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9-letni duszpasterz kuracji św. Piotra 
i Pawła w Szczecinie-Podjuchach, Albert 
Willimsky był pierwszym kapłanem die-
cezji Berlińskiej, który zginął w nazi-
stowskim obozie koncentracyjnym. Pod 
datą 28.02.1940 biskup Berlina Konrad 
Graf von Preysing obwieścił swoim du-
chownym: „Zgodnie z nadesłaną do ku-
racji Podjuchy na Pomorzu informacją 
telegraficzną od zarządu obozu koncen-
tracyjnego Sachsenhausen, 22 lutego 
1940 r. zmarł w tym obozie na zapale-
nie płuc ks. Albert Willimsky (…). Moje 

starania u tajnej policji państwowej, aby 
otrzymać jego ciało dla chrześcijańskie-
go pochówku okazały się bezskuteczne. 
Złożone w tej sprawie podanie zostało 
tam odrzucone z uwagi na panującą 
szczególną sytuację”. 

W Sachsenhausen, gdzie w pierw-
szym miesiącach owego roku tysiące 
ludzi zmarło z głodu, zimna i na skutek 
znęcania się nad nimi, ks. Albert Willim-
sky męczył się tylko przez trzy tygodnie. 
1.02.1940 r. został on przewieziony po 
wielomiesięcznym więzieniu w Szcze-
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cinie do obozu koncentracyjnego. Co 
do jego „przestępczej działalności” Ge-
stapo nie miało żadnych wątpliwo-ści. 
9.01.1940 r. berlińska centrala Gestapo 
potwierdziła względem niego na „na-
kazie areszto-wania”, że „nie bacząc na 
wcześniejsze ukaranie za przestępstwa 
przeciwko prawu o zdradzie ojczyzny, 
podejmowane były przez niego nadal 
judzące i pełne nienawiści wystąpienia 
mające na celu poderwanie solidarności 
i woli obrony narodu niemieckiego”. 

Materiał archiwalny, który zgroma-
dziły przeciwko ks. Albertowi Willimsky-
emu Gestapo, ministerstwo kościołów 
Rzeszy, ministerstwo propagandy i inne 
placówki nazistowskie został jak dotąd 
tylko w niewielkim stopniu odnaleziony. 
Osobiste dokumenty albo zapiski pro-
boszcza nie istnieją: to co pozostawiło 
Gestapo po ostatniej rewizji pod koniec 
października 1939 r. nie przetrwało wy-
darzeń wojennych w Szczecinie. Tyle 
jednak jest jasne z dostępnych nam 
fragmentów: przez pięć lat, odkąd ks. 
Albert Willimsky rozdrażnił nazistów na 
wiosnę 1935 r. swoim wykładem o „Mi-
cie XX wieku” autorstwa Rosenberga, 
był on „więźniem Gestapo” (Kempner). 

Mała wspólnota katolicka Friesack 
w Marchii Brandenburg z jej poświęco-
ną w 1879 r. kaplicą różańcową nie była 
pierwszym doświadczeniem diaspory 
dla ks. Willimskyego. Jak wielu kapłanów 
berlińskich jego pokolenia pochodził on 
z wrocławskiej diecezji-matki. Urodził 
się w Głogówku i po maturze podjął stu-
dia teologiczne we Wrocławiu. Podczas 
pierwszej wojny światowej był sanitariu-
szem i radiotelegrafistą na froncie. Do-
piero po zakończeniu wojny 22.06.1919 
r. mógł przyjąć we Wrocławiu święcenia 

kapłańskie. Potem były pierwsze lata wi-
kariatu w gór-nośląskim Bytomiu, aż do 
1922 r., kiedy znalazł się w ówczesnej 
Delegaturze: jako wikary w wielkomiej-
skiej parafii NajśwIĘTSZEJ Maryi Panny 
w dzisiejszym Berlinie-Kreuzbergu, któ-
ry w tamtych czasach nazywany był we-
dług berlińskich urzędów pocztowych 
tzw. Okręgiem SO 36. Już w 1924 r. udał 
się do diaspory na Pomorzu, jako pierw-
szy duszpasterz nowo ustanowionej 
kuracji w Barth nad Morzem Bałtyckim. 
W tym czasie Barth „liczyło 200 do 300 
katolików, zaś w nieco większym okrę-
gu było ich 1500 do 2000, z czego więk-
szość była oczywiście nie mieszkającymi 
tu na stałe (tzn. polskimi) robotnikami 
wędrownymi” (Jablonski). Pochodząca 
z tamtego czasu relacja zauważa, że 
ks. Willimsky odprawił swoją pierwszą 
Mszę św. 19.11.1924 r.: „15 osób przyję-
ło sakramenty święte, 1 dziecko zostało 
ochrzczone (…)”. Brakowało w tej parafii 
dosłownie wszystkiego; nie miał do dys-
pozycji nawet roweru. Swoją szczególną 
troską otaczał dzieci, które pomimo roz-
proszenia diaspory, w której wzrastały, 
chciały doświadczać przeżycia wiary. Na 
jego prośbę dzieci z Barth – a potem tak-
że z Friesack – na czas przygotowania 
do sakramentu pokuty i do pierwszej 
Komunii św. były przyjmowane do ka-
tolickich rodzin na zachodzie i południu 
Niemiec. Udawał się tam, jak również do 
swojej śląskiej ojczyzny w „podróżach 
żebraczych”, aby w tych trudnych latach 
kryzysu gospodarczego zbierać pienią-
dze na to, co najniezbędniejsze, przede 
wszystkim jednak na budowę skromne-
go domu Bożego. 

Pół roku przed poświęceniem „swoje-
go” kościoła pod wezwaniem „Najświęt-
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szej Maryi Panny Pocieszycielki Strapio-
nych” został on w grudniu 1926 r. prze-
niesiony do Fiesack, podobnie ubogiej 
wspólnoty żyjącej w diasporze, która za-
ledwie od 1925 r. miała własnego dusz-
pasterza. Znowu stał on przed wyzwa-
niem , by obok swojej duszpasterskiej 
posługi troszczyć się o „zewnętrzną” 
budowę. Warunki mieszkalne w Fiesack 
przedstawia ks. Willimsky następująco: 
„Mury zewnętrzne domku, w którym 
mieszka ksiądz zatopione są w grzą-
skiej, miękkiej ziemi, podczas gdy śro-
dek pozostaje niewzruszony, tak, że jest 
rzeczą niezwykle trudną ustawić właści-
wie meble”. Znów udał się na żebranie. 
Udało mu się zbudować małą plebanię. 
Nie udało mu się jednak zrealizować pla-
nu budowy kościoła zamiast stojącej na 
bagnistym podłożu kaplicy. 

Ks. Willimsky uważał za swoje dusz-
pasterskie zadanie, aby w przepowiada-
niu, nauczaniu religii i katechezie doro-
słych zwrócić uwagę na duchową sytu-
ację tamtych czasów, przede wszystkim 
jednak na roszczenia światopoglądo-
we reżimu narodowosocjalistycznego. 
W ten sposób szybko zwrócił na siebie 
uwagę zwolenników nowego państwa. 
Nie było w tym nic dziwnego, że wdał 
się w konfrontację z głównym dziełem 
naczelnego ideologa nazistowskiego 
Alfreda Rosenberga, który uważał swój 
„Mit XX wieku” za fundamentalny przy-
czynek do światopoglądu narodowo-
socjalistycznego. Niemało było takich 
księży w Niemczech, którzy podjęli się 
pracy wyjaśniającej wobec tego nowo-
pogońskiego eposu. Sam Hitler określił 
co prawda „Mit” jako „dzieło prywatne”, 
niemniej jednak mianował jego autora 
na początku 1934 r. „pełnomocnikiem 

Führera dla nadzoru całości duchowego 
i światopoglądowego kształcenia i wy-
chowania NSDAP”. Obok „Mein Kampf” 
Hitlera „Mit” należał do standardowych 
dzieł w „walce światopoglądowej” nazi-
stów. W lutym 1934 r. książka ta została 
umieszczona przez Kościół katolicki na 
indeksie z powodu jej otwartego wrogie-
go nastawienia wobec chrześcijaństwa 
i Kościoła. Opracowane przez znamieni-
tych teologów „Studia nad Mitem (…)”, 
które – choć z dużymi trudnościami – 
mogły jeszcze ukazać się drukiem – były 
rozpowszechnione także w diecezji Ber-
lin. Wykład ks. Willimskyego z jasnym 
ustosunkowaniem się do tez Rosenberga 
doprowadził do wygnania: w przeciągu 
24 godzin musiał on w marcu 1935 r. 
opuścić miejscowość. Nieznana jest do-
kładna data; według dokumentów ko-
ścielnych zapisano pod datą 4.04.1935, 
że ks. Wil-limsky zamienił swój obszar 
działania z proboszczem parafii Naj-
świętszej Maryi Panny w Gransee, ten 
natomiast w miejsce wygnanego współ-
brata przybył do Friesack. Po raz pierw-
szy takie sankcje ze strony reżimu do-
tknęły kapłana diecezji Berlin. 

W Gransee wszczęto niedługo potem 
śledztwo przeciwko niemu z powodu 
częstego wśród katolickich duchownych 
rzekomego „przestępstwa przeciwko 
prawu o flagach Rzeszy”. Kolejne po-
stępowanie karne zostało rozpoczęte 
jesienią 1936 r.: na początku września 
chłopcy z leżącego na terenie parafii 
„rocznego obozu wiejskiego” opowie-
dzieli o wypowiedział ks. Willimsky-
ego na temat prześladowania Kościoła 
w Niemczech. Szczególnie negatywnie 
wyrażał się proboszcz przeciwko publi-
kacjom zamieszczonym w rozpowszech-
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nianym szeroko w wysokim nakładzie 
piśmie „Pfaffenspiegel”, organowi SS 
„Das Schwarze Korps” jak również prze-
ciwko prowadzonym jako kampania 
przeciwko katolickim kapłanom i oso-
bom zakonnym procesom obyczajowym. 
Jak wielkie działanie miała propaganda 
nazistowska właśnie w tym małomia-
steczkowym środowisku, w którym ka-
tolicki kapłan uważany zresztą był za 
obce ciało, odczuł ks. Willimsky na wła-
snej skórze. Przez całe tygodnie narażo-
ny był w Gransee na prawdziwy terror 
telefoniczny. Śledztwo przeciwko niemu 
zostało umorzone pod koniec kwietnia 
1937 r., ponieważ chłopcy podczas kolej-
nego przesłuchania „znacząco osłabili” 
swoje zeznania, tak, że postępowanie 
z powodu „przestępstwa przeciwko pra-
wu o zdradzie ojczyzny” nie zanosiło 
się na sukces, podobnie jak oskarżenie 
głównego redaktora pisma „Das Schwa-
rze Korps”. 

Kilka tygodni później ks. Willim-
sky został ponownie zadenuncjowany: 
ogrodnik i podoficer SA z jednej z wio-
sek leżących w obrębie parafii zameldo-
wał w ministerstwie propagandy Rze-
szy, że proboszcz wyraża się negatyw-
nie podczas lekcji religii o propagandzie 
narodowosocjalistycznej wymierzonej 
przeciwko Kościołowi, posądza gazety 
i radio o kłamstwo . Ile razy w sprawie 
tego i innych zarzutów ks. Willimsky 
był przesłuchiwany, nie wiadomo. Wie-
lokrotnie pytało ministerium Goebbel-
sa w ministerstwie kościelnym Rzeszy 
o stan śledztwa. Również to postępo-
wanie zostało jednak pod koniec 1938 
r. umorzone. Ale jego „konto” w Gesta-
po niebezpiecznie urosło. We wrześniu 
1938 r. pojawiło się kolejne oskarżenie: 
24-letnia mieszkanka Poczdamu, człon-

kini NSDAP oskarżyła go o to, że podczas 
rozmowy w pociągu pomiędzy Oranien-
burgiem a Gransee miał się negatywnie 
wyrażać o Hitlerze i Goebbelsie. Ponadto 
miał ze wzburzeniem opowiadać o wy-
darzeniach w Würtemberdze. W tym 
mieście pod koniec sierpnia 1938 r., po 
trwającej miesiące oszczerczej kampanii 
wyrzucono ze swojej diecezji biskupa 
Rottenburga Johannesa Baptistę Sprolla. 
Ks. Willimsky podczas swojego przesłu-
chania zeznał do protokołu, że bezpo-
średnio przed tą zadenuncjowaną roz-
mową w ową środę 14.09 uczestniczył 
w konferencji z biskupem Berlina, gdzie 
został poinformowany o wydarzeniach 
w Rottenburgu. Przedmiotem tej konfe-
rencji miały być także aktualne wrogie 
Kościołowi przedsięwzięcia we własnej 
diecezji: w poprzedni weekend ostatecz-
nie zakazano, po częstych konfiskatach 
pojedynczych wydań, druku berlińskiej 
gazety kościelnej. 

Z powodu tego oskarżenia ks. Willim-
sky został 1.10.1938 r. aresztowany przez 
Gestapo na plebanii w Gransee. Siedem 
miesięcy spędził w poczdamskim aresz-
cie śledczym w pojedynczej celi „z powo-
du uzasadnionego podejrzenia o popeł-
nieniu przestępstwa przeciwko prawu 
o zdradzie ojczyzny”. Zanim odbył się 
proces, został on zwolniony 1.05.1939 
r. z aresztu śledczego, ale natychmiast 
ponownie aresztowany przez Gestapo. 
Po zażaleniu złożonym u szefa poczdam-
skiej policji niecałe dwa tygodnie później 
znów znalazł się na wolności. W nadziei, 
że usunie go z „linii ognia” poczdamskiej 
placówki Gestapo, biskup przeniósł ks. 
Willimskyego daleko na północ diecezji; 
19.07.1939 r. został on duszpasterzem 
w Szczecinie-Podjuchach. Dwa tygodnie 
później odbył się przed Sądem Specjal-



PEDAGOGIA OJCOSTWA

7

nym II w berlińskim sądzie krajowym 
proces z powodu wypowiedzi w pocią-
gu. Wyrok „podlegający pod §2 przestęp-
stwa przeciwko prawu o zdradzie ojczy-
zny” brzmiał: 6 miesięcy więzienia, które 
już zostały odbyte w areszcie śledczym. 
W uzasadnieniu wyroku czytamy m.in. 
„Sąd uważa oskarżonego na podstawie 
zeznań świadka pani S (…) za winne-
go. Jego wypowiedzi przedstawiają się 
jako złośliwe, pełne nienawiści uwagi 
o polityce rządu Rzeszy i o SS. Z powodu 
ich rozmiarów mogą się one przyczynić 
także do podkopania zaufania ludu do 
kierownictwa politycznego”. Sąd uznał 
na korzyść oskarżonego założenie, że 
„swoje poglądy przejął od przełożonych. 
Pełen uprzedzeń w wyniku swojego jed-
nostronnego katolickiego nastawienia 
nie był on w stanie zachować zdrowego 
i rozsądnego spojrzenia na posunięcia 
rządu Rzeszy”. 

W Szczecinie dane było ks. Willimsky-
emu być tylko krótko czynnym duszpa-
stersko. Krótko po niemieckiej agresji na 
Polskę został on po raz kolejny zadenun-
cjowany: W trakcie rozmowy w jednym 
ze szczecińskich sklepów sprzedawca 
oburzał się na rzekome okrucieństwa Po-
laków; ks. Willimsky odpowiedział wska-
zując na rozpowszechniane przez media 
nazistowskie kłamstwa. Aby sprowoko-
wać wypowiedzi rozpoznawalnego po 
swoim stroju kapłana, 36-letni sprzedaw-
ca przedstawił się niezgodnie z prawdą 
jako katolik, a niezwłocznie po tym do-
niósł na niego. W dniu 31.10. ks. Willim-
sky został wezwany przez Gestapo, gdzie 
z powodu „defetystycznych wypowiedzi” 
został on aresztowany. Podczas przesłu-
chania trwał przy swoich wypowiedziach 
o zakłamaniu propagandy nazistow-

skiej i wymienił przykłady tego. Proto-
kół przesłuchania kończy się stwierdze-
niem: „Z tych wszystkich powodów nie 
zmienię w przyszłości moich poglądów 
i będę o nich zawsze mówił tam, gdzie ze 
względów duszpasterskich uznam to za 
konieczne. Albert Willimsky, proboszcz”. 
Nie zadano sobie nawet trudu wytocze-
nia mu procesu. Pod datą 21.11.1939 r. 
główny urząd bezpieczeństwa Rzeszy 
powiadomił szczecińską jednostkę policji 
państwowej: „Zamierza się odtąd użyć 
szczególne środki zapobiegawcze wobec 
proboszcza Wil-limskyego”. 

W areszcie policyjnym w Szczecinie 
musiał on spędzić kolejne miesiące w od-
osobnieniu. Nawet na Boże Narodzenie 
nie pozwolono mu odprawić Mszy św. 
25.01.1940 r. musiał podpisać potwier-
dzenie otrzymania nakazu aresztowania 
z 9.01. W tym samym dniu napisał do 
swojej gospodyni: „Dzisiaj zostałem zba-
dany przez lekarza, a co to oznacza chyba 
może Pani się domyślać. Nie liczę zatem 
na wypuszczenie mnie na wolność”. Po-
mimo tego jednak: „mimo wszystko ani 
na chwilę nie utraciłem ufności pokłada-
nej w Bogu”. Pozdrowieniami skierowa-
nymi do wspólnoty parafialnej pożegnał 
się z nią. List ten nie dotarł jednak nigdy 
do adresatki. „Nie nadaje się do wysła-
nia”, zaznaczył na nim cenzor więzienny. 
Trzy dni później poinformowała placów-
ka Gestapo w Szczecinie komendanturę 
obozu koncentracyjnego w Schasenhau-
sen następującą o nowym więźniu: „Wil-
limskyego (…) należy uznać za zaśle-
pionego i niepoprawnego podżegacza, 
który używa swojej wolności tylko po 
to, aby uprawiać swoją rozbijającą naród 
działalność”. Wyrok śmierci na ks. Wil-
limskyego został wydany. 



WIERNy I WyTRWAły KS. ALBERT WILLIMSKy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

OD REDAKCJI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Z NaucZaNIa koścIoła

Ojciec święty Franciszek - Nie jesteście sami  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .13

Święty Jan Paweł II - Bezinteresowny dar - medytacja .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17

artykuły

Ks. Prof. Dr hab. Jan Zimny - Rola ojca w wychowaniu młodego człowieka  . . . . .24

Prof. dr hab. Zbigniew Narecki - Wartość przebaczenia i pojednania w pryzmacie 
współczesności  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

Ks. prof. dr hab. František Dlugoš - Spišský Kėazský seminár  
v rokoch 1918 – 1950  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .55

Dr Marek Mariusz Tytko - Wychowanie patriotyczne w Polsce współczesnej  .  .  .  .75

Ks. dr Władysław Kądziołka - Rola muzyki i kodów językowych  
w procesie komunikacji rodzinnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Ks. dr Władysław Kądziołka - Wychowanie personalistyczne  
a komunikacja w rodzinie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Konrad Dyda - Prawa i obowiązki małżeńskie a ubezwłasnowolnienie  
w prawie polskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Dr Michał Pietkiewicz - Wolność słowa a wolność wyznania  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 149

 
spis treści / table of contents

 



Mgr Estera Machowska - Poczucie anonimowości jako czynnik wpływający  
na rozhamowanie zachowań w wirtualnym świecie  . . . . . . . . . . . . . . . 158

Mgr Magdalena Serafin - Kulturotwórcza funkcja działalności misyjnej Towarzy-
stwa Jezusowego na przykładzie redukcji paragwajskich . . . . . . . . . . . . . 170

Mgr Magdalena Osińska - Wilińska - Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 
w myśl obowiązujących przepisów i orzecznictwa  . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Mgr Joanna Dworakowska - Społeczno - kulturowy kontekst opinii młodzieży  
na temat aborcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Lic. Joanna Babiarz - Historia szkolnictwa polskiego w XVI-XVIII wieku . . . . . . 201

ojcoWIe koścIoła

Święty Chryzostom .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .21

NaSI ojcoWIe

Mgr Krystyna Hoła - Edyta Stein - droga do prawdy w ujęciu biograficznym  . . . 214

Mgr Natalia Gołembowska - Z filozofii Emmanuela Lévinasa  
– deliberacja o ojcostwie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 223

WyWIady, lISty, receNZje

Ks. prof. dr hab. Jan Zimny - Ocena wydawnicza książki Kościół i prawo.  
Wybrane problemy. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 236

Ks. prof. dr hab. Jan Zimny - Recenzja książki „Człowiek – historia – prawo. Studia 
interdyscyplinarne”.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

Z tecZkI redakcyjNej

6 zadań dobrego Taty .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 240

Oto kilka rad dla ojca na dobry początek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241



PEDAGOGy Of ThE fAThErhOOD

10

 
Od redakcji / From the editorial Office

Wydaje się, że żyjemy w czasach 
wręcz skrajnej tolerancji. Nikogo nie 
dziwią ukazywane w mediach postawy, 
właściwie szokowanie jest na porządku 
dziennym i nikogo już nie szokuje. Do-
strzegam jednak jedno zjawisko, które 
ciągle jest spychane na margines i – co 
niezwykłe – dziwi. Tym zjawiskiem jest 
ojcostwo – rozumiane przez mnie trochę 
inaczej niż przez większość społeczeń-
stwa. Ojcostwo zaangażowane, które 
stawia na relacje z dzieckiem. Ojcostwo 
kreatywne, dające satysfakcję obu stro-
nom tego układu. Media nas ogłupiają, 
ogłuszają, wypłukują z własnych my-
śli. Niestety, ale istotnym elementem 
mediów, czy tego chcemy, czy nie, jest 
reklama. Reklama, która pokazuje jakiś 
chory, zakłamany świat, na który niemo 
się godzimy.

W dzisiejszych czasach ojcostwo prze-
żywa kryzys. Powody są różne, zmienia-
ją się nasze poglądy i systemy wartości. 
Dojrzałe ojcostwo może być zbudowane 
tylko na solidnym fundamencie dojrza-
łej męskości. Kto raz stał się ojcem, bę-
dzie nim zawsze - od tej decyzji nie ma 
odwołania. Dlatego obecnie tak ważna 
staje się realna obecność ojca w ży-
ciu dziecka. I chodzi tu o ojcostwo we 
wszystkich wspomnianych wymiarach.

Ojcostwo nie jest łatwym tematem. 

Jedną z głównych przyczyn takiego 
stanu rzeczy jest wieloznaczność tego 
pojęcia. Możemy mówić o ojcostwie 
biologicznym, prawnym, społecznym, 
duchowym. Każde z nich ma odrębne 
znaczenie, jednakże wszystkie łączy 
osoba ojca. I tu pojawia się kolejne pyta-
nie: Kim jest ojciec? To oczywiste, że na 
co dzień nie analizujemy pojęcia „ojco-
stwa”. Dla większości z nas ojciec po pro-
stu jest, uważamy to za rzecz naturalną. 
Warto jednak na moment zatrzymać się, 
by rozważyć trzy najważniejsze aspekty 
ojcowskiej obecności w naszym życiu. 
Są to kolejno: ojcostwo Boże, relacje z 
własnym ojcem oraz przygotowanie do 
bycia ojcem w przyszłości. Próby zrozu-
mienia tego wielowymiarowego pojęcia 
nie są dziełem przypadku. Te trzy kroki, 
winny nam przybliżyć ogromne znacze-
nie, jakie ojcostwo wywarło na naszą 
przeszłość i jakie wywiera na teraźniej-
szość oraz przyszłość.

Ojciec troszczy się o swoje dzieci, pra-
gnie, by były bezpieczne i dobrze im się 
wiodło. Podnosi je, gdy upadają, i po-
maga odnaleźć właściwą ścieżkę, gdy 
zboczą z drogi. Chroni przed niebezpie-
czeństwem, daje siłę, by pokonać wła-
sne słabości i przezwyciężyć piętrzące 
się przeszkody. Żyjemy w świecie za-
projektowanym przez genialnego archi-

 

Szanowni państwo,
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tekta. Zostaliśmy obdarzeni wolnością 
wyboru, wywyższeni ponad wszystkie 
inne istoty - stworzeni na Jego obraz i 
podobieństwo. Odpowiedź na pytanie: 
„Czym jest człowiek, że o nim pamię-
tasz? Czym syn człowieczy, że trosz-
czysz się o niego?” (por. Ps 8, 5) jest 
oczywista. Jesteśmy dziećmi Bożymi, 
jedynymi, którzy mogą zwracać się do 
Niego: „Ojcze nasz!”

Każdy ojciec ma do wypełnienia okre-
ślone zadania. Jest on przede wszystkim 
opiekunem i głową rodziny - gwarantem 
jej stabilności i dobrobytu. Ojcostwa 
trzeba się nauczyć. Niektórym przycho-
dzi to łatwo, inni mają z tym duży pro-
blem. Świadomość odpowiedzialności 
za innych, ważnych dla nas ludzi może 
być przytłaczająca. Ludzie, których ko-
chamy, często potrafią przysporzyć nam 
zmartwień. Rodzina jest wspólnotą - ży-
wym organizmem. Składa się z jedno-
stek mających wolną wolę i dokonują-
cych samodzielnych wyborów, które nie 
zawsze są ze sobą zgodne. Dlatego tak 
często relacje w rodzinie są trudne, da-
lekie od ideału.

Mężczyzna jest powołany do tego, by 
żyć w świadomości roli, jaką ma spełniać 
- roli męża i ojca. Nie ulega wątpliwości, 
że odpowiedzialne ojcostwo wymaga 
dojrzałości mężczyzny oraz odpowied-
niej formacji. Niestety, nie ma żadnego 
kompendium wiedzy na temat: „Jak być 
ojcem”, zasady nie zostały w żaden spo-
sób skodyfikowane. Nie oznacza to jed-
nak, że człowiek jest pozostawiony sam 
sobie. Istnieje wielu mężczyzn, którzy 
swoim życiem dają przykład ojcostwa 
oraz męskości. Można tu przywołać ta-
kie postacie, jak św. Józef, bł. Edmund 
Bojanowski czy bł. Jan Paweł II. Ale nie 

trzeba szukać daleko - czasem wystar-
czy dobrze rozejrzeć się w swoim środo-
wisku. Takie osoby często żyją tuż obok 
nas i to właśnie od nich można zaczerp-
nąć wzorce postępowania, nauczyć się 
bycia dobrym ojcem.

Kiedyś na pytanie, co to jest męskość, 
jak być mężczyzną, odpowiedz była pro-
sta, wyznaczona przez pewne normy, 
standardy przypisywane mężczyźnie. 
Dotyczyły między innymi tożsamości 
płciowej, określonego stylu życia i my-
ślenia, a także roli, jaka przypisywana 
była mężczyźnie w społeczeństwie. 
Obecnie istnieje wiele wersji męskości, 
często sprzecznych ze sobą, dlatego 
nic, więc dziwnego, że młodzi chłopcy 
mają problem z określeniem swojej toż-
samości. Na skutek emancypacji kobiet 
zacierają się sztywne granice pomiędzy 
rolami, jakie pełniły kiedyś obie płcie w 
społeczeństwie. Niegdyś mężczyzna był 
stateczny, męski i silny, nie patrzyło się 
na niego w kategorii jego kompleksów, 
słabości jak dzisiaj. Dominował nad ko-
bietą, bo to on miał większe „pole do 
popisu” na rynku pracy i w większości 
przypadków był jedynym żywicielem 
rodziny. Wraz ze zmianami na rynku 
pracy zmienił się tradycyjny wizerunek 
mężczyzny, przestał mieć przewagę eko-
nomiczną nad kobietą, a w niektórych 
domach rolę żywiciela rodziny przeję-
ła kobieta, w konsekwencji mężczyzna 
stał się bezrobotny. 

Jeszcze kilka lat temu rola mężczyzny 
w społeczeństwie była nie do podważe-
nia, uchodził on za człowieka biznesu 
przez zawody, jakie wykonywał: poli-
tyk, przedsiębiorca, właściciela ziem, 
adwokat, lekarz. Ta cała otoczka, jaką 
przypisywało się mężczyźnie sprawiała, 
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że w porównaniu z kobietą, która zaj-
mowała się domem, sprzątała, praso-
wała i robiła zakupy, to mężczyzna był 
głową rodziny, a jego zdanie liczyło się 
podwójnie. Dzisiaj już nie tylko kobie-
ta zajmuje się domem, a wraz ze wzro-
stem konsumpcjonizmu, co tygodniowe 
zakupy nie sprawiają mężczyzną już 
takiego problemu jak niegdyś. Obecnie 
mężczyzna również odbiera zakupy w 
kategoriach przyjemności i radości, chę-
ci posiadania czegoś nowego, modnego. 
Nieobecny i niezaangażowany w życie 
rodzinne ojciec, to problem naszych 
czasów. Ten problem narasta i będzie 
narastać, gdyż kobiety wiążą się z nie-
odpowiedzialnymi, zobojętniałymi męż-
czyznami, z którymi wychowują kolejne 
dominujące córki i biernych synów. Tą 
„epidemie”, bo tak nazywa to zjawisko 
Josh McDowell, można zwalczyć tylko 
dzięki obecności matki i ojca w domu i 
przy pełnym zaangażowaniu obojga w 
wychowanie swoich dzieci.

Do rąk oddajemy Państwu kolejny nu-
mer półrocznika, który zawiera wiele 
treści wprost poświęconych problema-
tyce ojcostwa. Mamy nadzieję, że i tym 
razem treść zawarta w tym periodyku 
wielu czytelnikom pomoże w zrozumie-
niu roli, powołania, zadań i funkcji ojca 
i to nie tylko ojca fizycznego ale ojca a 
może raczej ojcostwa duchowego, naro-
dowego, społecznego itp. Coraz częściej 
otrzymujemy informacje, że periodyk 
ten służy i jest pomocą w wielu dzia-

łaniach: duszpasterskich, naukowych, 
edukacyjnych. Znaki te ugruntowują w 
nas przekonanie, że warto było podjąć 
ten trud. W przeciągu czterech ostat-
nich lat czasopismo, jak nam wiadomo, 
zainspirowało wiele środowisk do zor-
ganizowania na temat ojcostwa wielu 
konferencji naukowych, sesji i debat. 
Powstało wiele prac naukowych o tej te-
matyce i w przygotowaniu są kolejne. 

Przypominamy jednocześnie, że Re-
dakcja postanowiła, iż każdy numer 
czasopisma dedykowany będzie oso-
bie, którą można określić mianem ojca 
w szerszym tego słowa znaczeniu. Tym 
razem dedykujemy go kapłanowi, któ-
ry oddał swoje życie za Ojczyznę. Ten 
wielki, odważny i zarazem mało zna-
ny kapłan, stał się bohaterem narodo-
wym. Zatem zamieszczamy jego krótki 
rys biograficzny, by mógł zainspirować 
wiele środowisk naukowych – w tym 
historycznych – do kolejnych badań na 
ojcostwem w wymiarze narodowym. 

Niech ci wszyscy, którzy wezmą do 
ręki niniejszy egzemplarz czasopisma, 
wzbogacą swoje myślenie, wiedzę po-
przez lekturę tekstów wprost poświę-
conych ojcostwu. Jednocześnie, niech 
uświadomią sobie, że Polska jest bogata 
wspaniałymi przykładami ojców ducho-
wych, narodowych, rodzinnych. Niech 
więc to bogactwo, stanie się udziałem 
każdego czytelnika.

 
Ks. Jan Zimny

Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na 

przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała 

i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. 

(Jan Paweł II)
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nie jesteście sAmi1

Jorge Mario Bergoglio urodził się 17 grudnia 1936 w Buenos Aires (Argentyna). Jego ojciec, Ma-
rio - imigrant włoski z okolic Turynu, był pracownikiem kolei. Jorge miał jeszcze czworo rodzeń-
stwa. Początkowo Jorge miał zamiar zostać chemikiem i ukończył studia na tym kierunku, jednak 
wkrótce, w 1958 roku wstąpił do Towarzystwa Jezusowego (jezuici), podejmując normalną forma-
cję zakonną i studia seminaryjne, po nowicjacie w Colegio Maximo San José w San Miguel koło 
Buenos Aires (licencjat z filozofii), w Colegio de la Immaculada w Santa Fe (studia humanistyczne 
i psychologia), w Colegio del Salvador w Buenos Aires (teologia). Święcenia kapłańskie przyjął 
13 grudnia 1969 r., profesję wieczystą złożył 22 kwietnia 1973 r. W ramach funkcji zakonnych 
był mistrzem nowicjatu (w Villa Barilari), wykładowcą na Wydziale Teologii, członkiem konsulty 
prowincji zakonnej w tym samym mieście, a także prowincjałem Argentyny (1973-1979). Przez 
pewien czas pracował w Niemczech, gdzie kończył doktorat. W 1992 roku został mianowany 
biskupem pomocniczym Buenos Aires (tyt. Auca). Sakrę biskupią przyjął 27 czerwca 1992. Do 
godności kardynalskiej został wyniesiony w 2001 roku. W latach 2005-2011 był przewodniczącym 
Konferencji Episkopatu Argentyny. 13 marca 2013 r., po trwającym dwa dni konklawe, został wy-
brany na Papieża. Przyjął imię Franciszek.

„Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miło-
sierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, 
który nas pociesza w każdym naszym 
utrapieniu, byśmy sami mogli pocie-
szać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, 
pociechą, której doznajemy od Boga” (2 
Kor 1, 3-4).

Te słowa apostoła Pawła przyszły mi 
na myśl, kiedy postanowiłem napisać 
do was, Bracia chrześcijanie, żyjący 
na Bliskim Wschodzie. Czynię to, gdy 
bliskie jest Boże Narodzenie, wiedząc, 
że dla wielu z was nuty kolęd będą się 
mieszały ze łzami i westchnieniami 
bólu. A jednak narodziny Syna Bożego 
w naszym ludzkim ciele są niepojętą ta-
jemnicą pociechy: „Ukazała się bowiem 

łaska Boga, która niesie zbawienie 
wszystkim ludziom” (Tt 2, 11).

Niestety również w nieodległej 
przeszłości nie brakowało na Bliskim 
Wschodzie udręk i cierpień. Zaostrzyły 
się one w ostatnich miesiącach z powo-
du konfliktów, które nękają ten region, 
zwłaszcza na skutek działań istniejącej 
od niedawna, niepokojącej organiza-
cji terrorystycznej o rozmiarach wcze-
śniej niewyobrażalnych, która popełnia 
wszelkiego rodzaju wykroczenia i czyny 
niegodne człowieka, godząc zwłaszcza 
w niektórych z was, brutalnie wypędzo-
nych z własnych ziem, gdzie chrześcija-
nie są obecni od czasów apostolskich.

Zwracając się do was, nie mogę za-
pomnieć także o innych grupach re-

1 list do chrześcijan na bliskim Wschodzie. 21.12.2014 r. W napisany z okazji świąt bożego 

narodzenia. Papież wyraża bliskość i solidarność z chrześcijanami z bliskiego Wschodu.

Drodzy Bracia i Siostry!

ojciec Święt y Franciszek
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ligijnych i etnicznych, które również 
znoszą prześladowania i następstwa 
tego rodzaju konfliktów. Codziennie 
śledzę informacje o ogromnym cierpie-
niu wielu osób na Bliskim Wschodzie. 
Myślę zwłaszcza o dzieciach, matkach, 
osobach starszych, przesiedlonych 
i uchodźcach, o cierpiących głód, o tych, 
którzy muszą zmierzyć się z surowością 
zimy, nie mając dachu nad głową. To 
cierpienie woła do Boga i apeluje o za-
angażowanie nas wszystkich, poprzez 
modlitwę i wszelkiego rodzaju inicjaty-
wy. Pragnę wszystkim wyrazić bliskość 
i solidarność, moją oraz Kościoła, i ofia-
rować słowo pociechy i nadziei.

Drodzy bracia i siostry, którzy mężnie 
dajecie świadectwo o Jezusie w waszej 
ziemi pobłogosławionej przez Pana, na-
szą pociechą i nadzieją jest sam Chry-
stus. Zachęcam was zatem, byście trwali 
przywiązani do Niego, wszczepieni jak 
latorośl w krzew winny, przekonani, że 
ani utrapienie, ani ucisk czy prześlado-
wanie nie mogą was oddzielić od Niego 
(por. Rz 8, 35). Oby przeżywana przez 
was próba umocniła wiarę i wierność 
was wszystkich!

Modlę się, abyście mogli żyć w bra-
terskiej komunii na wzór pierwszej 
wspólnoty jerozolimskiej. Jedność, ja-
kiej pragnie nasz Pan, jest konieczna 
w tych trudnych czasach bardziej niż 
kiedykolwiek; jest ona darem Boga, 
który odwołuje się do naszej wolności 
i czeka na naszą odpowiedź. Niech Sło-
wo Boże, sakramenty, modlitwa, brater-
stwo umacniają i nieustannie odnawia-
ją wasze wspólnoty.

Sytuacja, w której żyjecie, jest moc-
nym wezwaniem do świętości życia, jak 
to zaświadczyli święci i męczennicy na-

leżący do różnych Kościołów. Z miłością 
i czcią wspominam pasterzy i wiernych, 
od których w ostatnim czasie zażądano 
ofiary życia, często jedynie z powodu 
bycia chrześcijanami. Myślę również 
o zakładnikach, w tym niektórych bisku-
pach prawosławnych oraz kapłanach 
różnych obrządków. Oby wkrótce mogli 
wrócić zdrowi i cali do swoich domów 
i wspólnot! Proszę Boga, aby tak wiele 
cierpienia połączonego z krzyżem Pana 
wydało owoce dobra dla Kościoła i dla 
ludów Bliskiego Wschodu.

Pośród wrogości i konfliktów komu-
nia przeżywana między wami w brater-
stwie i prostocie jest znakiem królestwa 
Bożego. Jestem zadowolony z dobrych 
stosunków i współpracy między patriar-
chami katolickich Kościołów wschod-
nich i Kościołów prawosławnych; jak 
również między wiernymi różnych 
Kościołów. Cierpienia znoszone przez 
chrześcijan są nieocenionym wkładem 
w sprawę jedności. Jest to ekumenizm 
krwi, wymagający ufnego zawierzenia 
działaniu Ducha Świętego.

Obyście mogli zawsze dawać świa-
dectwo Jezusowi poprzez trudności! 
Sama wasza obecność jest bardzo cenna 
dla Bliskiego Wschodu. Jesteście małym 
stadkiem, ale z wielką odpowiedzialno-
ścią w ziemi, gdzie zrodziło się i skąd 
rozprzestrzeniło chrześcijaństwo. Jeste-
ście jak zaczyn w cieście. To wy, chrze-
ścijanie, jesteście największym bogac-
twem dla tego regionu, większym od 
wielu cenionych przez wszystkich dzieł 
Kościoła w dziedzinie edukacji, zdrowia 
lub opieki społecznej. Dziękuję za wa-
szą wytrwałość!

Wasz wysiłek współpracy z ludźmi 
innych religii, z wyznawcami judaizmu 
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i muzułmanami, jest kolejnym znakiem 
królestwa Bożego. Dialog międzyreli-
gijny jest tym bardziej konieczny, im 
sytuacja jest trudniejsza. Nie ma innej 
drogi. Dialog opierający się na postawie 
otwartości w prawdzie i miłości jest 
także najlepszym antidotum na pokusę 
fundamentalizmu religijnego, będącego 
zagrożeniem dla wyznawców wszyst-
kich religii. Dialog jest równocześnie 
służbą sprawiedliwości i niezbędnym 
warunkiem tak upragnionego pokoju.

Większość z was mieszka w środo-
wisku, którego większość stanowią 
muzułmanie. Możecie pomóc waszym 
muzułmańskim współobywatelom 
w przedstawieniu bardziej autentycz-
nego obrazu islamu, jak tego chce wielu 
z nich, którzy powtarzają, że islam jest 
religią pokoju i daje się pogodzić z po-
szanowaniem praw człowieka i sprzy-
jać współistnieniu wszystkich. Będzie 
to dobrem dla nich i dla całego społe-
czeństwa. Dramatyczna sytuacja życia 
naszych chrześcijańskich braci w Ira-
ku, a także jazydów i członków innych 
wspólnot religijnych i etnicznych wy-
maga zajęcia jasnego i odważnego sta-
nowiska przez wszystkich przywódców 
religijnych, aby potępić jednomyślnie 
i bez jakichkolwiek dwuznaczności te 
przestępstwa i napiętnować praktykę 
powoływania się na religię celem ich 
usprawiedliwienia.

Umiłowani, niemal wszyscy jesteście 
rodzimymi obywatelami swoich kra-
jów i dlatego macie obowiązek i prawo 
w pełni uczestniczyć w życiu i rozwoju 
waszego narodu. W waszym regionie 
jesteście powołani, aby być budowni-
czymi pokoju, pojednania i rozwoju 
oraz krzewić dialog, budować mosty, 

zgodnie z duchem Błogosławieństw 
(por. Mt 5, 3-12), by głosić Ewangelię 
pokoju, będąc otwarci na współpracę ze 
wszystkimi władzami krajowymi i mię-
dzynarodowymi.

Pragnę wyrazić w szczególności moje 
uznanie i wdzięczność wam, drodzy 
bracia patriarchowie, biskupi, kapłani, 
zakonnicy i siostry zakonne, troskliwie 
towarzyszący pielgrzymowaniu wa-
szych wspólnot. Jak bardzo cenna jest 
obecność i działalność tych, którzy po-
święcili się całkowicie Panu i służą Mu 
w braciach, zwłaszcza najbardziej po-
trzebujących, dając świadectwo o Jego 
wielkości i nieskończonej miłości! Jak 
ważna jest obecność pasterzy u boku 
swej owczarni, nade wszystko w chwi-
lach trudnych!

Wam, młodym, posyłam ojcowski 
uścisk. Modlę się o waszą wiarę, o wasz 
rozwój ludzki i chrześcijański oraz aby 
mogły być zrealizowane wasze najlep-
sze plany. I powtarzam wam: „Nie lę-
kajcie się ani nie wstydźcie być chrze-
ścijanami. Relacja z Jezusem sprawi, 
że będziecie gotowi do współpracy bez 
zastrzeżeń z waszymi współobywatela-
mi, bez względu na ich przynależność 
religijną” (BenedyktXVI, adhort. apost. 
Ecclesia in Medio Oriente, 63).

Do was, starsi, kieruję uczucia sza-
cunku. Jesteście pamięcią waszych na-
rodów; życzę, aby ta pamięć była nasie-
niem rozwoju nowych pokoleń.

Chciałbym dodać otuchy tym z was, 
którzy pracują w bardzo ważnych dzie-
dzinach miłosierdzia i edukacji. Po-
dziwiam to, co robicie, zwłaszcza za 
pośrednictwem Caritas oraz z pomocą 
katolickich organizacji charytatywnych 
z różnych krajów, pomagając każdemu 



frOM ThE ChUrCh TEAChING

16

bez preferencji. Przez świadectwo miło-
sierdzia dajecie najcenniejsze wsparcie 
dla życia społecznego i przyczyniacie 
się także do pokoju, którego ten region 
jest spragniony jak chleba. Ale także 
w dziedzinie edukacji chodzi o przy-
szłość społeczeństwa. Jakże ważne jest 
wychowanie do kultury spotkania, po-
szanowania godności osoby i absolut-
nej wartości każdej istoty ludzkiej!

Umiłowani, choć liczebnie jest was 
mało, to odgrywacie ważną rolę w życiu 
Kościoła i krajów, w których mieszkacie. 
Cały Kościół jest blisko was i wspiera 
was z wielką miłością i szacunkiem dla 
waszych wspólnot i dla waszej misji. 
Będziemy wam nadal pomagać modli-
twą oraz innymi dostępnymi środkami.

Jednocześnie nadal zachęcam wspól-
notę międzynarodową do wychodzenia 
naprzeciw waszym potrzebom oraz po-
trzebom innych mniejszości, które cier-
pią; po pierwsze, promując pokój po-
przez negocjacje i pracę dyplomatycz-
ną, usiłując jak najszybciej położyć kres 
i powstrzymać przemoc, która spowo-
dowała już zbyt wiele szkód. Ponawiam 
jak najbardziej stanowcze potępienie 
handlu bronią. Potrzebujemy raczej 
projektów i inicjatyw pokojowych, by 
promować globalne rozwiązanie pro-
blemów regionu. Jak długo jeszcze Bli-
ski Wschód będzie musiał cierpieć z po-
wodu braku pokoju? Nie możemy pogo-
dzić się z konfliktami, tak jakby zmia-
na nie była możliwa! W duchu mojej 
pielgrzymki do Ziemi Świętej, a potem 
spotkania modlitewnego w Watykanie 
z prezydentami Izraela i Palestyny, za-
chęcam was do dalszej modlitwy o po-

kój na Bliskim Wschodzie. Oby ci, którzy 
zostali zmuszeni do opuszczenia swo-
ich ziem, mogli powrócić i żyć w god-
ności i bezpieczeństwie. Oby została 
zintensyfikowana pomoc humanitar-
na, stawiając zawsze w centrum dobro 
osoby i każdego kraju, w poszanowaniu 
własnej tożsamości, nie przedkłada-
jąc innych interesów. Oby cały Kościół 
i wspólnota międzynarodowa stawali 
się coraz bardziej świadomi znaczenia 
waszej obecności w tym regionie.

Drodzy bracia i siostry, chrześcija-
nie na Bliskim Wschodzie, spoczywa 
na was duża odpowiedzialność, a nie 
jesteście sami w jej podejmowaniu. 
Dlatego chciałem do was napisać, żeby 
dodać wam otuchy i powiedzieć wam, 
jak cenna jest wasza obecność i misja 
na tej ziemi, pobłogosławionej przez 
Pana. Wasze świadectwo jest dla mnie 
wielką pociechą. Dziękuję! Każdego 
dnia modlę się za was i w waszych 
intencjach. Dziękuję wam, ponieważ 
wiem, że w waszym cierpieniu modli-
cie się za mnie i za moją posługę dla 
Kościoła. Mam wielką nadzieję, że dana 
mi będzie łaska przybycia do was oso-
biście, żeby was odwiedzić i pocieszyć. 
Niech wam towarzyszy i otacza was za-
wsze swoją czułością Dziewica Maryja, 
Najświętsza Matka Boga i nasza Matka. 
Wam wszystkim i waszym rodzinom 
posyłam Błogosławieństwo Apostol-
skie i życzę przeżywania Bożego Na-
rodzenia w miłości i pokoju Chrystusa 
Zbawiciela.

Watykan, 21 grudnia 2014 r.
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1. StWorZeNIe jako obdaroWaNIe
Czy człowiek może powiedzieć dru-

giemu człowiekowi: „Pan Bóg mi ciebie 
dał”? Jako młody duszpasterz usłysza-
łem od mojego kierownika duchowego 
takie słowa: „Może Pan Bóg chce ci dać 
tego człowieka...” - słowa, w których 
zawierała się zachęta do tego, ażeby 
zaufać Bogu i ażeby przyjąć dar, jakim 
człowiek staje się dla drugiego czło-
wieka. Chyba zrazu nie zdawałem so-
bie sprawy z tego, jak głęboka zawiera 
się tutaj prawda o Bogu, o człowieku 
i o świecie. Świat bowiem, ten świat, 
w którym żyjemy, ludzki świat, jest śro-
dowiskiem, w którym wciąż na różne 

sposoby urzeczywistnia się wymiana 
darów. Ludzie nie tylko żyją obok sie-
bie, żyją w wielorakich odniesieniach, 
żyją dla siebie, są dla siebie bratem czy 
siostrą, mężem czy żoną, przyjacielem, 
wychowawcą lub wychowywanym. 
Może się zdawać, że nie ma w tym nic 
nadzwyczajnego. Jest to, po prostu, 
zwyczajny obraz życia ludzkiego. Ten 
obraz w pewnych miejscach zagęszcza 
się i właśnie tam, w punktach tego „za-
gęszczenia”, urzeczywistnia się ów dar 
człowieka dla człowieka.

To nie tylko ludzie z sobą się łączą, 
to Pan Bóg ich sobie wzajemnie daje. 
I w tym urzeczywistnia się Jego stwór-

1 medytacja poświęcona „bezinteresownemu darowi” została napisana w 1994 r. nawiązuje 

ona do stwierdzenia soboru Watykańskiego ii, że człowiek jest jedynym w widzialnym świecie 

stworzeniem, „którego bóg chciał dla niego samego», oraz że człowiek «nie może odnaleźć się 

w pełni inaczej jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego” (Gaudium et spes, 24). 

tę naukę święty rozwijał również w pierwszych latach swego pontyfikatu w katechezach na 

temat „mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa”, 

wygłaszanych podczas środowych audiencji generalnych. jest niezwykle ważna i aktualna 

dziś, zwłaszcza kontekście zachodzących antyteistycznych i antyludzkich procesów społecz-

no-prawnych.

bezinteresOWny dAr  
- medytAcjA1

(fragmenty)

(Łac. Ioannes Paulus II), właść. Karol Józef Wojtyła, ur. 18 maja 1920 roku w Wadowicach, zm. 02 
kwietnia 2005 roku w Watykanie, będąc niemal 27 lat Papieżem. Błogosławiony Kościoła Katolic-
kiego, polski duchowny katolicki, arcybiskup krakowski, kardynał, a od 16 października 1978 roku 
papież nie Włoch (po raz pierwszy od 456 lat). Poeta i poliglota, aktor, dramaturg i pedagog. Jako 
filozof – fenomenolog, przedstawiciel personalizmu chrześcijanskiedo. W 1954 roku po likwidacji 
Wydziału Teologicznego UJ – rozpoczął wykłady z etyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na 
którym Karol Wojtyła pracował do 1978 roku. Był tam m. in. kierownikiem Katedry Etyki. Jego naj-
ważniejsze publikacje to: „Miłość i odpowiedzialność” oraz „Osoba i czyn”. Karol Wojtyła pisał także 
wiersze i dramaty, m. in. dramat „Brat naszego Boga”. Krew męczenników jest jak ziarno siewne.

 

Święt y Jan Paweł ii
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czy plan. Tak jak czytamy w Księdze 
Rodzaju, Pan Bóg stworzył widzialny 
świat dla człowieka, kazał mu czynić 
sobie ziemię poddaną (por. Rdz 1, 28), 
a cały świat stworzeń niższych od czło-
wieka oddał pod jego władzę. Jednakże 
ta władza człowieka nad stworzonym 
światem musi liczyć się także z dobrem 
poszczególnych stworzeń. Księga Ro-
dzaju przypomina, że Stwórca widział, 
iż wszystko było dobre. Stworzenie jest 
dobrem dla człowieka, jeżeli człowiek 
jest „dobry” dla otaczających go stwo-
rzeń: dla zwierząt, roślin, a nawet dla 
stworzeń nie ożywionych. Jeżeli czło-
wiek jest dla nich «dobry», jeżeli ich nie 
niszczy niepotrzebnie, nie eksploatuje 
bezmyślnie. Wówczas stworzenia te 
tworzą dla niego środowisko naturalne, 
stają się poniekąd jego «przyjaciółmi». 
Nie tylko umożliwiają mu przeżycie, ale 
także możliwości odnajdywania siebie 
samego.

Bóg, stwarzając, objawił swoją Chwa-
łę, a całe bogactwo stworzonego świata 
dał człowiekowi, ażeby się nim przede 
wszystkim radował, ażeby w nim „od-
poczywał” (Norwid: „od-poczywał”, to 
znaczy poczynał się na nowo), ażeby 
w nim odnajdował Boga, i żeby w ten 
sposób znajdował siebie samego. 
Współcześnie mówimy często o «ekolo-
gii», czyli trosce o środowisko natural-
ne. U podstaw tak rozumianej ekologii 
trwa tajemnica stworzenia, które jest 
wielkim i nieustającym obdarowywa-
niem człowieka dobrami kosmosu - za-
równo tymi, których doświadcza bez-
pośrednio, jak też tymi, które odkrywa 
na drodze poszukiwań i badań przy 
pomocy metod różnych nauk. Ludzkość 
coraz więcej wie o bogactwie kosmosu, 

choć nie zawsze rozpoznaje, iż bogac-
two to pochodzi z rąk Stwórcy. Jednak-
że są takie momenty, kiedy ludzie, na-
wet niewierzący, dostrzegają prawdę 
stwórczego obdarowania i zaczynają 
się modlić, wyznają, że to wszystko jest 
darem Stwórcy.

(…) Oto człowiek jako mężczyzna czu-
je się samotny wśród stworzeń, które 
nie są do niego podobne, staje oto wo-
bec istoty, która jest do niego podobna. 
Odnajduje w stworzonej przez Boga ko-
biecie „pomoc” do siebie podobną (por. 
Rdz 2, 18), a tę „pomoc” trzeba rozumieć 
w znaczeniu jak najbardziej podstawo-
wym. Kobieta dana jest mężczyźnie, 
ażeby mógł zrozumieć siebie, i wzajem-
nie mężczyzna jest dany kobiecie w tym 
samym celu. Mają potwierdzać wzajem-
nie swoje człowieczeństwo, zdumiewa-
jąc się nad jego dwoistym bogactwem. 
I z pewnością wobec tej pierwszej stwo-
rzonej przez Boga kobiety mężczyzna 
musiał pomyśleć: „Bóg mi ciebie dał”. 
Wyraził to nawet, choć w nieco innych 
słowach - ale wyraził to właśnie (por. 
Rdz 2, 23). Świadomość daru i obdaro-
wania jest wyraźnie wpisana w biblijny 
obraz stworzenia. Kobieta stała się dla 
mężczyzny przede wszystkim źródłem 
podziwu. Wraz z jej stworzeniem obja-
wiło się w świecie to, co Gertruda von 
Le Fort nazwała das ewig Weibliche.

2. dar I ZaWIerZeNIe
(…) Kim jest człowiek? Jeżeli Księga 

Rodzaju na samym początku stwierdza, 
że jest on obrazem i podobieństwem 
Boga, to znaczy, iż jest w nim szcze-
gólna pełnia bytu. Jest on - jak uczy So-
bór – „jedynym na ziemi stworzeniem, 
którego Bóg chciał dla niego samego” 
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(Gaudium et spes, n. 24). Równocze-
śnie zaś jedynym stworzeniem, które 
może urzeczywistnić siebie tylko przez 
„bezinteresowny dar z siebie samego” 
(tamże). Tak więc pomiędzy byciem dla 
siebie oraz byciem dla drugich zachodzi 
bardzo głęboka więź. Tylko ten może 
stawać się bezinteresownym darem dla 
drugich, kto sam siebie posiada. W taki 
sposób bytuje Bóg w niewysłowionej 
tajemnicy swego wewnętrznego życia. 
Człowiek też został wezwany od po-
czątku do podobnego bytowania. Dlate-
go Bóg stworzył go mężczyzną i niewia-
stą. Stwarzając zaś niewiastę, stawiając 
ją przed oczyma mężczyzny, wyzwolił 
w jego sercu świadomość daru. „Ona 
jest ze mnie i ona jest dla mnie, i dzięki 
niej ja mogę stawać się darem, ponie-
waż ona sama jest darem dla mnie”.

Wielokrotnie zwracałem na to uwa-
gę, że w stworzonej kobiecie zawiera 
się jakby ostatnie słowo Boga Stwórcy. 
Kobiecość bowiem oznacza przyszłość 
człowieka. Kobiecość oznacza macie-
rzyństwo, a macierzyństwo jest pierw-
szą formą zawierzenia człowieka czło-
wiekowi. To słowo: „zawierzenie”, jest 
w tym miejscu szczególnie ważne. „Bóg 
chce ci dać drugiego człowieka, to zna-
czy Bóg chce ci tego drugiego człowie-
ka zawierzyć - a zawierzyć to znaczy, że 
Bóg tobie wierzy, iż potrafisz przyjąć 
dar, potrafisz go ogarnąć twoim ser-
cem, potrafisz na ten dar odpowiedzieć 
darem z siebie samego”. W ten sposób, 
stwarzając człowieka mężczyzną i nie-
wiastą, Bóg przenosi w człowieczeń-
stwo tajemnicę tej komunii, która jest 
treścią Jego wewnętrznego życia. Czło-
wiek zostaje wprowadzony w tajemnicę 
Boga przez to, że jego wolność podda-

je się prawu miłości, a miłość stwarza 
międzyludzką komunię.(…).

3. WrażlIWość Na pIękNo
Miłość ma wiele twarzy. Zdaje się, że 

pierwszą z nich jest bezinteresowne 
upodobanie: amor complacentiae. Bóg, 
który jest Miłością, tę nade wszystko 
postać miłowania przenosi na człowie-
ka - miłość upodobania. Oczy Stwórcy, 
które ogarniają cały stworzony wszech-
świat, koncentrują się przede wszyst-
kim na człowieku, który jest przedmio-
tem szczególnego upodobania Stwór-
cy. Koncentrują się na nich obojgu: 
na mężczyźnie i kobiecie, tak jak ich 
stworzył. I może tym się tłumaczy, że 
Księga Rodzaju podkreśla, iż byli oboje 
nadzy, a nie doznawali wstydu (por. 2, 
25). Gdzie indziej powie Autor Listu do 
Hebrajczyków: „wszystko odkryte jest 
i odsłonięte przed oczami Tego, które-
mu musimy zdać rachunek” (4, 13).

Bóg ogarnia mężczyznę i kobietę 
w całej prawdzie ich człowieczeństwa. 
W tej prawdzie On sam znajduje stwór-
cze i ojcowskie upodobanie. I to bezin-
teresowne upodobanie zaszczepia w ich 
sercu. Czyni ich zdolnymi do wzajemne-
go upodobania w sobie: kobieta jawi się 
w oczach mężczyzny jako szczególna 
synteza piękna całego stworzenia, i on 
jawi się w sposób podobny w jej oczach. 
To, że są nadzy, nie staje się w żadnej 
mierze źródłem zawstydzenia. Zostaje 
dogłębnie przetworzone tą miłością, 
jaką ma dla nich Stwórca. Można by 
tutaj mówić o jakiejś szczególnej „ab-
sorbcji wstydu przez miłość”, a jest to 
miłość Boga samego. Ta miłość pozwala 
im z całą prostotą i niewinnością obco-
wać z sobą i cieszyć się sobą wzajemnie 
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jako darem, pozwala im czuć się obda-
rowanymi swoim człowieczeństwem, 
które na zawsze ma zachować tę dwo-
istą postać męskości i kobiecości.

Warto zwrócić na to uwagę, że sło-
wa, które ustanawiają małżeństwo, nie 
są pierwszymi słowami Stwórcy, jakie 
skierowuje do mężczyzny i kobiety. 
Mówią o zjednoczeniu cielesnym męż-
czyzny i kobiety w małżeństwie jakby 
o perspektywie ich przyszłego wybo-
ru: człowiek ma opuszczać swego ojca 
i matkę i łączyć się z żoną, stawać się 
z nią «jednym ciałem», dając początek 
nowemu życiu (por. Rdz 2, 24). Perspek-
tywa trwania rodzaju ludzkiego jest od 
początku związana z tym stwórczym 
ustanowieniem Boga. Jednakże sama ta 
perspektywa już zakłada miłość upodo-
bania. Muszą znaleźć w sobie wzajem-
ne upodobanie, muszą odkryć piękno 
bycia człowiekiem, wówczas w ich ser-
cu zrodzi się potrzeba obdarzania czło-
wieczeństwem innych istot, którymi 
w swoim czasie Bóg ich obdarzy.

Bardzo myliłby się każdy, kto by są-
dził, że w biblijnym opisie stworzenia 
człowieka dominuje biologia. Stwórca 
mówi: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie 
się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją 
sobie poddaną» (Rdz 1, 28), ale przede 
wszystkim stwarza w ich sercach we-
wnętrzną przestrzeń miłosnego upodo-
bania, w której to przestrzeni domi-
nuje przede wszystkim piękno. Można 
powiedzieć, że w ten sposób wraz ze 
stworzeniem kobiety Stwórca wyzwala 
w człowieku całe to olbrzymie dążenie 
do piękna, jakie stanie się treścią ludz-
kiej twórczości, twórczości artystycz-
nej, ale nie tylko. W każdej duchowej 
twórczości człowieka zawiera się jakieś 

dążenie do piękna, jakieś szukanie co-
raz to nowych jego wcieleń, szukanie 
nowych źródeł zachwytu, który jest dla 
człowieka tak nieodzowny jak pokarm 
i napój.

(…) Tęsknota serca ludzkiego za tym 
pierwotnym pięknem, w jakie wypo-
sażył człowieka Stwórca, jest równo-
cześnie tęsknotą za komunią, w której 
objawiał się bezinteresowny dar. To 
piękno i ta komunia nie jest bowiem 
dobrem utraconym na zawsze - jest do-
brem do odzyskania, i w tym znaczeniu 
każdy człowiek jest zadany drugiemu 
człowiekowi, każda kobieta mężczyź-
nie, a każdy mężczyzna kobiecie.(…).

4. odkupIeNIe cIała
Te wysiłki ducha ludzkiego, związane 

z dążeniem do piękna osoby i piękna 
komunii, napotykają jakiś próg. Na tym 
progu człowiek się potyka. Zamiast od-
najdywać piękno, traci je, stwarza tyl-
ko jego namiastki. Tymi namiastkami 
piękna człowiek wypełnia swoją cywi-
lizację, która jednak nie jest cywiliza-
cją piękna, ponieważ nie jest zrodzona 
z tej odwiecznej miłości, z której Bóg 
powołał do bytu człowieka i uczynił go 
pięknym, tak jak pięknym uczynił ko-
munię osób: mężczyzny i kobiety. 

To wszystko nie oznacza, że epoka 
nasza jest pozbawiona ludzi, którzy 
o to z całą pasją walczą. Nigdy ich nie 
brakowało. Dlatego ogólny bilans ludz-
kiej cywilizacji jest jednak wciąż do-
datni. Ten bilans stwarzają nieliczni, 
ale wielcy geniusze i święci. Wszyscy 
oni są świadkami tego, jak przełamy-
wać krąg przeciętności, a w szczególny 
sposób, jak zwyciężać zło dobrem, jak 
odnajdywać dobro i piękno, pomimo 
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wszystkich degradacji, którym ulega 
ludzka cywilizacja. Jak widać, ów próg, 
na którym potyka się człowiek, nie jest 
nieprzekraczalny. Trzeba tylko świado-
mości, że on istnieje, i odwagi, aby go 
stale przekraczać.

W którym kierunku należy przekra-
czać ów próg? Powiedziałbym - w kie-
runku tego przekonania, że „Bóg daje 
człowieka człowiekowi”, w człowieku 
zaś daje mu całe stworzenie, cały świat. 
Kiedy człowiek odkrywa ów bezintere-
sowny dar, jakim jest inny człowiek, 
wówczas odkrywa w nim poniekąd 
cały świat. Trzeba zdać sobie sprawę 
z tego, że ów dar może w sercu ludzkim 
przestać być bezinteresowny. Człowiek 
może stać się dla drugiego przedmio-
tem użycia. Tym jest najbardziej zagro-
żona nasza cywilizacja, zwłaszcza zaś 
cywilizacja świata materialnie bogate-
go. Wówczas miejsce bezinteresowne-
go upodobania zajmuje w sercu ludz-
kim chęć przywłaszczenia sobie dru-
giego oraz używania go. Chęć taka jest 
wielkim zagrożeniem nie tylko dla dru-
giego, ale przede wszystkim dla tego 
człowieka, który jej ulega. Człowiek 
taki niszczy w sobie samym zdolność 
bycia darem, niszczy w sobie zdolność 
bytowania według reguły: «bardziej być 
człowiekiem», a natomiast ulega poku-
sie bytowania wedle reguły: „więcej 
mieć” - mieć więcej doznań, więcej wra-
żeń, więcej przyjemności, jak najmniej 
prawdziwych wartości, jak najmniej 
twórczego cierpienia dla dobra, jak naj-
mniej gotowości płacenia sobą za dobro 
i piękno człowieczeństwa, jak najmniej 
uczestnictwa w Odkupieniu.

Drugi człowiek, kobieta dla mężczy-
zny czy też mężczyzna dla kobiety, 

dlatego jest tak wielkim i niewypowie-
dzianym dobrem, ponieważ jest odku-
piony. Odkupienie rozumie się słusznie 
jako podjęcie wielkiego długu, którym 
ludzkość jest obarczona z powodu grze-
chu. Niemniej jest ono równocześnie, 
a może nawet nade wszystko, ponow-
nym obdarowaniem człowieka i całego 
stworzenia tym dobrem i pięknem, ja-
kim zostało obdarowane w tajemnicy 
stworzenia. W Odkupieniu wszystko 
staje się nowe (por. Ap 21, 5). Człowiek 
zostaje niejako na nowo obdarowany 
swoim człowieczeństwem - obdarowa-
ny w Tajemnicy Paschalnej przez Chry-
stusa ukrzyżowanego i zmartwych-
wstałego. Człowiek zostaje na nowo 
obdarowany swoją męskością, swoją 
kobiecością, zdolnością bycia dla dru-
giego, zdolnością wzajemnego byto-
wania w komunii. W tej perspektywie 
zupełnie nowego znaczenia nabierają 
słowa: «Bóg mi ciebie dał». Bóg daje 
człowieka człowiekowi w nowy sposób 
przez Chrystusa, w którym pełna war-
tość człowieka, ta którą miał od począt-
ku, jaką miał w tajemnicy stworzenia, 
na nowo się objawia i na nowo się urze-
czywistnia.

Każdy człowiek nosi w sobie niewypo-
wiedzianą cenę. Otrzymuje tę cenę od 
Boga, który sam stał się człowiekiem, 
objawił Boskość zadaną poniekąd czło-
wiekowi i stworzył nowy porządek mię-
dzyludzkich odniesień. W tym nowym 
porządku człowiek jeszcze bardziej jest 
owym «jedynym na ziemi stworzeniem, 
którego Bóg chciał dla niego samego» 
(Gaudium et spes, n. 24), a równocze-
śnie ową podobną do Boga istotą oso-
bową, która w pełni może się urzeczy-
wistnić tylko poprzez «bezinteresowny 
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dar z siebie samego» (tamże). Odkupie-
nie jest więc otwarciem oczu ludzkich 
na cały nowy porządek świata, zbudo-
wany wedle zasady bezinteresownego 
daru. Jest to porządek dogłębnie oso-
bowy, a równocześnie sakramentalny. 
Odkupienie bowiem potwierdzasacrum 
całego stworzenia, potwierdza sacrum 
człowieka stworzonego mężczyzną 
i kobietą, a źródło tego sacrum jest 
w świętości Boga samego, który stał się 
człowiekiem. On będąc sakramentem 
Boga obecnego w świecie, przemienia 
ten świat w sakrament dla Boga.

5. „totuS tuuS”
„O, jak piękna jesteś, przyjaciółko 

moja” (Pnp 1, 15). Jeżeli Pieśń nad Pie-
śniami jest przede wszystkim poema-
tem o miłości ludzkich oblubieńców, to 
równocześnie przy całej swej konkret-
ności jest ona otwarta na wielką liczbę 
znaczeń. Kościół posługuje się słowami 
Pieśni nad Pieśniami w liturgii, przede 
wszystkim przy wspomnieniu dzie-
wic oraz kobiet, które poniosły śmierć 
męczeńską dla Chrystusa. Przytoczone 
słowa mówią przede wszystkim o wiel-
kim olśnieniu pięknem kobiecości, i to 
nie tylko, a w każdym razie nie przede 
wszystkim pięknem zmysłowym, ale 
bardziej jeszcze pięknem duchowym. 
Można nawet dodać, że to drugie raczej 
warunkuje pierwsze. Samo bowiem 
piękno zmysłowe nie wytrzymuje zwy-
kle próby czasu.

Jest to szczególnie ważne dla czło-
wieka, któremu Bóg daje drugiego czło-
wieka, jak tego mogłem doświadczyć 
w ciągu mojego życia wielokrotnie. 
Bóg dawał mi wielu ludzi, młodych 
i starych, chłopców i dziewczęta, oj-

ców i matki, wdowy, ludzi zdrowych 
i chorych. Zawsze, kiedy mi ich dawał, 
to mi ich równocześnie zadawał, a dziś 
widzę, że o każdym z nich mógłbym na-
pisać osobną monografię: byłaby to mo-
nografia na temat konkretnego bezinte-
resownego daru, jakim jest człowiek. 
Byli wśród nich ludzie prości, robotnicy 
w fabryce; byli też studenci, profesoro-
wie uniwersytetu, lekarze i prawnicy; 
byli wreszcie kapłani i osoby konsekro-
wane. Byli wśród nich oczywiście męż-
czyźni i kobiety. Długa droga prowadzi-
ła mnie do odkrycia „geniuszu kobiece-
go”, ale Opatrzność sama sprawiła, że 
przyszedł czas jego rozpoznania, ponie-
kąd nawet olśnienia nim. (…).

Wystarczy popatrzeć na wszystkie 
kobiety, które pojawiają się w otocze-
niu Chrystusa, poczynając od Marii 
Magdaleny i Samarytanki, poprzez sio-
stry łazarza, aż do tej Najświętszej, 
która pozostała błogosławiona pomię-
dzy wszystkimi niewiastami (por. łk 
1, 42). Nie wolno ci nigdy przesądzać 
o znaczeniu Bożego daru. Módl się tyl-
ko z całą pokorą o to, ażebyś umiał być 
stróżem twojej siostry, ażeby w zasięgu 
promieniowania twojej męskości ona 
sama znalazła drogę swojego powołania 
i świętość, jaka dla niej jest przeznaczo-
na w Bożych zamiarach. Ogromna jest 
siła duchowa kobiety. Raz wyzwolona, 
zdobywa się na męstwo o wiele więk-
sze, na taką gotowość do ofiar, o której 
trudno nieraz myśleć mężczyźnie. Wła-
śnie w tym przeświadczeniu Kościół po-
wtarza słowa Pieśni nad Pieśniami: „O, 
jak piękna jesteś, przyjaciółko moja...”

Wypada jeszcze na koniec dodać, że 
w niniejszej medytacji na temat «bezin-
teresownego daru» ukryta jest poniekąd 



Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA

23

długa droga, wewnętrzne itinerarium, 
które prowadziło od słów, jakie usłysza-
łem w młodości z ust mego duchowne-
go kierownika, do owego Totus Tuus, 
jakie stale mi towarzyszy od wielu lat. 
Odkryłem je w czasie okupacji, pracując 
jako robotnik w «Solvayu». Odkryłem je 
poprzez lekturę Traktatu o doskonałym 
nabożeństwie do Matki Bożej św. Lu-
dwika Grignon de Monfort. Był to czas, 
kiedy już zdecydowałem się na kapłań-
stwo, a pracując fizycznie, równocze-
śnie studiowałem filozofię. Zdawałem 
sobie sprawę z tego, że powołanie ka-
płańskie postawi na mej drodze wielu 
ludzi, że każdego i każdą z nich Pan Bóg 

mi w sposób szczególny zawierzy: „da” 
i „zada”. I wtedy właśnie narosła wielka 
potrzeba owego Maryjnego zawierze-
nia siebie, jakie wyraża się w słowach 
Totus Tuus. Jest to przede wszystkim 
nie tyle deklaracja, oświadczenie, ile 
prośba, abym nie uległ pożądaniu, na-
wet w formie najbardziej zakamuflo-
wanej. Ażebym pozostał czysty, czyli 
«przeźroczysty» dla Boga i ludzi. Aby 
czysty był mój wzrok i słuch, i umysł. 
Aby wszystko służyło objawieniu pięk-
na, jakim Bóg obdarowuje ludzi.

Watykan, 8 lutego 1994 r.

Uczestnicy Międzynarodowej konferencji naukowej na temat autorytetu. 
stalowa Wola, 26 luty 2014 roku



ArTICLES

24

rOlA OjcA W WychOWAniu 
młOdeGO człOWiekA

WStęp
Wychowanie jest najważniejszym 

procesem w życiu ludzkim i odgrywa 
ważną rolę w życiu każdego człowie-
ka. Polega ono przede wszystkim na 
świadomym i celowym oddziaływaniu 
na drugiego człowieka dla jego prawi-
dłowego rozwoju. Proces wychowania 
przebiega w różnych środowiskach, jed-
nak dla dziecka podstawowym środo-
wiskiem wychowawczym jest rodzina, 
a rodzice są pierwszymi jego wycho-
wawcami. W skład rodziny wchodzą 
przede wszystkim rodzice, czyli matka 
i ojciec. W przypadku braku któregoś 
z nich, może dojść do nieodwracalnych 
zmian w osobowości młodego czło-
wieka, może spowodować negatywny 
wpływ na jego rozwój. 

W literaturze naukowej najwięcej 
uwagi poświęca się matce, a równie 

ważnym członkiem rodziny jest ojciec, 
który ma tak samo ogromny wpływ na 
rozwój dziecka. Stale powinien on anga-
żować się w jego wychowanie. Powinien 
od początku poważnie traktować swoje 
ojcostwo, gdyż im później zacznie to 
wyzwanie realizować, tym trudniej 
będzie mu nawiązać z dzieckiem więź 
emocjonalną. Ojciec powinien brać czyn-
ny udział w wychowaniu i opiece nad 
dzieckiem, aby mogło ono prawidłowo 
się rozwijać pod względem emocjonal-
nym i społecznym. Często ojcowie prze-
jawiają zagubienie i bezradność wobec 
wychowania. Dlatego obecnie obserwu-
je się kryzys wychowania przez ojców. 
Dotyka on także ojców dzieci w niemal 
każdym wieku rozwojowym, ponieważ 
zauważa się u nich brak umiejętności 
wychowawczych, o czym świadczą za-
chowania dzieci, a mianowicie dzieci 

Ur. w 1952 roku w Bojanowie. W l.1976-82 studia filozoficzno-teologiczne w WSD w Przemyślu. W r. 1990 licen-
cjat z teologii zaś w r. 1991 doktorat z katechetyki na KUL a następnie studia z pedagogiki. W r. 2005 doktorat 
a w 2006 r. habilitacja z pedagogiki. W r. 2010 tytuł profesora z pedagogiki. Obecnie profesor nauk humani-
stycznych z zakresu pedagogiki katolickiej. Wykładowca w wielu jednostkach uczelnianych w kraju i za granicą. 
Organizator ośrodka młodzieżowego, wielu konferencji krajowych i zagranicznych, sesji naukowych, kursów 
i szkoleń. W l. 2007-2008 prodziekan WZNoS KUL, w l. 2009-2010 dziekan Wydziału Zamiejscowego Prawa 
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nie słuchają poleceń ojca, reagują pła-
czem na zakazy, zdarzają się także agre-
sywne zachowania dziecka itp.

Okres dziecięcy czy wiek dojrzewa-
nia jest bardzo ważnym okresem dla 
rozwoju każdego dziecka. Okres ten 
wymaga od rodziców prawidłowych re-
lacji z dzieckiem i umiejętności wycho-
wawczych. Częsty kontakt ojca z dziec-
kiem, w tym wieku, jest dla niego bar-
dzo ważny i bardzo dobrze wpływa na 
kształtowanie jego osobowości. Istnieje 
zatem potrzeba zaangażowania się oj-
ców w proces przezwyciężania różnych 
problemów związanych z opieką nad 
dzieckiem, jego wychowaniem oraz or-
ganizowaniem czasu wolnego dla nie-
go. Najczęściej uważa się, że tylko mat-
ka odgrywa najważniejszą rolę w życiu 
dziecka. Pomija się fakt niezbędności 
ojca w wychowaniu dziecka do prawi-
dłowego jego funkcjonowania w życiu 
społecznym, co jest wielkim błędem.

Problematykę roli ojca w wychowa-
niu dziecka podejmowali autorzy, tacy 
jak: O. J. Augustyn, „Ojcostwo, aspekty 
pedagogiczne i duchowe”, K. Pospiszyl, 
„O miłości ojcowskiej”, autor niniejsze-
go tekstu „Ojcostwo powołanie, czy za-
danie”, T. Sosnowski, „Ojciec we współ-
czesnej rodzinie”, ks. A. Skreczko, „Rola 
ojca w wychowaniu” czy wielu innych 
autorów. 

1. u podStaW WychoWaNIa
Zapewne fundamentalnym środowi-

skiem wychowania każdego człowieka 
jest rodzina. Rodzina jest nierozerwalnie 
związana z istnieniem ludzkiego społe-
czeństwa i spotykana we wszystkich 
epokach i kulturach. Jest środowiskiem 
życiowym niemal każdego człowieka. 

Wśród plemion zamieszkujących ziemie 
polskie ustrój rodzinny miał charakter 
patriarchalny. Głową każdej rodziny, 
która składała się z trzech lub czterech 
pokoleń był najstarszy mężczyzna – oj-
ciec. Ojciec dysponował tak szerokimi 
uprawnieniami, iż bez jego woli żaden 
z członków rodziny nie mógł funkcjo-
nować samodzielnie. Wychowawcze 
zadania rodziny to jedna z najbardziej 
istotnych jej funkcji zarówno w epoce 
średniowiecza, jak i współcześnie. 

W rodzinie zachodzą najważniejsze 
w życiu człowieka relacje międzyludz-
kie, czyli małżeńskie, rodzicielskie, 
związane z procesem wychowania 
dziecka. Nieco odmienne role, aczkol-
wiek tak samo ważne w tym procesie, 
mają do spełnienia zarówno matka, jak 
i ojciec. Jak wiadomo matka zajmuje do-
minujące miejsce w życiu dziecka, ale 
nie można tutaj zapomnieć o roli męż-
czyzny w jego wychowanie, które ma 
ogromne znaczenie społeczno - psycho-
logiczne. 

Miłość ojcowska jest zupełnie różna 
i diametralnie różni się od miłości ma-
cierzyńskiej. Matka kocha dziecko mi-
łością bezwarunkową i bezgraniczną, 
kocha je po prostu za to, że jest ono 
jej dzieckiem. Natomiast ojciec, stawia 
swoim dzieciom pewne wymagania, któ-
re mają na celu uczynić z niego dobre-
go człowieka w swoim dorosłym życiu. 
Dziecko spełniając te wymagania jest 
w stanie zasłużyć na miłość ojcowską. 
Wymagania i twarde zasady narzuco-
ne przez ojca mają nauczyć dziecko, że 
w życiu nie tylko można brać, ale trzeba 
też dać coś od siebie innym i umieć so-
bie radzić w różnych stresujących sytu-
acjach życiowych. 
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Dziecko jest z zasady zadowolone 
i dumne z ojca i często słucha go chęt-
niej niż matkę. Większość dzieci to sy-
nowie lub córki matek chociaż ich sto-
sunki z ojcami układają się na ogół do-
brze i bez zakłóceń. Na każdym etapie 
rozwoju dziecko potrzebuje obecności 
ojca choćby dla jego pewnego zdyscy-
plinowania, zaprowadzenia porządku. 
Prawdą jest i to, że dzieci często w rów-
nym stopniu darzą szacunkiem zarówno 
ojca jak i matkę. Każde dziecko potrze-
buje dowodów prawdziwego uczucia ze 
strony rodziców, potrzebuje przejawów 
docenienia go i uznania. Bez tego nie 
ma ono żadnej pewności, że jest dobre, 
potrzebne i kochane czy chciane. 

Rozwój osobowości dziecka w rodzinie 
dokonuje się za sprawą wychowania go 
przy udziale matki i ojca. Obecność ojca 
w wychowaniu dziecka jest tak samo 
niezbędne, jak i matki. Rola ojca w ro-
dzinie jest równie ważna ze względu na 
potrzebę wzorca osobowego, który jest 
konieczny nie tylko w procesie wycho-
wania chłopców, ale i dla dziewcząt. Dla-
tego tak ważna wydaje się współcześnie 
rola obojga rodziców w procesie wycho-
wania dziecka, w trakcie którego istotne 
jest wzajemne wsparcie małżonków.

W odczuciu społecznym stereotypo-
wa rola mężczyzny ogranicza się do 
zapewnienia warunków materialnych 
rodzinie. W wyniku dokonujących się 
przemian społecznych, ekonomicznych, 
kulturowych rola ta staje się szczególnie 
istotna i wielopłaszczyznowa. Istnieje 
zatem potrzeba zaangażowania ojców 
w proces przezwyciężania różnych pro-

blemów związanych z opieką nad dziec-
kiem, jego wychowaniem, a także orga-
nizowaniem i inspirowaniem do uczest-
nictwa w życiu społecznym.

2. ryS hIStorycZNy ojcoStWa
Kościół broniąc monogamiczności 

małżeństwa, zawsze akcentował rolę 
ojca w rodzinie. Jednakże poprzez wpro-
wadzenie podziału na ojca ziemskiego 
i mającego nad nim przewagę – ojca 
duchownego, prowadził tym samym do 
desakralizacji instytucji ojca rodziny 
i osłabienia jego autorytetu1. W Starym 
i Nowym Testamencie obraz ojca jest 
pokazany w dwojaki sposób, od ojca 
okrutnego i brutalnego, który składa 
swego syna w ofierze do ojca dobrego, 
napełnionego miłością (Przypowieść 
o synu marnotrawnym). Mowa tam też 
jest o tym, iż władza ojca była tak waż-
na, że jego przewinienia ciążyły na jego 
synach do siódmego pokolenia.

Również św. Jan Chryzostom wskazuje 
na decydującą rolę ojca w wychowaniu. 
Uważa on, że to przede wszystkim ojciec 
powinien obserwować różne zachowa-
nia swojego dziecka i w odpowiednich 
okolicznościach oddziaływać na nie tak, 
aby doprowadzić do trwałych efektów 
wychowawczych. To ojciec jest najbar-
dziej odpowiedzialny za środowisko ro-
dzinne, w którym dorasta i rozwija się 
dziecko2. Zdaniem św. Jana Chryzosto-
ma, autorytet ojca – króla roztropnego 
i mądrego – jest w wychowaniu najważ-
niejszy3. Ojciec ma być panem i sędzią, 
który tak jak Bóg powinien za zło karać, 
a za dobro wynagradzać4. Warto rów-
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nież dodać, że wychowując dziecko na 
człowieka „mądrego i szczęśliwego”, oj-
ciec pracuje nad samym sobą5. Wynika 
z tego, że dla dziecka autorytetem po-
winien być ojciec, a dla ojca Bóg. Stąd 
też proces wychowawczy wpływa ko-
rzystnie na obie strony.

Kultura europejska, utożsamiana czę-
sto z tzw. cywilizacją zachodnią czer-
pie źródła z krajów antycznych, Grecji 
i Rzymu. Zaś prawo, w tym także pra-
wo rodzinne Europy, przez długie wieki 
było wzorowane na prawie rzymskim. 
Prawo rzymskie uznawało w zasadzie 
tylko jeden rodzaj ojcostwa – ojcostwo 
społeczne, oparte na woli mężczyzny 
pragnącego wejść w tę rolę. W staro-
żytnym Rzymie istniał określony ry-
tuał przejmowania przez mężczyznę 
obowiązków i praw ojca. Otóż wyma-
gane było podniesienie dziecka oraz 
oświadczenie, że będzie ono wzięte pod 
opiekę, przez którą rozumiano przede 
wszystkim to, że dziecko będzie przez 
tegoż mężczyznę żywione. Rytuał ten 
obowiązywał jednak tylko w odniesie-
niu do chłopców, w przypadku dziew-
czynek, jeśli godził się być ojcem, wyda-
wał jedynie polecenie „aby ją żywiono”. 
Ojciec w rodzinie rzymskiej sprawował 
rolę kapłana i sędziego zarazem, stąd 
też podstawowa zasada „prawa rodzin-
nego” brzmiała: ojcem rodziny nazywa 
się ten, kto ma w domu władzę6.

Powszechnie uważa się, że prawdzi-
wy rozkwit ojcostwa nastąpił w cza-
sach średniowiecza, kiedy krystalizował 

się i utrwalał ustrój feudalny. Ustrój ten 
zwielokrotnił niejako pozycję ojca, ob-
darzając atrybutami ojcowskimi pana 
feudalnego. Obdarzony zaszczytnym 
tytułem ojca swych poddanych hrabia, 
książę czy król, użyczał równocześnie 
blasku swego majestatu każdemu – naj-
biedniejszemu nawet ojcu, którego czy-
nił bezpośrednio lub pośrednio swoim 
reprezentantem na łonie rodziny7. Ro-
dzina średniowieczna miała charakter 
patriarchalny, ale jego rozmiar kształ-
tował się w zależności od pochodzenia 
społecznego8. Później zaś jego władza 
uległa ograniczeniom. Od ojca zależa-
ło także, czy nowo narodzone dziecko 
w ogóle zostanie przyjęte do rodziny. 
Przysługiwało mu też prawo karcenia 
domowego9.

Podobnie było w średniowieczu, wła-
dza ojca była tak wielka, że mógł on decy-
dować nawet o życiu czy śmierci swoich 
dzieci. Jednocześnie brał rzadko udział 
w życiu dziecka. W dawnej Polsce dziecko 
nie posiadało pełni praw, było podporząd-
kowane głównie ojcu i całkowicie od nie-
go zależne. W okresie przed wprowadze-
niem chrześcijaństwa do siódmego roku 
życia dzieci obojga płci pozbawione praw 
przebywały pod opieką kobiet, później 
chłopcy po postrzyżynach i nadaniu imie-
nia przechodzili pod opiekę ojca. Władza 
ojcowska była tak rozległa, że mógł on 
decydować o wolności, życiu i śmierci 
członków rodziny, w tym oczywiście tak-
że dzieci. Ojciec mógł dziecko sprzedać, 
zabić lub zastawić10. 
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Przyjęcie chrześcijaństwa przez Polskę 
lekko złagodziło władzę ojca, jednak nie 
pod każdym względem. W trudnych sy-
tuacjach znajdowały się dzieci pochodzą-
ce zwłaszcza z związków nielegalnych. 
Zlikwidowano wielożeństwo, co znacz-
nie ograniczyło liczbę dzieci zwłaszcza 
wśród zamożnych ludzi. Po przyjęciu 
chrześcijaństwa pozycja żony stała się 
bliższa pozycji męża, ponieważ Kościół 
zniósł wielożeństwo. Wprowadzenie 
chrześcijaństwa najbardziej zmieniło 
charakter rodziny u najzamożniejszych. 
Tylko oni bowiem mogli sobie pozwo-
lić w czasach pogańskich na posiadanie 
większej liczby żon, oni także najszyb-
ciej przyjęli wpływy chrześcijańskie”11.

Czasy renesansu według niektórych 
autorów są momentem krytycznym ze 
względu na rewolucję francuską podczas 
której Francuzi stracili swojego króla, 
został on zabity przez poddanych. Wy-
daje się, że podkreślone powyżej fakty 
buntu synów w siedemnasto i osiemna-
stowiecznej Europie nie zniszczyły i nie 
mogły zniszczyć całkowicie „posągu 
ojca”, lecz uczyniły z ojca postać mniej 
pomnikową, stworzyły nową perspek-
tywę ojcostwa, lepszą, bliższą tej jaka 
wytworzyła się w naszym kraju, którego 
historia nie odnotowała królobójstwa12. 

Po rewolucji pozbawiono ojca wła-
dzy nad dziećmi, a także ustalono, że 
wszystkie dzieci jednakowo dziedziczą 
ojcowski majątek, a nie jak dotychczas 
tylko najstarszy syn przejmował obo-
wiązki ojca po jego śmierci. Prawa te 

jednak nie trwały zbyt długo ponieważ 
Napoleon podczas swojej rewolucji przy-
wrócił większość praw obowiązujących 
we wspomnianej już wcześniej rewolu-
cji. Zniesienie tych praw spowodowało, 
iż rola ojca stała się bardziej delikat-
na, podchodzono do dziecka z miłością 
i czułością. „Pole wiedzy ojca rozszerza 
się i wykracza poza próg, kształcenia 
umysłowego. Wielokrotnie spotyka się 
ojców, którzy właśnie domagają się pra-
wa do otoczenia swoich dzieci czułością 
porównywalną z uczuciem matczynym. 
„Nie wstydźmy się – powiada Gerson – 
przemawiać do nich tak, jakby to czyniły 
dobre i czułe matki”13. „Zainteresowanie 
dzieckiem rośnie wraz z jego wiekiem. 
Montaigne, który przyznaje, że nie poj-
muje tego[gorącego uczucia i należyte 
trzymanie go w ryzach powinny rodzić 
się wraz z poznawaniem, co dzieci dają 
nam z siebie”14. Ograniczenie praw ojca 
nie trwało zbyt długo i nie miało zbyt 
dużego wpływu na zmianę ojcostwa 
w późniejszych latach.

Na temat funkcjonowania rodziny 
szlacheckiej XVI i XVII wieku możemy 
dowiedzieć się z pamiętników, testa-
mentów, instrukcji rodzicielskich i ko-
respondencji prywatnej. Pamiętniki 
służyły „uwiecznieniu” własnych doko-
nań i własnego życiorysu oraz dostar-
czeniu potomkom cennych wskazówek. 
Są one następstwem mody i określonej 
atmosfery życia rodzinnego, stąd też 
umożliwiają pielęgnowanie rodowych 
tradycji15. W swoich testamentach oj-
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cowie zawierali informacje dotyczące 
spraw majątkowych i edukacji synów. 
Z kolei instrukcje rodzicielskie określa-
ły zakres, kierunek i miejsce edukacji 
młodzieńców16. Według J. Delumeau i D. 
Roche wiek XVII został nazwany złotym 
wiekiem ojców. W tym czasie bowiem 
ojciec przedstawiony został jako życz-
liwy opiekun, wzmacniający swój au-
torytet poprzez głębokie więzi emocjo-
nalne z pozostałymi członkami rodziny, 
zwłaszcza zaś z dziećmi.

W czasach nowożytnych pozycja ojca 
przechodziła duże zmiany, które wy-
nikały z gwałtownych zmian związa-
nych z ruchami społecznymi, przemia-
nami modeli rodzin oraz feminizacją. 
Wszystkie te zjawiska, nie tylko obaliły 
przekonania o znaczeniu uczestnictwa 
ojca w procesie wychowania dziecka, 
ale wręcz wskazały na wielostronność 
i wieloaspektowość, a tym samym nie-
odzowność udziału ojca w kształtowa-
niu psychiki dziecka17. 

Zmiany te dotyczyły przeobrażeń su-
rowego patriarchy, siejącego strach i lęk, 
który wszystkim narzucał swoje zdanie 
i trzymał ich na dystans, na ojca czułe-
go, troskliwego, który łaknął kontaktu 
z dziećmi i koncentrował się na ich po-
trzebach rozwojowych. Oblicze ojca zła-
godniało a mimo wszystko dźwigał on 
duże brzemię władzy ojcowskiej. Ojciec 
ma ogólne prawa rozkazywania, a także 
prawa szczególne: prawo do sprawowa-
nia opieki, które polega na zatrzymaniu 
dzieci przy sobie albo na zapewnieniu 
im wychowawców; prawo do wymie-

rzania kary mające na celu przywołanie 
do porządku dzieci niewdzięcznych lub 
krnąbrnych; prawo ojca do rozkazywania 
jest uprawnieniem stałym i rozciąga się 
na dzieci prawowite, naturalne i adopto-
wane. Ojciec może też zakazać dzieciom 
pełnoletnim podejmowania hańbiących 
przedsięwzięć18. Nie ma on jednak tych 
samych praw jakie miał ojciec w sta-
rożytności. Nie może zbyt srogo karać 
swoich dzieci, nie ma prawa ich zabić, 
sprzedać czy też porzucić. Postać ojca co-
raz bardziej ulega zmianom, łagodnieje 
i przybiera bardziej ciepłą rolę.

W XIX i XX wieku, w wyniku nasilenia 
procesów industrializacji, urbanizacji, 
migracji oraz szybkiego rozwoju oświa-
ty i nauki nastąpiło rozluźnienie więzi 
rodzinnych19.

Na początku XX w. zmienia się model 
rodziny, który przeważa i dominuje do 
czasów dzisiejszych. Zmiana następuje 
z rodziny dużej wielopokoleniowej na 
małą dwupokoleniową. Zasadniczą zmia-
ną jest też to, że oprócz męża pracuje tak-
że żona, często poza domem spełniając 
się zawodowo. Splot różnych procesów 
i przemian cywilizacyjnych doprowadził 
do tego, iż wiek XX zaczął być nazwany 
cywilizacją bez ojca. Występuje brak dy-
stansu między mężem i żoną oraz znacz-
nemu zmniejszeniu ulega dystans między 
dziećmi i rodzicami. Dzieci zwłaszcza star-
sze, traktowane są po koleżeńsku. Maleje 
specjalizacja ról męża i żony. „Światy” 
męski i żeński zostają scalone i zunifiko-
wane. Szczególnego znaczenia nabiera 
funkcja emocjonalna20. 
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W czasach II wojny światowej pozy-
cja ojca zmalała ze względu na sytuację 
polityczną podczas której mężczyzna 
walczył lub przebywał na zesłaniu, 
a jego funkcje i obowiązki przejmowały 
kobiety. Po wojnie rola ojca wróciła na 
dotychczasową pozycję, a rola kobiety 
powróciła do roli żony i matki. Pod ko-
niec lat 70 – tych XX wieku „wzrastała 
autonomiczność poszczególnych człon-
ków rodziny, wyraźnie zmienia się też 
rola ojca: ze względu na poza domowy 
i często wysoce specjalistyczny charak-
ter jego pracy, ojciec nie może już pełnić 
funkcji osoby wprowadzającej dziecko 
„w świat myśli i czynów poprzez ukazy-
wanie mu sposobów i rezultatów swej 
własne pracy codziennej”21. Zwiększa 
się też dystans między ludźmi dojrza-
łymi a młodzieżą, przez co ojcowski 
autorytet znacznie osłabł. Zanikają oj-
cowskie kompetencje „głowy rodziny”, 
ojciec nie jest już w stanie być „wyrocz-
nią” dla swoich najbliższych. Przemiany 
te są analogiczne do tendencji zaryso-
wujących się w ojcostwie w krajach Eu-
ropy Zachodniej22. 

