa. Przeciwne zaś opinie postanowił odrzucić w kanonach jasnych i szczegółowych, jak
to jest dalej podane, aby wszyscy z pomocą Chrystusa, idąc za drogowskazem
wiary, mogli łatwiej rozpoznać wśród nocy tylu błędów prawdę katolicką oraz ją
zachować.

Tekst 7:
(...) wizja komunii jest ściśle związana za zdolnością chrześcijańskiej
wspólnoty do otwarcia się na wszystkie dary Ducha. Jedność Kościoła nie oznacza jednolitości, ale połączenie w organiczną całość uprawnionych odmienności.
Jest to rzeczywistości wielu członków połączonych w jednym Ciele – jednym
ciele Chrystusa (por. 1 Kor 12, 12). Jest zatem konieczne, aby Kościół trzeciego
tysiąclecia pobudzał wszystkich ochrzczonych i bierzmowanych do uświadomienia sobie obowiązku czynnego udziały w Ŝyciu kościelnym. Obok posługi kapłańskiej takŜe inne posługi ustanowione lub po prostu uznane – mogą się rozwijać z poŜytkiem dla całej wspólnoty, zaspokajając jej wielorakie potrzeby: od
katechezy po aktywny udział w liturgii, od wychowania młodzieŜy po róŜne
formy działalności charytatywnej. Z pewnością naleŜy teŜ wielkodusznie wspomagać powołania do kapłaństwa i do szczególnej konsekracji, przede wszystkim
przez modlitwę do pan Ŝniwa (por. Mt 9, 38). Jest to sprawa bardzo istotna dla
Ŝycia Kościoła we wszystkich częściach świata. (...) NaleŜy zwłaszcza coraz
bardziej lepiej odkrywać znaczenie powołania właściwego świeckim, którzy jako
tacy są wezwani, aby „szukać królestwa BoŜego zajmując się sprawami świeckimi i kierując się nimi po myśli BoŜej”, a takŜe mieć „swój udział w posłannictwie całego Ludu BoŜego w Kościele i w świecie (...) przez swoją pracę zmierzająca do szerzenia Ewangelii oraz uświęcania ludzi”. Na tej samej zasadzie bardzo waŜnym dla komunii jest obowiązek popierania róŜnych form zrzeszania się
zarówno tradycyjnych, jak i nowszych ruchów kościelnych, poniewaŜ nadają one
Kościołowi Ŝywotność, która jest darem BoŜym i przejawem prawdziwej „wiosny Ducha”.
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