We współczesnych czasach mężczyź-
nie narzuca się rolę nowoczesnego ojca, 
posiadającego zarówno cechy ojcow-
skie, jak i macierzyńskie. Chodzi więc 
o pełnienie roli ojca i drugiej mamy, któ-
ra jest jednak „męską mamą”. Niektórzy 
mężczyźni nie są w stanie podołać temu 
wyzwaniu. Pewne zadania mogą oka-
zać się dla nich zbyt trudne. Taki stan 
rzeczy budzi niepokój, wywołuje złość 
i poczucie zagubienia. Sytuacja, w której 
dominującą pozycję w rodzinie zajmuje 
matka, może prowadzić do wychowania 
słabych i uległych mężczyzn23.

Z powyższych rozważań wynika, że 
zmiany jakie zaszły w ojcostwie na 

przestrzeni wieków są znaczące. Niosą 
ze sobą zarówno pozytywne jak i nega-
tywne oblicza ojcostwa. Kiedyś w rodzi-
nie najwyższą pozycję zajmował ojciec. 
To on posiadał ogromną władzę, rozpo-
rządzał majątkiem i podejmował osta-
teczne decyzje. Z jego zdaniem musieli 
liczyć się wszyscy członkowie rodziny. 
Panował wtedy model rodziny patriar-
chalnej, w której mężczyzna był auto-
rytetem. Jednakże w wyniku różnych 
przemian, doszło do osłabienia roli ojca, 
nie tylko jako centralnej postaci w hie-
rarchii rodziny, ale również – ojca wy-
chowawcy swoich dzieci. Zmniejszył się 
dystans między ojcem a dziećmi, jego 
postać stała się łagodniejsza i cieplej-
sza. Z drugiej strony zmieniły się zada-
nia i funkcje ojcostwa, które mają ne-
gatywny wpływ na wychowanie dzieci 
- zwiększyła się liczba rozwodów. Dużo 
par przebywa w kohabitacji. Obserwuje 
się swoistą rywalizację i walkę kobiet 
przeciwko mężczyznom, której para-
doksem jest to, że im kobieta bardziej 
wygrywa, tym jest bardziej przegrana. 
Mężczyźni przestają być wtedy opie-
kunami i obrońcami kobiet i ich dzieci. 
Zmniejszyło się również oddziaływanie 
norm religijnych na wychowanie mło-
dego pokolenia. Powstał model rodziny 
egalitarnej (partnerskiej) opartej na re-
lacjach wzajemnego wsparcia i pomocy. 

Na podstawie dotychczasowej reflek-
sji związanej z rolą ojca można stwier-
dzić, że ma on bardzo ważne zadanie 
do wykonania, a mianowicie wpływ na 
rozwój osobowości, kształtowanie inte-
lektu oraz wpływanie i dbanie o rozwój 
fizyczny swojego dziecka. Na przestrze-
ni lat rola ojca ulegała przeobrażeniom. 
W dzisiejszych czasach jest on tak samo 
ważny pod względem wychowawczym 
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jak kobieta. Obecność ojca w procesie 
wychowania jest niezbędna.

3. ZadaNIa I fuNkcje pedagogIcZNe 
ojca

Mówiąc o zadaniach i funkcjach jakie 
pełni ojciec w wychowaniu dzieci nale-
ży wspomnieć o definicji pojęć: „ojciec” 
i „ojcostwo” oraz jego funkcji. Bycie 
ojcem stanowi nie lada jakie wyzwa-
nie, które trwa od momentu poczęcia 
dziecka aż do śmierci rodzica lub dziec-
ka. Niektórzy ojcowie uważają, że stają 
się ojcami dopiero wtedy, gdy dziecko 
urodzi się, jeszcze inni sądzą, że bycie 
ojcem polega jedynie na zabezpiecze-
niu sfery finansowej rodziny. Już sam 
termin „ojciec”, to mężczyzna realizu-
jący powołanie wyrażające się w poczę-
ciu i wychowaniu dziecka, pozostający 
z nim w relacji ojcowskiej, najczęściej 
w strukturze rodziny, jako podmiot 
komplementarnie współdziałający 
z matką24. Z tego wynika, że mężczyzna 
w pełni staje się ojcem, gdy urodzi się 
dziecko i wspólnie z matką go wycho-
wują. Inni badacze wyjaśniając pojęcie 
„ojciec”, czynią to w sposób opisowy. 
Ojciec – to ktoś obecny na co dzień, ktoś, 
kogo obecność bardzo cieszy. Jest pierw-
szą osobą, do której biegnie się w nie-
bezpieczeństwie, znajomym i bezpiecz-
nym schronieniem – to ktoś, u kogo, ni-
czym w bezpiecznej przystani, dziecko 
może w każdej chwili schronić się przed 
niebezpieczeństwem. Jest bliskim i ser-
decznym przyjacielem, radosnym to-

warzyszem, oparciem w trudnościach. 
Ojciec to przewodnik i doradca dziecka, 
to ktoś, na kim można polegać, kto niby 
przez pryzmat pokazuje dzieciom praw-
dziwy obraz świata, zawsze obecny, za-
wsze przebaczający i godny zaufania25. 
Takie sformułowanie pojęcia określa 
funkcje, jakie pełni ojciec w rodzinie 
związane z wychowaniem oraz ukazu-
je głęboką więź pomiędzy dzieckiem od 
jego narodzin.

Pojęcie „ojciec” wiąże się także z ter-
minem „ojcostwo”. Wskazując na róż-
nicę między omawianymi pojęciami, 
należy zauważyć”, iż pojęcie „ojca” 
wskazuje na pewien stan, fakt nim 
bycia. Natomiast termin „ojcostwo” 
zawiera w swej treści określone czyn-
ności podejmowane przez mężczyznę, 
np. w procesie wychowania dziecka 
w rodzinie, zapewnienie warunków ma-
terialnych, podejmowanie działań opie-
kuńczych, wychowawczych, przygoto-
wanie dziecka do uczestnictwa w życiu 
społecznym26.

Inni autorzy wyjaśniają termin „ojco-
stwo” w podobny sposób. Dla przykładu 
Jacek Pulikowski akcentuje następujące 
etapy dochodzenia do ojcostwa i pełnie-
nia roli ojca: 

samowychowanie siebie do pełnienia −	
roli ojca,
wybór żony – matki swych dzieci,−	
stworzenie warunków do przyjęcia −	
dziecka,
zaplanowanie poczęcia oraz udział −	
w poczęciu,
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towarzyszenie w rozwoju dziecka do −	
porodu, a także udział w porodzie,
udział w wychowaniu dziecka, ucze-−	
nie go rozumienia świata, wprowa-
dzanie w świat dorosłych, wprowa-
dzanie w domu zasad dających poczu-
cie bezpieczeństwa i stabilności,
przewodzenie rodzinie aż do wyjścia −	
dziecka z domu27. 
Takie przedstawienie tego terminu 

oznacza, że ojcostwo to długotrwały 
proces w życiu mężczyzny. Wymaga on 
od niego pełnego zaangażowania w roz-
wój rodziny. Nie ma tutaj znaczenia wiek 
dzieci. W każdym etapie życia rodzinne-
go ojciec ma do spełnienia w rodzinie 
różnorakie funkcje względem dzieci jak 
również żony.

„W świadomości społecznej ojco-
stwo może być rozpatrywane na wielu 
płaszczyznach. Literatura pedagogicz-
na przyjęła rozpatrywać je w czterech 
aspektach:

aspekcie prawnym – regulującym kwe-−	
stie ustalenia ojcostwa oraz wynikają-
cych z niego relacji i obowiązków;
aspekcie biologicznym – obejmującym −	
nie tylko czysto prokreacyjny element 
ojcostwa, ale też wynikające z tego 
aktu więzi międzyludzkie;
aspekcie duchowym – skupiającym −	
się na perspektywie transcendental-
nej ojcostwa jako aktu twórczego wy-
kraczającego poza powstanie istoty 
materialnej;
aspekcie pedagogicznym – zajmujący −	
się rolą ojca w wychowaniu dziecka 
i kształtowaniu jego zdolności spo-
łecznych. 

Każdy z powyższych aspektów jest 
bardzo istotnym elementem ojcostwa, 
który powinien być starannie rozwija-
ny28.
Papież Jan Paweł II podejmując proble-

matykę rodziny, akcentuje następują-
ce funkcje związane z pełnieniem roli 
ojcowskiej w rodzinie:
odpowiedzialność za poczęte życie, −	
troskliwe pełnienie obowiązku wy-
chowawcy wspólnie z żoną,
praca zawodowa, ale z zastrzeżeniem, −	
że jest to praca, która buduje, tworzy 
więzi rodzinne, służy rodzinie, nie może 
być podejmowana kosztem rodziny,
mężczyzna – ojciec ma dawać świa-−	
dectwo dojrzałego życia chrześcijań-
skiego29.
Według ks. M. Wolickiego ojciec w ro-

dzinie spełnia funkcję rodzinno twór-
czą, podtrzymującą, prokreacyjno – 
opiekuńczą oraz wychowawczą. Kolejne 
stanowisko natomiast ukazuje stereo-
typ ojca, w którym zwraca się uwagę na 
dwie podstawowe funkcje realizowane 
przez niego: funkcję żywiciela rodziny, 
przejawiającą się tym, że mężczyzna – 
ojciec jest materialnie odpowiedzialny 
za własną rodzinę oraz funkcję karną 
w stosunku do własnych dzieci. Można 
powiedzieć, iż takie ujęcie dzisiaj nie 
ma już zastosowania, gdyż funkcje oj-
ców ściśle związane z pełnieniem przez 
nich roli rodzicielskiej znacznie się po-
szerzyły30.

Na uwagę zasługuje także stanowisko 
ks. Bronisława Mierzwińskiego, który 
pisze, że ojcostwo jest specyficzną funk-
cją mężczyzny i oznacza:
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zajęcie właściwego miejsca w mał-−	
żeństwie i rodzinie,
poczęcie dziecka,−	
otoczenie dzieci i ich matki troskliwą −	
opieką,
utrzymanie i wyżywienie członków −	
rodziny, 
pełne współuczestnictwo (z matką) −	
w procesie wychowania dzieci31.
Na podstawie przemyśleń dotyczą-

cych funkcji ojca w rodzinie według róż-
nych autorów, które wyżej przedstawio-
no można stwierdzić, że najważniejsze 
z nich to: funkcja prokreacyjna, utrzy-
mania materialnego i ochrony rodziny 
oraz funkcja wychowawcza. Funkcja 
prokreacyjna zakłada odpowiedni roz-
wój mężczyzny od najwcześniejszych 
lat poprzez okres młodości a zwłaszcza 
narzeczeństwa. Mężczyzna powinien 
mieć świadomość swej odpowiedzialno-
ści za wybór momentu poczęcia dziec-
ka. Funkcja ta zakłada też całą troskę 
o żonę w okresie ciąży i porodu a konty-
nuacją tej funkcji jest opieka nad żoną 
i niemowlęciem po powrocie ze szpitala 
do domu. Bardzo ważną rolę w tej funk-
cji odgrywa odpowiedzialność mężczy-
zny, męża i ojca. 

Drugą funkcją istotną w rodzinie jest 
funkcja utrzymania i ochrony rodziny. 
Najważniejszym jej czynnikiem jest pra-
ca. Stanowi ona źródło utrzymania jej 
członków i odgrywa ważną rolę w wy-
chowaniu rodziny. Ojciec uczy dziecko 
szacunku dla pracy i jej owoców. Nato-
miast ochrona rodziny polega nie tylko 
na obronie żony i dzieci, mienia przed 
agresją zewnętrzną czy katastrofą lo-
sową, ale przed różnymi wpływami de-
strukcyjnymi zagrażającymi rodzinie ze 

strony świata współczesnego na płasz-
czyźnie moralnej, społecznej i politycz-
nej. Natomiast w funkcji wychowawczej 
rodzice mają pierwsze i podstawowe 
prawo do wychowania. A ojciec odgry-
wa bardzo ważną rolę w procesie wy-
chowawczym. Ojciec bowiem dostarcza 
dziecku tych bodźców i wzorów w jego 
rozwoju społecznym i moralnym, któ-
rych matka nie może zaoferować.

Jednym z najważniejszych zadań ojca 
jest po prostu być z dzieckiem. Dzięki 
obecności ojca dziecko od razu wchodzi 
w taki sposób życia, jaki jest naturalny 
dla człowieka – w grupie ludzkiej. Przez 
ojca jego kontakt ze światem wzbogaca 
się, gdyż dziecko jest kochane i samo ko-
cha jeszcze jedną osobę, a także dlatego, 
iż widzi, że rodzice się kochają, że nie 
tylko ono liczy się na świecie. Tak więc 
być ojcem – to od początku umieszczać 
dziecko we właściwym kontekście spo-
łecznym, stawiającym większe wyma-
gania niż kontakt z tylko jedną kochają-
cą osobą32. Ojciec uczy dziecko kierować 
się nie tylko sercem, ale także rozumem. 
Ojciec służy dziecku ucząc je mądrze 
żyć. Zdolność kochania i mądrego kie-
rowania własnym życiem czyni z syna 
dojrzałego mężczyznę, a z córki dojrza-
łą kobietę. Zadaniem ojca nie jest dziś 
jednak przekazywanie wiedzy szkolnej, 
umiejętności technicznych czy uczenie 
syna zawodu. Tę rolę niemal w całości 
przejęły szkoły, uczelnie, uniwersytety. 
Ojciec spełnia rolę mistrza przez to, iż 
z jednej strony kształtuje osobowość 
dziecka: uwrażliwia jego sumienie, uczy 
uczciwości, odpowiedzialności, roze-
znania wewnętrznego, sprawiedliwego 
i prawnego traktowania ludzi; z drugiej 
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strony zaś uczy sztuki życia w świecie: 
wyprowadza dziecko z domu, otwiera 
przed nim świat, uczy sztuki rozeznania 
i orientacji w świecie. Ojciec uczy poru-
szania się po świecie33.

We współczesnym świecie pełnym 
pośpiechu i pogoni za dobrami mate-
rialnymi rodzice muszą dużo czasu po-
święcić swoim dzieciom i mieć na nich 
dobry wpływ. Naukowcy udowodnili, 
iż bardzo ważne w życiu dziecka jest 
jego pięć pierwszych lat. Mianowicie 
dzieci, które przed piątym rokiem ży-
cia przywiązały się do ojców, częściej 
cechują się pewnością siebie, są lubia-
ne w szkole, niż dzieci mające słaby 
kontakt z tatą. Ojciec jest potrzebny 
w życiu dziecka dlatego, że wpływa na 
jego przygotowanie do późniejszych ról 
społecznych jakie przyjdzie mu w życiu 
spełniać. Dziecko niezwykle uważnie 
obserwuje rodziców, wyciąga wnioski 
i bierze z nich przykład. Dzięki obser-
wacji dziecko uczy się ról społecznych. 
Aby były one prawidłowo ugruntowa-
ne, niezbędny jest kontakt malucha 
z obojgiem rodziców. „Ojciec musi dbać 
o spójność i przejrzystość swojego od-
działywania. Takie zachowanie wymaga 
jednak od ojca większej świadomości 
siebie oraz głębszej ojcowskiej intu-
icji. Tę zaś zdobywa się jedynie poprzez 
głębsze poznanie siebie. Dobre rela-
cje ojca z dziećmi wymagają od niego 
większego wysiłku w poznaniu siebie 
i pracy nad sobą oraz maksymalnego za-
angażowania jego męskiej i ojcowskiej 
intuicji. Wychowawcze oddziaływanie 
ojców nieraz bywa znacznie osłabione 
ich etycznymi odruchami i reakcjami”34. 

Brak obecności ojca w życiu dziecka 
jest dla niego bardzo krzywdzące i wpły-
wa na dalsze jego życie. Dobry ojciec 
musi więc być obecny. Musi mieszkać 
w tym samym, co dziecko mieszkaniu. 
Jest to warunek niewystarczający, ale 
konieczny. Musi być obecny fizycznie 
i psychicznie zaangażowany. Musi być 
blisko, nie bez przerwy oczywiście – po-
winien przecież pracować i zajmować 
się wieloma ważnymi sprawami, ale 
trzeba, aby był dostępny dla dziecka35. 

„Ojciec powinien być – po pierwsze – 
obecny w rodzinie, a po drugie - powi-
nien być wsparciem dla rodziny, przez 
to, kim jest, że jest autorytetem. Auto-
rytetem jest nie dlatego, że mówi: „ja 
tu rządzę”, a gdy dziecko zapyta o jakiś 
uzasadnienie odpowiada: „bo ja ci to 
mówię”, ale poprzez własną wartość – 
dlatego że jest wzorem uczciwości, pra-
cowitości, pobożności, prawdomówno-
ści. (…) Dobry ojciec kocha, jest współ-
czujący i opiekuńczy; dający wolność 
nie przez słabość, ale przez szacunek. 
Zawsze wierny, czuły, miłosierny i prze-
baczający”36. 

Czasy w jakich dziś żyjemy dopro-
wadziły do zachwiania postawy ojca 
w związku z kryzysem ojcostwa, niektó-
re funkcje musiały ewoluować. Jednak 
warto nakreślić problem kryzysu ojco-
stwa, aby zrozumieć zmianę tych funk-
cji. Współcześnie jednak rodzina w tym 
tradycyjnym kształcie traci rację bytu 
ze względu na głębokie przemiany spo-
łeczne, które rozpoczęły się wraz z na-
dejściem epoki industrializacji. Od XIX 
wieku ojcowie coraz powszechniej po-
dejmowali pracę poza domem, co osła-
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biło ich więzy z rodzinami i sprawiło, że 
rodzicom dominującym, mającym fak-
tyczną władzę w rodzinie została matka. 
Podstawową sferą aktywności, rzutują-
cą na męską tożsamość, stała się praca 
zawodowa i związana z nią rywalizacja, 
dążenie do osiągnięcia sukcesu37. 

Następną, ważną przyczyną kryzysu 
ojcostwa jest kult sukcesu zawodowe-
go, który wraz z rozwojem technicz-
nym wytworzyła cywilizacja europej-
sko – amerykańska. Sukces zawodowy 
i rywalizacja z nim związana całkowi-
cie pochłania życie i działalność wielu 
mężczyzn. W wyniku pogoni za sukce-
sem rola więzi emocjonalnych w życiu 
mężczyzny, męża i ojca, schodzi nie-
raz na dalszy plan. Więzi uczuciowe – 
także te najważniejsze – małżeńskie, 
rodzicielskie, przyjacielskie – zostają 
podporządkowane sukcesowi38. Niewąt-
pliwie ważny wpływ na kształtowanie 
się tożsamości mężczyzny, a więc także 
ojcostwa miał u nas totalitarny system 
komunistyczny39.

Skutki kryzysu ojcostwa mają bardzo 
negatywny wpływ na funkcjonowanie 
dzieci, zwłaszcza chłopców, którzy póź-
niej też mają być ojcami. „Efektem wy-
cofania się mężczyzny z ojcostwa w wy-
niku „zawłaszczania” ich tradycyjnych 
funkcji przez kobiety jest nieobecność 
ojca w procesie wychowania dziecka. 
Brak udziału ojca w procesie wychowa-
nia dziecka prowadzi do licznych ujem-
nych konsekwencji dla rozwoju dziecka. 
W przypadku wyraźnie zaznaczonej 
nieobecności ojca dziecko dotknięte jest 
większym ryzykiem zaburzeń w przy-
stosowaniu społecznym, braku uzna-

nia dla autorytetów, nadpobudliwości, 
agresywności, stanów depresyjnych, 
lękliwości, braku poczucia bezpieczeń-
stwa, częstszych niż u dzieci wychowy-
wanych przy aktywnym udziale obojga 
rodziców niepowodzeniach w nauce”40.

Podsumowując należy dodać, że ojciec 
ma znaczący wpływ i odgrywa istotną 
rolę w życiu i wychowaniu dzieci. Obec-
ność mężczyzny, który pełni funkcję 
męża, ojca jest niezbędna do normal-
nego życia rodziny. Należy pamiętać, 
że każda chwila poświęcona dziecku 
jest dla niego bardzo ważna. Sprawia, 
iż dziecko czuje się kochane, wie, że 
w każdej chwili może liczyć na obojga 
rodziców, nie tylko na mamę. To właśnie 
dzięki niemu, dziecko kształtuje swoje 
postawy życiowe, uczy się zasad i norm 
moralnych. Każdy ojciec powinien być 
świadomy tego, że wywiera ogrom-
ny wpływ na rozwój swojego dziecka. 
Istotne jest, aby pamiętał o tym przez 
cały okres wychowawczy. Aby proces 
wychowania przebiegał we właściwym 
kierunku ojciec powinien być nie tylko 
wychowawcą, ale i przyjacielem dziec-
ka. Niezaprzeczalnym zadaniem współ-
czesnego ojca jest wytworzenie w ro-
dzinie atmosfery bezpieczeństwa, a tak-
że uczestnictwo we wszystkich trudach 
życia rodzinnego. Zaangażowanie męż-
czyzn jest tak ważne ponieważ przynosi 
pozytywne efekty nie tylko im samym, 
ale przede wszystkim ich dzieciom. Za-
daniem ojca bowiem jest dostarczanie 
dziecku takich wzorów oraz bodźców 
w jego rozwoju moralnym i społecz-
nym, których matka nie jest w stanie 
ofiarować. Warto też spróbować wal-
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czyć z dzisiejszym kryzysem ojcostwa, 
gdzie ciągła gonitwa za lepszym bytem 
ma negatywne skutki na wychowanie 
dziecka i na relacje ojciec – dziecko. 

ku ZakońcZeNIu
Rodzina stanowi pierwsze i zasadni-

cze środowisko wychowawcze. W jej 
skład wchodzą przede wszystkim ro-
dzice, czyli matka i ojciec, ale także ich 
dziadkowie. Jednym z podstawowych 
atutów rodziny, który ma przewagę 
nad innymi środowiskami wychowaw-
czymi jest jej wczesne oddziaływanie 
na osobowość dziecka. Rola rodziny 
w kształtowaniu osobowości dziecka 
jest dlatego większa, bo oddziałuje już 
we wczesnym okresie rozwojowym. 
W tym czasie dziecko jest skłonne do 
naśladownictwa i podatne na wpływy 
otoczenia. Troską rodziców jest przede 
wszystkim dbanie o dziecko, a szczegól-
nie jego prawidłowy rozwój. Zarówno 
rola matki, jak i ojca w wychowaniu 
dziecka ma istotny wpływ na jego roz-
wój. Ojciec powinien brać czynny udział 
w wychowaniu i opiece nad dzieckiem, 
aby mogło ono prawidłowo rozwijać się 
emocjonalnie i społecznie. Zaniedbania 
wychowawcze ze strony ojca mają na 
dziecko równie niekorzystny wpływ, 
jak w sytuacji, gdy brak jest drugiego 
rodzica. Ojciec ma do spełnienia bardzo 
ważną funkcję w życiu dziecka, dlatego 
w żadnym przypadku nie może zastąpić 
jej matka. 

Rola ojca w rozwoju i wychowaniu 
dziecka ma bardzo istotne znaczenie. 
W całym procesie kształtowania spo-
łecznego, moralnego, intelektualnego 
czy fizycznego. Wbrew kryzysowi ojco-
stwa o czym często się mówi, ojciec jest 

ważną osobą dla dziecka, który podej-
muje istotne czynności związane z jego 
formacją. Ważne jest także stwierdzenie 
faktu, że ojciec jest także wychowawcą, 
który uczestniczy w wychowaniu dziec-
ka, podejmuje różne działania prowa-
dzące do ukształtowania osobowości 
dziecka. Zaangażowanie ojców w wy-
chowanie dziecka pozwala im często na 
nowo odkryć sens swojego powołania.

Należy mocno podkreślić, że rola ojca 
w rozwoju i wychowaniu dziecka to 
bardzo ważny i potrzebny temat szcze-
gólnie w obecnym kryzysie ojcostwa. 
Wciąż brakuje wyczerpujących badań 
odnośnie roli ojca w wychowaniu dzie-
ci na różnych poziomach jego rozwoju. 
Nie trzeba nikogo przekonywać, że rola 
ojca w życiu dziecka ma wiodące zna-
czenie dla jego rozwoju osobowego. 
Obecność ojca jako mężczyzny, który 
pełni funkcję męża, ojca jest niezbędna 
do normalnego życia rodziny. Należy 
pamiętać, że każda chwila poświęcona 
dziecku jest dla niego bardzo ważna. 
Sprawia, iż dziecko czuje się kochane, 
wie, że w każdej chwili może liczyć na 
obojga rodziców. To właśnie dzięki nie-
mu, dziecko kształtuje swoje postawy 
życiowe, uczy się zasad i norm moral-
nych. Każdy ojciec powinien być świa-
domy tego, że wywiera ogromny wpływ 
na rozwój swojego dziecka. Istotne jest, 
aby pamiętał o tym przez cały okres 
wychowawczy. Aby proces wychowania 
przebiegał we właściwym kierunku, oj-
ciec powinien być nie tylko wychowaw-
cą, ale i przyjacielem dziecka. Niezaprze-
czalnym zadaniem współczesnego ojca 
jest wytworzenie w rodzinie atmosfery 
bezpieczeństwa, a także uczestnictwo 
we wszystkich trudach życia rodzinne-
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go. Zaangażowanie mężczyzn jest tak 
ważne ponieważ przynosi pozytywne 
efekty nie tylko im samym, ale przede 
wszystkim ich dzieciom. Zadaniem ojca 
bowiem jest dostarczanie dziecku takich 
wzorów oraz bodźców w jego rozwoju 
moralnym i społecznym, których matka 
nie jest w stanie ofiarować. Warto też 
spróbować walczyć z dzisiejszym kryzy-
sem ojcostwa, gdzie ciągła gonitwa za 
lepszym bytem ma negatywne skutki na 
wychowanie dziecka i na relacje ojciec 
– dziecko.

StreSZcZeNIe
Rola ojca w rozwoju i wychowaniu 

dziecka zawiera w sobie postulat okre-
ślonej roli ojcowskiej zmierzającej do 
tworzenia sytuacji i warunków sprzy-
jających wychowaniu dziecka, do tego, 
aby ono mogło rozwijać się prawidłowo 
i bezpiecznie. To właśnie, że dziecko wy-
chowuje się w rodzinie pełnej, z najbliż-
szymi mu osobami w domu rodzinnym 
realizowany może być prawidłowy pro-
ces wychowania. Proces ten w znacz-
nym stopniu zależy od poziomu kultury 
pedagogicznej ojców. Dlatego ważny 
jest poziom świadomości wychowaw-
czej ojców, umiejętność nawiązywania 
z dzieckiem relacji interpersonalnych. 
Jego kultura pedagogiczna ma ogrom-
ny wpływ na los dziecka. Przez kultu-
rę pedagogiczną rozumie się obecność 
i uczestnictwo rodziców w wychowywa-
niu dzieci, opiekę nad nimi, stosowanie 
metod wychowawczych, nagród i kar. 
Ażeby ojcowie mogli podnieść swój po-
ziom kultury pedagogicznej, aby mogli 
lepiej wychowywać swoje dzieci nale-
ży ich wspomóc w procesie nabywania 
wiedzy o rozwoju dziecka, ciągłego jej 

uaktualniania z nowymi wyzwaniami 
wychowawczymi. Również należy stwa-
rzać sytuacje, w których ojcowie będą 
mogli wymienić się z innymi ojcami 
swoimi doświadczeniami opiekuńczo – 
wychowawczymi. 

Summary
The role of father in the process of de-

velopment and upbringing of the child 
contains the requirement of the definite 
father’s role, aimed at the creation of 
the situation and conditions conducive 
to the upbringing of the child, so that it 
would be able to develop in a right way 
and in safety. The right process of the 
child’s upbringing can be realized when 
the child is being raised in a complete 
family, along with the closest persons in 
the family home. This process to a large 
extent depends upon the level of the fa-
thers’ pedagogical culture. That is why 
it is important for the fathers to have 
the appropriate level of the pedagogical 
consciousness, their ability to establish 
interpersonal relations with the child. 
Father’s pedagogical culture has tremen-
dous influence upon the child’s fate. By 
pedagogical culture we understand par-
ents’ presence and participation in the 
child’s upbringing, care about them, the 
use of the upbringing methods, punish-
ments and rewards. In order for the fa-
thers to upgrade their level of the peda-
gogical culture, so that they would better 
raise their children, they should be sup-
ported in the process of accumulating 
knowledge on the child’s development, 
its constant upgrading with the new 
pedagogical challenges. It is equally im-
portant to create situations in which the 
fathers would be able to share amongst 
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themselves their experiences in the field 
of raising their children.

bIblIografIa
Augustyn J., Ojcostwo. Aspekty pedago-

giczne i duchowe, Kraków 2006.
Bogucka M., Gorsza płeć, Warszawa 2005.
Braun–Gałkowska M., Być ojcem, [w:] D. 

Kornas – Biela (red), Oblicze ojcostwa, 
Lublin 2001.

Delumeau J., Roche’a D.(red), Historia 
Ojców i Ojcostwa, Warszawa 1995.

Dziadzio A., Historia powszechna pra-
wa, Warszawa 2008.

Fuszara M., Nowi mężczyźni, Warszawa 
2008.

Jundziłł J., Żołądź–Strzelczyk D. (red), 
Dziecko w rodzinie i społeczeństwie. 
Starożytność - Średniowiecze, Byd-
goszcz 2002.

Kargol Z., Świadome ojcostwo, [w:] J. 
Zimny (red), Ojcostwo powołanie czy 
zadanie, Stalowa Wola 2013.

Kornas – Biela D., Współczesny kryzys 
ojcostwa, [w:] Oblicze ojcostwa, Lu-
blin 2001.

Korzeniewska W. (red), Rodzina, Histo-
ria i współczesność. Studium mono-
graficzne, wyd.„Impuls” Szuścik U. 
Kraków 2006.

Krajewska A. (red), Nowi mężczyźni? 
Zmieniające się modele męskości we 
współczesnej Polsce, Warszawa 2008.

Krzysteczko H., Modele i wartości rodzi-
ny dawnej i współczesnej, [w:] Rodzi-
na. Historia…, s. 134.

Pospiszyl K., Ojciec a wychowanie dziec-
ka, Warszawa 2007.

Pospieszył K., O miłości ojcowskiej, War-
szawa 1976.

Sosnowski T., Ojciec we współczesnej 
rodzinie, Warszawa 2011.

Stanula E., Rodzina kształtująca system 
wartości w ujęciu św. Jana Chryzosto-
ma, pod red. J. Jundzilła, Wychowanie 
w rodzinie od starożytności po wiek 
XX, Bydgoszcz 1994.

Żołądź D., Rodzina szlachecka jako śro-
dowisko wychowawcze (XVI – XVII 
w.), [w:] Wychowanie w rodzinie…,

Rodzina jest sobą, jeżeli buduje się na takich odniesieniach, 
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wychowania, który stanowi podstawowy cel rodziny  

i jej pierwszorzędne zadanie. 

(Jan Paweł II)
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Wstęp
Niejednokrotnie przemilczany temat 

przebaczania i pojednania nabiera obecnie 
pierwszoplanowej rangi w związku z odzy-
skiwanym w społeczeństwie zainteresowa-
niem problemami dialogu, sprawiedliwo-
ści, zwłaszcza miłości i miłosierdzia. W ob-
liczu dokonującej się w Kościele odnowy, 
którą niesie ze sobą nowa ewangelizacja, 
wymaga to od wierzących i ich wspólnot 
nieustannego świadczenia bliźnim „miło-
ści miłosiernej”. Wzmaga się dziś uwaga 
wokół ludzkiej wrażliwości wobec szerzą-
cego się cierpienia i nędzy, i nie tylko tego 
cielesno- materialnego, lecz przede wszyst-
kim duchowego, którego wciąż przyby-
wa w świecie galopujących przemian, ale 
jakże spragnionych Bożej transcendencji. 
Paradoksem i zarazem wymownym zna-
kiem ery potęgi ludzkiego umysłu i jego 
wynalazków stało się przypisywanie wiel-
kiej rangi chrześcijańskiemu miłosierdziu. 
Zwłaszcza od łagiewnickiego powierzenia 
świata przez Jana Pawła II Bożemu Miłosier-
dziu, nie jest już ono przejściową modą czy 
przymiotem, którego mogłoby zabraknąć 

w postaci aktów stałego przebaczania i po-
jednania. Przypomina nam o tym nieustan-
nie idea Boga Miłosierdzia, którą uobecniał 
Kościół od swego zarania w sakramencie 
Pojednania. Kiedy już życie wewnętrzne 
człowieka zamyka się w jego własnych 
interesach i braknie miejsca dla innych, 
zwłaszcza wobec wszelkiego rodzaju ubó-
stwa, wrażliwości wobec grzechu i cier-
pienia, wtedy zaczyna słabnąć głos Boga, 
nie doświadcza się radości Dobrej Nowiny, 
zanika w ludziach pęd do czynienia dobra. 
Jest to zdecydowany symptom osłabienia 
ludzkiego ducha miłosierdzia, w którym 
rolę fundamentalną odgrywają ludzkie ge-
sty przebaczania, ugody i wspólnego kro-
czenia naprzód. Ludzie, którzy są stale na-
rażeni na te zniewolenia grzechu, stają się 
często osobami urażonymi, zniechęconymi 
do innych, bez chęci do życia, agresywnymi 
i wrogimi wobec otoczenia... Jak uczy Fran-
ciszek w adhortacji Evangelii Gaudium 2: nie 
jest to wybór godnego i pełnego życia; nie jest 
to pragnienie, jakie Bóg żywi względem nas; 
nie jest to życie w Duchu rodzące się z serca 
zmartwychwstałego Chrystusa.

WArtOść PrzebAczeniA 
i POjednAniA W PryzmAcie 
WsPółczesnOści
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cą licencjacką. W l. 1975-2008 pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej KUL w Lublinie na stanowi-
sku kustosza zaś w r. 1982 doktorat. W r. 2002 kolokwium habilitacyjnego w Papieskiej Akademii 
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formy i metody ewangelizacyjne Kościoła, ewangelizacja parafii. Od 2005 r. pracownik WZNoS 
KUL w Stalowej Woli. Autor ok. 200 pozycji naukowych, popularno-naukowych, haseł, prasówek, 
bibliografii przedmiotowych i podmiotowych, recenzji, itp.

Prof. dr hab. zbigniew narecki –  KUL StaLowa woLa
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Przypomnijmy więc ważniejsze i jed-
nocześnie wiekopomne wątki dotyczące 
chrześcijańskiego przebaczania i pojed-
nania, które w perspektywie nowo ewan-
gelizacyjnej odnowy sakramentu Pojed-
nania przedkłada do życia wierzących 
i ich wspólnot Kościół współczesny. Komu 
innemu jak nie wierzącym należałoby 
wciąż przypominać regułę miłosierdzia, 
która wynika z najważniejszego przyka-
zania wiary. Świat obecny często jej nie 
poznaje lub odrzuca, a wiadomo, że nie 
ma większej obrazy Boga niż zwątpienie 
w Jego miłosierdzie, które wyrażają na co 
dzień ludzie niewrażliwi na akty przeba-
czania i pojednania. Warto byłoby raz jesz-
cze przyjrzeć się tym niezwykle istotnym 
kwestiom ludzkim poprzez pryzmat dyle-
matów współczesności, których odrzuca-
nie może mieć dla niej zgubne skutki na 
przyszłość. 

 
1. cZym jeSt prZebacZeNIe I pojedNaNIe

Wymiar psychologiczny. Najczęściej 
zwraca uwagę rozumienie przebaczenia 
w znaczeniu psychologicznym, które doty-
czy zmiany nastawienia z negatywnego 
na pozytywne w sferze myślenia, uczucia 
i zachowania wobec osób, które wyrządzi-
ły bądź doznały krzywdy i niesprawiedli-
wości. Aczkolwiek jest to problem sięgają-
cy początków rodzaju ludzkiego, niemniej 
jednak głębsze jego rozumienie datuje się 
na lata osiemdziesiąte ubiegłego stulecia, 
kiedy zaczęto w psychologii i psychotera-
pii podkreślać jego rolę w radzeniu sobie 
z doznawanymi zranieniami, z psychiczny-
mi okaleczeniami. Zatem przebaczenie to 
nie tylko krzywda pochodząca z zewnątrz, 
lecz postawa radzenia sobie samemu ze 
zranieniem, które wiąże się z krzywdą do-
znawaną od innych z powodu niewłaści-
wego postępowania; dlatego zwykło utoż-

samiać się je z pojednaniem, chociaż nie 
zawsze dochodzi do zewnętrznego aktu 
pojednawczego z osobą krzywdzącą.

W celu lepszego rozumienia przebacze-
nia, warto połączyć je z pojęciem pojedna-
nia. Otóż częste przekonanie, że pojęcia 
te stanowią nierozłączną całość wynika 
z tych okoliczności, kiedy osoby chcący 
przebaczyć oczekują na spełnienie określo-
nego warunku, m. n. w postaci przeprosin, 
prośby, skruchy. Moment takiego zadość-
uczynienia będzie istotny, aczkolwiek nie 
zawsze zaistnieje, ponieważ powstaną sy-
tuacje, kiedy osoba krzywdząca nie będzie 
w stanie być fizycznie z racji obiektyw-
nych, np. ciężka choroba, daleki wyjazd, 
śmierć. Pojawią się zatem okoliczności, 
które wymuszą na niej bezwarunkowość, 
bądź niemożność satysfakcjonującego 
spotkania pojednawczego.

Istnieje też relacja przebaczenia z poję-
ciem zapomnienia. Nie raz bowiem prze-
baczenie nie oznacza pełni przebaczenia, 
kiedy człowiek korzystający z własnego 
doświadczenia życiowego, zakoduje je 
w swojej pamięci. Owa pamiętliwość nie 
posłuży wtedy do tego, aby proces pojed-
nawczy mógł dokonywać się z korzyścią 
psychiczną dla obu stron.

Pojęciem najważniejszym, bowiem prze-
sądzającym i finalizującym analizowany 
problem wyraża niewątpliwie ludzka po-
stawa bezinteresowności, który wyraża 
najlepiej miłosierdzie. Określenie to, zwane 
w nauce współczesnych papieży też miło-
ścią miłosierną - które z racji na swą wy-
jątkową rangę nie raz wspomnimy - spo-
tykamy w encyklikach Dives in misericordia 
Jana Pawła II (1980), Deus Caritas est Bene-
dykta XVI (2005) i w adhortacji Franciszka 
Evangelii Gaudium (2013). 

Chociażby powyższe rozróżnienia wska-
zują na złożoność i wielopłaszczyznowość 
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procesu przebaczania i pojednania. Dlate-
go nauki psychologiczne, które wskazują 
na jego różnorodność, wyróżniają kilka 
etapów: 1/ doznanie i uznanie krzywdy; 2/ 
podjęcie decyzji pojednawczej; 3/ wzajem-
ne uświadomienie przeszkód stojących na 
jej drodze; 4/ i co najtrudniejsze - pojed-
nanie się z samym sobą, tj. przebaczenie 
sobie samemu 5/ uzmysłowienie sobie 
skutków braku przebaczenia wraz z ko-
rzyściami płynącymi z faktu pojednaw-
czego. Warto też wskazać na ważniejsze 
czynniki sprzyjające pogodzeniu się, jakie 
strony procesu muszą posiadać i uwzględ-
niać w tym celu, aby ów proces ułatwić 
lub zasymilować. Będą to m. in.: empatia; 
umiejętność poznawania siebie i innych; 
zdolności komunikacji interpersonalnej, 
a nie skłonność do uporczywego milczenia 
i zaciętości; uznanie własnych ograniczeń 
i determinacja w czynieniu porozumienia 
oraz zgody jako przeciwwagi na upór, 
mściwość, eksponowanie własnego ego; 
rzeczywista siła dojrzałości duchowej, 
żywej wiary religijnej. Z przyczyn utrud-
niających proces wymienia się: czas i roz-
miar doznanego zła; skłonność, zwłaszcza 
negatywizm i pesymizm, w ocenie innych 
i świata; brak wiary w człowieka i czynie-
nia przez niego dobra; nadmierny ego-
centryzm i deficyty w poczuciu własnej 
tożsamości; mierzenie spraw kategoria-
mi własnych pragnień i korzyści, których 
uszczerbek przyniosła doznana krzywda; 
chęć pozbawienia krzywdziciela prawa 
do godności i rozwoju, a nieświadomie - 
siebie samego; wysoki poziom frustracji 
i neurotyzmu powodowany niskim po-
ziomem samooceny, samorealizacji; brak 

wiary religijnej i towarzyszący temu pro-
cesowi mizerny poziom kreatywnego wy-
korzystywania własnych cnót moralnych, 
uduchowienia lub uspołecznienia; słowem 
- objawy infantylizmu obejmujące dojrza-
łość i odpowiedzialność osobową jednost-
ki, które wyrażą się w postaci: hipokryzji, 
bigoterii, braku wyższych zainteresowań 
i dążeń, pruderii duchowo- religijnej, ule-
gania używkom oraz wszelkiej komercji 
i miernocie społeczno-moralnej1.

Wymiar duchowy. O czym pisze się w li-
teraturze konfesyjnej, najczęściej rozu-
mie się przebaczenie jako odpuszczenie 
grzechów, które jest atrybutem samego 
Boga. Chrystus dokonujący na Krzyżu po-
jednania z ludzkością, przekazał uczniom 
w swoim Imieniu misję głoszenia i władzę 
udzielania przebaczenia. Zanim konkret-
nie to dokona się, musi człowiek wpierw 
nawrócić się i pojednać z samym Bogiem. 
Otrzymuje taką możliwość Kościele z chwi-
lą Chrztu Świętego, a potem dzięki sakra-
mentom i praktykom /Eucharystia, modli-
twa, post i jałmużna/, zwłaszcza dzięki 
sakramentowi Pojednania. Są to istotne 
warunki wzrostu duchowego chrześcijan, 
natomiast w relacjach społecznych - akty 
darowania winy osobom, które dopuściły 
się przewiny względem bliźnich i Boga. 
W tym procesie kluczowymi są: uznanie 
słabości własnej i drugich; dostrzeżenie 
swoich skłonności do popełniania grze-
chów; pozostanie w stałej dyspozycyjno-
ści do naprawy grzesznego stanu. Doko-
nujące się - na wzór Bożego miłosierdzia 
- przebaczenie jest wymogiem moralnym, 
warunkiem autentyzmu życia ze względu 
na ciągłą potrzebę otrzymywania rozgrze-



ArTICLES

42
2 Mt 5, 48.
3 zob. W. zyzak, Przebaczenie, ii: W duchowości, W: encyklopedia katolicka, k. 604-605; por. Przebacze-

nie jest uzdrowieniem, kraków 1998; W. zatorski, Przebaczenie, kraków 2001...

szenia i związaną z tym oraz nakazaną 
przez Chrystusa konieczność uświęcania 
się. Wierzący nie może traktować takich 
aktów za mimowolny dodatek, lecz jako 
ustawiczny akt woli, której towarzyszy ból 
z powodu doznanej krzywdy, a jednocze-
śnie radość z możliwości realizacji przyka-
zania miłości wobec osób krzywdzących, 
nawet wrogich. Wierzący w ten sposób 
rozbudzą w sobie miłość pełną, jaka jest 
zdolna do aktów chrześcijańskiego po-
święcenia lub nawet heroizmu. W pro-
cesie przebaczania i pojednania istnieje 
więc szereg aktów duchowo-moralnych, 
zwłaszcza w postaci: pokory, żalu i skru-
chy, wielkodusznego wychodzenia pierw-
szemu naprzeciw winowajcy, bezwarun-
kowego darowania winy wedle zasady: 
bądźcie więc wydoskonali, jak doskonały jest 
Ojciec wasz niebieski2.

Niniejszy dar wzajemnego wybaczania 
i pojednania się z ludźmi, posiada kolosal-
nie cenną, bowiem uświęcająco-zbawczą 
rangę i skutki, gdyż zakłada w wymiarze: 
indywidualnym - uświadomienie obrazy, 
dopuszczenie władz psychiki do zrozu-
mienie niegodziwości czynu, rezygnację 
z odwetu i chęć pogodzenia się, wolę na-
prawy sytuacji i powrotu - w możliwie naj-
pełniejszym stopniu - do stanu wyjściowe-
go; społecznym - zakłada często obopólną, 
jeszcze nieprzeczutą, lecz konstruktywną 
współpracę nad własną i obcą winą; to akt 
jednocześnie wymagający i socjalizujący 
poprzez pozawerbalne lub słowne gesty 
pojednawcze, które ładzą relacje z wino-
wajcą i jego otoczeniem. Jest to nie tylko 
naprawa zaistniałej dysproporcji, która 
szkodzi więziom osobowym, lecz daje 
szansę do wzrostu w dotychczasowej spo-
łeczności ludzkiej wrażliwości, kondycji 

i poziomu społeczno-moralnego. Zgodnie 
z tymi faktami można zauważyć, że acz-
kolwiek trudne, lecz procesy pojednawcze 
przepracowane w sposób budujący, zrodzą 
u stron konfliktu faktyczną dojrzałość i od-
powiedzialność. Wzrośnie wówczas także 
gotowość i zdolność moralna podmiotów 
oraz wspólnot, które dobitnie uwiarygod-
niają świadectwa postaw pośród uczestni-
ków procesu3.

Wymiar biblijny. Jednak najważniejszym 
dla chrześcijan motywem analizowanych 
kategorii jest argument biblijny, tj. zesła-
nie Zbawiciela, które stanowi najwyższy 
akt stałego Przymierza, wiecznie wierne-
go miłosierdzia Boga. Czy można byłoby 
zatem żyć w duchu miłości miłosiernej, 
gdyby wierni nie okazywali sobie choćby 
iskry Bożego miłosierdzia? Śledząc całą hi-
storię Bożego Paktu z Ludem Wybranym, 
najwyraźniej dostrzegamy tę naukę w ży-
ciu i działalności samego Chrystusa, którą 
opisują liczne sceny i przypowieści Ewan-
gelii. Jezus jest Miłosiernym, który - bez 
względu na jakiekolwiek racje - pochyla 
się nad upadłą, zranioną i pozostawioną 
na niełaskę Złego ludzkością. Konkretnych 
aktów Jego miłosierdzia w postaci różnych 
uzdrowień i jednania z ludźmi, zwłaszcza 
z Bogiem, jest nieogarnione mnóstwo. 
Można rzec, że cały zapis Nowego Testa-
mentu to jedno wielkie przebaczanie i po-
jednywanie się grzesznego Ludu ze swym 
Bogiem. Wybaczająca i pojednawcza nuta 
miłosierdzia jest dominującym kluczem 
do zrozumienia głębi Bożego planu zba-
wienia. Dlatego niepodzielną odpowie-
dzią-postawą wyznawców - jakże daleką 
od sentymentalizmu i tanich emocji - jest 
niezachwianie wierzyć w potęgę niezgłę-
bionego miłosierdzia Bożego, który tak 
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umiłował świat, że Syna swego Jednorodzo-
nego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie 
zginął, ale miał życie wieczne4. Stąd wzorem 
do naśladowania na szlaku porzucania 
grzechu i wkraczania na ścieżki pojednaw-
czego miłowania bliźniego jest sam Bóg, 
gdzie Chrystus - jako wierne odbicie Ojca 
- wzywa abyśmy sami mogli pocieszać 
tych, którzy są w jakiekolwiek udręce, sta-
wali się pociechą za doznawane krzywdy, 
ponieważ przebaczającego pojednania do-
znaliśmy od samego Chrystusa, Który umi-
łował tak, iż życie swoje oddał za przyjaciół 
swoich5. Zatem żadna zdrada, nieszczęście 
czy krzywda, nie mogą odebrać tej pew-
ności, że miłosierdzie Boże nie wysłucha 
i nie przebaczy, ponieważ to sama krew 
Chrystusa (....) oczyszcza nas z wszelkiego 
grzechu (...). Jeśli wyznajemy nasze grzechy, 
Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je 
nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości6. 
Wątpić w to miłosierdzie to największa 
zniewaga Boga.

Stajemy nieodparcie przed faktem visce-
ra misericordiae7, tj. niestrudzonego świad-
czenia w postaci litości nad nędzą ludzką, 
przebaczania i jednania się, jeśli wiadomo, 
że gro krzywd i braku jedności wynika 
z powodowanych egoistyczną: żądzą po-
siadania, pożądliwością zmysłów i pychą 
władzy, tj. tych wszystkich niesprawie-
dliwości, nędzy oraz dyskryminacji mate-
rialnych i duchowych obejmujących całe 
społeczności, a nawet kontynenty. Zatem 
wiele dzieł dobra w świecie nie dokona 

się tak, jak powinno, gdy w sercach kon-
kretnych ludzi i ich zbiorowości zabraknie 
miłosierdzia, którzy nie poczują litości, nie 
przebaczą i nie podążą do jedności. Funda-
mentalny warunek- wymóg Boga dotyczą-
cy powszechnego uświęcenia i zbawienia, 
jest jasny i kategoryczny: byłem głodny..., 
byłem nagi..., byłem chory ...8.

2. praktycZNe ImplIkacje 
prZebacZaNIa I pojedNaNIa W śWIetle 
WSpółcZeSNej NaukI papIeży

Wprowadzenie do problemu. Jawi się 
istotne pytanie: czy można ujmować prze-
baczenie w oderwaniu od jego religijne-
go sensu, jeśli wiadomo, że istnieje ścisłe 
powiązanie pomiędzy nim a grzesznością 
ludzkiej natury. Jednoznacznie wypo-
wiada się o tym związku i wynikającymi 
zeń licznymi dyslokacjami moralnymi 
w społeczeństwie Konstytucja soborowa 
Gaudium et spes 10, w której czytamy, że 
tkwiący w grzesznych słabościach czło-
wiek cierpi rozdarcie w samym sobie, z cze-
go z kolei w tle i tak wielkich rozdźwięków 
rodzi się w społeczeństwie. Ten, czerpiący ze 
źródła grzechu pierworodnego, rozmach 
zła wymaga konieczności głębokiego na-
wrócenia - co w perspektywie odkupień-
czego dzieła Chrystusa - jest w stanie do-
prowadzać do prawdziwego przebaczania 
i pojednania pojedynczych osób i różnych 
społeczności. Przebaczenie leży u podstaw 
wszelkich dialogów: poczynając od relacji 
z Bogiem - poprzez dialog międzyosobowy 
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i wewnątrzspołeczny /zwłaszcza w rodzi-
nie/ - kończąc na zastosowaniu jego w ma-
krostrukturach społecznych. 

Wkład Jana Pawła II. Warto podkreślić 
znakomity wykład i zarazem świadectwo 
Świętego Jana Pawła II. Znamienną w na-
uczaniu papieskim kwestią jest podkre-
ślenie podstawowej przyczyny każdego 
rozłamu. W świetle opcji tzw. błędu antro-
pologicznego, przyczyną wszelkiego zła 
jest rozłam pomiędzy stworzeniem a Bo-
giem, który - z racji pierworodnej winy 
człowieka - określa się mianem grzechu. 
Zdaniem Papieża - tylko świadome i wolne 
wykorzenianie w człowieku grzeszności 
jest w stanie zrodzić w nim przebaczenie 
i zaprowadzić do wszelkiego pojednania. 
Uczy, że ścisła wewnętrzna więź głęboko 
łączy nawrócenie i pojednanie: niemożliwe 
jest rozdzielenie tych dwóch rzeczywistości 
czy też mówienie o jednej a przemilczanie 
drugiej9. Przebaczanie i godzenie się jest 
więc owocem autentycznego nawrócenia, 
a to z kolei wyraża się przez czyny pokut-
ne i modlitwy jako wyrazy łączności z Bo-
giem10. Jako ewidentne dary i inicjatywy 
Boga, znajdują swój pełny sens i dopełnie-
nie w tajemnicy Chrystusa jako Sprawcy 
wyzwolenia z wszelkiego grzechu, które-
go odpuszczanie przekazał swoim Aposto-
łom i Jego następcom11.

Z powyżej wskazanego Źródła wypły-
wa pojednawcza misja Kościoła: najpierw 
człowieka z samym sobą, potem - z bliź-
nimi oraz z całym stworzeniem. Głosząc 
to Orędzie Chrystusa, Kościół wskazuje 
jednocześnie na drogi i środki temu celowi 

służące. Najbardziej istotne to nawrócenie 
serc i pokonanie egoizmu w samym czło-
wieku, przebaczenie doznanych niespra-
wiedliwości we wnętrzu grup społecz-
nych, zwalczenie wszelkiego nieopanowa-
nia w posiadaniu dóbr, opanowanie chęci 
wyzysku wraz z niepohamowaną żądzą 
i pogonią za przyjemnościami lub domi-
nacją nad drugimi. Jako ich konsekwencję 
widać zachwianie ładu, któremu zaprze-
czają tzw. <priorytety cywilizacji miło-
ści> bądź <opcja preferencyjna na rzecz 
ubogich >. Środków tej ewangelizacyjnej 
odnowy jest cała gama w następujących 
zakresach: przepowiadania Słowa Boże-
go, sprawowania Kultu i Sakramentów, 
szerzenia Miłości i Diakonii Miłosierdzia. 
W dziele tym priorytet uzyskuje sakra-
ment Pojednania12.

 W związku z niniejszym, jawi się nieod-
parcie temat ewangelizacyjnej nobilitacji 
przebaczenia i pojednania, jaki ludzie i ich 
wspólnoty potrzebują z powodu obecnego 
kryzysu i panującego w świecie niepokoju 
społeczno-moralnego. Idąc za osiągnięcia-
mi z zakresu nauk o człowieku, najcenniej-
szym owocem przebaczenia i pojednania 
staje się odnowa więzi z Bogiem, i co za 
tym idzie - relacji społecznych. Od nich 
to rozpoczyna się pogodzenie się z sa-
mym sobą, następnie - z bliźnimi i całym 
otoczeniem. Doskonałą okazję na drodze 
wprowadzania pośród ludzi ducha pokoju 
stwarza sakramentalne Pojednanie. Acz-
kolwiek dostrzeganym z punktu widzenia 
ludzkich mód i ocen, faktem - gdzie czło-
wiek staje przed obliczem samego Boga - 
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jest sam konfesjonał jako uprzywilejowane 
i błogosławione miejsce, w którym, po znie-
sieniu podziałów, rodzi się nowy, nieskażony 
i pojednany człowiek - pojednany świat13. 

We wstępie tematu, który dotyczy odno-
wy sakramentalnej praktyki Pojednania, 
warto wspomnieć na oryginalny zarys 
nauki Świętego, który stanowi podkre-
ślenie czworakiego aspektu przebaczenia 
i pojednania: od fundamentalnej dla czło-
wieka naprawy grzesznej relacji z Bogiem 
- poprzez nieunikniony jej skutek, tj. zgo-
dę z sobą samym, odnowę więzi z ludźmi 
oraz z ich otoczeniem. Zatem pojednanie 
z Bogiem to pogodzenie się z całym stwo-
rzeniem; to szansa uznania swego grzechu 
i spełnienia podstawowych warunków do 
jego pokonania. Będą to w pełnej skali 
następujące akty: uznania winy; dokona-
nia skruchy; pełnego przyznania się do 
grzechu; zdecydowania się na poprawę; 
pragnienia zadośćuczynienia. Nie dają tej 
możliwości techniki naturalne; możliwość 
taką stwarza człowiekowi stawanie przed 
obliczem Miłosierdzia Bożego z grzechami, 
które skrywa w swoim sercu. Akty odno-
wy wymagają bezwarunkowego wsparcia 
łaski. To właśnie ludzkie serce obciążają 
przewiny płynące z wszelkiego lęku, agre-
sji, znieczulicy, braku szacunku, wrogości 
i uprzedzeń..., słowem - z zawartej w ludz-
kim egoizmie grzeszności, która dzieli. Od-
budować ludzkie serce i wspólnotę ducha 
można poprzez liczne gesty przebaczania 
i pojednania międzyosobowego oraz - po-
czynając od rodziny - między wszelkimi 
rodzajami społeczności. Niewątpliwy atut 
nauki papieskiej stanowi widzenie wagi 
i wartości pojednania nie tylko w sferze re-
lacji z Bogiem, lecz wypływających z niej 

skutków społecznych. W odnowie serc 
poprzez pokutę i nawrócenie, tkwi funda-
ment trwałości każdej odnowy społecznej 
i światowego pokoju. Zaznaczmy, że na 
owe źródło wszelkich rozłamów społecz-
nych oraz na dokonującą się w wierze na-
prawczo-pojednawczą alternatywę w po-
staci propozycji <cywilizacji miłości> 
Papież wskazywał nieustannie w swym 
27-letnim Pontyfikacie. Jak wciąż podkre-
ślał, tęsknota za przebaczaniem i pojed-
naniem stanowi znamienną i bardzo wy-
czekiwaną cechę czasów współczesnych. 
Jednakże będą te dzieła rzeczywiście peł-
ne i skuteczne w takiej mierze, w jakiej 
sami ludzie zdołają uleczyć tą pierwotną 
ranę, której podstawowym źródłem jest 
grzech14.

Konieczność nobilitacji sakramentu Po-
jednania. O przebaczeniu i pojednaniu 
napisano wiele, jednak należy zaznaczyć, 
że najistotniejszym jest tu działanie Boga, 
który przez Ducha inspiruje człowieka do 
nawrócenia. Bóg Miłosierdzia - jako źró-
dło wszelkiego przebaczenia - dokonu-
je pojednania penitenta poprzez Paschę 
Chrystusa i dary Ducha Świętego, których 
udziela za pośrednictwem modlitwy i po-
sługi Kościoła. Wtedy spowiednik jako 
szafarz miłosierdzia pozostaje sługą Bo-
żego przebaczenia; dzięki rozgrzeszeniu 
wypełnia misję Chrystusa, gdzie penitent 
zostaje ponownie włączony do żywej jed-
ności stworzeń Boga i naznaczony pełnią 
życia we wspólnocie Kościoła. Innymi 
słowy - odnawiająca łaska spowoduje 
u grzesznika skuteczne odwrócenie się od 
grzechu i nawiązanie więzi z Bogiem. Nie 
dokona się tego naturalnym wysiłkiem 
ludzkim, lecz tylko przy wsparciu Boga, 
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gdyż zarówno „zatwardziałość ludzkich 
serc” wraz z towarzyszącą człowiekowi 
utratą poczucia grzechu oraz skłonnością 
do trwania w złu, są efektami grzechu 
przeciw Duchowi Świętemu. Utrwalą one 
w penitencie samo zamknięcie się przed 
Miłosierdziem Bożym, jakie może trwać aż 
do końca jego życia; spowodują też w nim 
odmówienie przyjęcia odpuszczenia win 
w jedności z Kościołem, który ożywia 
Duch Święty. Grzesznicy dzięki łasce nie 
mogą pozostawać w pozornej i obłudnej 
kondycji wobec przebaczenia i pojedna-
nia, gdyż Duch Boży zna w pełni ludzkie 
zamysły i intencje oraz nic przed Nim złe-
go penitent nie skryje, aczkolwiek może 
okazać wszelkie zewnętrzne wymogi dys-
cypliny kościelnej i upozoruje je osobistą 
ascezą. Stajemy więc przed rzeczywistą 
rangą sakramentalnego Daru, gdzie eli-
minuje się pochopne i pozorne nawróce-
nia, które pozostawiają człowieka w oko-
wach wszelkiego zniewolenia i zamętu. 
Każde autentyczne przyjęcie Sakramentu 
winno wyzwolić duszę penitenta ze sta-
nu grzechu oraz izolacji z Kościołem jako 
Wspólnotą miłości i jedności. Zatem na-
stąpiło w pełni przebaczenie i pojednanie, 
których prologiem stała się rzeczywista 
łączność z Bogiem uwieńczona Komunią 
Świętą. Dlatego muszą nastąpić ponowne 
zaślubiny penitenta z łaskami inicjacji, 
dzięki którym poczyni on faktyczne kroki 
pojednawcze na drodze urzeczywistniania 
więzi z Bogiem i ludźmi15.

Aktualność sakralnego charakteru prze-

baczenia i pojednania. W ostatnich latach 
wskazuje się wyraźnie na konieczność 
aktów przebaczania i pojednania w życiu 
człowieka i społeczności oraz na związa-
ną z nimi potrzebę pokuty i przemiany 
duchowej. Zauważa się w nich podstawę 
i warunek zdrowego funkcjonowania jed-
nostek oraz społeczności. Widać taką po-
trzebę i wartość aktów miłości od strony 
egzystencjalnych wątpliwości, które rodzą 
liczne pytania i dowody dotyczące całej 
idei miłosierdzia, a co potwierdzają nauko-
we argumentacje o rozwoju człowieka. 
Z nich to wywodzi się potrzebę podjęcia 
tematu wejścia w sakralny wymiar prze-
baczenia i pojednania. Stąd koniecznym 
jest ukazanie problemu w świetle nowych 
doświadczeń oraz walorów duchowych 
dla człowieka, podkreślanie tych wartości 
w odniesieniach społecznych oraz w kon-
tekście odnowy sakramentu Pojednania 
łączonej z biblijno-katechetycznymi, litur-
gicznymi i ewangelizacyjnymi dziedzina-
mi życia Kościoła. Jeszcze trudniej wskazać 
całościowo na problem takiej ewangeliza-
cji, gdyż od strony jego przebiegów, związ-
ków i skutków proces ten wciąż trwa i nie 
znamy jego ostatecznych rezultatów. Co 
aktualnie zainteresuje, to trwałe powią-
zanie Sakramentu z egzystencją ludzką, 
z kształtowaniem cnót pokuty, przebacze-
nia, pojednania, zwłaszcza z towarzysząca 
im realną przemianą duchową człowieka 
w kierunku postawy bezinteresowności, 
miłosiernej miłości, w której świadcząc ni-
czego w zamian nie żąda się16.
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należy tu wskazać na obecnie pojawiające się niebezpieczeństwa umniejszające lub zniekształca-

jące wartość chrystusowego sakramentu w: spowiedziach powszechnych, tzw. <furtkowych>; 

„rozgrzeszeniach” osób żyjących we wszelkich związkach nieformalnych, powtórnych, homosek-

sualnych..; osób korzystających z nadużywających istoty sakramentu: „spowiedników”, wspólnot, 

egzorcystów, terapeutów, psychiatrów, magów, itp. 

W związku z powyższym, najważniej-
szym dla rozważań faktem będzie nieza-
przeczalna decyzja samego Chrystusa, 
a mianowicie, że nieodłącznie towarzyszą-
ce grzeszącemu człowiekowi akty pokuty 
i przemiany, przebaczania i pojednania..., 
stanowią dzięki mocy Sakramentu szansę 
i zarazem niewyczerpane źródło łaski do 
uświęcania się człowieka w społeczności 
oraz zbawienia. Główną troską ewangeliza-
cyjną Kościoła współczesnego winno być, 
aby Sakrament stawał się dla ludzi niezby-
walną i zarazem upragnioną chwilą pojed-
nania z Bogiem, która zaowocuje skutkami 
wzajemnego i zarazem bezinteresownego 
przebaczania oraz rzeczywistego pojedna-
nia. Wyzwalając związaną z tymi aktami 
radość wybaczania oraz dyspozycyjność 
do zgody, winien Sakrament prowadzić do 
Boga, być początkiem odnowy chrześcijan. 
W Sakramencie tym człowiek, który pra-
gnie wyzwolenia z grzechu, odnowy wła-
snego ducha oraz zgody z bliźnim, to reli-
gijny akt głębokiej metanoi i zjednoczenia 
z samym Bogiem. Wszystko to, co w ludz-
kiej naturze wstydliwe i mizerne, w sumie 
- przemijające i wymagające oczyszczenia 
w ogniu łaski oraz w ufnej nadziei końca 
„starego człowieka”, łączy w sobie peni-
tent dzięki Sakramentowi. Zachodzi w tej 
przemianie przedziwna symbioza tego, co 
stare i obecne; to czas gromadzony na po-
czet wiecznej szczęśliwości. Wtedy dymy 
zgliszcz grzechu pozostawia człowiek za 
sobą z nadzieją martwych powstawania 
i wiarą we wszelkie dobro, jakie uczyni 
dziś i jutro.

Wzbudzanie w ludziach - udręczonych 
winą i grzechem - perspektywy przemiany, 
a wraz z nią wzniecania wspaniałomyśl-
nej radości z możliwości przebaczania 
i pojednania, odzyskiwania utraconego 
ducha dziecięctwa Boga - to najcenniejszy 
dar Sakramentu, który winien dziś Kościół 
eksponować. Jest to nie tylko szansa po-
konywania wszechobecnego dziś kryzysu 
wobec wysiłku pokuty duchowej, ascezy, 
woli na zgodę z bliźnim. Odzyskiwanie 
rangi konfesjonału, to konkretne zadanie 
dla wszystkich zainteresowanych stron 
ewangelizacji, bowiem uświęcenie i zba-
wienie dotyczy wszystkich. Ten akt re-
ligijny nie ma w sobie równego pośród 
przeróżnych praktyk psychoterapeutycz-
nych, gdyż jest spotkaniem z samym mi-
łosierdziem Bożym. Poza tym wiadomo 
z praktyki, że wiele osób nie dopuszcza do 
siebie łez, tłumi wewnętrzną złość, zagłu-
sza smutek i rezygnację z wartości sacrum 
poprzez aktywizm, konformizm lub używ-
ki, itd. W sakramencie Pojednania można 
wraz z Jezusem te wszystkie gniewy wy-
krzyczeć, wyjść naprzeciw nadziei Zmar-
twychwstałego, stawać z własną marno-
ścią w obliczu łask dziecięctwa Bożego. 
Co zbyt często i szablonowo wyraża lite-
ratura przedmiotowa, a nie satysfakcjo-
nuje pospiesznie sprawowana spowiedź 
parafialna, np. w czasie rekolekcji, misji... 
- celem Sakramentu jest wnikanie do głęb-
szych pokładów ludzkich dusz i otwie-
ranie ich na siłę Darów, które daje Bóg. 
Taki proces nie obezwładni i nie zamknie 
penitenta w roli ofiary, lecz przyniesie mu 
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głęboką ulgę, która przeszyje go i dotrze 
do wyzwalających pokładów dziecięctwa 
Bożego. Czerpiąc bowiem z całej mocy Mi-
łosierdzia Bożego, dozna wyzwolenia „no-
wego stworzenia”. Wtedy mogą pojawiać 
się łzy, ale chyba z racji oczyszczającej ra-
dości i głosu sumienia, że Pan słyszy i na 
nowej drodze rzeczywiście Błogosławi17.

3. WychoWaNIe do prZebacZeNIa I po-
jedNaNIa

Wprowadzenie ogólne. Jawi się pod-
stawowy warunek, który dotyczy powo-
dzenia całej akcji. Jest nim konieczność 
wychowania do przebaczania i pojedna-
nia, które poczynając od rodziny, będzie 
dotyczył: uświadomienia celów, formowa-
nia sumień, doświadczania Boga i zadość-
uczynienia, przekazu pozytywnego obrazu 
Kościoła, jaki jednoczy i wprowadzania we 
wspólnotę, wyrabiania świadomości grze-
chu i unikania zła, kształtowania poczucia 
odpowiedzialności, pięknej miłości, cnoty 
czystości, wrażliwości na prawdę, piękno 
i dobro, itp. Trudno wyobrazić sobie ży-
cie człowieka i świata bez przebaczenia, 
gdzie panowałyby prawa kultywujące od-
wet i nienawiść. Wychowanie takie musi 
szanować godność osoby ludzkiej - i acz-
kolwiek nie ma charakteru aktu bezwa-
runkowego - łączy się z właściwie pojętą 
sprawiedliwością, która stanowi cel prze-
baczania. Wedle nauki Kościoła, wyklucza 
to pobłażliwość wobec zła, wszelkich zgor-
szeń, krzywd i zniewag. Zresztą w każdym 
wypadku, naprawianie wszelkiego zła lub 

krzywd jest warunkiem zgody. W ency-
klice Dives in misericordia czytamy m.in., 
że świat, z którego by wyeliminowano 
przebaczenie i pojednanie, stałby się świa-
tem zimnej, bezdusznej sprawiedliwości, 
w imię której każdy dochodziłby swoich 
praw, zaś drzemiący w różnej postaci ludz-
ki egoizm wprowadzałby prawo i racje sil-
niejszych, czyniłby społeczeństwa areną 
ustawicznej konfrontacji i walki18.

Co zatem decyduje o randze i koniecz-
ności dokonywania takich aktów? Prze-
sądzającym dlań Źródłem jest postawa 
Miłosiernego Boga wyrażająca się w na-
śladowaniu Jego w wierze i moralności, 
bowiem to On wydał światu - za zerwanie 
w grzechu Przymierza z Ludem Bożym – 
Syna Bożego. Bóg bogaty w miłosierdzie, 
nie przestaje przebaczać tym, którzy do 
Niego wracają się: On odpuszcza wszystkie 
twoje winy, On leczy wszystkie twe niemoce, 
On życie twoje wybawia od zguby, On wień-
czy cię łaską i zmiłowaniem (...). Nie postępu-
je z nami wedle naszych grzechów ani wedle 
win naszych nam nie odpłaca19.

W obliczu konieczności istnienia w świe-
cie przebaczenia - aczkolwiek będzie ono 
niejednokrotnie trudne i sprzeczne z ludz-
ką logiką - musi stawać dzisiejsze wycho-
wanie chrześcijańskie, w ogóle - ludzie, 
którzy pragną świata rzeczywiście god-
nego człowieka i społeczności, słowem 
- humanistycznego oblicza współczesno-
ści. Każde wychowanie jako „sztuka nad 
sztukami”, będzie wymagać nie tylko od-
powiedniej wiedzy - co zresztą zwykło się 
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dziś uważać - lecz talentu pedagogicznego, 
głębokich więzi uczuciowych i duchowych 
wśród podmiotów tego procesu. Jest ono 
więc relacją personalną, tj. domagającą 
się pełnej akceptacji osoby wychowanka, 
wraz z przekazywaną mu wrażliwością, 
połączoną z troską o prawdziwe szczęście 
i przyszłość człowieka. Istotą tegoż od-
działywania winien stawać się przekaz au-
tentycznych wartości: prawdy, dobra, mi-
łości, i tych szczególnych, tj. przebaczania 
i pojednania. Można zapytać: na ile można 
zauważyć wartości chrześcijaństwa w dzi-
siejszych edukacjach człowieka, a na ile od-
nosi się wrażenie, że zdominowały obecną 
oświatę i wychowanie zgubne koncepcje 
i sposoby realizacji. 

Konkrety pedagogii. Po pierwsze - staje-
my bezpośrednio przed trudnym tematem 
pedagogicznym, kiedy cała współczesna 
epoka sprzysięgła się i uważa te wartości 
za obce lub wręcz niezrozumiałe. Wynika 
to z zapominanego faktu teologicznego, 
iż Bóg i wiara religijna są czymś innym, 
pozostają w porządku stworzonym skry-
tą tajemnicą i kierują się zupełnie innymi 
kryteriami oraz zasadami życia i działania. 
Panujący wszechwładnie ludzki egocen-
tryzm i jego „duch” w postaci współcze-
snych idolatrii, stają się ostateczną miarą 
oraz regułą zmaterializowanej i tech-
nicznej cywilizacji, przynosząc z każdym 
dniem nowe, w rezultacie zwodnicze, 
zdobycze i nadzieje utwierdzające czło-
wieka w przekonaniu o własnej potędze. 
Ta <nowa wiara> nakazuje pędzić coraz 
szybciej, w sposób bezwiedny i bezmyśl-
ny. Jest to zupełnie obce idei Boga Miło-
sierdzia, bowiem na błędy, przebaczenia 
i ugody w tym wielkim warsztacie pracy 

nie ma miejsca i czasu. Wszystko ma tętnić 
rozmachem mnożenia dóbr i produktów 
ludzkiej pracy, gdzie kosztów wytwarza-
nia produktów użytkowych nikt i nic nie 
może zwolnić lub zastąpić. Towarzyszące 
tej obłędnej maszynerii wszelkie prze-
ciwieństwa stają pod ostrym nadzorem 
pysznej matematyczno-ekonomicznej 
skuteczności i wydajności i nie mogą być 
w ów proces wkalkulowane, bowiem nie 
są one vestigia Dei współczesności. Uczest-
nicząc w tym wszystkim człowiek i świat 
oddalają się w sposób mimowolny lub 
przemyślny od Boga rozpoznawanego jako 
transcendentna tajemnica Miłosierdzia. 
Stąd rodzi się ogrom potrzeb dotyczących 
niepojętnego przebaczania i międzyludz-
kiego pojednania. W związku z tym, każdy 
rodzic i wychowawca muszą zdawać sobie 
sprawę z muru, który wyrasta pomiędzy 
Bogiem i człowiekiem, czuwać nad kształ-
towaniem w dziecku wrażliwości moral-
nej, korzystać w całym procesie pedagogii 
z wszelkich twórczych elementów chrze-
ścijaństwa po to, by zachować właściwą 
hierarchię wartości, w której akty przeba-
czania i ugody posiadają ważne miejsce 
i pełnią istotną rolę. Cały ten proces kształ-
towania postawy wierzącego, tj. przyjmo-
wania wiary i jej wartości, będzie fun-
damentem coraz głębszego wchodzenia 
w świat Boga Miłosierdzia, bez którego nie 
można kontynuować dalszej autentycznej 
formacji człowieka i oczekiwać jego wzro-
stu w wierze20.

Po wtóre - w procesie wychowania chrze-
ścijańskiego wiara jest nie tylko zwykłym 
przyjęciem czy gestem. To spotkanie i ob-
cowanie z żywą osobą Boga, opowiadania 
się za Nim, które przemieniają człowieka 
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na kształt zaczynu niejako od wewnątrz. 
To nie tylko uczucie lub jałowa praktyka, 
lecz stale dokonująca się odmiana ser-
ca w sposób nie chwilowy i cząstkowy, 
lecz - stały i permanentny. Uwidacznia 
się więc wymóg określonej ascezy, tj. od-
rywania się, wychodzenia poza własne 
ego ku światu Bożej transcendencji. Owo 
umartwianie się nie jest tylko radą ewan-
geliczną dla osiągania dobrego samopo-
czucia, lecz koniecznością życia w wierze, 
o którym świadczą postacie z Biblii oraz 
liczne zastępy Świętych. Jest to wewnętrz-
na postawa człowieka namaszczona wolą 
metanoi, stałe wezwanie i oczyszczanie 
własnych intencji wypływające z dialogo-
wania z Bogiem. Stąd proces ten wymagał 
będzie bolesnego wyboru, pełnego zaufa-
nia i pójścia za Nim. Wspomnijmy, iż rze-
czywistość bezinteresownej Miłości Bożej 
świadczy o wspaniałej, choć niejednokrot-
nie dramatycznej oryginalności wycho-
wania, które uczy często tego, co trudne, 
przekraczające siebie i wychodzące śmiało 
w nieznane - ale zawsze z wszechmogą-
cym Bogiem. A takim czymś jest przeba-
czać i jednać się z drugimi. Tak jak w ty-
glu przetapiania szlachetnych kruszców, 
pośród słabości i wstrząsów nawracania 
się, dokonuje się bolesna i zarazem bło-
gosławiona przemiana wyzwalających się 
z grzechów chrześcijan.

Po trzecie - wyłania się nieoczekiwanie 
wizja pedagogii wiary, która angażuje, tj. 
wypowiada się czynem. Jeśli w procesie 
przekazu wartości moralno-religijnych mi-
łowania i przebaczania nastąpi przyjęcie 
własnych i innych słabości oraz wzajem-
ne udoskonalenie się, wtedy musi też na-
stąpić odpowiedź w postaci dialogu oraz 

przyjaźni z kimś nie tylko ukochanym i do-
brze czyniącym, lecz z nam nieprzyjaznym 
w myślach i uczynkach. Postawa otwarcia 
się wobec drugich wymaga nowego my-
ślenia i stylu życia, słowem - opcji Innego, 
tj. wzroku, ust i rąk Chrystusa. Owa epi-
phaneia to świadectwo i podpis pod dzie-
ło usprawiedliwienia. Jest wiadomo, że to 
arcytrudne zamierzenie pedagogii, aby 
doktrynę ogarniała tajemnica serca czło-
wieka, np. w modlitwie, pokucie, jałmuż-
nie. A wiadomo, że jest jeszcze trudniej-
szy etap formacji, tj. doprowadzania do 
przemiany w postaci spotkania i przyjęcia 
Boga, w sumie - całkowitego przekształ-
cania mentalności, stawania się razem 
z Nim, konkretnym przepajaniem dziecka 
normami, odruchami, zachowaniami, sło-
wem - duchem Ewangelii, po to, aby utoż-
samiając się z kerygmą nauczyło się nią 
żyć i świadczyć. Tylko ten, kto przejdzie 
całą tę drogę aż do końca, będzie w stanie 
przebaczać i jednać się na wzór Chrystusa; 
spełni swój obowiązek miłości, nawet wo-
bec nieprzyjaciół; i nic ponadto21. 

Drogi pedagogii przygotowawczej. 
W pedagogii przygotowawczej do prze-
baczania i pojednania zwraca się uwa-
gę na trzy wartości moralno-religijne: 1/ 
zdolność do skupienia wewnętrznego; 2/ 
umiejętność opanowania siebie; 3/ kształ-
towanie równowagi we władzach psy-
chicznych, zwłaszcza uczuciowych. 

Ad 1/ Potrafić przebaczać to znaczy sta-
wać się samemu budzicielem życia du-
chowego. W tym celu należy skłaniać wy-
chowanków do: milczenia i rozmyślania. 
Dzisiejsza epoka nie sprzyja milczeniu, bo-
wiem żyjemy w ciągłym zgiełku. Hałasy są 
wszechwładne w każdym miejscu i chwili 
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ludzkiego życia; w nich każdy wzrasta, pra-
cuje, wypoczywa. Zdominowanie bodźcami 
zewnętrznymi jest miażdżące, co powodu-
je, że wewnętrznie rozproszeni ludzie nie 
znają samych siebie, a tym bardziej oddala-
ją się Boga. Wprowadzanie dziecka w świat 
wartości ducha zaczyna się pod warstwą 
zmysłów, które są bombardowane cią-
gle bodźcami mediów, ludzkich krzyków, 
rozhukanej muzyki i bałamutnych rozry-
wek. Dzisiaj należy walczyć i zdobywać 
przestrzenie ciszy duchowej, a następnie 
„zagospodarowywać” je odpowiednimi 
zawartościami, które umożliwią wytwo-
rzenie w dziecku próżni lub miejsca dla 
Boga. Jest to warunek kształtujący i zara-
zem wypełniający człowieka wartościami, 
które określają jego chrześcijańskie status 
quo. Pośród nich znajdą się wartości naczel-
ne: miłości i miłosierdzia, roztropnej wspa-
niałomyślności i bezinteresowności, zgody 
i jedności. Milczenie jest też konieczne do 
myślenia w ogóle. Człowiek bez zatrzyma-
nia się w swoim życiu w sensie psychofi-
zycznym i moralnym, nie będzie w stanie 
opanować rozkojarzonej wyobraźni i myśli 
o sobie, innych i świecie. U ludzi rozgorącz-
kowanych tempem życia, wystąpi zabójczy 
brak zdolności w postaci twórczych chwil 
skupienia, wydobywania z siebie poży-
tecznych sensów i głębi, zwłaszcza aktów 
kontemplacji, postanowień, a tym bardziej 
gestów modlitewnych, które uaktywnią 
międzyosobowe więzi, empatię w okazy-
waniu skruchy i zdolności do obdarowy-
wania się dobrym słowem, gestami zgody 
i pojednania. W ludzkiej ruinie ducha nie 
ma już miejsca na takie gesty, w których 
skupienie i myślenie stanowią osnowę dia-
logu duchowego, w ogóle - wolę do pojmo-
wania logiki Ewangelii i siłę do przemiany 
wewnętrznej.

Ad 2/ Z milczeniem i rozmyślaniem jest 
powiązane ściśle opanowanie siebie. Każdy 
wysiłek wejścia w swoje wnętrze zakła-
da opanowanie żądz ciała: począwszy od 
kaprysów dziecka, nagnie się je do okre-
ślonych wymogów, co wytworzy później 
istotne cechy urabiające jego uczucia, ro-
zum i wolę do podporządkowania się re-
gułom społecznym i normom moralno-re-
ligijnym. Bez tej formacji w duchu pokory, 
która nakazuje dostrzegać prawa innych 
i swoje weń miejsce, nie ukształtuje się 
wyższości ducha nad ciałem, zrozumienia 
wagi i zdolności do zgody i pojednania, 
a tym bardziej - urobienia człowieka wedle 
chrześcijańskiej idei <cywilizacji miłości 
>. Obecne tendencje pedagogiczne jakby 
zupełnie lekceważą ten aspekt eksponując 
w sposób niedorzeczny tzw. prawa wolno-
ściowe, a raczej swawolę ludzką, bo czym-
że jest respektowanie tylko własnego ego, 
składanie hołdu własnym zachciankom, 
pozwalanie dzieciom na wszystko czego 
pragną.... - jak nie zaprzeczeniem tego ide-
ału Bożej Pedagogii, który nie będzie po-
siadał podstaw do zaowocowania rzeczy-
wistym rozwojem społeczno-moralnym 
na wielu odcinkach ich życia i działalno-
ści. Wtedy obcą wręcz stanie się w takich 
zbiorowości ludzi idea Miłosierdzia Boże-
go; jej liczne przejawy życia i działalności 
zdominują prawa dżungli, dyktat silnych 
i prawo odwetu22. 

Ad 3/ Przy analizie warunków przygoto-
wawczych do przebaczenia i jedności jawi 
się wciąż nieodparcie potrzeba kształto-
wania zrównoważonej psychiki, zwłasz-
cza ludzkiej uczuciowości. To miłość czyni 
wiarę człowieka żywą i konsekwentną, 
zwłaszcza w szczególnie uwiarygodnia-
jącej go sferze miłosierdzia. Aby taką dys-
pozycyjność posiąść, trzeba być najpierw 
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kochanym i to miłością prawdziwą, tj. bez 
próżnej dumy i rozpieszczania, bez posta-
wy tolerującej bałwochwalczą rozwiązłość 
moralną. Z powodu braku lub niedowładu 
tego uczucia, może wystąpić u wychowan-
ków znieczulica i chęć odwetu za jakąkol-
wiek poniesioną zniewagę lub krzywdę. 
Jest to zarazem apel o odpowiedzialne poj-
mowanie miłości, np. rodzicielskiej, która 
wymaga i dąży do prawdziwego dobra 
w rozwoju dziecka. Okaleczenia i urazy 
dzieciństwa oraz wszelkie związane z tym 
wypaczenia i braki staną się w takiej for-
macji przeszkodą na drodze ukształtowa-
nia dojrzałej sylwetki młodego człowieka, 
zwłaszcza będą nieusuwalną blokadą do 
ulokowania weń miłości nadprzyrodzonej, 
która przesądza ostatecznie u człowieka 
o postawie bezinteresownego miłosier-
dzia, umiejętności bezwarunkowego prze-
baczania i pojednania. 

Co w tej pedagogii stanowi istotę 
sprawy ? Przede wszystkim ustawiczne 
uczenie się wychodzenia z psychicznych 
i duchowych ograniczeń własnego ego, 
zachęta do przyjmowania i odwzajemnia-
nia, wdrażanie do ciągłego ofiarowania 
z siebie czegoś drogiego na rzecz bliźnie-
go, dawania bezinteresownego uśmiechu 
i nadziei jako radości, która obopólnie 
ubogaci i zbliży. Wiadomo, iż najlepiej 
sposobi do takich zachowań rodzina, i to 
od najwcześniejszych lat, którą wesprą 
w jednolitym froncie najbliższe środowi-
ska krewniacze i sąsiedzkie oraz szkoła, 
a następnie - szersze kręgi społeczne, 
mass media, itp23. Godną uwagi jest psy-
chologiczna prawda, iż dziecko - bardziej 
niż dorosły - chłonie naukę nie tyle swoim 
rozumem, co raczej całą osobą i jej natywi-
styczną intuicją; wzrasta ono poprzez bu-

dujące słowa, a zwłaszcza zachowania ro-
dziców. Cóż zatem wyniesie ono z domu, 
jeśli jest świadkiem kłótni domowników 
i gdzie jak gąbka „wchłania” swoje oto-
czenie w tym, co dobre i złe. Wiadomo, 
ze wspólna modlitwa, akty przebaczania 
i postawy otwarte na zgodę... uczynią na 
całe ich życie najwięcej dobra; nie doko-
nają tego najlepsi katecheci, pedagodzy. 
Słowem - dzieci, które przyswoiły sobie 
w pierwszych latach życia dobre wzorce 
i wartości, będą tworzyć w przyszłości 
- na kształt zaczynu - wyjątkową grupę 
społeczną; wtedy z dorosłymi nie będą 
mieli do czynienia psychiatrzy, zabraknie 
przemocy, znikną rozwody, gdyż poróż-
nieni małżonkowie zaraz sobie przeba-
czą i pogodzą się. Pośród wymienianych 
dziś wartości tej pedagogii, najczęściej 
wymienia się konsekwentne wyrabianie 
potrójnego nastawienia: 1) świadomości 
własnego ubóstwa, postawy pokory do 
otwartego przyjmowania wszelkich od-
ruchów i ludzkich gestów w duchu dzięk-
czynienia samemu Bogu; 2) umiejętności 
dawania i obdarowywania w stałym po-
czuciu braterskiego odwzajemniania się, 
sensu oraz radości ofiarowania i przyj-
mowania wraz ze stałą gotowością do 
pojednania; 3) dyspozycji i umiejętności 
dawania bez oczekiwania na otrzymy-
wanie czegokolwiek w zamian, po to, 
aby budzić zaufanie i porozumienie, a nie 
interesownie czekać na jakiś rewanż lub 
nagrodę. To potrójne nastawienie stano-
wi naturalny teren pod nadprzyrodzone 
miłosierdzie, które ubogaci w życie we-
wnętrzne człowieka i zrodzi w nim sze-
reg cnót społeczno-moralnych. Sprawą 
godną uwagi jest, aby oddziaływania te 
wytworzyły w osobowości dziecka har-
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monijną równowagę. Dlatego przed cią-
głym atakiem antychrześcijańskich opcji, 
należy bronić się jednolitym frontem 
działań, które będą konsekwentnie i zara-
zem dogłębnie, stosownie do okoliczności 
i czasu, kształtować zręby nadprzyrodzo-
nej wiary i wypływającej z niej postawy 
miłosierdzia. Jednakże problemy te wpro-
wadzają w religijno-ewangelizacyjny ob-
szar tej pedagogii24. 

Ewangelizacja pokutno-pojednawcza. 
W świetle zarysowanej pedagogii przy-
gotowawczej, wyłania się bezpośrednia 
potrzeba ewangelizacyjnej reorientacji 
i zarazem odnowy w kierunkach, które 
dotyczyć będą: 1 - wychowania kateche-
tycznego człowieka wierzącego, wpatrzo-
nego w Bożą rzeczywistość, przejętego 
potrzebą obcowania z łaską; 2 - wierzące-
go jako uczestnika celebracji liturgiczno-
sakramentalnych Kościoła, szczególnie 
w odnowionym misterium sakramentu 
Pojednania, który zaprowadzi do zrozu-
mienia i przeżycia tajemnicy paschalnej 
w wyrazie Eucharystii; 3 - człowieka włą-
czającego się aktywnie w rzeczywistości 
konkretnego świata, który na kształt za-
czynu apostolskiego, będzie zwiastował 
swą postawą nadejście Królestwa Bożego 
tu i teraz. Tylko człowiek żyjący w pełni 
Słowem, celebrujący Sakramenty z wiarą 
i szczerze zaangażowany w ewangeliza-
cję, urzeczywistni harmonię i pełnię ży-

cia, uwiarygodni postawą przebaczająco-
pojednawczą ideę Bożego Miłosierdzia25.

Sumując - dzieło odnowy społeczno-
moralnej Kościoła poprzez pedagogię 
przebaczająco-pojednawczą winno być 
wnoszone przez nową ewangelizację. 
Nadmieńmy, że orędzie Jana Pawła II: 
bądźcie świadkami miłosierdzia, wypowie-
dziane podczas konsekracji łagiewnickie-
go sanktuarium, wlało w ludzkie serca 
nadzieję i stało się zarzewiem <cywili-
zacji miłości>26. Co zatem czynić, aby ta 
iskra miłości miłosiernej rozlewała się na 
cały świat, budowała cywilizację miłości 
i odradzała człowieka - Papież odpowia-
da: zrobią to nowi ludzie święci, którzy 
zerwą ze złem i wewnętrznie się nawró-
cą. Inaczej mówiąc - będą umieć roznie-
cać ogień miłosierdzia, świadczyć w oto-
czeniu postawami prawości, przebacza-
nia i zgody. Nie dokona tegoż człowiek 
uwikłany w grzech. Stąd konieczni są dla 
świata < nowi ludzie>, którzy przekażą 
ogień miłosierdzia poprzez świętość osób 
i wspólnot Ludu Bożego. Takie ukształ-
towanie odpowie jednocześnie na po-
stawione w rozważaniach pytanie, które 
dotyczy w pierwszym rzędzie sakramen-
tu Pojednania. Pojednanie z Bogiem rodzi 
bowiem dalsze pojednanie z samym sobą, 
z braćmi, z Kościołem oraz z całym stwo-
rzeniem27. 
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StreSZcZeNIe
O czym bezsprzecznie świadczy sa-

krament Pojednania, miłosierdzie jako 
coś przynależne Boskiej naturze to siła, 
którą uzyskuje człowiek dzięki łasce. 
Dar ten prowadzi człowieka do ufności, 
iż żadna własna krzywda i bliźniego, 
nie może odebrać pewności uzyskania 
miłosierdzia Boga. Akty przebaczania 
różnych urazów, krzywd i zdrad, leczyć 
można z Jego pomocą, dzięki wsparciu 
w modlitwie i sakramentach. Dokonują 
się one szczególnie w Pojednaniu, po-
przez ozdrowieńcze i odkupieńcze gesty 
przebaczania i pojednania w licznych sy-
tuacjach życia człowieka; wtenczas stają 
się nadzieją wysłuchania i zarazem od-
nowy ponieważ krew Jezusa (....) oczysz-
cza nas z wszelkiego grzechu (....). Jeśli 
wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny 
i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas 
z wszelkiej nieprawości28. Sam akt przeba-
czająco-pojednawczy stanowi - od stro-
ny swej struktury i zawartości - złożony 
fenomen ludzki i zarazem nadprzyrodzo-
ny, który rozpatrywany w wymiarach: 
psychologicznym, duchowym i biblijno-
teologicznym, da się w pełni pojąć jako 
energia leżąca w gestii Bożego miłosier-
dzia i ludzkiej woli. W rozważaniach 
wskazaliśmy na jego złożoność, zwłasz-
cza na trudności tkwiące w płaszczyźnie 
natury, których pokonanie siłami ludzki-
mi nie jest często możliwe. Jak grzech za-
wiera w sobie tajemnicę ludzko-boskiej 
historii Zbawienia, tak też do pokonywa-
nia jego skutków musi dołączyć łaska. 
Tak więc jeśli nie sam człowiek, to tylko 
dzięki Bogu będzie on w stanie podejmo-
wać takie czyny, jakie mogą wznosić się 
ponad poniesione krzywdy, urazy, obcią-
żenia pamięci i lęki o przyszłość /1/. 

Śledząc praktyczne implikacje prze-
baczenia i pojednania w świetle współ-
czesnej nauki papieży, nie oprzemy się 
wrażeniu, iż gro ich nauk mówi o uzdra-
wiająco-pojednawczej wizji odnowy ca-
łego Kościoła, nowo ewangelizacyjnej 
idei miłosierdzia jako klucza do zrozu-
mienia głębi Bożego planu zbawczego, 
gdzie nie ma większej obrazy Boga niż 
zwątpienie w Jego miłosierdzie. Dzisiej-
szy świat woła po imieniu o miłość miło-
sierną w postaci przebaczeń i pojednań; 
zresztą w pełni prawdy o ich konieczno-
ści i pomocy Nieba uczył Kościół zawsze. 
Jednakże w sposób wyjątkowo jasny 
i zdecydowany wypowiadają się w tych 
kwestiach współcześni papieże /2/. 

Mówiąc z kolei o niezachwianej wierze 
w potęgę miłosierdzia Bożego w świecie 
współczesnym, pełnym napięć i śmier-
telnych zagrożeń, przy jednoczesnym 
wskazaniu na konieczność świadczenia 
przez wierzących miłości miłosiernej, 
m.in. przebaczająco-pojednawczej, pod-
kreśliliśmy rangę nadprzyrodzonego wy-
miaru tegoż dzieła poprzez konieczność 
nobilitacji sakramentu Pojednania oraz 
- na związaną z Jego odnową potrzebę 
odpowiedniej pedagogii chrześcijan. Co 
ogólnie zaznaczyliśmy - dla dobra tej re-
ligijnej pedagogii należałoby objąć głów-
ne środowiska wychowawcze człowieka 
oraz płaszczyzny jego życia i działalno-
ści, które wyrażają się zarówno w naj-
ważniejszych: drogach przygotowaw-
czych; formach pośrednich i bezpośred-
nich; dwóch dopełniających się przekro-
jach życia ludzkiego, tj. indywidualnym 
i społeczno-eklezjalnym /3/. 
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SpišSký kňazSký Seminár  
v rokoch 1918 – 1950

po prvej svetovej vojne sa Spišská diecé-
za začlenila administratívne do novovznik-
nutej predmníchovskej ČSr. vo vojnovom 
požiari (1914 – 1918) zahynuli poľní kurá-
ti Jozef Urban a Jozef klinovský z rabčíc, 
dvaja ďalší apostatovali. nových mladých 
kňazov nepribúdalo. mnohé farnosti zo-
stávali neobsadené a kaplánky boli tiež za-
plnené iba poredšie. celková spoločensko-
politická situácia si práve v tých časoch žia-
dala posilnenie kňazstva na Slovensku i na 
Spiši.

rektorom seminára po prvej svetovej 
vojne sa stal riaditeľ diecéznej kancelárie 
a farár vo veličnej Ján vojtaššák1. na návrh 
rektora seminára Jána vojtaššáka sa roko-
vacou rečou popri slovenčine stala aj nem-
čina a maďarčina. Toto malo naznačovať 
veľkorysejší prístup v porovnaní s monar-
chistickou jazykovou úzkoprsosťou. Spolok 

sv. pavla sa postupne vypracoval na úroveň 
niekdajšej výbornej kazateľskej kapitulskej 
školy2.

v období novembra až decembra 1918 
opätovne nastúpilo do seminára v Spišskej 
kapitule desať klerikov. všetci navrátilci 
boli bývalí vojaci. nebolo pre nich ľahké 
rozhodnúť sa pre pastoráciu v čase vyostru-
júcich sa proticirkevných tendencií a nálad. 
predstavení seminára zasa museli vynakla-
dať veľké úsilie a mnoho trpezlivosti, kým 
premenili vojakov na ozajstných klerikov. 
avšak bohoslovcom nechýbala zbožnosť, 
nadšenie a náboženské ideály. 

v roku 1920 študovalo v seminári iba 
sedemnásť bohoslovcov, a predsa založili 
Spolok sv. Pavla apoštola, literárnu jednotu 
slovenských bohoslovcov v Spišskej kapi-
tule. cieľom jednoty bolo šíriť teologic-
ké vedomosti a kultúru. Stanovy jednoty 

Ur. 22.07.1955 r. w Mníšku nad Popradem. Studia filozoficzno-teologiczne na CMBF w Bratysławie, świę-
cenia kapłańskie 17.06.1984 w Nitrze. Od r. 1984 praca w Levoči. Od 1985 r. sekretarz Kurii Biskupiej 
w Spišskej Kapitule, od r. 1994 dziekan dekanatu w Levoči, zaś od r. 2001 dziekan moderator dolno-
spiskich dekanatów. Od 1991 r. sędzia sądu kościelnego w Spiskiej Kapitule a od r.1990 członek Rady 
Kapłańskiej. Dnia 04.01.1984 mianowany prałatem Jego Świątobliwości Ojca Świętego Jana Pawła II. 
W r. 1997 licencjat z historii na PAT-e w Krakowie, zaś w r. 1998 licencjat z prawa kanonicznego na KUL 
w Lublinie. W r. 2000 habilitacja na Trnavskim Uniwersytecie, w r. 2001 PhDr. a PhD. na KU w Ružombe-
roku, w r. 2002 ICDr. na KUL Lublin, 2003 PaedDr. na KU Ružomberok. 01.04.2004 tytuł profesora teo-
logii katolickiej. Od r. 1993 wykładowca w Spišskom Podhradí, od r. 2004 na Wydziale Pedagogicznym 
Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku. Autor 42 monografii, wielu artykułów, w tym opublikował 132 
artykuły w kraju i 40 w czasopismach zagranicznych. Członek Wysokiej Rady KU w Ružomberoku.
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boli vypracované podľa literárneho spolku 
pražských bohoslovcov (Ruže Sušilova).3

Ján VoJtaššák
Ján vojtaššák sa narodil 14. novembra 

1877 v zákamennom, nazývanej v tom čase 
zákamenno-klin.4 od roku 1889 študoval 
na gymnáziu v Trstenej na orave, neskôr 
na vyššom gymnáziu v ružomberku, kde aj 
zmaturoval. Teológie študoval v kňazskom 
seminári v Spišskej kapitule. kňazskú vy-
sviacku prijal 1. júla 19015. 

Ján vojtaššák bol v rokoch 1901 – 1910 
postupne kaplánom v hornej zubrici (teraz 
poľsko), v kvačanoch na Liptove, v Bija-
covciach, v podwilku (poľsko), v zubrohla-
ve, neskôr v Ústí nad oravou, v Tvrdošíne, 
vo veličnej, kde v roku 1910 sa stal aj fará-
rom. roku 1919 bol ustanovený za riaditeľa 
biskupskej kancelárie a neskôr aj za rek-
tora bohosloveckého seminára v Spišskej 
kapitule6. v tejto funkcii zotrval necelé 
dva roky. viedol seminár vo veľmi drama-
tickom období končiacej sa prvej svetovej 
vojny a vzniku prvej ČSr. štátna suverenita 
Československa vznikala vo veľmi napätej 
zahranično i vnútropolitickej situácii. rek-
tor Ján vojtaššák už v tom čase osvedčil svoj 
vysoký zmysel pre osobnú disciplínu a mi-
moriadne organizačné schopnosti, vďaka 
ktorým mohlo pokračovať vyučovanie po-
svätnej teológie v Spišskej kapitule. vzťah 

k semináru bol jeho životnou doménou 
a prioritou aj v rokoch, v ktorých pôsobil 
už na biskupskom stolci Spišskej diecézy. 

Ján vojtaššák bol 13. novembra 1920 
menovaný za spišského biskupa7. Dňa 13. 
februára 1921 bol v nitre konsekrovaný za 
biskupa. konsekráciu vykonal nuncius Svä-
tého stolca v prahe klement micara. Spo-
lukonsekrátormi boli biskupi karel kašpar 
a antonín podlaha8. Diecézu prevzal 27. 
februára 1921 v spišskej katedrále. 

vo svojom príhovore v deň nástupu na 
biskupský stolec biskup Ján vojtaššák po-
vedal: 

„Svoje pastierske dielo začínam vo veľmi 
ťažkej dobe… Svetová vojna narobila mnoho 
telesných lazárov, ale ešte väčší počet doráňa-
la a dokaličila na duši… Mnohí stratili vieru, 
ochabli voči Bohu a následkom toho stratili 
aj základ pre lásku k blížnemu… Hoc aj po-
skromne je tej pravej viery v Boha, následkom 
toho ešte menej lásky k blížnemu, môj sloven-
ský katolícky ľud, ktorého som synom a za 
ktorého časné i večné dobro všetko podujmem, 
musí ostať verným tomu dedičstvu, ktoré sv. 
Cyril a Metod našim predkom zanechali…”9.

Biskup na čele diecézy
roku 1925 zvolal Ján vojtaššák diecéznu 

synodu, z ktorej vyšli ustanovenia pre du-
chovný život kňazov, bohoslužby, se-minár, 
školy, atď. 
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príjmy z majetkov spišského biskupstva 
využil najmä na budovanie a udržiavanie 
cirkevného školstva, na charitatívne ciele, 
štipendiá pre bohoslovcov a chudobných 
študentov. podporoval spolkovú činnosť, 
bol predsedom Spolku sv. vojtecha, ktorý 
sa snažil vydávať knihy s náboženskou te-
matikou. veľmi mu teda záležalo, aby sa 
náboženská tlač dostala medzi čo najširšie 
vrstvy ľudí. v tridsiatych rokoch sa pričinil 
o výstavbu učiteľského ústavu a internátu 
pre chlapcov v Spišskej kapitule a malého 
seminára v Levoči. Budovu seminára pre 
výchovu spišského kňazstva zväčšil a zmo-
dernizoval. k dievčenskému učiteľské-
mu ústavu v Levoči pribudoval moderný 
trakt10.

za jeho účinkovania v celom biskup-
stve bolo postavených 16 kostolov, 10 bolo 
zväčšených. Taktiež bolo postavených 49 
škôl, 9 kultúrnych katolíckych domov a 17 
nových farských budov. prebudoval 9 kláš-
torov, založil tlačiareň a nakladateľstvo 
Lev v ružomberku. postavil charitný dom 
v Dolnom Smokovci, štedro prispieval na 
budovu Ústrednej charity a vysokoškol-
ského internátu v Bratislave Svoradov11.

Do učiteľského ústavu pozval školských 
bratov. kvôli ľudovým misiám v Strážach 
pri poprade prebudoval kláštor a kostol re-
demptoristov. Biskupské letné sídlo v Spiš-
skom štiavniku pre-nechal verbistom. 
zriadil niekoľko exercičných domov, štedro 

podporoval študujúcu chudobnú mládež, 
založil fondy Spolku sv. vojtecha v Trnave. 
Bol zakladateľom Ústrednej charity v Bra-
tislave. založil detský domov v mokradi na 
orave, pod-poroval sirotince v Spišských 
vlachoch a v ružomberku. 

Usiloval sa o zrovnoprávnenie štátneho 
a cirkevného školstva v otázke platov. ako 
člen štátnej rady Slovenskej republiky roku 
1943 sa na ministerstve vnútra otvorene 
postavil proti vyvážaniu Židov do koncen-
tračných táborov a dosiahol, že transporty 
neboli obnovené12.

po skončení druhej svetovej vojny a zme-
ne politických pomerov napriek začínajú-
cemu prenasledovaniu cirkvi a veriacich 
biskup Ján vojtaššák nepoľavil v úsilí brániť 
pozície katolíckej cirkvi. 

nesúhlasil s poštátnením cirkevného 
školstva, bránil právo cirkvi na slobodné 
hlásanie jej náuky, na náboženskú výcho-
vu v školách, sociálnu činnosť, vlastnú tlač, 
náboženské spolky a organizácie. zasadzo-
val sa za slobodné pôsobenie reholí, výcho-
vu kňazského dorastu a za neobmedzené 
kontakty so Svätým stolcom13. preto bol Ján 
vojtaššák 5. mája 1945 zatknutý a sedem 
mesiacov väznený v Bratislave14. 

Dôvodom tohto prvého uväznenia malo 
byť dôkladné vyšetrenie činnosti biskupa 
vojtaššáka v období Slovenského štátu. ani 
táto hrozba a žalárovanie však spišského 
diecézneho biskupa nezastrašila, ani ho ne-
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odradila od principiálnych proti-komunis-
tických a protiliberálnych postojov, ktoré 
dával patrične najavo.

roku 1949 vydal biskup Ján vojtaššák 
pastiersky list proti rozkolníckej katolíckej 
akcii, ktorá mala za cieľ postaviť kňazov 
a veriacich proti cirkevnej vrchnosti, roz-
deliť kňazov na vlaste-neckých a nevlaste-
neckých, a tým rozbiť jednotu cirkvi. 

Ďalej bojoval proti možnosti vyhlásenia 
tzv. národnej vlasteneckej cirkvi, izolova-
nej od pápeža a biskupov. protestoval proti 
dosadeniu štátneho zmocnenca do kance-
lárie biskupstva. komunistickým režimom 
bol prenasledovaný najmä za odpor proti 
čechoslovakizmu a marxizmu, za vytrvalú 
obranu práv cirkvi15. 

komunistický režim práve v roku 1949 
spustil agresívny útok na Spiš, jeho veriacich, 
duchovenstvo a mariánsky kult. Dňa 18. júla 
1950 bezpečnostná komisia Úv kSČ roz-
hodla o príprave cirkevného procesu proti 
biskupom m. Buzalkovi, p. Gojdičovi a ge-
nerálnemu vikárovi olomouckej arcidiecé-
zy svätiacemu biskupovi S. zelovi. prípad 
vojtaššáka ako sídel-ného spišského bisku-
pa bol zložitejší. S procesom proti nemu sa 
počítalo už krátko po vojne a potom opäť po 
komunistickom februárovom prevrate roku 
1948. komunistické vedenie a bezpečnostné 
orgány ho považovali za radikála a obávali 
sa možných nepokojov v diecéze. 

preto sa rozhodli konať obozretne a v noci 
15. septembra 1950 ho príslušníci štB vylá-
kali z rezidencie. namiesto do Trenčína ho 
však odviezli do vyšetrovacej väzby v po-
vestnej pražskej ruzyni. Takto ho de facto 
uniesli. Do ruzynského mlyna sústredili aj 
pavla Gojdiča a michala Buzalku16. 

všetci traja slovenskí biskupi, každý 
izolovane, boli 4. januára 1951 prevezení 
z pražskej ruzyně do väznice krajského 
súdu v Bratislave, kde sa 8. januára 1951 
začal proces. hlavné súdne pojednávanie 
s tromi slovenskými biskupmi sa konalo 
v stanovenom termíne pred senátom štát-
neho súdu v Bratislave v dňoch 10. – 13. 
januára 1951. rozsudok bol vynesený 15. 
januára 1951. Sedemdesiatštyriročný Ján 
vojtaššák bol odsúdený na 24 rokov väze-
nia, konfiškáciu majetku, peňažný trest 500 
000.– kčs. Ján vojtaššák zostal v súdnej 
väzbe v Bratislave do februára 1951. Dňa 
14. februára v roku 1951 bol biskup vojta-
ššák prevezený z bratislavskej väznice do 
valdíc v Čechách. Budova tejto väznice vo 
valdiciach bola kedysi kartuziánskym kláš-
torom. 

Dňa 2. júla 1952 bol prevezený do vä-
zenského ústavu v Leopoldove patriacemu 
k najväčším nápravným ústavom svojho 
druhu už v rakúsko-Uhorsku. v Leopol-
dove pobudol Ján vojtaššák tri roky. Dňa 
29. mája 1955 bol premiestnený do ďalšie-
ho väzenského ústavu v ilave. v tom istom 
roku požiadal prezidenta republiky o ude-
lenie amnestie, ktorú nedostal, ale aspoň 
mu znížili trest o jeden rok.

kvôli zhoršenému zdravotnému stavu 
Jána vojtaššáka jeho príbuzní ešte v roku 
1955 požiadali o prerušenie výkonu trestu. 
avšak túto žiadosť krajský súd v Bratislave 
zamietol.

Dňa 14. júna 1956 rozhodol generál-
ny prokurátor o prerušení výkonu trestu 
odňatia slobody odsúdeného biskupa Jána 
vojtaššáka na dobu neurčitú kvôli ťažkej 
chorobe17. Ján vojtaššák sa nádejal, že pre-



ArTyKUŁy

59

18 TRSTENSKÝ, V.: Sila viery, sila pravdy. Bratislava : Senefeld – R, s. 316.
19 Porov. TATRANSKÝ, V.: Biskup Ján Vojtaššák. Clevland : Slovenský ústav v Clevlande, 1977, s. 319.
20 PEŠEK, J. – LETZ, R.: Štruktúry moci na Slovensku 1948 : 1989. Prešov : Vyda-vateľstvo Michala Vaška, 

2004, s. 677 – 678.
21 ARChÍV ZBORU VäZENSKEJ A JUSTIčNEJ STRážE SR V LEOPOLDOVE: Osobný spis Jána Voj-

taššáka. Nestránkované.

rušenie trestu a prepustenie na slobodu 
bude tráviť u svojej rodiny na Slovensku, čo 
mu ale úrady neumožnili. 

prerušenie trestu prežíval spolu s bisku-
pom Buzalkom mimo Slovenska v cha-
ritnom domove v Děčíne. v domove bola 
kaplnka, kde obidvaja biskupi mohli abso-
lvovať bohoslužby. Ján vojtaššák veľa času 
trávil v kaplnke charitného domu. cho-
dieval do nej už o piatej ráno. Často ho cez 
deň stretli rehoľné sestry, ako v kaplnke 
rozjíma, alebo sa modlí svätý ruženec. ve-
čer sa zúčastňoval pobožnosti, ktorú mali 
rehoľné sestry. 

v decembri 1956 biskupa vojtaššáka 
previezli z Děčína do prahy. vraj preto, aby 
zistili, aký má názor na vzťah medzi štátom 
a cirkvou. vojtaššák odpovedal takto: 

„Cirkev musí mať právo na neobmedzené 
hlásanie Božej náuky, právo na náboženskú 
výchovu v školách, a to vo všetkých a aj mimo 
škôl, právo na náboženské spolky, na rehoľný 
život, na tlač, na voľný styk so Svätou sto-
licou, na výchovu kňazstva, skrátka na slo-
bodný život bez toho, že by sa ona miešala 
zasa do čisto politických a hospodárskych 
vecí štátu, usilujúceho sa zabezpečiť obča-
nom bez rozdielu náboženského a spoločen-
ského možnosť rozvíjať sa sociálne, kultúrne 
a mravne…”18.

Táto odpoveď však nespĺňala očakávania 
prítomných na štátnom cirkevnom úrade. 
Biskup bol naspäť prevezený do charit-
ného domova v Děčíne. Dňa 14. novembra 
1957 si biskup pripomenul svoje osem-
desiate narodeniny. pri tejto príležitosti 
bol dojatý telegramom pápeža pia Xii., 
v ktorom pápež vyslovil obdiv nad jeho 

húževnatosťou a odda-nosťou Bohu, 
cirkvi i slovenskému národu. v závere tel-
egramu udelil biskupovi vojtaššákovi svoje 
apoštolské požehnanie19.

v roku 1958 boli opäť zatknutí viacerí 
slovenskí kňazi. medzi nimi bol aj farár 
z Dolného kubína viktor Trstenský. za-
tknutých kňazov obvinili, že spolu s bisku-
pom vojtaššákom rozvracali republiku oži-
vovaním viery u svojich farníkov.

„Dňa 11. apríla 1958 v piatok Veľkono-
čného týždňa zaklopali Vojtaššákovi na dve-
re a vrútili sa do izby štyria neznámi muži. 
Jeden z nich doručil na štvrťhárku uznesenie 
Generálnej prokuratúry o vykonaní domovej 
prehliadky, lebo vraj ukrýva dôležité veci pre 
trestné stíhanie”20.

pri vykonaní prehliadky v Děčíne nena-
šli žiadne veci, kto-rými by chcel biskup 
vykonávať trestnú činnosť. prehliadka 
bola len zámienkou, ktorá mala biskupovi 
zrušiť prerušenie trestu a vrátiť ho späť do 
väzenia. štyria muži, ktorí vykonávali túto 
prehliadku, zobrali vojtaššákovi jeho úspo-
ry. peniaze mu nikdy nevrátili s odôvod-
nením, že mali určite slúžiť na podporu 
proti-štátnych aktivít. koncom apríla 1958 
odviedli vojtaššáka kvôli údajnému výslu-
chu do lesnej chaty, kde ho držali tri dni. 
v osobnom spise biskupa vojtaššáka sa na-
chádza uznesenie Ľudového trestného súdu 
v prahe o nariadení pokračovať vo výkone 
trestu odsúdeného. Toto nariadenie vydal 
Ľudový súd v prahe 5. mája 1958. Senát 
svoje rozhodnutie odvôvodnil tvrdením, že 
sa biskup dospustil novej trestnej činnosti 
a musí pokračovať vo výkone trestu, ako 
určil väzenský ústav v Žiline21.
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Ján vojtaššák bol 15. mája 1958 preveze-
ný na ministerstvo vnútra v prahe. o deň 
neskôr sa už nachádzal vo vyšetrovacej 
väzbe v Žiline, kde strávil pol roka. opäť 
bol vypočúvaný z toho, za čo už bol od-
súdený pred siedmimi rokmi. Domnieval 
sa, že vyšetrujúci si „hľadali prácu”22.

vojtaššákovi sa v Žiline opäť zhoršil zdra-
votný stav. preto bol 21. novembra 1958 
prevezený do väzenskej nemocnice v ilave. 
Trpel zápalom kŕčových žíl na pravej nohe, 
ktorú mu operovali 5. januára 1959. zápal 
kŕčovej žily však nebol jediný zdravotný 
problém. okrem toho stále sa u neho preja-
voval kĺbový reumatizmus, trpel nespavo-
sťou, neustále pociťoval bolesti hlavy, atď. 
najvážnejším bol však ischias, ktorý mu 
spôsoboval neznesiteľné bolesti23. 

Biskupa vojtaššáka 29. júna 1960, na sláv-
nosť sv. apoštolov petra a pavla, previezli 
opäť do väzenice vo valdiciach. Dňa 16. 
septembra 1960 bol prevezený z pražskej 
nemocnice opäť do väznice vo valdiciach, 
kde sa zodpovedal z údajného prečinu ešte 
z ilavskej väznice. v tamojšej väzenskej 
kniž-nici si vypožičal knihu Zrada a pád, 
do ktorej ceruzou vpísal 14 poznámok, čím 
vraj hrubo urážal slovenský národ a ČSr24. 
Biskup vojtaššák si vo valdickej väznici 1. 
júla 1961 pripomenul šesťdesiatročné jubi-
leum svojej kňazskej vysviacky. 

„…lenže bez oltára, bez kalicha, bez 
slávnostného ornátu. Oltárom mu bola 
trápna lavica, kalichom väzenské utrpenie, 
slávnostným rúchom handry vydedenca, 
asistenciou svorka neľudských šakalov, hud-

bou vresk, krik bachárov, veliteľov a trýzni-
teľov. Plesalo však nebo, radovala sa zem 
spravodlivých, že kalvárskou obetou Krista 
sám sa obetoval, aby tak dopĺňal, čo chýba-
lo obeti Kristovej” 25.

prezident ČSr antonín novotný Jánovi 
vojtaššákovi 5. mája 1963 udelil amnestiu, 
na základe ktorej mohol odísť na slobodu. 
zvyšok trestu mu bol odpustený pod pod-
mienkou, že sa nedopustí v nasledujúcich 
siedmich rokoch žiadneho trestného či-
nu26.

Biskup vojtaššák sa s radosťou vrátil 
na rodnú oravu. odcestoval ešte nočným 
vlakom do oravskej Lesnej k svojmu syno-
vcovi, kňazovi Tomášovi, s ktorým si počas 
rokov strávených za mrežami často písal. 
príchod biskupa vojtaššáka na rodnú ora-
vu znamenal veľkú radosť a predovšetkým 
dojatie. veriaci sa tešili z jeho prítomnosti, 
čo sa však nepáčilo štátnym orgánom. Len 
pár dní po príchode biskupa do oravskej 
Lesnej ho navštívil príslušník štB, ktorý mu 
oznámil, že je predvolaný na povereníctvo 
školstva a osvety do Bratislavy, kde sa roz-
hodne o jeho ďalšom pobyte.

Biskup Ján vojtaššák musel opäť opustiť 
svoje rodné Slovensko a 28. októbra 1963 
bol umiestnený do domova dôchodcov 
v Senohraboch. ani v Senohraboch nebol 
biskup úplne slobodný. hoci mohol pri-
jímať návštevy, každý, kto za ním prišiel, 
musel byť vopred ohlásený a evidovaný. 
v júli 1965 sa cítil biskup vojtaššák už ve-
ľmi slabý. Túžba stráviť jeden deň vo svojej 
rodnej zemi každým dňom rástla. Biskup 
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nemohol svojvoľne odísť na Slovensko. 
Žiadal preto o povolenie krátkeho oddychu 
u svojho synovca v Blatnej nad roháčmi. 
Jeho žiadosť bola zamietnutá s odôvodne-
ním, že na Slovensko nemôže odcestovať, 
pretože jeho prítomnosť by mohla vyvolať 
na Slovensku povstanie27.

Ján vojtaššák už od začiatku roku 1965 
cítil, že jeho smrť sa blíži:

„Kedysi roku 1935, keď som opravoval ka-
tedrálny chrám, v jeho krypte dal som urobiť 
štyri miesta pre pochovanie biskupov. S úc-
tou som si jedno miesto ponechal a určil pre 
svoje telesné pozostatky. Pomery, v ktorých 
žijeme, rušia všetky naše plány a výpočty. 
Ak bude znemožnené i to, chcel by som od-
počívať vo svojom rodisku, pri hrobe svojich 
rodičov…”28.

po zhoršení zdravotného stavu bol biskup 
Ján vojtaššák prevezený do nemocnice 
v Říčanoch pri prahe. Dňa 4. augusta 1965 
biskup Ján vojtaššák zomrel v říčanskej 
nemocnici pri prahe v 88. roku svojho 
života, v 64. roku kňazstva a v 44. roku 
biskupskej služby. 

pochovaný bol tak, ako si sám prial, vo 
svojej rodnej obci v zákamennom na ora-
ve 7. augusta 196529. v roku 2003 boli jeho 
telesné pozostatky prevezené do katedrály 
sv. martina v Spišskej kapitule. Biskup Ján 
vojtaššák bol 44 rokov na čele Spišskej die-
cézy, avšak diecézu spravoval zo známych 
príčin iba 29 rokov30. nový spišský diecézny 
biskup Ján vojtaššák ešte vo funkcii rektora 

previedol kňazský seminár v Spišskej kapi-
tule cez úskalia končiacej sa vojny a prvých 
rokov spoločného štátu Čechov a Slovákov. 
ani po svojom vymenovaní za biskupa 
Spišskej diecézy však neprestával venovať 
mimoriadnu pozornosť kňazskému semi-
náru a výchove nových kňazov. Spomedzi 
viacerých kandidátov na uvoľnený post 
rektora vybral si svojho bývalého farára 
v zákamennom, úctyhodného pána Jozefa 
vojtíčka. 

Jozef VoJtiček
Jozef vojtiček sa narodil 18. decembra 

1861 v hornej Lipnici, dnešné územie po-
ľska.31 Ľudovú školu vychodil vo svojom 
rodisku a potom začal študovať na gymná-
ziu v Trstenej, kde absolvoval štyri ročníky. 
piaty a šiesty ročník gymnázia vyštudoval 
v Levoči.32 vysokolské štúdiá Jozefa vojti-
čka pozostávali najprv z dvoch rokov filo-
zofie a potom tri roky študoval posvätnú 
teológiu v Spišskej kapitule. kňazské sväte-
nia prijal 30. júna 1884 z rúk spišského die-
cézneho biskupa Juraja cászku33.

po kňazskej vysviacke sa Jozef vojtiček 
stal kaplánom v Slovenskej vsi. po nece-
lom roku 12. februára 1885 nastúpil za ka-
plána do markušoviec. Ďalším kaplánskym 
miesto J. vojtička bolo námestovo. Do 
tejto farnosti nastúpil 24. januára 188734. 
Tu pôsobil šesť rokov a 28. augusta 1893 
bol vymenovaný za školského inšpektora 
námestovského dekanátu. krátko nato, 18. 
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decembra 1893, bol ustanovený spišským 
diecéznym biskupom pavlom Szmrecsány-
im za farára v zákamenno-klin, rodisku 
Jána vojtaššáka35.

v tejto farnosti bol J. vojtiček farárom 
28 rokov, počas tejto plodnej etapy svojho 
kňazstva zažil kňazskú vysviacku a neskôr 
aj menovanie i biskupskú konsekráciu Jána 
vojtaššáka36. počas služby v zákamenno-
kline Jozef vojtiček bol 7. decembra 1909 
vymenovaný za assesrora S. Sedis Con-
sistorialis. od 1. mája 1912 sa stal riad-
nym dekanom námestovského dekanátu37. 
príkladná dušpastierska služba J. vojtička 
neušla pozornosti cirkevnej hierarchie ani 
biskupa alexandra párvyho, ktorý ho 5. 
apríla 1916 vymenoval za čestného kanoni-
ka: C. E. Scep. et a munere Inspectoris schol. 
Revelatus38. po dvoch rokoch, 20. augusta 
1918, bol menovaný za Iudex prosynodalis 
– sudcu diecézneho cirkevného súdu. 

keď sa Ján vojtaššák, jeho farník, ujal 
svojej biskupskej služby, vymenoval Jozefa 
vojtička za riadneho katedrálneho kanoni-
ka v Spišskej kapitule. Slávnostná kanonic-
ká inštalácia sa konala 4. apríla 192139.

Dňa 20. júna 1921 biskup Ján vojtaššák 
vymenoval Jozefa vojtička za svojho prvého 
generálneho vikára40. nový generálny vikár 
sa 27. septembra 1921 stal aj examinátorom 
prosynodalis. o dva dni neskôr bol vyme-
novaný za rektora kňazského seminára 
v Spišskej kapitule. Jozef vojtiček popri 

funkciách generálneho vikára Spišskej die-
cézy a rektora kňazského seminára. Jozef 
vojtíček napriek svojmu veku bol rektorom 
kňazského seminára plných desať rokov. 
Dňa 17. marca 1923 bol vymenovaný za 
liptovského archidiakona41.

pápež pius Xi. na návrh spišského bi-
skupa Jána vojtaššáka vymenoval 9. marca 
1927 Jozefa vojtička za pápežského preláta 
Sancta sedis42. o tri roky, 18. septembra 
1930, bol Jozef vojtiček vymenovaný za ka-
tedrálneho archidiakona43. 

Tento obetavý a príkladný sluha Boží 
odovzdal svoju dušu pánovi 16. apríla 1931 
v sedemdesiatom roku života a štyrid-
siatomsiedmom roku kňazstva v Spišskej 
kapitule. pochovaný je v zákamennom 
– jedinej farnosti, v ktorej tak blahodarne 
pôsobil44. Jedným z mála obšírnejších ar-
chívnych prameňov, z ktorých sa možno 
dozvedieť o Jozefovi vojtičkovi viac, sú 
rukopisné memoáre michala mrkvu, ktorý 
si rektora seminára veľmi vážil a zanechal 
o ňom úprimné svedectvo.

„Bol to vzorný kňaz, veľmi prísny a mal 
široký rozhľad v teológii. V pokročilejšom 
veku však bol konzervatívny a voči všetkému 
modernejšiemu sa staval veľmi rezervovane. 
Napríklad krútil hlavou nad Noldinovou 
morálkou a považoval ju za príliš liberálnu. 
Čo by povedal teraz, po Druhom vatikán-
skom koncile?”45.
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pýta sa m. mrkva a pokračuje: „Priznal sa 
mi, že ako dekan námestovského dekanátu 
pri vizitácii farnosti, alebo keď mal niekde 
inde celebrovať sv. omšu, nosil si príslušen-
stvo ku kalichu, v čom mal pravdu, lebo som 
aj ja sám skúsil, že kde-tu sa týmto veciam 
venovalo málo pozornosti. Nezapamätal 
som si, či nosil aj omšové víno. 

Ako generálny vikár bol oslobodený od spolo-
čnej modlitby breviára, no zdôveril sa mi, že keď 
sa ho ako cirkevný hodnostár zúčastnil, modlit-
bu breviára zopakoval v súkromí. Nesedela mu 
kanonická forma spoločnej modlitby breviára. 
Svätú omšu slú-žieval veľmi dlho, bohoslužbu 
prežíval veľmi duchovne, sústredene a dbal na 
správnosť každého liturgického úkonu. Trpel 
permanentnými bolesťami hlavy. My seminari-
sti sme sa s ním dostávali do kolízií kvôli jeho 
staromódnosti a našim mladíckym spôsobom. 
Mrzelo ho napríklad, že vo veľkom pôste nie-
ktorý profesor si na raňajky pýtal slaninu, pra-
vdaže, nie v piatok. Jozef Vojtiček trval na tom, 
aby sa profesor raňajkového menu zriekol. Ne-
povedal to dotyčnému, ale zakázal v kuchyni 
servírovať na raňajky slaninu. Keď sa profesor 
obsluhujúceho bohoslovca pýtal, prečo mu ne-
doniesol požadovaný pokrm, klerik odpovedal 
tak, ako ho inštruoval rektor: 

„Predstavení to zakázali…“ Jozef Vojtiček 
sa nerozpakoval povedať každému rovno do 
očí pravdu, čo aká bola nepríjemná. Riešil 
každý problém priamočiaro, okrem tých 
záležitostí, ktoré patrili špirituálom a týka-
li sa vecí svedomia”46. michal mrkva končí 
svoje spomienky na Jozefa vojtička, gene-
rálneho vikára Spišskej diecézy a rektora 
kňazského seminára slovami: 

„Inak som si J. Vojtička veľmi vážil pre 
jeho principiálnosť, vernosť Bohu a kňaz-

stvu, i keď niekedy hraničila s puritánstvom 
a prísne rešpektovanie cirkevného ducha. 
Štyri roky som bol pri ňom prefektom kňaz-
ského seminára”47.

zbor biskupov sa roku 1922 zaoberal 
obsahovou koncepciou štúdia teológie vo 
vtedajších kňazských seminároch na Slo-
vensku. nový študijný program vypraco-
val košický biskup august Fischer-colbrie. 
podľa tohto programu klerici boli povinní 
študovať rok filozofiou a štyri roky teoló-
giu. Spišská diecéza bola medzi prvými, 
ktoré zaviedli tento študijný model.

Veľká prestaVBa kňazského 
seminára

v rokoch 1932 – 1933 sa uskutočnila veľká 
prestavba seminára na popud biskupa voj-
taššáka. Stavbu projektoval architekt Jozef 
šašinka z popradu. vonkajšia prestavba sa 
stala pre spišský seminár definitívnou. Bola 
zbúraná vežička a zvonica kaplnky a budova 
bola zvýšená o jedno poschodie48.

Dňa 12. apríla 1933 nariadil biskup zria-
diť seminársku knižnicu a sústrediť všetky 
knihy Spišskej kapituly do seminárskej 
knižnice, ktorá v čase pred násilným zru-
šením seminára v roku 1950 mala až oko-
lo 30 000 zväzkov, čím sa zaradila medzi 
najbohatšie knižnice na Slovensku49. po-
svätná kongregácia seminárov a univerzít 
nariadila roku 1936 vizitáciu všetkých se-
minárov bývalej ČSr. za apoštolského vi-
zitátora na Slovensku a podkarpatskej rusi 
vymenovala profesora cyrilometodskej bo-
hosloveckej fakulty v olomouci Dr. Jozefa 
matochu. 

apoštolský vizitátor navštívil Spišský se-
minár dvakrát. prvýkrát 16. až 22. marca 
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1937 v rámci riadnej vizitácie a druhýkrát 
2. júna 1937, keď vykonal hospitáciu na 
semestrálnych skúškach. všeobecný posu-
dok o spišskom seminári vyznel nanajvýš 
kladne. Dr. J. matocha označil seminár za 
„svetlý bod medzi podobnými inštitúciami“. 
a rovnako kladne sa o spišskom seminári 
uvádzalo v prípise Kongregácie o seminá-
roch v Ríme 13. októbra 1938, vlastnoručne 
podpísanom pápežom piom Xi50. v tomto 
období rozkevtu kňazského seminára bol 
rektorom Ján Ferenčík. 

Ján ferenčík
narodil sa 1. januára 1888 v kežmarku 

ako prvý z osemnástich detí v rodine ho-
rára Jána Ferenčíka. Ľudovú školu vychodil 
v kežmarku, pokračoval na gymnáziách 
v kežmarku a rožňave, kde aj zmaturoval. 
štúdium posvätnej teológie absolvoval na 
vysokej škole bohosloveckej na Spišskej 
kapitule. za kňaza bol vysvätený 1. júna 
1911.51 v roku 1911 sa stal kaplánom v Lip-
tovskej Lúžnej a v Liskovej, kde bol do 1. 
apríla 1912. v rokoch 1912 – 1917 kaplán-
čil v ružomberku, kde sa zblížil s andre-
jom hlinkom a úzko s ním spolupraco-
val52. začiatkom školského roku 1917/18 
nastúpil ako kaplán do Levoče, zároveň 
bol katechétom na tunajšej štátnej reálke 
a na štátnej vyššej dievčenskej škole. popri 
pastoračnej službe študoval kánonické prá-

vo v Budapešti, ktoré ukončil doktorátom 
v roku 1918.

profesor a rektor kňazského 
seminára

v novembri 1919 bol vymenovaný za 
profesora rímskokatolíckeho učiteľského 
ústavu v Spišskej kapitule a zároveň tam 
pôsobil ako špirituál v kňazskom semi-
nári53. primárnosť duchovného zamera-
nia Jána Ferenčíka sa jasne odzrkadlila aj 
v jeho funkcii profesora prvej slovenskej 
učiteľskej preparandie, kde pôsobil od roku 
1919 a neskôr ako rektor a špirituál boho-
sloveckého učilišťa tiež v sídle Spišskej die-
cézy v Spišskej kapitule. v tom čase zastá-
val aj funkciu riaditeľa Ústrednej katolíckej 
kancelárie a neskôr aj funkciu špirituála 
vysokoškolákov v známom bratislavskom 
katolíckom vysokoškolskom internáte, Svo-
radove. Svojou pracovitosťou sa zaraďuje 
medzi najaktívnejšie osobnosti katolíckej 
cirkvi na Slovensku. Biskup Ján vojtaššák 
vymenoval roku 1923 Jána Ferenčíka za 
profesora teológie54.

v roku 1926 nastúpil J. Ferenčík ako ria-
diteľ Ústrednej katolíckej kancelárie v Bra-
tislave a zároveň pôsobil ako špirituál aka-
demikov vo Svoradove.55 roku 1929 získal 
titul pápežského komorníka56. Ján Ferenčík 
sa roku 1931 vrátil na Spiš a prijal funkciu 
rektora kňazského seminára v Spišskej ka-
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pitule57. výchovný program Jána Ferenčíka 
charakterizuje úryvok z jeho kázne, ktorú 
predniesol na omši v Spišskej kapitule pri 
oslave 110. výročia otvorenia prvého slo-
venského učiteľského ústavu roku 1929, ako 
je zaznamenaná v pamätnici tohto ústavu:

„Každý rok sa z tejto školy vysiela značný 
počet na úrovni času stojacich kultúrnych 
pracovníkov, takých, čo kladú základy celej 
kultúry spoločenskej a celoštátnej. Šírením 
nábožensko-mravnej kultúry ukážme, že 
sme verní nielen Rímu, ale aj štátu a náro-
du, nielen náboženstvu, ale aj ozajstnej kul-
túre a tomu ozajstnému pokroku. A vtedy sa 
vyplní slovo Svätého písma, že sa pedagógo-
via a učitelia, budú skvieť ako hviezdy na 
modrine nebeskej58. 

po profesorovi otovi vojtíčkovi prevzal 
vyučovanie cirkevného práva a cirkevných 
dejín. priateľ a spolubrat J. Ferenčíka štefan 
mrkva venoval rektorovi kňazského semi-
nára túto spomienku: „Ján Ferenčík bol prí-
kladný v kňazskom živote, dobrý rečník, ne-
únavný vo svojej pracovitosti a obľúbený pre 
svoju prívetivú povahu. Vyznal sa aj v este-
tike, ale zároveň bol prílišný detailista a li-
pol na maličkostiach. Jeho pedantnosť bola 
až prehnaná: litery zákona sa držal aj vtedy, 
keď jej aplikácia neprinášala úžitok“59.

keď 13. novembra 1938 zomrel andrej 
hlinka, farár v ružomberku, Ján Ferenčík 
bol zvolený obecným zastupiteľstvom mes-
ta za ružomberského farára. o úrad farára 
sa vtedy uchádzali traja kandidáti: andrej 
Scheffer, ktorý bol farárom v Černovej, Ján 
kočiš, ktorý bol správcom farnosti v Lip-

tovských Sliačoch a Ján Ferenčík, ktorý bol 
rektorom seminára v Spišskej kapitule60. 
Jednoznačným víťazom voľby sa teda stal 
Ján Ferenčík. za ružomberského farára ho 
slávnostne inštalovali 13. novembra 193861.

v období svojho pastoračného účinko-
vania v ružomberku sa J. Ferenčík výrazne 
angažoval aj politicky. v prvých voľbách do 
Slovenského snemu bol zvolený za poslanca, 
zároveň bol členom ružomberského obec-
ného zastupiteľstva a predsedom miestnej 
organizácie hlinkovej slovenskej ľudovej 
strany. Taktiež bol členom zahraničného, 
sociálneho, zdravotníckeho a kultúrneho 
výboru pri vláde Slovenskej republiky62.

osudovým sa pre Jána Ferenčíka stalo 
vymenovanie za ružomberského farára po 
andrejovi hlinkovi, pretože táto funkcia 
bola spojená s takými oblasťami činnosti, 
ktoré andrej hlinka hravo vykonával, no 
pre ktoré on nemal dosť skúsenosti a bola 
mimoriadnou záťažou už beztak preťaže-
nej jeho kultúrnej a edičnej činnosti čo a. 
hlinka nemal. platí to najmä pre oblasť po-
litiky, do ktorej bol vtiahnutý ako poslanec, 
lebo Slovensko svetských vzdelancov vtedy 
ešte nemalo. a v tomto ohľade sa Ján Fe-
renčík mohol dopustiť aj omylov. ale oveľa 
väčších omylov sa dopustili aj aktéri Snp 
(máme na mysli mnohé a nezmyselné vraž-
dy), no pritom sa rešpektuje jeho základná 
idea. podobne sme presvedčení, že niekoľ-
ko pomýlených ústnych či písomných pre-
javov, ktorých sa mohol dopustiť v nepre-
hľadnom víre doby, nemôže anulovať zvr-
chovane prevažujúce smerovanie celkovo 
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pozitívnej činnosti ThDr. Jána Ferenčíka 
na Slovensku63.

osobitne pokladáme za potrebné zaujať 
stanovisko aj k článku Jána Ferenčíka, uve-
rejnenom v Tatranskom Slováku, z 19. apríla 
1940, na ktorý poukazujú i spomenutí autori 
listov, ale aj iní kritici vtedajšieho politické-
ho diania na Slovensku. Je známe, že každý 
človek je tak či onak ovplyvňovaný určitými 
objektívnymi danosťami. pri msgr. Jánovi 
Ferenčíkovi je to azda i podvedomý resen-
timent starej rakúsko-uhorskej orientácie, 
ktorý spomína aj autor jeho hesla v známom 
Slovníku kňazských osobností na Slovensku. 
k takejto orientácii mohol azda prispieť aj 
jeho slovensko-nemecký pôvod (po matke, 
rodenej parkerovej), a táto orientácia, pod 
silným cirkevným vplyvom dostávala aj 
určité črty kresťanského kozmopolitizmu. 
(známe je, že jeho najväčšou ambíciou bolo 
získanie miesta cirkevného právnika v rím-
skej rote.)64.

no vývin udalosti tridsiatych rokov ho 
zaskočil politicky dostatočne nezorientova-
ného. najviac ho tu však mohlo ovplyvniť 
i známe politické vyhlásenie arcibiskupa 
innitzera, pozitívne hodnotiaceho nástup 
adolfa hitlera k moci, čo však vtedy na 
Slovensku málokto vedel, že to bolo vynú-
tené skupinami sfašizovaného viedenského 
„lumpenproletariátu”, ktoré pre známky 
jeho protinacistického odporu vytĺkali 
okná na jeho rezidencii vo viedni. a vtedy 
z nedostatočného poznania veci sa mohli 
u Jána Ferenčíka prejaviť aj stopy jeho tra-
dičnej viedenskej orientácie, ako aj nových 
možností prebúdzajúcej sa nacionálnej slo-
vensko-nemeckej sebarealizácie. no spo-

znajúc tvrdú skutočnosť po tzv. Salzburgu 
z 28. júna 1940, keď hitler sa už jasne vy-
farbil aj ako obludný apoštol nacistického 
novopohanstva, aj msgr. Ján Ferenčík sa 
z chvíľkového obdivného omylu hitlera 
spamätal a v národnej a kresťanskej orien-
tácii stal sa úprimným nasledovateľom 
svojho principála andreja hlinku65.

oBeť VykonštruoVaného 
súdneho procesu

prioritu tejto orientácie Jána Ferenčíka 
vyjadruje aj tzv. Pamätný spis, ktorý v mene 
biskupov Slovenska dňa 8. októbra 1945 
predložil predsedníctvu zboru poverení-
kov najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi 
na Slovensku, arcibiskup Dr. karol kmeťko, 
ktorý v prvom bode protikatolíckeho ťaže-
nia tých čias poukazuje na uväznenie dvoch 
biskupov a asi 40-tich kňazov, okrem iných 
sú uvedení aj Ján Ferenčík, eugen Filkorn, 
karol körper, každý odsúdený na osem ro-
kov žalára. J. Ferenčíka odsúdil retribučný 
senát na dlhoročné väzenie v roku 194666.

Dr. kmeťko ako znalec katolíckej mravo-
uky a kazuistiky iste by sa nebol domáhal 
oslobodenia spomenutých kňazov, ak by 
to nemalo mravne vecné opodstatnenie. 
najlepšie to dokumentuje oznam o „zadr-
žaní československých občanov priložený 
k protestným listom”. S najväčšou pravde-
podobnosťou bol strojcom kampane proti 
slovenským duchovným vtedajší prezident 
eduard Beneš. Spravodajská služba povoj-
novej ČSr zhromažďovala kompromitujúce 
materiály o predstaviteľoch slovenskej štát-
nosti. v týchto dokumentoch určených naj-
vyšším pražským politickým a mocenským 
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kruhom sa slovenským kňazom kladie za 
vinu, že jeden bol „tajomníkom hlinkovej 
strany” a ďalší, bol „členom, resp. poslan-
com parlamentu Tisovej vlády”. 

eduard Beneš sa už vedel postarať o čo 
najťažšiu kriminalizáciu týchto slovenských 
ľudí. veď podľa neho vojnovým zločincom 
bol i spisovateľ a správca matice slovenskej 
Jozef cíger hronský! e. Beneš nenávidel 
najmä andreja hlinku a jeho Ľudovú stra-
nu pre jeho nezlomné úsilie o národnú se-
barealizáciu Slovákov67. po zatknutí a uväz-
není J. Ferenčíka sa stal administrátorom 
farnosti ružomberok najstarší ružomber-
ský kaplán štefan náhalka68.

v roku 1946 bol Ján Ferenčík retribuč-
ným súdom v Bratislave, ktorý súdil vojno-
vých zločincov, odsúdený na desať rokov 
väzenia. počas výkonu trestu zomrel v roku 
1950 vo väznici v Leopoldove69. na súd-
nom pojednávaní J. Ferenčíkovi veľmi pri-
ťažili vykonštruované obvinenia z kolabo-
rácie s nacistami. ak sa aj usiloval o určité 
kontakty, tak rozhodne nie kvôli kariére či 
osobnému prospechu. J. Ferenčík tieto ko-
nexie s okupačným velením využíval na to, 
aby sa aspoň pokúsil zachrániť niektorých 
prenasledovaných Židov v ružomberku. 
Dnes už je historicky dokázané, že sa sna-
žil zabrániť deportácii rodiny munkovcov 
a Grossovcov70. 

kňaz martin števček (známy spisovateľ 
maroš madačov), rozprával ako vtedajší 
ružomberský mestský funkcionár Ladislav 
kniha spolupracoval s farárom Jánom Fe-
renčíkom pri zachraňovaní ľudí prenasle-
dovaných nacistami. kniha s Ferenčíkom 
z tohto dôvodu likvidovali aj osobné zozna-
my, aby ich nezneužili nemci. nemci na to 
aj tak prišli a L. knihu zastrelili. o jeho vdo-
vu s dvoma deťmi sa potom postaral práve 
martin števček, ktorý po Jánovi Ferenčíkovi 
spravoval istý čas ružomberskú faru71.

pokiaľ ide o Ferenčíkov vzťah k domáce-
mu odboju a najmä k Snp, veľmi bolestne 
sa ho dotklo brutálne vyčíňanie povstalec-
kých skupín, ktorým padli za obeť katolícki 
kňazi a muži z nemeckých dedín v Turci. 
v tom čase boli surovo popravení katolícki 
duchovní martin martinko a rudolf Sche-
da zo Spišskej diecézy, pôsobiaci na Lipto-
ve. r. Scheda zaplatil životom za to, že sa 
otvorene prihlásil k svojej nemeckej národ-
nosti72. podobný osud stihol aj kňaza Jozefa 
Steinhübla. Ďalší slovenský dušpastier s ne-
meckými koreňmi Jozef pöss unikol smrti 
naozaj len o vlások. hoci bol pred poprav-
čou čatou, guľky ho nezasiahli a v noci sa 
vyhrabal spod hromady mŕtvol73.

pohreb Jána Ferenčíka sa stal dejiskom 
smutnej tragikomédie vtedajšieho režimu. 
J. Ferenčíka mali pochovať v ružomberku. 
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Jeho sestra prišla do Leopoldova a čakala 
na dohodnuté auto ružomberskej pohreb-
nej služby, ktoré však meškalo. ružomber-
skí súdruhovia mali obavy, že by sa pohreb 
mohol stať demonštráciou „reakcie“ 74.

Do Leopoldova teda prišiel príkaz po-
chovať ho na trestaneckom cintoríne ako 
ostatných zločincov. veliteľ väznice však 
povolil pohreb na občianskom cintoríne 
v Leopoldove. po uložení truhly do hrobu 
však spoza rohu vyšlo skôr spomínané poh-
rebné auto, ktoré tam bolo schované. Truhla 
s telom bola vykopaná a mala byť odvezená 
do ružomberka75. Tam však nedoputovala, 
pretože po ceste súdruhovia zastavili auto. 
nakoniec však povolili pohreb v kežmarku, 
rodisku nebohého s podmienkou, že pohreb 
bude v noci a s vylúčením verejnosti. Takí 
nebezpeční boli vtedy ešte aj mŕtvi76. štefan 
mrkva spomína pohreb J. Ferečníka, odvo-
láva sa pritom na rozhovor s jeho spoluväz-
ňom, nitrianskym kňazom e. moravčíkom. 
podľa moravčíkovho tvrdenia bol Ján Fe-
renčík posledným kňazom, ktorého telesné 
pozostatky smeli by prevezené z leopol-
dovskej väznice. zosnulých kňazov potom 
pochovávali výlučne v areáli žalára dvaja 
chodbári a správa väznice nedala zomrelým 
dušpastierom ani tabuľku na ich hroby…77.

literárna činnosť
Ján Ferenčík vyvíjal záslužnú aktivitu pri 

zveľaďovaní náboženského a kultúrneho 

života slovenského ľudu. napísal historické 
práce, z ktorých je najvýznamnejšia Pamät-
nica prvého diecezálneho zjazdu v Levoči, 
vydaná v roku 1923. okrem toho je auto-
rom náboženských publikácií: Buďte striez-
liví (1929), Pápež a pápežský štát (1930), 
Lurdská púť (1933), Kristus Kráľ (1934), 
Manželstvo – právne smernice (1935), Smrť 
Jána Krstiteľa (preklad z angličtiny) (1921). 
z latinčiny preložil pápežskú encykliku 
O kresťanskej výchove78. 

Dvanásť rokov redakčne viedol jeden 
z najstarších slovenských náboženských 
časopisov Svätá rodina a časopis Rozvoj. J. 
Ferenčík redakčne viedol aj mládežnícky ča-
sopis Plameň (1943). z jeho časopiseckých 
prác možno ešte vyzdvihnúť náboženské 
články: Sv. Augustín, obraz – z jeho života 
(kultúra 1932, č. 7-8) Výchovné systémy, 
Hnutie moderných žien (Svoradov 1935, č. 
7, Vplyv náboženstva na mravnosť a spolo-
čenský poriadok (Svoradov 1936, č. 1) a člá-
nok Pokoj (kultúra 1941 č. 12)79. 

pútavé boli aj jeho pedagogické úvahy, 
ktoré uverejňoval vo všetkých ním redigova-
ných časopisoch, najmä v Rozvoji a Plameni. 
možno teda konštatovať, že ide o náboženskú 
a kultúrnu osobnosť primae classis, čo zaevi-
doval aj tzv. Reprezentačný lexikon Slovenska 
a Podkarpatskej Rusi z roku 1936 na stranách 
81-82. na osobnosť Jána Ferenčíka si pri prí-
ležitosti jeho storočnice narodenia spomenu-
li naň aj katolícke noviny 46/198880. 
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ružomberský katolícky kruh inštaloval 
na počesť 110. výročia svojho založenia 
pamätnú tabuľu s portrétom mons. Jána 
Ferenčíka na priečelí budovy ružomberskej 
fary. podľa spomienok kňaza viktora olosa 
sa o umiestnenie tejto tabule zaslúžil ru-
žomberský rodák a národovec Ľudovít mi-
šík. ako malý chlapec miništroval andre-
jovi hlinkovi pri sv. omšiach a patrí k naj-
horlivejším propagátorom diela i odkazu 
a. hlinku. Tento kňaz emigroval najprv do 
Dánska, potom do USa a v roku 1989 sa 
vrátil na Slovensko81.  

predseda okresného výboru Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov v ru-
žomberku František Blaho a český historik 
Stanislav chytka zosnovali v roku 2008 ne-
chutnú kampaň k 120. výročiu narodenia 
J. Ferenčíka. obaja oficiálne požiadali pri-
mátora mesta ružomberok, aby inicioval 
odstránenie pamätnej tabule venovanej J. 
Ferenčíkovi z budovy ružomberskej fary82. 
na túto žiadosť F. Blahu a S. chytku zarea-
govali predstavitelia ružomberského kato-
líckeho kruhu obšírnou štúdiou pre regio-
nálne noviny Ružomberský hlas. vo svojom 
príspevku veľmi kvalifikovane a objektívne 
charakterizovali osobnosť Jána Ferenčíka. 
potvrdili, že podstatná bola, je a navždy 
zostane jeho duchovná a kultúrno-spolo-
čenská práca. ak sa aj určitý čas angažoval 
v súvekej slovenskej politike, tak táto sféra 
nebola v jeho živote dominantnou83.

Vrcholný rozkVet kňazského 
seminára

najplodnejšia epocha spišskokapitulské-
ho seminára zaznamenala svoj vrchol po-

čas rektorstva Ferka Skyčáka (1938 – 1944). 
Ferko Skyčák pokračoval v diele svojích 
predchodcov Jozefa vojtíčka a Jána Feren-
číka. 

ferko skyčák
v období rokov 1935 – 1945 žiaril medzi 

elitou slovenskej kňazskej inteligencie ako 
európsky rozhľadený vzdelanec i ako skve-
lý pedagóg. myšlienky, postoje, argumenty 
Ferka Skyčáka, napriek časovému odstupu 
presahujúcemu polstoročie, majú ešte vždy 
čo povedať dnešnej generácii; akoby autor 
písal svoje diela práve pre nás, súčasníkov.

Ferko, alebo tiež František Skyčák mlad-
ší, sa narodil 17. februára 1899 v obci klin, 
okres námestovo, v rodine podnikateľa, 
spoluzakladateľa Slovenskej ľudovej strany, 
Františka Skyčáka. napriek silnému náro-
doveckému rodinnému zázemiu absolvo-
val prvé štúdiá v maďarských školách, čo 
možno označiť za jeden z nevyspytateľných 
dejinných paradoxov. Ferko postupne na-
vštevoval gymnázium v Jozsefvárosi, ne-
skôr prestúpil do malého seminára v rož-
ňave a roku 1914 dokončil gymnaziálne 
štúdiá v ná-mestove. nasledoval maďar-
ský seminár v Spišskej kapitule, ale odtiaľ 
Ferko Skyčák odišiel študovať teológiu na 
buda-peštiansku univerzitu a potom si zvo-
lil štúdium teológie na karlovej univerzite 
v prahe, kde bol až do leta 1921. v obdo-
bí svojich pražských štúdií sa angažoval 
v spolku slovenských katolíckych akademi-
kov považan.

náboženské dianie a život cirkví tých čias 
v prahe po-zorne sledovali andrej hlinka 
s Jánom vojtaššákom. obaja si veľmi dob-
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re uvedomovali komplikovanosť situácie, 
ktorá si žiadala nanovo usporiadať nielen 
štátnu, ale aj cirkevnú správu, vrátane pô-
sobenia vyššieho, silno pomaďarčeného 
biskupského kléru. kánonické právo totiž 
slovenskému duchovenstvu predpisovalo 
poslušnosť diecéznemu bis-kupovi, no na-
stupujúca vládna moc neskrývala svoju ne-
ochotu akceptovať maďarských biskupov.

náboženský život na Slovensku mal svo-
ju osobitnú genézu, svojbytné črty pozoru-
hodnej tradície Regnum Marianum. ibaže 
prízvukovanie tejto svojstvennosti ne-
možno stotožňovať s buditeľskou romanti-
zujúcou historiografiou vynášajúcou časté 
fantastické úsudky o starších fázach našich 
národných dejín. Literárny historik Jaro-
slav vlček však prijíma tézu, že „liturgie 
slovanská, ač počátkem století desátého na 
Moravě i v Čechách zaniklá, žila i po vpádu 
maďarském dlouho ještě na Slovensku,” čím 
chcel podoprieť náhľad o aktívnom podie-
le Slovenska v našich kultúrnych dejinách 
i po páde veľkomoravskej ríše.

Česi nastupovali do vznikajúceho spo-
ločného štátu s dosť početnou národnou 
inteligenciou. Slovenskú intelektuálnu eli-
tu tvorili prevažne katolícki a evanjelickí 
kňazi. Laická inteligencia bola nesformo-
vaná, ľahko podliehajúca pražským libe-
rálnym vplyvom. konkrétnou, činorodou 
reakciou a. hlinku, J. vojtaššáka a ďalších 
duchovných na súdobé rozkolísané po-
mery bolo založenie kňazskej rady roku 
1918. Grémium národne orientovaných 
kňazov napríklad kategoricky protestova-
lo proti názvu Československá cirkev, aby 
hneď v zárodku predišlo riziku preni-kania 
schizmatizmu do slovenského náboženské-
ho prostredia. 

Biskup Ján vojtaššák nebol až tak vý-
razne politicky exponovaný, ako napríklad 
andrej hlinka. nado všetko staval svoje 

pastierske dielo, ktoré bezvýhradne, vskut-
ku celostne zasvätil diecéze, budovaniu 
a udržiavaniu cirkevného školstva, chari-
ty, podpore spolkovej činnosti, vydávaniu 
náboženskej literatúry. a s rovnakým za-
nietením zoskupoval vo svojej kúrii mladú 
katolícku inteligenciu.

keď Ferko Skyčák prijal roku 1921 kňaz-
ské svätenia, povolal ho biskup vojtaššák 
po krátkom kaplánčení v zázrivej do kňaz-
ského seminára v Spišskej kapitule. Ferko 
Skyčák postupne zastával funkcie prefekta 
(1922 – 1927), vicerektora (1934 – 1938) 
a rektora (1938 – 1945). pápež pius Xii., 
ktorý v časoch rozrastajúceho sa požiaru 
druhej svetovej vojny hlásal zásadu: „Po-
koj je dielom spravodlivosti,“ udelil Ferkovi 
Skyčákovi hodnosť pápežského komorníka 
(1940) a neskôr titul kaplána Jeho Svätosti 
– monsignora.

podistým najmä vďaka dobrožičlivej 
ochrannej ruke svojho otca biskupa Jána 
mohol Ferko Skyčák práve v spišskoka-
pitulskom seminári naplno rozvinúť svoj 
intelektový potenciál, a ten bol vskutku 
úctyhodný. v tridsiatych rokoch 20. sto-
ročia sa v Spišskej kapitule začína radikál-
ne omladzovať a reformovať pedagogický 
zbor. mnohí učitelia prinášajú zo zahra-
ničných univerzít nového ducha, Spišská 
kapitula sa stáva významným duchovným 
a intelektuálnym centrom Slovenska. proti 
povrchnému klerikalizmu ponúka program 
obohacovania náboženského rozmeru kul-
túrnym. nová generácia kňazov preberá 
zodpovednosť za vzdelávanie a formovanie 
národa aj mimo oltára a priestoru kostola – 
v spoločenskom, kultúrnom, vzdelávacom 
a umelec-kom svete. v tom čase v radoch 
spišskokapitulských pedagógov pôsobia: 
Ferko Skyčák, Ladislav hanus, otto ho-
lúsek, valentín kalinay, Jozef špirko, Jozef 
Brandobur, michal mrkva, štefan Barnáš, 
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Jozef kútnik-šmálov a iní. Ferko Skyčák 
bol výnimočne plodným autorom. písal 
skvelé filozofické, kultúrno-náboženské 
eseje, recenzie, kritiky, polemiky do via-
cerých periodík: Slovák, Svetlo, Kultúra, 
Obroda, Slovenské pohľady, Rozvoj, Ver-
bum, Pero, Slovo, Filozofický zborník. ne-
kompromisne polemizoval s predstaviteľmi 
materializmu (známa Skyčákova dišputa 
s vladimírom clementisom), pozitivizmu, 
scientizmu a liberalizmu. Bol veľmi aktív-
nym redaktorom náboženského mesačníka 
Svätá rodina, regionálneho periodika Naša 
Orava a knižnej edície Základy. Ferko Sky-
čák sa usiloval skĺbiť filozoficko-teologickú 
koncepciu učenia Tomáša akvinského so 
sú-vekou filozofiou prírody a života. výber 
jeho štúdií a statí vyšiel roku 2000 pod ná-
zvom Kritické reflexie filozofa a teológa.

Ferko Skyčák sa vyznačoval výnimočnou 
erudíciou, vytríbeným publicistickým aj 
vedeckým autorským štýlom a schopnos-
ťou hlbokého prieniku do najzložitejších 
filo-zofických tém. charizmou svojej osob-
nosti človeka, kňaza a vedca blahodarne 
ovplyvňoval svojich rovesníkov, no najmä 
mladších pedagógov profesorského zboru 
seminára v Spišskej kapitule. Skyčákovu 
predčasnú smrť 5. januára 1945 spôsobila 
Ferkova láska k horám. zomrel na následky 
únavy a podchladenia, ktoré utrpel na jed-
nej zo svojich nespočetných poľovníckych 
pochôdzok lesom84.

zásluhou Ferka Skyčáka sa spišský semi-
nár dostal na úroveň porovnateľnú s po-
dobnými európskymi inštitúciami. Seminár 
v tomto období združoval predstaviteľov 
slovenskej katolíckej intelektuálskej elity. 

pôsobili tu: Jozef špirko, Ladislav hanus, 
Ján Jalovecký, mikuláš Stanislav, mučeník 
štefan Barnáš, Jozef Ligoš a ďalší. 

profesor cirkevných dejín Jozef špirko 
sa zaslúžil o prelomové dielo v novodobej 
slovenskej historiografii, napísal dvojdiel-
ne cirkevné dejiny vydané zásluhou J.c. 
hronského v martine s reprezentatívnou 
typografickou úpravou. špirkove dejiny 
podnes slúžia ako relevantný, vyhľadávaný 
a v odborných kruhoch rešpektovaný zdroj 
národnej náboženskej i kultúrnej histórie 
Slovákov. Jozef špirko pokračoval v prie-
kopnickej historiografickej metodológii 
profesora Jozefa Lortza85. 

Generačným vrstovníkom F. Skyčáka a J. 
špirka bol Ladislav hanus. Tento profesor sa 
zaslúžil o priblíženie a poznanie diela veľké-
ho symbolistu romana Guardiniho. preložil 
aj diela Josefa huizinga, predovšetkým jeho 
spis Jeseň stredoveku. Súvekú liturgiku veľmi 
výrazne ovplyvnil ďalší člen profesorského 
zboru spišského kňazského seminára Ján 
Jalovecký. obdivuhodne anticipoval ducha 
Druhého vatikánskeho koncilu a reformy, 
čo tento všeobecný ekumenický snem ka-
tolíckej cirkvi voviedol do pastorácie aj do 
života miliónov veriacich86. 

v seminári fungovalo viacero spolkov. 
medzi najvýznamnejšie patril Literárny 
spolok sv. pavla na šírenie teológie v slo-
venskej reči, a v roku 1939 profesorom 
Jánom Jaloveckým založený Liturgický 
krúžok sv. Gregora veľkého, ktorý vydával 
liturgický časopis Svetlo a Liturgické sošity, 
ktoré venovali veľký publikačný priestor te-
ologickým príspevkom o potrebe liturgic-
kej reformy, ktorú neskôr potvrdil Druhý 
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vatikánsky koncil. v roku 1935 bola založe-
ná aj mariánska kongregácia bohoslovcov 
(Congregatio Immaculatae Conceptionis 
B.V.M et S. Joannis Vianney). v seminári 
sídlila aj redakcia časopisov: Rozvoj, Kul-
túra, Obroda, Svetlo, Sv. Rodina, Kráľovná 
mája a Spišské noviny87.

štefan Barnáš
narodil sa 19. januára 1900 v Slovenskej 

vsi (okres kežmarok). pochádzal z roľníc-
kej rodiny. študoval na piaristickom gym-
náziu v podolínci, na pre-monštrátskom 
gymnáziu v rožňave a zmaturoval v koši-
ciach roku 1919. Teológiu začal študovať 
v Spišskej ka-pitule a pokračoval v prahe, 
kde ho na štúdiá spolu s Ferkom Skyčákom 
poslal spišský biskup Ján vojtaššák. za 
kňaza bol vysvätený 29. júna 1925 v Spiš-
skej kapitule. po kňazskej vysviacke stal sa 
kaplánom v námestove a od roku 1927 ad-
ministrátorom farnosti v Liptovských re-
vúcach. roku 1931 dosiahol doktorát z te-
ológie. od 1. septembra 1933 sa stal profe-
sorom dogmatiky, apologetiky, kresťanskej 
filozofie, hebrejčiny a biblickej archeológie 
v Spišskej kapitule a súčasne bol prefektom 
kňazského seminára. 

postupne zastával tieto funkcie: prosy-
nodálny examinátor (1935), vicerektor se-
minára (1937), diecézny cenzor (1942), od 
5. decembra 1945 rektor seminára, cirkev-
ný diecézny sudca (1949). Dňa 22. augusta 
1947 bol menovaný za pápežského komor-
níka a súčasne zastával funkciu diecézneho 
riaditeľa Ústrednej charity na Slovensku88.

Svätý stolec reagoval na mnohé štátne 
maniere a tiež urobil určité kroky na upev-

nenie hierarchickej štruktúry na Slovensku 
i v Čechách. Dňa 15. augusta 1949 boli 
vysvätení v Trnave za biskupov apoštolský 
administrátor ambróz Lazík a generálny 
vikár róbert pobožný. krátko na to, v ok-
tóbri 1949, Svätý stolec dal súhlas k vy-
sväteniu rektora spišského seminára Dr. 
štefana Barnáša za pomocného spišského 
biskupa. vysviacka sa konala bez štátneho 
súhlasu Slovenského ústavu pre veci cir-
kevné a úplne tajne v kaplnke spišského se-
minára sv. Jána nepomuckého 5. novembra 
1949. hlavným konsekrátorom bol spišský 
diecézny biskup Ján vojtaššák a spolukon-
sekrátorom martin kheberich, spišský po-
mocný biskup. Jeho biskupským heslom sa 
stali slová Ut intelligam corde (aby som po-
rozumel srdcom)89. 

ako pomocný biskup vyslúžil iba dve 
sviatosti birmovania a to v Spišských vla-
choch a v chrasti nad hornádom. Dr. 
Barnáš bol zaistený krátko po internovaní 
biskupa Jána vojtaššáka. od 25. júla 1950 
bol internovaný v muče-níkoch a odsúde-
ný na 15 rokov väzenia. Dňa 9. mája 1960 
bol amnestovaný a poslaný do kňazského 
domova v pezinku, kde zotrval až do svojej 
smrti. zomrel 16. apríla 1964 v domove pre 
kňazov v pezinku. pochovaný bol 20. apríla 
1964 v rodnej obci Slovenská ves.

Dr. štefan Barnáš okrem svojich povin-
ností vyplývajúcich z jeho kňazskej čin-
nosti a zaradenia do jednotlivých funkcií 
v kňazskom seminári a v diecéze svoj voľný 
čas venoval literárnej činnosti. prispieval 
do časopisov Duchovný pastier, Katolícke 
noviny, Kultúra, Verbum, Svoradov a Obro-
da svojimi článkami a štúdiami. 
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Do roku 1939 bol redaktorom časopisu 
Svätá rodina. patril medzi členov kultúr-
nych a náboženských spolkov. okrem uve-
deného napísal dve knihy Filozofia v mo-
dernej protestantskej teológii a Dialektická 
teológia. obidve vyšli v Spišskej kapitule 
roku 1938. Svoje literárne diela podpisoval 
pseudonymom Dr. Spišský90.

Dr. štefan Barnáš bol rozhľadeným 
a vzdelaným mužom, citlivým a jednodu-
chým človekom asketického typu, prísny 
k sebe a veľmi uzavretý. po Jánovi vojtaš-
šákovi a Ferkovi Skyčákovi bol treťou naj-
väčšou osobnosťou v Spišskej diecéze. Bol 
hlbokým mysliteľom a pedagógom. 

zrušenie kňazského seminára
kňazský seminár, ktorého posledným 

rektorom bol biskup štefan Barnáš, bol 14. 
augusta 1950 poštátnený. štát prevzal ofici-
álne budovu 24. augusta 1950 s vykonaním 
podrobnej inventarizácie. Budova neostala 
dlho vo vlastníctve knv v košiciach. ani 
nie o mesiac Slovenský úrad pre veci cir-
kevné nariadil odovzdať celý areál seminá-
ra armáde. Do Spišskej kapituly sa nasťa-
hovala vojenská posádková hudba. vojaci 
zničili veľa vecí, spôsobili požiar a časť mu-
zeálneho depozitu spálili na blízkej pažiti. 
našťastie, aspoň časť seminárskej knižnice 
ponúkli biskupskému úradu91. 

prof. Dr. Ladislav hanus bol v týchto 
dramatických mesiacoch vicerektorom se-
minára a jeho likvidáciu opísal vo svojich 
pamätiach: 

„Súdruhovia prišli prevziať budovu, za-
pečatili dvere, vyviedli ma z ústavu, nik sa 
so mnou nezhováral. Ostal som doslova na 
ulici, bez akejkoľvek funkcie, bez strechy nad 
hlavou. Na inom mieste však hodnotí semi-

nár takto: Aj po likvidácii ostával seminár 
jednotným korpusom. Veď seminár bol likvi-
dovaný práve na svojom historickom vrcho-
le. Zanechal duchovné dedičstvo – odkaz, 
z ktorého generácie žijú ďalej”.

Seminaristi z 5. a 4. ročníka po likvidá-
cii seminára boli vysvätení rožňavským 
biskupom róbertom pobožným po pred-
chádzajúcom súhlase spišského diecézneho 
biskupa. Ján vojtaššák bol v tom čase in-
ternovaný na biskupskom úrade, preto ne-
mohol vykonať vysviacku osobne. niektorí 
seminaristi z nižších ročníkov narukovali 
na základnú vojenskú službu a iní skončili 
v pracovných táboroch. od roku 1952 noví 
semináristi študovali na cmBF v Bratislave 
až do obnovenia Spišského seminára roku 
1990.

streszczenie
powstanie przedmonachijskiej ČSr przy-

niosło Słowakom co prawda pewną dawkę 
suwerenności i wolności duchowej. Sytu-
acja jednak ani w najmniejszym stopniu 
nie była idealna. Seminarium Duchowne 
w Spiskiej kapitule wychowywało wpraw-
dzie kapłanów w duchu patriotyzmu, ale 
sytuacja społeczna i polityczna głównie 
w radykalnych cyechach była znacznie 
antykościelna. Seminarium Duchowne w 
Spiskiej kapitule przeżyło jednak w latach 
1918 – 1950 okres obiecującej perspektywy 
i rozwoju, jednak po zakończeniu drugiej 
wojny światowej komunistyczna władza 
zlikwidowała tę zasłużoną instytucję. 

aBstrakt
vznik predmníchovskej ČSr síce prinie-

sol Slovákom určitú mieru samostatnosti 
aj duchovnej slobody. Situácia ale nebola 
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v žiadnom prípade ideálna. kňazský se-
minár v Spišskej kapitule síce vychovával 
kňazov v národnom duchu, ale spoločen-
ská a politická situácia hlavne v radikál-
nych Čechách bola značne proticirkevná. 
kňazský seminár v Spišskej kapitule za-
žil v rokoch 1918 – 1950 obdobie sľubnej 
perspektívy a rastu, no po skončení druhej 
svetovej vojny komunistická moc túto vý-
znamnú inštitúciu zlikvidovala. 

summary
The emergence of the pre-munich cze-

choslovakia brought the Slovaks, although 

a certain degree of autonomy and spiritu-
al freedom. Situation but not in any way 
perfect. Seminary in Spisska chapterhou-
se while the priests raised in the national 
spirit, but the social and political situation, 
especially in radical Bohemia was signifi-
cantly anticlerical. Seminary in Spisska 
chapterhouse experienced in the years 
1918 - 1950 period promising prospects 
and growth, but after the Second World 
War communist authorities destroyed this 
important institution. 

Uczesrnicy Międzynarodowej konferencji naukowej na temat rodziny. 
stalowa Wola, 12 maja 2015 roku
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ska, Piotr sikora, Wydawnictwo uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, s. 92-94; tenże, Modele 

polskiego patriotyzmu (1990-2010). Wybrane zagadnienia, „Pedagogia Ojcostwa. katolicki Przegląd 

społeczno-Prawno-Pedagogiczny. czasopismo instytutu medycznego im. jana Pawła ii w szcze-

cinie”, r. 3: 2013, nr 2 (7), lipiec-grudzień 2013, s. 41-61; tenże, teoria patriotyzmu i terminologia 

patriologiczna (pedagogika kultury narodowej), „Pedagogia Ojcostwa. katolicki Przegląd społecz-

no-Prawno-Pedagogiczny. czasopismo instytutu medycznego im. jana Pawła ii w szczecinie”, 

r. 3: 2013, nr 1 (6), styczeń-czerwiec 2013, s. 213-223; tenże, Wychowanie patriotyczne w Polsce 

XXi wieku, [w:] Wartości, rodzina, szkoła. Patriotyzm na co dzień i od święta. Materiały z konferencji 

na temat edukacji patriotycznej i obywatelskiej. kraków: 8 czerwca 2010 roku, red. Wojciech baliński, 

księgarnia Akademicka, kraków 2010, s. 45-50; tenże, Wychowanie patriotyczne w polskiej tradycji 

niepodległościowej, [w:] Pedagogia prewencji. dzieci, młodzież, rodzina. Praca zbiorowa, pod redakcją 

ks. prof. dr hab. jana zimnego, katedra Pedagogiki katolickiej, katolicki uniwersytet lubelski ja-

na Pawła ii w lublinie, stalowa Wola 2013, s. 525-550; tenże, Uniosceptyczna koncepcja patriotyzmu 

„Fides et Ratio” (stanisława Papieża i Piotra döerre’go), „Pedagogika katolicka. czasopismo katedry 

Pedagogiki katolickiej Wydziału zamiejscowego nauk o społeczeństwie kul w stalowej Woli” r. 

WychOWAnie PAtriOtyczne W 
POlsce WsPółczesnej 
 
(WyBrane zaGaDnienia)

Celem niniejszego przyczynkarskie-
go artykułu jest próba opisu wybranych 
współczesnych postaw patriotycznych 
(zwłaszcza w antypatriotycznych kontek-
stach) i wybranych sposobów wychowa-
nia patriotycznego w Polsce XXI w. oraz 
omówienie niektórych współczesnych za-
grożeń dla polskiego patriotyzmu. Autor 

używał historiograficznej metody analizy 
dokumentów (wypowiedzi, opracowań) 
oraz obserwacji uczestniczącej w bieżą-
cym życiu publicznym. Stan badań nad 
wychowaniem patriotycznym w Polsce 
autor przytacza tylko wybiórczo1. Przyczy-
nek niniejszy nie wyczerpuje tytułowego 
zagadnienia.

Ur. 1967, dr n. hum. w zakresie pedagogiki, mgr historii sztuki, specjalista informacji naukowej, 
nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek towarzystw naukowych: Polskie-
go Towarzystwa Teologicznego w Krakowie, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Polskiego 
Towarzystwa Informacji Naukowej, Stowarzyszenia Archiwistów Polskich oraz Środkowoeuropej-
skiego Towarzystwa Filozofii Wychowania – Central European Philosophy of Education Society 
(CEUPES), prezes Fundacji Naukowej Katolików „Eschaton” w Krakowie, autor haseł m.in. do 
Powszechnej Encyklopedii Filozofii, Encyklopedii Filozofii Polskiej, Polskiego Słownika Biogra-
ficznego. Mieszka w Krakowie. Adres publiczny do kontaktu: marek.mariusz.tytko@uj.edu.pl

dr Marek Mariusz tytko –  UJ KRaKów
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7: 2013, nr 2 (13), lipiec-grudzień 2013, s. 25-41, bibliogr; tenże, Uniosceptyczna koncepcja patrioty-

zmu stanisława Papieża i Piotra döerre’go (suwerenność, naród, państwo), „Pedagogika katolicka. cza-

sopismo katedry Pedagogiki katolickiej Wydziału zamiejscowego nauk o społeczeństwie kul 

w stalowej Woli” r. 8: 2014, nr 1(14), styczeń-czerwiec 2014 s. 85-106, bibliogr.; tenże, obrona 

człowieka i narodowych dóbr kulturowych Polski w edukacyjnym programie katolicko-narodowych unio-

sceptyków — sławomira olejniczaka i sławomira skiby na przełomie XX i XXi w. Wybrane zagadnienia, 

„Pedagogia Ojcostwa. katolicki Przegląd społeczno-Prawno-Pedagogiczny. czasopismo insty-

tutu medycznego im. jana Pawła ii w szczecinie”, r. 5: 2014, nr 1(8), styczeń-czerwiec 2014, s. 

45-115, bibliogr.; tenże, Uwagi o opiniach niektórych Polaków o członkostwie Polski w Ue, [w:] otwarte 

usta. Prawda czy fałsz? Praca zbiorowa, pod redakcją ks. prof. dr hab. jana zimnego,  katolicki uni-

wersytet lubelski jana Pawła ii w lublinie. katedra Pedagogiki katolickiej, stalowa Wola 2014, 

s. 265-280, bibliogr.
2 Por. b. kiereś, Wychowania filozofia, [w:] Powszechna encyklopedia Filozofii, t. 9, Polskie towarzy-

stwo tomasza z Akwinu, lublin 2008, s. 857-864, bibliogr.
3 Por. A. maryniarczyk, dobro, [w:] Powszechna encyklopedia Filozofii, t. 2, Polskie towarzystwo to-

masza z Akwinu, lublin 2001, s. 614-626, bibliogr.
4 Por. P. jaroszyński, Patriotyzm, [w:] Powszechna encyklopedia Filozofii, t. 10, suplement, Polskie to-

warzystwo tomasza z Akwinu, lublin 2009, s. 319-321, bibliogr.
5 Por. mieczysław A. krąpiec, dobro, [w:] Powszechna encyklopedia Filozofii, t. 2, Polskie towarzy-

stwo tomasza z Akwinu, lublin 2001, s. 628-639, bibliogr.
6 stanisław krajski, Podstawy samowychowania : filozofia a koniec wieku, Akademickie stowarzysze-

nie katolickie „soli deo”, Warszawa 1998, 55 s.
7 stanisław krajski, Filozofia polityczna w ujęciu polskich myślicieli katolickich w latach 1918-1939, Wy-

dawnictwo kardynała stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2006, 469 s.
8 Por. A. Gudaniec, m. A. krąpiec, Miłość, [w:] Powszechna encyklopedia Filozofii, t. 7, Polskie towa-

rzystwo tomasza z Akwinu, lublin 2006, s. 237-251, bibliogr.

Definicja. Polskie wychowanie2 patrio-
tyczne jest procesem świadomego, celo-
wego prowadzenia innych osób ku dobru, 
jakim jest umiłowanie własnej Ojczyzny. 
Rodzime wychowanie patriotyczne jest 
roztropną troską o dobro wspólne3, jakim 
jest Polska4. Wychowanie patriotyczne 
w istocie należy do zakresu wychowania 
moralnego, ponieważ patriotyzm (miłość 
ojczyzny) należy do dóbr moralnych czło-
wieka (miłość jako dobro moralne, ducho-
we). W wychowaniu patriotycznym mowa 
o kształtowaniu dobrego charakteru 
w człowieku, aby jako osoba ludzka mógł 
on służyć dobru wspólnemu5 — Ojczyźnie. 
Pod pojęciem wychowania patriotycznego 
należy rozumieć także samowychowanie 
patriotyczne, bo ono jest także częścią 

wychowania6. Należy sięgnąć do polskiej 
przedwojennej filozofii katolickiej, aby 
zrozumieć korzenie pozytywnego, prawi-
dłowego myślenia o narodzie i państwie7.

Należy przypomnieć, że Ojczyzna (rozu-
miana zarówno jako Naród, jak i jako Pań-
stwo) jest to dobro wspólne, zatem miłość 
Ojczyzny jest to miłość dobra wspólnego 
(Narodu lub/i Państwa), przedkładanie 
celów wspólnych, nadrzędnych, narodo-
wych i/lub państwowych ponad dobro in-
dywidualne danej osoby, przy zachowaniu 
naturalnej godności i wolności człowieka. 
Miłość, według klasycznej definicji, jest to 
roztropna troska o dobro drugiego czło-
wieka8. W tej perspektywie patrząc, mi-
łość Ojczyzny jest roztropną troską o do-
bro wspólne Narodu i/lub Państwa, przy 
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czym istnieje hierarchia dóbr wspólnych: 
jedno dobro wspólne jest narzędziem dla 
innego dobra wspólnego, tj. Państwo jest 
instrumentem w ręku Narodu, tak przy-
najmniej jest i/lub powinno być w kraju 
o ustabilizowanej demokracji. Naród jest 
suwerenem, tzn. Naród może sam sta-
nowić o sobie jako o wspólnocie kulturo-
wej. Jeżeli Naród jest pozbawiony prawa 
samostanowienia o sobie, przestaje być 
suwerenem, zostaje zniewolony np. przez 
obce państwa (okupantów, zaborców, pro-
tektorów dominialnych, kolonizatorów 
przy pomocy rodzimych kosmopolitycz-
nych kompradorów, czyli zdrajców narodu 
i zdrajców państwa, pracujących na rzecz 
obcych interesów w zamian za konkretne 
korzyści — klientyzm, serwilizm, zdrada 
narodowa, zdrada stanu). Podstawą pra-
worządności jest suwerenność Narodu.

Czy Polska jest obecnie krajem w pełni 
suwerennym? To ważne pytanie, zwłasz-
cza w świetle publicznie artykułowanej 
koncepcji istnienia kondominium rosyj-
sko-niemieckiego, w którego strefie gospo-
darczych i politycznych, żywotnych intere-
sów znajduje się Polska nie tylko u progu 
XXI wieku lecz od około trzystu lat (z ma-
łymi przerwami). W sytuacji realnie istnie-
jącej zależności Polski od państw trzecich 
— wychowanie patriotyczne w Polsce nie 
powinno w żadnym wypadku kształtować 
postaw serwilizmu i klientyzmu wobec 
państw ościennych — jako postaw przy-
stosowawczych i pożądanych w imię „po-
prawności politycznej”, aby nie narazić się 
sąsiadom. Należy wykluczyć całkowicie 
kosmopolityzm z wychowania patriotycz-
nego w Polsce, ponieważ on pracuje prze-
ciw naszemu narodowi i przeciw naszemu 
państwu.

Długoletnie serwilistyczne, zaprzańskie 

rządy kompradorskie zniszczyły entuzjazm 
dla patriotyzmu w Polsce, poprzez lewico-
wo-liberalne, antypolskie z ducha, choć 
polskojęzyczne, ale postsowieckie (postko-
munistyczne) lub niemieckie mass media, 
które celowo zamazały polską tożsamość, 
czyli polską identyfikację narodową. Mass 
media w Polsce są w zdecydowanej więk-
szości w rękach obcych, działają na rzecz 
obcych interesów, obcych państw (głów-
nie Niemiec i Rosji). Nie należy się spodzie-
wać krzewienia rzeczywistego polskiego 
patriotyzmu, a co najwyżej jego karyka-
turę (patriotyzm sprzyjający Niemcom, 
germanofilski albo patriotyzm przyjazny 
Rosji, rusofilski — nie są jednak patrioty-
zmem polskim ,ale jego zaprzeczeniem, 
pseudopatriotyzmem). Pseudopatriotyzm 
godzi się na zamazywanie prawdy histo-
rycznej, na wyprzedaż majątku narodowe-
go, na upadek własnego kraju, na wzrost 
interesów obcych państw w naszym kraju, 
na obarczanie Polaków winami za czyny 
których nigdy nie popełnili (jak np. holo-
caust).

Nie wolno jednak pod żadnym pozorem 
zamazywać prawdy historycznej, nie wol-
no ulegać degrengoladzie moralnej i go-
dzić się na fałszowanie polskiej historii, na 
przypisywanie dzielnemu i bohaterskiemu 
Narodowi Polskiemu czynów, których ni-
gdy nie popełnił (typowy przykład mediów 
zagranicznych: rzekomo „polskie” obozy 
koncentracyjne w miejsce niemieckich, 
hitlerowskich lagrów II wojny światowej 
[Konzentrationslager]) oraz przypisywanie 
nam rzekomych intencji, których nigdy 
naprawdę nasz dzielny Naród nie miał. 
Mowa tu np. o antypolskiej propagandzie 
wmawiającej przez lata opinii publicznej 
rzekomy antysemityzm Polaków i bezpod-
stawnie obarczającą nas winą za rzekomy 
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udział w zagładzie Narodu Żydowskiego 
w czasie II wojny, za którą to zagładę od-
powiadają wszak wyłącznie Niemcy na te-
renie okupowanej przez nich bezprawną 
przemocą wojskową naszej Ojczyzny. 

Równie niedopuszczalne jest obarczanie 
Polaków rzekomą winą za pogromy po II 
wojnie dokonywane na ludności żydow-
skiej, realizowane jednak w istocie przez 
organa sowieckie, tj. przez komunistycz-
ne tajne służby bezpieczeństwa z obcego 
(moskiewskiego) nadania, a nie przez nasz 
dzielny Naród. Przy kształtowaniu polskie-
go patriotyzmu należy stać na gruncie peł-
nej i obiektywnej prawdy historycznej i nie 
dać sobie pisać dziejów Polski pod dyktan-
do obcych państw w imię obcych „polityk 
historycznych” (zwłaszcza niemieckiej, 
rosyjskiej, ukraińskiej, litewskiej oraz izra-
elskiej). Patriotyzm mimo wszystko — to 
dobro godne podjęcia przez kolejne poko-
lenia Polaków i Polek. Wychowanie patrio-
tyczne — to dobro warte uskutecznienia 
zawsze i wszędzie w każdej społeczności 
polskiej.

Wychowanie patriotyczne w Polsce XXI 
wieku powinno uwzględniać zarówno 
aspekt narodowy (polski), jak i aspekt pań-
stwowy (obywatelski). Jesteśmy wszak jed-
nocześnie odpowiednio członkami (męż-
czyźni) lub członkiniami (kobiety) Narodu 
Polskiego, jak i odpowiednio obywatelami 
lub obywatelkami Rzeczypospolitej Pol-
skiej, która jest organizacją (państwem, or-
ganizmem państwowym) powołaną przez 
Naród do istnienia, a nie na odwrót. To nie 
Państwo Polskie (Rzeczpospolita, Republi-
ka) powołało do życia Naród Polski, ale to 
Naród Polski utworzył własne Państwo 
jako swoje narzędzie. Naród jest suwere-
nem, a Państwo jest tylko narzędziem, in-
strumentem, środkiem, metodą ustrojową 

w ręku Narodu-suwerena. Państwo jest dla 
Narodu, a nie — Naród dla Państwa. Jeżeli 
ma miejsce sytuacja, w której Naród jest 
tylko narzędziem, środkiem, instrumen-
tem, metodą w ręku Państwa, to mamy do 
czynienia z totalitaryzmem (tak było np. 
w okresie 1944-1989/90).

Wychowanie patriotyczne powinno 
przygotować każdego obywatela Państwa 
Polskiego, każdą osobę należącą do Naro-
du Polskiego, do bycia odpowiedzialnym 
(odpowiedzialną) teraz i w przyszłości za 
Naród, za Państwo, za kulturę, za przy-
rodę, za wszystko to, co należy do dobra 
wspólnego — za Polskę, w ramach tych 
możliwości, jakie każdy (każda) z nas po-
siada. Należy jednak wychowywać dzieci, 
młodzież i dorosłych w ten sposób, aby 
każdy Polak (każda Polka) zdolny (zdolna) 
w swojej świadomości do rozumienia, był 
świadomy (była świadoma), że Naród jest 
ponad Państwem, a nie Państwo — ponad 
Narodem. 

Mowa jest o tym, aby wytworzyć 
w Polakach i Polkach powszechną świa-
domość, na czym w istocie polega tota-
litaryzm i wyczulić na zagrożenie totali-
taryzmem, nawet tym „miękkim”, „libe-
ralnym”, który rozpoczyna się od cenzury 
w imię jakiejś ideologii, np. neomarksi-
stowskiej „poprawności politycznej” lub 
ateistycznego genderyzmu i który np. 
każe w imię fundamentalizmu „świec-
kości” usuwać polskie krzyże narodowe 
z przestrzeni publicznej (a tak było np. 
w 2010 r. w Warszawie) i jednocześnie 
stawiać w miejscach publicznych pomni-
ki zdemoralizowanym aberrantom seksu-
alnym LGBTTQ (tęcza w Warszawie). Nie 
jest przejawem miłości Ojczyzny usuwa-
nie krzyży z miejsc publicznych w Polsce 
od ponad tysiąca lat katolickiej i kneblo-
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9 Por. np.: dać rzetelną wiedzę, rozwinąć duchowe aspiracje. Rozmowa z ks. dr. Mieczysławem Rolką, 

dyrektorem krakowskiego liceum oo. Pijarów, „biuletyn sprawozdawczo-informacyjny nr 3. 1993/94-

1994”, wyd. katolickie liceum Ogólnokształcące im. ks. stanisława konarskiego zakonu Pijarów, 

kraków 1994, s. 68-70.

wanie ust Narodowi (cenzura) przez wła-
dzę w imię racji ideologicznych takiej czy 
innej (namiestnikowskiej, komprador-
skiej, kosmopolitycznej) partii rządzącej 
w interesie obcych państw i organizacji, 
przykrywanych argumentami o rzekomej 
świeckości lub laickości Państwa. 

Naród Polski istnieje od ponad tysiąca lat 
i od ponad tysiąca lat jest związany religij-
nie i kulturowo z Krzyżem, świętym sym-
bolem chrześcijaństwa. Naród Polski ma 
żywe poczucie wolności oraz praworząd-
ności i czuje, kiedy jest zniewalany albo 
zniewolony jako wspólnota niesłuszny-
mi „prawami”, dlatego raz po raz walczy 
w swojej historii o należne sobie, niezby-
walne prawa podstawowe: wolność religii, 
wolność słowa, wolność organizowania 
się, prawo do własności, wolność wycho-
wania dzieci po chrześcijańsku (po katolic-
ku9) i w patriotycznym duchu polskim jako 
Naród, jako podmiot suwerenny.

W ciągłości naszej państwowości III 
Rzeczpospolita (po 1989-) i IV Rzeczpospo-
lita (projektowana, ale nigdy dotąd niezre-
alizowana) nawiązuje do tradycji Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów (istniejącej do 
1795) oraz II Rzeczypospolitej (1918-1939, 
potem na uchodźstwie), pomija natomiast 
okres PRL-u, szerzej ujmując — pomija 
okres tzw. Polski Ludowej (1944-1989), 
jako okres niesuwerenności i zniewolenia 
Narodu Polskiego. Okres komunistyczny 
w Polsce nie należy do ciągłości tradycji 
suwerennego Państwa Polskiego. Do tra-
dycji państwa Polskiego należą natomiast 
wszystkie te polskie organizacje patrio-
tyczne, które z komunizmem walczyły 
także po II wojnie jako tzw. druga konspi-
racja. Żołnierze niezłomni (tj. niezłamani 

przez komunizm) zwani także żołnierzami 
wyklętymi (wyklętymi przez komunizm), 
należeli, należą i zawsze należeć będą do 
patriotycznej tradycji polskiej i do pamię-
ci narodowej Polaków. Ponad dwadzieścia 
tysięcy żołnierzy niezłomnych-wyklętych 
— naszych bohaterów narodowych zo-
stało zamordowanych przez komunistów 
w okresie 1944-1963 za to, że walczyli 
o wolną, niepodległą, suwerenną Polskę, 
wolną od obcej władzy totalitarnej z mo-
skiewskiego nadania, władzy uzurpator-
skiej, od początku do końca całkowicie 
nielegalnej (1944-1989), przywiezionej 
na sowieckich czołgach. Komunistyczna 
„Polska Ludowa” to marionetkowy twór 
moskiewski całkowicie nielegalny i zbrod-
niczy, walczący systemowo z Narodem Pol-
skim, antypatriotyczny, komunistyczny.

Symbolicznie tradycja II Rzeczypospolitej 
przechowana została na emigracji (1939-
1990), a znak niezależnej państwowości 
(insygnia Prezydenta na Uchodźstwie) 
zostały przekazane pierwszemu wybrane-
mu w wolnych wyborach Prezydentowi III 
Rzeczypospolitej (1990). Inną rzeczą jest 
to, iż kolejno wybrani prezydenci (1990-
2005) okazali się tajnymi współpracow-
nikami owego systemu, a więc z definicji 
nie byli patriotami. Dopiero trzeci wybra-
ny w wolnych wyborach prezydent III RP 
(2005-2010) nie był nigdy tajnym współ-
pracownikiem zbrodniczego systemu ko-
munistycznego (do 1989 r.) i był rzeczy-
wistym patriotą, ale to inna kwestia na 
osobne studium.

Traktujemy okres 1939-1989 w kraju 
jako okres całkowitego braku suweren-
ności narodowej i braku praworządności, 
kiedy to Naród był dla państwa (obcego, 
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11 z. Pańpuch, cnoty i wady, [w:] Powszechna encyklopedia Filozofii, t. 2, Polskie towarzystwo toma-

sza z Akwinu, lublin 2001, s.216-231, bibliogr.

z obcego nadania), a nie państwo — dla 
Narodu Polskiego. Mamy przy tym świa-
domość różnicy pomiędzy okupacją nie-
miecką (1939-1945) i pierwszą okupacją 
sowiecką (1939-1941) a powtórną okupa-
cją sowiecką (1944-1989), istniejącą pod 
nazwą satelickiego państwa formalnie 
niepodległego, ale faktycznie — całko-
wicie poddanego sowieckiej Moskwie. 
Wtedy (1939-1989) Naród Polski nie był 
suwerenem, czyli nie miał decyzji w swo-
im ręku, a władza państwowa pochodziła 
z obcego nadania (przywieziona została 
na obcych czołgach), narzucona decyzją 
z Moskwy siłą naszemu Narodowi, wbrew 
wolnej woli Polaków. Na poddanie  Polski 
— komunistycznej Moskwie zgodziły się 
mocarstwa zachodnie — USA i Wielka Bry-
tania na konferencjach w Teheranie, Jałcie 
i Poczdamie, zdradzając Polskę.

Wychowanie patriotyczne nigdy nie 
powinno o tych podstawowych różnicach 
historycznych zapominać. Komunistyczna 
Polska Ludowa jako państwo nie jest na-
szą tradycją, lecz tradycją obcą (moskiew-
ską). W Polsce Ludowej zniewolony Naród 
był tylko środkiem, instrumentem w ręku 
komunistycznego państwa totalitarnego, 
narzuconego przemocą przez Związek So-
wiecki, który narzucił obce Narodowi Pol-
skiemu cele jako zadania do wykonywa-
nia. To nie Naród sam siebie zadaniował 
w ogólnych kierunkach rozwoju, lecz był 
kierowany z zewnątrz (z komunistycznej 
centrali w Moskwie) poprzez aparat re-
presji i aparat administracji komunistycz-
nej z sowieckiego nadania. Dlatego tzw. 
„wychowanie patriotyczne” w okresie 
PRL, nawet, jeśli używano takiej nazwy, 
w istocie było wychowaniem internacjo-
nalistycznym, „socjalistycznym”10 (ko-

munistycznym), kosmopolitycznym, ide-
ologicznym, zideologizowanym na wzór 
sowiecki. Do tak ideologicznie rozumia-
nego, zsowietyzowanego „wychowania 
patriotycznego” nie chcemy, nie możemy 
i nie powinniśmy już nigdy wracać, bo to 
nie jest nasza tradycja.

Poprzez odideologizowane, zdekomuni-
zowane, odsowietyzowane wychowanie 
patriotyczne obecnie powinniśmy kształ-
tować w wychowankach dobry charakter 
Polaka lub Polki, wiernych wyłącznie pol-
skiej Ojczyźnie, a nie obcym strukturom 
(np. Unii Europejskiej, Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych, Radzie Europy, itd.) 
lub państwom (np. Republice Federalnej 
Niemiec lub Federacji Rosyjskiej czy Izra-
elowi). Polscy patrioci nie powinni nigdy 
ulegać jakimkolwiek naciskom Berlina, Mo-
skwy, Brukseli, Tel-Awiwu itd. w jakiejkol-
wiek sprawie (to jest miara patriotyzmu, 
czy ktoś chroni własny interes narodowy, 
ojczystą rację stanu — czy nie).

Powinnością pedagogiczną jest kształ-
towanie cnoty11 moralnej, czyli sprawno-
ści duchowej, dzielności duchowej, umy-
słowej do bycia odpowiednio — dobrym 
Polakiem lub dobrą Polką. Naszym patrio-
tycznym obowiązkiem jest zawsze walka 
o dobro polskiej rodziny, a więc czynny 
sprzeciw wobec każdego kosmopolitycz-
nego. lewackiego, liberalno-lewicowego, 
ateistycznego ataku na polską rodzinę, na 
chrześcijaństwo w Polsce, które jest niero-
zerwalnie związane z polskością od ponad 
tysiąca lat. Obecnie i zawsze — polskim, 
patriotycznym obowiązkiem moralnym 
jest także czynny sprzeciw wobec anty-
chrześcijańskiej, antyrodzinnej, kosmopo-
litycznej, ateistycznej „genderyzacji” (de-
terioryzacji, demoralizacji, panseksualiza-
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cji) Polski przez lewicowo-liberalne rządy 
kosmopolityczne, zaprzańskie, z ducha 
antypolskie i antychrześcijańskie.

Godziwe dbanie o naturalne dobro ro-
dziny, o naturalnie wysoki przyrost natu-
ralny, czynne przeciwdziałanie „wygasza-
niu” Polski12 jest obowiązkiem patriotycz-
nym, wewnętrznym nakazem moralnym  
niezdeprawowanego sumienia. Społeczne 

przeciwstawienie się faktycznej, stopnio-
wej likwidacji Państwa Polskiego i jego 
poszczególnych obszarów czy sektorów 
– obowiązuje zawsze każdego Polaka-pa-
triotę. 

Kosmopolityczne, lewicowo-liberalne 
pseudoelity ksenokratyczne w Polsce są 
zawsze ze swej istoty zaprzańskie, po-
nieważ zapierają się własnego Narodu 
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i własnego Państwa, a służą obcym intere-
som, obcym państwom, obcym narodom, 
obcym organizacjom i obcym elitom tych 
państw, narodów lub organizacji – w imię 
własnych, prywatnych korzyści material-
nych (stanowisk, nagród, majątków etc.) 
otrzymywanych za wydane antypolskie 
decyzje podejmowane na niekorzyść ogó-
łu Polaków, ze szkodą dla narodowego do-
bra wspólnego.

Wychowanie patriotyczne dotyczy 
w równym stopniu kobiet (dziewcząt), jak 
i mężczyzn (chłopców), nie możemy zanie-
dbywać jakiejkolwiek płci pod względem 
wychowania patriotycznego, bo byłoby to 
poczytane jako dyskryminacja płci. Istnie-
ją tylko dwie: płeć męska i płeć żeńska, dla 
jasności, innych płci nie ma. A tzw. „płeć 
kulturowa” to wymysł ideologiczny ma-
niaków seksualnych, fikcja ideologiczna, 
nieprawda, fałsz, mit, kłamstwo13.

Każdy chłopiec (mężczyzna) i każda 
dziewczyna (kobieta) posiada nie tylko pra-
wa, ale i obowiązki względem Ojczyzny, 
a moralnym obowiązkiem naszym jest mi-
łować Ojczyznę jako naszą Matkę-Karmi-
cielkę, z której wszyscy jesteśmy i z której 
— i my, i nasi przodkowie, i nasi potomko-
wie, wszyscy uczestniczymy w łańcuchu 
już ponad trzydziestu pokoleń (od X w. do 
XXI w.). Naród to nie tylko ci, którzy żyją 
obecnie, tu i teraz. Polski Naród to także 
wszystkie pokolenia wstecz od zarania pol-
skiego Państwa i wszystkie pokolenia dalej 
w przyszłość, aż do końca istnienia świata. 
Nasz naród liczy obecnie w 2015 r. ok. 38 
milionów Polaków i Polek zamieszkałych 
w kraju (nie licząc ok. 18-20 milionów ży-
jących teraz poza granicami Polski), a ma 
według prognoz ONZ liczyć w 2100 roku, 
czyli za około trzy pokolenia – zaledwie 14 
milionów. To jest obca nam narracja usiłu-

jąca narzucić nam niekorzystny scenariusz. 
A kardynał Stefan Wyszyński pisał już ok. 
pół wieku temu, że polską racją stanu jest 
być narodem liczącym 70, 80 lub nawet 90 
milionów, bo obok żyją narody (niemiec-
ki czy rosyjski  o podobnej sile ludności 
i nam chodzi o zachowanie równowagi sił 
ludnościowych, równego potencjału de-
mograficznego. I to jest rodzima narracja, 
której należy się trzymać i ją zrealizować. 
Czy nie da się tego uczynić? Otóż da się i to 
w przeciągu około czterdziestu lat. Trze-
ba tylko kochać dzieci i chcieć je mieć jak 
najwięcej, w imię miłości Ojczyzny. Przy-
pomnieć należy, że Nigeryjczycy liczyli na 
początku lat siedemdziesiątych tyle samo 
ludności, co Polacy (około trzydziestu pię-
ciu milionów osób). po z górą czterdziestu 
latach – Polaków jest około 38 milionów, 
a Nigeryjczyków — 180 milionów (słow-
nie: sto osiemdziesiąt milionów). Dało się 
zrealizować? Dało i to bez sprowadza-
nia imigrantów, bo Nigeryjczycy kochają 
dzieci i rodzinę. To dlaczego i w Polsce by 
się nie miało udać, abyśmy w przeciągu 
czterdziestu lat liczyli jako Polski Naród 
— 70, 80 lub 90 milionów osób, a nawet 
więcej? I to bez imigrantów. Dlaczego nie 
sto osiemdziesiąt milionów Polaków, jak 
Nigeryjczycy? Wtedy Polska byłaby silnym 
państwem unitarnym narodowo i kato-
lickim państwem papieskim, jak Rzeczy-
pospolita Obojga Narodów. Polska Ziemia 
jest w stanie wyżywić nie tylko sto milio-
nów, ale i dwieście milionów ludzi i jesz-
cze żywności zostanie na eksport. Tylko 
trzeba Polaków z ducha u władzy, którzy 
by przez długie lata prowadziliby politykę 
prorodzinną i propolską. jak dotąd w III RP 
poza epizodem rządów Jana Olszewskiego 
i rządów Jarosława Kaczyńskiego – nikt 
takiej realnie propolskiej polityki nie pro-
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wadził. Było i jest wręcz przeciwnie: rządy 
ksenokratyczne, kosmopolityczne prowa-
dziły politykę antypolską, antyrodzinną, 
depopulacyjną. 

Zamiast 70. 80 czy 90 milionów Pola-
ków —  ksenokraci-kosmopolici planują 
dla Polski – zaledwie czternaście milionów 
i robią wszystko, aby ten czarny scena-
riusz się zrealizował. Polskojęzyczny pre-
zydent (1990-1995) powtarzał publicznie 
tę obcą antypatriotyczną narrację, że wy-
starczy, aby Polaków było 20 milionów (bo 
tyle potrzeba jakoby do obsługi dróg tran-
zytowych z zachodu na wschód w Polsce). 
Demograficzne zwijanie Polski jest celowe 
po 1989 r. Antypolskie z ducha, kosmopoli-
tyczne pseudoelity rządzące tworzyły i na-
dal tworzą liczne przeszkody ekonomiczne 
w demograficznym rozwijaniu polskich ro-
dzin, podcinają nasz byt narodowy. Im nas 
będzie mniej, tym obcy przejmą więcej na-
szego majątku, naszych bogactw natural-
nych i o to tylko im chodzi, o nic więcej, 
o wywłaszczenie Polaków z naszych dóbr 
narodowych, z naszej narodowej własno-
ści (lasów, surowców, ziemi, wód, domów, 
mieszkań, przedsiębiorstw, szkół, szpitali  
itd.). Reszta jest czystą propagandą, usiłu-
jącą pod hasłami integracji europejskiej, 
tolerancji itd. ukryć rzeczywisty cel inkor-
poracji Polski do UE.

Alma Mater Polonia — wymaga od nas 
wszystkich, abyśmy odpowiednio byli 
dobrymi Polakami lub dobrymi Polkami. 
To naturalny wymóg moralny i wynikają-
cy z moralności szczegółowy obowiązek 
prawny, konstytucyjny (np. obowiązek 
płacenia podatków i obowiązek obrony 
kraju), choć nie ma nigdzie w Konstytucji 
punktu o obowiązku miłości Ojczyzny, nie 
pada ani raz to ważne słowo: patriotyzm, 

co jest, moim zdaniem, celowym pominię-
ciem i podstawowym błędem tego doku-
mentu przygotowanego przez lewicowo-
liberalną, kosmopolityczną, ksenokratycz-
ną pseudoelitę wówczas rządzącą naszym 
krajem14.

Dobro wychowuje, dlatego istotne jest 
w wychowaniu dobro jako czynnik nie-
zbędny każdemu człowiekowi. W wycho-
waniu patriotycznym ważne jest dobro 
wspólne, czyli to, co łączy Naród. W obiek-
tywnym, dojrzałym porządku dóbr najwy-
żej są umieszczone dobra religijne (Bóg, 
wiara), poniżej religijnych umieszczone 
są dobra moralne (dobra właściwie ufor-
mowanego sumienia), poniżej pozostałe 
dobra (np. poznawcze, estetyczne, uży-
tecznościowe, witalne, przyjemnościo-
we etc.). Patriotyzm jako dobro moralne 
w istocie czerpie nie tylko z dobrych oby-
czajów (łac. mores), z tradycji rodzimej, ale 
także z tradycji religijnej danego narodu. 
W polskich dziejach zasada patriotyzmu 
wyrażała się tradycyjnym skrótem: „Bó-
g-Honor-Ojczyzna”, a to znaczy, że na 
pierwszym miejscu zawsze jest Bóg, czyli 
Dobro Najwyższe, o którym mówi religia, 
następnie Honor, czyli dobro moralne, na 
które wyczulone jest sumienie, Ojczyzna 
zaś jest dobrem wspólnym, sytuowanym 
w sferze wspólnej dóbr religijnych i dóbr 
moralnych, które są dane Polakom i Po-
lkom w ramach rodzimej kultury polskiej, 
w perspektywie cywilizacji15 łacińskiej, 
z której z kolei wywodzi się wszak nasza 
kultura narodowa. Polak-katolik i Polka-ka-
toliczka, Polak-chrześcijanin i Polka-chrze-
ścijanka — to wzorce obecne zawsze i na 
trwałe w naszej kulturze, niezależnie od 
aktualnych, importowanych mód ideolo-
gicznych (oświeceniowych, masońskich, 



ArTICLES

84

ateistycznych, komunistycznych, postko-
munistycznych, postmodernistycznych, 
liberalnych, marksistowskich, neomarksi-
stowskich, genderowych etc.).

Procent obywateli polskich deklarują-
cych stale w ponawianych badaniach swo-
ją chrześcijańskość pozostaje od lat nie-
zmienny i oscyluje w granicach ok. 98%, 
a do katolicyzmu przyznaje się stale ok. 
95% obywateli i obywatelek. Ową różnicę 
(3%) stanowią polscy chrześcijanie i chrze-
ścijanki innych Kościołów, niż Kościół 
Rzymsko-Katolicki, a więc np. Polacy-pra-
wosławni i Polacy-protestanci (ewangeli-
cy, kalwini, baptyści, metodyści, zielono-
świątkowcy itd.) oraz tzw. starokatolicy 
czy mariawici tudzież inni. Statystycznie 
biorąc, znikomy procent Polaków i Polek 
(ok. 2%) to wyznawcy (wyznawczynie) 
innych religii, niż chrześcijańska lub bez-
wyznaniowcy (ateiści, ateistki, tj. de facto 
wierzący, wierzące w nieistnienie Boga, 
wg źródłosłowu grec. a-theos). Podobne 
wyniki osób deklarujących swoją wiarę 
w Boga znajdujemy na Zachodzie (w USA 
— ok. 98%, we Włoszech — ok. 98%, we 
Francji ok. 86% itd.). 

Tak ukształtowany skład religijny Naro-
du Polskiego wynika z naszej tradycji na-
rodowej, która na trwałe od X wieku zako-
rzeniona jest w chrześcijaństwie. Stało się 
tak dzięki genialnej decyzji księcia Mieszka 
I, który, jak wszystko na to wskazuje, dnia 
19 kwietnia 966 r. w Wielką Sobotę przyjął 
chrześcijaństwo łacińskie z rąk czeskich, 
tzn. zachodniosłowiańskich, a nie — nie-
mieckich. Ponadto już jako chrześcijanin 
książę Mieszko I natychmiast oddał zjed-
noczone przez siebie Państwo Polskie na 
zawsze pod opiekę Papieża, co więcej — 
podarował Państwo Polskie Papieżowi na 
jego wieczną własność, pod jego wyłącz-

ną władzę, pod jego wyłączną jurysdyk-
cję. Dzięki temu zabezpieczeni zostaliśmy 
przed władcami Niemiec (ówcześnie – ko-
lejnymi Cesarzami Rzymskimi Narodu Nie-
mieckiego) i żywiołem niemieckim. 

To do dziś nie zostało odwołane jakim-
kolwiek aktem prawnym i prawomocnie 
obowiązuje, tzn. nadal Polska jest w spo-
sób legalny Państwem Papieskim, choć na 
ogół Polacy nie mają tej świadomości hi-
storycznej. Powtórzyć to trzeba wyraźnie 
i zapamiętać ów fakt podstawowy: Polska 
obecnie, w XXI w. w myśl prawa, nadal 
jest Państwem Papieskim, szczególnie 
związanym personalnie z każdym następ-
cą św. Piotra w Rzymie na zawsze na mocy 
decyzji księcia Mieszka I, której nikt nie 
odwołał. Naszym narodowym „być albo 
nie być” jest nieodwoływalnie chrześcijań-
stwo łacińskie i ścisła więź z każdym pa-
pieżem. W szczególnym przypadku owym 
papieżem był Polak Jan Paweł II (1978-
2005), lecz owa więź dotyczy każdego bez 
wyjątku papieża, a nie tylko papieża-Pola-
ka. Stąd nazywanie postaw „Polaka-kato-
lika” mianem jakoby „stereotypu”, walka 
z owym jakoby „stereotypem” to nic inne-
go, jak obce uderzenie w istotę polskości, 
która jest w swoim rdzeniu papieska, ka-
tolicka, chrześcijańska od zarania dziejów, 
od owej wiekopomnej, długomyślnej, per-
spektywicznej, jakże słusznej decyzji księ-
cia Mieszka I o przyjęciu chrztu w obrząd-
ku łacińskim i o powierzeniu Polski jako 
państwa chrześcijańskiego na zawsze pa-
pieżowi na własność, pod jego wyłączną 
władzę i jurysdykcję. Traktat akcesyjny (tj. 
traktat inkorporacyjny) Polski do UE oraz 
jakiekolwiek następne traktaty likwida-
cyjne wymierzone w Polskę — nie spowo-
dowały wygaśnięcia faktu istnienia Polski 
jako państwa papieskiego. Polska nadal 
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jest państwem papieskim – jako jedyna 
nie tylko w tej części Europy. Katolicyzm 
jest istotną komponentą polskiego patrio-
tyzmu, niezależnie od tego, jak państwowi 
ateiści-kosmopolici faktowi temu starają 
się zaprzeczyć. . 

Jeśli obecnie ok. 95% Polaków i Polek to 
osoby ochrzczone w Kościele Rzymsko-Ka-
tolickim, to nie może być tak, że znikoma 
mniejszość ateistyczna (szacunkowo — 
mniej niż 2% Narodu Polskiego) narzu-
ca większości kosmopolityczną, lewacką 
ideologię ateizmu państwowego, tak ulu-
bioną przez sowiecki system totalitarny 
i przez wszelkiej maści systemy oparte na 
bezbożnej ideologii (komunistycznej, so-
cjalistycznej, socliberalnej, nazistowskiej, 
faszystowskiej). Wychowanie patriotycz-
ne zatem uwzględniało i powinno nadal 
uwzględniać miejsce religii w kulturze 
polskiej, jako uprawnione wielowiekową 
tradycją i chrześcijańskim charakterem 
naszego Narodu. Polska kultura jest z isto-
ty kulturą chrześcijańską, polskość jest 
z istoty chrześcijańska. Kultura chrześci-
jańska, a nie jakakolwiek inna — ukształ-
towała polskość, naszą tożsamość narodo-
wą. Pamięć o chrześcijańskiej tożsamości 
narodowej Polaków to rdzeń wychowania 
patriotycznego.

Wychowanie patriotyczne, związane 
jest nierozerwalnie z wychowaniem re-
ligijnym i nadto z wychowaniem proro-
dzinnym, bo tylko rodziny tworzą naród 
(termin ‘na-ród’ pochodzi od ‘na-rod-zić’). 
Bezpłodne z istoty swej pseudozwiązki 
zdemoralizowanych aberrantów seksu-
alnych LGBTTQ uzurpujące sobie jakoby 
„prawo” do bycia „rodziną” – nie rodzą, 
nie tworzą rzeczywistych rodzin (z mat-
ką i ojcem). Owe pseudozwiązki, pseudo-
małżeństwa pseudorodziny są destruk-

cyjne ze swej istoty dla rozwoju każdego 
narodu. Wychowanie patriotyczne jest 
prorodzinne, stanowi część wychowania 
moralnego (obyczajowego), bo patriotyzm 
jest dobrem moralnym. Dlatego nie może 
istnieć jakiekolwiek wychowanie patrio-
tyczne, gdy jednocześnie podcina się ko-
rzenie narodowe przez demoralizowanie 
dzieci i młodzieży (genderyzację edukacji, 
homoseksualizację edukacji). 

Środowiska aberrantów LGBTTQ po-
winny mieć ustawowy zakaz nauczania 
w szkole polskiej i przedszkolach, aby nie 
demoralizować, nie deterioryzować dzieci 
i młodzieży. Tymczasem obecnie obserwuje 
się tendencję przeciwną: kosmopolityczne, 
antynarodowe, antypolskie, antychrześci-
jańskie, liberalno-lewicowe, lewackie wła-
dze — za cenę demoralizacji i dechrystia-
nizacji polskich dzieci i polskiej młodzieży, 
za cenę oddania dzieci polskich od wieku 
przedszkolnego na pastwę maniaków 
seksualnych LGBTTQ, za cenę zaparcia się 
własnej tradycji narodowej  — doprowa-
dziły do uchwalenia ustawy o ratyfikacji 
tzw. Konwencji Rady Europy o zapobieganiu 
i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet 
i przemocy domowej (została ona przegło-
sowana już w Sejmie i Senacie i podpisana 
przez Prezydenta [stan na dzień 15 marca 
2015 r.]).

Artykuł 14-ty tej bardzo szkodliwej kon-
wencji faktycznie przemocowej wobec 
tradycji Narodu Polskiego, polskiej rodzi-
ny, polskich małżeństw złożonych z jed-
nego mężczyzny i jednej kobiety, polskiej 
kultury i religii chrześcijańskiej w Polsce, 
stanowi ex cathedra, że źródłem przemocy 
jest (jakoby)  rodzina (małżeństwo), reli-
gia, tradycja (kultura). Jak podkreśliła rad-
ca prawny, Anna Zdort z Fundacji Mamy 
Róży, konwencja ta ma bezpośrednie za-
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stosowanie w sferze edukacji, tj. artykuł 
14-ty tej konwencji wprowadza do szkół 
nie wiedzę, ale określoną ideologię. Anna 
Zdort dodała przy tym, że nie może to być 
pozostawione do decyzji poszczególnych 
szkół, bo artykuł 95 Raportu wyjaśniające-
go do tejże konwencji stanowi, że szkoła 
nie może prowadzić owych  zajęć dla dzie-
ci tylko incydentalnie, tzn. nie może się od 
nich uchylać16. Antypolskie władze wpro-
wadzają przemoc wobec polskiej rodziny, 
wobec chrześcijaństwa i polskiej tradycji 
w celu przeprowadzenia lewackiej, neo-
marksistowskiej rewolucji kulturowej 
(ideologicznej), obliczonej długofalowo na 
przemodelowanie Polskiego Narodu wier-
nego Bogu, Tradycji i Ojczyźnie w zdemo-
ralizowany proletariat maniaków seksual-
nych LGBTTQ.

Eksperci prawni Ordo Iuris wskazują na 
negatywne skutki wprowadzenia tej anty-
rodzinnej konwencji17. Wskazuje się też na 
jej niezgodność z polską Konstytucją, lecz 
problem w tym, że wprowadzona, raty-
fikowana  tego typu konwencja staje po-
nad Konstytucją III RP i jedynym wyjściem 
w tej sytuacji jest wtedy de facto wypowie-
dzieć tę konwencję jak najszybciej, czego 

nigdy nie uczyni zdominowany przez le-
wicowo-liberalnych polityków Parlament 
III RP wspierany przez lewicowo-liberalne 
mass media, antypolskie, antychrześcijań-
skie w gruncie rzeczy. 

Dodać należy tu także poważne, nega-
tywne skutki tej antyrodzinnej, gende-
rowej konwencji dla wychowania patrio-
tycznego, bo genderyzacja, czyli demora-
lizacja i panseksualizacja dzieci (wbrew 
woli rodziców) oznacza wszak trwałe osła-
bienie rodziny, a osłabienie rodziny skut-
kuje zawsze osłabieniem narodu. W owej 
konwencji walczy się w istocie z chrześci-
jaństwem (religią) i z rodziną oraz de facto 
z narodem, jakoby będącymi rzekomo źró-
dłem przemocy (co jest nieprawdą, mitem, 
fałszem), w imię uprzywilejowania aber-
rantów, maniaków seksualnych LGBTTQ. 
Środowiska LGBTTQ są tu w istocie tylko 
narzędziem masońskiej, antychrześcijań-
skiej, antynarodowej dyktatury mniejszo-
ści wobec chrześcijańskiej większości18 na-
rodowej. Zmiany kulturowe, jakie są pro-
jektowane w myśl tej konwencji, uderzają 
w polskość, w postawę Polaka-katolika.

Patriotyzm polski w sposób nierozerwal-
ny związany jest z kulturą chrześcijańską 
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i to trzeba uwzględnić w edukacji patrio-
tycznej, aby nie wykrzywić, nie zniekształ-
cić prawdy historycznej o nas samych, 
o naszych dziejach narodowych. Procesy 
laicyzacji, czyli sztucznego wprowadzania 
ateistycznej „religii państwowej” w posta-
ci tzw. lewackiej ideologii „laickości”, ate-
izmu państwowego, są charakterystyczne 
dla państw totalitarnych (ZSRS, III Rzesza 
Niemiecka) i dla państw wzorujących się 
ideologicznie na państwach totalitarnych 
(np. marksizm kulturowy A. Gramsciego 
i współcześni neomarksiści wzorujący się 
na marksizmie-leninizmie sowieckim w ra-
mach tzw. konwergencji ustrojów). Mani-
pulacja religią, instrumentalizacja religii 
przez państwo, wykluczenie religii z życia 
publicznego (i Krzyża z przestrzeni pu-
blicznej) to są cechy charakterystyczne dla 
ideologii totalitarnych i posttotalitarnych, 
gdzie religia miała być sprawą „prywatną” 
w imię popularnej komunistycznej zasa-
dy propagandowej z lat pięćdziesiątych: 
„Kler do kruchty, katolicy — do piwnicy!”. 
Powinniśmy uczulać Polaków na wszelkie 
przejawy tego typu tendencji antychrze-
ścijańskich i antyreligijnych, bo nie godzi 
się uczyć miłości do Ojczyzny bez nauki 
miłości do Boga i bez miłości do drugiego 
człowieka (innego obywatela, bliźniego).

W wychowaniu patriotycznym powinno 
się uwzględniać zarówno wymiar ogól-
nokrajowy Ojczyzny-Polski, jak i wymiar 
lokalny, tzw. „ojcowizny”, przy czym edu-
kacja regionalna powinna być podporząd-
kowana całkowicie patriotycznej edukacji 
ogólnopolskiej, ogólnonarodowej, ogólno-
państwowej. Kosmopolityczna, lewicowo-
liberalna ideologia tzw. „małych ojczyzn” 
całkowicie wypacza sens patriotyzmu. 
Została ona stworzona celowo po to, aby 
oderwać społeczności lokalne od Ojczyzny 

rzeczywistej (Narodu), dając w zamian „er-
satz” w postaci jakiejś okrojonej „małej” 
„ojczyzny” lokalnej, partykularnej, będą-
cej w istocie karykaturą Ojczyzny praw-
dziwej (narodowej). 

Nie może jednak wymiar regionalny19 
przesłonić dobra wspólnego, jakim jest 
Polska jako całość. Polska jest krajem 
w zasadzie unitarnym narodowościowo 
i wyznaniowo, nie możemy dać się podzie-
lić na regiony i na wykreowane sztucznie 
przez ksenokrację tzw. „ludy”, plemiona 
etc. Próby dzielenia Polaków miały już 
miejsce w przeszłości, np. niemiecki oku-
pant „ustanawiał” owe „małe ojczyzny”, 
tj. rzekome nowe narodowości: „narodo-
wość góralską” (niem. Goralen Volk), „na-
rodowość śląską” (niem. Schlesischen Volk), 
„narodowość kaszubską” (niem. Kaschu-
ben Volk), „narodowość mazurską” (niem. 
Masuren Volk) itd. Nie należy się na to na-
bierać, gdy obcy (Niemcy), w obcym inte-
resie narodowym (niemieckim) poprzez 
polskojęzyczne, ale pozostające w obcych 
rękach mass media (głównie niemieckie) 
narzucają nam propagandowo podziały 
i kategorie opisu rzeczywistości, której nie 
ma. W przeszłości nigdy nie istniały, obec-
nie nie istnieją i w przyszłości nigdy nie 
będą istnieć: ani jakoby osobny naród gó-
ralski, ani jakoby osobny naród śląski, ani 
jakoby osobny naród kaszubski, ani jakoby 
osobny naród mazurski itd. Etnicznie i ję-
zykowo zarówno Górale, Ślązacy, Kaszubi, 
jak i Mazurzy byli, są i będą Polakami. 

Podział na poszczególne „plemiona” re-
gionalne byłby w istocie cofnięciem się 
o ponad tysiąc lat w rozwoju narodowym 
do epoki przedchrześcijańskiej (przed 966 
rok), kiedy to istniały poszczególne plemio-
na o typie „małych ojczyzn”, np. takie jak: 
Bobrzanie, Dziadoszanie, Gołęszyce wraz 
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z Lupiglaa (‘Głupie Głowy’), Lędzianie, Po-
lanie, Pomorzanie, Ślężanie, Wiślanie etc. 
i nie było jednej Ojczyzny w postaci jedno-
litego państwa unitarnego, a Naród istniał 
podzielony na odrębne plemiona20. Od cza-
sów Mieszka I byliśmy narodem unitarnym 
etnicznie. Natomiast obecnie, po tysiącu 
lat owej unitarności narodowej struktury – 
obcy fundują nam „rewolucję” etniczną, bo 
w istocie od wielu lat usiłuje się nam, Po-
lakom, narzucić taką antypolską „narrację” 
„małych ojczyzn” głównie w imię ukryte-
go narodowego interesu niemieckiego (cel 
ukryty, ten sam co tysiąc lat temu, ponad 
sto lat temu i zawsze: moralne i historycz-
ne osłabienie Narodu Polskiego).

Wychowanie patriotyczne powinno 
mieć charakter jednoczący Naród wokół 
wspólnej sprawy Ojczyzny, a nie może 
mieć charakteru dystrybutywnego, dzie-
lącego Naród na osobne grupy etniczne 
i absolutyzującego następnie owe grupy 
„subnarodowe” (plemienne, regionalne, 
lokalne) jako punkt oparcia dla edukacji 
regionalnej mającej za cel rozszczepić, 
rozmyć jednolitą, polską świadomość na-
rodową. Trzeba jednak zharmonizować 
to, co ogólnonarodowe z tym, co regional-
ne, lokalne, dając odpowiednie miejsce 
regionalizmom, które ubogacają nasz kraj 
pod rozmaitymi względami (foklor, dia-
lekt, obyczaje). Miejsce mniejszości naro-
dowych w wychowaniu to zupełnie inna 
kwestia pedagogiki kultury narodowej21.

Na unitarną kulturę polską składają się 
od ponad tysiąca lat kultura szlachecka 
(rycerska) i kultura ludowa (chłopska), co 
przypominał niejednokrotnie Bogusław 
Żurakowski. Tego fenomenu nie było i nie 
ma na Zachodzie Europy. Kultura szla-
checka była obecna w Polsce jako kultura 
powszechna, żywa aż do okresu II woj-
ny, nie zanikła nawet w czasie II wojny, 
mimo prześladowań i hekatomby Katynia 
i Auschwitz, dopiero totalitarny komu-
nizm, w imię lewicowej, materialistycz-
nej ideologii, zniszczył w sposób progra-
mowy podstawy, podwaliny tysiącletniej, 
polskiej kultury rycerskiej, szlacheckiej 
(dworki, zamki, pałace, założenia parkowe 
etc.), niszcząc zwłaszcza patriotyczne zie-
miaństwo polskie22 i niezależną inteligen-
cję wyrosłą jako stan patriotyczny z owej 
kultury. 

Drugi trzon naszej kultury — ludowa 
kultura chłopska — także posiada ponad-
tysiącletnie tradycje w Ojczyźnie. Kultura 
chłopska była niszczona w okresie oku-
pacji sowieckiej (1939-1941, 1944-1989), 
m.in. poprzez przymusową kolektywiza-
cję, materialne niszczenie gospodarstw 
chłopów (zwłaszcza bogatszych rolników, 
zwanych „kułakami”) poprzez przymuso-
wą parcelację ich ziemi („rozkułaczanie”), 
nadto przez przymusowe, prawie darmo-
we, obowiązkowe kontyngenty żywności 
od każdego rolnika na rzecz państwa, poza 
tym przez tzw. „domiary” podatkowe, da-
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niny wymuszane na rzecz państwa totali-
tarnego aż do 1970 r. Obecnie natomiast 
w miejsce dawnych, komunistycznych 
„domiarów” wprowadzono sztucznie za-
niżone ceny na produkty rolnicze, zmniej-
szone traktatowo o połowę dotacje „unij-
ne” dla rolników polskich w stosunku do 
poziomu dotacji dla rolników niemieckich, 
francuskich, kary dla polskich rolników 
za nadprodukcję mleka etc., co daje taki 
sam efekt, jak komunistyczne „domiary” 
— niszczenie polskiego rolnictwa, ostoi 
polskości, patriotyzmu i chrześcijaństwa 
i poskutkuje niekontrolowalną zupełnie 
nieograniczoną wyprzedażą polskiej ziemi 
rolnej itd. Zaprzańskie rządy liberalno-le-
wicowych kosmopolitów w Polsce skutku-
ją negatywnie także dla sfery polskiej wsi 
i powodują jej depopulację, co jest działa-
niem antypatriotycznym.

W okresie komunizmu kultura chłopska 
miała być ograniczona do obrzędowego, 
świeckiego folkloru (tzw. „obrzędowość 
świecka”), bez krzewienia rzeczywistej sa-
moświadomości patriotycznej i religijnej 
wśród warstwy chłopskiej. Mimo to chłopi 
pozostali przywiązani do tradycji przod-
ków, nie dali się skolektywizować (ok. 3/4 
ziemi ornej pozostało w rękach polskiego 
chłopstwa w indywidualnych gospodar-
stwach rolnych). Miłość do ziemi i miłość 
do religii (Boga, Kościoła) zdecydowały 
o utrzymaniu patriotycznego charakteru 
wsi polskiej w okresie totalitarnym (do 
1989 r.). Po 1989 roku Polska miała swoje 
dwa płuca kulturowe silnie zredukowane: 
w zasadzie wycięte zostało płuco kultury 
szlacheckiej i poważnie okaleczono religij-
ną kulturę chłopską oraz wywodzącą się 
z kultury chłopskiej religijną kulturę robot-
niczą, wszak polski robotnik wywodził się 
w większości ze stanu chłopskiego. Religij-

ny charakter wszystkich zrywów wolno-
ściowych w Polsce Ludowej, a zwłaszcza 
rewolucji „Solidarności” w 1980 r., kiedy to 
kapłani sprawowali Msze Święte dla ma-
sowo strajkujących robotników, świadczy 
jasno o rzeczywistym charakterze chrze-
ścijańskiego Narodu Polskiego.

W edukacji patriotycznej w Polsce XXI 
wieku chodziłoby m.in. o przywrócenie na-
leżnego miejsca religijnej kultury szlachec-
kiej i religijnej kultury ludowej (chłopskiej) 
w nieokrojonych, nieocenzurowanych, 
niezmanipulowanych, niezredukowanych 
wymiarach. Zakorzenienie patriotyzmu 
w tysiącletniej historii Narodu, Państwa 
i Kościoła jest istotne dla Polaków. Kościół 
stał się trwałym elementem polskiej kul-
tury, nawet dla osób uważających się za 
ateistów, zachowujących jednak polskie, 
patriotyczne tradycje kościelne w rodzi-
nie, takie jak np. dzielenie się opłatkiem 
na Wigilię, wieczerza wigilijna, wielkanoc-
na „święconka” etc. Fenomen osób niewie-
rzących, ale praktykujących — jest osob-
nym, swoistym signum temporis, podobnie 
jak zjawisko istnienia osób wierzących, ale 
niepraktykujących lub rzadko praktykują-
cych, co jest odrębną kwestią, rzutującą 
jednak także na sprawę osłabienia ich in-
dywidualnego patriotyzmu.

Wymienić można przykładowo elemen-
ty kształtujące świadomościowo polski pa-
triotyzm od X do XX wieku, które należy 
ukazywać kolejnym pokoleniom w eduka-
cji patriotycznej: Chrzest Polski, panowa-
nie pierwszego króla — Bolesława Chro-
brego, kult św. Wojciecha i św. Stanisława, 
trwanie katolickiej dynastii Piastów jako 
panującej (X-XIV w.), panowanie katolic-
kich Andegawenów, zwłaszcza św. Jadwi-
gi — Króla Polski (XIV w.) i katolickich 
Jagiellonów (XIV-XVI w.), w tym zawar-
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24 Por. spotkanie ze światem wartości, z dr. hab. Bogusławem Żurakowskim, aksjologiem - pedagogiem, 
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Żurakowskiego metodologia aksjologii pedagogicznej i jej geneza, „dydaktyka literatury”, r. 29: 2009, 

cie Unii Korony Polskiej z Wielkim Księ-
stwem Litewskim i wspólne zwycięstwa 
nad Krzyżakami, m.in. pod Grunwaldem 
(Tannenbergiem), Akademia Krakowska23 
jako centrum polskiej kultury naukowej, 
Kraków jako miejsce wzorcowe złotego 
wieku kultury polskiej (XV-XVI w.), Wawel 
jako miejsce koronacji i pochówku królów 
polskich (od XIV w. do XVIII w., z wyjąt-
kiem zdrajcy-masona — ostatniego króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego), Pol-
ska jako przedmurze (antemurale) zachod-
niego chrześcijaństwa łacińskiego w XVII 
wieku (wojny z Moskwą, wojny kozackie 
i wojny tatarskie, wojny szwedzkie, wojny 
polsko-tureckie, w tym odsiecz Wiednia), 
niezależne zrywy wolnościowe Polaków 
w XVIII wieku (Konfederacja Barska, Kon-
stytucja 3-go Maja, Insurekcja Kościusz-
kowska), w XIX w. (Napoleoniada, Legiony 
Polskie i Księstwo Warszawskie, Powstanie 
Listopadowe, Powstanie Styczniowe, wal-
ka o polską kulturę w wymiarze material-
nym, pozytywnym, np. „najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy” w Wielkopolsce), 
w XX wieku w I ćwierci (strajki szkolne, tra-
dycja niepodległościowa: „Sokół”, „Strze-
lec”, „Eleusis”, skauting, Legiony Polskie, 
wojna polsko-ukraińska i obrona Lwowa, 
wojna polsko-sowiecka, w tym — obrona 
Warszawy i Lwowa, Powstanie Wielkopol-
skie, trzy Powstania Śląskie), w czasie II 
wojny (wojna obronna 1939, Służba Zwy-
cięstwu Polski — Związek Walki Zbrojnej 
— Armia Krajowa, Polskie Państwo Pod-
ziemne, Powstanie Lwowskie, Powstanie 
Warszawskie, Powstanie Wileńskie, tajne 
nauczanie i konspiracyjna kultura polska) 
i po II wojnie (podziemie niepodległościo-
we: Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, 

Narodowe Siły Zbrojne, kadrowa organi-
zacja NIE — „Niepodległość”, tzw. „żoł-
nierze niezłomni-wyklęci” itd.), Powstanie 
Poznańskie (1956), strajki wolnościowe, 
m. in. 1970, 1976, 1980, Powstanie i Rewo-
lucja Solidarności (1980-1981), opór wobec 
stanu wojennego (1981-1983) i później, 
kultura niezależna, w tym — wydawnic-
twa poza cenzurą (1976-1989), strajki gł. 
z lat 1987/1988 — to wszystko są elemen-
ty istotne dla wychowania patriotycznego. 
To są przykłady żywo związane w polskiej 
tradycji z religią, z elementami religijnymi 
jako jednoczącymi w walce przeciw wro-
gowi, okupantowi zewnętrznemu (np. Ro-
sji, Niemcom itd.) lub wewnętrznemu (np. 
targowiczanom, komunistom itd.). 

Wychowanie patriotyczne powinno być 
zakorzenione w dobrym obyczaju pol-
skim, nawiązującym do tradycji wolności, 
solidarności, praworządności i tolerancji 
wobec innych, przy zachowaniu własnej 
odrębności narodowej, kształtowanej 
przez pamięć pokoleń o naszej tożsamo-
ści narodowej i religijnej. Polak Polakowi 
bratem, Polka Polce siostrą — taki jest 
cel wychowania patriotycznego. Chodzi 
o pozytywne, praktyczne kształtowanie 
patriotyzmu i równoległy, pozytywny roz-
wój teorii patriotyzmu (patriotologii, pa-
triotoznawstwa), aby refleksja teoretyczna 
mogła wspomagać działania praktyczne 
i aby z działań praktycznych teoria mo-
gła wyciągać stosowne wnioski dla nauki 
o Ojczyźnie (patrioznawstwa, patriologii). 
Teoria narodu (narodologia, nacjologia) 
i teoria państwa (politologia) powinny 
jako nauki pomocnicze wspomagać rozwój 
refleksji o patriotyzmie. Kulturoznawstwo, 
pedagogika, w tym pedagogika kultury24, 
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s. 233-243, przyp., summ.; m. m. tytko, Pedagodzy kultury: stefan szuman, irena Wojnar, Maurice de-
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s. 263-268.
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w recepcji i tworzeniu. diagnoza, edukacja, wsparcie rozwoju, praca zbiorowa pod redakcją katarzyny 

krasoń, beaty mazepy-domagały i Arkadiusza Wąsińskiego, centrum ekspresji dziecięcej przy bi-

bliotece śląskiej w katowicach, Wyższa szkoła Administracji w bielsku białej, bielsko-biała — ka-

towice 2009, s. 304-309.
26 Por. m. m. tytko, historiografia edukacji artystycznej. historiograficzna metodologia badań, [w:] Wy-

brane problemy badań naukowych z zakresu edukacji artystycznej, pod red. Wiesławy A. sacher, wyd. 

Wyższa szkoła Administracji, bielsko-biała 2010, s. 47-55, przyp., bibliogr. 
27 Por. np. m.m. tytko, eschatologizm. szkice z teorii i teologii sztuki, kraków 1998, s. 192, indeks.
28 Por. m. m. tytko, teoria wartości czy teoria dóbr w szkole? Realizm metafizyczny czy fenomenolo-

gia realistyczna w pedagogice? zagadnienia aksjologii edukacyjnej i edukacji aksjologicznej, [w:] szkoła 

w świetle wiedzy potocznej. Wybrane aspekty teorii i praktyki, redakcja naukowa: ewa kobyłecka, Anita 

Famuła-jurczak, nakł. Polskie towarzystwo Pedagogiczne Oddział w Poznaniu, uniwersytet zielono-

górski, wyd. Wydawnictwo naukowe Polskiego towarzystwa Pedagogicznego, Oddział w Poznaniu, 

Poznań 2009, s. 23-34, przyp., summ.

historia, w tym historia sztuki25, historia 
kultury, historia edukacji, wraz z historią 
edukacji artystycznej26, historia idei, hi-
storia Kościoła, teologia narodu, teologia 
polityki, teologia sztuki27 itd. — mogą 
współtworzyć na konkretnych przykła-
dach kulturowych rozwój teorii patrioty-
zmu i ubogacać ją dla pożytku ogólnego, 
tj. nasycać teorię28 poprzez konkretną, 
bogatą tkankę kulturową w różnorodnych 
aspektach (programy szkolne, podręczniki 
szkolne, programy kulturalne, oświatowe, 
sportowe, rekreacyjne, obronne itd.).

Celem nadrzędnym jest wychowanie do-
brego człowieka: dobrego Polaka (dobrych 
Polaków) lub dobrej Polki (dobrych Polek), 
którzy (które) będą roztropnie dbali (dbały) 
o dobro wspólne, jakim jest Polska, wspól-
na Ojczyzna, ponadto którzy (które) ogólny 
interes Polski (polską rację stanu, polski in-
teres narodowy) będą przedkładali (przed-

kładały) nad egoistyczne interesy własne, 
partykularne, indywidualne, ponad inte-
resy partyjne, interesy korporacji zawodo-
wej, interesy ideologiczne i lokalne, regio-
nalne. Patriotyzm jest cnotą (dzielnością), 
którą można świadomie kształtować po-
przez systematyczne wychowanie dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Wychowanie pa-
triotyczne to celowe, świadome kształto-
wanie tożsamości narodowej, identyfikacji 
narodowej dla dobra wspólnego, ogólno-
narodowego.

W każdym wychowaniu istotna jest 
świadomość dobra, tj. aspekt poznawczy 
(pamięć, rozum, wola), ale także czynnik 
przeżycia dobra (trwałe uczucia i aspekt 
emocjonalny jako wynikający z uczuć). 
Nie da się „na zimno” wychowywać inne-
go człowieka ku dobru, kiedy samemu nie 
jest się zaangażowanym uczuciowo w do-
bro, oddanym całym sercem dla dobra, 
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29 Por. m. m. tytko, Mistrz i uczeń. elementy koncepcji k. twardowskiego, W stróżewskiego i k. ostrow-
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wawców katolickich”, r., 1998, nr 5, maj 1998, s. 42-43, przyp., bibliogr., ilustr.

które jest celem wychowania. Nauczyciel, 
wychowawca, opiekun, dziennikarz powi-
nien nie tylko w sposób jasny, wyrazisty, 
klarowny przekazywać wiedzę o Ojczyź-
nie, dzielić się z dziećmi, młodzieżą i doro-
słymi swoją wiedzą na tematy historycz-
ne, geograficzne, przyrodnicze, kulturowe, 
związane z dziejami kultury ojczystej, ale 
powinien to czynić w sposób interesujący, 
przekonujący, pociągający po mistrzow-
sku do naśladowania. Do tego potrzebne 
jest całkowite, wewnętrzne zaangażowa-
nie intelektualne, wolitywne i uczuciowe 
mistrza29. Dzielenie się nauczyciela, wy-
chowawcy, opiekuna, dziennikarza z in-
nymi ludźmi (uczniami, wychowankami, 
podopiecznymi, widzami, słuchaczami, 
czytelnikami etc.) informacjami30 na temat 
własnego kraju czy regionu to jedno, a roz-
palanie uczuć patriotycznych w sercach 
wychowanków, uczniów, podopiecznych, 
widzów, słuchaczy, czytelników to drugie, 
nie mniej ważne, a może nawet ważniej-
sze od beznamiętnego przekazywania su-
chej wiedzy intelektualnej. 

Powinno się przede wszystkim rozko-
chać Polaków i Polki w Polsce, rozmiłować 
Rodaków i Rodaczki w Ojczyźnie, jako 
w swojej jedynej i niepowtarzalnej Almae 
Matris Poloniae. Trzeba rozpalić w sercach 
wychowanków, uczniów, podopiecznych, 
widzów, słuchaczy, czytelników umiłowa-
nie ziemi ojczystej, kraju naszych przod-
ków, a zarazem kraju naszych potomnych. 
Naród to nie tylko „tu” i „teraz” (aktu-
alizm), ale to także cała przeszłość (ante-
natów) i cała przyszłość (potomków) Pola-
ków i Polek jako ciągłej wspólnoty narodo-
wej, istniejącej z pokolenia na pokolenie. 

Wychowankowie nie tylko myślą (intelekt, 
rozum), ale i czują (serce), nadto mają lub 
okazują swoją wolę (silną lub słabą, w za-
leżności od charakteru i wyćwiczonych na-
wyków kulturowych). Wyczuwają przekaz 
niewerbalny, gesty, sposób ubioru, muzy-
kę, obrazy, artykulację mowy. Wychwytu-
ją drętwość, fałsz, brak zaangażowania 
osobistego u wychowawcy, nauczyciela, 
opiekuna, dziennikarza w przekazywaniu 
treści patriotycznych. Forma przekazu jest 
także przekazem, dlatego w przekazywa-
niu patriotyzmu nie należy zapominać 
o odpowiedniej formie, w myśl zasady de-
corum (odpowiedniości formy do treści).

Kształtowanie dobrego, polskiego cha-
rakteru narodowego zaczyna się od ro-
dziców, od domu rodzinnego, ale także 
zależy od nauczycieli, wychowawców, 
opiekunów, dziennikarzy, księży, zakonni-
ków i sióstr zakonnych, polityków, samo-
rządowców, policjantów, lekarzy, prawni-
ków, urzędników, handlowców, rolników, 
robotników etc. Każdy z nas jako człowiek 
i jako obywatel może współkształtować 
polski charakter narodowy w wymiarze 
lokalnym, w aktualnie mu dostępnym śro-
dowisku, w procesie komunikacji z innymi 
ludźmi i w wymiarze ogólnonarodowym 
poprzez udział w wyborach i referendach 
decydujących o przyszłości Polski, co ma 
pośrednio wpływ także na wybór danego 
kierunku edukacji. Stale stosunkowo ni-
ska frekwencja wyborcza w Polsce (1989-
2015), nieprzekraczająca na ogół 2/3 lub 
nawet 1/2 ilości osób uprawnionych do 
głosowania — świadczy, że wiele pozo-
stało jeszcze do zrobienia u nas w wy-
chowaniu obywatelskim i wychowaniu 
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patriotycznym. Wychowanie patriotyczne 
i obywatelskie zależy w dużej mierze od 
mass mediów (telewizji, radia, Internetu, 
gazet), które mogą i powinny mieć pozy-
tywny wpływ na wychowanków (widzów, 
słuchaczy, czytelników)31, jednak na ogół 
w Polsce wpływ mediów bywa destruk-
cyjny, bo mass media są w obcych rękach 
i nigdy nie było desowietyzacji, dekomu-
nizacji i deateizacji mediów publicznych. 
Stąd bierze się deterioryzacja religijności, 
moralności, patriotyzmu, np. wyśmie-
wanie i szydzenie z tradycji narodowej, 
np. z polskiej flagi, w czym celują znane, 
niepolskie z ducha, choć polskojęzyczne 
stacje prywatne — telewizyjne i radiowe 
oraz pewne gazety i portale internetowe, 
powiązane własnościowo z owymi media-
mi. Ich nazwy są powszechnie znane.

Wychowanie ku dobru wspólnemu jest 
ważne, a dobry charakter to dobra wola ro-
zumnie i uczuciowo skierowana na dobro 
wspólne, także wola wrażliwa na konkret-
ne potrzeby innego człowieka (w ten spo-
sób ujawnia się solidarność, miłosierdzie 
wobec Rodaków, np. konkretna pomoc ma-
terialna i organizacyjna w obliczu klęsk po-
wodzi, suszy, pożarów, innych kataklizmów 
czy wypadków, epidemii chorób i losowych 
nieszczęść ludzkich). Patriotyzm to także 
współczesne, nowoczesne podejmowanie 
dalekosiężnych decyzji dla dobra Ojczyzny 
jako całości. Każda decyzja, począwszy od 
kupna polskiego towaru w sklepie przez 
każdego Rodaka, aż po podpis Prezydenta 
RP pod ustawą rzeczywiście dobrą dla Pol-
ski — może być patriotyczna. Także odmo-
wa złożenia podpisu prezydenckiego pod 
niekorzystną dla Polski konwencją, ustawą 
– jest aktem patriotycznym.

Wybór Polski dokonujemy w codzien-
nym życiu każdego dnia na każdym kro-

ku, nawet czasem nie zdając sobie z tego 
sprawy (np. zwykły zakup polskiego to-
waru wspiera polskie przedsiębiorstwa, 
które płacą podatki do polskiego budżetu, 
co przyczynia się do wzrostu możliwości 
polskiego państwa w zakresie edukacji, 
obronności, bezpieczeństwa, infrastruk-
tury etc.). Czynimy to jako obywatele-kon-
sumenci, jako członkowie Narodu, jako 
wierzący lub niewierzący, bo kupujemy 
wszyscy i trzeba to uświadomić sobie oraz 
innym. Po pierwsze — Polska, bo każda 
moja decyzja i suma decyzji każdego z nas 
— ma wpływ na Polskę, czyli na nasze do-
bro wspólne. Chodzi o to, aby podejmować 
właściwe decyzje i nauczyć ludzi umiejęt-
ności podejmowania dobrych decyzji dla 
Polski, w każdej dziedzinie (gospodar-
ce, polityce, sferze bezpieczeństwa we-
wnętrznego, obronności, w nauce, eduka-
cji, ochronie zdrowia, ochronie zabytków 
i dziedzictwa kulturowego etc.). 

Polacy intuicyjnie podejmują owe decy-
zje na ogół prawidłowo, o ile znają praw-
dę i nie są zmanipulowani przez ośrodki 
masowej dezinformacji, czyli antypolskie, 
polskojęzyczne tzw. media głównego 
(mętnego) nurtu, które wypaczają obraz 
Ojczyzny i wskazują, narzucają w sposób 
atrakcyjny medialnie wybór pozornego 
dobra jako rzekomo rzeczywistego do-
bra (np. wyprzedaż majątku narodowego 
i bogactw naturalnych, paliwowe uzależ-
nienie się od jednego dostawcy-monopo-
listy, horrendalne zadłużanie się państwa 
i samorządów w bankach zagranicznych, 
serwilizm i klientyzm w polityce zagra-
nicznej itd.).

Wychowanie patriotyczne jest możliwe 
do przeprowadzenia nie tylko na lekcjach 
historii, wiedzy o społeczeństwie, przy-
sposobienia obronnego, języka polskie-
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dzień 2008, s. 67-72, przyp.
33 Por. jan Paweł ii, Pamięć i tożsamość, wyd. znak, kraków 2005, tamże rozdział pt. Patriotyzm.
34 Por. r. Polak, dmowski Roman, [w:] Powszechna encyklopedia Filozofii, t. 2, Polskie towarzystwo 

tomasza z Akwinu, lublin 2001, s. 609-611, bibliogr., r. dmowski, nasz patriotyzm, kraków 1893; 

r. dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka, lwów 1904, k. stępień, doboszyński adam Władysław, [w:] 

Powszechna encyklopedia Filozofii, t. 2, Polskie towarzystwo tomasza z Akwinu, lublin 2001, s. 611-

614, bibliogr.

go, geografii ojczystej, lekcjach wycho-
wawczych, katechezie, podczas edukacji 
regionalnej, na zajęciach z plastyki, mu-
zyki, wiedzy o kulturze, ale także w spo-
sób cząstkowy — na lekcjach wszystkich 
innych przedmiotów (matematyki, fizyki, 
chemii, biologii, informatyki, techniki, 
podstaw przedsiębiorczości, języków ob-
cych, wychowania fizycznego etc.). Wszę-
dzie można przekazać wiedzę o znanych 
Polakach-patriotach: polskich fizykach, 
chemikach, matematykach, botanikach, 
przedsiębiorcach, etc., którzy zasłużyli się 
dla Polski i swoją pracą, wynalazkami, od-
kryciami sławili imię Polski w świecie. 

Należy włączyć przedszkola, szkoły pod-
stawowe, gimnazja, szkoły średnie oraz 
wyższe, szkoły specjalne32, wszelkie pla-
cówki oświatowe, kulturalne i opiekuńcze, 
domy kultury, świetlice, domy dziecka, 
kluby, teatry, muzea, biblioteki, archiwa, 
kina, opery, operetki, filharmonie, kawiar-
nie, restauracje, ogrody botaniczne, parki 
miejskie, parki narodowe, parki krajobra-
zowe, skanseny etnograficzne, wszelkie 
miejsca pamięci narodowej, radio, telewi-
zję, media tradycyjne (gazety) i elektro-
niczne (Internet, blogi, serwisy informa-
cyjne i strony społecznościowe, wszelkie 
polskie portale etc.), a nade wszystko: 
rodziny polskie — w proces integralnego 
wychowania patriotycznego (zintegrowa-
nego nauczania patriotycznego). Nowo-
czesny polski patriotyzm33 jest otwarty, 
pozbawiony z jednej strony — ksenofobii, 

szowinizmu i nacjonalizmu, a zarazem, 
z drugiej strony — pozbawiony jest ko-
smopolityzmu i internacjonalizmu. Nowo-
czesny, polski patriotyzm pozbawiony jest 
także kompleksów kulturowych wobec in-
nych narodów, staje się wolny od ksenofilii 
i wyzwolony od ksenokracji.

Poza tym — wykorzystuje umiejętnie 
współczesne środki komunikacyjne oraz 
inne w celu zwiększenia samoświadomo-
ści pronarodowej i propaństwowej, chodzi 
wszak o większą miłość do Ojczyzny i ra-
cjonalne działania na rzecz dobra wspólne-
go w Polsce przez budowę infrastruktury 
gospodarczej, komunikacyjnej, kulturowej 
i edukacyjnej34. Potrzebna jest tzw. daleko-
siężna cnota „długomyślności” dla Polski, 
bo należy myśleć na długie lata i wieki do 
przodu, a nie tylko w perspektywie rocz-
nego budżetu czy jednej kadencji parla-
mentu, albo i w perspektywie tylko jednej 
partii politycznej, która, monopolizując 
władzę, ma na celu zwiększenie swoich 
wpływów, ale nie rzeczywiste dobro Pol-
ski. Ciągłość Narodu i ciągłość państwa nie 
mieszczą się w zredukowanej perspekty-
wie rocznej (budżetowej) czy czteroletniej 
(kadencyjnej), tym bardziej w perspekty-
wie — jednopartyjnej (jedynie słusznej 
partii aktualnie rządzącej). 

Mowa o realnej, długoletniej, półwiecz-
nej czy całowiecznej perspektywie rozwo-
ju państwa, regionu i każdej miejscowości. 
Nie osiągnie się rozwoju Polskiego Narodu 
poprzez wyprzedaż dóbr narodowych, bo-
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gactw naturalnych i majątku narodowego. 
Nie osiągnie się rozwoju Polskiego Naro-
du przez atak na rodzinę, osłabienie du-
cha narodowego, demoralizację, ateizację 
i depopulację Polski. Polscy patrioci myślą, 
mową i czynem wspierają wszelkie dobre 
dla Polski działania kompleksowo, całościo-
wo, nakierowane na dobro wspólne. A ci, 
którzy — sprzeciwiają się dobru wspól-
nemu, wyprzedają majątek narodowy, 
bogactwa naturalne (za bezcen),  atakują 
rodzinę i osłabiają ją, przyczyniając się do 
depopulacji, niszczą ducha narodowego 
i religię chrześcijańską, niszczą polską go-
spodarkę, rolnictwo, rybołówstwo, naukę, 
edukację, kulturę, wojskowość — ci nie są 
patriotami, a wręcz przeciwnie.

Ponadto Polska nie powinna być krajem 
postkolonialnym, a do takiej roli jesteśmy 
spychani po 1989 r. w III RP (zwanej potocz-
nie PRL-bis) przez zagraniczne ośrodki ka-
pitałowe jako „masa upadłościowa” po ko-
munizmie do wzięcia za bezcen. Aby kształ-
tować patriotów i patriotki, należy ćwiczyć 
dzieci i młodzież w cnocie długomyślności. 
Wtenczas, kiedy dorosną, będą umieli prze-
widywać i podejmować racjonalne decyzje 
— każdy na swoim stanowisku pracy czy 
w społecznej służbie dla innych. Prawdzi-
wa miłość jest bezinteresowna, a miłość 
do Polski, jeśli ma być nazywana miłością 
rzeczywistą (patriotyzmem), także ma być 
bezinteresowna, w myśl zasady: „Nie patrz, 
co Polska zrobiła dla Ciebie, ale popatrz, co 
Ty dobrego zrobiłeś dla Polski?”. Nauczyć 
powszechnego, długomyślnego, dalekosięż-
nego podejścia do spraw dobra wspólne-
go, do bogactw narodowych (naturalnych 
i kulturowych), a więc umiłowania kultury 
i przyrody polskiej, nauczyć trwałej, roztrop-
nej troski o dobro wspólne — oto jest istota 
wychowania patriotycznego w XXI wieku. 

Patriotyzmowi przysłużyć się mogą roz-
maite formy wychowania: wycieczki pa-
triotyczne, obozy i zgrupowania, np. har-
cerskie, zawody sportowe, pielgrzymki, 
marsze patriotyczne, np. szlakiem I-szej 
Kompanii Kadrowej, Bieg Niepodległości, 
Kwietny Bieg, rajdy rowerowe lub motocy-
klowe (np. Rajd Katyński), spływy (spływ 
kajakowy szlakiem Jana Pawła II), patrio-
tyczne konkursy, patriotyczne gry i zaba-
wy terenowe, rekonstrukcje historyczne 
wydarzeń z przeszłości Polski, spotkania 
ze świadkami historii, kombatantami, 
budowa kolejnych pomników, np. w gale-
riach patriotycznych pod gołym niebem, 
jak w krakowskim Parku im. dra H. Jorda-
na etc. Przykładami twórczego wspierania 
działań na rzecz dobra wspólnego (Ojczy-
zny) są liczne fundacje, np. w Krakowie 
Fundacja „Pro Publico Bono” czy Fundacja 
Centrum Dokumentacji Czynu Niepodle-
głościowego. Możliwości kreacji nowych 
form wychowania patriotycznego są duże, 
bo Polacy i Polki są kreatywni. Różne oka-
zje historyczne służą urozmaiceniu, ubo-
gacaniu działań lokalnych, regionalnych 
i ogólnokrajowych na rzecz wzrostu pa-
triotyzmu. Kreacja nowych form rozum-
nych działań przydatnych dla kształtowa-
nia patriotyzmu — powinna przybierać 
konkretną postać cyklicznych imprez, któ-
rych sukces zależy nie tylko od inwencji 
organizatorów oraz inicjatorów poszcze-
gólnych akcji, ale także od społecznego 
rezonansu danego pomysłu (nagłośnienie 
akcji patriotycznych w mass mediach).

Rzeczywisty, patriotyczny sukces Polski 
jest nam wszystkim potrzebny, a nie — 
propaganda sukcesu i public relations (tzw. 
piar) uzyskiwane na kredyt, który obciąża 
kilka następnych pokoleń. Obecnie zadłu-
żenie państwa i samorządów w sumie 
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35  jW., Maria sokołowska dla niezalezna.pl o kulisach spotkania z donaldem tuskiem: „chciałam zwró-

cić premierowi uwagę na głos młodego pokolenia, które nie jest wpatrzone w PO i propagandę, że 

niektórzy też mogą myśleć inaczej, nie mają zabałaganionej głowy wiedzą, która jest nieprawdziwa 

— mówi maria sokołowska w rozmowie z jarosławem Wróblewskim z portalu niezalezna.pl. Wczo-

raj [22.05.2014 r.] donald tusk był w Gorzowie Wielkopolskim. Gdy szef PO podszedł do grupy 

licealistów, maria sokołowska uczennica ii lO zapytała go: »dlaczego udaje pan patriotę, a jest pan 

zdrajcą Polski?«”, cyt. za:  http://niezalezna.pl/55588-maria-sokolowska-dla-niezaleznapl-o-kulisach-

spotkania-z-donaldem-tuskiem  [dostęp: 14.03.2015].

sięga około jednego biliona nowych zło-
tych polskich (PLN), a wraz z zadłużeniem 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wobec 
obecnych i przyszłych emerytów — nasz 
wspólny dług narodowy sięga razem kwo-
ty ok. trzech bilionów nowych złotych pol-
skich (PLN). Nie jest czynem patriotycznym 
beztroskie, bezkrytyczne, nieodpowie-
dzialne zadłużanie kraju bez opamiętania 
i bez końca, o tym trzeba głośno mówić. 
Jak mamy kształtować w dzieciach i mło-
dzieży odpowiedzialność za Ojczyznę, za 
nasze Państwo w przyszłości, cnotę dłu-
gomyślności, dalekosiężnej troski o dobro 
wspólne, skoro kolejne tzw. „elity” (pseu-
doelity, nazywane od lat 90. XX w. popu-
larnie łże-elitami) państwowe o rodowo-
dzie postkomunistycznym lub lewicowo-
liberalnym bezrozumnie zadłużały i nadal 
zadłużają Państwo Polskie i jednocześnie 
bezmyślnie wyprzedają kawałek po ka-
wałku nasz kraj? 

Verba docent, exempla trahunt. Słowa 
nauczycieli uczą, ale przykłady polityków 
pociągają, a negatywne, kosmopolitycz-
ne, internacjonalistyczne wzorce pseudo-
elit rządzących, zwanych także obiegowo 
„próżniaczą klasą polityczną” (termin 
prof. Jerzego Roberta Nowaka), niweczą 
wszelkie wysiłki dobrego wychowania 
patriotycznego i zniechęcają młodzież do 
miłości Ojczyzny. Młodzież czyta i pyta: 
dlaczego tak się dzieje? Co owo horrendal-
ne zadłużanie kraju i masowa wyprzedaż 
narodowych dóbr Polski mają wspólnego 
z tak  często werbalnie tylko deklarowa-

nym na każdym kroku przez owych polity-
ków z pseudoelit — „patriotyzmem”? Co 
odpowiedzą ministrowie, premier, prezy-
dent? Dla młodego pokolenia sprawa jest 
jasna. Wyartykułowała go dzielna, mło-
da patriotka-licealistka (22 maja 2014 r.) 
wprost w twarz liberalno-lewicowemu, 
kosmopolitycznemu premierowi, nazywa-
jąc go zdrajcą Polski35.

Wychowanie patriotyczne nie ograni-
cza się do pewnego tylko wycinka wiedzy 
o Polsce, lecz przenika procesy kulturowe, 
wychowawcze i dydaktyczne w polskich 
szkołach i poza nimi, we wszelkich pla-
cówkach religijnych, oświatowych, kultu-
ralnych, rekreacyjnych, sportowych i opie-
kuńczych. Polskość jako taka jest 
dobrem wspólnym, które należy chronić, 
ale także ku świadomej polskości nale-
ży wychowywać kolejne pokolenia przez 
zapoznanie ich z bogatą, ojczystą trady-
cją i przez osobiste przeżycie tego, co ro-
dzime, własne, polskie. Wiele zależy od 
wychowawcy, od nauczyciela, opiekuna, 
dziennikarza, duchownego, od jego oso-
bistej inwencji, kreatywności, indywidual-
nego sumienia. 

Sama kreatywność bez prawidłowo 
uformowanego sumienia nie zbuduje jed-
nak patriotyzmu, bo nie ma patriotyzmu 
bez moralności, a moralność bez religii — 
deterioryzuje się, stając się relatywizmem 
i redukcjonizmem. Wiele zależy od osobi-
stej inwencji mistrza, aby uczniowie mogli 
poznać smak polskości, bo nie ma się co 
łudzić: tylko konkretne przykłady pociąga-
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36 cyt. za: j. ślaski, Współczesny sens patriotyzmu, dz. cyt., s. 2-3.
37 Por. np. m. m. tytko, kultura w ujęciu Franciszka karola Blachnickiego, „kultura i edukacja. kwartalnik”, r. 

2009, nr 4 (73), s. 127-134, bibliogr., przyp.; m. m. tytko, animacja kultury metodą skautingu w Ruchu Światło - 

Życie ks. Franciszka karola Blachnickiego, [w:] Wychowanie chrześcijańskie metodą harcerską, red. Anna Petkowicz, 

wyd. kul, lublin 2009, s. 285-303, bibliogr., przyp.; m. m. tytko, Pedagogika kultury chrześcijańskiej. Wychowa-

ją do naśladownictwa. Chodzi o uatrakcyj-
nienie poznawania polskości, przeżywania 
polskości podczas zajęć z wychowanka-
mi, uczniami, podopiecznymi na każdym 
szczeblu nauczania, wychowania i opieki, 
w myśl założenia: „Polacy, bądźmy samo-
władni we własnym kraju!”. 

Samowładność narodu warunkuje sa-
morządność i praworządność. Samowład-
ność wiąże się z suwerennością, a nawet 
ją poprzedza. Nie ma narodu suwerenne-
go, który byłby niesamowładny, tj. który 
byłby pozbawiony samowładności. Samo-
władność niejako warunkuje suwerenność. 
ten, to sam sobą nie włada, nie może być 
suwerenem. Ten, którym władają inni, nie 
jest suwerenem, lecz niewolnikiem. Tylko 
samowładna Polska będzie suwerenna. 
Wpierw jednak należy odrzucić wszelkie 
cudze władztwo nad nami, np., władztwo 
Unii Europejskiej itd.

W sposób jasny i odważny należy kształ-
tować polskość i rozumną miłość do Polski, 
niezależnie od aktualnej sytuacji politycz-
nej i niezależnie od ideologii. Ideologię na-
leży usunąć od powiązań z rzeczywistym, 
polskim patriotyzmem, bo nie ma patrio-
tyzmu socjalistycznego, patriotyzmu libe-
ralnego czy jakiegoś innego patriotyzmu 
ideologicznego. Patriotyzm jest jeden, 
bez przymiotnika: cnota roztropnej troski 
o dobro wspólne. Omawiając patriotyzm, 
powinniśmy stać na gruncie etyki, tj. 
obiektywnej nauki o moralności, a nie — 
na gruncie partyjnej ideologii. A wszystko, 
co chce uchodzić za patriotyzm, wszystko, 
co podszywa się pod patriotyzm, a patrio-
tyzmem nie jest (w szczególności: kosmo-
polityzm, internacjonalizm), należy odrzu-

cić. Pedagogika kultury patriotycznej (czyli 
pedagogika kultury narodowej), stająca na 
gruncie etyki obiektywnej, realistycznej 
powinna zaproponować konkretne dzia-
łania wychowawcze w konkretnych miej-
scach o konkretnym czasie, dostosowane 
do nadrzędnego, wspólnego celu wycho-
wawczego. Tylko zorganizowana, perma-
nentna akcja wychowawcza, stająca na 
gruncie obiektywnej prawdy, nawet gorz-
kiej, może pogłębić patriotyzm w dzie-
ciach i młodzieży oraz u dorosłych.

W 1938 roku odbył się Walny Zjazd 
Związku Polaków w Niemczech, który 
uchwalił „Pięć Prawd Polaków”: „1) Jeste-
śmy Polakami, 2) Wiara ojców naszych — 
wiarą naszych dzieci, 3) Polak Polakowi 
bratem, 4) Co dzień Polak narodowi służy, 
5) Polska matką naszą, nie wolno mówić 
o matce źle”36. Pięć Prawd Polaków” po-
zostaje na zawsze aktualnym, uniwer-
salnym pentalogiem moralnym każdego 
Polaka i każdej Polki, także współcześnie. 
Wychowanie patriotyczne, wolne od ide-
ologii ma jasny wzorzec polskiego patrio-
ty i polskiej patriotki. Wystarczy sięgnąć 
do naszej tradycji, by czerpać z rodzimej 
historii prawdziwe skarby myśli o Polsce, 
wszak mamy w naszych dziejach kultury 
bogatą skarbnicę myśli o patriotyzmie 
i wychowaniu do patriotyzmu.  Warto 
zwrócić uwagę na plejadę wielu teologów 
Ojczyzny (teologia narodu), wystarczy 
wspomnieć dla przykładu kilku autorów 
— ks. Piotra Skargę w XVI-XVII w., a w XX 
wieku — św. Jana Pawła II, kard. Stefana 
Wyszyńskiego, kard. Augusta Hlonda, ks. 
Jerzego Popiełuszkę, ks. Franciszka Blach-
nickiego37 i wielu innych38.
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nie do wiary, nadziei i miłości w koncepcji ks. Franciszka karola Blachnickiego, [w:] Wychowanie w rodzinie chrześci-

jańskiej. W 25. rocznicę adhortacji apostolskiej Jana Pawła ii »Familiaris consortio«. Przesłanie moralne kościoła, red. 

naukowa ks. krzysztof jeżyna, ks. tadeusz zadykowicz, Wydawnictwo kul, lublin 2008, s. 192-220, przyp.
38 Por. krystyna chałas, Wychowanie ku wartościom. elementy teorii i praktyki, t. 1, godność, wolność, 

odpowiedzialność, tolerancja, wyd. jedność, lublin - kielce 2006, s. 390; krystyna chałas, stanisław 

kowalczyk, Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym. elementy teorii i praktyki, t. 2, naród, 

ojczyzna, Patriotyzm, Państwo, Pokój, wyd. jedność, lublin - kielce 2006, s. 282; Por. krystyna chałas, 

Wychowanie ku wartościom w świetle nauczania Jana Pawła ii. elementy teorii i praktyki, t. 3, solidarność, 

Mądrość, Wspólnota, Wierność, Młodość, wyd. jedność, lublin - kielce 2006, s. 358.
39 Film pt. Śmierć Rotmistrza Pileckiego, https://www.youtube.com/watch?v=-2elOo6jii4 [dostęp: 

14.03.2015].
40 Film pt. Ja jedna zginę. inka 1946, zob. https://www.youtube.com/watch?v=b5262FdPrjy [do-

stęp: 14.03.2015]. Ponadto film dokumentalny pt. tadek o zniszczeniu pomnika „inki” z patriotycznym 

komentarzem tadka Polkowskiego przy oblanym farbą pomniku danuty siedzikówny „inki” w Parku 

jordana w krakowie, zob. zhttps://www.youtube.com/watch?v=P9fmxacftxm [dostęp 14.03.2015].
41 tadek Polkowski, niewygodna prawda, https://www.youtube.com/watch?v=arb5ehpXn6A [do-

stęp: 14.03.2015],

Na zakończenie warto wspomnieć 
przykładowo o pewnych współczesnych 
sposobach kształtowania patriotyzmu 
u młodego pokolenia w XXI w. Należą do 
nich m.in. patriotyczne filmy kształtujące 
pamięć historyczną, np. Śmierć Rotmistrza 
Pileckiego39, Ja jedna zginę. Inka 194640. Wy-
chowanie filmowe, wychowanie przez 
film (film fabularny lub dokument fabula-
ryzowany jako dzieło sztuki) przyczynia 
się do wychowania patriotycznego. Patrio-
tyczne funkcje filmu są nie do przecenie-
nia współcześnie w erze obrazkowej,  tele-
wizyjnej, internetowej (film w Internecie). 
Film jest najsilniejszym środkiem wyrazu 
spośród sztuk, bo łączy w sobie szereg ro-
dzajów sztuki (muzykę, taniec, fotografię, 
malarstwo, grafikę, architekturę, teatr, li-
teraturę itd.). Wychowanie patriotyczne 
przez film to temat na odrębne studium. 
Tu tylko sygnalizuje się zagadnienie.

Także patriotyczne pieśni i piosenki po-
pularne są i mogą być użyte w wychowa-
niu patriotycznym. Pieśni tradycyjne oraz 
nowe – dają się użyć do prowadzenia pro-
cesu wychowawczego przez nauczycie-
la. O ile wychowawcza funkcja dawnych 

pieśni patriotycznych (powstańczych, le-
gionowych, partyzanckich, wojskowych, 
nadto hymnów etc.) nie ulega wątpliwo-
ści, o tyle kontrowersje mogą powstawać 
wokół nowych „produkcji” patriotycznych 
powstających współcześnie. Można to za-
sygnalizować na konkretnym przykładzie. 

Dla ilustracji – np. krakowski raper „Ta-
dek” („Tadek Firma Solo”, tj. Tadeusz Po-
lkowski, syn poety Jana Polkowskiego) wy-
dał dotąd dwie raperskie płyty (pierwsza 
pt. „Niewygodna prawda”, 2012, druga 
pt. „Niewygodna prawda II. Burza 2014”, 
2014) z patriotycznymi pieśniami w ryt-
mie hardcore rap i hip-hop o polskiej histo-
rii w czasie II wojny i żołnierzach niezłom-
nych po tej wojnie walczących z komuni-
zmem, nadto o robotnikach (1970), stanie 
wojennym i współczesnych manipulacjach 
medialnych oraz okradaniu i publicznym 
oszukiwaniu Polskiego Narodu przez obec-
ne pseudoelity postkomunistyczne i lewi-
cowo-liberalne. Piosenki „Tadka” można 
odsłuchać na you Tube po wpisaniu tam 
imienia i nazwiska (Tadek Polkowski).

Na pierwszej płycie znalazły się m.in. 
takie utwory, jak: Niewygodna prawda41, 
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42 tadek Polkowski, Żołnierze Wyklęci – część 1, https://www.youtube.com/watch?v=80tOcokyz0Q  

[dostęp: 14.03.2015]. 
43 tadek Polkowski, Żołnierze Wyklęci – część 2 „historia Roja”, https://www.youtube.com/wat-

ch?v=du3m-j6w4jQ [dostęp: 14.03.2015]. Filmowa wersja symfoniczna (z 60-osobową  orkiestrą 

symfoniczną i 120-osobowym chórem) tego utworu z koncertu na żywo pt. Waszej pamięci Żołnierze 

Wyklęci w Filharmonii krakowskiej zob.  https://www.youtube.com/watch?v=jWupttF69Ge [dostęp 

14.03.2015].
44 tadek Polkowski, Fundament, https://www.youtube.com/watch?v=lnnbde2qdV4  [dostęp: 

14.03.2015].
45 tadek Polkowski, honor i ojczyzna, https://www.youtube.com/watch?v=F5jsOntAyys [dostęp: 

14.03.2015].
46 tadek Polkowski, Rotmistrz Witold Pilecki, https://www.youtube.com/watch?v=tz_7-bmu7tc [do-

stęp: 14.03.2015]. Wersja symfoniczna Rotmistrza Witolda Pileckiego z koncertu wraz z orkiestrą w Fil-

harmonii krakowskiej: https://www.youtube.com/watch?v=cmtn5z5kzh8 [dostęp 14.03.2015]
47 tadek Polkowski, generał nil, https://www.youtube.com/watch?v=Pdkz5v-nvbQ [dostęp: 

14.03.2015]. Wersja symfoniczna generała nila z koncertu w Filharmonii krakowskiej: https://www.

youtube.com/watch?v=2m1bigyhGng [dostęp 15.03.2015].
48 tadek Polkowski, kresy, https://www.youtube.com/watch?v=h_O9hlnqojk [dostęp: 

14.03.2015].
49 tadek Polkowski, inka, https://www.youtube.com/watch?v=88rXr9fOFde [dostęp: 14.03.2015]. 

istnieje także wersja symfoniczna inki wykonana podczas koncertu na żywo w Filharmonii krakow-

skiej dnia 28.02.2013 r., a partią solową dziewczęcą inki, zob. film  https://www.youtube.com/wat-

ch?v=iph_ApyiQkc 
50 tadek Polkowski, elegia o chłopcu polskim, https://www.youtube.com/watch?v=nPn4lsvOW7g 

[dostęp: 14.03.2015].
51 tadek Polkowski, na wschód od Warszawy, https://www.youtube.com/watch?v=t-y-4bilFF0 [do-

stęp: 14.03.2015].
52 tadek Polkowski, Ballada grudniowa, https://www.youtube.com/watch?v=u3ulluhdnci [dostęp: 

14.03.2015].
53 tadek Polkowski, dla emigracji, https://www.youtube.com/watch?v=3q5o9c8o47i [dostęp: 

14.03.2015].
54 tadek Polkowski et al, oda do zepsucia, https://www.youtube.com/watch?v=FbWtdOAl8eA 

[dostęp: 14.03.2015]. z niecenzuralnymi słowami o kłamstwie propagandy w mass mediach iii rP 

i współczesnej gospodarczej kolonizacji Polski.
55 tadek Polkowski et al, Myśl samodzielnie, https://www.youtube.com/watch?v=whlmuzmmXbk 

[dostęp: 14.03.2015]. z niecenzuralnymi słowami o kłamstwie propagandy w mass mediach iii rP 

i zachętą do samodzielnego myślenia, wbrew atakowi zakłamanej propagandy.

Żołnierze wyklęci część 142, Żołnierze Wyklęci 
cz. 2 „Historia Roja”43, Fundament44, Honor 
i Ojczyzna45, Rotmistrz Witold Pilecki46, Ge-
nerał Nil47, Kresy48, Inka49, Elegia o chłop-
cu polskim50 (do słów Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego), Na wschód od Warszawy51 
(m.in. o kobietach w Armii Krajowej), Bal-

lada Grudniowa52 (1970), Dla Emigracji53,  
Oda do zepsucia54, Myśl samodzielnie55. Kilka 
ostatnich dotyczy sytuacji w III RP.

W utworze pt. Honor i Ojczyzna (okra-
szonym, niestety, niecenzuralnymi słowa-
mi, co jest antywychowawcze, należy to 
uznać za błąd w sztuce) Tadek Polkowski 
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56 tekst „patriotyczny” skierowany jest do określonych środowisk z marginesu (dlatego z licznymi wulga-

ryzmami, lecz obscena tu wykropkowano w nawiasach okrągłych). raper w języku tych środowisk wyraża 

swój negatywny stosunek do kosmopolitycznej, kompradorskiej, ksenokratycznej, kleptokratycznej, zde-

moralizowanej, antypolskiej  władzy liberalno-lewicowej. tekst owej „piosenki” rapera tadka Polkowskiego 

pt. honor i ojczyzna (refren pominięto przy kolejnym wystąpieniu [...], poprawiono interpunkcję, ortografię 

itd.) brzmi następująco: „honor i ojczyzna — czy znacie te pojęcia? / chyba nie, bo patrzycie tylko, co tu 

jest do wzięcia? / A nie o wasze zyski powinno tutaj chodzić, / A tym krajem powinni rządzić patrioci (x 2). 

// Prawda jest jedna, a mnie łapie zaduma / o tym, że media kłamią, jak (...) komuna. / Pomyśl, ilu niewinnie 

w pudle siedzi złodziei, / Pomyśl o tych ludziach, co za Polskę ginęli, / zamiast uczciwych ludzi stołki bierze 

w (...) śmierdzieli, / co za sprzedaż Ojczyzny by parę złotych wzięli. / Wielki, światowy biznes rządzi w na-

szym kraju, / zamiast patriotów — w rządzie mamy zdrajców i lokajów. / mieli obniżyć podatki, a po cichu 

chcą je zwiększyć. / inny organ wyśle szpiegów, żeby między ludźmi węszyć. / i patrzę, jak się prężą te śmie-

cie w błyskach fleszy. / może kilka słów prawdy ich na chwilę speszy? / media są w ich rękach, więc niech 

dotrze to do rzeszy. / Gdy samotne matki płaczą, władza na górze się cieszy. / system to zdradziecka mafia. 

ma psów i agentów wojsko. / tadek z „Firmy” się martwi, co będzie z tobą, Polsko? // [...] Władza trzyma 

z tymi, co trzymają media. / Gdy w połowie polskich rodzin jest zwykła tragedia, / ich grube interesy scho-

wane w medialnych bredniach. / nie widzi tego wcale polska klasa średnia. / rząd tłumaczy się z wszystkie-

go stekiem śmiesznych banałów. / W międzyczasie ktoś zawalczy o wolność dla pedałów. / Pod ścianą was 

zostawić za samą zdradę. / jednak kto by miał to zrobić, jak stoicie ponad prawem? / z każdej kolejnej afery 

wyjść dacie radę. / nigdy nie istniała „grupa trzymająca władzę”. / nigdy nie było komuny, sb i Wsi. / Okra-

dacie swą Ojczyznę, czy wam (...) nie jest wstyd? / nie słyszycie płaczu dzieci, które z głodu cicho łkają? / nie 

słyszycie płaczu rodzin, kiedy wyroki padają? / tadek z „Firmy” od władzy czuje, ziomek, gruby smród / i nie 

rzuci nigdy ziemi, skąd jest nasz polski ród. // [...] każda zagraniczna szycha może Polaków obrazić. / Żaden 

z was się nie odezwie, bo boicie się narazić. / mieliście, zdrajcy, służyć nie im, tylko nam! / niech rozliczą 

was na wejściu do piekielnych bram! / W waszych sercach — lewizna, nie honor i Ojczyzna. / chociaż żaden 

z was do tego nigdy się nie przyzna, / sprzedajecie polski biznes po cichu i po trochu. / Żeby była sprawiedli-

wość, ludzie siedzą za gram prochu. / A prawdziwe zło w limuzynach i pałacach. / doją własny kraj bez mo-

ralnego kaca. / dług polski na świecie rośnie, a dochód się kurczy. / daliśmy się oszukać, rozumiecie, to już 

czy? / Po ich praniu mózgu — wielu z was dalej błądzi. / straszyli kaczorem, by mógł donald nami rządzić! 

/ Gdy słyszę, jak kłamiecie w szkiełku, wy, (...) szuje, / mam szczęście w nieszczęściu, bo tego nie kupuję. // 

[...]”, cyt. za: http://www.tekstowo.pl/piosenka,firma,honor_i_ojczyzna.html [dostęp: 14.03.2015].
57 tadek Polkowski, Wolność i niezawisłość, https://www.youtube.com/watch?v=xu06WOPutzy 

[dostęp: 14.03.2015].
58 tadek Polkowski, Powstanie, https://www.youtube.com/watch?v=isVgrj1cr3m [dostęp: 

14.03.2015].
59 tadek Polkowski, Jan łożański „orzeł”, https://www.youtube.com/watch?v=Qm3hyAd5Gom [do-

stęp: 14.03.2015].
60 tadek Polkowski, Major łupaszko, https://www.youtube.com/watch?v=du3nA3ePhn8 [dostęp: 

14.03.2015].

pyta w refrenie:  „Honor i Ojczyzna – czy 
znacie te pojęcia? Chyba nie, bo patrzycie 
tylko, co tu jest do wzięcia?  A nie o wasze 
zyski powinno tutaj chodzić – A tym kra-
jem powinni rządzić patrioci”56.

Na drugiej  płycie nagrał m.in. nastę-
pujące piosenki: Wolność i Niezawisłość57, 
Powstanie58 [Warszawskie], Jan Łożański 
„Orzeł”59, Major Łupaszko cz. 1 (o Zygmun-
cie Szendzielarzu)60, Zbrodnie UPA (Ukraiń-
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61 tadek Polkowski, zbrodnie UPa, https://www.youtube.com/watch?v=invdcqhlOPg [dostęp: 

14.03.2015].
62 tadek Polkowski, Bestie, https://www.youtube.com/watch?v=qivpVhlij2u [dostęp: 

14.03.2015].
63 zayazd,  http://www.zayazd.pl/plyty.php [dostęp: 14.03.2015]. tamże do bezpłatnego pobrania 

pliki mp3 z muzyką zespołu zayazd do odsłuchana na komputerze, odtwarzaczach mp3 etc.
64 lech makowiecki, ostatni nabój, http://www.zayazd.pl/zayazd-na-you-tube.php [dostęp; 

14.03.2015]
65 lech makowiecki, czterdziesty czwarty, https://www.youtube.com/watch?v=zQ0ctVifyuy [do-

stęp: 14.03.2015].  
66 lech makowiecki, Ballada o Rotmistrzu Pileckim,  https://www.youtube.com/watch?v=A0iGqOl-

tQlu&list=PlF6196298074e6cde [dostęp: 14.03.2015].
67 lech makowiecki, Patriotyzm, https://www.youtube.com/watch?v=6gfbf9wevr0&index=2&li-

st=PlF6196298074e6cde [dostęp: 14.03.2015].
68 lech makowiecki, honor i gniew, https://www.youtube.com/watch?v=vr9G2gjgi8A&index=3&li-

st=PlF6196298074e6cde [dostęp: 14.03.2015]. komentarz pod filmem: Film przesłany 11 stycznia 

2010  r. przez hOnOr i GnieW lech makowiecki & zAyAzd  informacja: słowa – lech makowiecki 

muzyka – mirosław kalisiewicz. dedykacja od wykonawców: „Piosenka poświęcona tym wszystkim, 

którzy mieszkając w Polsce z uporem powtarzają: »W tym kraju jest tak beznadziejnie«, w czasie, 

gdy za bycie Polakiem nie płaci się żadnej ceny, a wszelkie wartości są mniej warte niż papier, na 

którym się o nich pisze...”. Wizualizacja do piosenki: „Pathe 1939”.  do dnia 14 marca 2015 roku 

ten patriotyczny teledysk ten miał 326 656  odsłon.

skiej Powstańczej Armii)61, nadto Dziadu-
nio do słów tyrtejskiego poety-powstańca 
styczniowego Mieczysława Romanow-
skiego itd.), Bestie62 (o zbrodniach komuni-
stycznych).

M.in. patriotyczne pieśni, choć w zu-
pełnie innym kimacie muzycznym (pop, 
country, big-beat, rock) znajdują się w re-
pertuarze zespołu „Zayazd” Lecha Mako-
wieckiego. Wymienić tu można np. utwo-
ry Mój dom, mój świat, Katyń 1940 (ostatni 
list), Mickiewiczowskie liryki śpiewane 
Nad wodą wielką i czystą, Polały się łzy me 
czyste, ponadto melancholijna Rozmowa 
z synem, i Moniuszkowska Prząśnicz-
ka we współczesnej country-rockowej 
aranżacji63, nadto teledysk na you Tube 
o walce polskich żołnierzy o wolność pt. 
Ostatni nabój64. 

Lech Makowiecki ma w swoim pro-
gramie patriotyczny koncert estradowy 
pt. Barwy wolności (recital bardowski). 

W owym programie znalazły się autorskie 
piosenki na tematy historyczne, dotyczą-
ce wojennych epizodów z dziejów Polski, 
m.in. Katyń 1940 (ostatni list), Monte Cassi-
no, Czterdziesty Czwarty65, Honor i Gniew 
(Komendantowi i Legionom), Quo vadis, 
Polonia? (żołnierzom września), Szachy 
(stan wojenny). Po wpisaniu na you Tube 
imienia i nazwiska „Lech Makowiecki” 
można wysłuchać i obejrzeć szereg pięk-
nych filmów (teledysków dokumentali-
zowanych) o treściach patriotycznych, co 
bardziej pociąga młodych, trafia do ich 
wyobraźni i wrażliwości. Pod zbiorowym 
hasłem Ballady Lecha Makowieckiego odsłu-
chać można i obejrzeć patriotyczne filmy 
fabularyzowane z podkładem muzycznym 
(bardzo dobry środek dydaktyczny na lek-
cje wychowania patriotycznego), a są to 
następujące utwory: Ballada o Rotmistrzu 
Pileckim66, Patriotyzm67, wzruszający Honor 
i gniew68 (o Legionach z I wojny), Ouo va-
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69 lech makowiecki, ouo vadis, Polonia, https://www.youtube.com/watch?v=0_dXncXlmdA&inde-

x=4&list=PlF6196298074e6cde [dostęp: 14.03.2015].
70 lech makowiecki, Wołyń 1943,  https://www.youtube.com/watch?v=kdk2AVGobdA&inde-

x=5&list=PlF6196298074e6cde [dostęp: 14.03.2015].
71 lech makowiecki, Monte cassino, https://www.youtube.com/watch?v=u41nt3j3t4s&inde-

x=6&list=PlF6196298074e6cde&spfreload=1 [dostęp: 14.03.2015].
72 lech makowiecki, Błogosławiony płynie czas, https://www.youtube.com/watch?v=5y7Xdkz8by-

s&index=7&list=PlF6196298074e6cde&spfreload=10 [dostęp: 14.03.2015].
73 lech makowiecki, czterdziesty czwarty, https://www.youtube.com/watch?v=bhw9q7ejy80&li-

st=PlF6196298074e6cde&index=9 [dostęp: 14.03.2015].
74 lech makowiecki, ostatni nabój, https://www.youtube.com/watch?v=XOQehddyszs&inde-

x=11&list=PlF6196298074e6cde [dostęp: 14.03.2015].
75 lech makowiecki, krzyk duszy – Powstanie Warszawskie 1944,  https://www.youtube.com/wat-

ch?v=nA7z18cdjji&index=12&list=PlF6196298074e6cde [dostęp: 14.03.2015].
76 lech makowiecki, ostatni żywy człowiek,  https://www.youtube.com/watch?v=vy2tczd7F7k&li-

st=PlF6196298074e6cde&index=13 [dostęp: 14.03.2015].
77 lech makowiecki, Marsz najemnika – katyń 1940, https://www.youtube.com/watch?v=d37tgc1-

Flck&list=PlF6196298074e6cde&index=16 [dostęp: 14.03.2015].
78 lech makowiecki, Patriotyzm, https://www.youtube.com/watch?v=6gfbf9wevr0&index=2&li-

st=PlF6196298074e6cde [dostęp 14.03.2015]. tekst pieśni Patriotyzm, tamże podczas odsłuchu 

utworu.

dis, Polonia69, Wołyń 194370, Monte Cassino71, 
Błogosławiony płynie czas72 (o „Ince” – Da-
nucie Siedzikównej), Czterdziesty czwarty73,  
Ostatni nabój74, Krzyk Duszy – Powstanie 
Warszawskie 194475, Ostatni żywy czło-
wiek76,  Marsz Najemnika – Katyń 194077). 
Lech Makowiecki w pieśni pt. Patriotyzm 
stawia kwestię: „Pytasz mnie, co to jest 
patriotyzm? / Na co komu potrzebna Oj-
czyzna? / Roztapiamy się w tyglu Europy, 
/ A ja tylko o ranach i bliznach” i definiuje 
prosto miłość do Ojczyzny, śpiewając w fi-
nale: „Patriotyzm dziś to mieć dzieci i wy-
chować je na dobrych ludzi”78. 

Wielu jest polskich bardów, dawnych 
i współcześnie żyjących, których utwory 
mogą być pomocne w wychowaniu patrio-
tycznym. Wspomnieć należy m.in. pieśni 
Jacka Kaczmarskiego, Przemysława Gin-
trowskiego, Marka Grechuty, Jacka Kowal-
skiego („sarmatysty”), Antoniny Krzysz-
toń, Jana Krzysztofa Kelusa, Jacka Kleyffa, 
Andrzeja Kołakowskiego, Pawła Piekar-

czyka itd. Każdy z tych bardów zasługuje 
na odrębne opracowanie. Wśród piosenek 
tych autorów można wskazać utwory o in-
spiracji patriotycznej, pomocne w wycho-
waniu do miłości Ojczyzny. To są jednak 
tematy na odrębne studia. Należy jednak 
pomijać zawsze z dorobku danego artysty 
wszystkie utwory zawierające obscena 
(wulgaryzmy), które czasem się tam trafia-
ją, obok wzniosłych treści. Obscena w pie-
śni, literaturze, filmie, teatrze, plastyce itd. 
są antywychowawcze, z punktu widzenia 
wychowania moralnego pełnią funkcję ne-
gatywną. Wychowanie patriotyczne jest 
rodzajem wychowania moralnego, dlatego 
powinno bezwzględnie unikać obscenów.

Wychowanie muzyczne (muzyka) przy-
czynia się do wychowania patriotyczne-
go. Wychowanie muzyczne, wychowanie 
przez muzykę jest istotne dla podtrzymy-
wania ducha narodowego. Muzyka (pieśń 
jako dzieło sztuki) przyczynia się do wzro-
stu świadomości patriotycznej, gdy jest 
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melodyjna, prosta i łatwa do zapamiętania 
także w warstwie literackiej (tekstowej). 
Patriotyczne funkcje muzyki są nie do 
przecenienia współcześnie w erze nowych 
możliwości elektronicznego przetwarza-
nia dźwięku i przekazywania go przez 
Internet (muzyka w Internecie). Pieśń jest 
silnym środkiem wyrazu, łączy w sobie 
literaturę i muzykę, a w wykonaniu na 
żywo na estradzie – także zawiera ele-
menty teatru, performance itd. Wychowa-
nie patriotyczne przez muzykę to temat 
na odrębne studium. Tu tylko sygnalizuje 
się zagadnienie.

Poza muzyką młodzi ludzie lubią nosić 
koszulki z podobiznami swoich ulubio-
nych bohaterów. Służą temu koszulki (tzw. 
T-shirty) z nadrukowanymi napisami lub 
obrazkami (rodzaj wylansowanej mody na 
ubieranie się). Współcześnie, przy użyciu 
technik komputerowych można wydru-
kować w zasadzie wszystko na owych 
koszulkach. Znajduje to odzwierciedlenie 
we współczesnym przemyśle odzieżowym 
(i w manufakturach odzieżowych) pracują-
cych  także na rzecz wzrostu patriotyzmu, 
albo próbujących zarobić na patriotyzmie, 
przy okazji spełniając pozytywną funkcję 
społeczną. 

Można się o tym przekonać po wpisaniu 
w Internecie  hasła „Odzież patriotyczna”. 
Wtedy pojawia się wiele odnośnych ad-
resów. Przykładowo rzecz biorąc, oferuje 
się tam koszulki z rozmaitymi napisami 
lub motywami obrazowymi opisywanymi 
następująco (w cudzysłowie ujęto mate-
riał spisywany dosłownie): „Armia Krajo-
wa. AK” (z sylwetkami żołnierzy) „Better 
dead than red”, „Bezpieczeństwo kosztem 
wolności... masowa inwigilacja” (ilustracja 
komiksowa przedstawia liczne kamery), 
„Che.rwony zbrodniarz” (Che Guevara – 

obraz z ociekającą krwią trupią czaszką 
zamiast twarzy), „Cichociemni – Elita pol-
skiej dywersji” (z trzema fotografiami żoł-
nierzy i sylwetką spadochroniarza), „Cud 
nad Wisłą 1920” (Bitwa Warszawska 1920, 
ilustracja komiksowa, szarża ułanów 
z polskimi chorągwiami), „Free People 
Against Blue System” (powyżej obrazek 
– błękitna mapa Europy Okolona zamiast 
dwunastoma gwiazdami – złotym łańcu-
chem, pętami), „Generał Nil – August Emil 
Fieldorf”, „Globalne ocieplenie. Globalne 
oszustwo” (ilustracja komiksowa), „Herb 
Królestwa Polskiego (1830-1831)” (z Orłem 
i Pogonią na wspólnej tarczy), „Herb Troj-
ga Narodów” (z Powstania Styczniowego: 
polski Orzeł, litewska Pogoń i ruski Archa-
nioł Michał), „Hołd Ruski 29 X 1611” (ilu-
stracja komiksowa przedstawiająca cara 
Rosji upadłego na kolana przed królem 
Polski Zygmuntem III Wazą na tle dwo-
rzan), „Husaria – najgroźniejsza kawaleria 
świata” (z sylwetką stojącego zbrojnego 
husarza w pełnym rynsztunku na tle bia-
ło-czerwonych chorągwi), „Inka – Danuta 
Siedzikówna” (z fotografią sanitariuszki 
i napisem: „Inka. Młodość. Odwaga. Po-
święcenie”), „Jastrząb i Żelazny. Żołnierze 
Wyklęci” (foto żołnierzy niezłomnych ze 
słynną kotwicą „P” - symbolem Polskiego 
Państwa Podziemnego), „Keep calm and 
F**k Euro Socialism” (wulgarny napis pod 
przekreślonym symbolem sierpa i młota), 
„Koszulka patriotyczna – Polski Orzeł”, 
„Kotwica Polski Walczącej”, „Krzyż Naro-
dowych Sił Zbrojnych” (krzyż z napisem 
„Narodowe Siły Zbrojne”), „Krzyż Naro-
dowych Sił Zbrojnych”, „Krzyż Żuawa 
Śmierci”, „Mjr Hieronim Dekutowski ps. 
»Zapora«” (z fotografią, polską flagą i napi-
sem „Przyjdzie zwycięstwo! Jeszcze Polska 
nie zginęła!”), „Modern Slavery – koszulka 
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antyunijna” (ilustracja komiksowa – za-
kuty w dyby niewolnik wisi w powietrzu, 
w zakutej lewej ręce trzyma flagę Unii Eu-
ropejskiej, nad zakutą prawą ręką opadłą 
w dół – unosi się linka z haczykiem, do 
którego doczepiono banknot 10 Euro, pod 
wiszącym niewolnikiem - pod spodem stoi 
dwóch urzędników unijnych, którzy od-
kurzaczem opróżniają kieszeń niewolnika 
z licznych banknotów wsysając je do nie-
bieskiego odkurzacza z symbolem dwuna-
stu gwiazdek UE), „Narodowe Siły Zbroj-
ne”, „Nie myśl. Nie pytaj. Oglądaj” (napis 
a nad nim komiksowa ilustracja z dziećmi 
siedzącymi przed telewizorem i odwróco-
nym od nich ojcem), „Okrągły Stół – En-
tliczek pentliczek – czerwony stoliczek” 
(czarno-biała fotografia „okrągłego stołu” 
przekreślonego czerwoną linią), „Orzeł Ar-
mii Krajowej”, „Orzeł II Rzeczypospolitej”, 
„Orzeł Piastowski”, „Orzeł Zygmunta Sta-
rego”, „Polak, Węgier, dwa bratanki. Hét 
jó Barát Lengyel-Magyar” (dwujęzyczne 
napisy poniżej i ponad skrzyżowanymi 
flagami Polski i Węgier oraz napisem „Red 
is bed” pod flagami), „Polska flaga” (biało-
czerwona), „Polska”, „Powstania Śląskie” 
(ilustracja komiksowa z sylwetkami strze-
lających powstańców), „Powstanie Listo-
padowe 1830-1831” (z sylwetkami czte-
rech żołnierzy w mundurach z epoki), „Po-
wstanie Styczniowe 1863” (z sylwetkami 
powstańców na koniach z pochodniami), 
„Powstanie Warszawskie 1.08.44” (ilustra-
cja komiksowa z sylwetkami powstańców 
na ulicy), „Powstanie Wielkopolskie” (ilu-
stracja komiksowa przedstawia szarych 
powstańców na tle czerwonej chorągwi 
z białym Orłem), „Ppor. Anatol Radziwonik 
ps. »Olech«” (fotografia żołnierza, poni-
żej flaga polska, pod flagą napis „Nic dla 
siebie, wszystko dla Ojczyzny.”), „Projekt 

NIE JEST finansowany ze środków Unii 
Europejskiej”, „Red is bed – Freedom Ap-
parel” [Czerwony jest zły – strój wolno-
ści], „Rotmistrz Witold Pilecki” (fotografia 
z napisem: „Rotmistrzowi chwała!”), „Spo-
łeczeństwo, które przedkłada wolność 
nad równość będzie się szczyciło i jednym 
i drugim. Milton Friedman” (napis), „St. 
sierżant Mieczysław Dziemieszkiewicz ps. 
»Rój«” (fotografia z napisem i z biało-czer-
wonymi flagami), „Victoria Polska” (V) „Vo-
lenti Non Fit Iniuria” (Chcącemu nie dzieje 
się krzywda), „Wolność i Niezawisłość” 
(z Orłem na tle polskiej flagi), „Żołnierze 
Wyklęci – Bohaterowie Antykomunistycz-
nego Powstania”, „Żołnierze Wyklęci – Nie-
śmiertelni Bohaterowie” (sylwetki żołnie-
rzy na tle Orła i Kotwicy Polski Walczącej), 
„Żołnierze Wyklęci »Victoria«” (znak V)79. 
Wychowanie plastyczne (plastyka, obrazy) 
przyczynia się do wychowania patriotycz-
nego. Postawy patriotyczne mogą wyrażać 
się plastycznie na rożne sposoby, kształtu-
jąc narodową świadomość historyczną.

Wychowanie plastyczne, wychowanie 
przez plastykę jest także ważne (obok fil-
mu, muzyki, literatury, teatru etc.) dla pod-
trzymywania ducha narodowego. Plastyka, 
także plastyka użytkowa (tu: obraz jako 
dzieło sztuki użytkowej) przyczynia się do 
wzrostu świadomości patriotycznej, gdy 
przekaz jest prosty, harmonijny i łatwy do 
zapamiętania także w warstwie literackiej 
(tekstowej), a nie tylko obrazowej. Patrio-
tyczne funkcje plastyki są nie do przece-
nienia współcześnie w erze nowych moż-
liwości elektronicznego przetwarzania 
obrazu i przekazywania go przez Internet 
(plastyka w Internecie). Obraz w połącze-
niu z krótkim tekstem jest silnym środkiem 
wyrazu, łączy w sobie literaturę i plastykę, 
a także zawiera elementy teatru, perfor-



ArTyKUŁy

105

mance itd., gdy np. jest wykorzystywana 
w sytuacjach dnia codziennego (np. jako 
strój patriotyczny noszony przez człowie-
ka w związku z jego życiem). Wychowa-
nie patriotyczne przez plastykę to temat 
na odrębne studium. Tu tylko sygnalizuje 
się obszerne zagadnienie. Wszak np. pol-
skie malarstwo historyczne podejmowało 
w zasadzie najczęściej wątki patriotyczne 
(m.in. Jan Matejko oraz inni). Patriotyczne 
treści obecne mogą być w rzeźbie, archi-
tekturze, grafice, rzemiośle artystyczne. 
Każda z tych sztuk wymaga odrębnego po-
traktowania w osobnym studium w aspek-
cie funkcji wychowania patriotycznego.

Należy zaznaczyć także istnienie licz-
nych historycznych grup rekonstrukcyj-
nych (polskich ułanów, partyzantów, ryce-
rzy, husarzy itd.). Zagadnienie to przyna-
leży do kwestii wychowania teatralnego 
(teatr, drama, inscenizacje bitew na żywo, 
teatralizowane rekonstrukcje wydarzeń 
historycznych z udziałem licznych rekon-
struktorów w mundurach ułańskich, po-
wstańczych etc. wzorowanych na strojach 
z epoki itd.). Wychowanie teatralne (nie 
tylko w teatrze) także przyczynia się (po-
winno przyczyniać się) do wychowania 
patriotycznego. 

Wychowanie teatralne, wychowanie 
przez teatr jest także ważne (obok filmu, 
muzyki, literatury, plastyki etc.) dla roz-
wijania ducha narodu. Teatr, także teatr 
użytkowy (tu: rekonstrukcja, performance 
jako dzieło sztuki użytkowej) przyczynia 
się do wzrostu świadomości patriotycznej 
w komunikacji masowej podczas wido-
wisk w plenerze, gdy przekazuje się treści 
proste, zrozumiałe i łatwe do zapamięta-
nia także w warstwie literackiej (mówio-
nej), a nie tylko „scenicznej” (aktorskiej, 
np. jasne do odczytania gesty, mowa ciała) 

czy w warstwie muzycznej (muzyka ilu-
stracyjna towarzysząca przedstawieniu). 
Patriotyczne funkcje teatru (insceniza-
cji, rekonstrukcji) są nie do przecenienia 
współcześnie w erze nowych możliwości 
elektronicznego przetwarzania obrazu 
i przekazywania go przez Internet (teatr 
w Internecie). Teatr łączy w sobie wiele 
sztuk (grę aktorską, muzykę ilustracyjną, 
literaturę „mówioną”, taniec, ruch, plasty-
kę – scenografie, kostiumy), przez co jest 
silnym środkiem wyrazu (elementy teatru, 
performance, mowa ciała itd. są wykorzy-
stywana w sytuacjach dnia codziennego 
służących wzrostowi miłości do Ojczyzny, 
rozwijaniu świadomości narodowej. Wy-
chowanie patriotyczne przez teatr to te-
mat na odrębne studium. Tu tylko sygna-
lizuje się obszerne zagadnienie. Wszak np. 
polski teatr dawniej wykorzystywał wątki 
historyczne i podejmował wątki patrio-
tyczne.

Rzecz jasna, tradycyjnym obszarem 
pracy patriotycznej jest literatura piękna, 
która ostatnimi czasy przeżywa jakby kry-
zys swojej obecności w życiu publicznym 
w związku z wypieraniem jej przez elek-
troniczne środki przekazu (film, telewizję). 
Należy jednak, mimo tradycyjności prze-
kazu literackiego w postaci książki papie-
rowej, drukowanej,  wspomnieć o współ-
czesnej postaci książki elektronicznej, jaką 
jest e-book do czytania w komputerze, na 
tabletach, smart-fonach, i-fonach, telefo-
nach komórkowych etc. w rozmaitych sy-
tuacjach życiowych np. podczas podróży 
środkami komunikacji. Polskie powieści 
historyczne Józefa Ignacego Kraszewskie-
go, Henryka Sienkiewicza, Stefana Żerom-
skiego etc. pozostają tu niedoścignionym 
wzorem szkoły zdrowego patriotyzmu, 
zakorzenionego w dziejach naszego Naro-
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du. Można je czytać także na ww. urządze-
niach. nadto współczesna technika oferuje 
audio-booki, czyli książki do słuchania, co 
ma znaczenie nie tylko dla niewidomych 
czy niedowidzących lub słabowidzących, 
dla dzieci nie umiejących jeszcze czytać, 
ale także dla wszystkich zainteresowa-
nych słuchaniem lektury w bardzo dobrej, 
profesjonalnej, aktorskiej interpretacji, 
odkrywającej piękno brzmienia polskiej 
mowy z właściwą dykcją, akcentem itd. 
Dotyczy to także polskiej klasyki literatury 
patriotycznej. Polska poezja, polska proza, 
polski dramat – o tematyce patriotycznej, 
naszych mistrzów pióra np. z epoki ro-
mantyzmu, pozytywizmu, Młodej Polski 
(np. Stanisława Wyspiańskiego), Dwudzie-
stolecia międzywojennego itd. w postaci 
audio-booków – to przydatny środek wy-
chowania patriotycznego na lekcjach języ-
ka polskiego.

Wychowanie literackie, wychowanie 
przez literaturę jest także ważne (obok fil-
mu, muzyki, teatru, plastyki etc.) dla roz-
wijania i podtrzymywania ducha narodo-
wego. Literatura piękna i literatura faktu 
przyczyniają się do wzrostu świadomości 
patriotycznej. Ważne są treści proste, lecz 
nie prostackie, jasne co do postawy boha-
terów (dobry zwycięża złego), zrozumiałe 
i łatwe do zapamiętania także w warstwie 
narracyjnej. Patriotyczne funkcje literatury 
są nie do przecenienia współcześnie w erze 
nowych możliwości elektronicznego prze-
twarzania tekstu i przekazywania go przez 
Internet (literatura w Internecie). Tekst, 
zwłaszcza w połączeniu z ilustracją książ-
kową jest silnym środkiem wyrazu, łączy 
w sobie literaturę i plastykę, może także 
zawierać treści patriotyczne, historyczne. 
Wychowanie patriotyczne przez literaturę 
to temat na odrębne studium. Tu tylko sy-
gnalizuje się obszerne zagadnienie. Wszak 

np. dawne polskie pisarstwo historyczne 
podejmowało w zasadzie najczęściej wątki 
patriotyczne (m.in.  J. I. Kraszewski, H. Sien-
kiewicz, B. Prus, S. Żeromski, oraz inni).

Wychowanie taneczne, wychowanie 
przez taniec jest także  pomocne (obok 
filmu, muzyki, teatru, plastyki, muzyki-
pieśni etc.) dla rozwijania i podtrzymywa-
nia duch narodu. Nasz folklor jest bardzo 
bogaty w tańce regionalne. Polskie tańce 
narodowe (polonezy, oberki, mazurki, ku-
jawiaki, tańce góralskie, śląskie „trojoki” 
itd.) przyczyniają się do wzrostu świado-
mości patriotycznej. Ważne są kroki i figu-
ry taneczne łatwe do zapamiętania w war-
stwie ruchowej (kinetycznej). Patriotycz-
ne funkcje tańca są nie do przecenienia 
współcześnie w dobie Internetu (taniec 
w Internecie, nauka tańca przez Internet, 
pokazywanie wzorów kroków i figur). Ta-
niec, zwłaszcza w połączeniu z dobrą mu-
zyką na żywo jest silnym środkiem ekspre-
sji uczuć, łączy w sobie elementy baletu, 
muzyki, teatru (mowa ciała tancerzy jak 
mowa ciała aktorów). Taniec może także 
zawierać treści patriotyczne, obyczajowe, 
moralne. Wychowanie patriotyczne przez 
taniec to temat na odrębne studium. Tu 
tylko sygnalizuje się obszerne zagadnie-
nie. Wszak np. dawne polskie tańce niosły 
ze sobą wątki patriotyczne (żywą pamięć 
o polskiej kulturze narodowej).

Warto wspomnieć na zakończenie, że 
młode pokolenie Polaków coraz bardziej 
docenia patriotyzm, co widać w Internecie 
w rozmaitych formach wyrazu. W niniej-
szym przyczynkarskim tekście nie wyczer-
pano tematu, tylko przedstawiono niektó-
re zagadnienia w zarysie. 

StreSZcZeNIe
1. celem artykułu (przyczynku) jest po-

kazanie wybranych problemów dotyczą-
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cych wychowania patriotycznego w Pol-
sce w XXI w. 2. metodologia. Autor używał 
historiograficznej metodą analizy, analizy 
logicznej oraz obserwacji uczestniczącej. 
3. główne wyniki analizy. Autor opisał 
podstawowe informacje na temat sytuacji 
we współczesnej Polsce i pewne propozy-
cje dla obszaru wychowania patriotycz-
nego w Polsce (film, muzyka, plastyka, 
teatr, literatura, Internet). 4. ograniczenia 
wyników analizy. Wyniki badawcze ogra-
niczają się do wychowania patriotycznego 
Polaków. 5. Implikacje praktyczne. Wyni-
ki analiz można zastosować bezpośrednio 
w zakresie wychowania patriotycznego. 6. 
Implikacje społeczne. Wyniki analiz od-
noszą się do bytu narodowego Polaków. 
Proponowane sposoby  mają podnieść  po-
ziom nauczania patriotyzmu w polskich 
szkołach. 7. oryginalność artykułu. Arty-
kuł ukazuje nowe sposoby współczesnego 
wychowania patriotycznego, atrakcyjne 
dla młodzieży. 

Summary 
1. the goal of this article (a contrubu-

tion) jest presentation selected problems 
concerning patriotic education in Poland 
in the 21st century. 2. methodology. An 
author used historiographical method for 
analysis of document, logical analysis and 
so called participating observation. 3. the 
main results of analysis.  An author de-
scribed based information on contempo-
rary situation in Poland and some propo-
sitions for area of patriotic education in 
Poland (fil, music, art, theatre, literature, 
the Internet). 4. limitations of results of 
analysis. Research results are limited to pa-
triotic education of Poles. 5. practical im-
plications. Results of analysis may be used 
immediately to domain patriotic educa-

tion. 6. Social implications. The results of 
analysis related to the Polish nation. Sug-
gested ways should  emphasize the level of 
teaching of patriotism at Polish schools. 7. 
the originality of the article (new value, 
novelty). The paper shows new ways for 
patriotic education, attractive for youth.
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naukowa: ewa kobyłecka, anita famu-
ła-jurczak, nakł. polskie towarzystwo 
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Ziemiaństwo nie odbierze chłopom ziemi. 
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Musimy pokonać nasz lęk przed przyszłością. Ale nie 

możemy go do końca pokonać inaczej, jak tylko razem. 

(Jan Paweł II)
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Doktor nauk teologicznych: pedagogika chrześcijańska – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krako-
wie. Autor książek: Pedagogiczna i duszpasterska działalność biskupa Piotra Bednarczyka, Wydawnic-
two UNUM, Kraków 2004; Rodzina źródłem komunikacji z Bogiem, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2011; 
Dialog źródłem wychowania w rodzinie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, Historia i Literatura o rodzinie, 
Wydawnictwo PETRUS, Kraków 2013; La transformación de la família moderna, PLICARE, Cochabamba 
2013, oraz publikacji naukowych, krajowych i zagranicznych w zakresie transformacji rodziny, komunika-
cji z Bogiem, dialogu wychowawczego, komunikacji interpersonalnej w rodzinie, kultury języka, mediów 
i rodziny. Zainteresowania badawcze: komunikacja interpersonalna, dialog wychowawczy, personalizm 
wychowawczy, transformacje rodziny, pedagogika katolicka, człowiek i jego proces kształcenia.

WStęp
Komunikacja to proces, który zachodzi 

nieustannie. Ta czynność człowieka, jaką 
jest komunikowanie się, stanowi nie-
zbędny warunek jakiegokolwiek życia 
społecznego i indywidualnego2. Jedno-
cześnie komunikacja jest procesem bar-
dzo złożonym i może zachodzić na wielu 
płaszczyznach. Szczególny wpływ ma na 
to fakt, że każda rodzina posiada swoją 
własną historię i tradycję3, co warunkuje 
niepowtarzalne struktury komunikacji 
w obrębie każdej rodziny. Związane są 
z tym także kody językowe, które mogą 
być zarezerwowane tylko dla członków 
danej rodziny i niezrozumiałe przez oso-
by trzecie. Co prawda kody językowe nie 
dotyczą tylko rodziny, ale jest to podsta-
wowa instytucja społeczna, więc relacje 
nawiązywane w jej obrębie są bardzo 

ważne w procesie socjalizacji. Człowiek 
sam w sobie jest nieskończonym źró-
dłem zagadek, tym bardziej, gdy tworzy 
rodzinę i w niej współistnieje, dlatego 
tak ważne jest indywidualne przyjrzenie 
się każdemu z osobna i nie ocenianie po 
pozorach oraz stereotypach.

Małgorzata Marcjanek tłumaczy, że do-
bro, piękno, i prawda w komunikacji tworzą 
wspólny ideał wartości absolutnych, czyli 
takich, które są wartościami bez względu 
na sytuację mówienia, osoby w mówieniu 
uczestniczące oraz cel mówienia4. Grzecz-
ność językowa, czyli używanie przez mó-
wiących określonych wyrażeń językowych 
o funkcji grzecznościowej, powiązana jest 
ściśle z grzecznością niejęzykową (niewer-
balną)5. Jerzy Mellibruda pisze, że istotną 
rolę odgrywa zapewnienie zgodności we-
wnętrznej między informacjami przekazy-

rOlA muzyki i kOdóW językOWych 
W PrOcesie kOmunikAcji rOdzinnej

1 benedykt XVi, adhortacja apostolska sacramentum caritatis, kraków, s. 60.
2 j. mellibruda, Ja - ty - my , Warszawa 1980, s. 200.
3 k. termińska, Rodzina i ty, Warszawa 2008, s. 54.
4 m. marcjanik, grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2007, s. 15.
5 tamże, s. 15.

 „Śpiew jest objawem wesołości. Jeśli wnikliwiej to rozpatrzymy,  
stwierdzimy, że to sprawa miłości”1 

ks. dr Władysław kądziołka  -  UPJPII KR a Ków
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6 j. mellibruda, Ja…, dz. cyt., s. 230-231.
7 k. Olechnicki, P. załęcki, słownik socjologiczny, toruń 1997.
8 tamże.
9 tamże.
10 W. schramm, Mass Media and national development, california 1964.
11 s. Orzechowski, o relacjach pomiędzy komunikacją niejęzykową a językową, [w:] komunikowanie się 

w systemach społecznych, k. markiewicz, j. syroka ( red.), lublin 2009, s. 111-116.

wanymi za pomocą słów, gestów, i innych 
zachowań. Gdy treść słów jest znaczeniem 
towarzyszących gestów i wymową wy-
razu twarzy, wtedy cały przekaz staje się 
bardzie jasny, zrozumiały i przekonywują-
cy. Skuteczność komunikowania staje się 
większa również wtedy, gdy umiemy two-
rzyć kompletne i konkretne przekazy, któ-
re dają odbiorcy wyczerpujące informacje 
niezbędne do zrozumienia naszych myśli 
i naszego punktu widzenia. Innym jesz-
cze sposobem zwiększania zrozumiałości 
nadawanych przekazów jest podejmowa-
nie odpowiedzialności za to, co się komu-
nikuje innym6.

1. kody jęZykoWe
Na podstawie Słownika Socjologiczne-

go kod językowy można podzielić na 
typy, w zależności od klasy społecznej, 
w jakiej jest używany. I tak dla klasy 
robotniczej można go zdefiniować jako 
„używanie krótkich, gramatycznie nie-
poprawnych zdań, ubogi zasób przy-
miotników i przysłówków, domyślne 
przekazywanie znaczenia pojęć, tak, że 
zrozumienie przekazu informacji uzależ-
nione jest od znajomości kontekstu wy-
powiedzi”7. Dla klasy średniej i wyższej 
kod językowy „uwrażliwia posługującą 
się nim jednostkę na abstrakcyjne idee 
i pojęcia, sprzyja poszukiwaniu głęb-
szych związków przyczynowych i poma-
ga wychodzić poza konkret”8. Ważnym 
pojęciem jest również kodyfikacja, czyli 
„zabieg metodologiczny polegający na 
usystematyzowaniu zebranych danych 

wg określonych zasad obowiązujących 
w danej dziedzinie nauki”9. Dziedzinę 
nauki należy jednak zaadaptować jako 
rodzinę, gdyż wg wcześniej przytoczonej 
definicji kodowanie w ten sam sposób 
dotyczy także relacji rodzinnych. Należy 
wspomnieć także o funkcjach wymiany 
informacji, które w sposób szczególny 
dotykają rzeczywistości rodzinnej10:

strażnik – obserwator prowadzący 1. 
czujne obserwacje w celu rozpoznania 
zachodzących zjawisk,
decydent – podejmujący decyzje o kie-2. 
runkach działań, o preferencjach i re-
alizacji wartości,
nauczyciel – prowadzący socjalizację 3. 
nowych członków społeczności. Dzię-
ki temu starsze pokolenie ma nadzieję 
przekazać im własne wartości i wzory 
postępowania.
Jak łatwo zauważyć, funkcje te, dotyczą 

postawy rodziców wobec swoich dzieci 
i stanowią podstawę do komunikowania się 
pokoleń, a zatem są bezpośrednią przyczy-
ną powstawania kodów językowych w ro-
dzinie. Warto zauważyć jeszcze, że same 
relacje funkcjonowania między mową a ko-
munikatem niejęzykowym tworzą system 
komunikacji międzyludzkiej. Inaczej mó-
wiąc, wyżej wymienione funkcje wymiany 
informacji mają dwa sposoby realizacji, 
czyli komunikaty werbalne i niewerbalne. 
Na system komunikacji międzyludzkiej 
składają się: wskaźniki emocji, adaptery, 
emblematy oraz subsystem mowy i ge-
stów konwersacyjnych, a zaliczamy do nich 
mowę, regulatory i ilustratory11.
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12 b. de barbaro, Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, kraków 1999.
13 j. d. block, intymność w związku, Gdańsk 2005, s. 15.
14 P. c. holinger, co mówią dzieci zanim nauczą się mówić, Poznań 2006.
15 h. Filipczuk, Rodzice i dzieci najmłodsze, Warszawa 1985.

Przed rozpoczęciem analizowania po-
szczególnych etapów cyklu życia rodzi-
ny, należy je usystematyzować. W ni-
niejszym referacie przyjęto podział wg 
Duvall’a12:
I. Para małżeńska (bez dzieci) – ok. 2 lata 

od momentu rozpoczęcia wspólnego 
życia,

II. Para z małym dzieckiem – od urodze-
nia do 30. miesiąca życia. pierwszego 
dziecka,

III. Rodzina z dzieckiem (-mi) w okresie 
przedszkolnym – między 30. miesią-
cem życia a 6. rokiem życia pierwszego 
dziecka,

IV. Rodzina z dzieckiem (-mi) w okresie 
szkolnym – najstarsze dziecko między 
6. a 13. rokiem życia,

V. Rodzina z nastolatkiem – między 13. 
a 21. rokiem życia pierwszego dziec-
ka,

VI. Rodzina z dziećmi opuszczającymi 
dom – od pierwszego do ostatniego 
dziecka opuszczającego dom,

VII. Rodzice w wieku średnim – „puste 
gniazdo”, przejście na emeryturę, wy-
cofanie się z aktywności,

VIII. Starzenie się członków rodziny – 
odejście, śmierć obojga małżonków.
Pierwszy okres życia rodzinnego, gdy 

małżonkowie nie mają jeszcze dzieci, 
posiada dwa różne oblicza wzajemnie 
się przeplatające i uzupełniające. Jedno 
z nich określane jest mianem „miodowe-
go miesiąca” a drugie to czas ścierania 
własnych przyzwyczajeń, zdań i przeko-
nań. Na początku partnerzy są wzajemnie 
otwarci i ciekawi siebie, co służy ich mał-
żeństwu13. W tym okresie bardzo ważne 
jest, aby dużo rozmawiać i wykształcić 

wspólne poglądy, jak i stanowiska, gdyż 
kod językowy wykształcony w tym cza-
sie będzie podstawą do porozumiewania 
się w kolejnych latach wspólnego życia.

To, co uda się wypracować zanim po-
jawi się pierwsze dziecko, jest następnie 
modyfikowane i dostosowywane do wy-
jątkowej sytuacji rodziny. Gdy pojawia 
się pierwsze dziecko uczy ono rodziców 
nowych elementów tego kodu, którym 
będą posługiwali się w komunikacji 
z nim. Kod ten można scharakteryzować 
jako bardzo prymitywną wersję kodu 
językowego klasy robotniczej, z tym, że 
bez udziału słów, za to z istotną rolą kon-
tekstu. Dziecko używa sygnałów, które 
są od pierwszego dnia jego narodzin 
jedynym językiem dziecięcych potrzeb 
i pragnień. Zaliczamy do nich sygnały 
zadowolenia – zainteresowanie, radość, 
zaskoczenie oraz sygnały wołania o po-
moc – niezadowolenie, złość, strach, 
wstyd, wstręt i obrzydzenie14.

Po okresie wieku niemowlęcego, ro-
dzina wkracza w fazę życia z dzieckiem 
przedszkolnym. Ewolucja kodu języko-
wego jako formy komunikacji w rodzinie 
opiera się na 4 elementach:

ciekawości dziecka1. 
bajkach2. 
zabawach z rówieśnikami3. 
karaniu dzieci4. 
Ciekawość dziecka przejawia się w py-

taniach „a dlaczego?”, „po co?”15 itd. 
Sposób odpowiedzi na te pytania kształ-
tuje kod. Dziecko uczy się tego sposobu 
interpretacji rzeczy i zjawisk, jakie prze-
każą mu rodzice i dziadkowie. Tworzy 
się pewien ograniczony, na razie, zespół 
przykładów i opowiadań, wymyślanych 
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16 m. molicka, Bajkoterapia, Poznań 2002.
17 h. Filipczuk, Rodzice…, dz. cyt.
18 i. P. Pawłow, dwadzieścia lat badań wyższej czynności nerwowej (zachowania się) zwierząt, Warszawa 

1952.
19 h. Filipczuk, Rodzice…, dz. cyt.
20 b. muchacka, Rola rodziny i szkoły w przezwyciężaniu kryzysów rozwojowych przez dzieci, [w:] Rodzi-

na w kontekście współczesnych problemów wychowania, b. suchacka (red.), kraków 2008, s. 185.
21 j. izdebska, Media elektroniczne we współczesnej rodzinie, [w:] Rodzina w kontekście współczesnych 

problemów wychowania, b. suchacka (red.), kraków 2008, s. 303.

zazwyczaj na bieżąco przez dorosłych, 
co utrwala pewien zamknięty dla osób 
z zewnątrz świat relacji. Podobnie jest 
w przypadku bajek. Dzieci w wieku 
przedszkolnym silnie związane są ze 
światem bajek i baśni. Dzięki nim dziec-
ko rozwija zasoby językowe. Są one też 
źródłem fantazji dziecięcych i kreują 
inne bajki. Wyzwalają emocje, empatię 
i uwrażliwiają na estetykę16. Wspólne 
czytanie i opowiadanie bajek daje kolejny 
pretekst do wytworzenia się wspólnego 
kodu językowego, już typowo opartego 
na wcześniejszej definicji. Przykładem 
może być wizyta osoby spoza grupy wta-
jemniczonej w sposób i treść opowiada-
nia i zaangażowania w bajkę. Osoba ta, 
choć zaproszona przez dziecko do wspól-
nej zabawy na podstawie teoretycznie 
znanej bajki nie potrafi odnaleźć się 
w roli, którą wymyśliło dla niej dziecko. 
Dziecko przedszkolne, „choć w pierw-
szych miesiącach i latach życia przejawia 
silna potrzebę kontaktu z dorosłymi, to 
jednak z biegiem czasu zaczyna zwracać 
uwagę na rówieśników”17. Zabawy z ró-
wieśnikami są prawdopodobnie jednym 
z pierwszych zjawisk wpływających z ze-
wnątrz na kod rodzinny. Dziecko uczy się 
w przedszkolu nowych słów, nie zawsze 
rozumianych lub akceptowanych przez 
rodziców, a także zna nowe konteksty 
wypowiadanych zdań czy zachodzących 
sytuacji, co także wywołuje niezrozu-
mienie u najbliższych. 

Kodem rodzinnym mogą być też stale 
powtarzające się czynności jak ceremo-
nia pójścia spać czy sposób karania. Ta-
kie nabyte reakcje opisał już Pawłow18. 
Co prawda robił to na przykładzie zwie-
rząt, niemniej jednak można zauważyć 
podobieństwa, szczególnie u dzieci.

Dziecko szkolne kontynuuje posze-
rzanie kodu komunikacji rodzinnej po-
przez przedłużenie okresu poznawcze-
go. Zaczyna już samodzielnie myśleć19, 
co w dobrze funkcjonującej rodzinie 
jest przyczyną do rozwijania rozmowy 
i zmiany kodu w kierunku poszerzenia 
go jak dla średniej i wyższej klasy.

Rodzina z nastolatkiem przezywa zmia-
ny kody komunikowania się pod wpły-
wem wpływu na nastolatka grupy ró-
wieśników, wpływu środków masowego 
przekazu i dojrzewania dziecka20. Okres 
adolescencji i związane z nim zmiany 
są trudne dla obu stron. Bunt utrudnia 
komunikację, a wyżej wymienione czyn-
niki powodują utrudnienie możliwości 
zarówno kodowania, jak i odkodowania 
informacji. Jednak wcześniej wypracowa-
ny kod komunikacyjny może procento-
wać szczególnie w tym trudnym okresie, 
a nowe zjawiska w życiu rodziny mogą 
pomóc w zmodyfikowaniu tego kodu na 
kolejne cykle życia rodziny. Wspólne oglą-
danie telewizji i związane z tym wybie-
ranie programów oraz umiejętnie prowa-
dzona rozmowa po ich emisji na pewno 
przyczyni się do ujednolicenia kodu21. 
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22 k. rapp, Młodomowa, Wprost, 37(/2001), 981.
23 z. nęcki, komunikacja międzyludzka, kraków 2000, s. 118–123.
24 k. mytkowska, literatura i muzyka a wychowanie, [w:] Wychowanie w dobie współczesności, W. ką-

dziołka (red.), stalowa Wola 2015, s. 113-126.

Daje też poczucie przynależności do gru-
py, co zwiększa odczuwanie bezpieczeń-
stwa przez młodzież w okresie dojrzewa-
nia. Typowym przykładem poszerzania 
kodu językowego jest wprowadzanie do 
niego, szczególnie przez młodzież, wyra-
zów i zdań zaczerpniętych ze slangu mło-
dzieżowego grupy, w której przebywa 
członek rodziny22. W tym czasie należy 
szczególnie pamiętać o zasadach dobrego 
komunikowania się, do których można 
zaliczyć23:

Poznanie samego siebie – musimy mieć 1. 
świadomość własnych celów, zamie-
rzeń, cech, preferencji, temperamentu 
i motywów. 
Uwzględnianie chwiejności uwagi roz-2. 
mówcy – nikt nie jest w stanie odebrać 
wszystkich naszych przekazów bez 
względu na to, co mówimy i w jaki 
sposób. 
Liczyć się z uczuciami drugiej strony 3. 
– powinniśmy zwracać uwagę na stan 
psychiczny, kondycję emocjonalną słu-
chacza. 
Zwracanie uwagi na sens, a nie na for-4. 
mę wypowiedzi. 
Próbowanie przyjęcia punktu widzenia 5. 
swoich oponentów. 
Mówienie w sposób jasny, rzeczowy. 6. 
Wspieranie słów komunikacją niewer-7. 
balną. 
Należy stanowczo podkreślić, iż ko-

nieczna jest przede wszystkim wzajem-
na chęć do rozmowy. 

Kolejne okresy życia rodziny, czyli 
opuszczanie przez dzieci rodzinnego 
gniazda, aż po śmierć współmałżonka 
raczej czerpią z tego, co już zostało wy-
pracowane przez kolejne lata małżeń-

stwa. Kanwą, która stanowi konteksty 
zrozumienia kodu rodzinnego, jest wspo-
minanie wydarzeń z przeszłości, ale tak-
że teraźniejszość przejawiająca się we 
wspólnych wycieczkach czy wyjściach 
do placówek kulturalnych, a także plany 
na przyszłość. Osoby te stają się też ob-
serwatorami tworzenia się nowego kodu 
komunikacyjnego rodziny swoich dzieci.

Z dotychczasowych analiz wynika, 
iż główną przyczyną zmian kodu ko-
munikacyjnego w rodzinie są dzieci 
oraz sytuacje dziejące się poza rodziną, 
w których uczestniczy przynajmniej je-
den jej członek. Należy tez zauważyć, 
że modyfikacje te są czymś naturalnym 
i nieuniknionym. Kod językowy jest tylko 
częścią kodu komunikacyjnego, a oparty 
jest zazwyczaj na domysłach i kontek-
ście sytuacyjnym. Kod językowy jest dla 
każdej rodziny niepowtarzalny i zmien-
ny, co umożliwia jego dostosowywanie 
się do cyklów życia rodziny. Właśnie kod 
językowy rodziny stanowi cechę scala-
jącą rodzinę, jak i wyróżniającą ją spo-
śród innych rodzin. Dlatego należy dbać 
o jego rozwój poprzez jak najczęstsze 
przebywanie razem i tworzenie sytuacji, 
które będą stanowiły punkt wyjścia dla 
połączenia rodziny do tego stopnia, że 
będzie w stanie porozumiewać się nawet 
bez słów.

2. rola muZykI W komuNIkacjI
Muzyka zajmowała zawsze bardzo 

istotne miejsce w życiu człowieka, w ży-
ciu społecznym, w danej grupie społecz-
nej. Dlatego właśnie od najdawniejszych 
czasów przypisywano jej ważne funkcje 
wychowawcze24 i wpływające na kondy-
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25 Por. st. Garnczarski, Rola muzyki w życiu człowieka, [w] cantate domino canticum novum – księga 

dedykowana księdzu kazimierzowi Pasionkowi, tarnów 2004, s. 89.
26 mówiąc o porządku świata chciałbym jeszcze wskazać na wypowiedź josepha ratzingera, któ-
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jak każda z tych trzech przestrzeni określa sposób istnienia żyjących w niej stworzeń. W morzu żyją 

ryby, które milczą. zwierzęta naziemne krzyczą; ptaki natomiast, których przestrzenią życiową jest 

niebo, śpiewają. morzu właściwe jest milczenie, ziemi krzyk, a niebu śpiew. człowiek natomiast ma 

niezwykły udział we wszystkich trzech sferach; nosi w sobie głębie morza, ciężar ziemi oraz wyso-

kość nieba i właśnie dlatego łączy w sobie owe trzy właściwości: milczenie, krzyk i śpiew. Por. kard. 

joseph ratzinger, nowa Pieśń dla Pana, kraków 1999, s. 200.
27 Por. tamże, s.90.
28 Por. st. Garnczarski, Rola muzyki…, dz. cyt., s. 90.
29 tamże, s. 91.
30 Por. tamże, s. 92.

cję człowieka. Dowiadujemy się o tym 
śledząc poglądy starożytnych Greków. 
Przyjrzyjmy się ich stwierdzeniom przez 
chwilę: np. Pitagorejczycy uważali za ko-
nieczne uprawianie muzyki przez czło-
wieka już od wczesnego dzieciństwa 
poprzez całe życie. Sami używali do tego 
sprawdzonych melodii. Wyróżnili trzy 
rodzaje muzyki: 

nomiczna - kurczy duszę, a przez nią •	
budzą się uczucia smutne, 
dytyrambiczna - rozszerza duszę •	
a przez nią z kolei doznaje się podnie-
sienia na duchu,
tragiczna -•	  jest pośrednia, wprowadza 
duszę w stan spokoju25.
Pitagorejczycy twierdzili także, że 

muzyka może zapewnić człowiekowi 
harmonię wewnętrzną, gdyż jest odbi-
ciem porządku26 świata27. Tym samym 
zdrowsza będzie komunikacja, ponie-
waż człowiek wrażliwy na piękno może 
stać się bardziej wrażliwy na drugiego 
człowieka, na otoczenie, na społeczeń-
stwo. Z kolei Platon wskazywał na to, że 
uprawianie muzyki prowadzi duszę do 
cnoty, doskonali samego człowieka oraz 
ma głęboki sens moralny. Uznawał upra-
wianie muzyki za jeden z elementów 
wychowania (dziś powiedzielibyśmy za 

dobry sposób komunikacji). Arystoteles 
natomiast twierdził, że muzyka posiada 
właściwości odprężające i uwalnia od 
emocji, które nie powinny długo zale-
gać w psychice człowieka28. Zatrzymaj-
my się jeszcze przy nieco późniejszym 
myśleniu np. św. Augustyn w swoich 
poglądach przestrzega przed złym wpły-
wem muzyki na ducha ludzkiego. We-
dług niego nie każda muzyka jest godna 
słuchania i nie każda melodia pomaga  
w modlitewnym skupieniu; wyrażał 
przekonanie, że muzyka mająca tak 
wielki wpływ na duszę człowieka, kry-
je w sobie głębszy sens, jest nośnikiem 
ważnych treści, przekazicielką prawd, 
które wydobyć można na światło dzien-
ne jedynie przy pomocy „teologicz-
nej medytacji” nad porządkiem świata 
dźwięków. Podstawą takiego stwier-
dzenia jest odkrycie matematycznej 
struktury muzyki. Św. Augustyn przy-
pisywał dźwiękom czarodziejską moc 
 i wyjątkową zdolność ekspresji29. Śre-
dniowiecze ze swoją teorią muzyki 
pozostawało w nurcie spekulatywno – 
teologicznym wyznaczonym przez św. 
Augustyna. Pielęgnowało przekonanie 
o etycznych i pedagogicznych walorach 
śpiewu jako formie komunikacji30.
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Akademii w sztokholmie, doktor honoris causa uniwersytetu w edynburgu.
32 n. harnoncourt, Muzyka mową dźwięków, Warszawa 1995, s. 7.
33 Por. st. Garnczarski, Rola muzyki…, dz. cyt., s. 92.
34 e. sujak, aBc psychologii komunikacji, kraków 2006, s. 56.
35 st. Garnczarski, Rola muzyki…, dz. cyt., s. 96.
36 k. mytkowska, Jan Paweł ii – refleksje muzyczne, [w:] Musimy od siebie wymagać, j. zimny (red.), 

stalowa Wola 2014, s. 97–139.

Nikolaus Harnoncourt31 z kolei uważa, 
że „ od średniowiecza do czasów rewo-
lucji francuskiej muzyka była jednym 
z głównych filarów naszej kultury i na-
szego życia. Jej znajomość była częścią 
wykształcenia ogólnego. Dzisiaj muzyka 
stała się jedynie ornamentem pozwala-
jącym zapełnić puste wieczory wizytami 
w operze czy filharmonii, przystrajają-
cym oficjalne uroczystości, czy też – przy 
wydatnej pomocy radia – wypierającym 
i ożywiającym ciszę domowej samotno-
ści”32. To stwierdzenie jest pesymistycz-
ne, „tym bardziej, że dzisiaj rozbrzmie-
wa wokół nas o wiele więcej muzyki, 
niż w czasach dawniejszych. Powodem 
takiego stanu rzeczy jest – według Har-
noncourta zmiana przyjmowanych war-
tości. Dziś muzyka przestała być sztuką 
elitarną dzięki rozwojowi wynalazków 
technicznych, różnorodnym procesom 
oświatowym i organizacji czasu wolne-
go, ale jest za to wszechobecna. Styka-
my się z nią na ulicy, w sklepach, nawet 
w środkach lokomocji. Jest to często kon-
takt narzucający się, a nawet agresywny. 
Muzyka stanowi niemal nieustanne tło 
dla życia współczesnego człowieka”33. 
Każdy kompozytor w swoich utworach 
komunikuje słuchaczom za pomocą 
dźwięków poukładanych w jakąś przy-
jętą przez siebie formę o swoich prze-
życiach, emocjach czy treści. Dźwięki 
niemalże zawsze podkreślają znaczenie 
słów. Dochodzimy więc do wniosku jak 
bardzo jest potrzebna człowiekowi twór-

czość tego typu. Elżbieta Sujak pisze: 
„Potrzeba twórczości może ujawniać się 
niekiedy wcześnie, szczególnie u mło-
dych, obdarzonych wyjątkowymi uzdol-
nieniami, na ogół jednak dominuje raczej 
w wieku dojrzałym […]. Dzięki ludzkiej 
twórczości rozwija się cywilizacja i kul-
tura naszego świata. Bez niej pozosta-
łoby nam tylko powielanie z pokolenia 
na pokolenie, w nieskończoność jakichś 
podstawowych wzorów aktywności”34.

łatwo więc można zauważyć, „że rola 
muzyki w komunikacji człowieka jest 
nieoceniona. Może mieć ona działanie 
pozytywne i negatywne. Pierwsze należy 
rozwijać i czynić powszechnym, drugie 
zaś trzeba usuwać z naszego życia”35.

podSumoWaNIe
Pomimo, że pole semantyczne muzyki 

jest nieokreślone, niejasne i wieloznacz-
ne nie można jednak zaprzeczyć, że 
powszechnie pojmuje się muzykę jako 
przekaz – kod - od człowieka do czło-
wieka, w którym obie strony intuicyjnie 
zakładają, że komunikat artystyczny po-
siada swoisty sens36. Nie oznacza to jed-
nak automatycznie przyjęcia heterono-
micznej estetyki muzycznej, która zakła-
da, że struktury muzyczne reprezentują 
pozamuzyczne uczucia, stany rzeczy czy 
też przedmioty. Nie ulega bowiem wąt-
pliwości, że nawet muzyka nie mająca 
w założeniu wyrażać niczego poza sobą 
samą (jak głosi estetyka autonomiczna) 
odzwierciedla poczynania twórcy, któ-
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37 t. Wojciechowski, W jaki sposób dochodzimy do rozumienia muzyki?, http://mumelab01.amu.edu.

pl/skh/t.Wojciechowski.htm, dostęp: 07.06.2015.
38 b. mika, dopominając się o kontekstowy wymiar muzyki, [w:] „de musica”, Vol. Vii, 2004a, http://

free.art.pl/demusica/de_mus_7/07_07.html, dostęp: 05.06.2015.
39 r. ingarden, Utwór muzyczny i sprawa jego tożsamości, [w:] studia z estetyki, r. ingarden (red.), t. 
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40 b. mika, dopominając się…, dz. cyt.
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ry tworzy zawsze z intencją na jakiś 
odbiór37. Komunikat muzyczny posiada 
więc swego nadawcę, którym jest kom-
pozytor, kanał informacyjny, „zakodowa-
ne przesłanie” w dźwiękach, oraz swego 
odbiorcę, czyli słuchacza. Wykonawca 
utworu jest natomiast równocześnie od-
biorcą i przekazicielem komunikatu38.

Według G. Mazzoli komunikacja mu-
zyczna rozgrywa się na trzech poziomach 
realności. Poziom pierwszy to realność 
fizyczna, w ramach której muzyka prze-
jawia się jako fenomen akustyczny, jako 
dźwięki wydobywane na poszczególnych 
instrumentach i odbierane przez człowie-
ka. Te dźwięki są jednak przede wszystkim 
sygnałami użytymi zgodnie z założenia-
mi systemu semiotycznego. W ten spo-
sób zarysowuje się problem klasyfikacji 
dźwięków według arbitralnego związku 
względem semantycznego ich potencjału. 
Drugi poziom to poziom mentalny. Dzieła 
muzyczne są autonomicznymi jednost-
kami umysłowymi. Stanowiąc ślad we-
wnętrznej aktywności człowieka, na po-
wierzchni fenomenologicznej są powiąza-
ne w mentalne schematy, które nazywamy 
partyturą. Partytury są świadectwem, iż 
muzyka jest komponowana i analizowana 
na czysto umysłowym poziomie. Mają one 
oczywiście związek z fizyczną realizacją: 
są jednak jedynie projekcją warstwy men-
talnej na fizyczną realność. Na przykład 
partytura V symfonii Beethovena nie jest 
tożsama z samą V symfonią Beethovena, 
lecz jest jedynie jej fizyczną reprezenta-

cją umożliwiającą jej wykonanie39. Sama 
zaś harmonia muzyczna czy kontrapunkt 
są taką samą abstrakcją jak idealny trój-
kąt w geometrii. W tym sensie uderzenie 
akordu na fortepianie można porównać 
do rysowania trójkąta na kartce papieru. 
Trzecim poziomem jest psychiczna real-
ność: muzyka rozumiana jest tu przede 
wszystkim jako wyrazicielka emocjonal-
nego stanu jej twórcy. W sposób emocjo-
nalny zwraca się też do swych słuchaczy. 
Ta cecha muzyki znana była już w czasach 
Pitagorasa, a za centralną wartość została 
uznana przez Kartezjusza40.

Wróćmy do kwestii wieloznaczności 
przekazu muzycznego. Warunkiem zro-
zumienia takiego przekazu jest założenie, 
iż repertuar środków i towarzyszące mu 
systematyzacje autorskie natrafiły w wy-
obraźni odbiorcy na analogiczny zespół 
wyobrażeń. Oznacza to, że ta sama grupa 
dźwięków, ten sam zwrot melodyczny, fra-
za, utwór muzyczny nie oznacza zawsze 
tego samego; nie oznacza tego samego 
w różnych kulturach, a nawet na różnych 
etapach rozwoju tej samej kultury. Mówi-
my zatem, że muzyka jest polisemiczna 
według tradycyjnego, werbalno-lingwi-
stycznego punktu widzenia. Przykładem 
może być tutaj choćby ukształtowana 
w ciągu wieków przez zachodnią kulturę 
specyficzna kategoria dzieła sztuki jako 
zamkniętej całości przebiegającej w czasie, 
podlegającej kryteriom oceny estetycznej 
która to kategoria ma podstawowe zna-
czenie dla sposobu odbierania muzyki41.  



ArTyKUŁy

12342 r. ingarden , Utwór muzyczny…, dz. cyt.

Wieloznaczność w odczytywaniu przez 
odbiorcę komunikatu muzycznego jest 
również potęgowana przez fakt, że każ-
de wykonanie utworu jest unikalną, 
niemożliwą do powtórzenia, za każdym 
razem inną realizacją jego zapisu nuto-
wego. Można więc powiedzieć za R. In-
gardenem, że utwór muzyczny nie jest 
żadnym realnie istniejącym, niezmien-
nym tworem, lecz powstaje na nowo za 
każdym razem kiedy jest wykonywany 
i tylko wtedy istnieje w rzeczywistości. 
Jednocześnie każdy ze słuchaczy odbiera 
nadawany muzyczny komunikat w inny 
sposób, będąc jego współtwórcą, co 
oznacza, że istnieje tyle wersji danego 
utworu muzycznego ile jest odbierają-
cych go słuchaczy42.

abStrakt
Komunikacja rodzinna w kontekście 

kodów językowych to przede wszystkim 
sztuka dopasowywania się kodu do eta-
pu rozwoju dziecka, małżeństwa czy po 
prostu rodziny. Na każdym etapie życia 
rodzinnego wymagany jest inny sche-
mat komunikacji interpersonalnej. Ina-
czej mówimy do dziecka, gdy jest jeszcze 
w okresie prenatalnym, a inaczej rozma-
wiamy z nim kiedy jest dorastającym na-
stolatkiem. Wymaga to od nas, abyśmy 
całe życie uczyli się poprawnej komunika-
cji z członkami naszej rodziny, by umieć 
dzieci traktować jak dzieci, a dorosłych 
– jak dorosłych. Każdy wiek dziecka wy-
maga zupełnie innego podejścia do niego 
i innego typu rozmowy. Należy więc cały 
czas przekształcać komunikacje w pod-
systemie rodzicielskim. Zaczynając od 
najmniej symetrycznych, najprostszych, 
najbardziej prymitywnych form komuni-
kowania się z dzieckiem, aż po najwyższe 
wzorce kodyfikacji językowej.

Język muzyczny, z kolei, należy do jed-
nych z najbardziej uniwersalnych środ-
ków komunikacji pomiędzy ludźmi. Jak 
głosi nauka: człowiek posługiwał się 
nim jeszcze na długo przed powstaniem 
jakiegokolwiek języka werbalnego na 
świecie. Nieograniczone możliwości ko-
munikacji związane z muzyką nie są jed-
nak w pełni wykorzystywane w naszym 
codziennym życiu i wychowaniu, a szko-
da, bo mogą przynieść wiele wymiernych 
korzyści zarówno w życiu prywatnym, 
rodzinnym, jak i zawodowym.

Słowa kluczowe: kod, język, muzyka, 
komunikacja, rodzina

Summary
Family communication in the context 

of language codes is primarily a match-
ing piece of code to the stage of develop-
ment of the child, marriage or just fami-
ly. At each stage of family life you require 
a different scheme interpersonal commu-
nication. Otherwise we talk to the child 
while it is still in the prenatal period, 
and otherwise talk to him when he is 
an adolescent teenager. This requires us 
to lifelong learn proper communication 
with members of our family to be able 
to treat children as children, and adults 
- as adults. Each age of the child requires 
a completely different approach to it, 
and another type of conversation. It is 
therefore all the time to transform com-
munications subsystem parent. Starting 
with the least symmetrical, the simplest, 
most primitive forms of communication 
with the child to the highest standards 
codification of language.

Musical language, in turn, is one of the 
most universal means of communication 
between people. It is said that science: 
a person used it long before the creation 
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of any verbal language in the world. 
Unlimited possibilities of music-related 
communication are not fully used in 
our daily lives and upbringing, which is 
a pity, because they can bring many tan-
gible benefits both in private life, family 
and professional life.
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WStęp
Personalizm1 jako jedyny z nurtów filozo-

ficznych (i oparte na jego założeniach wy-
chowanie człowieka) budzi od dziesięciole-
ci żywe zainteresowanie w świecie nauki 
i polityki. Mimo iż swymi korzeniami sięga 
jeszcze filozofii średniowiecza, to jednak 
pełny rozwój osiągnął dopiero w wieku XX2. 
Interesujący nas nurt filozoficzno-społeczny 
i wychowawczy swą nazwę wywodzi z ła-
cińskiego słowa persona, które było tłuma-
czeniem greckiego terminu prósopon stoso-
wanego w teatrze, gdzie oznaczał najpierw 
maskę używaną przez aktorów przedsta-
wień teatralnych, a następnie został prze-
niesiony na samą osobę dramatu (aktora) 
reprezentowaną przez nią3. Z biegiem czasu 

zaczęto używać tego terminu dla określenia 
wyróżniających się w życiu codziennym lu-
dzi, a następnie każdego człowieka4. W XX 
wieku zbudowano na jego podłożu nurt 
filozoficzno-społeczny zwany personali-
zmem5.

W społecznym wymiarze personalizm 
wyraża się w szeregu ogólnych tez doty-
czących funkcjonowania społeczeństwa, 
którego punktem odniesienia jest dobro 
wspólne, w nim zaś odzwierciedla się dobro 
człowieka jako osoby ludzkiej wyposażonej 
w podstawowe prawa6, przysługujące jej 
nie z nadania społeczności, lecz z samej na-
tury materialno-duchowej złożoności i skie-
rowaniu ku wiecznemu trwaniu7. Ich reali-
zacja warunkuje samorealizację człowieka 

1 F. Adamski, Wychowanie personalistyczne, kraków 2002, s. 12.
2 Personalizm jest kierunkiem koncepcji filozoficznej która powstała u schyłku XiX w. w stanach zjed-

noczonych Ameryki Północnej. do europy przeniknął w latach trzydziestych ubiegłego wieku. reprezen-

tantami kierunku są: max scheller, jacques maritain, etienne Gilson, emmanuel maunier, luigi stefanini. 

z polskich przedstawicieli należy wymienić: karola Wojtyłę, józefa tischnera, tadeusza stycznia, mie-

czysława Gogacza. Personalizm to kierunek, który zaakceptował do końca i konsekwentnie wartość sa-

mego człowieka, jako osoby i osobowości, a rozwój tej osobowości uczynił podstawową, autonomiczną 

wartością i celem działań (m. łobocki, teoria wychowania w zarysie, kraków 2004, s. 32). trafną definicją 

wychowania według personalizmu jest zdanie k. schallera: „wychowanie są to sposoby i procesy, które 

w istocie ludzkiej pozwalają odnaleźć się w swoim człowieczeństwie.” z. kwieciński, b. śliwerski, Pedago-

gika - podręcznik akademicki, tom i, Warszawa 2006, s. 239.
3 m. nowak, Pedagogika personalistyczna, [w:] Pedagogika, z. kwieciński, b. śliwerski, Warszawa 2009, s. 233.
4 W. szewczyk, kim jest człowiek, tarnów 2000, s. 138.
5 F. Adamski, Wychowanie…, dz. cyt., s. 14.
6 tamże, s. 9.
7 tamże, s. 14.
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8 tamże, s. 23.
9 tamże, s. 25.
10 z. kwieciński, b. śliwerski, Pedagogika…, dz. cyt., s. 245.
11 F. Adamski, Wychowanie…, dz. cyt., s. 27.
12 F. Adamski, Poza kryzysem tożsamości. W kierunku pedagogiki personalistycznej, [w:] kryzys tożsamości. 

W kierunku pedagogiki personalistycznej, F. Adamski (red.), kraków 1993.

w pełni jego godności, a jednak wyznacza 
warunki normalnego funkcjonowania spo-
łeczeństwa, wolnego od wszelkich form 
zniewolenia-poczynając od politycznego, 
a kończąc na ideologicznym i moralnym8. 
łamanie bądź omijanie któregokolwiek 
z tych praw czyni społeczność antypersona-
listyczną, tj. zamkniętą na człowieka w jego 
osobowym wymiarze9.

Pedagogika personalistyczna jest bliska 
koncepcji chrześcijańskiej. Wychowanie ma 
być promowaniem jednostki i wspólnoty, 
próbą szukania równowagi. Najwyższym 
celem jest uzdrowienie człowieka do samo-
wychowania, a wychowanie ma być maieu-
tyką osoby. W tej koncepcji wychowanek 
jest podstawą, wychowawca ma pomóc mu 
w rozwoju. Podstawowym środowiskiem 
jest rodzina, ale dziecko nie jest własnością 
ani rodziny, ani państwa10.

W wymiarze edukacyjnym personalizm 
akcentuje fakt niepowtarzalności osoby 
oraz jej prawo do wyboru własnej drogi roz-
woju i doskonalenia osobowego - włączając 
w to wszelkie formy i poziomy kształcenia 
i wychowania. Godność i wolność osoby 
przeciwstawia się jakiemukolwiek sterowa-
niu tym wychowaniem, manipulowaniem 
treściami kształcenia i wychowania, jego 
zinstrumentalizowaniu czy zmonopolizo-
waniu, co nie oznacza, że wychowanie nie 
powinno być kierowane. Wręcz przeciw-
nie - powinno być skierowane na wartości 
i chronione przed treściami i sytuacjami sta-
nowiącymi antywartości. Ażeby mogło być 
pełne, powinno być dziełem wielu ośrod-
ków oddziaływania: rodziny, instytucji szko-
ły, Kościoła, związków i stowarzyszeń mło-

dzieżowych, środków masowego przekazu, 
oraz norm społeczno-prawnych leżących 
u kultury każdego społeczeństwa11.

Punktem odniesienia do wszelkich od-
działywań wychowawczych jest odpowiedź 
na pytanie o człowieka i jego miejsce w po-
rządku bytów stworzonych. Z odpowiedzi 
bowiem na to pytanie wynika cel, istota 
i przebieg procesów wychowawczych. Per-
sonalistyczna odpowiedź podkreśla dwu-
wymiarowość egzystencji człowieka - oso-
by posiadającej wartość in se, to znaczy 
ontologiczną. Zgodnie z tym stanowiskiem 
każdy człowiek jest osobą - także zanim jest 
w stanie uzyskać pełnię swej anatomii (tę 
wartość posiada od momentu poczęcia), 
posiada swą godność i wartość przysługu-
jącą mu z natury: jest wartością najwyższa 
posiadającą wartość per se, osoba ma wła-
sny cel, jakim jest doskonalenie się w swym 
istnieniu - nie może być traktowana jako 
środek do celu innego człowieku, lub spo-
łeczeństwa.

Personalizm opiera się na biblijnej wizji 
człowieka i jest jedynym z istniejących sys-
temów antropologicznych, który spełnia 
wszystkie powyższe kryteria, czyli patrzy 
na człowieka w sposób całościowy i reali-
styczny, a jednocześnie uwzględnia we-
wnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania 
jego rozwoju. Personalizm to intelektualna 
próba opisania i respektowania całej rze-
czywistości człowieka. Punktem wyjścia 
w antropologii personalistycznej jest fakt, 
że człowiek – jako jedyny byt na tej ziemi – 
jest osobą, a nie jedynie rzeczą czy jeszcze 
jedną z plejady istot żywych12.
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13 j. bagrowicz, godność osoby fundamentem wychowania, [w:] Wychowanie personalistyczne, F. Adamski 

(red.), kraków 2005, s. 208.
14 W. szewczyk, kim jest…, dz. cyt., s. 140; por. W. breuning, nauka o Bogu, tłum. j. Fenrychowa, s. 193.
15 W. szewczyk, kim jest…, dz. cyt., s. 141–142.
16 c. cieśliński, substancja, [w:] oxfordzki słownik filozoficzny, s. blackburn (red.), tłum. m. szczubiałka, 

Warszawa 1997, s. 381.
17 tamże.
18 W. szewczyk, kim jest…, dz. cyt., s. 142.
19 tamże.
20 k. kumaniecki, słownik łacińsko-polski, Warszawa 2001, s. 316.
21 najbardziej trafnym ujęciem personalizmu w kategorii rodziny, jej relacji i komunikacji jest wychowanie 

personalistyczne wg jana Pawła ii. mówi on o wychowaniu do miłości. istotna jest wolność osobista, zwróce-

nie uwagi na jakość stosunków międzyosobowych w małżeństwie. Ważne jest odpowiedzialne rodzicielstwo 

oraz zacieśnianie więzów w rodzinie. dzieci powinny wzrastać we właściwej wolności wobec dóbr material-

nych. bardzo ważne w tym względzie są jego: „Więcej wart jest człowiek z racji tego czym jest, nie ze wzglę-

du na to co posiada”. Powinny też poczuć prawdziwą sprawiedliwość, która prowadzi do poszanowania 

godności osobistej każdego człowieka. j. miąso, antropologia, wychowanie, miłość, rzeszów 2004, s. 62.
22 m. nowak, Pedagogika…, dz. cyt., s. 239.
23 tamże.
24 W. szewczyk, kim jest…, dz. cyt., s. 158.

1. cZłoWIek-oSoba
Podstawowym aksjomatem, na którym 

opiera się nurt myślenia zwany persona-
lizmem, jest prawda mówiąca o tym, że 
człowiek jest osobą13. Z niej wynikają inne 
stwierdzenia, które są charakterystyczne 
dla myśli personalistycznej (zatem także 
dla personalistycznego wychowania). Kla-
syczną definicję osoby utworzył w VI wieku 
Boecjusz, stwierdzając, że osoba jest „in-
dywidualną substancją natury rozumnej” 
(persona est naturae rationalis individua sub-
stantia)14. Definicja ta zawiera w sobie trzy 
składniki mówiące o osobie: indywidualna, 
substancja i natura rozumna, które wska-
zują na to, że jest ona „zawsze konkretną, 
jednostkową, bytową indywidualnością (...) 
jedyną i niepowtarzalną w swej specyfice, 
życiu wewnętrznym, realizowanych warto-
ściach, podejmowanych wyborach”15, jest 
substancją, a więc tym, co jest „istotą, ze 
względu na co przedmiot jest tym, czym 
jest”16, zatem czymś niezmiennym, co pozo-
staje nienaruszone nawet wobec własności, 

które się zmieniają17, jest także „zdolna do 
myślenia – tworzenia pojęć, formułowania 
sądów, rozumowania”18, w szerszym zna-
czeniu zdolna do miłości, wolna i samo-
świadoma19.

Już samo słowo osoba wskazuje na zwią-
zek zachodzący pomiędzy komunikacją 
interpersonalną i wychowaniem persona-
listycznym. Są one procesami związany-
mi z osobami, jak widoczne jest to już na 
pierwszy rzut oka po przeczytaniu samych 
słów: persona-lizm i inter-persona-lna (oby-
dwa zawierają w nazwie łacińskie słowo 
persona, oznaczające osobę20). Pierwszą ich 
wspólną cechą jest więc to, że zachodzą 
w sferze ludzkiej – pomiędzy tymi wszyst-
kimi, których możemy nazwać osobami21.

Personalizm mówiąc o osobie dostrzega, 
że człowiek jest „istotą bytowo zróżnicowa-
ną”22 – składa się z elementu materialnego 
(ciała) i niematerialnego (duszy)23, osoba 
ma swoją godność, należy do siebie, jest 
rozumna i wolna, rozwija się i autorealizu-
je najpełniej przez miłość24 oraz potrzebuje 
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25 m. nowak, Pedagogika…, dz. cyt., s. 239.
26 tamże.
27 tamże.
28 Główne założenia wychowania personalistycznego według jana Pawła ii to: a) Personalizm wycho-

wawczy – w centrum jest osoba wychowanka, która ma swoją godność; człowiek jest stworzony i zdol-

ny do afirmacji człowieczeństwa drugiej osoby, do relacji; w odnalezieniu celu i jego realizacji pomagać 

mają rodzice; b) normatywizm w wychowaniu – stała obecność norm i powinności, a te dopełnione są 

wartościami - podstawowe wartości: wolność, odpowiedzialność, miłość; miłość jest kluczową formą 

wychowawczą;c) Wzór osobowy w wychowaniu – potrzebny jest wzór moralny, czyli przedmiot naśla-

dowania, wzorem najwspanialszym jest jezus chrystus, ale możemy naśladować też rodziców, ludzi. 

z. kwieciński, b. śliwerski, Pedagogika…, dz. cyt., s. 260.
29 Personalizm oznacza kształtowanie osoby ludzkiej w kierunku jej celu ostatecznego, a równocześnie 

dla dobra społeczności, w których żyje i z których dorobku korzysta. dokonuje się ono przez harmonij-

ny rozwój wrodzonych właściwości fizycznych, intelektualnych i moralnych. W tym kształtowaniu osoby, 

będącej podmiotem dokonującego się procesu, niezbędna jest (ale wyłącznie jako pomocnicza); rola wy-

chowawcy polega ona na udostępnieniu podmiotowi (posiadającemu swą autonomię) wielu wartości sta-

nowiących trwały dorobek społeczności i wyzwalającej w podmiocie potencjalności wychowawcze. idzie 

tu o stwarzanie korzystnych warunków, które owe potencjalności wyzwalają i zabezpieczają wychowanka 

przed wyborem pseudowartości. rozwój doskonalenia osoby wychowanka jest i musi być jej dziełem, owo-

cem jej wysiłków: wobec przedstawianych procesie wychowania wartości wychowanek musi mieć stosunek 

aktywny. musi je tak przepracować, aby stały się jego własnością, wzbogacały go wewnętrznie, czyniły go 

zdolnym do wyboru dobra i jego współtworzenia. Wynika z tego, że wychowanie personalistyczne jest 

wychowaniem do wolności: do wolności wyboru dobra. Wolność jest tu bowiem rozumiana nie jako samo-

wola , niezdolność do przyjmowania jakichkolwiek zobowiązań, lecz jako zdolność do wyboru dobra i jego 

realizacji: ustawicznego poszukiwania tego, co zostało poznane i uznane jako godne naszego dążenia, 

bowiem stanowi środek naszego doskonalenia osobowego. F. Adamski, Wychowanie…, dz. cyt., s. 29.

innych osób. Po kolei należy omówić każ-
dą z tych cech wraz z odniesieniem ich do 
zagadnienia komunikacji interpersonalnej, 
przede wszystkim w rodzinie.

 
2. cIało I duSZa

M. Nowak zauważa, iż „dla pedagogiki 
personalistycznej szczególnego znaczenia 
nabiera koncepcja człowieka, która nie może 
być jednostronna ani też redukcjonistyczna. 
Człowiek jest istotą bytowo zróżnicowaną, 
stanowiąc połączenie elementów material-
nych (ciało) i pozamaterialnych (dusza). Cia-
ło inicjuje wewnętrzne „ja” jako podmiot, 
natomiast dusza jest elementem integru-
jącym wszystkie materialne elementy bytu 
ludzkiego, aktywnie organizując całość ludz-
kiego życia”25. Osoba jest nie tylko bytem 

cielesnym, posiada także duszę. Przywołany 
autor posługuje się określeniem poziomów 
bytowych i wyróżnia dwa: życie biologiczno-
wegetatywne oraz psychiczno-duchowe26. 
Obydwa te porządki, połączone w jednej 
osobie włączają człowieka w świat mate-
rialny i niematerialny27. Jaka z tego wynika 
konsekwencja dla wychowania i komunika-
cji? Przede wszystkim taka, że muszą one 
człowieka traktować całościowo. Wychowy-
wanie nie może być jedynie zapoznawaniem 
człowieka z wiedzą intelektualną, czy też 
dbaniem jedynie o jego prawidłowy rozwój, 
poprzez prowadzenie ćwiczeń fizycznych28. 
W wychowaniu osoby musi być miejsce tak-
że na aspekt duchowy człowieka – nie ogra-
niczanie się do kształtowania psychiki, ale 
również dbania o sferę religijną, moralną29.
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30 każda rodzina ma własny, niepowtarzalny sposób porozumiewania się. niezależnie od różnic wszyst-

kie rodziny tworzą systemy, których członkowie wchodzą we wzajemne interakcje, formując jedność. 

członkowie rodziny są od siebie zależni. Otoczenie wpływa na system rodzinny. istotne jest, że doświad-

czenie jakie wynieśliśmy z rodziny pochodzenia na całe życie kształtują nasz sposób porozumiewania się. 

r. Adler, l. rosenfeld, r. Proctor, Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Warszawa 2006, s. 456.
31 m. majerska, kształtowanie się struktury czynności pod wpływem treści instrukcji, Warszawa 1975, s. 44.
32 słownik pojęć filozoficznych, W. krajeński, (red.), Warszawa 1996, s. 66; W. Okoń, nowy słownik pedago-

giczny, Warszawa 1996, s. 12.

Komunikacja w rodzinie koniecznie 
musi zakładać, że skoro w osobie istnie-
ją takie dwa wymiary, proces przekazy-
wania informacji, poza sferą widzialną 
ma w sobie także element niewidzialny 
– ostatecznie to najpierw w człowieku, 
wewnątrz niego rodzą się myśli, uczu-
cia, a dopiero później wyraża on je na 
zewnątrz30. Ponadto osoba nie jest tylko 
materią, nie potrzebuje jedynie zaspoko-
jenia biologicznych potrzeb, zatem roz-
mowy nie mogą się obracać tylko wokół 
rzeczy materialnych – pieniędzy, jedzenia, 
zabawek, ubrań, itd. Zarówno rodzic, jak 
i dziecko potrzebuje rozmowy na głębsze 
tematy, poruszenia problemów związa-
nych z duchowością, uczuciami, emocja-
mi, itp. Po trzecie, członkowie rodziny 
wpływając wzajemnie na siebie, oddzia-
łują na obydwie te sfery. Zarówno okazy-
wanie czułości jak i przemoc fizyczna czy 
psychiczna mają wpływ (pozytywny bądź 
negatywny) nie tylko na ciało, ale również 
na duszę (na uczucia, pamięć, itp.).

Komunikowanie się jest procesem pole-
gającym na wzajemnej wymianie informa-
cji przez partnerów interakcji. Traktowanie 
komunikacji jako interakcji wiąże się z dwo-
jakim sposobem rozpatrywania zjawiska 
przepływu informacji:
1) zwracanie szczególnej uwagi na jej efek-

ty takie jak zmiana postaw, wpływ na 
spostrzeganie, motywacja itp.

2) opisywanie komunikacji jako procesu 
i zainteresowanie jego przebiegiem.

Według M. Materskiej31 komunikowanie 
się jest to jeden z typów interakcji noszący 
znamiona czynności. Autorka analizuje ko-
munikację jako proces, który jest instrumen-
talnym zachowaniem ukierunkowanym na 
określony cel i zorganizowanym stosownie 
do panujących warunków. Przekaz informa-
cji zachodzi wtedy, gdy: „ uczestnicy inte-
rakcji mogą się wzajemnie obserwować lub 
porozumiewać, nadając i odbierając sygna-
ły”. Najprościej interakcję między dwiema 
osobami można określić jako zaistniały mię-
dzy nimi kontakt. Powtarzające się kontakty 
między ludźmi kształtują stosunki i relacje 
między nimi, umożliwiające wytwarzanie 
się postaw wzajemnych. Ponieważ komuni-
kacja kształtuje charakter wzajemnych rela-
cji, uważa się ją za najważniejszy czynnik 
w interakcjach międzyosobowych w rodzi-
nie32. Komunikacja jest najskuteczniejszym 
sposobem zapobiegania konfliktom i roz-
wiązywania ich. Niektórzy badacze przypi-
sują prawidłowo przebiegającej komunika-
cji w małżeństwie rolę tak samo istotną jak 
miłości33. Wychowawcze oddziaływanie ro-
dziców możliwe jest jedynie w warunkach 
prawidłowej interakcji z dziećmi.

3. godNość
Zajmując się zagadnieniem godności oso-

by należy wspomnieć o dwóch rodzajach 
(czy raczej podstawach, źródłach) godności: 
naturalnej oraz nadprzyrodzonej opartej 
„na prawdzie o stworzeniu człowieka na 
obraz i Boże podobieństwo oraz na wynie-
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33 j. rostowski, zarys psychologii małżeństwa, Warszawa 1987, s. 52.
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sieniu ludzkiej natury przez uczestnictwo 
w życiu Bożym, na prawdzie o godności 
człowieka jako dziecka Bożego odkupione-
go w Jezusie Chrystusie”34.

Karol Wojtyła zwraca uwagę: „Ilekroć 
w twoim postępowaniu osoba jest przed-
miotem działania, tylekroć pamiętaj, że nie 
możesz jej traktować tylko jako środka do 
celu, jako narzędzia, ale liczyć się z tym, że 
ona sama ma lub bodaj powinna mieć swój 
cel”35. Godność osoby sprzeciwia się trakto-
waniu jej jako czegoś, co może być używa-
ne jako środka, który umożliwia drugiemu 
człowiekowi osiągnięcie celu, zapominając 
o jego wartości i o celu, który chce on zre-
alizować. W konsekwencji wychowanie nie 
może być procesem, w którym osoba jest 
traktowana jak rzecz36. Ta sama prawda 
odnosi się do komunikacji. Trzeba porozu-
miewać się godnie, tzn. pamiętając o swojej 
godności i o godności innych: „Niech znik-
nie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, 
gniew, wrzaskliwość, znieważanie – wraz 
z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawza-
jem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie 
tak jak i Bóg wam przebaczył w Chrystu-
sie” (Ef 4, 31-32). Taką wskazówkę możemy 
odnaleźć w Liście do Efezjan. Te grzechy 
związane z ludzkim językiem nie są godne 
człowieka – obrazu Bożego. Poniżają tego, 
który się nimi posługuje i ranią odbiorców, 
a ponadto ukazują, co najwyżej, ludzką nie-
dojrzałość, pychę, negatywne uczucia, nie 
ubogacając rozmówcy tylko poniżając go. 
Nie tak powinno być w rodzinie. Komunika-
ty nie mogą być suche, krótkie, pozbawione 
pozytywnych emocji, ale nie mogą też sta-

nowić formy „wyżycia” się jednej osoby na 
drugiej. Nadawca nie jest przecież rzeczą, 
na której można wyładować własne ne-
gatywne emocje. Powinni o tym pamiętać 
zarówno rodzice, od których idzie przykład 
i którzy są odpowiedzialni za kształtowanie 
młodego człowieka, jak i dzieci. Rodzice po-
nadto winni pamiętać o ważnym zadaniu 
wychowania dziecka „do poczucia godności 
osoby”, o którym tak pisze Jerzy Bagrowicz: 
„Wychowanie do poczucia godności osoby 
jest wychowaniem do budowania prawidło-
wiej osobowości człowieka. Zaczyna się ono 
już w okresie prenatalnym, gdy akceptacja 
dziecka, miłość matki i ojca do życia, które 
zostało im dane, jest kładzeniem funda-
mentów pod zdrową osobowość. Akcepta-
cja i miłość otoczenia po narodzeniu dziec-
ka wyraża się najpierw przez bliskość matki 
i jej stałą obecność. Zaspokojenie wszyst-
kich podstawowych potrzeb dziecka, akcep-
tacja i miłość najbliższych jest budowaniem 
fundamentów pod właściwe społeczne kon-
takty dziecka z otoczeniem, a także pod to, 
co potem nazywa się szacunkiem dla god-
ności człowieka jako takiego. Jeśli matka 
jest wolna od nieuporządkowanych uczuć, 
delikatna i akceptująca dziecko, jeśli wczu-
wa się w reakcje i rytm życia dziecka, to ono 
reaguje odpowiednio do jej postawy. Mamy 
wtedy do czynienia z wymianą emocjonal-
ną, rodzi się w dziecku gotowość rezonansu 
uczuciowego. Mówi się o powstaniu „bazy 
zaufania”, o powstawaniu u dziecka prazau-
fania, o powstawaniu i ugruntowaniu po-
czucia wspólnoty, więzi z innymi ludźmi, co 
jest fundamentem zdrowej osobowości”37.  
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Warty podkreślenia jest tu charakter dialo-
giczny wychowania – następuje w nim dia-
log pomiędzy rodzicem (w tym przypadku 
jest mowa o matce, ale równie dobrze sło-
wa te mogłyby się odnosić także do ojca) 
i dzieckiem. Matka rozpoczyna „rozmowę”, 
a dziecko przyjmuje informację i „odpowia-
da”. To wszystko rozgrywa się na płaszczyź-
nie emocjonalnej i ma duże znaczenie dla 
kształtowania się relacji nie tylko ze środo-
wiskiem domowym, ale również ze społe-
czeństwem. Na rodzicach spoczywa więc 
wielka odpowiedzialność. 

4. SamopoSIadaNIe I NIepoWtarZalNość
Zgodnie z myślą personalizmu „osoba 

należy do siebie samej, przynależy sobie 
i nie może być posiadana przez innego, nie 
może być też ani reprezentowana, ani też 
zastąpiona przez innych. Tym bardziej nie 
może być ona zagrożona w swoim istnieniu 
jako osoba, jeśli sama nie odrzuci istnienia, 
które daje jej podstawę, a więc wartość, któ-
rą jest ona sama”38, a także „nie jest rzeczą 
ani rodziny, ani państwa”39. Powyższe cyta-
ty zawierają ważną myśl dla wychowania 
i komunikacji: człowiek nie może stać się 
maskotką, pieskiem do tresury, lalką, którą 
można poruszać według uznania, kimś kogo 
można kupić jak przedmiot – jest osobą. 
Chociaż mały człowiek był przez dziewięć 
miesięcy związany bardzo ściśle z matką, 
jest odrębną osobą. Inaczej się zachowuje, 
inaczej reaguje, czy przeżywa (choć często 
bywają podobieństwa), żyje przecież w in-
nym środowisku, innym czasie. To stanowi 

wyzwanie dla komunikacji między człon-
kami rodziny, trzeba bowiem te różnice 
brać pod uwagę. „Wychowanie, [ale także 
i komunikacja] – nie może być czynnością 
całkowicie uschematyzowaną (...). Zarówno 
bowiem same osoby ludzkie, jak i warunki, 
w jakich one, żyją, są niepowtarzalne”40. 
Jak stwierdza T. Gadacz: „Dla wychowawcy, 
który jest osobą i wychowuje osoby, każda 
chwila jest inna, odmienna, jak odmienna 
jest każda osoba i każda chwila oraz sytu-
acja jej życia”41. Spotkanie z każdą osobą 
jest inne, ale właśnie dzięki różnorodności 
ludzie mogą wzbogacać się nawzajem.

5. roZumNość I WolNość
Człowieka jako osobę charakteryzuje 

to, że jest rozumny i wolny. Znaczy to, że 
człowiek myśli, jest zdolny do poznawania 
otaczającej go rzeczywistości, potrafi sobą 
kierować, a także może podejmować decy-
zje42. Jeśli chodzi o wolność, zazwyczaj jest 
ona kojarzona jedynie z uwolnieniem „od” 
czegoś, natomiast niekiedy zapomina się, że 
wolność, to także zdolność „do” czynienia 
dobra43. Nie jest ona, absolutnie, czymś, co 
nazywamy „robieniem tego, co się chce”, 
a więc samowolą. W tej perspektywie ko-
munikacja i wychowanie zachodzą między 
istotami posługującymi się rozumem i wol-
nymi. Nie powinny zatem być pozbawione 
refleksji rozumowej, intelektualnej – ale 
właśnie na niej powinny się opierać. Poza 
tym nie mogą stać się narzędziem czynie-
nia z innych ludzi niewolników, ani w sfe-
rze fizycznej ani psychicznej, ale także nie 
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mogą kształtować ludzi, którzy nie potrafią 
uszanować wolności innych. Jak to stwier-
dził dawno temu św. Paweł: „Wszystko mi 
wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść” 
(1 Kor 6, 12), można by dodać: mnie i innym 
ludziom. O tym trzeba pamiętać rozma-
wiając, ale także dając dzieciom przykład 
i ucząc je szacunku dla swojej wolności 
i wolności drugiej osoby. Zdaniem J. Marita-
ina „prawdziwą wolność wewnętrzną moż-
na osiągnąć jedynie poprzez miłość. Taka 
wolność to umiejętność samokierowania 
sobą, poczucie odpowiedzialności za życie 
swoje i innych ludzi oraz zdolność moralne-
go doskonalenia się”44.

6. Wartość mIłoścI
Osoba żyje w świecie wartości45. Wśród 

nich, Karol Wojtyła przypisuje kluczową rolę 
miłości. W. Szewczyk opisując jego poglądy 
stwierdza, że miłość „stanowi najwyższe 
kryterium godności człowieka (...), jest na-
kazem ewangelicznym, będąc także wy-
miarem ludzkiego bytu. „Osoba jest, takim 
dobrem, że właściwe i pełnowartościowe 
odniesienie do niej stanowi tylko miłość”46. 
Miłość bowiem stanowi jedyną wartość, po-
przez którą nie dokonuje się instrumentali-
zowanie, czyli „używanie” człowieka. Dla-
tego antyhumanitarne są wszelkie postawy 
wobec ludzi oparte na przemocy, lęku, przy-
musie czy nienawiści. Miłość jest najdosko-
nalszą formą autorealizacji, respektuje bo-
wiem i zakłada wręcz aktywność człowieka 
jako osoby. Miłość jest zawsze tą płaszczy-

zną – aksjologiczną i ontyczną poprzez któ-
rą człowiek współtworzy z Bogiem nowe 
życie ludzkie. Dokonuje się to w miłości ro-
dzicielskiej”47. Osoba najpełniej realizuje się 
w miłości. Miłość stanowi jakby odpowied-
ni „klimat” do kształtowania się człowieka. 
Rodzice napełnieni miłością Stwórcy wraz 
z Nim mogą się nią dzielić z innymi – spra-
wiając, że powstają z miłości istoty ludzkie. 
Jak wypowiada się J. Bagrowicz: „Człowiek 
jest objęty miłością Boga, miłością bez gra-
nic. Została mu objawiona prawda o tym, 
że każdy człowiek jest przez Boga kochany 
i w tej miłości znajduje się ostateczne źródło 
jego godności jako osoby. Człowiek jest oso-
bą, ma godność osoby, jest godzien miłości 
i może się tą miłością dzielić. Wychowanie 
będzie więc aktem miłości udzielającej się 
na wzór tej miłości, jaką został umiłowany 
przez Boga każdy człowiek”48. Nie tylko wy-
chowanie, lecz także komunikacja powin-
na się odwoływać do wzoru Bożej miłości. 
Członkowie rodziny sposobem mówienia 
i zachowaniem winni komunikować sobie 
wzajemnie miłość i stwarzać tym samym 
właściwą atmosferę własnego rozwoju. 
Miłość wiąże się z szacunkiem i życzliwo-
ścią oraz ukierunkowana jest na innych49. 
Sprzeciwia się zatem egoizmowi dbającemu 
tylko o własne potrzeby. W konsekwencji 
człowiek prowadzący dialog z drugą oso-
bą będzie potrafił jej wysłuchać (nie tylko 
słyszeć, ale i jej słuchać), nawet jeśli będzie 
musiał poświęcić jej swój cenny czas. Mą-
drze kochając będzie zwracał uwagę na to 



ArTyKUŁy

133

50 m. nowak, Pedagogika…, dz. cyt., s. 242.
51 tamże. m. nowak opisuje tu poglądy r. Guardiniego.
52 tamże, s. 243. tu z kolei prezentuje poglądy e. mouniera. stąd jak twierdzi j. majka: „celem wycho-

wania jest bezpośrednio kształtowanie człowieka, takie jego doskonalenie, które by go usposabiało do 

realizacji celu ostatecznego”. j. majka, Wychowanie chrześcijańskie…, dz. cyt., s. 163.
53 m. nowak, Pedagogika…, dz. cyt., s. 242.
54 j. bagrowicz, godność osoby…, dz. cyt. s. 206–207.
55 j. majka, Wychowanie chrześcijańskie…, dz. cyt., s. 157.
56 „Podstawowym narzędziem wychowania jest komunikowanie pomiędzy wychowawcą a wycho-

wankiem. Proces wychowania dokonuje się zasadniczo poprzez obserwowanie ze strony wychowanka 

zachowań innych ludzi (komunikacja niewerbalna) oraz poprzez rozmawianie z rodzicami i innymi wy-

chowawcami na temat człowieka i kryteriów ludzkiego rozwoju (komunikacja werbalna). komunikacja 

wychowawcza jest koniecznym elementem w procesie wychowania. można ja określić jako szczególnie 

ważny sposób kontaktowania się ludzi dorosłych z dziećmi i młodzieżą”. m. dziewiecki, komunikacja 

wychowawcza, kraków 2004, s. 71.

co mówi, słowami i przede wszystkim czy-
nami komunikować będzie swoją miłość. 
Przez to nauczy innych członków rodziny 
(zwłaszcza dzieci) jak z miłością traktować 
drugiego człowieka.

7. roZWój
Każda osoba ludzka podlega nieustanne-

mu rozwojowi50. Człowiek pragnie stawać 
się coraz bardziej doskonałym51, ale osią-
gnięcie pełni do której dąży nie jest możliwe 
w tym ziemskim życiu52. „Życie człowieka 
ustawicznie jest rozpostarte pomiędzy sobą 
aktualnym a sobą możliwym. Wpisuje się 
w ten rozwój podstawowe prawo prefero-
wanie tego, co lepsze, dążenia do siebie lep-
szego”53. Cechą rozwoju jest bowiem postę-
powanie naprzód a nie cofanie się. W tej wę-
drówce pomaga osobie wychowawca, który 
jest współpracownikiem i ma doprowadzić 
do tego by wychowanek przejął „kierownic-
two nad własnym procesem rozwoju”54. Za-
tem, jak to określa J. Majka: „Wychowawca, 
czy też instytucja wychowawcza nie kształ-
tuje (...) osoby, ale stwarza mniej lub więcej 
korzystne warunki jej rozwoju, rozwój ten 
bezpośrednio umożliwia starając się o prze-
kazanie jej odpowiednich do tego postępu 
wartości, zabezpieczając przed przyjmowa-

niem pseudowartości. Sam rozwój, dosko-
nalenie, kształtowanie osoby jest i musi być 
jej dziełem, owocem jej wysiłków. Wynika 
to zresztą nie tylko z autonomicznego cha-
rakteru osoby, z jej podstawowej, ontolo-
gicznej wolności, ale także z analizy same-
go procesu przekazywania i przyswajania 
wartości osobowych”55. Biorąc pod uwagę 
to, że osoba ciągle się rozwija, komunikaty 
w rodzinie powinny być po pierwsze do-
stosowane do poziomu rozwoju drugiego 
człowieka. W takich słowach ujmowane, by 
były zrozumiałe. Konieczna jest cierpliwość 
w wyjaśnianiu. Po drugie komunikacja za-
wierać będzie w sobie element wychowaw-
czy56, tak by dopomóc w rozwoju osobie. Po 
trzecie wiązać się będzie z odpowiedzial-
nością za stawanie się coraz dojrzalszym 
człowiekiem – komunikującym się z innymi 
w coraz doskonalszy sposób, także ucząc się 
na błędach własnych oraz innych osób.

8. WSpólNota
Człowiek nie jest – jak to określił M. 

Nowak, „monadą absolutnie w sobie za-
mkniętą i samowystarczalną (...) jedność – 
jedyność osoby manifestuje się zwłaszcza 
w dialogu, w pytaniu i odpowiedzi. Oso-
ba, która mówi „ja”, zwraca się do „ty”, 
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które swoją drogą jest „ja” dla drugiego 
„ty”57. Człowiek potrzebuje drugiego czło-
wieka. Z tym drugim – „ty” się komuniku-
je. Istnienie drugiej osoby niezbędne jest 
w procesie wychowania, które w gruncie 
rzeczy „jest spotkaniem osób, mistrza 
i ucznia, poprzez które otwiera się hory-
zont wartości, dzięki któremu człowiek 
staje się człowiekiem”58.

Nie jest to jedynie spotkanie i komuni-
kacja pomiędzy ludźmi, ale zawsze pomię-
dzy osobami. „Człowiek - jak zauważył J. 
Bagrowski, został zaproszony do dialogu 
z Bogiem i to zaproszenie stawia ludzkie 
„ja” wobec boskiego „Ty”. Jest to najwyż-
szy wyraz uznania godności człowieka 
i podstawa wychowania personalistyczne-
go, odwołującego się nie tylko do dialogu 

między wychowawcą a wychowankiem, 
ale do dialogu między wychowankiem 
a Bogiem, który przez Jezusa Chrystusa 
i Jego łaskę wychowuje człowieka, prowa-
dząc go do urobienia doskonałego chrze-
ścijanina jako człowieka nadprzyrodzo-
nego, naśladującego Chrystusa i żyjącego 
jego mocą sakramentalną”59. Osoba jest 
godna tego by podjąć dialog z Bogiem, 
by z Nim rozmawiać60. Stwórca rozmawia 
z człowiekiem, wychowuje go.

Osoba rozwija się dzięki drugiej osobie.61 
Jeśli chodzi o rodzinę, odgrywa ona w tym 
wypadku bardzo ważną rolę. Rodzice po-
winni się troszczyć o rozwój dzieci jak tylko 
mogą najlepiej62 pamiętając o uczeniu ich 
poszanowania godności63 i o tym, że także 
dzieci mogą ich wiele nauczyć64, a także ma-
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65 „Wobec dzieci trzeba być odważnym, świadomym i głęboko przekonanym o wartościach, które mają 

kierować ich i naszym własnym życiem. Prostota i prawość dziecka uchwyci każdy dysonans. A ponieważ 

wychowuje nie tyle słowo co przykład, wzór i atmosfera środowiska, stąd rodzicom narzucona jest jak 

gdyby stała czujność i napięcie ustawicznej korekty”. tamże, s. 76.
66 t. Gadacz, Wychowanie…, dz. cyt., s. 217.
67 j. majka, Wychowanie chrześcijańskie…, dz. cyt., s. 157.
68 j. bagrowicz, godność osoby…, dz. cyt. s. 208.
69 k. lubowicki, tajemnice życia rodzinnego, kraków 2002, s. 95.

jąc na względzie to, że stanowią dla swoich 
synów czy córek, przykład65.

W kontekście wspólnoty warto pod-
kreślić także, że osoba realizuje się przez 
bycie dla innych: „Osoba, jak uczy perso-
nalizm, nie jest nową postacią indywi-
dualizmu. Osoba we wszystkich swych 
aktach jest dla innych”66. Doskonali się 
przez dawanie67. „Człowiek – zdaniem J. 
Bagrowicza, został przez Boga obdarowa-
ny miłością. Sam też jest ukierunkowa-
ny na perspektywę bycia darem. Dar ten 
w pełni urzeczywistnia się przez miłość. 
Wychowanie zatem przygotowuje czło-
wieka do realizowania powołania do mi-
łości, a więc do budowania i chronienia 
wzajemnych relacji osobowych”68.

podSumoWaNIe
Komunikacja interpersonalna w rodzi-

nie zawsze ma miejsce pomiędzy „ja” 
i „ty”, zatem dwoma osobami. Dobrze 
jeśli przebiega ona nie tylko pomiędzy 
rodzicami a dziećmi, czy też pomiędzy 
mężem a żoną, ale także między rodziną 
a Bogiem. Ponieważ tworzą oni wspólno-
tę zwana rodziną dobrze jest, gdy modlą 
się razem69. Modlitwa taka oprócz warto-
ści komunikacyjnej posiada też znaczenie 
wychowawcze – dzieci obserwując rodzi-
ców same uczą się rozmawiać z Bogiem 
i odkrywają jak istotne jest pielęgnowa-
nie głębokiej z Nim relacji. Istotna dla 
rodziny jest również prawda o tym, że 
osoba realizuje się przez dawanie. Każdy 
członek rodziny ma zatem stawać się da-

rem dla drugich. To bycie darem może się 
rozmaicie przejawiać: we wzajemnej po-
mocy, uśmiechu, wysłuchaniu drugiego 
człowieka, dobrej radzie, itp., i ma na celu 
przekazanie osobie, że jest kochana.

Na zakończenie należy jeszcze raz przy-
pomnieć, co jest istotne w wychowaniu 
personalistycznym i w komunikacji in-
terpersonalnej. Jednym słowem można 
stwierdzić: osoba. Mając bowiem zawsze 
w pamięci, to kim jest człowiek, zarówno 
wychowanie jak i wzajemne komuniko-
wanie się będzie przebiegać prawidłowo. 
Bez takiego personalistycznego spojrze-
nie na człowieka wszystko jest dozwolo-
ne. Ludzie mogą się znieważać, stosować 
przemoc, czynić innych swoimi niewolni-
kami, natomiast wraz z nim odkrywamy 
piękno istnienia ludzkiego, które samo 
jest wartością. Personalizm podpowia-
da jak właściwie odnosić się do drugiej 
osoby, co jest bardzo istotne dla procesu 
komunikacji interpersonalnej. Przypomi-
na, że „ja” i „ty” są osobami, partnerami 
dialogu i wzajemnym darem dla siebie. 
Z tego wynikają zobowiązania: dostrzeże-
nie w drugim człowieku, kogoś tak samo 
wartościowego jak ja, kogoś z kim można 
i powinno się rozmawiać i prezentu, któ-
ry należy właściwie przyjąć. 

StreSZcZeNIe
Wychowanie personalistyczne to 

twórczość o przedmiocie osobowym. 
W wychowaniu chodzi o to, aby czło-
wiek stawał się bardziej człowiekiem, 
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aby bardziej był, a nie więcej miał. 
Aby umiał bardziej być nie tylko z drugim, 
ale dla osoby, dla innych. Jeśli to wszyst-
ko zostanie spełnione nie będzie żadnych 
problemów z komunikacją interpersonal-
ną w rodzinie. 

Summary
Personalistic education is a personal 

work about the subject. In education the 
point is that the man became more hu-
man, that more was, and no more was. 
For more could be not only one, but for 
the people, for others. If all this is true 
there will be no problems with interper-
sonal communication in the family.
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WproWadZeNIe
Bóg – Źródło i Pan życia powołuje nie-

których ludzi, aby poprzez zawarcie sa-
kramentalnego małżeństwa i otwarcie 
się na nowe życie wzięli udział w Jego 
Ojcostwie. Uczestnictwo w stwórczym 
dziele Boga stanowi jedno z najgłębszych 
wyzwań, jakie stają przed człowiekiem 
w życiu doczesnym. Jednocześnie powo-
łanie do małżeństwa determinuje odpo-
wiedzialność za siebie, współmałżonka 
i założoną rodzinę. 

Polskie prawodawstwo, z oczywistych 
racji pozbawione źródeł teologicznych 
przewiduje poczesne miejsce dla insty-
tucji małżeństwa i rodziny. Rozwiązania 
prawne z tego zakresu wskazują na istot-
ną rolę małżeństwa w życiu indywidu-
alnym i społecznym. Stąd też cieszy się 
ono ochroną prawną w imię dobra mał-
żonków i realizacji interesu społecznego. 
Dlatego małżeństwo i rodzina stanowią 
wartość nie tylko z powodów religijnych, 
ale także ze względu na ich naturalne po-

chodzenie i odpowiedzialność za wycho-
wanie młodego pokolenia.

Zadanie jakie stoją przed małżonkami 
wymagają dojrzałości, odpowiedniego 
rozwoju osobowościowego i psychicz-
nego. Ustawodawca dostrzegając wagę 
tych uwarunkowań przewidział szereg 
przesłanek, które należy spełnić, aby 
móc zawrzeć związek małżeński. W ra-
mach instytucji prawa cywilnego, któ-
re zabezpieczają prawidłowość obrotu 
prawnego należy wskazać na ubezwła-
snowolnienie. Te dwie, pozornie odległe 
instytucje prawne łączną pewne wspól-
ne cechy: nastawienie na dobro osoby 
i społeczeństwa, czy też odwoływanie 
się do pozaprawnych kryteriów. Stąd też 
celem niniejszego referatu jest zbadanie 
relacji pomiędzy realizacją praw i obo-
wiązków małżeńskich a instytucją ubez-
własnowolnienia w perspektywie brania 
odpowiedzialności małżonków za swój 
związek i rodzicielstwo.   

  

PrAWA i ObOWiązki mAłŻeńskie 
A ubezWłAsnOWOlnienie  
W PrAWie POlskim

 

Student IV roku prawa i prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. 
Obecnie przygotowuje prace magisterskie: z zakresu prawa na seminarium z prawa wyznaniowego 
u ks. dr hab. Piotra Stanisza, prof. KUL (Działania organów władzy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 
wobec parafii Bożego Ciała w Bieczu) oraz z prawa kanonicznego z zakresu prawa kanonizacyjnego u 
o. prof. dr hab. Wiesława Bara, OFMConv (Pokłosie beatyfikacji ks. Władysława Findysza). Zaintereso-
wania badawcze autora skupiają się głównie wokół zastosowania instytucji prawa cywilnego w innych 
gałęziach prawodawstwa, zwłaszcza w prawie wyznaniowym; obowiązywania prawa kanonicznego na 
gruncie świeckim; dowodzenia współczesnych form męczeństwa w prawie kanonizacyjnym oraz kano-
nicznej koncepcji świętości; teorii i wykładni prawa Polski Ludowej; sądowym stosowaniu prawa oraz 
aksjologii współczesnego prawodawstwa polskiego (zwłaszcza w zakresie stosowania klauzul general-
nych). Autor kilku referatów konferencyjnych z zakresu powyższej tematyki.

konrad dyda
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1. praWa I oboWIąZkI małżoNkóW 
W praWIe polSkIm

Zasadnicze prawa i obowiązki małżon-
ków zostały określone w Dziale II Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego1. Art. 23 KRO 
stanowi, że małżonkowie mają równe pra-
wa i obowiązki, są zobowiązani do wspól-
nego pożycia, wzajemnej pomocy i wier-
ności oraz do współdziałania dla dobra 
rodziny. Poza tym ustawodawca stanowi, 
że małżonkowie decydują wspólnie o istot-
nych sprawach rodziny, w przypadku braku 
porozumienia każdy z nich może zwrócić 
się do sądu o rozstrzygnięcie. 

Przede wszystkim małżonkowie, każdy 
według swoich sił oraz możliwości zarob-
kowych i majątkowych są zobowiązani 
przyczyniać się do zaspokajania potrzeb 
rodziny, którą założyli. Zadośćuczynienie 
temu obowiązkowi może polegać, w całości 
lub w części na osobistych staraniach o wy-
chowanie dzieci i na pracy we wspólnym 
gospodarstwie domowym (art. 28 KRO). 
W przypadku gdy jeden z małżonków nie 
spełnia tego obowiązku sąd może nakazać, 
aby wynagrodzenie za pracę lub inne należ-
ności przypadające temu małżonkowi były 
w całości lub w części wypłacane do rąk 
drugiego małżonka (art. 28 § 1 KRO). Należy 
pamiętać, że małżonkowie mają obowią-
zek współdziałania w zakresie dostarcza-
nia środków do utrzymania rodziny, a nie 
utrzymywanie się podczas trwania mał-
żeństwa2. W ramach obowiązków mate-
rialnych jednemu z małżonków, przy prze-
mijającej przeszkodzie dotyczącej drugiego 
z nich przysługuje prawo do samodzielnego 
działania w sprawach z zakresu zwykłego 
zarządu (art. 29 KRO). Małżonkowie są od-

powiedzialni solidarnie za zobowiązania za-
ciągnięte przez jednego z nich, a wynikają-
ce z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny 
(art. 30 § 1 KRO). 

W doktrynie podkreśla się, że prawa 
i obowiązki małżeńskie mają charakter 
podmiotowych praw cywilnych. Podsta-
wowa różnica jaka zachodzi pomiędzy tak 
pojętymi prawami podmiotowymi, a ich 
cywilistycznym pierwowzorem jest taka, że 
stosunki między małżonkami mają przede 
wszystkim charakter moralny. Stąd też w ich 
ocenie na gruncie prawa istotne znaczenie 
mają klauzule generalne. Prawa i obowiąz-
ki małżeńskie najczęściej mają charakter 
wzajemny, ale nie zawsze ekwiwalentny, 
tzn. niewykonywanie obowiązków jednej 
ze stron nie upoważnia drugiej do takiego 
samego zachowania. Obowiązki małżeńskie 
powstają z mocy prawa, a więc nie mogą 
zostać wyłączone wolą stron. Podstawowe 
znaczenie ma obowiązek wspólnego poży-
cia, który w judykaturze i doktrynie został 
określony jako składający się z zobowiąza-
nia do nawiązania wspólnoty duchowej, fi-
zycznej i gospodarczej. Poza tym w zakresie 
omawianych praw ich majątkowy charakter 
jest ściśle złączony z niemajątkowym3.

Do zagadnienia wzajemnych praw i obo-
wiązków małżeńskich odwoływał się Sąd 
Najwyższy. W uchwale pełnego składu 
Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 
9 czerwca 1976 roku4 sąd ten wskazał, na 
gruncie ówcześnie obowiązującego prawa 
socjalistycznego następujące zasady prawa 
rodzinnego: „ochrona i umacnianie rodzi-
ny ze szczególnym uwzględnieniem dobra 
dziecka, uznanie tego dobra za kryterium 
interesu społecznego, wcielanie w życie 

1 ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku – kodeks rodzinny i opiekuńczy, dz. u. z 1964 r. nr 9, poz. 

59 z późń. zm., dalej krO. 
2 zob. G. jędrejek, zaspokajanie potrzeb rodziny na podstawie art. 27 k.r.o., „rodzina i prawo” nr 24 

(2013), s. 40-57. 
3 zob. j. ignatowicz, m. nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2012, s. 133-142.
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równouprawnienia małżonków, kształto-
wanie poważnego stosunku do obowiąz-
ków rodzinnych, wyrażające się w podno-
szeniu rangi wychowawczej roli rodziny, 
przeciwdziałaniu samowolnemu zrywaniu 
związku małżeńskiego, akcentowaniu wagi 
obowiązków alimentacyjnych, ochronie in-
teresów dzieci pozamałżeńskich, określenie 
roli zasad współżycia społecznego w prawie 
rodzinnym, podkreślanie obowiązków są-
dów szczególnie wnikliwego rozstrzygania 
spraw dotyczących małżeństwa i rodziny”. 
W tym samym judykacie Sąd Najwyższy 
podkreślił interes państwa w zapewnieniu 
trwałości związku małżeńskiego, ze wzglę-
du na fakt, że w „trwałym i harmonijnym 
małżeństwie istnieją największe szanse 
prawidłowego wychowania dzieci i mło-
dzieży, rozwijania ich uzdolnień, kształto-
wania charakterów i przygotowania do pra-
cy dla dobra społeczeństwa”. W nowszym 
orzecznictwie sądów także można odnaleźć 
wskazania odnośnie wzajemnych praw 
i obowiązków małżeńskich. Sąd Apelacyjny 
w Białymstoku w wyroku z dnia 24 czerwca 
1994 roku wskazał, że obowiązek wzajem-
nej pomocy ma szczególne znaczenie w nie-
pomyślnych okolicznościach życiowych, jak 
np. choroba. Opuszczenie współmałżonka 
w takich okolicznościach jest w społeczeń-
stwie odbierane jako nagannie moralne, 
stąd też tego typu zachowanie należy uznać 
za niezgodne z zasadami współżycia spo-
łecznego. Judykatura podkreśla, że wypeł-
nianie obowiązków o charakterze niemate-
rialnym nie jest zależne od rozliczeń finan-
sowych małżonków, w tym od ich ustroju 
majątkowego5. Znaczna część orzeczeń 

dotyczy udziału małżonków w finansowa-
niu wspólnego gospodarstwa domowego. 
W orzecznictwie przyjmuje się także obo-
wiązek wzajemnej pomocy w ponoszeniu 
kosztów sądowych, niezależnie od łączące-
go małżonków ustroju majątkowego6.

Doktryna wskazuje, że małżonkowie są 
zobowiązani tak gospodarować majątkiem 
wspólnym i odrębnym, aby być w stanie 
zaspokoić potrzeby rodziny. Zagadnienie 
zarządzania majątkiem należy rozpatrywać 
nie tylko z perspektywy formalnej, ale też 
celu jakiemu ma służyć dokonywanie da-
nych czynności prawnych. Poza tym należy 
wskazać, że ze społecznego punktu widze-
nia kobieta ponosi dużo większe ryzyko ma-
cierzyństwa, ze względu na biologiczne, czy 
psychiczne obciążenia z nim związane. Stąd 
zasada równości praw i obowiązków mał-
żeńskich wymaga uwzględnienia potrzeby 
większej aktywności ekonomicznej męża 
na rzecz utrzymania rodziny. 

Jednak dla prawidłowego funkcjonowa-
nia małżeństwa i rodziny konieczna jest 
przede wszystkim więź emocjonalna łą-
cząca małżonków. Pozostaje ona poza sferą 
przymusu prawnego, jednak ustawodaw-
ca zakłada wspólne pożycie małżonków, 
zwłaszcza w zakresie miru domowego. 
Pociąga to za sobą znaczną korekturę auto-
nomii małżonków oraz możliwość wzajem-
nych ingerencji w sferę  życia osobistego. 
Stąd też ustawodawca kwalifikuje przede 
wszystkim zewnętrzne przejawy życia mał-
żeńskiego, takie jak ustrój majątkowy, wy-
konywanie władzy rodzicielskiej, obowią-
zek wzajemnej pomocy. W tej perspektywie 
warto zasygnalizować problem tzw. sankcji 

4 iii czP 46/75
5 komentarz do art. 23, w: d. kotłowski, kodeks rodzinny i opiekuńczy. Wybór orzecznictwa. komentarz 

orzeczniczy, lex. 
6 Postanowienie naczelnego sądu Administracyjnego z dnia 15 marca 2012 r., i Oz 150/12, leX 

nr 1136745, Postanowienie naczelnego sądu Administracyjnego z dnia 3 listopada 2011 r., i Oz 

817/11, leX nr 1069736.
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rodzinnoprawnej, z której ograny państwa 
korzystają zwłaszcza w związku z niewy-
konywaniem lub nieprawidłowym wyko-
nywaniem władzy rodzicielskiej poprzez jej 
ograniczenie lub pozbawienie7. 

Do praw małżonków o mniejszej wadze 
dla niniejszych rozważań należy zaliczyć 
uprawnienie do zadecydowaniu o noszeniu 
nazwiska po zawarciu małżeństwa oraz co 
do nazwiska dzieci (art. 25 KRO) oraz prawo 
do korzystania z mieszkania współmałżon-
ka i jego rzeczy przeznaczonych do urzą-
dzenia domowego (art. 281 KRO).

2. prZeSłaNkI I tryb orZecZeNIe 
ubeZWłaSNoWolNIeNIa oSoby fIZycZNej

Przesłanki ubezwłasnowolnienia całko-
witego zostały zapisane w art. 13 § 1 KC.8 
Przede wszystkim wydanie takiego orzecze-
nia jest możliwe wobec osób, które ukoń-
czyły 13. rok życia. Podstawową przesłanką 
ubezwłasnowolnienia całkowitego jest nie-
możność kierowania swoim postępowaniem. 
Ustawodawca wskazuje przyczyny z jakich 
może wypływać taki stan rzeczy: choroba 
psychiczna, niedorozwój umysłowy lub inne 
zaburzenie psychiczne, zwłaszcza pijaństwo 
i narkomania. Jeżeli ubezwłasnowolniony 
nie pozostaje pod władzą rodzicielską usta-
nawia się dla niego opiekę (art. 13 § 2 KC). 
Osoba ubezwłasnowolniona całkowicie jest 
pozbawiona zdolności do czynności praw-
nych, a więc pozycja prawna takiej osoby 
jest zrównana z tymi, którzy nie ukończyli 
13. lat (art. 12 KC). 

Ubezwłasnowolnienie częściowe jest orze-
kane w stosunku do osób, które ukończyły 
lat 18, zachodzą w stosunku do nich okolicz-
ności przewidziane dla ubezwłasnowolnie-

nia całkowitego, jednak ich sytuacja nie uza-
sadnia zastosowania tej instytucji (art. 16 § 1 
KC). W celu pomocy w prowadzeniu spraw 
dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo 
ustanowią się kuratora (art. 16 § 2 KC). 

Ubezwłasnowolnienie nie jest karą za nie-
odpowiednie prowadzenie się, ale środkiem 
ochrony osoby, która nie jest wstanie samo-
dzielnie kierować swoimi sprawami. Należy 
podkreślić, że samo istnienie zaburzeń psy-
chicznych nie jest podstawą ubezwłasno-
wolnienia, zarówno całkowitego jak i czę-
ściowego. Musi być spełniona druga prze-
słanka, tj. niemożność pokierowania swoim 
postępowaniem. Zdaniem Sądu Najwyższe-
go przesłanką ubezwłasnowolnienia nie jest 
np. pijaństwo w ogóle, ale takie, które ma 
charakter zaburzeń psychicznych. Z kolei 
narkomania może stać się przyczyną orze-
czenia ubezwłasnowolnienia także wtedy, 
gdy jest efektem terapii farmakologicznej9. 

W judykaturze podnosi się pogląd, że 
ubezwłasnowolnienie nie służy ochronie 
urzędów lub osób trzecich przed pieniac-
twem osoby chorej. Jednak pieczę w postaci 
ubezwłasnowolnienia nie można sprowa-
dzać jedynie do sfery majątkowej osoby do-
tkniętej zaburzeniami, należy także wziąć 
pod uwagę społeczny kontekst jej funkcjo-
nowania. 

Zgodnie z Kodeksem postępowania cy-
wilnego sąd rozpoznaje sprawy w procesie, 
chyba, że ustawa stanowi inaczej. W przy-
padku procedowania wniosku o ubezwła-
snowolnienie został przewidziany tryb nie-
procesowy. Postępowanie nieprocesowe jest 
równorzędnym do procesowego trybem 
rozpoznawania spraw, spełniającym funkcję 
jurysdykcyjną. Postępowanie nieprocesowe 

7 komentarz do art. 23, w: kodeks rodzinny i opiekuńczy. komentarz, wyd. ii, red. m. Andrzejewski, 

Warszawa 2013. 
8 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny, dz.u, 1964 nr 16, poz. 93 z późń. zm., 

dalej kc.
9 system prawa prywatnego, tom 1 prawo cywilne – część ogólna, red. m. safjan, Warszawa 2007, s. 970-971.
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jest stosowane do spraw, które charaktery-
zują się brakiem sporności. Stąd też w postę-
powaniu nieprocesowym ulegają pewnym 
ograniczeniom zasady procesu cywilnego 
(zwłaszcza dyspozytywność i kontradykto-
ryjność). Regułą w postępowaniu nieproce-
sowym jest rozpoznawanie sprawy w skła-
dzie jednego sędziego zawodowego10.

Procedurę postępowania o ubezwłasno-
wolnienie regulują art. 544-560 KPC11. Spra-
wy te należą do właściwości sądów okręgo-
wych, właściwych ze względu na miejsce 
zamieszkania, ewentualnie pobytu osób, 
których postępowanie ma dotyczyć. Sąd 
rozpoznaje wniosek o ubezwłasnowolnie-
nie w składzie trzech sędziów zawodowych 
w trybie nieprocesowym (art. 544 KPC). Taki 
skład sądu jest cechą świadczącą o powadze 
prowadzonej sprawy. Ustawa w sposób za-
mknięty wymienia krąg uprawnionych do 
zgłoszenia wniosku o ubezwłasnowolnie-
nie: małżonek osoby, której dotyczy wnio-
sek, jej krewni w linii prostej, rodzeństwo 
oraz przedstawiciel ustawowy. Jeżeli osoba, 
która ma zostać ubezwłasnowolniona ma 
przedstawiciela ustawowego jej krewni nie 
mogą zgłaszać takiego wniosku. W przy-
padku wniosku o ubezwłasnowolnienie 
częściowe można go zgłosić na rok przed 
dojściem osoby do pełnoletności. W przy-
padku lekkomyślnego złożenia wniosku lub 
w złej wierze wnioskodawca podlega karze 
grzywny (art. 545 KPC). 

Z mocy samego prawa uczestnikami po-
stępowania o ubezwłasnowolnienie są oso-
ba, której ten wniosek dotyczy, jej przed-
stawiciel ustawowy oraz małżonek osoby, 
której wniosek dotyczy. Poza tym postępo-
wanie toczy się z udziałem prokuratora, 
a organizacje pozarządowe, do której zadań 
statutowych należy ochrona praw osób nie-

pełnosprawnych, udzielanie ochrony takim 
osobom lub ochrona praw człowieka, może 
przystąpić do toczącego się postępowania 
w każdym jego stadium (art. 546 KPC).

Osobę, której dotyczy wniosek o ubez-
własnowolnienie należy obowiązkowo 
wysłuchać niezwłocznie po wszczęciu po-
stępowania. Wysłuchanie powinno odbyć 
się w obecności biegłego psychologa oraz, 
w zależności od stanu zdrowia, biegłego 
lekarza psychiatry lub neurologa. W celu 
przeprowadzenia wysłuchania sąd ma pra-
wo zarządzić przymusowe sprowadzenie tej 
osoby na rozprawę albo wysłuchać jej przez 
sędziego wezwanego. Na postanowienie 
zarządzające przymusowe sprowadzenie 
przysługuje zażalenie. W przypadku nie-
możności porozumienia się z osobą, której 
dotyczy wniosek stwierdza się to w proto-
kole po wysłuchaniu biegłego lekarza i psy-
chologa uczestniczących w postępowaniu. 

W przypadku postępowania o ubezwła-
snowolnienie osoby pełnoletniej sąd może 
z urzędu lub na wniosek uczestnika postę-
powania, w każdym stadium postępowania 
ustanowić dla niej doradcę tymczasowego. 
Zadaniem takiego doradcy jest ochrona tej 
osoby lub mienia.  Przed ustanowieniem do-
radcy należy wysłuchać osobę, której doty-
czy wniosek o ubezwłasnowolnienie. Usta-
wodawca poleca, aby doradcą ustanowić 
przede wszystkim małżonka, krewnego lub 
inną osobę bliską, jeżeli nie stoi na przeszko-
dzie wzgląd na dobro osoby mającej zostać 
ubezwłasnowolnioną. Sąd może zwrócić 
się także do organizacji, której przysługuje 
prawo udziału w postępowaniu o wskaza-
nie osoby, która mogłaby być ustanowiona 
doradcą (art. 548 KPC). W przypadku usta-
nowienia doradcy tymczasowego stosuje 
się wobec niego przepisy o kuratorze osoby 

10 zob. P. cioch, j. studzińska, Postępowanie cywilne, Warszawa 2014, s. 353-388.
11 ustawa z dnia17 listopada 1964 roku – kodeks postępowania cywilnego, tekst jedn. dz.u. z 

2014 r. poz. 101 z późń. zm., dalej kPc. 
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częściowo ubezwłasnowolnionej, a sama 
osoba, dla której do ustanowiono ma ograni-
czoną zdolność do czynności prawnych (art. 
549 KPC). Należy podkreślić, że postanowie-
nie o ustanowieniu doradcy tymczasowego 
traci moc z chwilą oddalenia, odrzucenia 
wniosku o ubezwłasnowolnienie oraz umo-
rzenia postępowania, a także w przypadku 
ustanowienia opiekuna lub kuratora (art. 
550 KPC). Na postanowienie w przedmiocie 
ustanowienia lub odwołania doradcy tym-
czasowego przysługuje zażalenie (art. 551 
§ 2 KPC).

Samo postępowanie o ubezwłasnowol-
nienie toczy się przy wielu odmiennościach 
w porównaniu z normami postępowania 
nieprocesowego. Jeżeli postępowanie ma 
się toczyć z powodu choroby psychicznej 
lub niedorozwoju umysłowego, sąd przed 
zarządzeniem doręczenia wniosku o ubez-
własnowolnienie zażąda i wyznaczy sto-
sowny termin do przedstawienia świadec-
twa lekarskiego wydanego przez lekarza 
psychiatrę o stanie zdrowia psychicznego 
osoby, której wniosek dotyczy lub opinii 
psychologa o stopniu niepełnosprawności 
tej osoby. Podobnie, jeżeli ubezwłasnowol-
nienie ma nastąpić z powodu pijaństwa 
lub narkomanii sąd zażąda odpowiednio 
zaświadczenia poradni przeciwalkoholo-
wej lub leczenia uzależnień. Na wstępnym 
etapie postępowania wnioskodawca musi 
uprawdopodobnić zachodzenie przyczyn 
umożliwiających orzeczenie ubezwłasno-
wolnienia, w przeciwnym razie wniosek 
podlega odrzuceniu (art. 552 KPC). 

Kodeks postępowania cywilnego w oma-
wianym postępowaniu wprowadza obo-
wiązek poddania osoby, której dotyczy 
wniosek o ubezwłasnowolnienie badaniu 
przez biegłego lekarza psychiatrę lub neu-
rologa oraz psychologa. Opinia biegłych 

w tym przypadku, oprócz podania diagnozy 
co do stanu zdrowia psychicznego, powin-
na zawierać umotywowaną ocenę zakresu 
jej zdolności do samodzielnego kierowania 
swoim postępowaniem i prowadzenia swo-
ich spraw, uwzględniającą postępowanie 
i zachowanie się tej osoby (art. 553 KPC). 
Jeżeli sąd, na podstawie opinii dwóch bie-
głych lekarzy uzna to za niezbędne może 
zarządzić oddanie osoby, której dotyczy 
wniosek na obserwację w zakładzie leczni-
czym na czas nie dłuższy niż 6 tygodni, wy-
jątkowo termin ten może być przedłużony 
do 3 miesięcy.

Kodeks określa także cel postępowania 
dowodowego w sprawach o ubezwłasno-
wolnienie. Zalicza do niego ustalenie sta-
nu zdrowia, sytuacji osobistej, zawodowej 
i majątkowej osoby, której wniosek dotyczy, 
rodzaj spraw wymagających prowadzenia 
przez tę osobę oraz sposób zaspokajania jej 
potrzeb życiowych. Sąd może zobowiązać 
osoby pozostające we wspólnocie domowej 
z osobę wobec której toczy się postępowa-
nie do złożenia wykazu majątku należącego 
do tej osoby oraz do złożenia przyrzeczenia 
(art. 554 KPC). 

Orzeczenie o ubezwłasnowolnieniu 
może zapaść tylko po przeprowadzeniu 
rozprawy (art. 555 KPC). W postępowaniu 
o ubezwłasnowolnienie sąd orzeka, czy jest 
ono całkowite, czy częściowe oraz z jakiego 
powodu zostaje orzeczone (art. 557 KPC). 
Przy orzeczeniu ubezwłasnowolnienia sąd 
z urzędu przesyła sądowi opiekuńczemu 
odpisu prawomocnego postanowienia, 
w którym orzekł ubezwłasnowolnienie. 
W razie oddalenia wniosku o ubezwłasno-
wolnienie sąd orzekający zawiadamia sąd 
opiekuńczy o potrzebie ustanowienia kura-
tora dla osoby niepełnosprawnej (art. 558 
KPC). Należy podkreślić, że ubezwłasnowol-
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nienie nie jest stanem orzekanym na stałe. 
W razie ustania przyczyn ubezwłasnowol-
nienia sąd z urzędu lub na wniosek może 
uchylić postanowienie. Także w przypadku 
poprawy stanu psychicznego ubezwłasno-
wolnionego sąd może zmienić ubezwłasno-
wolnienie całkowite na częściowe (art. 559 
KPC). Orzeczenie ubezwłasnowolnienia nie 
pozbawia możliwości wnoszenia środków 
zaskarżenia przez ubezwłasnowolnionego 
(art. 560 KPC). 

3. realIZacja oboWIąZkóW 
małżeńSkIch a ubeZWłaSNoWolNIeNIe

Nawiązanie głębokich relacji interperso-
nalnych, charakterystycznych dla związku 
małżeńskiego mężczyzny i kobiety wymaga 
szeregu sprawności psychicznych oraz od-
powiedniego rozwoju osobowościowego. 
Z drugiej strony intymna relacja małżon-
ków, realizująca się w więzi osobowościo-
wej, współżyciu płciowym, otwarciu na 
rodzicielstwo zawiera implikacje społecz-
ne. K. Wojtyła pisał: „Rodzina jest instytu-
cją, u podstaw której stoi małżeństwo. Nie 
można w życiu wielkiego społeczeństwa 
ustawić prawidłowo rodziny, nie ustawiając 
prawidłowo małżeństwa. Nie znaczy to jed-
nak, że małżeństwo należy traktować tylko 
jako środek do celu, do tego celu, którym 
jest rodzina. (…) Rodzina posiada struktu-
rę społeczeństwa, w którym ojciec, a także 
matka – każde na swój sposób – pełni wła-
dzę, a dzieci są tej władzy poddane”12.  

Realizacja praw i obowiązków małżeń-
skich na gruncie prawa polskiego również 
wymaga odpowiedniej sprawności fizycz-
nej, psychicznej oraz społecznej. Stąd też 
polski ustawodawca przewidział pewne 
okoliczności wyłączające możliwość zawar-
cia małżeństwa: brak określonego wieku 
(art. 10 KRO), ubezwłasnowolnienie całko-

wite (art. 11 KRO), choroba psychiczna lub 
niedorozwój umysłowy powodujące nie-
możność podołania obowiązkom małżeń-
skim (art. 12 KRO), powinowactwo w linii 
prostej (art. 14 KRO), stosunek przysposo-
bienia (art. 15 KRO).

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 marca 
1999 roku13 stwierdził, że obowiązek prze-
widziany w art. 23 KRO może zostać wyłą-
czony jeżeli zachowanie będące wynikiem 
choroby psychicznej małżonka uzasadnia 
zwolnienie z tego obowiązku drugiego 
z małżonków. „Obowiązek wzajemnej po-
mocy i współdziałania, wynikający z art. 23 
KRO, nie może być rozumiany jako pozba-
wiony wyjątków, bezwzględny obowiązek, 
i to obciążający małżonków niezależnie od 
konkretnych okoliczności sprawy, a zwłasz-
cza zachowania się każdego z nich, nawet 
jeśli określonych przejawów takiego zacho-
wania nie można oceniać w kategoriach 
winy. (…) obowiązki wynikające ze stosun-
ków małżeńskich i rodzinnych nie powinny 
ograniczać życia osobistego każdego z mał-
żonków w większym zakresie, aniżeli wy-
maga tego dobro rodziny”. 

Analizy przeprowadzone w drugiej czę-
ści niniejszego artykułu wskazują jedno-
znacznie, że ubezwłasnowolnienie zostało 
pomyślane przez ustawodawcę jako insty-
tucja chroniąca osobę dotkniętą niemożno-
ścią kierowania własnym postępowaniem 
przed wyrządzeniem sobie szkody, zarów-
no w sensie materialnym, jak i społecz-
nym. Podstawowym kręgiem społecznym, 
w którym funkcjonuje osoba mająca zostać 
ubezwłasnowolnioną jest rodzina. Stąd też 
zasadnicze pytanie brzmi, czy przesłanką 
orzeczenia ubezwłasnowolnienia może być 
dobro rodziny? 

Małżonek osoby mającej być ubezwłasno-
wolniona obligatoryjnie jest uczestnikiem 
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postępowania sądowego a tej sprawie, 
może być jego wnioskodawcą, a Kodeks 
postępowania cywilnego wskazuje współ-
małżonka jako osobę, która w pierwszej 
kolejności powinna zostać ustanowiona ku-
ratorem lub opiekunem osoby ubezwłasno-
wolnionej. Z drugiej jednak strony art. 11 § 
2 KRO ustanawia instytucję unieważnienia 
małżeństwa z powodu ubezwłasnowolnie-
nia w momencie zawierania małżeństwa. 
Legitymacja w procesie o unieważnienie 
małżeństwa z powodu ubezwłasnowolnie-
nia przysługuje każdemu z małżonków, jed-
nak nie należy mylić go ze złożeniem wnio-
sku o ubezwłasnowolnienie. W toku postę-
powania sąd bada, czy w chwili zawarcia 
małżeństwa istniało prawomocne orzecze-
nie ubezwłasnowolnienia wobec którego-
kolwiek z nupturientów. Wyłącznym dowo-
dem w tej sprawie jest odpis prawomocne-
go postanowienia o ubezwłasnowolnieniu. 
Sąd nie bada w tego typu sprawach, czy 
w momencie zawarcia małżeństwa istniały 
podstawy do orzeczenia ubezwłasnowol-
nienia wobec nupturienta14. 

Z odmienną sytuacją mamy do czynienia 
przy złożeniu wniosku o ubezwłasnowol-
nienie wobec jednego z małżonków już po 
zawarciu związku małżeńskiego. W takiej 
sytuacji konkurują ze sobą dwie wartości: 
obowiązek wzajemnej troski i opieki oraz 
dobro osobiste małżonka i rodziny. Ubez-
własnowolnienie, zarówno częściowe jak 
i całkowite jest traktowane jako środek nad-
zwyczajny, stosowany gdy inne możliwości 
prawne są niewystarczające w celu zabez-
pieczenia interesu osobistego i majątkowe-
go zainteresowanego oraz jego otoczenia. 
W doktrynie wskazuje się, że niedopusz-
czalne jest orzeczenie ubezwłasnowol-

nienia, gdy rodzina lub bliskie otoczenie 
osoby zapewnia jej utrzymanie, świadczy 
wystarczającą pomoc i otacza niezbęd-
ną troską15. Jednak należy rozważyć, czy 
ubezwłasnowolnienie jednego z małżon-
ków może zostać orzeczone w imię troski 
o jego dobro i dobro rodziny, pomimo tego, 
że bliscy otaczają go odpowiednią opieką? 
Nie trudno wyobrazić sobie sytuacje, gdy 
osoba dotknięta takimi dysfunkcjami, któ-
re uniemożliwiają lub utrudniają jej kiero-
wanie własnym postępowaniem poważnie 
narusza interesy swoje i rodziny, zarówno 
w sferze osobistej jak i majątkowej. 

Polskie prawo rodzinne, co wynika z przy-
toczonych analiz przede wszystkim zajmuje 
się zewnętrzną stroną życia małżeńskiego 
i rodzinnego. Ustawodawca w zakresie nie-
majątkowego aspektu małżeństwa odsyła 
bardzo często do zasad współżycia społecz-
nego, dając sądom i innym organom stosu-
jącym prawo możliwość dokonania indywi-
dualnej oceny każdej sytuacji. W przypadku 
majątkowego aspektu życia małżeńskiego 
i rodzinnego pozytywne regulacje są znacz-
nie szersze.

Prowadzenie wspólnego gospodarstwa 
domowego, zabezpieczenie finansowe ro-
dziny oraz wykonywanie władzy rodziciel-
skiej wymaga podejmowanie szeregu czyn-
ności o charakterze cywilnoprawnym. Aby 
móc w pełni korzystać z tych praw i wyko-
nywać związane z nimi obowiązki potrzeba 
jest pełna zdolność do czynności prawnych. 
Cecha ta nie przysługuje wszystkim osobom 
fizycznym, ale jedynie tym, które osiągnęły 
odpowiedni poziom dojrzałości umysłowej, 
niezbędnej do kształtowania swojej sytuacji 
prawnej. W przypadku braku lub ogranicze-
nia zdolności do czynności prawnych doko-
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16 z. radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2007, s. 144. 
17 zob. Wyrok sądu najwyższego z dnia 8 września 2004 r., iV ck 615/03, lex.  
18 Wyrok Wojewódzkiego sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 listopada 2005 r., ii sA/

Wa 1475/05, lex. 
19 Postanowienie sądu najwyższego z dnia 5 maja 2000 r., ii ckn 761/00, lex. 
20 komentarz do art. 94, w: kodeks rodzinny i opiekuńczy. komentarz, wyd. ii, red. m. Andrzejewski, 

Warszawa 2013. 
21 h. ciepła, zarząd majątkiem dziecka, „rodzina i prawo” nr 20-21 (2012), s. 33.

nuje ich za osobę fizyczną jej przedstawiciel 
ustawowy16.  

Konsekwencje ograniczenia lub pozba-
wienia osoby fizycznej, małżonka zdolno-
ści do czynności prawnych niesie ze sobą 
brzemienne skutki dla życia rodziny. Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy w art. 94 § 1 stano-
wi, że rodzic, który nie ma pełnej zdolności 
do czynności prawnych jest pozbawiony 
władzy rodzicielskiej. Nie oznacza to wyłą-
czenia możliwości utrzymania osobistych 
kontaktów z dzieckiem. Rodzic pozbawio-
ny władzy rodzicielskiej zachowuje prawo 
do takich kontaktów, gdyż to uprawnienie 
nie jest atrybutem władzy rodzicielskiej, 
ale stanowi samodzielne prawo podmioto-
we17. Władza rodzicielska oznacza przede 
wszystkim podejmowanie środków dzięki 
którym dziecko zostanie prawidłowo wy-
chowane18 oraz dokonywanie czynności 
prawnych zapewniających zabezpieczenie 
jego interesów19. Wynika z tego, że ubez-
własnowolnienie całkowite jednego z ro-
dziców, a co za tym idzie pozbawienie go 
zdolności do czynności prawnych oznacza 
przede wszystkim wyłączenie tego rodzi-
ca ze składania oświadczeń woli kształtu-
jących sytuację małoletniego dziecka. Ze 
względu na zachowanie prawa do kon-
taktów z dzieckiem ubezwłasnowolniony 
rodzic ma narzędzie do oddziaływania wy-
chowawczego na swoje dziecko. Jednak ro-
dzic posiadający pełną władzę rodzicielską 
nie ma obowiązku wysłuchać i respektować 
zdania rodzica pozbawionego władzy ro-
dzicielskiej. Obowiązku tego nie mają też 

lekarze, nauczyciele, organy i funkcjonariu-
sze państwa i inne osoby mające wpływ na 
proces wychowawczy dziecka20. 

Podejmując rozważania o znaczeniu 
ubezwłasnowolnienia jednego z małżon-
ków dla życia rodzinnego warto odnieść się 
do zagadnienia wykonywania władzy rodzi-
cielskiej zgodnie z interesem małoletniego 
dziecka oraz interesem społecznym. Także 
zarząd majątkiem dziecka powinien odby-
wać się w interesie i dla dobra potomka. 
Jak podaje H. Ciepła interes dziecka „ należy 
oceniać według kryteriów obiektywnych, 
przyjętych jako reguły prawidłowego po-
stępowania w społeczeństwie, z uwzględ-
nieniem wieku dziecka, jego stanu zdrowia, 
uzdolnień, cech charakterologicznych, wła-
ściwości rodziny i środowiska, w którym się 
wychowuje”21. Jednak w przypadku w któ-
rym rodzic trwoni majątek małoletniego 
dziecka podstawową instytucją jaka powin-
na znaleźć zastosowanie jest sprzeciw wo-
bec zamierzonej czynności małżonka (art. 
361 KRO). 

Poza tym rodzic pozbawiony lub ogra-
niczony w zdolności do czynności praw-
nych traci prawo reprezentowania swo-
jego dziecka w stosunkach cywilnopraw-
nych. Ponad to sam nie może samodzielnie 
kształtować swojej sytuacji prawnej, gdyż 
czynności prawne dokonywane przez taka 
osobę są dotknięte sankcją nieważności 
lub bezskuteczności – stanowiąc czynności 
prawne niezupełne, wymagające do pełnej 
skuteczności potwierdzenia przez opiekuna 
prawnego. 
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art. 145-184, Warszawa 2014, lex. 

Przejęcie na jednego z małżonków roli 
opiekuna lub kuratora współmałżonka 
ubezwłasnowolnionego całkowicie powo-
duje zasadniczą zmianę w stosunkach mał-
żeńskich. Polski ustawodawca wyróżnia 
opiekę nad małoletnim oraz ubezwłasno-
wolnionym całkowicie, przy czym przepisy 
odnoszące się do opieki nad małoletnim na-
leży odpowiednio stosować do ubezwłasno-
wolnienia (art. 175 KRO). Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy stanowi, że opiekunem osoby 
ubezwłasnowolnionej całkowicie powinien 
zostać ustanowiony jej współmałżonek, 
ewentualnie ojciec lub matka (art. 177 KRO). 
Opieka ta ustaje z mocy prawa w przypad-
ku uchylenia postanowienia o ubezwłasno-
wolnieniu lub jego zmiany z całkowitego 
na częściowe (art. 177 KRO) oraz gdy sąd 
zwolni opiekuna z jego obowiązków (art. 
169 KRO). W przypadku osoby ubezwłasno-
wolnionej częściowo ustanawia się kurato-
ra, który jest powołany do reprezentowania 
tej osoby oraz zarządu jej majątkiem, gdy 
sąd tak postanowi (art. 181 § 1 KRO). Do 
kurateli również stosuje się w zakresie nie-
uregulowanym przepisy o opiece (art. 178 
§ 2 KRO). 

Stąd też za fundamentalne należy uznać 
omówienie obowiązków opiekuna i kura-
tora wynikających z Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego. Opiekun, który sprawuje 
pieczę nad osobą i majątkiem swojego 
podopiecznego (art. 155 § 1 KRO) jest zo-
bowiązany wykonywać swoje obowiązki 
z należytą starannością, dla dobra mało-
letniego oraz w zgodzie z interesem spo-
łecznym (art. 154 KRO). Opiekun podlega 
nadzorowi sądu opiekuńczego i ma obo-
wiązek uzyskiwać jego zgodę we wszyst-
kich ważniejszych sprawach związanych 
ze sprawowaną przez niego funkcją (art. 
156 KRO). Poza tym po ustaniu stosunku 

opieki osoba, która pod nią pozostawała 
nabywa roszczenie o naprawienie szkód 
wyrządzonych jej przez opiekuna (art. 
164 KRO).  

Preferencja w ustanowieniu opieku-
nem lub kuratorem współmałżonka wy-
nika z obowiązku wzajemnej pomocy. 
Poza tym ustanowienie przedstawicie-
lem ustawowym osoby trzeciej mogłoby 
spowodować nieuprawnione ingerencje 
w życie małżeńskie i rodzinne. W tym 
kontekście warto przypomnieć, że doko-
nywanie wszelkich czynności prawnych, 
czy podejmowanie innych ważnych decy-
zji wymaga zgody przedstawiciela. Nale-
ży pamiętać, że orzeczenia ubezwłasno-
wolnienia nie wpływa na byt stosunku 
małżeństwa. W przypadku ubezwłasno-
wolnienia całkowitego jedynie zmianie 
podlega ustrój majątkowy, który w takim 
wypadku zawsze przyjmuje formę roz-
dzielności majątkowej. Oczywiście zasa-
da pierwszeństwa małżonka w objęciu 
opieki nad drugą stroną związku małżeń-
skiego nie ma znaczenia bezwzględnego. 
Podstawową przesłanką jej ustanowienia 
jest dobro osoby ubezwłasnowolnionej. 
Z pewnością zagrożeniem dla takiej oso-
by byłoby powierzenie opieki współmał-
żonkowi, który stosuje przemoc fizyczną 
lub psychiczną, będącego w konflikcie 
z małżonkiem itp.22 

podSumoWaNIe
W obowiązującym prawie polskim 

małżeństwo i rodzina cieszą się szczegól-
ną przychylnością ustawodawcy, przede 
wszystkim ze względu na ich społeczne 
znaczenie. Realizacja szeregu praw i obo-
wiązków małżeńskich, przekładających 
się na życie rodzinne wymaga znacznych 
wysiłków fizycznych i psychicznych. Z ko-
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lei instytucja ubezwłasnowolnienia, za-
równo częściowego jak i całkowitego zo-
stała pomyślana jako środek pomocy dla 
tych osób, które właśnie ze względów na 
problemy fizyczne lub psychiczne nie są 
w stanie prawidłowo pokierować swoim 
postępowaniem. W tym sensie powstaje 
wspólna płaszczyzna, na której ubezwła-
snowolnienie jednego z małżonków może 
przyczynić się do jego indywidualnego 
dobra oraz dobra rodziny. Małżonkowie, 
zobowiązani do wzajemnej troski i pomo-
cy mogą pełniej realizować ten obowiązek 
w przypadku znacznego niedomaganie 
jednego z nich poprzez ubezwłasnowol-
nienie i przejęcie ustawowej opieki nad 
ubezwłasnowolnionym.

Aby dobrze zrozumieć taką sytuację 
przede wszystkim należy wyzbyć się ko-
jarzenia instytucji ubezwłasnowolnienia 
z karą, czy wręcz „śmiercią cywilną”, która 
spotyka osobę z dysfunkcjami fizycznymi 
lub psychicznymi. Ubezwłasnowolnienie 
może zostać orzeczone tylko w interesie 
takiej osoby lub jej rodziny, w celu ko-
niecznej pomocy. Obowiązkiem małżonka, 
nie tylko moralnym, ale i prawnym jest 
przejęcie ustawowej opieki nad współmał-
żonkiem, co do którego zapadło postano-
wienie o ubezwłasnowolnieniu.

Skutki jakie taki stan rzeczy niesie dla 
całej rodziny są różnorakie. Przede wszyst-
kim zabezpieczają one interesy majątkowe 
małżonków i ich dzieci, poprzez ograni-
czenie lub pozbawienie małżonka ubez-
własnowolnionego zdolności do czynności 
prawnych. W konsekwencji osoba ta nie 
może dokonywać takich aktów prawnych, 
które mogły by wyrządzić szkodę majątko-
wą lub osobistą małżonkowi lub dzieciom. 
Z drugiej strony poprzez podjęcie prawnej 
opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną 

realizuje się zasadniczy obowiązek troski 
o współmałżonka, co stanowi także wy-
raźny przykład dla dzieci odpowiedzialnej 
miłości małżeńskiej. Należy podkreślić, 
że ubezwłasnowolnienie jednego z mał-
żonków i podjęcie nad nim opieki przez 
współmałżonka wprowadza zasadniczą 
korektę w strukturę obowiązków małżeń-
skich. Od momentu uprawomocnienia się 
postanowienia o ubezwłasnowolnieniu na 
małżonku-opiekunie spoczywa pełna tro-
ska i odpowiedzialność za los ubezwłasno-
wolnionego i rodziny.  

Na zakończenie, aby przestrzec przed 
nadużywaniem ubezwłasnowolnienia 
należy wskazać, że jest to środek nad-
zwyczajny, mogący znaleźć zastosowania 
w naprawdę trudnych sytuacjach. Od-
woływanie się do ubezwłasnowolnienia 
w imię autentycznej troski i miłości mał-
żeńskiej stanowi pozytywną moralnie po-
stawę. Z drugiej strony jakiekolwiek próby 
nadużycia tej instytucji powinny spotkać 
się z jednoznacznie naganną oceną praw-
ną i moralną.  

StreSZcZeNIe
Ubezwłasnowolnienie stanowi instytucję 

ograniczającą lub pozbawiającą osobę fi-
zyczną zdolności prawnej. Jej zastosowanie 
w przypadku do współmałżonka może sta-
nowić sposób ochrony ważnych interesów 
majątkowych i osobistych rodziny. Podjęcie 
opieki nad współmałżonkiem, co do którego 
zastosowano ubezwłasnowolnienie winno 
być wyrazem troski i miłości małżeńskiej 
podjętej w duchu odpowiedzialności za 
małżonka i rodzinę. 

SommarIo
L’interdizione o l’inabilitazione è un isti-

tuto del diritto civile che esclude il soggetto 
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dalla capacità di agire. La sua applicazione 
nel caso di un coniuge può essere un modo 
per proteggere gli interessi e beni perso-
nali della famiglia. La sorveglianza  giudi-
ziaria del coniuge che è stato interdetto 
o inabilitato deve essere un espressione di 
cura e di amore coniugale per realizzare la 
responsabilità per il coniuge e la famiglia.
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uWagI WStępNe
Jak wskazuje L. Janssens podczas otwar-

cia drugiej sesji Soboru Watykańskiego 
II w dniu 29 września 1963 r. Jego 
Świątobliwość papież Paweł VI w swym 
przemówieniu wskazał “Jakież to bole-
sne, że w niektórych krajach wolność 
religii, jak i inne podstawowe prawa 
człowieka, jest tłumiona w imię zasad 
nietolerancji politycznej, rasowej lub 
religijnej! Z głębokim bólem musimy 
stwierdzić, że na świecie popełnia się 
jeszcze wiele zamachów na swobodne 
i uczciwe wyzwanie osobistej wiary re-
ligijnej”1. 

Cytat ten stanowi dobry punkt odnie-
sienia do tematyki podjętej w niniejszym 
opracowania. Przedmiotem rozważań 
jest bowiem korelacja między wolnością 
słowa a wolnością wyznania we współ-
czesnym polskim porządku prawnym 
w odniesieniu również do regulacji mię-
dzynarodowych w tym zakresie. 

1. WolNość SłoWa W regulacjach 
mIędZyNarodoWych I krajoWych

Na szczeblu międzynarodowym 
wolność słowa jest prawem zagwa-
rantowanym przede wszystkim 
przez Międzynarodowy Pakt Praw 
Obywatelskich i Politycznych, który 
w art. 19 ust. 1 i 2 stanowi, iż każdy czło-
wiek ma prawo do posiadania bez prze-
szkód własnych poglądów oraz każdy czło-
wiek ma prawo do swobodnego wyrażania 
opinii; prawo to obejmuje swobodę poszu-
kiwania, otrzymywania i rozpowszechnia-
nia wszelkich informacji i poglądów, bez 
względu na granice państwowe, ustnie, 
pismem lub drukiem, w postaci dzieła sztu-
ki bądź w jakikolwiek inny sposób według 
własnego wyboru2. 

Warto zauważyć, iż akt ten w sposób 
wyraźny separuje pojęcia posiadania 
własnych poglądów od swobodnego wy-
rażania opinii co wynika wprost z budo-
wy art. 19. Podkreślić należy również, 

1 cyt. za l. janssens, Wolność sumienia i wolność religijna, instytut wydawniczy Pax, Warszawa 

1970, s. 5. 
2 międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w nowym jorku 

dnia 19 grudnia 1966 r. (dz.u. 1977 nr 38 poz. 167).

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego. Doktor nauk 
prawnych, autor kilkunastu tematycznych artykułów i szeregu publikacji prasowych o tematy-
ce prawniczej. Od 2010 roku jest członkiem Izby Adwokackiej w Olsztynie. Zdobywał doświad-
czenie i wiedzę praktyczną pracując w kancelarii adwokackiej w Olsztynie. Wielokrotny kurator 
postępowań upadłościowych. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne m.in. jako adiunkt 
na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Działdowie. 
Przeprowadził wiele szkoleń z zakresu tematyki prawniczej. Od marca 2014 roku jest członkiem 
Warmińsko Mazurskiej Komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w której pełni 
funkcję zastępcy przewodniczącego.

WOlnOść słOWA  
A WOlnOść WyznAniA 

 

dr Michał P ietkiewicz – UnI w eR S y t e t wa R mI ńSKo – ma z U R SK I  w oL Sz t y n Ie



ArTICLES

150

iż wolność słowa w kontekście tego 
przepisu nie jest ograniczona formą, 
może być to więc wypowiedź zarówno 
pisemna jak i ustna, czy też wszelkiego 
rodzaju przekazy artystyczne. Istotne, 
by wolność słowa pozostała w sferze 
prezentacji i nie ewoluowała w kie-
runku bardziej zdecydowanych dzia-
łań. A Gliszczyńska-Grabias posługuje 
się przykładem stworzenia organizacji 
o sprecyzowanych poglądach, której ce-
lem jest destrukcja władzy państwowej. 
Tego typu i podobne zachowania nie ko-
rzystają z ochrony przewidzianej przez 
art. 19 MPPOiP3. 

Komitet Praw Człowieka w swoim 
Komentarzu Ogólnym nr 34, doprecyzo-
wując art. 19 MPPOiP wskazał, iż każda 
forma wyrażania opinii jest chroniona, 
włączając w to opinie o charakterze poli-
tycznym, naukowym, historycznym mo-
ralnym oraz religijnym, podkreślają jed-
nocześnie, że niedopuszczalne jest pena-
lizowanie posiadania własnej opinii4. 

Kolejnym aktem, na który należy 
zwrócić uwagę przy omawianej tema-
tyce jest Europejska Konwencja Praw 
Człowieka, która w art. 10 ust.1 stano-
wi, iż każdy ma prawo do wolności wyra-
żania opinii. Prawo to obejmuje wolność 
posiadania poglądów oraz otrzymywania 
i przekazywania informacji i idei bez in-
gerencji władz publicznych i bez względu 

na granice państwowe. Niniejszy przepis 
nie wyklucza prawa Państw do poddania 
procedurze zezwoleń przedsiębiorstw ra-
diowych, telewizyjnych lub kinematogra-
ficznych5. Jak wskazuje M.A. Nowicki – 
korzystanie z wolności wyrażania opinii 
wiąże się również z pewnymi obowiąz-
kami i odpowiedzialnością. W związku 
z tym wolność słowa nie może wiązać 
się z opiniami, które obrażają przed-
miot kultu, bądź są w tym kontekście 
bluźniercze6. 

Na poziomie regulacji krajowych 
w pierwszej kolejności szczególną uwa-
gę należy zwrócić na zapisy z Konstytucji 
RP. Zgodnie z art. 14 Rzeczpospolita 
Polska zapewnia wolność prasy i innych 
środków społecznego przekazu. Z kolei 
art. 49 stanowi, iż zapewnia się wolność 
i ochronę tajemnicy komunikowania się. 
Ich ograniczenie może nastąpić jedynie 
w przypadkach określonych w ustawie 
i w sposób w niej określony, zaś w art. 54 
znalazł się zapis, iż każdemu zapewnia 
się wolność wyrażania swoich poglądów 
oraz pozyskiwania i rozpowszechniania 
informacji7. 

Nie ulega wątpliwości, iż na grun-
cie omawianej tematyki należy zwrócić 
uwagę na powiązanie między art. 54 
a 49, który ma związek z gwarancją wol-
ności i wyznania. Z powyższego wynika, 
iż wolność słowa może być ograniczana, 

3 A. Gliszczyńska-Grabias, komentarz do art.19 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i poli-

tycznych, poz. 2, 3.1 [w:] r. Wieruszewski (red.), Międzynarodowy pakt praw obywatelskich (osobistych) 

i politycznych. komentarz, Warszawa 2012. 
4 General comment no. 34, human rights committee, 102nd session, Geneva, 11-29 july 2011 

(ccPr/c/Gc/34).
5 konwencja o Ochronie Praw człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w rzymie dnia 

4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 

(dz. u. 1993 nr 61 poz. 284).
6 m A nowicki, Wokół konwencji europejskiej. komentarz do europejskiej konwencji Praw człowieka, 

komentarz do art.10 konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Warszawa 2013.
7 konstytucja rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (dz. u. 1997 nr 78 poz. 483).
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jeśli godzi ona w swobody innych jedno-
stek związane z wyznawaną religią8

Urzeczywistnienie konstytucyjnej za-
sady wolności słowa znalazło się mię-
dzy innymi w ustawie z dnia 26 stycznia 
1984 r. prawo prasowe. Art. 1 tej ustawy 
stanowi, iż prasa, zgodnie z Konstytucją 
Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wol-
ności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo 
obywateli do ich rzetelnego informowania, 
jawności życia publicznego oraz kontroli 
i krytyki społecznej, zaś art. 5. ust.1 sta-
nowi, iż każdy obywatel, zgodnie z zasadą 
wolności słowa i prawem do krytyki, może 
udzielać informacji prasie9.

Warto jednak zwrócić uwagę na jed-
no z orzeczeń Sądu Najwyższego, które 
de facto wskazuje na ważny aspekt tej 
wolności. Wskazane w nim zostało, iż 
wolność prasy jest jedną z „wolności po-
litycznych”, które w praktyce mogą do-
znawać ograniczeń z uwagi na koniecz-
ność zapewnienia wolności jednostki. 
Taka więc wolność prasy nie ma i nie 
może mieć charakteru absolutnego, nie 
może mieć postaci nieskrępowanej ni-
czym swobody działania, a tym bardziej 
nie sposób jej traktować jako samoistne-
go źródła wartości10. 

2. WolNość WyZNaNIa 
Wolność wyznania uznawana jest za 

uzupełnienie i konkretyzację wolności su-
mienia. Obejmuje ona wolność jednostki 
zarówno do uzewnętrzniania jak i ma-
nifestowania swych poglądów nie tylko 

indywidualnie, ale również zbiorowo na 
płaszczyźnie prywatnej i publicznej11. 

Wolność wyznania na szczeblu prawa 
międzynarodowego przewidziana jest 
w tych samych aktach, w których uregu-
lowana została wolność słowa. 

Tak więc art. 18 Międzynarodowego 
Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych 
przewiduje, iż każdy ma prawo do wolno-
ści myśli, sumienia i wyznania. Prawo to 
obejmuje wolność posiadania lub przyjmo-
wania wyznania lub przekonań według 
własnego wyboru oraz do uzewnętrznia-
nia indywidualnie czy wspólnie z innymi, 
publicznie lub prywatnie, swej religii lub 
przekonań przez uprawianie kultu, uczest-
niczenie w obrzędach, praktykowanie i na-
uczanie12.

Z kolei art. 9 Europejskiej Konwencji 
praw człowieka stanowi, iż każdy ma 
prawo do wolności myśli, sumienia i wy-
znania; prawo to obejmuje wolność zmiany 
wyznania lub przekonań oraz wolność uze-
wnętrzniania indywidualnie lub wspólnie 
z innymi, publicznie lub prywatnie, swego 
wyznania lub przekonań przez uprawianie 
kultu, nauczanie, praktykowanie i czynno-
ści rytualne13

Również Konstytucja RP reguluje tę 
kwestię w art. 53 ust 1 stanowiąc, iż 
każdemu zapewnia się wolność sumienia 
i religii, natomiast zgodnie z ust. 2 wol-
ność religii obejmuje wolność wyznawania 
lub przyjmowania religii według własnego 
wyboru oraz uzewnętrzniania indywidu-
alnie lub z innymi, publicznie lub prywat-

8 j. kondratiewa-bryzik, r. Wieruszewski, m. Wyrzykowski, charakterystyka przestępstwa obrazy 

uczuć religijnych [w:] kondratiewa-bryzik j. (red.), Wieruszewski r. (red.), Wyrzykowski m. (red.), 

Prawne granice wolności sumienia i wyznania, Warszawa 2012.
9 ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. (dz. u. 1984 nr 5 poz. 24).
10 Wyrok sądu najwyższego z dnia 6 grudnia 2005 r., sygn. akt i ck 204/05, leX nr 172111. 
11 m. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, wyd. lexisnexis, Warszawa 2010, s. 22.
12 (dz. u. 1977 nr 38 poz. 167).
13 (dz. u. 1993 nr 61 poz. 284).
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14 (dz. u. 1997 nr 78 poz. 483).
15 j. zakrzewska, m. sobolewski, Wolność sumienia i wyznania, wyd. iskry, Warszawa 1963, s.28 - 29.
16 j. tazbir, Państwo bez stosów. szkice z dziejów tolerancji w Polsce w XVi i XVii wieku, wyd. iskry, 

Warszawa 2009, s. 30.
17 A. Piekarski, Wolność sumienia i wyznania w Polsce, Polska Agencja interpress, Warszawa 1979, s. 27.
18 Akt konfederacji warszawskiej z dnia 28 stycznia 1573 r. 

nie, swojej religii przez uprawianie kultu, 
modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, 
praktykowanie i nauczanie. Wolność re-
ligii obejmuje także posiadanie świątyń 
i innych miejsc kultu w zależności od po-
trzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do 
korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie 
się znajdują14.

Wskazać również należy, iż fakt 
umieszczenia zasady wolności do wy-
znania w ustawie zasadniczej danego 
państwa jest zapisem szczególnie istot-
nym z tego względu, iż jest to wiążące 
zarówno dla organów państwowych jak 
i samych obywateli. Organy państwowe 
mają więc obowiązek nie tylko szanować 
wolność wyznania, ale również gwaran-
cję jej poszanowanie przez wszystkich 
obywateli15. 

Na marginesie warto zauważyć rów-
nież, iż w XVI wieku, w okresie kontrre-
formacji, podczas której w całej Europie 
miały miejsce prześladowania na tle reli-
gijnym, w Polsce tego typu zachowania 
zabronione były wprost przez zapisy 
konfederacji warszawskiej16. Tak zwa-
nym innowiercom zapewniona została 
swoboda działań związanych zarówno 
z religią jak i działalnością polityczną. 
Podkreślić należy, iż akt ten został za-
przysiężony przez Henryka Walezego 
najpierw w katedrze Notre - Dame, a na-
stępnie na Wawelu. Skutkiem tego było 
wejście aktu konfederacji warszawskiej 
do artykułów henrykowskich, które 
w następnych latach zatwierdzane były 
przez kolejnych władców Polski17. 

Tekst jej stanowił “A iż w Rzeczypospolitej 

naszej jest dissidium [różność] niemałe 
in causa religionis christianae [w sprawie 
religii chrześcijańskiej], zabiegając temu, 
aby się z tej przyczyny między ludźmi sa-
editio [bunt] jaka szkodliwa nie wszczęła, 
którą po inszych królestwach jaśnie widzi-
my, obiecujemy to sobie spólnie pro nobis 
et successoribus nostris in perpetuum sub 
vinculo iuramenti, fide honore et conscien-
tis nostris [za nas i potomków naszych na 
wieczne czasy pod obowiązkiem przysięgi, 
wiarą, uczciwością, honorem i sumieniem 
naszym], iż którzy jesteśmy dissidentes 
de religione [rozróżnieni w wierze] pokój 
między sobą zachować, a dla różnej wiary 
i odmiany w kościele krwie nie przelewać 
ani się penować confiscatione bonorum 
[karać konfiskatą dóbr] poczciwością, car-
ceribus et exilio [więzieniami i wygnaniem] 
i zwierzchności żadnej ani urzędowi do ta-
kowego progressu [postępowania] żadnym 
sposobem nie pomagać; i owszem, gdzie by 
ją kto przelewać chciał, ex ista causa [z tej 
przyczyny] zastawiać się o to wszyscy bę-
dziemy powinni, choćby też za pretekstem 
dekretu, albo za postępkiem jakim sądo-
wym, kto to czynić chciał”18.

We współczesnym polskim porząd-
ku prawnym gwarancja i poszanowa-
nie wolności wyznania widoczna jest 
przede wszystkim w przepisach ko-
deksu karnego, który zawiera szereg 
przepisów chroniących penalizujących 
naruszenia tej zasady. Znajduje to swe 
uzasadnienie przede wszystkim w kon-
strukcji rozdziału XXIV tego aktu, któ-
rego artykuły chronią wolność religijną 
należącą do podstawowych przecież 
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19 j. Wojciechowska [w:] j. Warylewski (red.) system prawa karnego. tom 10. Przestępstwa przeciwko 

dobrom indywidualnym, wyd. c. h. beck, Warszawa 2012, s. 546.
20 ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - kodeks karny (dz.u. 1997 nr 88 poz. 553). 
21 rozważania z zakresu zasadności kontratypu sztuki zob. t. Gardocka, czy w polskim prawie jest 

potrzebny kontratyp sztuki?, Palestra 2015, nr 1-2, s. 24 – 40.
22 W. Wróbel, A. zoll, Polskie prawo karne. część ogólna, wyd. znak, kraków 2013, s. 344.

praw człowieka wynikające z jego god-
ności19. Jednakże nie tylko w tym roz-
dziale doszukać można się ochrony wol-
ności wyznania. 

Zgodnie z treścią art. 196 za sprawę 
czynu zabronionego uznany jest ten, 
kto obraża uczucia religijne innych osób, 
znieważając publicznie przedmiot czci 
religijnej lub miejsce przeznaczone do pu-
blicznego wykonywania obrzędów religij-
nych. Art. 212 § 1 przewiduje karalność 
za pomawianie innej osoby, grupy osób, 
instytucji, osoby prawnej lub jednostki 
organizacyjnej niemającej osobowości 
prawnej o takie postępowanie lub wła-
ściwości, które mogą poniżyć ją w opi-
nii publicznej lub narazić na utratę za-
ufania potrzebnego dla danego stano-
wiska, zawodu lub rodzaju działalności. 
Z kolei art. 216 § 1 zabrania znieważania 
innej osoby w jej obecności albo choćby 
pod jej nieobecność, lecz publicznie lub 
w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej 
dotarła. Ponadto zgodnie z art. 256 § 1 
przestępstwo popełnia ten, kto publicznie 
propaguje faszystowski lub inny totalitar-
ny ustrój państwa lub nawołuje do nie-
nawiści na tle różnic narodowościowych, 
etnicznych, rasowych, wyznaniowych 
albo ze względu na bezwyznaniowość 
oraz zgodnie art. 257 ten, kto publicznie 
znieważa grupę ludności albo poszcze-
gólną osobę z powodu jej przynależności 
narodowościowej, etnicznej, rasowej, wy-
znaniowej albo z powodu jej bezwyzna-
niowości lub z takich powodów narusza 
nietykalność cielesną innej osoby20. 

3. koNtratyp SZtukI
Na tle omawianej tematyki nie sposób 

wspomnieć również o zagadnieniach 
związanych z tzw. kontratypem sztuki21. 

Kontratypy to upowszechniona w na-
uce prawa karnego nazwa określająca 
okoliczności wyłączające bezprawność 
czynu. Nazwa ta została wprowadzona 
przez W. Woltera i akcentuje ona cechę 
typowości określonych okoliczności, któ-
rych wypełnienie nie będzie skutkowa-
ło bezprawnością popełnionego czynu. 
Podobnie jak określa się opisem typy 
czynów zabronionych pod groźbą kary, 
tak również opisuje się typy okoliczności 
wyłączające bezprawność czynu. Warto 
przy tym zauważyć, iż opis kontratypu 
zawsze charakteryzuje się swego rodza-
ju złożonością. Zawierać więc będzie 
charakterystykę sytuacji, która okre-
ślać będzie kolizję dóbr oraz jednocze-
śnie wskazywać będzie dobro, którego 
w określonej sytuacji poświęcenie stano-
wić będzie zachowanie usprawiedliwio-
ne, nienarażone na sankcję prawną22.

Sięgając do historii warto zacyto-
wać wypowiedź Woltera, stanowiącą 
kwintesencję opisywanej instytucji tj. 
„Okoliczności, wykluczające bezpraw-
ność czynu, w szczególności wtedy, gdy 
dają jednostce prawo naruszenia cu-
dzego interesu, zostają ustawowo czy 
naukowo stypizowane, tworząc wte-
dy w stosunku do typów przestępstw 
<<kontratypy>>. Takie kontratypy 
mają swoją szczególną istotę czynu, 
w skład której wchodzą elementy opi-
sowe (obrona konieczna: <<zamach 
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23 j. majewski, okoliczności wyłączające bezprawność czynu a znamiona subiektywne, wyd. Wolters 

kluwer, Warszawa 2013, s. 12.
24 m. bojarski (red.), Prawo karne materialne. część ogólna i szczególna, wyd. lexisnesis, Warszawa 

2010, s. 144 – 145, 168 – 169. 
25 W. Wróbel., A. zoll, op. cit., s. 345.
26 Postanowienie sądu najwyższego z dnia 7 stycznia 2008 r., V kk 158/07, leX nr 346865.
27 Wyrok sądu najwyższego z dnia 25 stycznia 2000 r., Wkn 45/99, leX nr 40606.
28 Wyrok sądu najwyższego z dnia 23 listopada 2010 r., iV kk 173/10, leX nr 667510.
29 m. kusion, interpretacja twórczości artystycznej na przykładzie literatury przez wymiar sprawiedliwo-

ści na potrzeby kontratypu sztuki [w:] d. Gil, i. butryn, A. jakieła, k. m. Woźniak, Współczesne problemy 

wymiaru sprawiedliwości, katolicki uniwersytet lubelski, lublin 2012, s. 416.

bezpośredni>>) i normatywne (zamach 
<<bezprawny>>), przedmiotowe oraz 
ewentualnie i podmiotowe (jak np. ani-
mus corrigendi przy karceniu)”23.

Podstawowe okoliczności wyłączające 
bezprawność, jako uniwersalne i odnoszą-
ce się do dużej liczny typów czynów za-
bronionych, skodyfikowane zostały przede 
wszystkim w rozdziale III Kodeksu karnego, 
jednak nie jest to w żadnym wypadku ka-
talog zamknięty. Kontratypy bowiem zna-
leźć możemy również w części szczególnej 
i wojskowej k.k., a nawet poza ustawą, któ-
re stanowią tzw. kontratypy pozaustawo-
we. Okoliczności wyłączające bezprawność 
z części szczególnej k.k. skonkretyzowane 
zostały w art. 213 k.k (dozwolona krytyka), 
240 § 2 k.k. (niezawiadomienie o przestęp-
stwie) oraz 344 k.k. (odmowa wykonania 
rozkazu) 24. Tak więc kontratypy znaleźć 
możemy znaleźć nie tylko w Kodeksie kar-
nym czego przykładem może być np. roz-
dział 4 ustawy o zawodach lekarza i leka-
rza dentysty, jak również w aktach norma-
tywnych dotyczących określonych służb 
państwowych. Warto zauważyć również, 
iż istnieją kontratypy, których źródło znaj-
duje się w orzecznictwie, a nawet w poglą-
dach doktryny25. Stanowisko to potwierdził 
również Sąd Najwyższy26. 

W jednym z orzeczeń SN przeczytać 
możemy, iż znajduje rację bytu pogląd, 
że a fortiori, wyłączona jest odpowie-

dzialność karna sprawcy, gdy jego czyn 
zabroniony - w konkretnym wypadku 
- w ogóle nie wykazuje cech społecznej 
szkodliwości. Art. 1 § 2 k.k. stwarza za-
tem podstawę do tworzenia i stosowa-
nia „kontratypów pozaustawowych”, 
jeśli tego rodzaju prawną konstrukcję 
da się uzasadnić. Posługiwanie się in-
stytucją kontratypu pozaustawowego, 
wywiedzionego z art. 1 § 2 k.k., nie stoi 
w sprzeczności z lex scripta - zasadami 
legalizmu prawa karnego materialnego 
i prawa karnego procesowego27.

Sąd Najwyższy odnosił się do kontra-
typu wprost, wprawdzie nie w wypadku 
naruszania wolności religijnej, ale por-
nografii wskazując, iż dzieła artystyczne, 
a także dzieła naukowe mogą jednocze-
śnie zwierać treści pornograficzne, zaś 
brak karalności produkcji, prezentacji 
i rozpowszechniania takich dzieł, wyni-
ka, jak się wydaje, z istnienia pozausta-
wowego kontratypu sztuki i nauki28.

Wskazuje się, iż stosując kontratyp 
sztuki powinno uwzględniać się przewa-
żająco cel artystyczny twórcy jak również 
jego pobudki i motywacje. Co do zasady 
uważa się bowiem, iż głównym celem 
sztuki jest, mówiąc oglądnie, wywołanie 
emocji w odbiorcy w związku z tym dzie-
ło artystyczne powinno więc zachwycać, 
wzruszać, skłaniać do przemyśleń lecz 
nierzadko także szokować29. Konieczne 
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powinno być ponadto wykazanie, iż nie 
można było osiągnąć tego celu w inny 
sposób. Jak wskazuje J. Sobczak, powołu-
jąc się na głosy doktryny w tym zakresie, 
iż artysta nie ma prawa, by piętnować 
publicznie postaw, które niezgodne są 
z jego osobistymi poglądami wskazując 
jednocześnie, iż mimo wszystko przeko-
nania religijne i moralne są statuowane 
wyżej aniżeli wszelkiego rodzaju odczu-
cia estetyczne30. 

Omawiając kontratyp sztuki warto 
odnieść się również do regulacji prawa 
autorskiego. Już bowiem w art. 1 ust. 1 
ustawy z dnia lutego 1994 r. o prawie au-
torskim i prawach pokrewnych stanowi 
ona, iż przedmiotem prawa autorskiego 
jest każdy przejaw działalności twórczej 
o indywidualnym charakterze, ustalony 
w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od 
wartości, przeznaczenia i sposobu wyra-
żenia (utwór)31. Warto zauważyć, iż chro-
nione przez prawo są wszystkie utwory 
niezależnie od swej wartości ekonomicz-
nej, prezentowanego poziomu artystycz-
nego, a także oceny moralnej. Warto 
wskazać ponadto, iż nawet utwory, któ-
re w jakikolwiek sposób naruszyły pra-
wo karne pozostają chronione na płasz-
czyźnie dóbr osobistych twórcy, nawet 
w przypadku orzeczenia sądu zakazują-
cego rozpowszechniania takiej pracy32. 
Przyjmując więc hipotetycznie sytuację, 

w oparciu o interpretację art. 16 prawa 
autorskiego stwierdzić można, iż znisz-
czenie oryginału utworu plastycznego 
będzie naruszeniem praw autorskich 
osobistych autora, a konkretniej narusze-
niem integralności utworu, bez względu 
na to czy np. obrażają one uczucia reli-
gijne odbiorcy czy nie33. W myśl bowiem 
art. 78 ust. 1 ustawy prawo autorskie 
twórca, którego autorskie prawa osobiste 
zostały zagrożone cudzym działaniem, 
może żądać zaniechania tego działania. 
W razie dokonanego naruszenia może tak-
że żądać, aby osoba, która dopuściła się na-
ruszenia, dopełniła czynności potrzebnych 
do usunięcia jego skutków, w szczególności 
aby złożyła publiczne oświadczenie o odpo-
wiedniej treści i formie34.

Warto zauważyć, iż również kodeks cy-
wilny chroni w pewien sposób artystów, 
bowiem zgodnie z art. 23 dobra osobiste 
człowieka, jak w szczególności zdrowie, wol-
ność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko 
lub pseudonim, wizerunek, tajemnica kore-
spondencji, nietykalność mieszkania, twór-
czość naukowa, artystyczna, wynalazcza 
i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną 
prawa cywilnego niezależnie od ochrony 
przewidzianej w innych przepisach35.

StreSZcZeNIe
Celem niniejszego artykułu jest ana-

liza korelacji między wolnością słowa 
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a wolnością sumienia we współczesnym 
porządku prawnym. W tym celu autor 
przeanalizował regulacje na szczeblu pra-
wa międzynarodowego oraz prawa krajo-
wego odnoszące się do wolności słowa. 
Podobnie przeanalizowane zostało za-
gadnienie wolności wyznania, przy czym 
autor omawiając to zagadnienie odniósł 
się dodatkowo do aspektu historycznego 
tej wolności w Polsce. W ostatniej części 
opracowania przedstawiona została spe-
cyfika tzw. kontratypu sztuki. 

Summary
The purpose of this article is an analy-

sis of correlation between the freedom 
of expression and the freedom of con-
science in modern legal system. For this 
purpose, the author analyzed regula-
tions of international and national law 
related to freedom of speech. Likewise, 
the issue of freedom of religion was ana-
lyzed, wherein in addition discussing 
this issue the author referred to the his-
torical aspect of this freedom in Poland. 
In the final part of the study specifics of 
the so-called „lawful excuse of art” was 
presented.
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WStęp
Zjawisko rozhamowania zachowań istnia-

ło zanim pojawił się internet i umożliwiona 
została komunikacja zapośredniczona przez 
komputer. Źródeł takiego postępowania na-
leży poszukiwać wśród podstawowych me-
chanizmów tłumaczących ludzkie zachowa-
nie. W poniższym artykule omówione zo-
stało pojęcie anonimowości oraz złudzenie 
pozostawania anonimowym w wirtualnym 
świecie. Wychodząc od XIX- wiecznej kon-
cepcji deindywidualizacji przedstawiony 
został wpływ anonimowości na zjawisko 
rozhamowania ludzkich zachowań w In-
ternecie. Zaprezentowano przykłady rozha-
mowanego zachowania w sieci oraz skutki 
działań o negatywnym wydźwięku.

1. aNoNImoWość jako cecha  
komuNIkacjI ZapośredNIcZoNej

Anonimowość jest jedną z najważniej-
szych cech komunikacji zapośredniczonej 

przez komputer (z ang. Computer Mediatel 
communication- CMC) czyli komunikacji 
w której osoby porozumiewają się za po-
mocą technologii komunikacyjnych wspo-
maganych komputerowo1. Oprócz anoni-
mowości komunikację zapośredniczoną 
przez komputer cechuje również redukcja 
informacji przekazywanych za pomocą ka-
nału niewerbalnego, obecność „sieciowej 
publiczności” (rozmówca często nie jest 
w stanie określić liczby odbiorców swo-
ich komunikatów) oraz synchroniczność 
(komunikacja w tym samym czasie) lub 
asynchroniczność komunikacji (komunika-
ty przekazywane z opóźnieniem)2. Komu-
nikacja elektroniczna to przede wszyst-
kim komunikacja tekstowa, język to 
podstawowy sposób porozumiewania się 
internautów. Pomimo rozwoju technolo-
gicznego, zwiększonej możliwości prze-
syłania multimediów kanał językowy 
w dalszym ciągu odgrywa bardzo ważną 

Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Rzeszowskim. Autorka pracy magisterskiej „Zagubieni 
w cyberprzestrzeni- stan wiedzy rzeszowskich gimnazjalistów na temat wybranych form cyberprze-
mocy”. Doktorantka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autorka artykułów nauko-
wych z zakresu patologii w Internecie oraz dysfunkcji rodziny. Społeczny kurator sądowy do spraw 
rodzinnych i nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie. Zainteresowana patologiami Internetu 
oraz dysfunkcjonalnością rodziny. Przygotowuje pracę doktorską na temat przyczyn niedostosowa-
nia społecznego młodzieży.

POczucie AnOnimOWOści jAkO 
czynnik WPłyWAjący  

nA rOzhAmOWAnie zAchOWAń 
W WirtuAlnym śWiecie

 

Mgr estera Machowska – d oK t oR a n t K a UR z
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6 e. dyson, Wersja 2.0. Przepis na życie w epoce cyfrowej, Prószyński i s-ka, Warszawa 1999, s. 45.
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rolę w sieci3. Pierwsze analizy dotyczące 
tego typu komunikacji wskazywały na jej 
braki i ograniczenia wynikające głównie 
z mniejszej możliwości przekazywania 
komunikatów niewerbalnych. Rozwój 
technologiczny oraz pomysłowość użyt-
kowników doprowadziły do przekrocze-
nia ograniczeń i wykorzystania internetu 
do osobistej komunikacji nawet pomię-
dzy osobami, które nigdy się nie spotkały. 
Jednym z rozwiązań pozwalających na 
ukazanie komunikatów niewerbalnych 
jest używanie parajęzyka4. Poważnym 
problemem dotyczącym komunikacji za-
pośredniczonej przez komputer jest moż-
liwość podszywania się pod inne osoby. 
Według Johna Sulera, który zajmuje się 
badaniem psychologii Internetu, anoni-
mowość wpisuje się w cechę cyberprze-
strzeni jaką jest elastyczność związana 
z kreowaniem tożsamości (z ang. iden-
tity flexibility). Ponieważ w komunikacji 
zapośredniczonej brak jest kontaktów 
twarzą w twarz, istnieje możliwość 
przybierania przez uczestników różnych 
tożsamości. Można prezentować się 
w sposób zgodny z rzeczywistością, uka-
zywać tylko część prawdy o sobie (w ta-
kiej sytuacji osoba kontroluje i selekcjo-
nuje przekazywane informacje), można 
również stworzyć sobie wyimaginowaną 
tożsamość. Istnieje jeszcze jedna stra-
tegia dotycząca prezentowania siebie 
w wirtualnym świecie a mianowicie - 

pozostawanie anonimowym (świadome 
nieprzekazanie informacji)5.

2. aNoNImoWość W INterNecIe  
 - poZorNa cZy rZecZyWISta?

Anonimowość sprawia, że tożsamość 
danej jednostki nie jest ujawniana, na-
wet gdy występuje i działa na forum 
publicznym. Dzięki anonimowości uwa-
ga społeczeństwa zostaje zwrócona na 
treść przekazu bez odniesienia do postaci 
autora, ale również bez poczucia przez 
niego odpowiedzialności za komunikat6. 
Według Ester Dyson anonimowość jest 
użytecznym mechanizmem społecznym. 
Dzięki niej ludzie nie narażając się na 
społeczną dezaprobatę dają upust swo-
im emocjom, pomysłom czy fantazjom. 
Autorka wymienia sytuacje, w których 
ludzie wyrażają chęć pozostania anoni-
mowymi: omawianie spraw osobistych 
dotyczących osób trzecich, poddawanie 
niezgodnych ze swoją opinią pomysłów, 
robienie dowcipów, narzekanie, zada-
wanie niemądrych pytań, wcielanie się 
w inne tożsamości, wyrażanie niezado-
wolenia z panującej sytuacji politycznej, 
głosowanie7. Anonimowość jest ważna 
dla funkcjonowania wielu grup, które 
działają w celu pomocy czy podzielenia 
się doświadczeniami kłopotliwych, wsty-
dliwych czy nieaprobowanych społecznie 
zachowań. W środowisku internetowy 
anonimowość gra pierwszorzędną rolę, 
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gdyż wiąże się z nieujawnianiem tożsa-
mości, co jest pożądane przez wielu użyt-
kowników sieci. Jan Grzenia wyróżnia 
dwa typy anonimowości w komunikacji 
elektronicznej stanowiące rozróżnienie 
od anonimowości w realnym świecie. 
Jest to anonimowość pełna i częściowa 
zwana inaczej pseudoanonimowością. 
W pierwszym przypadku użytkownicy 
nie ujawniają swojej tożsamości, nato-
miast w drugim unikają tylko podania 
najistotniejszych cech o sobie (np. imię 
i nazwisko) często używając pseudonimu. 
Anonimowość częściowa stanowi bardzo 
popularną praktykę wśród internatów8. 
M. Więckiewicz analizując zagadnie-
nie anonimowości proponuje przyjęcie 
trzech perspektyw, które precyzują zjawi-
sko. Pierwsza z nich łączy się z poczuciem 
nadawcy, że jest nieidentyfikowany przez 
odbiorcę, co implikuje m.in. mniejszą 
odpowiedzialność za słowo i charakter 
procesu komunikacji ze strony nadaw-
cy. Perspektywa odbiorcy, któremu brak 
możliwości zidentyfikowania nadawcy 
wpływa na jakość komunikacji. Kolejna 
perspektywa związana jest z możliwością 
identyfikacji osoby próbującej ukryć swo-
je dane za pomocą systemu teleinforma-
tycznego9. Pomimo coraz obszerniejszej 
debaty publicznej dotyczącej zostawiania 
w Internecie łatwych do zidentyfikowa-
nia śladów, w dalszym ciągu wiele osób, 
które wypowiadają się na forach inter-

netowych jednocześnie ukrywając swo-
je dane, mają poczucie anonimowości. 
Postrzeganie w ten sposób działań w In-
ternecie związane jest z pojmowaniem 
sieci jako wirtualnej przestrzeni stojącej 
w opozycji do rzeczywistości. Użytkowni-
cy mają poczucie kontrolowania procesu 
komunikacji, a tym samym możliwości 
zakończenia w momencie wylogowania 
lub kliknięcia ikony „zamknij”. Ponad-
to komunikacja zapośredniczona przez 
komputer sprawia wrażenie oddzielenia. 
Bariera jaką jest ekran komputera po-
woduje, że ludzie czują się bezpiecznie 
i anonimowo10. Takiej tezy nie można 
postawić w stosunku do odbiorców dys-
funkcjonalnych komunikatów interne-
towych. Agresja elektroniczna w przeci-
wieństwie do przemocy fizycznej może 
być dokonywana w każdym momencie 
dnia i nocy, w miejscach, które wcześniej 
uznawane były za bezpieczne (np. dom), 
co prowadzi do depresji na skutek braku 
możliwości schronienia11. Użytkownik 
sieci patrząc w monitor nie odczuwa fi-
zycznej obecności innych internautów 
z którymi się komunikuje, co wpływa na 
jego zachowanie i stan wewnętrzny. Jak 
zauważa Jan Mateusz Zając: „Poczucie 
obecności i bliskości innych ludzi ma duże 
znaczenie psychologiczne”12. Ponieważ po-
czucie to jest mocno ograniczone, komu-
nikacja zapośredniczona przez komputer 
jest często określana mianem bardziej 

8 j. Grzenia, komunikacja językowa w internecie, PWn, Warszawa 2006, s. 70-71.
9 zob. m. Więckiewicz, Anonimowość w internecie. złudzenie czy rzeczywistość?, [w:] media 

i społeczeństwo: nowe strategie komunikacyjne, sokołowski m. (red.),wyd. Adam marszałek, toruń 

2008, s. 257-259.
10 ibidem, s. 258.
11 V. rogers, cyberprzemoc jak być bezpiecznym w sieci? ćwiczenia dla dzieci i młodzieży, Frasz-

ka edukacyjna sp. z o.o., Warszawa 2011, s. 14-15.
12 j. m. zając, zapośredniczone kontakty społeczne w sytuacjach zadaniowych, [w:] re: internet- 

społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje, jonak ł. i in. (red.),Wydawnictwa Aka-

demickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 158.
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„wyzwolonej”, w mniejszym stopniu 
skoncentrowanej na uczestnikach komu-
nikacji i relacjach między nimi13.

Piotr Waglowski, prawnik zajmujący się 
regulacjami prawnymi Internetu twierdzi, 
że „Internet stwarza fałszywe przekonanie 
o pełnej anonimowości użytkowników”14. 
Dzieje się tak, ponieważ użytkownicy 
siedząc przed ekranem urządzenia umoż-
liwiającego im dostęp do sieci nie czują fi-
zycznej obecności innych użytkowników, 
z którymi nawiązują kontakty. Z tego 
względu poczucie odpowiedzialności za 
działania jest mniejsze, zwiększa się na-
tomiast poczucie bezkarności. Wiele osób 
nie zdaje sobie sprawy, że choć internet 
jest światem wirtualnym to skutki dzia-
łań w nim podejmowanych nie są wirtu-
alne, ale jak najbardziej rzeczywiste (np. 
nawiązywanie znajomości, robienie zaku-
pów a także popełnianie przestępstw)15.

3. koNcepcja deINdyWIdualIZacjI 
W poglądach guStaWa le boNa 
jako prZycZyNa roZhamoWaNego 
ZachoWaNIa W INterNecIe

Francuski socjolog i psycholog Gustaw 
Le Bon, uznawany jest za prekursora psy-
chologii społecznej oraz jednego z głów-
nych przedstawicieli irracjonalnego psy-
chologizmu w socjologii. Na przełomie 
XIX i XX w. Le Bon postawił wiele tez 
dotyczących ludzkich zachowań, których 
aktualność wydaje się być ponadczaso-
wa. Opis procesów zachodzących w real-
nym życiu można poniekąd przenieść do 
wirtualnego świata. W klasycznym uję-
ciu koncepcja deindywidualizacji odno-
si się do zachowań człowieka w tłumie. 

Według Le Bona, tłum to „zbiorowisko 
jakichkolwiek jednostek, niezależnie od ich 
narodowości, płci  i wyznania a także od 
przypadku, który je zgromadził”16 wskazu-
jąc na taką definicję, użytkowników In-
ternetu w danej sytuacji można nazwać 
tłumem. Jedną z istotnych tez Gustawa Le 
Bona dotyczących funkcjonowania osób 
w tłumie jest zanikanie świadomości 
własnego „ja”i podporządkowanie uczuć 
i myśli pewnemu kierunkowi. Miliony lu-
dzi korzystających z internetu na całym 
świecie mogą w danej chwili i pod wpły-
wem pewnych gwałtownych uczuć na-
brać cech tłumu psychologicznego a ich 
połączenie może nabrać cech specyfiki 
zachowania tłumu17.

Autor zwraca uwagę na posiadanie 
przez tłum czegoś na kształt duszy zbioro-
wej, co każe ludziom inaczej myśleć, dzia-
łać i czuć niż miałoby to miejsce u każdej 
jednostki z osobna bez względu na jej 
charakter, poziom inteligencji czy sposób 
życia. Według Le Bona mylił się Herbert 
Spencer twierdząc, że tłum to zsumowa-
nie i uśrednienie swych składników, nie 
jest tak, ponieważ powstają w nim dodat-
kowo nowe cechy. Przyczyn różnic w za-
chowaniu jednostki samodzielnej i jed-
nostki w tłumie autor upatruje w ludzkiej 
podświadomości. Pomimo iż ludzie posia-
dają różne poziomy rozwoju umysłowego 
w dalszym ciągu mają podobne instynkty, 
namiętności i uczucia. Ludzkie charaktery 
są do siebie podobne. Właśnie te nieświa-
dome cechy charakteru w tłumie stają się 
cechami ogólnymi, kierownikami zacho-
wań. Socjolog uważa, że w duszy zbio-
rowej traci znaczenie indywidualność 

13 j. Pyżalski, Agresja elektroniczna…, op. cit., s. 44.
14 P. Waglowski, Prawo w sieci. zarys regulacji internetu, wyd. helion, Gliwice 2005, s. 72.
15 m. Więckiewicz, Anonimowość w internecie…, op. cit., s. 258.
16 G. le bon, Psychologia tłumu, PWn, Warszawa 1994, s. 18.
17 ibidem, s. 19.
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jednostek i jej umysłowe właściwości. 
Autor wymienia trzy przyczyny powsta-
wania cech tłumu - pierwszą z nich jest 
deindywidualizacja jednostki rozumia-
na jako upust tych uczuć, myśli i zacho-
wań, które z pewnością byłyby stłumione 
działając w pojedynkę. Wpływ na to ma 
poczucie anonimowości uzyskane dzięki 
liczebności zgromadzenia. Osoba „…nie 
będzie panować nad sobą, bo znika z jej 
duszy poczucie odpowiedzialności, które za-
wsze hamuje jednostkę, tłum, będąc zawsze 
bezimienny, jest tym samym i nieodpowie-
dzialny”18. Rozumując na zasadzie prze-
ciwieństw zachowanie człowieka ulega 
w takiej sytuacji rozhamowaniu. Następ-
ną przyczyną powstawania cech tłumu 
jest zaraźliwość uczuć i czynów w zgro-
madzeniu, której się ulega ze względu na 
bycie częścią grupy. Kolejnym powodem 
według Le Bona najważniejszym jest na-
bywanie przez człowieka w tłumie cech 
przeciwnych do tych jakie każdy posiada 
z osobna (podatność na sugestie).Biorąc 
pod uwagę takie pobudki powstawania 
nowych cech w tłumie, które nie wyni-
kają z cech członków, człowiek w takiej 
sytuacji przestaje działać według własnej 
woli. Pod względem intelektualnym tłum 
jest ograniczony w stosunku do jednost-
ki, natomiast biorąc pod uwagę uczucia 
i czyny to ich wydźwięk lepszy lub gorszy 
zależy od okoliczności. Le Bon wyraża na-
wet pogląd, że każda jednostka gdy staje 
się częścią tłumu cofa się o kilka pozio-
mów w swoim rozwoju kulturowym po-
nieważ działa pod wpływem impulsów 
i emocji. Skoro owo zgromadzenie dzia-
ła emocjonalnie jest zarówno zdolne do 
działań pozytywnych i pożytecznych, ale 

również negatywnych a nawet noszących 
znamiona przestępstw19.

Internet nie wykreował nowego zna-
czenia pojęcia anonimowości. Zachowa-
nie użytkowników sieci, którzy zacho-
wują anonimowość można porównywać 
z zachowaniem człowieka w tłumie, 
który doświadczył deindywidualizacji, 
jest podatny na sugestie innych użyt-
kowników o podobnych zainteresowa-
niach, ale również ukazuje swoje cechy, 
których nie pokazałby w rzeczywisto-
ści. Komunikacja zapośredniczona może 
na jednostkę działać wyzwalająco spod 
presji społecznej odpowiedzialności. Po-
stawione ponad sto lat temu tezy, choć 
w niektórych miejscach brzmią przesta-
rzale, to wiele stwierdzeń świadczy o ich 
ponadczasowości.

4. WpłyW aNoNImoWoścI  
Na roZhamoWaNIe ZachoWań

Jako rozhamowanie według klasycznej 
koncepcji deindywidualizacji zawartej 
w tezach Le Bona można uznać zachowa-
nie charakteryzujące się utratą kontroli 
nad własnym zachowaniem. David Clar-
ke dodaje, „… teorie deindywidualizacji 
podkreślają znaczenie utraty wyróżnial-
ności i indywidualności, głosząc, że nasila 
to u jednostek skłonność do zachowań an-
tyspołecznych, gdy są częścią grupy a ich 
tożsamości nie można rozpoznać”20.. Psy-
cholog Philip Zimbardo opisując ludzką 
nieśmiałość założył, że ludzkie zachowa-
nie może charakteryzować zahamowanie 
rozumiane jako zachowanie które, jest 
wymuszane lub regulowane przez samo-
świadomość jednostki w której niepokój 
budzą sytuacje społeczne lub działania 

18 ibidem, s. 22.
19 ibidem, s.20- 24. 
20 d. clarke, zachowania prospołeczne i antyspołeczne, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 

Gdańsk 2005, s. 129.
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21 P. G. zimbardo, nieśmiałość. co to jest? jak sobie z nią radzić?, PWn, Warszawa 1994, s.39.
22 A. n. joinson, Przyczyny i skutki rozhamowanego zachowania w internecie, [w:] internet a psy-

chologia, Paluchowski W. j.(red.),PWn, Warszawa 2009, s. 138.
23 d. clarke, zachowania…, op. cit.,s. 123- 129.
24 j. barlińska, Wpływ kontaktu zapośredniczonego przez komputer na nasilenie zachowań anty-

społecznych i cyberprzemocy, „cyberprzemoc” 2009, nr 1 (26), s. 13. Pobrano ze strony: http://fdn.

pl/nr-1-26-2009-cyberprzemoc/(dostęp: 01.04.2015r.).
25 k. krejtz, j. m. zając, Psychologiczne aspekty wykorzystania technologii internetowych w na-

uczaniu, [w:] szkoła w dobie internetu, nowak A., Winkowska-nowak k., rycielska l.(red.),PWn, 

Warszawa 2009, s. 121- 137.
26 A. n. joinson, Przyczyny…,op. cit., s. 135-157.

podlegające ocenie innych ludzi.21 Odwra-
cając wyjaśnienie zahamowania ludzkich 
zachowań, rozhamowanie będzie miało 
miejsce gdy zachowanie nie będzie regu-
lowane samoświadomością a wręcz nie 
będzie podlegać filtracji ze względu na 
społeczną odpowiedzialność czy ocenę in-
nych ludzi. Adam N. Joinson podkreśla, że 
rozhamowanie w sieci można analizować 
w kontekście zachowania mniej pohamo-
wanego niż w realnym życiu. Według ba-
dacza zjawisko powinno być postrzegane 
jako: „…zachowanie charakteryzujące się 
wyraźną redukcją troski o skutki autopre-
zentacji oraz oceny innych”22. Począwszy 
od G. Le Bona badacze podkreślają istot-
ny wpływ anonimowości na zachowania 
ludzkie, w ostatnich dziesięcioleciach 
również na zachowania w przestrzeni 
wirtualnej. W przytaczanej już definicji 
francuski socjolog podkreśla, że tłum jest 
to zbiór „jakichkolwiek” a więc anonimo-
wych jednostek. Według Le Bona anoni-
mowość kreuje deindywidualizację, po-
nieważ liczebność zgromadzenia pozwala 
na poczucie bycia wyzwolonym spod pre-
sji indywidualnej odpowiedzialności, roz-
mycie samoświadomości, poczucie swego 
rodzaju siły umożliwiającej zachowania 
odmienne od tych przyjętych według in-
dywidualnych samoregulacji i systemów 
wartości. W badania prowadzonych przez 
psychologów społecznych w latach 70. 

ubiegłego wieku mechanizmy rozhamo-
wania przejawiały się jako większa skłon-
ność do zadawania innym bólu przez oso-
by przekonane o swojej anonimowości23. 
Julia Barlińska za J. Sulerem wskazuje, że 
rozhamowane zachowanie jest wynikiem 
zwiększonej świadomości własnego ja, 
wywołanego samotnym przebywaniem 
przed ekranem komputera a także po-
zostawania nieidentyfikowalnym przez 
innych użytkowników24. Krzysztof Krejtz 
i J. M. Zając potwierdzają, że odczuwanie 
anonimowości, mniejsze poczucie obec-
ności innych osób, w tym brak kontaktu 
wzrokowego z rozmówcą wyraźnie ogra-
nicza kontrolę własnego zachowania25. 
A. N. Joinson wskazuje badania, które 
potwierdziły, że konfrontując rzeczywi-
ste sytuacje z wirtualnymi wyższy po-
ziom „wyzwolenia słownego” ukazał się 
w grupach komunikujących się przez 
komputer26.

Jak zauważa Jacek Pyżalski często ano-
nimowość jako najważniejsza właściwość 
komunikacji zapośredniczonej przez kom-
puter jest nadużywana jako powszechna 
dla całej komunikacji internetowej a tak-
że jako cecha bardzo pożądana przez 
użytkowników. Ponadto należy pamiętać, 
że nie każde zachowania w internecie 
przejawiają rozhamowanie. Wynika to 
z komunikowania się jako identyfikowal-
na jednostka oraz świadomości tego, że 
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internet nie jest światem pozanormatyw-
nym (co nie jest powszechną właściwo-
ścią wśród internautów)27.

5. prZykłady roZhamoWaNego 
ZachoWaNIa W SIecI

Zachowania które cechuje rozhamowa-
nie rozumiane jako redukcja troski o oce-
nę innych oraz społecznej odpowiedzial-
ności mogą przejawiać się zarówno w wy-
miarze pozytywnym jak i negatywnym. 
J. Pyżalski, badacz agresji elektronicznej 
i cyberbullyingu, twierdzi, że rozhamo-
wanie zachowania jednostki w świe-
cie online ma miejsce, wtedy gdy osoba 
w znacznym stopniu odczuwa mniejsze 
ograniczenia, wynikające z bycia obser-
wowanym i ocenianym28. W takich sytu-
acjach mogą wystąpić zachowania przed-
stawione w poniższej tabeli.

Ponieważ komunikacja internetowa 
opiera się w dużym stopniu na kanale 
językowym, słowne wyzwolenie wyni-
kające z poczucia anonimowości może 
przejawiać się zarówno obszerniejszymi 
wypowiedziami, bardziej otwartymi, jak 
i formułowaniem nieformalnych komu-
nikatów w stosunku do nieznajomych 
lub zaczepianiem, celowym obrażaniem 
czy ukazywaniem swojej agresywnej 
postawy. Marta Juza analizując elitarne 
i masowe formy komunikacji interne-
towej zauważa, że osoby korzystające 
z elitarnych form (wymagających bar-
dziej zaawansowanych umiejętności ko-
rzystania z komputera), komunikują się 
często w grupach zamkniętych, ujawnia-
jąc swoją tożsamość, co sprzyja większe-
mu przestrzeganiu norm, konformizmo-
wi, przekazywaniu wyważonych opinii. 

tabela 1. podział rozhamowanych zachowań w Internecie
Zachowania podejmowane w kontekście „oswobodzenia się” Zachowania o negatywnym wydźwięku

•	bardziej otwarte dzielenie się swoją twórczością (teksty, 
nagrania, blogi, itp.),
•	odważniejsze wyrażanie własnych opinii, nawet gdy są 
niezgodne z opinią większości jakiejś grupy,
•	komunikowanie się w sposób bardziej otwarty  
i szczery, np. wyrażanie swojego niezadowolenia,
•	większa skłonność do przeglądania stron  
i wyszukiwania treści, które nie są aprobowane społecznie,
•	samoodkrywanie (ujawnianie siebie w wielu wymiarach), 
również nieznajomym,
•	poszukiwanie wsparcia i pomocy w sprawach, 
w których osoby nie odważyłyby się prosić 
 o pomoc w rzeczywistości,
•	bardziej śmiałe wyrażanie uczuć wobec drugiego 
użytkownika sieci, zarówno komunikowanie swoich ciepłych 
uczuć jak i bycie niemiłym,
•	lekceważenie powszechnych zwyczajów prywatności, 
mieszanie komunikatów zawodowych i osobistych, zamienne 
używanie języka specjalistycznego i kolokwialnego, 
•	słowne wyzwolenie

•	zaczepianie,
•	obrażanie,
•	działania antyspołeczne i agresywne, 
związane z dystrybucją informacji 
dotyczących innych ludzi (w tym 
szerokorozumiana agresja elektroniczna)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. N. Joinson, Przyczyny…, op. cit., s. 135-157; K. Krejtz, J. 
M. Zając, Psychologiczne aspekty…, op. cit., s. 121- 137; J. Pyżalski, Agresja elektroniczna…, op. cit., s. 
42-45; M. Więckiewicz, Anonimowość w Internecie…, op. cit., s. 257-267.
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29 zob. m. juza, elitarne i masowe formy komunikacyjnego wykorzystania internetu, [w:] re: in-

ternet- społeczne aspekty medium, jonak ł. i in.(red.), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 

Warszawa 2006, s. 43-75.
30 m. juza, elitarne i masowe…, op. cit., s. 69.
31 j. Pyżalski, Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży, Gdańskie Wydawnictwo Psycholo-

giczne, sopot 2011, s. 52-54.

Masowe formy to głównie wypowiedzi 
anonimowe na różnego rodzaju forach, 
czaty, wyrażanie komunikatów w miej-
scach niewymagających rejestrowania 
się, (często w praktyce jest to przedsta-
wienie swojej przychylnej lub nie opi-
nii i nie pojawianie się więcej w danym 
miejscu). W takich sytuacjach poczucie 
anonimowości sprzyja wyrażaniu ra-
dykalnych poglądów, agresywnych ko-
munikatów, formułowaniu wypowiedzi 
obraźliwych czy zaczepnych.„Mówiony 
język pisany”29, który jest charaktery-
styczny dla Internetu używany w elitar-
nych formach komunikacji internetowej 
różni się od tego stosowanego w odmia-
nach masowych. Elitarne formy komuni-
kacji związane są z wysoką kompetencją 
językową rozmówców, językiem zbli-
żonym do oficjalnego języka polskiego. 
Prowadzone rozmowy zachowują normy 
językowe ( interpunkcja, stosowanie du-
żych liter, przestrzeganie reguł ortogra-
ficznych) a odstępstwa charakteryzuje 
raczej świadoma zabawa słowami. Na 
poparcie swoich wypowiedzi przyta-
czane są różne argumenty, odwołania 
do faktów czy wiedzy naukowej. Język 
który charakteryzuje masowe formy ko-
munikacji internetowej zawiera wiele 
skrótów, neologizmów i eksperymentów 
językowych (np. celowe łamanie norm ję-
zykowych).W wypowiedziach przeważa 
styl potoczny, pojawiają się błędy orto-
graficzne i gramatyczne. W rozmowach 
często górę biorą emocje i kończą się one 
wzajemnym obrzucaniem wyzwiskami 
i wulgaryzmami (tzw. wojna na obe-

lgi). W towarzyskich czatach dyskusja 
polega raczej na rzucaniu haseł, pytań, 
ofert (np. z podtekstem seksualnym), 
których użytkownicy raczej nie zakomu-
nikowaliby podczas dyskusji w realnym 
świecie30. Często masowe formy komu-
nikowania internetowego przeradzają 
się w stosowanie agresji elektronicz-
nej wobec nieznajomych. Agresja tego 
typu może wyzwalać się w dyskusjach 
na forum i przeradzać w ostrą wymia-
nę zdań (obrzucanie wyzwiskami) osób 
o odmiennych poglądach. Ponieważ roz-
mówcy czują się anonimowi, łatwiej im 
komunikować się w obraźliwy sposób31. 
W pewnym stopniu za odpowiednik za-
proponowanego przez M. Juzę podziału 
na elitarne i masowe formy komunikacji 
internetowej, można przyjąć podział na 
jawne i anonimowe formy takiej komu-
nikacji (jeżeli jako przedmiot rozróżnie-
nia przyjęty zostanie sposób wyrażania 
komunikatów).

Rozhamowane zachowanie czyli 
zmniejszona odpowiedzialność za swoje 
działania może implikować wiele dys-
funkcjonalnych zachowań wśród mło-
dych ludzi, których osobowość społecz-
na (rozumiana jako zespół cech wpły-
wających na postępowanie jednostki, 
nabytych w trakcie wychowania) nie 
jest w pełni wykształcona. Natomiast 
jak donoszą różne badania to właśnie 
wśród młodzieży odsetek osób korzy-
stających z Internetu jest najwyższy. 
Badanie społeczeństwa informacyjnego 
w Polsce w 2014 roku przeprowadzone 
przez Główny Urząd Statystyczny, uka-
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zało że w grupie osób w wieku 12 do 
15 lat regularnie z Internetu korzystało 
95,4 % młodych ludzi32. Mizuki Ito- ja-
pońska badaczka zastosowania nowych 
mediów33 wśród młodych ludzi pisze, że 
media (w tym Internet) są dla młodzieży 
oznaką kreowania stylu i ukazania wła-
snej tożsamości a także ustalenia swo-
jej pozycji wśród rówieśników. Oznacza 
to, że młody człowiek jest postrzegany 
w grupie przez pryzmat umiejętnego 
korzystania z mediów i w ten sam spo-
sób postrzega innych. Z tego względu 
nowe media mają na młodego człowieka 
ogromny wpływ. Wiele osób, które tylko 
powierzchownie znają funkcjonowanie 
nowych mediów twierdzi, że zrewolu-
cjonizowały one zachowanie młodzieży. 
Nie jest to prawdą. Młodzież wykorzy-
stuje nowe media do realizacji trady-
cyjnych zachowań, jednak przy użyciu 
nowych technologii34. Internet stwarza 
wiele możliwości, jest nieograniczonym 
źródłem informacji, kontaktów, rozwo-
ju osobistego itp., jednak jest również 
przestrzenią różnych zagrożeń. Wielu 
badaczy jako rozhamowane zachowania 
o negatywnym wydźwięku podaje akty 
agresji elektronicznej, ponieważ młodzi 
ludzie zachowując anonimowość i nie 
identyfikowalność, częściej podejmują 
się zachowań dysfunkcjonalnych, nie ba-
cząc na późniejsze konsekwencje.

podSumoWaNIe
Pomimo rosnącego znaczenia ujaw-

niania swojej tożsamości w wirtualnym 
świecie, aprobowania podpisania się 
imieniem i nazwiskiem pod swoją wy-
powiedzią lub tworzenia swego rodza-
ju reputacji wokół pseudonimu, poczu-
cie anonimowości w dalszym ciągu jest 
wyrażane w sposobie komunikowania 
się. Pozostając oddzielonym ekranem 
monitora osoby w mniejszym stopniu 
poświęcają uwagę innym uczestnikom 
komunikacji. Niski poziom odczuwania 
obecności innych osób spowodowany 
jest brakiem bezpośredniego kontaktu 
z rozmówcą w tym brakiem natych-
miastowego sprzężenia zwrotnego. 
Anonimowość jak i słabe odczuwanie 
obecności odbiorców komunikatów 
implikują obniżoną kontrolę własnego 
zachowania35. Środowisko w którym 
człowiek funkcjonuje wpływa na jego 
zachowanie, natomiast w Internecie 
mechanizm taki nie zachodzi gdy jed-
nostka nie przedstawia swojej tożsa-
mości36.

Chociaż u podłoża rozhamowania 
w komunikacji zapośredniczonej leżą jej 
specyficzne cechy m.in. anonimowość, 
to zjawisko istniało zanim rozpowszech-
niły się nowe media i wynika z podsta-
wowych mechanizmów tłumaczących 
ludzkie zachowanie.
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Otwarte usta w wirtualnym świecie 
(w kontekście komunikacji zapośredni-
czonej przez komputer możemy mówić 
raczej o „nieskrępowanych dłoniach”) są 
dużym przejawem wolności człowieka. 
Możliwość swobodniejszego komuniko-
wania się staje się również dużym wy-
zwaniem dla rzeczywistości. Zadaniem, 
które mają do spełnienia użytkownicy 
sieci jest uświadomienie sobie, że świat 
wirtualny nie jest przestrzenią oderwaną 
od rzeczywistości. Działania podejmowa-
ne w Internecie jak najbardziej mają swo-
je realne konsekwencje. 

StreSZcZeNIe
Anonimowość jest jedną z najważniej-

szych cech komunikacji zapośredniczonej 
przez komputer, czyli komunikacji w któ-
rej osoby porozumiewają się za pomocą 
technologii komunikacyjnych wspoma-
ganych komputerowo. Anonimowość 
sprawia, że tożsamość danej jednostki 
pozostaje ukryta, nawet gdy podejmuje 
ona działania na forum publicznym. Dzię-
ki anonimowości, uwaga innych uczest-
ników komunikacji zostaje zwrócona na 
treść przekazu bez odniesienia do jej au-
tora, tym samym bez poczucia przez nie-
go odpowiedzialności za komunikat. Już 
pod koniec XIX w. Gustaw Le Bon opisał 
ludzkie zachowania wynikające z pozo-
stawania nieidentyfikowalnym w zbioro-
wości. Według socjologa w takiej sytuacji 
jednostka ulega deindywidualizacji czyli 
braku odczuwania indywidualnej odpo-
wiedzialności za swoje zachowanie. Po-
cząwszy od Le Bona badacze podkreślają 
duży wpływ poczucia anonimowości na 
zmianę zachowania ludzkiego, w ostat-
nich dekadach również na zachowania 
w wirtualnym świecie. Rozhamowanie 

zachowań w Internecie można analizo-
wać jedynie w odniesieniu do zachowań 
mniej pohamowanych niż ma to miejsce 
w rzeczywistości. Redukcja troski o ocenę 
innych oraz społeczną odpowiedzialność 
może wyrażać się zarówno w działaniach 
o charakterze pozytywnym jak i nega-
tywnym, prowadząc niekiedy do agresji 
elektronicznej.

Summary
A sense of anonymity as a factor in the 

disinhibition on the Internet.
Anonymity is one of the most important 

features of computer-mediated communi-
cation, it is communication in which peo-
ple communicate using computer-aided 
communication technologies. Anonymity 
makes the identity of the entity remain 
hidden, even if it takes action on a public 
forum. Thanks to anonymity, attention of 
other participants of communication is 
directed on the content of the message 
without referring to the author, who as 
a result, doesn’t have to feel responsible 
for the message. At the end of the nine-
teenth century Gustav Le Bon described 
human behavior as a result of being in 
an unidentifiable community. According 
to the sociologist, in that situation, the 
behavior is deindividuation, it is a lack of 
sense of individual responsibility for their 
behavior. Starting from Le Bon, research-
ers emphasize big impact of the sense of 
anonymity on changing human behavior 
and, in recent decades, on the behavior 
in the virtual world. Disinhibition behav-
ior on the Internet can be analyzed only 
with regard to the behavior of less inhib-
ited nature than in reality. Not being con-
cerned about being judged by the society 
can be expressed both in the activities of 
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a positive and negative manner, some-
times leading to online aggression.
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Wielkość człowieka nie jest uwarunkowana tym, jak wiele 

bogactwa on nabywa, lecz tym, jak bardzo jest uczciwy 

i zdolny do wywierania pozytywnego wpływu na innych. 

(Bob Marley)
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WAm, kraków 2006, s. 6.
2 ibid., s.7

WStęp
Zakony misyjne, odegrały niezwykle 

ważną rolę życiu społeczności obu Ame-
ryk. W procesie chrystianizacji rdzen-
nej ludności w Ameryce pionierami byli 
franciszkanie, którzy misyjną troską już 
w pierwszej połowie XVI wieku objęli 
oba amerykańskie kontynenty. Natomiast 
w drugiej połowie wieku XVI w dzieło 
duchowej przemiany włączył się nowo 
powstały zakon Towarzystwa Jezusowe-
go1. Zakon ten powstał w 1534 roku w Pa-
ryżu i czekał sześć lat, aby papież Paweł 
III zatwierdził nowe zgromadzenie, które 
szybko objęło swoim zasięgiem całą Euro-
pę, a niebawem również inne kontynenty, 
w tym Amerykę Południową. Jezuici przez 
ponad dwieście lat, od połowy wieku XVI, 
aż do kasaty zakonu w 1773, dotarli do 
prawie do wszystkich zakątków naszego 

globu począwszy od krajów europejskich, 
poprzez Indie, Chiny, Filipiny, aż do Mek-
syku i Peru2. Bracia zakonu Towarzystwa 
Jezusowego pozostawili w amerykań-
skich wioskach misyjnych przebogatą 
spuściznę. Do dzisiaj przetrwały budowa-
ne przez misjonarzy i Indian kościoły oraz 
wspaniała idea społeczna budowania or-
ganizmu państwowego w oparciu o ide-
ały ewangeliczne. Owa idea zakładania 
wiosek indiańskich w izolacji od świata 
zewnętrznego, często przyrównywana do 
utopijnych wizji Francisa Bacona w jego 
Nowej Atlantydzie, idealistycznych po-
mysłów autora „Utopii” Tomasza More’a, 
czy też do założeń platońskiego państwa 
idealnego, warta jest bardziej pogłębio-
nej refleksji.

W kontekście rozważań niniejszej pra-
cy chciałabym, zanalizować fenomen 

Ur. 07.07.1976 r. w Krakowie. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, 
a obecnie studentka stacjonarnych studiów doktoranckich na kierunku kulturoznawstwo na Wydzia-
le Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie. Obszarem zainteresowań badawczych dokto-
rantki jest kultura romska, a w szczególności jej obecność w mediach elektronicznych. Naukowo in-
teresuje się kulturotwórczymi i kulturowymi aspektami społecznej egzystencji człowieka, socjologią 
małych grup społecznych, psychologią tłumu oraz turystyką kulturową. Swoje pasje pozanaukowe 
realizuje w ramach Europejskiego Forum Inicjatyw Społecznych. Prywatnie wolontariuszka, miło-
śniczka podróży dalekich i bliskich oraz sztuki ludowej.

kulturOtWórczA FunkcjA 
dziAłAlnOści misyjnej 

tOWArzystWA jezusOWeGO 
nA PrzykłAdzie redukcji 

PArAGWAjskich
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3 k. łagoda- kaźmierska, Metody ewangelizacji w jezuickich redukcjach indian Moxo (1681 – 1767), 

,,studia i materiały” 2007, nr 101, s. 9.
4 P. nawrot (red.), Redukcje Jezuickie (1609 – 1767). Wybrane dokumenty, ,,kościół w Ameryce hisz-

pańskiej”, tom i, Poznań 2009, s. 11-13.
5 sarnacki, Redukcje paragwajskie – utopijna ingerencja kulturowa? 1609 -1767, ,,Przegląd religio-

znawczy” 2012, nr 1(243), s. 33.
6 j. Gać, ewangelizacja indian guarani, „miejsca święte” 2007, nr 10, s. 8–12.

społeczno-religijno-kulturowy, jakim były 
redukcje peruwiańskie oraz wykazać, że 
w wyniku oddziaływania chrześcijańskiej 
religii i kultury krzewionej przez jezuic-
kich misjonarzy na autochtoniczną kultu-
rę i tradycję ludów Ameryki miało miejsce 
powstanie nowej kultury – współcześnie 
nazywanej ,,kulturą misyjną” lub ,,kul-
turą redukcji”3. Ponad to pragnę zwrócić 
szczególną uwagę i scharakteryzować 
istotną cechę dynamicznie rozwijającego 
się zakonu, a mianowicie zdolność mi-
sjonarzy do dostosowania metody pracy 
apostolskiej do bardzo nieraz trudnych 
warunków, w jakich przyszło im działać. 
Ameryka Południowa bowiem, znacznie 
różniła się od Dalekiego Wschodu, na 
przykład Chin, gdzie zakonnicy zetknęli 
się z wysublimowaną kulturą i wysoko 
rozwiniętym systemem religijno-filo-
zoficznym, czy też od krajów Europy 
Środkowej, na przykład protestanckiego 
Śląska, gdzie jezuici musieli się skonfron-
tować z wymagającymi i bardzo dobrze 
wykształconymi innowiercami. Misja 
w Ameryce natomiast była zupełnie inna. 
Wymagała bowiem, stawienia czoła lu-
dom bytującym na poziomie cywilizacji 
kamienia, kultywującym wielobóstwo, 
poligamię, często kazirodztwo, a nawet 
kanibalizm.

Praca jezuitów z autochtonicznymi 
społecznościami w Ameryce obejmowa-
ła ludność należącą głównie do plemion 
Guarani, Moxo i Chiguito, ale nie ograni-
czała się jedynie do terenów misyjnych, 
gdyż również w hiszpańskich miastach 

Ameryki (Cuzco, Lima, La Plata), jezuici 
prowadzili szkoły dla dzieci i młodzieży 
przygotowując ich wychowanków do peł-
nienia ważnych funkcji społecznych4.

1. pocZątkI redukcjI - ryS hIStorycZNy
Okres hiszpańskiej konkwisty dla In-

dian Ameryki Południowej to czas chaosu 
i utraty wolności. Polityka prowadzona 
przez Hiszpanów, ale i również Portugal-
czyków doprowadziła do przymuszania 
Indian do pracy na plantacjach w skan-
dalicznych warunkach, co zaowocowa-
ło nadumieralnością wśród rdzennej 
ludności i zmniejszeniem rozrodczości 
Indian5. Wszystkie instytucje Kościelne 
w Nowym Świecie były również podda-
ne Koronie Hiszpańskiej i od niej zależ-
ne. Działalność misyjna zakonu jezuitów 
w Ameryce Południowej przypada na lata 
1550-1767. Zostali oni zaproszeni do No-
wego Świata przez władze lokalne, a ich 
praca początkowo miała wspomóc miej-
scowych biskupów w prowadzeniu dzia-
łalności duszpasterskiej wśród koloni-
zatorów. Budowali więc własne kościoły 
w większych miastach, zakładali szkoły, 
kolegia, seminaria, prowadzili rekolekcje, 
głosili nauki i kazania, urządzali religijne 
występy oraz kształcili zarówno Hiszpa-
nów, jak i Kreolów6. W zamian za pomoc 
i posługę liturgiczną obdarowywani byli 
ziemią, na której stawiali swoje kościoły. 
Jednakże wskutek otwartej krytyki nie-
ludzkiego traktowania Indian przez ko-
lonistów, dość szybko zakonnicy popadli 
w konflikt z lokalnymi władzami i mu-
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7 encyklopedia chrześcijańska. historia i współczesność. 2000 lat nadziei, h. Witczyk (red.), kielce 2000, 

s. 629. 
8 ibid., s. 33.
9 lugon, chrześcijańska komunistyczna Republika guaranów 1610-1678, Warszawa 1971, s. 329.
10 A. sarnacki, Redukcje paragwajskie…op.cit., s. 35.
11 t. krasowska, kultura muzyczna baroku misyjnego, ,,kwartalnik naukowy Fidesetratio” 2012, nr 

3(11), s. 83. 
12 A. sarnacki, Redukcje paragwajskie…op.cit., s. 31.

sieli opuścić swoje ziemie. W zamian za 
obietnicę płacenia podatków otrzymali 
jednakże pozwolenie na zakładanie misji 
wśród ludności autochtonicznej, groma-
dząc rozproszone plemiona indiańskie 
w wioskach misyjnych, zwanych reduk-
cjami i oddzielając je od wpływu białych 
osadników. Redukcje, z hiszp. reducciones, 
czyli osady w których, gromadzono lud-
ność tubylczą7, miały za zadanie otoczyć 
opieką religijną Indian i stworzyć im jak 
najbardziej komfortowe warunki do ży-
cia. Towarzystwo Jezusowe założyło re-
dukcje na terenach Meksyku, Gwatemali 
i Peru. Jednakże największym sukcesem 
w tym Świętym Eksperymencie, jak go 
zwano, okazały się redukcje w środkowej 
części Ameryki Południowej - mini pań-
stwo Indian Guarani, obecnie znajdujące 
się na styku trzech państw: Paragwaju, 
Argentyny i Brazylii. 

Do ojczyzny Guaranów, w dorzeczu 
Parany, Hiszpanie dotarli w 1516 r. pod 
wodzą Jana Diaza del Solis, a w 1609 r. 
została założona, przez włoskiego zakon-
nika Marciela del Lorenzana, redukcja San 
Ignacio Guazú, która dała początek tzw. 
Republice Guarańskiej, politycznie zależ-
nej od Korony Hiszpańskiej, ale posiada-
jącej autonomię gospodarczo-administra-
cyjną8. Jezuicki historyk François-Xavier 
Charlevoix podkreśla, iż jezuici od same-
go początku pojawienia się w Ameryce 
planowali ,,odtworzyć w tym barbarzyń-
skim kraju najpiękniejsze dni początków 
chrześcijaństwa9, i dlatego głównym ich 

zamierzeniem było ,,ucywilizowanie” 
i chrystianizacja autochtonów.

Indianie decydowali się na zamieszkanie 
w misjach z wielu powodów. Po pierwsze, 
jezuici szanowali w dużym stopniu ich 
autonomię, pozostawiając im możność 
decydowania o sposobie funkcjonowania 
redukcji i równocześnie zapewniając do-
bre warunki bytowania. Po drugie, praca 
i mieszkanie w wiosce misyjnej umożli-
wiało im uniknięcie niewolniczej pracy 
dla niejednokrotnie bardzo okrutnych 
kolonizatorów na plantacjach. I wreszcie 
po trzecie, redukcje chroniły ich przed po-
lowaniami na niewolników oraz atakami 
innych plemion indiańskich10.

W roku 1750 w kilkunastu redukcjach 
zamieszkiwało ok. 100 tys. Indian11, 
a w szczytowym okresie rozkwitu, na po-
czątku XVIII wieku, istniało co najmniej 
kilkadziesiąt redukcji zamieszkiwanych 
– według rozmaitych szacunków – przez 
około 100 do 300 tysięcy autochtonów12.

2. NA POGRANICZU DWóCH 
KULTUR - PROCES TRANSKULTURACJI 
W REDUKCJACH

Społeczność Guarani, charakteryzująca 
się dużą homogeniczność kulturową, jako 
grupa etniczna licząca sobie ok. 3 tys. lat, 
funkcjonowała w oparciu o życie wspól-
notowe, gdzie tradycja i rodzina pełniły 
funkcję prymarne. Rodzina miała u nich 
charakter patrylinearny, a wewnątrz niej 
funkcjonował tradycyjny podział na role 
męskie i żeńskie. Jej etap rozwoju można 
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by określić jako okres przejściowy między 
zbieractwem i łowiectwem, a rolniczym, 
na poły osiadłym, na poły nomadycznym 
trybem życia13. Guarani nie mieli wyso-
ko rozwiniętej hierarchii społecznej14. 
Do najważniejszych funkcji pełnionych 
wewnątrz społeczności należały: funk-
cja kacyka, który reprezentował wspól-
notę w relacjach zewnętrznych, a jego 
organem doradczym była starszyzna; 
szamana, czyli przewodnika duchowego 
Indian, a zarazem lekarza i czarownika 
oraz proroka, czyli przewodnika ducho-
wego Indian uznawanego za walczącego 
ze złem półboga. Indianie byli religijni. 
Wedle ich wierzeń, cały świat zamiesz-
kiwany był przez istoty ponadnatural-
ne. Wierzyli, iż świat został stworzony 
przez najwyższego Boga, Nande Ru Vusu, 
a miejscem ich kultu była świątynia poło-
żona w centralnym miejscu wioski.

Misjonarze, którzy się pojawili na zie-
miach Indian byli nie tylko obcy etnicznie 
i rasowo, ale i kulturowo, społecznie i cy-
wilizacyjnie, dlatego też powstanie pierw-
szych redukcji było aktem graniczącym 
z heroizmem, często okupionym krwią za-
konników, gdyż w pierwszym okresie po-
wstawania misji wielu z nich swoją pracę 
ewangelizacyjną przypłaciło życiem15.

Ubogacenie ludności tubylczej w war-
tości kulturowe i duchowe wymagało 
wiele cierpliwości i wręcz tytanicznej 
pracy. Jezuici rozumieli potrzebę dosto-
sowania metod do warunków lokalnych, 
dlatego tez zbierali dane o funkcjonowa-
niu każdej ze swoich misji i przygoto-
wywali opracowania dla kurii rzymskiej 
w postaci instrukcji i zaleceń, które po-
tem służyły innym misjonarzom. To, co 
wyróżniało pracę jezuitów na tle innych 
zakonów prowadzących działalność mi-
syjną, to wyjątkowy szacunek dla kultury, 
tradycji i obyczajów rdzennej ludności, 
które choć niewątpliwie były prymityw-
ne, to jednak stanowiły pewną wartość 
kulturową, opartą o system przekonań, 
norm i rytuałów będących dziełem wielu 
pokoleń. Jezuici zatem, starali się przy-
stosować dziedzictwo kulturowe Indian 
do nowego chrześcijańskiego modelu 
życia. Na skutek tychże działań indiań-
ska kultura zaczęła podlegać procesowi 
przekształcania (transkulturacji16). Proces 
ten, jak zauważa Katarzyna łagoda-Kaź-
mierska, przebiegał trójstopniowo. Naj-
pierw następowała adaptacja wartości 
chrześcijańskich i wcielenie ich do lokal-
nej kultury, potem eliminacja niektórych 
obyczajów i tradycji (najczęściej tych nie-
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zgodnych z doktryną Kościoła lub rażąco 
naruszających chrześcijańskie wartości), 
a na koniec następowała modyfikacja 
tego, co w autochtonicznej kulturze pozo-
stało, aby mogło narodzić się coś nowego, 
lepszego17. 

Ten sposób postępowania jezuitów miał 
swoją genezę już we wskazaniach św. 
Ignacego Loyoli, który dał ideologiczny 
początek fundamentalnej dziś zasadzie 
misyjnej, jaką jest inkulturacja – termin 
pokrewny transkulturacji18. Za czasów 
Loyoli nie była ona oczywiście tak nazwa-
na i doprecyzowana, ale niewątpliwie to 
on stworzył jej podwaliny zalecając swo-
im współbraciom adaptację do ludzi i do 
okoliczności w jakich się znajdują, w celu 
pozyskania sympatii i zaufania społeczno-
ści lokalnej, co miało pomóc zaprowadzić 
ich do Boga19. Dlatego też misjonarze sta-
rali się w swojej pracy dostosować praw-
dy Ewangelii do określonych warunków 
geograficznych, klimatycznych i kulturo-
wych oraz starać się głosić Słowo Boże za 
pomocą prostego i zrozumiałego języka. 
Teologiczne uzasadnienie inkulturacji 
kryje się bowiem, w tajemnicy Wcielenia: 
Bóg w osobie Jezusie Chrystusa zbliża się 
do człowieka, akceptując jego naturę, ale 
odrzucając grzech. 

Jednym z największych problemów, 
jakiemu musieli stawić czoła misjonarze 
była mnogość języków, jakimi posługi-

wali się Indianie. Początkowo jezuici 
korzystali z tłumaczy, ale bardzo szyb-
ko ich najważniejszym zadaniem stało 
się przyswojenie miejscowych języków 
i ich narzeczy. Podczas Trzeciego Synodu 
w Limie nawet nakazano uczenia mo-
dlitw i pieśni w językach lokalnych, co 
tez skwapliwie czynili jezuiccy zakon-
nicy. Ich wkład w lingwistykę był nie-
oceniony, gdyż to dzięki nim powstały 
słowniki i podręczniki gramatyki do na-
uki języków autochtonów20. Dzięki temu 
język Indian Guarano nie tylko ocalał, ale 
jak podkreślają historycy, jezuicka pra-
ca przyczyniła się do tego, że ich język 
w Paragwaju zachował status drugiego 
oficjalnego języka21.

Poznanie języka umożliwiało jezuitom 
zrozumienie kultury autochtonów. Kiedy 
ten pierwszy krok mieli już za sobą, roz-
poczęli długą drogę do zdobycia zaufania 
mieszkańców redukcji, poprzez obdaro-
wywanie ich podarkami w postaci ubrań 
i przedmiotów użytkowych, z którymi 
Indianie nie mieli wcześniej styczności 
oraz poprzez prezentowanie im symboli 
religijnych, które Indianie zawsze ota-
czali szacunkiem. Kolejnym krokiem, jaki 
podejmowali misjonarze była praca na 
rzecz rozwoju kulturalnego Indian, któ-
rą rozpoczynano od wzbudzenia przeko-
nania o posiadaniu godności ludzkiej, co 
w prostej linii powinno prowadzić do za-
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przestania zwyczajów niegodnych czło-
wiekowi, takich jak: składanie ofiar z lu-
dzi, akceptowanie związków poligamicz-
nych i kazirodczych, uśmiercanie żon, 
czy nadmierne spożywanie alkoholu.

Równocześnie misjonarze nie ingero-
wali w akceptowalne elementy kultury 
indiańskiej, takie jak: istniejąca, we-
wnątrzplemienna hierarchia społecz-
na, język, stroje, ozdoby, tańce i śpiewy 
rytualne, czy też ceremonie związane 
z zaślubinami lub pogrzebami, pod wa-
runkiem, że nie łączyły się one z kultem 
pogańskim. Często podczas chrześcijań-
skich uroczystości religijnych były wy-
konywane tańce autochtoniczne przy 
akompaniamencie tradycyjnych instru-
mentów muzycznych, w lokalnych stro-
jach, bogato zdobionych piórami i na-
szyjnikami22. 

Drugi Synod w Limie nakazał misjona-
rzom niszczenie indiańskich miejsc kul-
tu, będących siedzibą czczonych bóstw 
i ustawianie krzyży w ich miejsce, ale 
równocześnie zakazał profanacji i grabie-
ży grobów indiańskich i zalecił ich ochro-
nę przed przybyszami z Europy żądnymi 
bogactw i klejnotów23. 

W kolejnej fazie rozwoju redukcji je-
zuici rozpoczęli edukację autochtonów, 
ucząc czytania, pisania, liczenia, muzyki, 
a potem higieny, produkcji żywności, ho-
dowli zwierząt oraz stosowania nowych 
narzędzi w rolnictwie i rzemiośle24.

 

4. ora et labora – feNomeN 
SpołecZNo-relIgIjNo-goSpodarcZy 
redukcjI 

Redukcje rozwijały się przez prawie 
150 lat. Każda z nich posiadała autono-
mię, ale jako państwo-miasto wchodziła 
w skład imperium hiszpańskiego. Władzę 
sprawowała wybierana przez Indian rada 
oraz urzędnicy pod kuratelą jezuitów. 
W redukcjach był dość łagodny system 
penitencjarny, w którym najsurowszą 
karą mogło być wygnanie. Posiadały one 
również własne wojsko, które było w sta-
nie skutecznie odpierać ataki, głównie ze 
strony kolonistów portugalskich napa-
dających na misje, w celu uprowadzenia 
Indian25.

Wszystkie redukcje budowano według 
modelu, przypominającego hiszpańskie 
pueblo, z placem w miejscu centralnym 
wioski, obok którego wznoszono okazały 
kościół z domem dla misjonarzy, szkołą, 
domem sierot i wdów oraz inne budynki 
użyteczności publicznej, takie jak ratusz, 
czy spichlerz26. Od placu odchodziły sze-
rokie ulice, przy których znajdowały się 
architektonicznie jednorodne domy In-
dian. Każda wioska miała własne warsz-
taty rzemieślnicze (kuźnie, odlewnie, gar-
barnie, cegielnie), młyn, tartak, warzyw-
niki, sady, a czasami nawet, nad brzegiem 
rzek, budowano stocznie27. W wioskach 
misyjnych rozwijało się tkactwo, snycer-
stwo, garncarstwo, ludwisarstwo. Istniały 
również drukarnie, w których wydawano 
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książki w języku guarani28. Ponad to każ-
da wioska miała wodę bieżącą oraz odpo-
wiedni system dróg i mostów.

Jezuici przyjęli założenie, iż warunkiem 
owocnej ewangelizacji Indian jest zapew-
nienie im odpowiedniego zaplecza ekono-
micznego, dlatego też postawili na rolnic-
two, które stanowiło podstawę gospodar-
ki redukcji. Jak wiemy z zapisów ojca Jose 
Cardiela, jezuity, który wiele lat przeby-
wał w redukcjach, hodowano tam bydło 
i uprawiano zboże, kukurydzę, maniok, 
słodkie ziemniaki, fasolę, orzeszki ziem-
ne, banany, tytoń, indygo, bawełnę oraz 
wreszcie wspaniały napój yerba mate, 
który później stał się głównym towarem 
eksportowym redukcji29, Powszechny 
szacunek budził fakt, iż mimo braku rud 
żelaza, czy wyszkolonych rzemieślników, 
redukcje były w stanie wytwarzać meble, 
instrumenty muzyczne, broń palną, zega-
ry, dzwony, organy a nawet statki, osią-
gając wysoki stopień uprzemysłowienia, 
niewiele ustępujący osiągnięciom euro-
pejskim w XVII w. 

Fenomen redukcji polegał na zorganizo-
waniu harmonijnie życia wspólnotowego 
na silnych podwalinach ekonomicznych, 
religijnych i kulturalnych. Misje były bo-
wiem niezależnymi organizacjami, za 
które ponosili odpowiedzialność wszyscy 
mieszkańcy, pracując na ich utrzymanie30. 
Na polach należących do każdej wioski 
pracowali wspólnie wszyscy jej mieszkań-
cy, a uzyskane plony stanowiły własność 
całej wspólnoty, albowiem własność pry-
watna, jako taka, nie istniała. Budynki 
użytku publicznego oraz środki transpor-
tu były również własnością wspólną. Nie 

używano też pieniądza, a handel odbywał 
się w barterze, gdzie rolę waluty pełniły 
towary wymienne, głównie yerba mate, 
miód i kukurydza. 

Misjonarze dbali o wszechstronną edu-
kację i rozwój duchowy swoich podopiecz-
nych, a zapewniając im godziwe warunki 
życia mogli skupić się na faktycznej pracy 
ewangelizacyjnej. Proces ewangelizacji 
Indian przebiegał trzyetapowo. W pierw-
szej fazie tubylcy byli przygotowywani do 
słuchania Dobrej Nowiny i nawiązywali 
kontakty z misjonarzami, istotą drugiego 
etapu był chrzest, w trzecim natomiast 
miała miejsce katechizacja po chrzcie31.

W praktyce wyglądało to następująco: 
po zdobyciu życzliwości Indian misjona-
rze zapoznawali autochtonów z osobą 
Jezusa Chrystusa oraz opowiadali o nie-
śmiertelności duszy i życiu wiecznym, 
aby zachęcić do porzucenia pogańskich 
obyczajów. Starali się to robić w sposób 
bardzo ekspresyjny, oddziałujący na wraż-
liwą indiańską psychikę, prezentując przy 
tym chrześcijańskie symbole religijne. 
Potem następowała edukacja przedchrz-
cielna, przygotowująca do sakramentu, 
która obejmowała naukę podstawowych 
prawd wiary, przykazań i modlitw. Po 
przyjęciu chrztu katechizacja stawała 
się bardziej szczegółowa i odbywała się 
w podniosły sposób w świątyni lub na 
głównym placu, w przypadku jej braku. 
Nauczanie odbywało się głównie w nie-
dziele i święta, a w przypadku dzieci co-
dziennie. Eucharystia była celebrowana 
każdego dnia, Msze święte odbywały się 
trzy razy w tygodniu, a towarzyszyły im 
występy solistów i chórów. W redukcjach 
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uroczyście celebrowano kult maryjny, or-
ganizowano wspaniałe procesje, a nawet 
sztuki teatralne32. Z biegiem czasu nawró-
ceni Indianie stali się zdolni do przyjmo-
wanie świeceń kapłańskich i tak powstały 
pierwsze kolegia-seminaria dla autochto-
nów, gdzie wykładano łacinę, doktrynę 
chrześcijańską i teologie moralną. 

5. Kultura mISyjNa oWocem 
eWaNgelIZacjI

Kultura redukcji to szereg zjawisk, któ-
re rozgrywały się równocześnie na wielu 
płaszczyznach. Najbardziej oczywistym 
przejawem nowej kultury była przemiana 
na polu religijno – duchowym. Autochto-
ni bowiem przejęli religię kardynalnie 
odmienną od swoich wierzeń zachowu-
jąc elementy tradycyjnej obrzędowości 
w postaci strojów, muzyki, tańca czy też 
niektórych ceremonii. Ślady działalności 
misjonarzy w redukcjach amerykańskich 
przetrwały po dziś dzień. Gdy w 1984, po 
217 latach nieobecności, jezuici powrócili 
do dawnej redukcji w San Ignacio de Mo-
xos, okazało się, że zachowała się świą-
tynia przez nich wzniesiona, (jako jedyna 
w okolicy przetrwała), oraz wiele oznak 
zachowania w pamięci zbiorowej dawnej 
obrzędowości, na przykład obchodzone-
go przez Indian od 300 lat festynu ku czci 
św. Ignacego33.

Jednakże Kultura misyjna to nie tylko 
transcendentalny wymiar pracy ewange-
lizacyjnej na misjach amerykańskich, ale 
i materialne artefakty. Indianie okazali się 
bowiem nie tylko świetnymi rzemieślni-
kami, ale i mogli pochwalić się wielkimi 
zdolnościami w zakresie rzeźby, malar-

stwa i muzyki. Jezuici postanowili wy-
korzystać fakt, że Indianie są z natury 
bardzo muzykalni oraz uwielbiają tańce 
rytualne i śpiew. Dlatego też muzyka, 
a w szczególności nauka gry na instru-
mentach takich jak: skrzypce, wioloncze-
la, kontrabas, gitara, trąbka, czy organy 
stała się istotnym elementem edukacji 
i ewangelizacji lokalnej ludności zamiesz-
kałej w redukcjach34. Jezuici nie tylko uczy-
li Indian śpiewu i gry na instrumentach, 
ale i wytwarzania owych instrumentów 
muzycznych w warsztatach otwieranych 
na misjach35. Kiedy na przełomie lat 80. 
i 90. XX wieku podjęto próby odrestauro-
wania redukcji boliwijskich, odnaleziono 
resztki nut barokowej muzyki, która tam 
powstała. Indianie bowiem nie tylko wy-
konywali muzykę, ale i ją tworzyli.

Kolejnym elementem kultury reduk-
cji była architektura, w szczególności 
solidnie budowane i bogato zdobione 
świątynie wraz z przyległymi budynka-
mi, których ruiny zachowały się do dziś. 
Większość z nich można znaleźć w Brazy-
lii, Boliwii oraz wzdłuż granicy paragwaj-
sko-argentyńskiej, a swoje przetrwanie 
zawdzięczają temu, że były budowane 
na uboczu, z dala od plantacji koloni-
stów. W stylu budowy przeważał barok 
hiszpański, a wnętrza świątyń były pełne 
przepychu, gdyż wiele ozdób wykona-
nych było z cedru, a inkrustowano złotem 
i srebrem. O niewątpliwych walorach wy-
tworów architektonicznych powstałych 
w redukcjach może świadczyć fakt, że 
najważniejsze z nich, jak na przykład: San 
Ignacio Mini w Argentynie i Jesus de Tava-
rangue w Paragwaju zostały wpisane na 
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38 c. lugon, op. cit., s. 209.
39 P. nawrot, Redukcje Jezuickie...op. cit., s. 22.

listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Kultura redukcji objęła również ewo-

lucję systemu społecznego, gdyż orga-
nizacja administracyjna w wioskach 
indiańskich uległa zasadniczej zmianie. 
Instytucja kacyka posiadającego wiele 
żon została zastąpiona funkcjami prze-
wodniczącego i wiceprzewodniczącego, 
któremu podlegali komisarze. Pojawili się 
również urzędnicy państwowi: policjanci, 
strażnicy, urzędnicy skarbowi i radni, wy-
bierani przez samych Indian36.

6. koNIec SpołecZeńStWa 
SpraWIedlIWego

Sukces ekonomiczno - społeczny re-
dukcji był równocześnie powodem ich 
zguby, gdyż koloniści podejrzewali, że 
na ich terenie wydobywane jest złoto 
i rudy żelaza, czego nie mogli zaakcep-
tować, dlatego też bardzo na rękę był im 
kryzys polityczny w Europie w pierwszej 
połowie XVIII wieku, który położył kres 
misjom jezuickim. W 1750 r. na mocy 
traktatu madryckiego zawartego mię-
dzy Hiszpanią i Portugalią, ta pierwsza 
oddała połowę swoich koloni na terenie 
Ameryki Południowej, w tym redukcje pa-
ragwajskie, które przeszły pod panowa-
nie portugalskie, co było równoznaczne 
z ich likwidacją. Zbiegła się z tym akcja 
wymierzona w jezuitów. Mimo silnego 
oporu Indian oraz walk zbrojnych człon-
kowie Towarzystwa Jezusowego w 1767 
roku musieli opuścić terytoria korony 
hiszpańskiej. Redukcje pozostawione sa-
mym sobie zaczęły upadać, aż zniknęły 
całkowicie. 

Republika Jezuicka wyprzedziła o dzie-
siątki lat epokę, w której przyszło za-

konnikom prowadzić swoją działalność 
misyjną. W ,,dzikiej” Ameryce dokonały, 
się rzeczy wręcz niemożliwe do przepro-
wadzenia w ówczesnych czasach nawet 
w cywilizowanej Europie, a mianowicie, 
jezuitom w redukcjach udało się wyeli-
minować kult pogański i stworzyć kościół 
absolutnie od podstaw w sensie zarówno 
duchowym, jak i materialnym, całkowicie 
zlikwidować analfabetyzm37 oraz wpro-
wadzić system opieki społecznej nad 
osobami starszymi i chorymi, przy zacho-
waniu lokalnych tradycji i języka guara-
ni. Warte podkreślenie jest również to, że 
czas pracy w redukcjach nie przekraczał 
ośmiu godzin, a w praktyce ograniczał się 
do sześciu38. A co najbardziej zaskakuje, 
to fakt, że w środku tropikalnego lasu po-
wstała armia o dużej sprawności bojowej, 
rozwinęło się precyzyjne rzemiosło prze-
mysłowe i artystyczne oraz wysokowy-
dajne rolnictwo. Co więcej, jak zauważa 
Piotr Nawrot, produkty oferowane przez 
misjonarzy przewyższały jakością towary 
produkowane i oferowane na rynku przez 
kolonistów39. 

Najważniejszą konkluzją w aspekcie 
niniejszych rozważanie jednakże jest 
stwierdzenie, że Indianie nie byli tylko 
obiektem zmian kulturowych, ale ich 
współtwórcą, gdyż aktywnie uczestniczy-
li, w całym procesie przemiany zarówno 
tej duchowej, jak i czysto materialnej.

StreSZcZeNIe
Redukcje paragwajskie, czyli osady 

indiańskie (głównie Indian z plemienia 
Guaranów) zakładane od początku wie-
ku XVII na terenach obecnego Paragwa-
ju, Brazylii i Urugwaju przez misjonarzy 
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jezuickich, celem chrystianizacji i cywi-
lizowania Indian, stanowią swoisty fe-
nomen społeczny, religijny i kulturowy. 
Celem niniejszych rozważań jest wpływ 
chrześcijańskiej religii i kultury krzewio-
nej przez jezuickich misjonarzy w ich ma-
łych państewkach zakonnych na kulturę 
autochtonów w Ameryce Południowej 
oraz na powstanie nowego tworu spo-
łeczno -kulturowego, często nazywanego 
,,kulturą redukcji” 

Summary
Culture-forming function of Jesuit mis-

sionary activity on the example of the Peru-
vian reductions.

Paraguayan reductions - Indian settle-
ments (mostly Indians from the Guarani 
tribes) established at the beginning of 
the seventeenth century on the territory 
of the present Paraguay, Brazil and Uru-
guay by Jesuit missionaries in order to 
Christianize and civilize the Indians, is 
a social, religious and cultural phenom-
enon. The purpose of this discussion is 
to prove the influence of the Christian 
religion and culture disseminated by Je-
suit missionaries in their small states on 
indigenous culture in South America and 
the emergence of a new social and cul-
tural solution - often called ,,culture of 
reductions”
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Uczestnicy Międzynarodowej konferencji naukowej na temat praworządności. 
stalowa Wola, 24 kwietnia 2015 roku

Prawa natykają się zawsze na namiętności i na przesądy 

prawodawcy. Czasem przechodzą przez nie i barwią się  

od nich; czasem utkwią w nich i wrosną w nie. 

(Monteskiusz)
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WStęp
Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy 

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadcze-
niach rodzinnych osoba, która pobrała 
nienależnie świadczenia rodzinne, jest 
obowiązana do ich zwrotu1. W myśl art. 
30 ust. 2 ww. ustawy za nienależnie po-
brane świadczenia rodzinne uważa się:

świadczenia rodzinne wypłacone mimo 1. 
zaistnienia okoliczności powodują-
cych ustanie lub zawieszenie prawa 
do świadczeń rodzinnych albo wstrzy-
manie wypłaty świadczeń rodzinnych 
w całości lub w części, jeżeli osoba po-
bierająca te świadczenia była pouczona 
o braku prawa do ich pobierania;
świadczenia rodzinne przyznane lub wy-2. 
płacone na podstawie fałszywych zeznań 
lub dokumentów albo w innych przypad-
kach świadomego wprowadzenia w błąd 
przez osobę pobierającą te świadczenia;
świadczenia rodzinne wypłacone 3. 
w przypadku, o którym mowa w art. 

23a ust. 5, za okres od dnia, w którym 
osoba stała się uprawniona do świad-
czeń rodzinnych w innym państwie 
w związku ze stosowaniem przepisów 
o koordynacji systemów zabezpiecze-
nia społecznego, do dnia wydania de-
cyzji o uchyleniu decyzji przyznającej 
świadczenia rodzinne;
świadczenia rodzinne przyznane na 4. 
podstawie decyzji, której następnie 
stwierdzono nieważność z powodu jej 
wydania bez podstawy prawnej lub 
z rażącym naruszeniem prawa albo 
świadczenie rodzinne przyznane na 
podstawie decyzji, która została na-
stępnie uchylona w wyniku wznowie-
nia postępowania i osobie odmówiono 
prawa do świadczenia rodzinnego.
Na podstawie art. 30 ust. 9 powołanej 

ustawy organ właściwy, który wydał de-
cyzję w sprawie nienależnie pobranych 
świadczeń rodzinnych, może umorzyć 
kwotę nienależnie pobranych świadczeń 

1 ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, dz. u. z 2013 r., poz. 1456, 

z późn. zm.

Prawnik w jednej z warszawskich kancelarii adwokackich, doktorantka Instytutu Nauk Prawnych 
Polskiej Akademii Nauk. Fundator prawniczej Fundacji White-Red. Autorka licznych artykułów 
naukowych z zakresu praw człowieka, prawa energetycznego, procedur administracyjnych. 
Prelegent ogólnopolskich oraz międzynarodowych konferencji naukowych i sympozjów w całej 
Polsce. W pracy naukowej i zawodowej zajmuje się także prawem energetycznym i ochroną 
środowiska. Trener/wykładowca prawa i procedury administracyjnej, rachunkowości, praw czło-
wieka, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Wykładowca na szkoleniach dla praktyków naj-
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nienAleŻnie PObrAne 
śWiAdczeniA rOdzinne W myśl 
ObOWiązujących PrzePisóW 
i OrzecznictWA 
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rodzinnych, łącznie z odsetkami w całości 
lub części, odroczyć termin płatności albo 
rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczegól-
nie uzasadnione okoliczności dotyczące 
sytuacji rodziny.

Stosownie z ugruntowaną linią orzecz-
niczą dla prawidłowego ustalenia istnie-
nia obowiązku zwrotu nienależnie po-
branego świadczenia znaczenie ma świa-
domość osoby pobierającej świadczenie. 
W związku z tym, organ jest zobowiąza-
ny ustalić, czy nieuprawnione pobranie 
świadczenia nastąpiło z „winy” strony 
i w konsekwencji, że świadczenie to mia-
ło charakter nienależnego. Osoba zobo-
wiązana do zwrotu nienależnie pobrane-
go świadczenia musi być świadoma, że 
okoliczność powodująca ustanie prawa 
do uzyskanego świadczenia ustąpiła2.

1. rodZaje śWIadcZeń rodZINNych
Zgodnie z art. 2 ustawy o świadcze-

niach rodzinnych, świadczeniami rodzin-
nymi są:
1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasił-

ku rodzinnego;
2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielę-

gnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy 
oraz świadczenie pielęgnacyjne;

3) zapomoga wypłacana przez gminy, na 
podstawie art. 22a;

4) jednorazowa zapomoga z tytułu uro-
dzenia się dziecka.
Świadczenia rodzinne przyznawane 

w oparciu o przepisy ustawę o świadcze-
niach rodzinnych mieszczą się w katego-
rii „świadczeń rodzinnych” zdefiniowa-
nych w art. 1 lit. u) rozporządzenia Rady 
(EWG) Nr 1408/71, a tym samym świad-

czenia rodzinne przyznawane w oparciu 
o u.ś.r. są świadczeniami, które podlega-
ją koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego w trybie rozporządzeń Rady 
(EWG) Nr 1408/71 i Nr 574/723.

Należy wskazać, iż świadczenia rodzin-
ne są odrębną i przede wszystkim samo-
dzielną częścią systemu zabezpieczenia 
społecznego. Zaś ustawa o postępowaniu 
wobec dłużników alimentacyjnych i za-
liczce alimentacyjnej w pierwszej kolej-
ności ma na celu dyscyplinowanie osób 
zobowiązanych do alimentacji, a w dru-
giej kolejności - pomoc publiczną w po-
staci zaliczki alimentacyjnej4.

2. NIeNależNIe pobraNe śWIadcZeNIa
W myśl powyższej ustawy, osoba, któ-

ra pobrała nienależnie świadczenie ro-
dzinne, musi je niezwłocznie zwrócić. 
Jednakże organ właściwy wydający de-
cyzje w sprawie nienależnie pobranych 
świadczeń rodzinnych, może w świetle 
w/w ustawy umorzyć kwotę nienależnie 
pobranych świadczeń rodzinnych łącznie 
z odsetkami w całości lub w części, od-
roczyć termin płatności, bądź rozłożyć na 
raty, jeżeli oczywiście zachodzą szczegól-
nie uzasadnione okoliczności dotyczące 
sytuacji rodziny. Przy tym należy od razu 
zauważyć, że decyzja w sprawie przyzna-
nia ulgi w zakresie spełnienia obowiązku 
zwrotu nienależnie pobranego świadcze-
nia rodzinnego ma naturę uznaniową. 
Ustawodawca pozostawił organom ad-
ministracji publicznej niejaki „luz decy-
zyjny”, w związku z treścią przyjętego 
rozstrzygnięcia. Natomiast, nie można 
traktować tego jako zupełną dowolność 
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decyzji. Organ administracji publicz-
nej powinien w takim wypadku zebrać 
w sposób wyczerpujący materiał dowo-
dowy i przekonująco uzasadnić zajęte 
przez siebie stanowisko. Zaś wątpliwości 
jedynie budzą rozważania organów ad-
ministracji publicznej w zakresie spełnie-
nia przez skarżącą wymogu wystąpienia 
szczególnie uzasadnionych okoliczności 
dotyczących sytuacji jej rodziny. 

Z uwagi na cel wyjątkowej regulacji 
ustanowionej w art. 30 ust. 9 ustawy 
chodzi tu przede wszystkim o sytuację, 
w której zachodzi duże prawdopodo-
bieństwo, że natychmiastowa egzekucja 
nienależnie pobranego świadczenia mo-
głaby spowodować następstwa niedające 
się pogodzić z zasadą ochrony godności 
człowieka, w szczególności poprzez unie-
możliwienie rodzinie świadczeniobiorcy 
funkcjonowania na poziomie minimum 
egzystencji. Do sytuacji typowych, w któ-
rych art. 30 ust. 9 tejże ustawy może zna-
leźć zastosowanie, zalicza się w szczegól-
ności złą sytuację materialną, niepełno-
sprawność lub chorobę przewlekłą jed-
nego z członków rodziny bądź też nagłe 
zdarzenie losowe, powodujące znaczny 
wzrost wydatków. Okoliczności te mają 
jednak tylko przykładowy charakter i nie 
wyczerpują katalogu sytuacji, w których 
można zastosować powołany przepis.

Wyrażenie „szczególnie uzasadnione 
okoliczności dotyczące sytuacji rodziny”, 
użyte w art. 30 ust. 9 u.ś.r., nie powinno 
być interpretowane rozszerzająco, gdyż 
kreuje ono wyjątek od ogólnej zasady 
zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 
rodzinnych, statuowanej w art. 30 ust. 1 
u.ś.r. Nie oznacza to jednak, że omawia-
na podstawa zwolnienia z obowiązku 

zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 
rodzinnych powinna być ograniczona je-
dynie do przypadków nadzwyczajnych. 
Ustawodawca zdecydował się bowiem 
skorzystać w tym przepisie z klauzuli ge-
neralnej, która ze swej istoty pozostawia 
organom administracji publicznej pewien 
luz decyzyjny. Tym samym ustalenie, czy 
w danej sprawie wystąpiły szczególnie 
uzasadnione okoliczności dotyczących 
sytuacji rodziny osoby wnioskującej 
o zwolnienie z obowiązku zwrotu niena-
leżnie pobranego świadczenia, zależy od 
konkretnego przypadku i musi być zróż-
nicowana casu ad casum5.

Powołany wyżej przepis ustawy 
o świadczeniach rodzinnych zawiera 
kompetencje organu do załatwienia spra-
wy w ramach tzw. uznania administra-
cyjnego, co daje się odkodować poprzez 
użyte przez ustawodawcę sformułowa-
nie: „organ może umorzyć”. W przepisie 
tym zawarty jest także kierunek i grani-
ce owego uznania, których należy upa-
trywać w „szczególnie uzasadnionych 
okolicznościach dotyczących rodziny”, 
o których mowa w tym przepisie. W prak-
tyce dla dokonania właściwej oceny tego 
zagadnienia, powinnością organu jest 
rozważenie istotnie ważnych powodów 
mających wpływ na funkcjonowanie ro-
dziny, tj. możliwości finansowych wnio-
skodawcy, posiadania przezeń dóbr mate-
rialnych, ale także jego sytuacji życiowej, 
w tym jego stanu rodzinnego, wieku, sta-
nu zdrowia6.

Należy także podkreślić, iż charakter 
uznaniowy przedmiotowej decyzji, sta-
wia przed organem wymagania w za-
kresie przekonującego uzasadnienia roz-
strzygnięcia, znajdującego potwierdzenie 
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w aktach sprawy, aby nie było dowolne. 
W orzecznictwie wyrażony został po-
gląd, iż w szczególności decyzje odmow-
ne (negatywne) lub częściowo odmowne 
dla wnioskodawcy powinny być przeko-
nująco i jasno uzasadnione, zarówno co 
do faktów, jak i co do prawa, tak, aby nie 
było wątpliwości, że wszystkie okolicz-
ności istotne dla sprawy zostały głęboko 
rozważone i ocenione, a ostateczne roz-
strzygnięcie jest ich logiczną konsekwen-
cją. Z decyzji musi wynikać, iż organ nie 
pozostawił poza swoimi rozważaniami 
argumentów podnoszonych przez stro-
nę, nie pominął również istotnych dla 
rozstrzygnięcia sprawy materiałów do-
wodowych lub nie dokonał oceny tych 
materiałów wbrew zasadom logiki lub 
doświadczenia życiowego7.

Pod kątem zapisów art. 30 ust. 9 usta-
wy o świadczeniach rodzinnych. Z treści 
wydanego rozstrzygnięcia wynika nato-
miast, że rozpoznając niniejszą sprawę 
organ odwoławczy naruszył art. 7, 77 
§ 1 k.p.a. w zw. z art. 30 ust. 9 ustawy 
o świadczeniach rodzinnych. Nie ocenił 
bowiem, czy sytuacja skarżącego jest 
„szczególna” i to szczególna na tle rodzin 
uprawnionych do świadczeń rodzinnych, 
poprzestając jedynie na stwierdzeniu, że 
sytuacja materialna i zdrowotna wniosko-
dawcy jest trudna. To zaś, „nie uzasadnia 
umorzenia należności, bowiem byłoby to 
sprzeczne z ogólnie przyjętym interesem 
społecznym i nagradzałoby wnioskodaw-
ców, którzy pobierali świadczenie, a byli 
pouczeni o konieczności informowania 
o okolicznościach powodujących brak 
prawa do ich pobierania”. Brak możli-
wości zapłaty świadczeń spowodowany 
być musi nadzwyczajnymi, nieprzewi-

dywalnymi zdarzeniami losowymi, do 
których można zaliczyć klęski żywiołowe 
powodujące utratę majątku czy też inne 
nadzwyczajne względy. Stanowisko to 
nie jest trafne zgodnie ze stanowiskiem 
orzeczniczym. Przepis art. 30 ust. 9 usta-
wy o świadczeniach rodzinnych nie od-
wołuje się bowiem do zdarzeń losowych, 
wymagając by za umorzeniem przema-
wiały szczególnie uzasadnione okolicz-
ności dotyczące sytuacji rodziny świad-
czeniobiorcy. Obowiązkiem organu było 
zatem ustalenie i ocena wszelkich oko-
liczności, dotyczących sytuacji rodziny, 
które mogłyby przemawiać za skorzysta-
niem z dobrodziejstwa art. 30 ust. 9 usta-
wy. Z uwagi zaś na cel przedmiotowego 
unormowania, chodzi przede wszystkim 
o sytuacje, w której zachodzi duże praw-
dopodobieństwo, że natychmiastowa eg-
zekucja nienależnie pobranego świadcze-
nia mogłaby spowodować następstwa, 
niedające się pogodzić z zasadą ochrony 
godności człowieka, w szczególności po-
przez uniemożliwienie świadczeniobior-
cy funkcjonowania na poziomie mini-
mum egzystencji lub też w ogóle pozba-
wić wnioskodawcę niezbędnych środków 
utrzymania8.

Przy działaniu w ramach uznania ad-
ministracyjnego organ administracji ma 
zatem prawo wyboru rozstrzygnięcia 
sprawy, co nie oznacza, że rozstrzygnię-
cie takie może nosić cechy dowolności. 
Zakres swobody działania organu admi-
nistracyjnego, wynika z przepisu pra-
wa materialnego, jakim jest art. 30 ust. 
9 ustawy, a ograniczony jest ogólnymi 
regułami postępowania administracyj-
nego, określonymi w przepisach ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks po-



ArTyKUŁy

185
9 dz. u. z 2013 r. poz. 267.
10 Wyrok Wojewódzkiego sądu Administracyjnego w szczecinie z dnia 12 kwietnia 2012 r., sygn. 

akt ii sA/sz 132/12.

stępowania administracyjnego9. Mając 
to na uwadze - aby móc uznać podjętą 
na podstawie art. 30 ust. 9 ustawy de-
cyzję za legalną - jej wydanie musi być 
poprzedzone zgromadzeniem materiału 
dowodowego, pozwalającym na usta-
lenie okoliczności istotnych dla sprawy 
(art. 7 oraz art. 77 § 1 k.p.a.), a następnie 
wszechstronnym i wnikliwym rozważe-
niem zebranego materiału (art. 80 k.p.a.) 
przez pryzmat ustalenia „szczególnie 
uzasadnionych okoliczności dotyczących 
rodziny” osoby wnioskującej i ich oceny 
z punktu widzenia zastosowania jednej 
z „ulg” w spłacie nienależnie pobrane-
go świadczenia, o których mowa w art. 
30 ust. 9 ustawy. W tym miejscu należy 
podkreślić, że ocena istnienia „szcze-
gólnie uzasadnionych okoliczności do-
tyczących rodziny” dających organom 
możliwość do umorzenia, odroczenia 
terminu płatności czy rozłożenia na raty 
nienależnie pobranego świadczenia ro-
dzinnego winna być dokonywana w od-
niesieniu do aktualnej sytuacji życiowej 
(materialnej, dochodowej, zdrowotnej, 
rodzinnej) wnioskodawcy. Organ admi-
nistracji publicznej, rozpoznając sprawę 
administracyjną, ma bowiem obowiązek 
każdorazowo brać pod uwagę zarówno 
stan prawny, jak i stan faktyczny istnie-
jący w chwili podejmowania przezeń de-
cyzji, co jest szczególnie istotne właśnie 
w przypadku rozstrzygnięć wydawanych 
w przedmiocie „ulg” w spłacie nienależ-
nie pobranego świadczenia rodzinnego. 
Podstawą bowiem dla podjęcia decyzji 
w tym zakresie musi być ustalenie fak-
tycznie istniejących ważnych powodów 
mających wpływ na funkcjonowanie ro-
dziny i skonfrontowanie ich z konkretną 

(realną i aktualną) możliwością spłaty 
nienależnie pobranych świadczeń.

Organy administracji publicznej w po-
stępowaniu w sprawie świadczeń rodzin-
nych są obowiązane do takiego pokiero-
wania postępowaniem wyjaśniającym 
w celu zgromadzenia materiału dowo-
dowego, aby możliwie jak najpełniej od-
zwierciedlał (obrazował) on istniejący 
w sprawie stan faktyczny (przede wszyst-
kim w zakresie przedstawianych przez 
stronę argumentów uzasadniających żą-
danie) i tym samym dawał podstawę do 
stwierdzenia na ich podstawie, czy za-
stosowanie wnioskowanej „instytucji po-
mocy” określonej w art. 30 ust. 9 ustawy 
w realiach danej sprawy może być uza-
sadnione. W orzecznictwie wyrażany jest 
pogląd, że w art. 30 ust. 9 ustawy zawar-
ty jest kierunek i granice uznania admini-
stracyjnego, które należy upatrywać po-
przez pryzmat badania okoliczności usta-
wowo określonego zwrotu - „szczególnie 
uzasadnione okoliczności dotyczące ro-
dziny”. W praktyce dla dokonania właści-
wej oceny tego zagadnienia, powinnością 
organu jest zatem rozważenie istotnie 
ważnych powodów mających wpływ na 
funkcjonowanie rodziny, tj. możliwości 
finansowych wnioskodawcy, posiadania 
przezeń dóbr materialnych, a także sytu-
acji życiowej wnioskodawcy, w tym stanu 
rodziny, wieku, stanu zdrowia10. Podnosi 
się także, że organy, przed podjęciem de-
cyzji na podstawie art. 30 ust. 9 ustawy, 
zobowiązane są do ustalenia w jaki spo-
sób zwrot nienależnie pobranych świad-
czeń będzie mieć wpływ na sytuację ży-
ciową zobowiązanego, w szczególności 
czy pozbawienie zobowiązanego tej kwo-
ty nie spowoduje takiego pogorszenia 
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się jego sytuacji materialnej, że będzie 
on zmuszony ubiegać się o dodatkowe 
świadczenia z pomocy społecznej11.

Rozstrzygnięcie w przedmiocie umo-
rzenia nienależnie pobranego świadcze-
nia następuje w ramach tzw. uznania 
administracyjnego. Przy działaniu w ra-
mach uznania administracyjnego organ 
administracji ma zatem prawo wyboru 
rozstrzygnięcia sprawy, co nie oznacza, 
że rozstrzygnięcie takie może nosić cechy 
dowolności. Zakres swobody działania or-
ganu administracyjnego, wynika z przepi-
su prawa materialnego, jakim jest art. 30 
ust. 9 u.ś.r., a ograniczony jest ogólnymi 
regułami postępowania administracyjne-
go, określonymi w przepisach k.p.a.12.

Ocena istnienia „szczególnie uzasadnio-
nych okoliczności dotyczących rodziny” 
dających organom możliwość do umo-
rzenia, odroczenia terminu płatności czy 
rozłożenia na raty nienależnie pobranego 
świadczenia rodzinnego winna być doko-
nywana w odniesieniu do aktualnej sytu-
acji życiowej (materialnej, dochodowej, 
zdrowotnej, rodzinnej) wnioskodawcy13. 

W utrwalonym orzecznictwie sądów 
administracyjnych przyjmuje się, iż uza-
sadnienie decyzji ma szczególne znacze-
nie nie tylko przy ocenie prawidłowości 
decyzji przez organ wyższego stopnia, 
ale także daje stronie niezadowolonej 

z rozstrzygnięcia zawartego w decyzji 
możliwość polemiki ze stanowiskiem or-
ganu i to zarówno, jeśli idzie o ustalenia 
faktyczne poczynione w sprawie, jak i do-
konaną przez organ wykładnię przepisów 
prawa będących podstawą wydanego roz-
strzygnięcia. Nieuzasadnienie zaś decyzji 
w sposób właściwy narusza uprawnienia 
strony i podstawowe zasady postępowa-
nia administracyjnego (art. 7-10 k.p.a.), 
a tym samym stanowi podstawę do uchy-
lenia takiej decyzji14.

Wobec powyższego, skoro już decyzja 
organu pierwszej instancji nie odpowia-
dała wymogom art. 107 § 1 i 3 k.p.a., nie 
zawierała bowiem odpowiedniego uza-
sadnienia, organ odwoławczy winien był 
decyzję tę na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 
k.p.a. uchylić i orzec, co do istoty sprawy. 
Powyższe Sąd wywiódł z tego, że w związ-
ku ze zmianą stanu prawnego, z dniem 
11 kwietnia 2011 r. zmieniły się przesłan-
ki dopuszczalności wydania przez organ 
odwoławczy decyzji kasacyjnej. Zgodnie 
z nowym brzmieniem art. 138 § 2 k.p.a. 
organ może wydać decyzję kasacyjną, gdy 
decyzja ta została wydana z naruszeniem 
przepisów postępowania, a konieczny do 
wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny 
wpływ na jej rozstrzygnięcie. Wyraźnie 
zatem kodeks wyodrębnia dwie przesłan-
ki wydania przez organ odwoławczy de-
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cyzji, w której uchyla zaskarżoną decyzję 
w całości i przekazuje sprawę do ponow-
nego rozpatrzenia organowi pierwszej 
instancji, a mianowicie: a) stanowcze 
stwierdzenie przez organ odwoławczy, że 
zaskarżona decyzja wydana została z na-
ruszeniem przepisów postępowania, czy-
li przepisów kodeksu oraz/lub przepisów 
o postępowaniu zawartych w ustawach 
szczególnych, b) uznanie przez organ od-
woławczy, że konieczny do wyjaśnienia 
zakres sprawy ma istotny wpływ na jej 
rozstrzygnięcie. Użycie w tym przepisie 
przyłączającego spójnika „a” oznacza, że 
samo stwierdzenie naruszenia przepisów 
postępowania, aczkolwiek jest konieczną 
przesłanką uchylenia zaskarżonej decy-
zji, nie jest przesłanką wystarczającą; ko-
nieczne jest bowiem dodatkowo wykaza-
nie, że „konieczny do wyjaśnienia zakres 
sprawy ma istotny wpływ na jej na jej 
rozstrzygnięcie”.

„Szczególnie uzasadnionych okoliczno-
ści dotyczących sytuacji rodziny” - zwrot 
ten należy interpretować biorąc pod uwa-
gę fakt, iż co do zasady do świadczeń ro-
dzinnych uprawnione są jedynie osoby 
o niewysokich dochodach, spełniające 
tzw. kryterium dochodowe. Nawet sama 
trudna sytuacja materialna danej rodziny 
nie uzasadnia umorzenia kwoty nienależ-
nie pobranych świadczeń. Jest to możliwe 
dopiero wówczas, gdy sytuacja rodziny 
będzie „szczególna” i to szczególna na 
tle rodzin uprawnionych do świadczeń 
rodzinnych, a nie względem wszystkich 
rodzin15.

Dla zaistnienia podstawy prawnej prze-
widzianej w art. 30 ust. 2 pkt 4 u.ś.r., de-
cydujące znaczenia ma wyłącznie ustale-

nie, czy w sprawie wydano rozstrzygnię-
cie stwierdzające, w oparciu o art. 156 § 
1 pkt 2 k.p.a., nieważność decyzji przy-
znającej świadczenie, albo decyzję, którą 
po wznowieniu postępowania z przyczyn 
określonych w art. 145 § 1 k.p.a., uchylo-
no dotychczasową decyzję o przyznaniu 
świadczenia i orzeczono o odmowie jego 
udzielenia. Regulacja ta, jako stanowiąca 
samodzielną podstawę do wydania sto-
sownego rozstrzygnięcia w sprawie, nie 
wymaga ani ponownej oceny przesłanek 
przyznania świadczenia ani istnienia po 
stronie świadczeniobiorcy określonego 
stanu świadomości o tym, czy uprawnie-
nie do otrzymywania świadczenia przy-
sługuje.

Natomiast, postępowanie w przed-
miocie nienależnie pobranego świadcze-
nia pielęgnacyjnego należy odróżnić od 
postępowania prowadzonego w trybie 
wznowienia, już chociażby z tego wzglę-
du, że postępowanie o nienależnie po-
brane świadczenie jest następczym po-
stępowaniem względem wcześniejszego 
postępowania wznowionego. Obydwa 
te postępowania są od siebie odrębne, 
na co wskazuje zarówno tryb rozpozna-
nia (zwyczajny i nadzwyczajny), treść 
podejmowanych rozstrzygnięć oraz od-
mienność przewidzianych przez ustawo-
dawcę przesłanek. Dlatego też w sprawie 
o zwrot nienależnie pobranego świadcze-
nia nie można skutecznie kwestionować 
podstaw prawnych decyzji ostatecznie 
wydanej po przeprowadzeniu postępo-
wania nadzwyczajnego16.

Jedynie w przypadku, gdy osoba pobie-
rająca świadczenie celowo wprowadziła 
w błąd organy administracji publicznej, 



ArTICLES

188

17 Wyrok Wojewódzkiego sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 26 czerwca 2014 r. ii sA/

Ol 596/14.
18 Wyrok Wojewódzkiego sądu Administracyjnego w szczecinie z dnia 5 lutego 2015 r. i sA/sz 

1310/14.
19 Wyrok naczelnego sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2014 r. ii Gsk 

1942/13.

także przez zaniechanie, uzasadnione by-
łoby twierdzenie o konieczności dokona-
nia zwrotu nienależnie pobranej kwoty17.

3. poStępoWaNIe doWodoWe 
W SpraWIe NIeNależNIe pobraNych 
śWIadcZeń

W myśl art. 77. § 1 kodeksu postępowa-
nia administracyjnego, organ administra-
cji publicznej jest obowiązany w sposób 
wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały 
materiał dowodowy.

§ 2. Organ może w każdym stadium po-
stępowania zmienić, uzupełnić lub uchy-
lić swoje postanowienie dotyczące prze-
prowadzenia dowodu.

§ 3. Organ przeprowadzający postępo-
wanie na wezwanie organu właściwego 
do załatwienia sprawy (art. 52) może 
z urzędu lub na wniosek strony przesłu-
chać również nowych świadków i bie-
głych na okoliczności będące przedmio-
tem tego postępowania.

§ 4. Fakty powszechnie znane oraz fakty 
znane organowi z urzędu nie wymagają 
dowodu. Fakty znane organowi z urzędu 
należy zakomunikować stronie.

Stosownie do art. 77 § 4 k.p.a. fakty 
znane organowi z urzędu nie wymagają 
dowodu. Wystarczy zakomunikować je 
stronie. Fakty znane organowi z urzędu 
to takie, o których organ dowiedział się 
wykonując swoje obowiązki, czy też spra-
wując swoją funkcję w ramach swoich 
kompetencji przyznanych przez przepisy 
prawa. Proceduralne znaczenie faktów 
znanych organowi z urzędu polega na 
tym, że organ administracji publicznej 

jak i strona nie są obowiązane dowodzić 
istnienia tych faktów. Wskazać przy tym 
należy, że ustawodawca nie unormował 
kwestii co do sposobu i formy zakomuni-
kowania stronie faktów znanych organo-
wi z urzędu, co świadczy, że każda forma 
jest dozwolona i powinna nastąpić przed 
rozstrzygnięciem sprawy18.

Nadto, nieustalenie przez organy admi-
nistracyjny w ramach toczącego się postę-
powania albo pominięcie w uzasadnieniu 
decyzji okoliczności faktycznych, mogą-
cych mieć istotny wpływ na rozstrzygnię-
cie sprawy, może stanowić przesłankę do 
uznania naruszenia przez organ przepi-
sów o postępowaniu administracyjnym 
w stopniu wywierającym istotny wpływ 
na wynik sprawy19.

4. poStępoWaNIe egZekucyjNe
Nienależnie pobrane świadczenia ro-

dzinne podlegają egzekucji. Wierzyciel - 
organ, wystawia tytuł wykonawczy, który 
następnie przesyła do właściwego organu 
egzekucyjnego w celu odzyskania niena-
leżnie pobranych kwot z tytułu świadcze-
nia rodzinnego. Organ egzekucyjny, który 
kieruje się zasadą skuteczności oraz naj-
mniejszej uciążliwości egzekucji, decydu-
je o środku, jaki zastosuje w konkretnym 
przypadku. Przepisy przewidują takie 
sytuacje, w których z punktu widzenia 
słuszności nie można prowadzić egzeku-
cji. Nadto, nie podlegają egzekucji świad-
czenia rodzinne prawidłowo uzyskane, 
z tych środków organ egzekucyjny nie 
może zaspokoić długu, jaki powstał z ty-
tułu nienależnych świadczeń. Nie można 
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również prowadzić egzekucji z kwoty, 
która w dniu zastosowania środka egze-
kucyjnego odpowiada kwocie najniższe-
go wynagrodzenia za pracę. Środki egze-
kucyjne co do zasady wygasają z momen-
tem przedawnienia roszczenia.

ZakońcZeNIe
Od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 

2015 r. świadczenie pielęgnacyjne wy-
nosi 1200 zł miesięcznie. Natomiast od 
1 stycznia 2016 r. świadczenie pielęgna-
cyjne wynosić będzie 1300 zł miesięcznie 
(równowartość kwoty najniższego wyna-
grodzenia netto). Natomiast, od 1 stycznia 
2017 roku przewidziana została coroczna 
waloryzacja wysokości świadczenia pie-
lęgnacyjnego, polegająca na corocznym 
wzroście wysokości tego świadczenia 
o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać 
się będzie minimalne wynagrodzenie 
za pracę. Specjalny zasiłek opiekuńczy 
przysługuje osobom, na których zgod-
nie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 
1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy20 
ciąży obowiązek alimentacyjny, a także 
małżonkom, jeżeli:

1) nie podejmują zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej lub

2) rezygnują z zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej - w celu sprawowania 
stałej opieki nad osobą legitymującą się 
orzeczeniem o znacznym stopniu niepeł-
nosprawności albo orzeczeniem o nie-
pełnosprawności łącznie ze wskazania-
mi: konieczności stałej lub długotrwałej 
opieki lub pomocy innej osoby w związku 
ze znacznie ograniczoną możliwością sa-
modzielnej egzystencji oraz konieczności 
stałego współudziału na co dzień opieku-
na dziecka w procesie jego leczenia, reha-
bilitacji i edukacji.

StreSZcZeNIe
Od 1 maja 2004 r. obowiązują nowe 

przepisy w zakresie zasiłków rodzin-
nych, które uregulowane są w ustawie 
o świadczeniach rodzinnych. Ustawa ta 
na nowo określa sytuacje, kiedy osoba, 
która pobrała świadczenie, do którego 
nie była uprawniona, winna je zwrócić. 
Jeśli osoba pobrała nienależnie świadcze-
nia rodzinne, musi je zwrócić. Natomiast 
kwoty nienależnie pobranych świadczeń 
rodzinnych ustalone ostateczną decy-
zją podlegają potrąceniu z wypłacanych 
świadczeń rodzinnych.

W przypadku nie pobierania świadczeń 
rodzinnych kwoty nienależnie pobranych 
świadczeń podlegają zwrotowi łącznie 
z ustawowymi odsetkami na rachunek 
bankowy organu właściwego. Zaś, odsetki 
są naliczane od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po dniu wypłaty świad-
czeń rodzinnych do dnia jego spłaty.

Należy pamiętać, iż nienależnie pobra-
ne świadczenia rodzinne podlegają egze-
kucji w trybie przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji. Organ 
właściwy wydający decyzję w sprawie 
nienależnie pobranych świadczeń rodzin-
nych, może umorzyć kwotę nienależnie 
pobranych świadczeń rodzinnych łącz-
nie z odsetkami w całości lub w części, 
odroczyć termin płatności albo rozłożyć 
na raty, ale muszą zajść szczególnie uza-
sadnione okoliczności dotyczące sytuacji 
rodziny. 

Summary
Unduly family benefits in accordance with 

applicable laws and jurisprudence
From 1 May 2004, the new rules will ap-

ply in respect of family allowances, which 
are regulated by the law on family bene-
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fits. This law again specifies the situations 
when the person who downloaded the 
provision, which was not entitled, should 
be returned. If a person wrongly collected 
the family benefits must be paid. While 
the amount unduly collected family ben-
efits determined final decision deductible 
from paid family benefits. If you do not 
download family benefits amount unduly 
collected benefits shall be repaid togeth-
er with statutory interest on a bank ac-
count held by the competent authority. 
And, the interest shall be calculated from 
the first day of the month following the 
date of the payment of family benefits 
until the date of its repayment. Note that 
unduly collected family benefits shall be 
subject to the enforcement provisions of 
the mode of enforcement proceedings in 
administration. The competent authority 
issuing the decision on the unduly col-
lected family benefits, it can release the 
amount unduly collected family benefits, 
including interest, in whole or in part, 
to postpone the deadline for payment or 
spread, but they must be especially justi-
fied circumstances relating to the situa-
tion of the family.
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3 zob. j. mariański, Małżeństwo i rodzina w świadomości młodzieży maturalnej- stabilność i zmiana, 

toruń 2012, s. 361.

WproWadZeNIe
Aborcja jest bez wątpienia jednym z naj-

bardziej kontrowersyjnych problemów 
współczesnych. Wywołuje ona ożywione 
spory, zarówno na płaszczyźnie moralnej, 
społecznej jak i politycznej. Niezależnie 
od wyznawanej religii oraz prezentowa-
nych przekonań politycznych kolejne spo-
łeczeństwa zmagają się z problemem usy-
tuowania aborcji w kategoriach prawnych 
a przede wszystkim moralnych. Warto 
w tym miejscu wspomnieć, że choć kontro-
wersje dotyczące aborcji nie są zjawiskiem 
nowym, to jednak do końca XIX wieku nie 
stanowiła ona przedmiotu filozoficznych 
polemik, sprzeciwiano się jej głównie ze 
względów medycznych. Wzrost zaintereso-
wania aborcją, jako dylematem etycznym 
wydaje się być równoległym do procesów 
modernizacji i sekularyzacji Europy1. 

Jan Paweł II2 stwierdza, iż ciężar moralny 
aborcji przewyższa wszystkie inne rodzaje 
zabójstwa, ponieważ istota ludzka w okre-
sie życia płodowego jest bowiem najbar-
dziej bezbronna. Kontekstami dysputy na 

temat aborcji czyni: wzrost permisywi-
zmu moralnego i absolutyzację wolności, 
kryzys rodziny, hedonizm, wpływ filozofii, 
które odbierają dziecku nienarodzonemu 
prawa jednostki ludzkiej, na prawo. Rze-
czywiście od wielu lat w naszym kraju 
trwają dyskusje, nie tylko polityczne, na 
temat dopuszczalności prawnej aborcji. 
Dyskusje owe znajdują odzwierciedlenie 
w świadomości zbiorowej Polaków i są 
wyrazem swoistego rodzaju dezorientacji 
aksjologicznej. Jak stwierdza J. Mariański3 
podział opinii dotyczących aborcji ujaw-
nia się w społeczeństwie szczególnie ja-
skrawo. Znaczna część Polaków opowiada 
się za dopuszczalnością aborcji, zarówno 
moralną, jak i legalną. Podstawowy pro-
blem dotyczy dylematu uznania tego, co 
przyniósł nam rozwój nauki, dokonania 
wyboru pomiędzy tym, co jest łatwe a co 
słuszne. Wymusza to postawienie sobie 
pytania, czym jest życie innej osoby dla 
każdego z nas.

Celem prezentowanych rozważań jest 
ukazanie, na tle zarysowanych kwestii 

W 2014 roku ukończyła studia magisterskie w specjalności Profilaktyka społeczna i resocjali-zacja 
na Uniwersytecie Rzeszowskim. Doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych w Katedrze Pedagogi-
ki Społecznej KUL JP II w Lublinie. Autorka licznych publikacji naukowych, uczestniczka krajowych 
i międzynarodowych konferencji naukowych oraz szkoleń. Zainteresowania naukowe: resocjalizacja 
instytucjonalna, diagnostyka środowiska, pedagogika społeczna.

sPOłecznO - kulturOWy 
kOntekst OPinii młOdzieŻy  

nA temAt AbOrcji
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teoretycznych, wyników badań empirycz-
nych dotyczących opinii młodzieży liceal-
nej na temat aborcji. Polska młodzież doj-
rzewająca w społeczeństwie pluralistycz-
nym, staje wobec odmiennych stanowisk, 
dopuszczających bądź też nie przerywanie 
ciąży. Poznanie opinii młodzieży na te-
mat aborcji staje się tym bardziej istotne 
w kontekście obniżania się wieku inicjacji 
seksualnej współczesnej młodzieży, podej-
mowania pełnego życia seksualnego przed 
uzyskaniem pełnoletności i coraz dotkli-
wiej objawiającego się w dzisiejszych cza-
sach doznawania przez młodzież przeżyć 
zarezerwowanych zazwyczaj dla świata 
osób dorosłych. Brak powszechnie uzna-
wanych autorytetów sprawia, że młody 
człowiek często jest zmuszony do dokony-
wania samodzielnych rozstrzygnięć w ob-
rębie własnej świadomości moralnej, żyje 

w swoistego rodzaju atmosferze, w któ-
rej trudno jest określić własną tożsamość, 
bez zajęcia stanowiska wobec pewnych 
kwestii.

1. aborcja W dySkurSIe SpołecZNym
W Polsce na podstawie ustawy z dnia 7 

stycznia 1993 roku, o planowaniu rodziny, 
ochronie płodu ludzkiego i warunkach do-
puszczalności przerywania ciąży widnie-
je następujący zapis: „Przerywanie ciąży 
może być dokonane wyłącznie przez le-
karza, w przypadku, gdy: 1. ciąża stanowi 
zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety 
ciężarnej, 2. badania prenatalne lub inne 
przesłanki medyczne wskazują na duże 
prawdopodobieństwo ciężkiego i nieod-
wracalnego upośledzenia płodu albo nie-
uleczalnej choroby zagrażającej jego ży-
ciu, 3. zachodzi uzasadnione podejrzenie, 
że ciąża powstała w wyniku czynu zabro-
nionego”. Jeszcze do roku 1997 w ustawie 

tej widniał zapis, że kobieta może usunąć 
ciąże w przypadku trudnej sytuacji oso-
bistej albo, kiedy nie ma odpowiednich 
warunków życiowych. Został on jednak 
usunięty i uznany za niezgodny z konsty-
tucją Rzeczypospolitej Polskiej. Według 
wykładni tej ustawy ciąże można usunąć, 
na podstawie punktu 1 i 2 kiedy jeszcze 
nie jest w stanie samodzielnie żyć poza 
organizmem matki. Aborcji, na podstawie 
punktu 3 tej ustawy można dokonać, jeśli 
nie upłynął 12 tydzień ciąży. Ustawa ta jest 
bardzo restrykcyjna w porównaniu z inny-
mi krajami. Na jej podstawie kobieta, która 
poddała się aborcji nie spełniając żadne-
go z tych warunków nie będzie ukarana. 
Tylko lekarz bądź osoba, która dokonała 
aborcji ponosi odpowiedzialność karną. 
Kara przewiduje pozbawienie wolności do 
trzech lat. Szacuje się, że w Polsce jest od 7 
tys. aborcji do nawet 200 tys. Rocznie4. 

Jednym z głównych zagadnień proble-
matycznych współczesnego sporu o abor-
cję jest, podobnie jak wiele wieków wcze-
śniej, definicja początku życia człowieka. 
W literaturze naukowej możemy się spo-
tkać z dwiema, przeciwstawnymi teoria-
mi, poruszającymi ową problematykę: 
konserwatywną i liberalną. Zwolennicy 
pierwszej z nich twierdzą, że aborcja jest 
w każdym przypadku moralnie niedopusz-
czalna i powinna być traktowana jak mor-
derstwo. Płód ludzki od samego początku 
poczęcia posiada bowiem prawo do życia. 
Głosiciele teorii liberalnej podkreślają pra-
wo kobiety do decydowania o własnym 
ciele. Według nich usunięcie ciąży jest, 
mniej więcej, tym samym, co usunięcie 
zbędnej tkanki z organizmu kobiety. Wie-
lu teoretyków odmawia nienarodzonym 
dzieciom pełni praw, które przysługują 
każdej jednostce ludzkiej. 
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5 zob. k. szewczyk, Bioetyka. Medycyna na granicach życia, Warszawa2009, s. 26.
6 zob. A. Przyłuska- Fiszer, aspekty etyczne sporu o przerywanie ciąży, Warszawa 1997, s. 34.
7 cyt. za: j. bielecki, kontrowersje wokół aborcji na konferencji „ludność i Rozwój” w kairze 1994, w: b. 

chazan, W. simon (red.), aborcja- przyczyny, następstwa, terapia, Warszawa 2009, s. 36.

K. Szewczyk5 wyróżnia trzy główne kry-
teria człowieczeństwa. Są to: kryterium 
genetyczne, kryterium narodzin oraz 
grupa kryteriów rozwojowych. Zwolen-
nicy kryterium genetycznego za moment 
powstania istoty ludzkiej uznają sam fakt 
połączenia się plemnika z komórką jajo-
wą. Uważają, że człowiek już w momen-
cie zapłodnienia otrzymuje indywidualny, 
charakterystyczny tylko dla siebie zestaw 
genetyczny, czyniący go jednostką auto-
nomiczną i niepowtarzalną. W ich mnie-
maniu dziecko już od najwcześniejszego 
momentu swego istnienia posiada pełnię 
praw przynależnych każdemu członkowi 
ludzkiej społeczności. Zdecydowanie inne 
podejście wyznają przedstawiciele kryte-
rium narodzin. W ich mniemaniu osoba 
biologiczna staje się w pełni człowiekiem 
dopiero w chwili narodzin. Uważają, że 
osobami posiadającymi moralne prawo 
do życia mogą być tylko osoby obdarzone 
elementarną świadomością samych sie-
bie i własnych pragnień. Pełna ochrona 
prawna powinna przysługiwać jedynie 
dzieciom już urodzonym, gdyż dopiero 
wówczas stają się, tzw. osobami konsty-
tucyjnymi6. Najbardziej rozbudowanymi 
kryteriami człowieczeństwa są jednak kry-
teria rozwojowe. Zakładają one, że wraz 
z rozwojem w organizmie matki embrion 
zyskuje coraz to nowe cechy. Dopiero uzy-
skanie odpowiednich cech pozwala uznać 
go za podmiot wszelkich praw przynależ-
nych istocie ludzkiej.

Spór wokół problematyki aborcji współ-
cześnie coraz rzadziej koncentruje się je-
dynie na statusie płodu i zakresie posiada-
nych przez niego praw. Częściej prawo do 
życia nienarodzonego dziecka zestawione 

jest z prawami reprodukcyjnymi jego ro-
dziców. Owymi prawami reprodukcyjnymi 
nazywana jest grupa uprawnień, gwaran-
tujące partnerom satysfakcjonujące i bez-
pieczne życie seksualne oraz swobodę de-
cydowania, czy, kiedy i ile chcą mieć dzieci. 
Obejmują one prawo mężczyzn i kobiet do 
informacji i dostępu do bezpiecznych, efek-
tywnych, przystępnych i akceptowanych 
metod regulacji płodności - w tym aborcji. 
J. Czyżewski zauważa także inną, niepoko-
jącą prawidłowość. Twierdzi, że coraz czę-
ściej aborcja wynoszona jest na piedestał 
jako jedno z podstawowych praw człowie-
ka. Dla potwierdzenia swojej tezy autor 
powołuje działania Wysokiego Komisarza 
ONZ ds. Praw Człowieka Navanethem Pil-
lay. Południowoafrykańska organizacja 
prawnicza zaproponowała bezpośrednie 
określenie aborcji, jako prawo człowieka 
a nieograniczony dostęp do tego zabiegu 
uwzględnić wśród Milenijnych Celów Roz-
woju, które ONZ zobowiązuje się osiągnąć 
do 2015 r. W podobny sposób wypowiada-
ła się także Giesele Halin, prezydent mię-
dzynarodowej organizacji Prawo Wyboru 
dla Kobiet. Wedle jej słów: „edukacja sek-
sualna, środki antykoncepcyjne i aborcja to 
fundamentalne prawa kobiet, które kończą 
tysiące lat niewolnictwa powodowanego 
przypadkową ciążą i skrywaną aborcją. 
Kobieta nie jest zwierzęciem rozpłodo-
wym, uzależnionym od wskazań krzy-
wej demograficznej”7. W tym kontekście 
aborcja prezentowana jest, jako prawo do 
swobodnego dysponowania przez kobietę 
własnym ciałem tym samym odbiera się 
przyznanie nienarodzonemu dziecku pod-
miotowości, traktuje się je tylko i wyłącz-
nie, jako element ciała kobiety. Tymczasem 
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8 szostek, Pogadanki z etyki, tygodnik katolicki „niedziela”, częstochowa 2008, s. 139-140.
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prawo do dysponowania własnym ciałem 
nie jest przecież absolutne.

Znakomitym kontrargumentem dla gło-
sów zwolenników „pro choice” wydaje się 
stwierdzenie A. Szostka: „Jeśli powiadamy, 
że ludzkiej osobie przysługuje godność, że 
wzgląd na osobę i jej dobro stanowi pod-
stawowe kryterium wartościowania po-
szczególnych ludzkich czynów- to aborcja, 
która jest przecież aktem bezpośredniego 
zabójstwa, godzi wprost w tego, na którym 
jest dokonywana. Stopień rozwoju ludz-
kiej istoty nie jest ważny: człowiek rośnie, 
ale jego osobowa godność nie rośnie ani 
nie maleje. Poszczególne jego uprawnie-
nia zależeć mogą od różnych czynników, 
w tym także od stopnia jego rozwoju, ale 
podstawowe prawo do życia przysługuje 
mu zawsze”8. 

2. ZałożeNIa metodologIcZNe badań 
empIrycZNych dotycZących opINII 
młodZIeży lIcealNej Na temat 
aborcjI.

W prezentowanych badaniach poszuki-
wano odpowiedzi na pytania: Jakie są po-
glądy młodzieży licealnej na temat aborcji, 
czy istnieją w tej kwestii różnice pomiędzy 
badanymi kategoriami osób, czy zachodzi 
statystycznie istotny związek pomiędzy 

cechami socjodemograficznymi respon-
dentów a ich poglądami dotyczącymi tego 
zagadnienia? Szczegółowa problematy-
ka badań dotyczyła zatem następujących 
kwestii: Jaki jest stosunek badanej mło-
dzieży do praktyk aborcji. Czy potępiają 
ją zdecydowanie, czy w pewnych okolicz-
nościach uważają za dopuszczalną? Z ja-
kich powodów badana młodzież deklaru-
je zdecydowane potępienie dla aborcji? 
Jakie przesłanki licealiści, którzy uznali, 
że aborcja w pewnych warunkach jest 
dopuszczalna wskazali jako wystarczają-
ce do podjęcia decyzji o usunięciu ciąży? 
Jakie motywy zdaniem badanej młodzieży 
najczęściej wpływają na decyzję kobiety 
o aborcji? Jakie inne alternatywy w sto-
sunku do aborcji dostrzegają responden-
ci? Zmienną niezależną globalną przyjętą 
w badaniach stały się cechy socjodemo-
graficzne badanej młodzieży, które mogą 
znacząco różnicować ich opinie dotyczące 
poruszanej kwestii. W związku z ogólnym 
charakterem tak sformułowanej zmiennej 
wyodrębniono zmienne cząstkowe takie 
jak: płeć, miejsce zamieszkania oraz auto-
deklaracja religijna badanych.

W oparciu o wyniki dotychczas przepro-
wadzonych badań i sondaży9, informacje 
ukazywane w literaturze przedmiotu, pu-
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blicystyce i mediach oraz liczne opinie na 
temat aborcji prezentowane publicznie, 
sformułowano hipotezy robocze, które 
poddano następnie weryfikacji empirycz-
nej. Założono mianowicie, że opinie bada-
nych licealistów na temat aborcji będą róż-
nicować się ze względu na brane pod uwa-
gę cechy socjodemograficzne, przy czym 
będzie następować gradacja znaczenia 
branych pod uwagę zmiennych niezależ-
nych. Można przypuszczać, że prioryteto-
we znaczenie będzie miała autodeklaracja 
religijna respondentów. Młodzież głęboko 
wierząca i regularnie praktykująca będzie 
prawdopodobnie deklarowała radykalne 
potępienie dla praktyki aborcji z powo-
dów religijnych oraz moralnych, będzie 
surowo oceniać motywy podjęcia decyzji 
o aborcji oraz wskazywać na alternatywę 
urodzenia dziecka. Formułując hipotezy 
robocze uwzględniono także specyfikę te-
renu przeprowadzonych badań: niski sto-
pień urbanizacji Podkarpacia przyczynia-
jący się do dominacji subkultury wiejskiej 
i małomiasteczkowej, powszechną religij-
ność, duży rygoryzm obyczajowy, wysoki 
stopień konformizmu i rytualizmu, przy-
wiązanie do tradycji, akceptację poglądów 
konserwatywnych. Szereg tych uwarun-
kowań prawdopodobnie powodować bę-
dzie większą dezaprobatę dla przerywa-
nia ciąży niż w innych regionach naszego 
kraju. Jednakże, podobnie jak i w innych 
częściach Polski opinie te będą wyraźnie 
zróżnicowane, w zależności od indywidu-
alnych cech respondentów.

Prezentowane badania, zrealizowane 
za pomocą metody sondażu diagnostycz-
nego, przeprowadzono w maju 2015 roku 
na terenie dwóch rzeszowskich szkół śred-
nich. Badaniami objęci zostali losowo do-
brani uczniowie ostatnich klas licealnych. 
Do analizy spośród 180 ankiet zakwalifi-

kowano 152 kwestionariusze. W badanej 
grupie liczebnie przeważały dziewczęta 
(53,9 proc.) w stosunku do chłopców (46,1 
proc.). Większość respondentów (86,8 
proc.) deklarowało głęboką wiarę i zaan-
gażowanie w praktyki religijne, 7,2 proc. 
twierdziło, że wprawdzie wierzy, ale nie 
praktykuje zaś 5,9 proc. określało siebie, 
jako osoby niewierzące (występowały 
wśród nich osoby, które pomimo deklaro-
wanego ateizmu praktykowały np. 

z powodów społecznych). Spośród ba-
danej młodzieży liczebnie przeważali 
mieszkańcy wsi (46,1 proc.) w stosunku 
do mieszkańców małych miast (19,7 proc.) 
i dużych miast powyżej 20 tysięcy miesz-
kańców (34,2 proc.). Ogólnie stwierdzić 
można, że większość respondentów sta-
nowiły kobiety, osoby głęboko wierzące 
i regularnie praktykujące, zamieszkujące 
na wsi.

3. aborcja W opINIach młodZIeży 
lIcealNej- WyNIkI badań 
empIrycZNych

Badani licealiści deklarując swój sto-
sunek do aborcji określić mieli czy zdecy-
dowanie potępiają ten proceder, czy też 
w wypadku zaistnienia pewnych przesła-
nek uważają go za dopuszczalny. Płeć nie 
różnicowała opinii respondentów w tym 
zakresie (x2=0,272

0,01,1=6,64). Większość 
badanych obojga płci wyrażała deklarację, 
iż zdecydowanie potępiają aborcję. Odse-
tek licealistów wyrażających taką opinię 
przeważał zarówno w grupie dziewcząt 
(68,3 proc.), jak i chłopców (64,3 proc.). 
Podobnie jeśli chodzi o miejsce zamieszka-
nia nie stwierdzono istotnej statystycznie 
zależności (x2=6,67 x2

0,01,2=9,21). Aborcję 
potępiało zdecydowanie: 57,7 proc. liceali-
stów zamieszkujących duże miasta, 56,7 
proc. respondentów pochodzących z miast 
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10 Potępienie aborcji z powodów moralnych deklarowało odpowiednio: 66,1 proc. kobiet, 51,1 

proc. mężczyzn; 58,8 proc. licealistów wierzących i praktykujących, wszyscy deklarujący zde-

cydowane potępienie aborcji w grupie wierzących i niepraktykujących, 80 proc. niewierzących, 

lecz praktykujących; 63,3 proc. badanych zamieszkujących duże miasta, 58,8 proc. respondentów 

z miast małych oraz 57,4 proc. ze wsi.

małych oraz 77,1 proc. badanych zamiesz-
kujących na wsi. Można więc stwierdzić, 
iż wśród młodzieży zamieszkującej na wsi 
występowała zdecydowanie większa prze-
waga radykalnego potępienia aborcji niż 
w innych, wyróżnionych ze względu na 
miejsce zamieszkania kategoriach respon-
dentów. Zmienną różnicującą stanowisko 
badanych licealistów okazała się autode-
klaracja religijna (x2=27,2x2

0,01, 3=11,34; 
rc= 0,4). Wśród licealistów głęboko wie-
rzących i praktykujących zdecydowane 
potępienie dla aborcji wyraziło 73,5 proc. 
badanych, 9,1 proc. badanych wierzących 
i niepraktykujących, 60 proc. młodzieży, 
która twierdziła, że nie wierzy lecz mimo 
to praktykuje. Wszyscy badani, którzy 
stwierdzali, że nie wierzą i nie praktykują 
opowiadali się za dopuszczalnością aborcji 
w wypadku zaistnienia pewnych przesła-
nek. Można stwierdzić, iż samo zaangażo-
wanie w praktyki religijne okazało się róż-
nicować deklaracje badanych. Świadczy 
o tym fakt zdecydowanej przewagi osób 
dopuszczających aborcję w wypadku za-
istnienia pewnych warunków wśród mło-
dzieży wierzącej, ale nie zaangażowanej 
w praktyki religijne. 

Ważne wydaje się, aby pytać co skła-
nia młodzież do radykalnego potępie-
nia procederu aborcji. Czy potępiają ją 
z powodów religijnych, moralnych, czy 
jest ona niedopuszczalna dla nich z po-
wodów zdrowotnych (komplikacje po 
zabiegu, ryzyko póżniejszej bezpłod-
ności kobiety). Analiza wyników badań 
empirycznych pozwala stwierdzić brak 
istotnej statystycznie zależności pomię-
dzy płcią (x2=3,9x2

0,01,2=9,21), autode-

klaracją religijną (x2=1,36x2
0,01,6=16,81) 

oraz miejscem zamieszkania badanych 
(x2=0,43x2

0,01,4=13,28). Respondenci ze 
wszystkich wyróżnionych kategorii opo-
wiadali się w największym odsetku za po-
tępieniem aborcji z powodów moralnych10. 
W najmniejszym stopniu kierowali się 
przesłankami zdrowotnymi, jako uzasad-
nieniem swojego potępienia dla aborcji.

Na podstawie wyników badań starano 
się także określić, jakie sytuacje zdaniem 
badanych licealistów usprawiedliwiają 
niejako decyzję kobiety o aborcji, w jakich 
sytuacjach uważają ją za dopuszczalną. 
W celu uzyskania, jak najbardziej klarow-
nego obrazu opinii młodzieży na ten temat, 
wyznaczono poziomy zmiennej, opinie na 
temat przesłanek decydujących o dopusz-
czalności aborcji: sytuacja życiowa, ciąża 
w wyniku czynu zabronionego oraz za-
grożenie życia dla dziecka lub matki. Płeć 
nie różnicowała opinii młodzieży w wyżej 
wymienionym zakresie (x2=2,44x2

0,01, 2= 
9,21). Zarówno badane dziewczęta (42,3 
proc.), jak i chłopcy (64 proc.) twierdzili, 
iż aborcja dopuszczalna jest w wypadku, 
gdy ciąża jest spowodowana gwałtem. 
Najmniejsze usprawiedliwienie odnaj-
dywali respondenci w sytuacji życiowej 
kobiety. W opinii licealistów przerwanie 
ciąży znajduje małe usprawiedliwienie 
w wypadku trudnej sytuacji ekonomicz-
nej, brakiem oparcia w partnerze, jak też 
w istnieniu w rodzinie kobiety różnych ro-
dzajów patologii. Podobnie nie stwierdzo-
no istotnej statystycznie zależności biorąc 
pod uwagę miejsce zamieszkania respon-
dentów (x2=5,60x2

0,01, 4=13,28) . W tym 
wypadku także wśród licealistów zamiesz-
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11 Odpowiedzi takiej udzieliło odpowiednio: 46,3 proc. kobiet, 45,7 proc. mężczyzn; 46,2 proc. 

licealistów wierzących i regularnie praktykujących; 50 proc. mieszkańców dużych miast, 46,7 lice-

alistów z miast małych oraz 44,3 proc. młodzieży wiejskiej.
12 Pozostali badani wyrażali opinię, że trudno jest powiedzieć, uzależnione jest to od indywidu-

alnych przypadków i okoliczności.

kujących miasta duże (40,9 proc.), małe 
miasta (69,2 proc.) oraz wsie (56,1 proc.) 
najczęściej wskazywano, iż aborcja może 
być dopuszczalna w wypadku gwałtu. Ten-
dencją, którą można zauważyć okazał się 
najmniejszy odsetek wskazań na dopusz-
czalność aborcji w wyniku zagrożenia dla 
życia dziecka i matki wśród mieszkańców 
dużych miast (27,3 proc.)- w większym 
stopniu byli oni skłonni tłumaczyć aborcję 
trudną sytuacją życiową kobiety, wśród 
mieszkańców małych miast żaden badany 
nie upatrywał w trudnej sytuacji życiowej 
wystarczającego powodu do usunięcia cią-
ży, wskazywało na nią także jedynie 18,8 
proc. licealistów pochodzących ze wsi. 
Zmienną różnicującą opinie badanej mło-
dzieży na ten temat okazała się autode-
klaracja religijna (x2= 19,8x2

0,01,6= 16,81). 
Zarówno respondenci głęboko wierzący 
i praktykujący (62,9 proc.), jak i wierzący 
i niepraktykujący (50 proc.) byli skłonni 
tłumaczyć usunięcie ciąży gwałtem doko-
nanym na kobiecie, odpowiedzi te nato-
miast nie były wcale wskazywane przez 
licealistów niewierzących, bez względu na 
fakt uczestniczenia przez nich w prakty-
kach religijnych. Wszyscy respondenci nie-
wierzący lecz praktykujący wskazywali na 
możliwość usunięcia ciąży ze względu na 
sytuację życiową matki, natomiast w gru-
pie licealistów niewierzących i nieprakty-
kujących na zagrożenie życia dla dziecka 
lub matki (75 proc.). 

Jeśli chodzi o opinie młodzież na te-
mat motywów dla których kobiety 
decydują się na usunięcie ciąży, płeć 
(x2=4,70x2

0,01,2=9,21), autodeklaracja re-
ligijna (x2=2,84x2

0,01, 6=16,81), miejsce 

zamieszkania (x2=5,60x2
0,001,4=13,28) nie 

różnicowały opinii badanych licealistów 
w tym zakresie. Respondenci wyrażali naj-
częściej przekonanie, że kobieta decydu-
jąca się na przerwanie ciąży, podejmując 
taką decyzję kieruje się swoistego rodzaju 
pragmatyzmem. Ciąża stanowi dla niej 
przeszkodę w realizacji panów życiowych, 
robi karierę lub uważa, że nie jest to odpo-
wiedni czas na dziecko11. Jedynie w grupie 
młodzieży niewierzącej ale praktykującej 
(60 proc.) oraz niewierzącej i niepraktyku-
jącej (50 proc.) częściej akcentowane było 
twierdzenie, że kobieta najczęściej podej-
muje decyzję o aborcji na skutek nacisków 
partnera, rodziny lub otoczenia. Można 
również zauważyć, iż w opiniach mło-
dzieży kobieta decydująca się na usunięcie 
ciąży bardzo rzadko kieruje się względami 
ekonomicznymi. 

Badana młodzież widzi inne alterna-
tywy dla aborcji. Na jednym z kwestio-
nariuszy respondentka umieściła zdanie: 
„Gdy Bóg zamyka drzwi zawsze pozo-
stawia otwarte okno”. Stanowi to znako-
mity obraz stosunku badanej młodzieży 
do poruszanej kwestii. Analiza wyni-
ków badań wskazuje na brak statystycz-
nie istotnej zależności pomiędzy płcią 
(x2=1,75 x2

0,01,1=6,64), autodeklaracją 
religijną (x2=7,8x2

0,01,3=11,34) oraz miej-
scem zamieszkania (x2=2,76x2

0,01,2=9,21) 
a spostrzeganiem alternatyw dla aborcji. 
Spośród badanych licealistów 73,7 proc. 
radykalnie stwierdzało, że zawsze istnie-
je jakieś wyjście, że aborcja nie jest osta-
tecznością12. Respondenci wymieniali tu 
możliwość oddania dziecka do adopcji, 
do okna życia, pozostawienie w szpitalu. 
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Badani wyrażali także przekonanie, że po-
moc okazana kobiecie w tak trudnym mo-
mencie na pewno zaważyłaby n jej decyzji 
i zdecydowałaby się ona urodzić dziecko.

4. koNkluZje WyNIkające Z aNalIZ
Na podstawie przedstawionych wyni-

ków badań stwierdzić można, że badana 
młodzież bardzo radykalnie opowiada się 
po stronie życia nienarodzonego. Jest to 
bardzo optymistyczne biorąc pod uwagę 
scenariusze oparte na teoriach moderni-
zacji i sekularyzacji. Badani licealiści pod 
względem prezentowanych w omawianej 
kwestii poglądów stanowią grupę dość 
jednolitą, niemal homogeniczną. Zasad-
niczo ich opinie są w znacznym stopniu 
zbieżne, a wykazane w badaniach ten-
dencje okazują się typowe dla wszystkich 
grup respondentów. Stwierdzono wpraw-
dzie istotne statystycznie zależności, lecz 
różnice te mają raczej charakter ilościowy 
niż jakościowy. Proceder aborcji nie zysku-
je wśród badanych licealistów akceptacji. 
Bardzo wysoki odsetek respondentów zde-
cydowanie potępiał aborcję głównie z po-
wodów moralnych. Wśród pozostałych ba-
danych życie nienarodzone nie stanowiło 
wprawdzie wartości absolutnej, lecz ich 
relatywizm w tej kwestii można tłumaczyć 
współczuciem i empatią w stosunku do ko-
biet, które znajdują się w sytuacji, gdy ich 
nienarodzone dziecko jest owocem prze-
mocy. Respondenci doskonale dostrzegają 
także współczesne tendencje, u których 
podstaw leży konsumpcyjny stosunek do 
życia, gdzie nienarodzone dziecko trakto-
wane jest w kategoriach nie daru nowego 
życia, ale przeszkody w realizacji instru-
mentalnych celów życiowych. Można także 
stwierdzić, iż rygoryzm w ocenach aborcji 
zmniejsza się w ramach przechodzenia od 

kategorii osób głęboko wierzących do nie-
wierzących. Warto jednak zaznaczyć, że 
młodzież określająca się, jako niewierząca 
odznacza się nieco wyższym poziomem 
rygoryzmu moralnego, niż osoby wierzą-
ce i niepraktykujące, „letnie” w sprawach 
wiary. Można jednak stwierdzić, iż istnieje 
liczna grupa młodych, którzy pozostają 
wierni tradycyjnym wzorcom i normom 
moralnym, które stanowią dla nich istotne 
odniesienie.

StreSZcZeNIe
Celem prezentowanych rozważań jest 

ukazanie, na tle zarysowanych kwestii 
teoretycznych, wyników badań empirycz-
nych dotyczących opinii młodzieży liceal-
nej na temat aborcji. Polska młodzież doj-
rzewająca w społeczeństwie pluralistycz-
nym, staje wobec odmiennych stanowisk, 
dopuszczających bądź też nie przerywanie 
ciąży. Poznanie opinii młodzieży na te-
mat aborcji staje się tym bardziej istotne 
w kontekście obniżania się wieku inicjacji 
seksualnej współczesnej młodzieży, podej-
mowania pełnego życia seksualnego przed 
uzyskaniem pełnoletności i coraz dotkli-
wiej objawiającego się w dzisiejszych cza-
sach doznawania przez młodzież przeżyć 
zarezerwowanych zazwyczaj dla świata 
osób dorosłych. W części pierwszej prezen-
towane są kwestie teoretyczne dotyczące 
aborcji, w części drugiej przedstawione 
są wyniki badań własnych dotyczące opi-
nii wybranych kategorii respondentów na 
temat aborcji. Przedstawiono wnioski ma-
jące znaczenie zarówno teoretyczno- po-
znawcze jak i praktyczne.

Summary
The socio-cultural context of youth opin-

ion on abortion
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The aim of presented considerations is 
to show, on the background of theoretical 
issues outlined, empirical research results 
concerning high school youth opinion on 
abortion. Polish youth, grown in a pluralis-
tic society, becomes faced up with contra-
dictory views either forbidding or allowing 
abortion. Getting to know the opinion of 
the youth on abortion becomes more piv-
otal within the context of the reduction of 
the sexual initiation age of today’s youth, 
their adopting of a fully-sexual life before 
coming of age as well as more feasible ex-
periencing of the once adult-reserved feel-
ings. In the first part there are presented 
theoretical issues of abortion, whereas 
the second one focuses on the results of 
own research concerning the opinion of 
selected respondents categories on abor-
tion. The aforementioned results are both 
of theoretically-cognitive and practical rel-
evance.
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WStęp
W XVI wieku na ziemiach polskich moż-

na wyróżnić dwa podstawowe typy szkół 
– szkoły parafialne, które miały za zada-
nie przede wszystkim nauczyć młodych 
ludzi czytać i pisać, oraz średnie i wyższe. 
W niniejszej pracy pragnę scharakteryzo-
wać szkolnictwo parafialne i średnie od-
bywające się w Rzeczypospolitej w epoce 
nowożytnej do czasu działalności Komisji 
Edukacji Narodowej.

Szkolnictwo polskie uległo pewnej reor-
ganizacji już od połowy XV w., w związ-
ku z wpływami myśli odrodzeniowej na 
świadomość ówczesnej ludności oraz 
zmianami związanymi ze zwiększeniem 
roli średniej szlachty, z powodu nada-
nia jej przez Kazimierza Jagiellończyka 
tzw. przywilejów nieszawskich w 1454 r. 
Szlachta, mająca znaczne wpływy w rzą-
dzeniu państwem, zaczęła coraz lepiej 
rozumieć znaczenie wykształcenia, szcze-
gólnie w życiu politycznym. W znacznym 
stopniu zaniechała kształcenia swoich sy-
nów na dworach magnackich, w których 
ich dzieci zdobywały obycie towarzyskie, 
a także ćwiczyły się w sztuce rycerskiej. 
Było to spowodowane w dużej mierze za-

targami politycznymi z magnatami oraz 
przekonaniem o niewielkim znaczeniu ta-
kiego wykształcenia w nowych dla stanu 
szlacheckiego warunkach1.

W objętej renesansem Europie każdy re-
prezentant danego stanu dążył do innego 
celu, traktując wykształcenie jako główną 
formę jego realizacji. Dla magnaterii było 
ono związane z modą jaka ówcześnie pa-
nowała oraz chęcią odróżnienia się swo-
im wyższym wykształceniem o zwykłej 
szlachty i dorównaniem w tym względzie 
wyższemu klerowi. Duchowieństwo z ko-
lei pragnęło utrzymać prymat osób najbar-
dziej wykształconych i mających znaczny 
wpływ na rozwój naukę, oraz zwiększać 
w ten sposób swoje wpływy polityczne. 
Przedstawiciele szlachty, widząc swo-
je szanse w walce o polityczną władzę, 
w wykształceniu widzieli możliwość na 
wzniesienia się do stanu umysłowego 
wyższego kleru i magnaterii oraz podob-
nie jak magnaci, chcieli zachować swoją 
władzę nad mieszkańcami miast i wsi. Jed-
nak i ci ostatni dążyli do uzyskania jak naj-
wyższego wykształcenia. Chcieli bowiem 
w ten sposób uzyskać awans społeczny 
(dotyczyło to w większości mieszczan) 2. 

1 ł. kurdybacha, historia wychowania, t. 1, Warszawa 1957, s.369-370.
2 dz. cyt., s. 370.

histOriA szkOlnictWA 
POlskieGO W XVi-XViii Wieku 

 

lic. Joanna Babiarz – UnIweRSytet Jana KochanowSKIego w KIeLcach

Ur.19 czerwca 1992 roku w Starachowicach. Studiuję historię na UJK w Kielcach, obecnie jestem na 
studiach magisterskich. Moje zainteresowania badawcze w dużej mierze obejmują historię regionu, 
z którego pochodzę- Kielecczyzny, a zwłaszcza czasów dwudziestolecia międzywojennego, działal-
ności partyzanckiej w Górach Świętokrzyskich oraz okresu Polski Ludowej.
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3 m. krajewski, historia wychowania i myśli pedagogicznej, Płock 2006, s. 78.
4 s. i. możdżeń, historia wychowania do 1795, kielce 2005, s. 251-252.
5 dz. cyt.
6 tamże, s. 252-254.
7 ł. kurdybacha, dz. cyt., s. 373.
8 m. krajewski, dz.cyt., s. 78-79.

1. SZkoły parafIalNe
Rozwój szkół parafialnych łączy się 

ściśle z wpływami odrodzenia. W dobie 
renesansu doszło do spadku znaczenia 
szkół katedralnych, które stanowiły do-
tychczas główne ośrodki oświaty. Wspo-
mniane szkoły parafialne przybierają cha-
rakter ogólnostanowy, a uczyło się w nich 
zwykle od kilku do kilkunastu chłopców, 
w wieku od 7-20 lat. Najliczniejsze szko-
ły liczyły 50-100 uczniów3. Jednak należy 
zaznaczyć że rozwój szkolnictwa parafial-
nego nie był równomierny w całej Rzecz-
pospolitej. Szczególne wpływy zaznaczy-
ło ono w Wielkopolsce, Małopolsce i na 
Pomorzu, a najmniejsze we wschodnich 
rejonach Polski i na Mazowszu. Już od 
XVI wieku sieć szkół parafialnych roz-
winęła się powszechnie zarówno na wsi 
jak i w mieście, a ilościowo dorównywało 
nawet szkolnictwu w Europie Zachod-
niej. Największy rozkwit szkolnictwa 
parafialnego przypada na czasy panowa-
nia w Rzeczypospolitej Stefana Batorego 
i Zygmunta III Wazy i trwał ok. 50 lat4.

Szkoły parafialne pod wieloma wzglę-
dami przypominały średniowieczne 
placówki, a mianowicie przez program, 
metody nauczania, sposób utrzymania 
nauczycieli, ich płace, obowiązki i wa-
runki utrzymania. W epoce nowożytnej 
uwydatnił się jednak wyraźny postęp 
w poziomie wykształcenia nauczycieli. 
Większość wykładających w szkołach pe-
dagogów posiadało tytuły naukowe ma-
gistra czy bakałarza. 

W nauczaniu parafialnym widoczne 
było działanie Kościoła przeciwko ru-

chom reformacyjnym. Sobór Trydencki 
za główny środek mający zahamować 
szerzenie się reformacji uważał właśnie 
rozwój szkolnictwa. Z tego też powodu 
szkolnictwo parafialne przeżywało pod 
koniec XVI i na początku XVII wieku nasi-
lony rozkwit. Prawie każda parafia w tym 
czasie posiadała szkołę. Na IV synodzie 
piotrkowskim z 1542 r. ustalono, iż wizy-
tujący szkoły w miastach plebani, mieli 
zwracać szczególna uwagę na przestrze-
ganie zakazu czytania pism luterańskich, 
zalecając zarazem studia Dekalogu, Ewan-
gelii, listów św. Pawła, Ewangelii, a także 
utwory sławnych starożytnych uczonych 
i mówców. Synod nakazywał również wy-
dalanie ze szkół uczniów-wagantów5. 

Poziom nauczania w takich placówkach 
zależał od tego czy szkoła znajdowała 
się na wsi czy w mieście, oraz od stopnia 
zamożności  danego miasta. Na przykład 
w Krakowie, w Tarnowie, Wieliczce, itp. 
budynki szkolne były dość okazałe i co 
ważne były murowane, w środku zaś 
znajdowały się przestronne sale i ławki 
dla uczniów. Jeśli chodzi o szkolnictwo 
wiejskie to najczęściej lekcje odbywały 
się w osobnych izbach przy kościołach6. 
W miastach, które na ogół z wiadomych 
powodów było zamożniejsze niż wio-
ski uczyli bakałarze, magistrzy, a nawet 
doktorzy filozofii – o czym decydował 
Uniwersytet Krakowski. Gwarantowało 
to znacznie wyższy poziom nauczania 
w tych szkołach niż w czasach średnio-
wiecznych7. W szkołach parafialnych ulo-
kowanych na wsi nauczycielami byli zwy-
kle tzw. klechowie, osoby bez studiów, 
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9 s. kot, historia wychowania, t.1, Warszawa 1994, s. 274.
10 s. i. możdżeń, dz. cyt., s. 252.
11 tamże, s. 252-253.
12 m. krajewski, dz. cyt., s. 79.

które pełniły funkcje sług kościelnych lub 
organistów – otrzymywali oni wynagro-
dzenie od chłopów oraz od proboszcza8. 
W miastach poziom szkół parafialnych 
dorównywał niekiedy szkołom średnim. 
Miał tam zazwyczaj dwa stopnie:elemen-
tarny i gramatykalny9. Działo się tak, gdyż 
nauczyciele zatrudniani w nich wprowa-
dzali program średni sztuk wyzwolonych 
do szkół, a nawet filozofię. Ustawodaw-
stwo kościelne nakazywało, by nauczy-
ciele byli mężami uczonymi, w szkołach 
parafialnych powinni uczyć ludzie posia-
dający przynajmniej stopień bakałarza10.

Z racji różnorodności programowej 
w szkołach parafialnych, która trwała aż 
do początku XVII wieku, postanowiono 
go usystematyzować, co nastąpiło w roku 
1612. Wówczas synod diecezjalny kra-
kowski, zwrócił się z prośbą do Uniwer-
sytetu Krakowskiego o ułożenie ustawy 
regulującej szkolnictwo parafialne na wsi 
i w mieście. Szkoła miała przede wszyst-
kim kształtować wiarę i pobożność wśród 
uczniów. Podstawą programu nauczania 
w szkołach parafialnych miały być dzie-
ła  wybitnych autorów tamtych czasów, 
z wyłączeniem jednak prac reformator-
skich, które kościół uważał wówczas za 
herezję. W programie nauczania duża rola 
przypadła nauce łaciny i greki. Analizowa-
no dzieła Cycerona, Owidiusza, Wergiliu-
sza w nauce łaciny, natomiast nauka greki 
ograniczała się do nauki podstawowych 
zasad gramatycznych na podstawie Ewan-
gelii, listów Grzegorza z Nazjantu, bajek 
Ezopa, apotechmatów Plutarcha i innych. 
Wprowadzono do nauczania także naukę 
o dziejach ojczystych, a także naukę kalen-
darza, muzyki i arytmetyki. Nauka miała 

odbywać się 4 godziny przed południem 
i 4 godziny popołudniu, co stanowiło 
o wiele wyższy wymiar czasowy niż np. 
w szkołach jezuickich, gdzie nauka trwa-
ła 5 godzin. Dla początkujących uczniów 
liczba godzin była jednak o połowę mniej-
sza. Na wsiach uczono głównie Katechi-
zmu, a także śpiewu, czytania pisania 
i podstaw łaciny, w dużej mierze w nauce 
posługiwano się językiem polskim. Nauka 
odbywała się tam systematycznie jedynie 
jesienią i zimą, z racji obowiązków zwią-
zanych z uprawą roli11. 

Do szkół parafialnych mogli uczęsz-
czać tylko chłopcy, zdarzały się jednak 
przypadki, w których uczęszczały do 
nich także dziewczęta (XVIII w.). Naucza-
nie dziewcząt było powierzone żonom 
nauczycieli, ewentualnie jeżeli należała 
ona do wyższego domu, jej kształceniem 
zajmował się dom rodzinny, dwór ewen-
tualnie klasztory. Warto wspomnieć przy 
tym, że możliwość kształcenia miały 
przede wszystkim dziewczęta z domów 
szlacheckich i mieszczańskich. Mogły one 
zdobywać edukację także w szkołach za-
konnych (np. zakon katarzynek).

W wyniku ciężkiej sytuacji Rzeczpospo-
litej w XVII w., spowodowanej trapiącymi 
ją wojnami, w tym najbardziej dotkliwym 
potopem szwedzkim oraz co za tym idzie 
postępującym regresem ekonomicznym 
i społecznym, a także wprowadzeniem 
przez szlachtę zakazu uczęszczania do 
szkół dzieci chłopskich, szkoły parafialne 
na wsiach zaczęły zanikać12.

SZkoły średNIe
Szkolnictwo średnie było bardzo róż-

norodne na ziemiach polskich w XVI-XVII 
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14 s. kot, dz. cyt., s. 262-263.
15 h. barycz, Powstanie, wzrost i upadek gimnazjum różnowierczego w Pińczowie (1551-1565), 

w: Pińczów i jego szkoły  w dziejach, pod red. j. Wyrozumskiego , „zeszyty naukowe uniwersytetu 

jagiellońskiego”, nr 512, Prace historyczne, z. 62, kraków 1979, s. 71-72.
16 ł. kurdybacha, dz. cyt., s. 395-397.

w. Utworzono wówczas różne grupy tego 
rodzaju szkół:

różnowiercze i katolickie gimnazja aka-•	
demickie
kolonie Akademii Krakowskiej •	
wewnętrzne szkoły zakonne•	
seminaria duchowne•	
szkoły publiczne zakonne•	
kolegia jezuickie•	
kolegia pijarskie•	 13.
Bardzo dobry poziom nauczania, osią-

gając niezwykle wysoki poziom eduka-
cyjny, prezentowały szkoły różnowiercze. 
Do najbardziej zasłużonych i znanych 
należały gimnazja akademickie z Torunia, 
Gdańska i Elbląga oraz szkoły w Pińczo-
wie i Rakowie. 

Gimnazja luterańskie w Gdańsku i Toru-
niu posiadały niezwykle wysoki poziom 
nauczania, stąd zyskały rangę gimnazjów 
akademickich. Posiadały one niezwykle 
uznane grono profesorskie – w Toruniu 
wykładali Hartknoch, Oloff, Lauterbach, 
a w Gdańsku Pastorius, Schultz i Lengnich. 
Warto zaznaczyć, że obydwie szkoły kładły 
nacisk na naukę języka polskiego. Dzięki 
nim powstały jedne z pierwszych podręcz-
ników do gramatyki polskiej i samoucz-
ków. To zjawisko stanowiło przeciwwagę 
dla polskich szkół średnich, które w tym 
samym czasie (XVI w.) karały za użycie 
języka polskiego na lekcji, ponieważ języ-
kiem obowiązującym tam była wówczas 
łacina. Do gimnazjów w Gdańsku i Elblągu 
uczęszczało wielu przedstawicieli polskiej 
szlachty protestanckiej14.

Gimnazjum pińczowskie swoje począt-
ki odnajduje w połowie XVI w., w czasie, 

gdy Mikołaj Oleśnicki odszedł od kościoła 
katolickiego i przeszedł na wiarę prote-
stancką, a mianowicie – kalwinizm. Prócz 
Oleśnickiego ważną rolę w kształtowaniu 
pińczowskiej szkoły miał włoski przed-
stawiciel myśli protestanckiej Francesco 
Stankar oraz Grzegorz Orszak, prawdopo-
dobnie ówczesny rektor szkoły kolegiac-
kiej w Pińczowie15. Jednak w samej orga-
nizacji szkoły największe zasługi przypi-
suje się Francuzowi – Piotrowi Statoriuso-
wi, który doprowadza do zreformowania 
szkoły. Posiadając trzech wykładających 
nauczycieli reorganizuje on dotychcza-
sowy system szkolny podporządkowany 
jednemu pedagogowi. Szkoła pińczow-
ska według wprowadzonych przez niego 
zasad stała się gimnazjum czteroletnim. 
W pierwszej klasie uczono się czytania 
i pisania, a także katechizmu kalwińskie-
go po polsku. W drugiej zajęto się naucza-
niem gramatyki łacińskiej oraz Dystychów 
Katona oraz innych dzieł należących tzw. 
pisarzy moralistów. Dwie ostatnie klasy 
obejmowały dalszą naukę gramatyki ła-
cińskiej, a także zapoznawano uczniów 
z dziełami najwybitniejszych pisarzy 
rzymskich, uczono dialektyki i retoryki 
oraz języka greckiego. Zajęcia dodatkowe 
obejmowały natomiast naukę arytmetyki, 
muzyki, śpiewu Psalmów i poetyki. Na żą-
danie szlachty jako jeden z przedmiotów 
dodatkowych wprowadzono także język 
niemiecki16. Warto również zaznaczyć, cy-
tując za Stanisławem Kotem, że:

„Gimnazjum pińczowskie było pierw-
szą w Polsce prawidłowo zorganizowaną 
szkołą średnią humanistyczną. Górowała 
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17 s. kot, dz. cyt., s. 261.
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19 dz. cyt, s. 108-109.
20 m. krajewski, dz. cyt., s. 86.

w niej łacina klasyczna. Statorius położył 
nacisk na czystą, poprawną i wytworną 
wymowę, naukładanie listów i mów, na 
pierwszeństwo lektury autorów przed 
prawidłami gramatycznemi. W najwyż-
szej klasie wprowadził naukę języka grec-
kiego; przedmiotów realistycznych na ra-
zie nie było, ale i dla nich Statorius prze-
widywał miejsce, marzył zresztą  o tem, 
aby gimnazjum mogło się powiększyć 
o kursy wyższe, czyli zmienić się w aka-
demię humanistyczną”17.

Szkoła pińczowska wraz ze śmiercią Sta-
toriusa upadła, żywe pozostały w niej jed-
nak tradycje szkolne. Po odkupieniu dóbr 
pińczowskich od spadkobierców Mikołaja 
Oleśnickiego przez biskupa krakowskiego 
Piotra Myszkowskiego w 1586 r. prak-
tycznie od razu, sprowadzeni do miasta 
paulini przystąpili do tworzenia szkoły 
parafialnej przy kolegiacie. Szkoły w tym 
mieście straciły od tej pory swój różno-
wierczy charakter. W 1701 r. powstało 
w Pińczowie na nowo gimnazjum. Była to 
trzyletnia szkoła średnia o profilu huma-
nistycznym, kierunku retoryczno-klasycz-
nym. W znacznym stopniu placówka ta 
starała się wpoić w swych uczniów ducha 
narodowego i obywatelskiego poprzez 
naukę języka polskiego, historii i geogra-
fii18. Uposażenie szkoły jakie zapewniał 
fundator szkoły Myszkowski obejmowały 
czynsze od sumy 12000 złp umieszczo-
nych w latach 1705, 1710 w pińczowskiej 
synagodze, odsetki od 5000 złp wypłaca-
ne przez mieszczan oraz opłata roczna 
pobierana z młynów pińczowskich wyno-
sząca 50 zł. Do wymienionych funduszy 
dochodziły także inne od osób prywat-
nych, na nauczycieli, uczniów. Z legatu 

fundatora pozostały również zbiory ksią-
żek, stanowiące zaczątek późniejszej bi-
blioteki szkolnej. W programie nauczania 
w szkole pińczowskiej najważniejszą rolę 
spełniały klasy retoryki, gramatyki i po-
etyki, ponadto prowadzono kursy z teo-
logii i prawa.19.

Powstanie Akademii Rakowskiej, na-
stępnej ze szkół innowierczych na zie-
miach polskich datuje się na rok 1602. 
Gimnazjum mieściło się w Rakowie, stoli-
cy arian polskich, należącego do kalwina 
Jakuba Siecieńskiego, kasztelana żarno-
wieckiego. Szkoła miała charakter huma-
nistyczny, a nauka w niej trwała pięć lat. 
Podlegała ona tzw. kuratorom, wybranym 
przez synod arian. Rektor szkoły szkoły 
spełniał z kolei funkcję pośrednika między 
władzami zboru ariańskiego, a rodzicami 
uczniów uczęszczających do tej szkoły20.

Do akademii ściągali zwolennicy aria-
nizmu z całego Zachodu, by kształcić się 
na studiach matematycznych, filologicz-
nych czy teologicznych. Młodzież z in-
nych wyznań, również katolików była 
mile widziana przez wykładających na 
nich profesorach. Matematyk gimnazjum 
rakowskiego – Stegman, takie oto słowa 
skierował do katolickich uczniów z rodzi-
ny Tarłów:

„Wszyscy, którzy się u nas uczycie, szla-
checkiego jesteście pochodzenia i wątpliwe, 
by ktokolwiek z was zajął kiedyś szkolną 
katedrę, dlatego też szkoła nasza odmien-
ny od wielu innych cel sobie stawia. Na 
przyszłe życie wasze i waszych towarzyszy 
uwagę zwracamy, dla niego was uczymy 
i przygotowujemy. A wiele Wam w życiu 
potrzeba: łaciny jako języka uniwersalne-
go, logiki i retoryki nie dla pustych rozpraw, 
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21 s. kot, dz. cyt., s.263-264.
22 s. tync, Wyższa szkoła braci Polskich w rakowie. zarys jej dziejów (1602-1638), [w:] studia nad 

arianizmem, red. l. chmaj, Warszawa 1958, s. 339-346. 
23 m. krajewski, dz. cyt., s. 87.
24 ł. kurdybacha, dz. cyt., s. 422-423.
25 tamże, s. 363.

etyki, ekonomiki, polityki, historii, dalej po-
znania rzeczy boskich i natury. Do tej ta-
jemnicy was prowadzimy… o przedmioty 
dla naszych współwyznawców szkoła na-
sza troszczy się obficie; wam zaś i innym, 
którzy różnego od nas jesteście wyznania, 
przeszkód żadnych nie kładziemy, byście je 
skądinąd zaczerpnęli”21.

Z podanego cytatu widać dokładnie, 
że uczęszczających do szkoły rakowskiej 
uczniów innych wyznań nie zmuszano 
do przejmowania swoich praktyk religij-
nych. Wydawano natomiast zgodę na, 
aby tego rodzaju młodzież zaspokajała 
swoje potrzeby duchowe u księży swo-
jego wyznania. Uważano, że religia jest 
sprawą prywatną każdego człowieka.

Program edukacji w gimnazjum rakow-
skim obejmował przede wszystkim naukę 
teologii, co oznaczało lekturę i analizę Stare-
go i Nowego Testamentu w języku polskim. 
Prócz tego uczono się także: łaciny, greki, 
języka francuskiego, retoryki, etyki, duże 
znaczenie przywiązywano do działów ma-
tematyki, takich jak:arytmetyka, geometria 
i trygonometria. W wyższych semestrach 
nauczano również biologii, historii, ekono-
mii i tzw. działania publicznego22.

Okres swojej największej świetności 
szkoła rakowska przeżywała w latach 
1616-1622. Uczyło się w niej wtedy nawet 
do 1000 wychowanków. W uznaniu wy-
sokiego poziomu kształcenia oraz orga-
nizacji zyskała miano „Aten Sarmackich”. 
Szkoła została zlikwidowana w okresie 
kontrreformacji w 1638 r.23

Znaczne zmiany w polskim szkolnic-
twie doby nowożytnej wprowadził zakon 

jezuitów. Ich działalność była spowodo-
wana przede wszystkim prowadzoną ów-
cześnie akcją kontrreformacyjną.  Pierw-
sza szkoła powstała z ramienia jezuitów 
znajdowała się Braniewie. Założono ją 
w 1564 r. Szczególny rozwój szkolnictwa 
jezuickiego w Polsce przypada na wiek 
XVII. Przyczyną dużej popularności wy-
chowania jezuickiego w szkołach było 
przede wszystkim to, że odbywało się ono 
nieodpłatnie. Zjednywało to rzesze szla-
checkie, które w większości przypadków 
skąpili na wychowanie swoich synów, 
dlatego bezpłatne szkolnictwo stanowiło 
dla nich dogodne wyjście z sytuacji24.

Najczęściej tworzoną przez nich formą 
szkół były gimnazja pięcioletnie z sze-
ścio- bądź siedmioletnim układem zajęć. 
Trzy pierwsze klasy były przygotowanie 
na pamięciowe opanowanie gramaty-
ki łacińskiej. Natomiast czwarta klasa 
charakteryzowała się zwrotem w stronę 
zapoznania się z dziełami łacińskich po-
etów oraz stanowiła przygotowanie do 
dwuletniej klasy piątej, w której z kolei 
przeznaczono większość czasu na naukę 
poprawnej wymowy25.

Szkoły jezuickie, szczególnie w XVII w. 
wykazywały wysoki poziom nauczania. 
Było to odzwierciedleniem długoletniego 
przygotowania zakonników do pełnie-
nia funkcji nauczyciela. Dużym plusem 
w edukacji jezuickiej były także budynki 
szkolne, w których się odbywały się za-
jęcia. Gmachy kolegiów jezuickich był 
duże i przestronne, posiadały wygodne 
sale oraz gabinety dla nauczycieli, a także 
dobrze wyposażone biblioteki. Minusem 
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26 tamże, s. 424-425.
27 s. kot, dz. cyt., s. 230.
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29 m. krajewski, dz. cyt., s. 109-110.
30 tamże, s. 110-111; s. i. możdzeń, dz. cyt., s. 388-389.

nauczania jezuickiego był dosyć jedno-
stronny system kształcenia, nastawiony 
w głównej mierze na retorykę i szerzący 
nietolerancję religijną26. 

Wartym zaznaczenia jest fakt, iż szkol-
nictwo jezuickie było nastawione na wy-
chowywanie elit, nie zaś ludu z niższych 
warstw społecznych. Było to spowodowa-
ne czystym pragmatyzmem zakonników. 
Jezuici nastawieni w nauczaniu na szerze-
nie aspektów religijnych, pragnęli przywią-
zać do Kościoła stan szlachecki, umacniając 
tym samym jego znaczenie w państwie27.

Rozwój polskiego szkolnictwa wiąże się 
także ściśle z powstawaniem placówek za-
kładanych przez Zakon Kleryków Regular-
nych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych, 
powszechnie znanych pod nazwą pijarów. 
Najsłynniejszą szkołą założoną przez ten 
zakon w Polsce było Collegium Nobilium 
(1740, Stanisław Konarski-założyciel). Ta 
warszawska szkoła była przeznaczona dla 
synów magnackich i bogatej szlachty (co 
zawarte jest w jej nazwie – Collegium No-
bilium oznaczało Kolegium szlacheckie). 
Była placówka elitarną, kształcenie trwało 
8 lat. Stanisław Konarski przedstawił jasne 
zasady którymi miało kierować się kole-
gium. W De viro honesto pisał:

„Zgodnie z naszym zadaniem i najgo-
rętszym życzeniem będziemy się usilnie 
starali wychowywać tu młodzież szla-
checką według nakazów praw chrześci-
jańskich i ojczystych, przede wszystkim 
na ludzi uczciwych, a następnie na do-
brych obywateli”28.

W Collegium Nobilium uczono języ-
ków: francuskiego i niemieckiego, przed-

miotów ścisłych, geografii, historii i filo-
zofii racjonalistycznej. W programie na-
uczania uwzględniona była także nauka 
tańca, musztry wojskowej i jazdy konnej. 
Uczniowie mieli zorganizowany przez 
szkołę czas od godziny 5.30 do 21 w dni 
powszednie, zaś w niedziele i święta od 
6.30 do 21. Celem szkoły było odrodzenie 
magnaterii w duchu moralnym i politycz-
nym. „Szkoła miała wychowywać przy-
szłych mężów stanu”. Działała czynnie 
do roku 183229.

Ostatnią ze szkół jaką pragnę scharak-
teryzować jest Szkoła Rycerska. Powstała 
w 1765 r. w Warszawie z inicjatywy sa-
mego króla – Stanisława Augusta Ponia-
towskiego. Jej zadaniem było kształcenie 
szlachty w duchu patriotyzmu. Miała ona 
przede wszystkim charakter wojskowy, 
jednak prócz oficerów miała także uczyć 
kadrę urzędniczą. Szkoła była bezpłatna 
i świecka, a nauczanie w niej odbywało 
się w języku polskim. Do szkoły przyjmo-
wano chłopców w wieku 8-13 lat, począt-
kowo  nauka miała odbywać się przez 3 
lata, a od 1768 r. wydłużono ten czas do 7 
lat. Program nauczania obejmował kształ-
cenie ogólne (historia, powszechna i Pol-
ski, geografia, matematyka, filozofia, lite-
ratura) z nauką języków obcych (łacina, ję-
zyk francuski i niemiecki), oraz zawodowe 
( trwające przez 2 lata), w skład którego 
wchodziła nauka jazdy konnej, szermier-
ki czy tańca. Choć nauka miała charakter 
świecki, to codziennym obowiązkiem ka-
detów było uczestnictwo w mszy świętej. 
Szkoła Rycerska należała do jednych z naj-
lepszych szkół swoich czasów30.
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Charakterystyka szkolnictwa polskiego 
w dobie nowożytnej nastręcza wiele trud-
ności. Było ono zróżnicowane programo-
wo i ideowo. Widoczna była w nim, szcze-
gólnie w pierwszym okresie epoki ten-
dencja do nauczania stricte religijnego. 
Było to związane z brakiem szkolnictwa 
świeckiego na ziemiach polskich. Powsta-
wały jedynie szkoły związane z Kościo-
łem katolickim i zborami protestanckimi. 
Trzeba przy tym zauważyć, że kształcenie 
młodzieży przez szkoły różnowiercze było 
bardziej innowacyjne i otwarte, odmien-
ne od tradycyjnego nauczania kościelne-
go. Po okresie regresu szkolnictwa na zie-
miach polskich w XVII wieku, związanym 
m.in. z upadkiem szkolnictwa różnowier-
czego w Rzeczypospolitej, szkoły zaczę-
to przystosowywać do zmian ideowych 
i metodologicznych ówczesnych czasów. 
Powstałe wtedy szkoły wykazywały wy-
soki poziom nauczania – patriotyczny 
i moralizatorski, które miało być przede 
wszystkim nakierowane na kształcenie 
ludzi mogących swoimi umiejętnościami  
nabytymi w szkole działać na rzecz roz-
woju Rzeczypospolitej. 

abStrakt
Rozwój szkolnictwa w XVI-XVIII w. na 

ziemiach polskich jest ściśle związany 
z powstaniem idei renesansowej w Eu-
ropie. Istniejące dotychczas w Rzecz-
pospolitej szkoły przykościelne zyskały 
konkurencję w placówkach powstałych 
z inicjatywy zborów różnowierczych. 
Szkolnictwo protestanckie było bardziej 
rozwinięte pod względem kształcenia niż 
to podporządkowane kościołowi. Dopiero 
w czasach kontrreformacji szkolnictwo 
kościelne dzięki działalności zakonu je-
zuitów ponownie zyskało na znaczeniu. 
Niedługo potem szkoły różnowiercze upa-

dły, co było jednym z czynników stagnacji 
szkolnictwa polskiego w XVII wieku. Do-
piero pod koniec XVII w. i w XVIII prze-
żywało on swój ponowny rozkwit. Było 
to spowodowane większą świadomością 
narodową oraz kierowaniem się w orga-
nizacji szkół ideami oświeceniowymi. 

Summary
Development of education in the XVI-

XVIII centuries. On Polish soil is closely 
related to the rise of the idea of the Re-
naissance in Europe. The existing church-
school in the Republic of competition 
gained in institutions created at the ini-
tiative of protestant churches. Protestant 
education was more developed in terms 
of education than subordinated to the 
church. Only in times of Counter-Reforma-
tion church education thanks to the work 
of the Jesuit order again gained impor-
tance. Soon after protestant school fallen, 
which it was one of the factors stagnation 
of Polish education in the seventeenth 
century. It was not until the late seven-
teenth century. And in the eighteenth 
century he experienced his re-bloom. This 
was due to a greater awareness of nation-
al and targeting schools in organizing the 
ideas of Enlightenment.
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grupa członków koła naukowego kUl w stalowej Woli z wizytą w Warszawie. 
Warszawa 11 kwietnia 2015 roku

Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale 

zdobywać, tworzyć. Może ona być użyta dobrze lub źle,  

na służbę dobra prawdziwego lub pozornego. 

(Jan Paweł II)
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Zasługą starego biskupa Melecjusza, 
kładącego nacisk na wykształcenie kle-
ru, że Chryzostom zimą roku 380/81 
powrócił ze swojej pieczary skalnej do 
miasta. Przed swoją ostatnią podróżą 
na sobór w Konstantynopolu. Melecjusz 
wyświęcił go na diakona przy swo-jej 
katedrze; później Chryzostom został 
wyświęcony również na kapłana. Nale-
ży wyjaśnić, że na skutek nadmiernych 
rygorów ascetycznych znajdował się on 
na granicy fizycznego zała-mania, toteż 
dłuższe życie w samotności już w ogó-
le nie wchodziło tu w rachubę. W każ-
dym razie widzimy go odtąd całkowicie 
oddanego praktycznej służbie Kościoła 
jako pielęgniarza chorych, gminnego 
kaznodzieję i duszpasterza. Poza tym 
poświęcał się on również dalszej odpo-
wiedniej działalności literackiej, wyra-

stającej z jego pracy codziennej w spo-
sób trzeźwy, bliski życiu i naturalny. Raz 
będzie to list pocieszający do chorego 
psychicznie, drugi raz – list do młodej 
wdowy, rozprawa o wychowaniu dzie-
ci, ostrzeżenie przed drugim małżeń-
stwem. W osobnej rozprawie zwraca się 
on przeciwko niedorzeczności wspólne-
go życia zakonników z poświęconymi 
Bogu dziewicami, czyli przeciwko tak 
zwanej „syneis”. W szeregu wykładów 
apologetycznych podaje dla żydów i po-
gan dowody, że Chrystus był Synem Bo-
żym. Na specjalne życzenie Chryzostom 
głosił również kazania traktujące teo-
logiczne zagadnienia kontrowersyjne. 
Większość jego kazań stanowi po prostu 
wykład słów Biblii; nie są to „kazania te-
matyczne”, lecz „homilie”, parafrazują-
ce i cytujące tekst. W ten sposób Chry-

Chryzostom urodził się w Antiochii, syryjskiej metropolii nad Orontem. Nie jest więc ziemianinem i urodzo-
nym możnowładcą, lecz dziecięciem wielkiego miasta i barwnego życia wielkomiejskiego. Tu, w środowi-
sku ludzi dumnych ze swej sytuacji materialnej, czuje się jak u siebie w domu. Pierwsze swoje wychowanie 
odbierał – jak to miało miejsce u tylu poboż-nych ascetów – całkowicie pod kierownictwem niewieścim, 
gdyż jego ojciec, wyższy oficer, odumarł go wcześnie. Jeśli można wierzyć Chryzostomowi, to był czasami 
„skrępowany żą-dzami świata”; prowadził dość rozpasane życie. Ale to, co on tutaj szczegółowo wylicza 
– rozkoszowanie się smakołykami, przyjemne wrażenia podczas pobytu w teatrze oraz uczęsz-czanie na 
publiczne rozprawy sądowe – natychmiast wskazuje, że nie możemy brać zbyt po-ważnie tych konwen-
cjonalnych obwinień. Spędził on w środku „płonącego domu” życia wielkomiejskiego dobrze i troskliwie 
strzeżoną młodość. W wieku osiemnastu lat przyjął Jan chrzest, mający w jego oczach znaczenie pieczęci 
życia duchowego, a już po trzech latach, po zakończeniu ogólnych studiów retorycznych, został wyświęco-
ny na anagnostę, tj. na lektora. Tym samym miała się przed nim otworzyć droga do kariery duchownej, ale 
teraz jesteśmy jeszcze w okresie przygotowawczym. Jego rozwój dalszy ukształtowały przede wszystkim 
dwa czynniki: zakorzeniony od dawna w Syrii ideał życia zakonnego oraz wybitna szkoła biblistyki antio-
cheńskiej. Chryzostom osiedla się w pobliżu Antiochii jako asceta i poświęca się wyłącznie ćwiczeniom 
duchowym oraz ścisłej pracy teologicznej.

święty jan chryzostom

z cyklu :  oJcow Ie Koś c Io ł a 
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zostom często omawiał i komentował 
w kazaniach całe księgi biblijne. Potem 
te kazania publi-kowano lub ujmowano 
w jego „komentarzach”. Ale nawet wte-
dy, kiedy chodzi wyraźnie o prace czysto 
literackie, stosuje on formę homilii.

Jeśli chodzi o wykładanie i zastoso-
wanie tekstów biblijėnych, na pierw-
sze miejsce wy-suwają się zwłaszcza 
praktyczne i moralne kwestie życiowe. 
Chryzostom często upomina i morali-
zuje. Często narzeka na brak poprawy 
u swojej gmiėny, ale jednocześnie po-
trafi zachęcić i trochę pochwalić, gdyż 
pragnienie dobra powinno być żywe 
przed wszystkimi innymi. Jednakże „do-
bro” polega nie tylko na ćwiczeniach 
pobożnych i wychowaniu ascetycznym, 
ale przede wszystkim na czynie miło-
ści i niesieniu pomocy społecznej we-
wnątrz gminy. Ileż nędzy rozgościło się 
w wielkim mieście, ile kalek i żebraków 
tłoczy się przed wejściem do każdego 
kościoła, ilu jest chorych, których nie-
szczęście wielkim głosem woła do nie-
ba! Chryzostom daje wstrząsający opis 
cierpiących, którzy ze swoimi wrzodami 
i odrażającymi zniekształceniami leżą 
na słomie i gnoju, nie mają ubrania, 
by się przykryć, marzną i głodują. Nie 
zawsze można zdawać się we wszyst-
kim na Kościół i jego opiekę społeczną. 
Trzeba sa-memu udać się do kąpielisk, 
szpitali i domów ubogich, utrzymywa-
nych przez Kościół, zabrać się do roboty 
i pomagać. Rażące przeciwieństwo mię-
dzy bogatym a biednym, bezsensowny 
luksus po jednej stronie i najskrajniej-
sza nędza po drugiej, wewnątrz jednej 
społeczności, która się nazywa chrześci-
jańską, jest następnym ulubionym te-
matem, na który wskazuje Chryzostom 

z bezlitosną szczerością. Bogacz i bied-
ny łazarz, cierpienia Hioba, zalecenia 
Kazania na górze, wzór w postaci gminy 
apostolskiej – oto przykłady biblijne, do 
których ciąėgle sięga w związku z takimi 
zagadnieniami. Częstym przedmiotem 
skarg i oskarżeń jest widoczna w gmi-
nie nienasycona żądza przyjemności. 
Nie można jakoś przezwyciężyć dawnej 
namiętności do cyrku i teatru, tej „po-
wszechnej szkoły rozwiązłości”, tego 
„placu ćwiczeń dla rozpasania” i „sie-
dliska zarazy”. To, co się dzieje podczas 
festynów ludowych w miejskim parku 
Dafne, rozpaczliwie świadczy o tym, że 
od złych czasów pogańskich wyraźnie 
mało się zmieniło. W takie dni pustosze-
ją nawet kościoły, a kaznodzieja pokuty 
odczuwa całą swoją bezsilność.

W roku 397 nastąpiło ważne wydarze-
nie – śmierć biskupa stolicy, Nektariusza 
z Kon-stantynopola. Jako laik i pretor 
został on wyniesiony na to stanowisko 
przez Teodozjusza na soborze w roku 
381, kiedy to obrany biskup, Grzegorz 
z Nazjanzu, nie mógł już sobie poradzić 
z walką ugrupowań kościelnych. Rów-
nież i teraz natychmiast się odnowiła 
niegodna gra o następstwo. Ze wszyst-
kich stron zgłaszali się kandydaci i za-
interesowani. Szczególnie pa-triarcha 
aleksandryjski Teofil rozpoczął natych-
miast właściwe sobie starania, by wpły-
wowe stanowisko zapewnić oddanej mu 
i życzliwej osobie. Mniej uzdolniony ce-
sarz Arkadiusz nie był wcale podobny do 
swego ojca Teodozjusza i okazał się bez-
radny; ale jego wszechwładny faworyt, 
Eutropiusz, postanowił wziąć w swoje 
ręce sprawę następstwa. Nie zdradzając 
w niczym swoich zamiarów przed roz-
maitymi przedstawicielami duchowień-
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stwa, starał się za-pobiec zagrażające-
mu zamieszaniu w ten sam sposób jak 
w roku 381, to znaczy wynieść człowie-
ka nie zajmującego się polityką kościel-
ną, tylko że teraz chodziło nie o laika, 
lecz o osobi-stość wybitną w dziedzinie 
teologii, która mogłaby uczynić zadość 
wspaniałości Kościoła oraz reprezenta-
tywności dworu i stolicy. Chryzostom 
był wtedy już słynny daleko poza gra-
nicami swego miasta ojczystego jako 
mówca duchowny i pisarz. Ale wystrze-
gano się robić ja-kiekolwiek aluzje na-
wet wobec niego samego, by nie wzbu-
dzać w Antiochii żadnego sprzeciwu. 
Pewnego dnia otrzymał on od komesa 
Wschodu, najwyższego dygnitarza re-
zydującego w mieście, krótkie powia-
domienie, by się udał do małej kaplicy 
Męczenników przed bramami miasta na 
rozmowę. Tu czekał już powóz, do któ-
rego musiał wsiąść bez żadnych wyja-
śnień, by galopem, pocztą ekspresową 
być zawiezionym do Konstantynopola. 
Tam nic nie przeczu-wający biskupi ze-
brali się, by dokonać wyboru, a samego 
Teofila po jego daremnych protestach 
zmuszono do udzielenia święceń Chry-
zostomowi. Tak więc w ciągu jednej 
nocy skrom-nego i mało znaczącego ka-
płana z Antiochii uczyniono pierwszym 
biskupem Wschodu, du-chownym pa-
nem Konstantynopola, kaznodzieją ce-
sarza i jego wspaniałego dworu.

Opory przeciwko postępowaniu ko-
ścielno-prawnemu, a zwłaszcza prze-
ciwko suro-wemu duchowi reformator-
skiemu nowych rządów były nieunik-
nione. Dotychczas przyzwyczajono się 
widzieć u biskupa stolicy przede wszyst-
kim wspaniały luksus i zewnętrzną re-
prezentację. Musiał on odgrywać rolę 

w towarzyskim życiu dworskim, a dla 
wszystkich duchownych, składających 
mu wizyty w jego rezydencji, musiał 
utrzymywać otwarty dom i zastawiony 
stół. Chryzostom ograniczył swoje sto-
sunki towarzyskie do spraw najbardziej 
niezbędnych. Posiłki spożywał zasadni-
czo sam, wymagał oszczędności i suro-
wości obyczajów i chętnie podkreślał, że 
opieka nad ubogimi, działalność w dzie-
dzinie czysto duchowej i ascetycznej 
wydaje się mu jedynym istotnym i waż-
nym zadaniem piastowanego urzędu. 
Dla dotychczasowego życia i obijania 
się na koszt Kościoła i w jego obrębie 
nie wykazywał żadnej beztroskiej wy-
rozumiałości. Wielu biskupów, prze-
bywających stale w stolicy i robiących 
wiele ambarasu na dworze cesarskim, 
zamiast troszczyć się w domu o swoje 
gminy, stało się wkrótce jego wrogami. 
Ale stała polemika zwrócona przeciw-
ko rozrywkom publicznym i przeciwko 
luksusowi klas wyższych, usposobiła 
wrogo wyższe, wpływowe sfery wobec 
rze-komej wyniosłości tego zgryźliwe-
go ascety. W Konstantynopolu nigdy 
nie brakło okazji do wrogich intryg. 
Chryzostom wkroczył na szlachetną, ale 
niebezpieczną drogę ignorowania tych 
spraw i nieustannego postępowania 
w obranym raz kierunku. W takich oko-
licznościach rzeczą decydującą musiało 
być to, jakie oparcie posiadał i mógł so-
bie zapewnić na dworze.

Już po roku, na schyłku lata 405 r., 
musiał Chryzostom opuścić zagrożony 
przez barbarzyńców Kukussos. Przybył 
do Arabissos, dokąd również zaczęły 
napływać za nim tłumy pielgrzymów, 
którzy chcieli go zobaczyć, odwiedzić 
i z nim rozmawiać. W środku lata 407 r. 
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przyszedł nowy rozkaz umieszczenia go 
w najdalszym zakątku państwa, w Pity-
os nad Morzem Czarnym. Według wła-
snego świadectwa Chryzostoma nic go 
tak bardzo nie osłabiało jak podróżowa-
nie, i widocznie był to zamierzony cel, 
aby te podróże, odbywane pieszo przez 
najposępniejsze okolice, ostatecznie go 
wyniszczyły. Odmawiano mu wszelkiej 
ulgi. Celowo wystawiano ciężko cho-
rego człowieka na słoneczny żar i na 
słotę; nie dawano mu chwili wy-tchnie-
nia i ciągle pędzono go dalej. Jeszcze 
w przeddzień swojej śmierci musiał 
z wysoką go-rączką odbyć ośmiokilome-
trowy marsz aż do miasteczka Komany. 
Tutejsza nieliczna gmina przyjęła go 
serdecznie, ale już następnego ranka 
musiał ruszać dalej. Po pięciu i pół kilo-
metrach ponownej wędrówki, wyczer-
pany do ostatka, pada. Przewieziono go 
z powrotem do Komany, przyodziano 
go tu w białą śmiertelną szatę i udzie-
lono mu po raz ostatni Komunii świę-
tej. Chryzostom przeżegnał się i umarł 
ze słowami modlitwy, wielbiąc Boga 
za całe swoje życie: „Chwała Bogu za 
wszystko! Amen”.

Walka o jego imię i jego prawa toczy-
ła się dalej. Zachód zarówno potem, jak 
i przedtem nie chciał uznać złożenia 
z urzędu i wygnania Chryzostoma. Ale 
również i w świecie greckim im dłużej, 
tym trudniej było zatuszować to wyraź-
ne bezprawie. W roku 438 syn Ar-kadiu-
sza, cesarz Teodozjusz II, polecił spro-

wadzić uroczyście szczątki świętego 
i umieścić w kościele Apostołów w Kon-
stantynopolu. Sława pośmiertna Chry-
zostoma była niezmierna. Pisma żad-
nego z innych Ojców Kościoła nie były 
tak powszechnie czytane, ani też rozpo-
wszechniane w takiej ilości rękopisów. 
Wcześnie też zostały przetłumaczone 
na łacinę oraz na różne języki wschod-
nie. Jeszcze dziś Jan Chryzostom cieszy 
się miłością i czcią wśród wszystkich 
wyznań. Ten, którego życie wrogowie 
zaprawili goryczą i zniszczyli je, wśród 
potomnych nie ma już nieprzyjaciół. 
Chryzostom jako teolog nie odznaczał 
się ani głębią myśli, ani oryginalnością. 
Był typowym przedstawicielem swojej 
szkoły, swojej epoki oraz swych ideałów 
kościelnych i ascetycznych. Ale na jego 
przykładzie, mimo licznych przynoszą-
cych nam rozczarowanie postaci bisku-
pów zeświecczonego Kościoła państwo-
wego, można poznać, jakie siły moralne 
i duchowe tkwiły nadal w tym Kościele, 
mimo wszystko ciągle jeszcze żywotne. 
Na przykładzie jego kazań widać, że 
również teologia może spełniać swoje 
kościelne zadanie ciągle jeszcze na wy-
soką skalę. Homilie Chryzostoma, jako 
jedyne bodaj z całej starożytności grec-
kiej, można po części jeszcze dziś czytać 
jako kazania chrześcijańskie. Odzwier-
ciedlają one coś z prawdziwego życia 
Nowego Testamentu właśnie dlatego, 
że są tak umoralniające, tak proste i tak 
rzeczowe.

Dzisiaj potrzeba światu i Polsce ludzi mocnych sercem, 

którzy w pokorze służą i miłują, błogosławią, a nie 

złorzeczą, i błogosławieństwem ziemię zdobywają. 

(Jan Paweł II)
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1 Por. t. Gęsina, Odczuwam, więc jestem. Www.ojkologia.us.edu.pl/artykuły/305/odczuwam-

wiec-jestem.
2 ibidem.
3 Por. d. sobota, heideggerowska filozofia drogi [w:] Filo-sofija, nr 10 (2010/1), s. 37.
4 G. hegel, Fenomenologia ducha, przeł. ś. F. nowicki, Aletheia, Warszawa 2002, s. 62-63.
5 tomasz z Akwinu, summa contra Gentiles, 1 . iV c. 1.

WStęp
Bycie w drodze to „poruszanie się 

w pewnym kierunku”. Miasta i miejsca 
mają ścisły związek z człowiekiem, po-
nieważ tylko on może nadać im znacze-
nie. Konkretna przestrzeń jest zachowana 
w pamięci poprzez obrazy, ale ważniejsze 
jest samo doświadczenie. Wejście w inte-
rakcję z miejscem pozwala poznać prawdę 
o sobie1, dostrzec różnicę pomiędzy „ja” 
tam i „ja” tutaj w czasoprzestrzeni. Ana-
liza przebytych dróg nigdy nie jest myśle-
niem pozostawionym samym sobie, ale 
procesem zapytywania i nieustanną próbą 
wyznaczania. Patrzenie z dystansu po-
rządkuje przeżycia, a umiejętne spojrzenie 
w głąb siebie stanowi warunek wewnętrz-
nej przemiany, wpływa na kształtowanie 
osobowości2. W takiej korelacji miejsce 
nabiera szczególnej wartości i pozwala 
na wytyczenie dalszej drogi. W sensie do-
słownym – do kolejnego punktu, w ujęciu 

duchowym – do świadomego rozwoju. 
Droga uzyskuje wtedy szeroki zasięg i głę-
bokie pole semantyczne3, odpowiada na 
pytanie o sens ludzkiego życia. 

1. roZWój duchoWy 
Jung stwierdza, że pełnia rozwoju człowie-

ka bez wymiaru religijnego nie istnieje. Hegel 
opisuje rozwój ducha jako „drogę świadomo-
ści dążącej do prawdziwej wiedzy, albo też 
jako drogę duszy przechodzącej przez szereg 
ukształtowań”4. Tomasz z Akwinu ujmuje 
to w takich słowach: „dana jest człowieko-
wi pewna droga, którą może się wznieść 
do poznania Boga; aby mianowicie, skoro 
wszystkie doskonałości rzeczy w pewnym 
porządku zstępują od Boga jako najwyż-
szego szczytu rzeczy, sam człowiek, poczy-
nając od najniższych, stopniowo wznosząc 
się, dosięgnął poznania Boga. (…) W ten 
zatem sposób, stosownie do różnorodno-
ści rzeczy ukazuje się różnorodność dróg”5.  

 

Ur. w Rybniku, nauczyciel języka polskiego. W 2001 roku ukończyła studia magisterskie na Wydziale 
Filologii Polskiej o specjalizacji literaturoznawstwo, w 2015 podjęła studia doktoranckie. Zaintere-
sowania badawcze związane z łączeniem tematyki literatury z wiarą chrześcijańską. Debiutowała 
w Plamie w 2001 roku zbiorem własnych wierszy.

edytA stein - drOGA dO PrAWdy 
W ujęciu biOGrAFicznym

roLa mieJSc i LUDzi W rozWoJU DUchoWym

Mgr krystyna hoła – UnI w eR S y t e t śL ą SK I  w K at ow Ic ach
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Podstawą wiary chrześcijańskiej jest wy-
powiedź Chrystusa „Ja jestem drogą, 
prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do 
Ojca inaczej tylko przeze Mnie”(J 114,6).

„Samo pytanie jest drogą”6. łącząc w ca-
łość elementy, rozumiejąc celowość nie-
których wydarzeń możemy dostrzec sens 
przebywania w pewnych miejscach, od-
kryć ich znaczenie i wpływ na bieg życia. 
W takim ujęciu przypadkowość zanika, 
okazuje się, że wszystkie miejsca i drogi 
prowadzą do poznania prawdy. 

Tak odczytuję biografię Edyty Stein, czyli 
św. Teresy Benedykty od Krzyża. Jej życie 
to powiązana w logiczną całość podróż, 
która stała się dla wielu symbolem tej 
właściwej. Najpierw filozoficzna trasa do 
poznania Boga, potem wstąpienie do Kar-
melu, w końcu transport do Oświęcimia. 
W swoim artykule pragnę przedstawić 
krótką biografię Edyty Stein w ujęciu naj-
ważniejszych miast, przez które przebie-
gała jej droga rozwoju duchowego - droga 
do świętości.

2. WrocłaW
Edyta Stein urodziła się w stolicy Dolne-

go Śląska 12 października 1891 roku. Do-
rastała w rodzinie zajmującej się handlem 
drewnem. Gdy umarł ojciec, matka Augu-
sta Stein zajęła się interesem. Spłaciła dłu-
gi i rozwinęła firmę, dzięki czemu mogła 
utrzymać siedmioro dzieci. Była to rodzina 
żydowska, zachowująca przepisy Prawa, 
jednak matce nie udało się przekazać gor-
liwości wyznaniowej dzieciom. 

Mała Edyta była strzeżona i rozpieszcza-
na przez rodzinę. Nie chciała chodzić do 

przedszkola, za to szkołę uważała za za-
chwycającą7. Rodzina oceniała ją na pod-
stawie dwóch cech – mądra i ambitna, co 
smuciło Edytę, ponieważ uważała, że le-
piej być dobrą. Bardzo lubiła marzyć, była 
przekonana, że czeka ją wspaniała przy-
szłość, że będzie kimś naprawdę wielkim. 
Ponieważ była bardzo zamknięta w sobie, 
rodzeństwo widziało w niej „księgę za-
mkniętą na siedem pieczęci”. Jako czter-
nastolatka przeżywała problemy z dojrze-
waniem i światopoglądem, rzuciła szkołę, 
a później wróciła, by skończyć ją z wyróż-
nieniem. Porzuciła modlitwę i wiarę „zu-
pełnie świadomie i z wolnej decyzji”8. Była 
zawsze dość milcząca, tajemnicza i skry-
ta, sama dokonywała wyborów według 
uznania, „na czele stawiała panowanie 
nad sobą i wewnętrzną wolność”9. Umiała 
doskonale zachować równowagę emocjo-
nalną, kiedy patrzyła na innych wybucha-
jących złością odczuwała wstyd. Wzorem 
dla niej jest tylko matka - pracowita osoba 
o niezwykłym cieple wewnętrznym, która 
była autorytetem dla swoich dzieci „Kiedy 
matka mówiła, że coś jest grzechem, wie-
działyśmy, że chodzi o coś (…) co jest nie-
godne człowieka”10. Wobec samobójczej 
śmierci stryja, a potem wuja oraz wielu 
dylematów związanych z stopniowym 
odchodzeniem od wiary, odczuwała nie-
nazwany duchowy ból. Głęboko wierzą-
ca Augusta Stein z bólem serca patrzyła 
na dzieci, które stawały się ateistami. Po 
śmierci męża pewne obowiązki związa-
ne z religijnym kultem przejęli synowie, 
którzy czynili to lekceważąco, a nawet 
z ironią. Bardzo wrażliwa Edyta, mocno 

6 m. heidegger, co to jest filozofia?, przeł. s. blandzi, w: heidegger dzisiaj, s. 36-37. zob.h.bu-

czyńska-Garewicz,op.cit.,s.195.
7 m. A. neyer, edyta stein. Wydawnictwo karmelitów bosych, kraków 2014, s. 12. 
8 ibidem, s. 12.
9 s. i. j. Adamska, Prawda o miłości. Wydawnictwo Apostolstwa modlitwy, kraków 1973, s. 13.
10 ibidem, s. 17.
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wyczulona na prawdę zaczęła przechodzić 
kryzys. „Szukanie prawdy, mozolne prze-
dzieranie się do sensu istnienia, samotne 
wewnętrzne zmagania będą się w niej 
potęgować (…) powie „moja tęsknota za 
prawdą była moją jedyną modlitwą”. „Ale 
do tego momentu wiodła ją długa dro-
ga”11. Jakby tego było mało, jest pomijana 
w szkole – nie otrzymuje nagrody z po-
wodu żydowskiego pochodzenia – wokół 
siebie widzi niesprawiedliwość, obłudę 
i kłamstwo. Jako trzynastolatka wyjeżdża 
do siostry i pomaga w pracach domowych, 
później wraca do domu i podejmuje decy-
zję o ukończeniu gimnazjum. Tam usły-
szała słynne zdanie, będące aluzją do jej 
nazwiska – „uderz w kamień, a wytrysną 
skarby” – wypowiedziane przez dyrekto-
ra szkoły. W 1911 roku rozpoczyna studia 
na Uniwersytecie Wrocławskim, wybrała 
germanistykę i historię. Chodziła też na 
wykłady z filozofii, psychologii. Ważne dla 
niej stało się dobre wykształcenie i „umysł 
otwarty na problemy wychowawcze”12, 
często odwiedzała sierociniec w Rościsła-
wicach. Czytała Husserla, jego fenome-
nologię i doszła do wniosku, że znajduje 
u niego możliwość głębokiego poznania 
i „zaspokojenia wewnętrznego niedosy-
tu”13. Edyta Stein miała w sobie nieodpartą 
chęć pracy nad sobą, i nie chodzi tu tylko 
o kwestię pogłębiania wiedzy: „bardziej 
jednaj niż pragnienie wiedzy gnał ją do 
Getyngi wewnętrzny niepokój, potęgo-
wany pragnieniem znalezienia prawdy”14. 
Jako najważniejsze z zadań postawiła so-
bie rozwój osobisty.

3. getyNga
W tym mieście przebywała jedynie dwa 

lata. Jak sama przyznaje potrzebowała 
wtedy rozmów, „porozumienia z innymi 
i życia we wspólnocie”15. Spotkała na swo-
jej drodze ludzi, którzy w niewidoczny 
sposób kształtowali jej osobowość. Naj-
pierw, jeszcze przed wyjazdem, rozmowa 
z Hermsenem, przyjacielem, którego zda-
nie niezwykle ceniła. Zwrócił jej uwagę, że 
trwa w naiwnym złudzeniu. Zachwyt do-
brem nie oznacza bycia dobrym. Potępiała 
słabości i błędy innych, w sposób drwiący 
czy poniżający. 

Jako kierunki studiów wybiera filozo-
fię i psychologię. Jej mistrzowie – Hus-
serl, Heidegger, Ingarden, Scheler, Re-
inach – uczyli ją poważnego podejścia 
zarówno do historii jak i fenomenów 
życia duchowego. Psychologia egzysten-
cjalna zupełnie ją rozczarowała i nazwa-
ła ją nauką „bez duszy”, dlatego skłoniła 
się w stronę filozofii. Husserl zgłębiał 
istotę rzeczy poprzez intuicję, nie opie-
rając się wyłącznie na doświadczeniach 
zmysłowych, co otworzyło Edycie drzwi 
nowych horyzontów poznania i warto-
ści. Max Scheler, w którym dostrzegła 
filozofa - geniusza, ale przede wszystkim 
zauważyła głęboki świat w jego wnę-
trzu, lubił używać wyrażenia „czysta 
prawda”, które wypowiadał z niezwy-
kłym szacunkiem16. W swoich wykładach 
wiązał filozofię z religią, „jego intuicja, 
jego „wyczucie wartości”17 rozrywało 
wszystkie systemy i pojęcia, „aby patrzą-
cemu oku i wczuwającemu się sercu ob-

11 s. 17.
12 neyer, s. 27.
13 Adamska, jw. s. 27.
14 http://www.karmel.pl/hagiografia/stein/zycie2.php.
15 Adamska, jw. s. 34.
16 Por. Adamska, jw. s. 34. 
17 ibidem, s. 34.
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jawić pełnię bytu”18. To mocno dotknęło 
pisarkę, powoli zaczęła uświadamiać so-
bie głęboką tęsknotę serca. Przeżywała 
w tym okresie skrajną depresję, straciła 
zaufanie do ludzi, czuła się zmiażdżona 
niewidzialnym ciężarem, nic jej nie cie-
szyło. Po jednym z wykładów o święto-
ści, o pokorze i modlitwie jako warunku 
wewnętrznego odrodzenia zachwyciła 
się św. Franciszkiem z Asyżu. Pisała „Jed-
ne po drugich opadały ze mnie racjonali-
styczne więzy uprzedzeń, w których się 
wychowałam i wzrosłam. Nagle stanął 
przede mną świat wiary. Przecież ludzie, 
których codziennie spotykałam, na któ-
rych patrzyłam z podziwem – tą wiarą 
żyli. A więc musiała ona stanowić war-
tość godną przemyślenia”19. 

Kolejną osobą, która miała wpływ na 
osobowość przyszłej świętej był Adolf Re-
inach, który umiał podejść do Edyty z ol-
brzymią, niczego nie oczekującą w zamian 
dobrocią serca. „Wyczuwała intuicyjnie, że 
szczera serdeczność profesora była czymś 
więcej niż wrodzoną dobrocią; była pro-
mieniowaniem jego intensywnego życia 
wewnętrznego i przyjaźnią tym głębszą, 
że Reinach był świadomy jej duchowych 
zmagań o prawdę. Sam w tym czasie wraz 
z żoną przygotowywał się do chrztu”20. 
Potrafił wszystko wyjaśniać i scalał my-
śli pisarki w „uporządkowaną”21 całość. 
Wspierał jej pracę nad doktoratem zwłasz-
cza wtedy, gdy piętrzyły się trudności. Gdy 
wybucha I wojna światowa wyruszył na 
front. Zginął w 1917 roku. Anna Reinach 
poprosiła o pomoc w uporządkowaniu 

dokumentów męża, i na tym spotkaniu 
pierwszy raz Edyta Stein „doświadcza si-
ły”22, którą może dać jedynie wiara, ponie-
waż to wdowa pociesza studentkę, a nie 
odwrotnie, zapewniając o istnieniu Boga 
i świata poza granicami śmierci. Edyta 
wspomina „ ujrzałam pierwszy raz w ży-
ciu Kościół w jego zwycięstwie nad oście-
niem śmierci. W tym momencie załamała 
się moja niewiara i ukazał się Chrystus”.23

Po ukończeniu studiów, w 1915 roku, 
kończy kurs sanitariuszki i zgłasza się jako 
ochotnik, aby służyć ofiarom wojny. Zosta-
je wysłana do szpitala zakaźnego w Hrani-
cach na Morawach, tam pomaga z takim 
entuzjazmem, że przestaje sypiać w nocy. 

Edmund Husserl, najbardziej znany fi-
lozof tamtych czasów, uważał, że każdy 
człowiek powinien „prowadzić życie inte-
lektualne na własną odpowiedzialność”24, 
poszukując i wartościując to, co poznane. 
Edyta pisała pod jego okiem pracę dok-
torską „O zagadnieniu wczucia”, a profe-
sor od tej pory widział w niej naukowca. 
Została jego asystentką, przygotowywała 
do druku jego artykuły. Później zrezygno-
wała z tego rodzaju współpracy, aby zająć 
się własną pracą naukową. Jednak nie to 
było ważne. Jak sama pisała w aneksie do 
„Twierdzy duchowej” Husserl, mimo iż nie 
zajmował się bezpośrednio teologią i wia-
rą, to „pozostał żywo związany z wielką 
tradycją philosophiae perennis, w osobi-
stych zmaganiach o filozoficzne dzieło 
swego życia kierował się świadomością, 
że ma do spełnienia pewną misję i w krę-
gu ludzi bliskich mu naukowo, czy w inny 
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sposób, powodował silny ruch w kierunku 
Kościoła. Nie była to więc sprawa uboczna, 
ale raczej głębokie, wewnętrzne powiąza-
nie”25. 

Spotkania z tymi ludźmi Edyta wspo-
minała później jako nieprzypadkowe, od 
zawsze zaplanowane przez Stwórcę, ma-
jące głęboki sens i wpływ na życie. Pisa-
ła: „gdy się patrzy od strony Boga – nie 
ma przypadków i że całe moje życie, aż 
do najdrobniejszych szczegółów, zostaje 
nakreślone w planach boskie Opatrzności 
i przed oczyma wszystko widzącego Boga 
prezentuje się jako doskonałe powiązanie 
sensu”26.

4. bergZaberN
Będąc już na granicy poznania, czekając 

na ruch Boga, Edyta Stein przez cztery lata 
borykała się z walkami wewnętrznymi 
i opuszczeniem sił fizycznych. Utrapienie 
duchowe jakie znosiła, było o tyle cięższe, 
że nie mogła nikomu o nim opowiedzieć. 
Jednak już wówczas miała niezwykłą siłę 
wewnętrzną, ponieważ podtrzymywała 
na duchu innych. Latem 1921 roku przeby-
wała u Hedwigi i Teodora Conradów, się-
gając po jedną z książek z ich biblioteczki 
trafiła na „Księgę życia” św. Teresy z Avi-
li. Odnalazła w niej niezwykłą moc słów, 
prawdziwość popartą doświadczeniem. 
Wszystko, czego doświadczyła do tej pory 
zaczęło składać się w całość. Zobaczyła 
rzeczywistość duchową, która zawsze ist-
niała równolegle, lecz była mało dostrze-
galna umysłem przesiąkniętym wątpliwo-
ściami. Święta Teresa wyjaśniła jej meto-
dę dojścia do Boga: miłość i oddanie się 
Jego woli. Ta prawda nie była poznaniem 
rozumowym, lecz zjednoczeniem. Edyta 

natychmiast kupiła mszalik i katechizm. 
Poszła na swoją pierwszą mszę świętą. 1 
stycznia 1922 roku przyjęła chrzest. Póź-
niej wspominała: „istnieje stan uciszenia 
w Bogu, całkowitego odprężenia wszyst-
kich sił duchowych, w którym niczego się 
nie planuje, o niczym nie decyduje, nic nie 
działa, lecz przyszłość stawia się do dys-
pozycji woli Bożej, poddając się zupełni 
losowi. W takim stanie znalazłam się po 
pewnym przerastającym moje siły przeży-
ciu; zużyło ono całkowicie moja duchową 
moc życiową, pozbawiło mnie wszelkiej 
aktywności. Ten spoczynek w Bogu, w po-
równaniu z ustaniem aktywności na sku-
tek wyczerpania sił życiowych, jest czymś 
zupełnie nowym i jedynym”27.

5. SpIra
Praca nauczycielska jaką podjęła w tym 

mieście miała spory wpływ na otoczenie. 
Jak wspomina jedna z uczennic „Dr Stein 
była prosta, skromna i naturalna; cicha, 
niemal nie zauważona żyła spokojnie ryt-
mem swych obowiązków. Dla wszystkich, 
którzy szukali jej pomocy była jednakowo 
życzliwa i przystępna (…) była wzorem 
przez samą swą postawę”28. Wymagają-
ca, uświadamiała swoim wychowankom 
jaki mają wpływ na swój rozwój, wiarę 
oraz osiągnięcie życiowej mądrości. Szyb-
ko stała się ideałem, ze względu wysokie 
morale i uduchowienie. Była kimś w ro-
dzaju ‘człowieka w pełnym znaczeniu’. 
Uczyła z przekonaniem i miłością, jej lek-
cje nie były nudne, wyznawała, że to ona 
jest dla uczennic, a nie odwrotnie. Oddana 
wszystkim, dbała o ich rozwój umysłowy 
i duchowy. Zachowywała właściwy dy-
stans, ale zawsze z serdecznością. Przez 
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cztery lata była zapraszana na konferencje 
z wykładami i odczytami, została nazwana 
nadzieją katolickich Niemiec. Przechodziła 
coraz większą przemianę, przekazywała 
innym, że jedynym i najlepszym wycho-
wawcą jest Bóg, a Chrystus doskonałą oso-
bowością i wzorem. Jedna z sióstr, będąca 
świadkiem jej wystąpień wspomina, że 
Edyta potrafiła łączyć powagę z uszczę-
śliwiającym uśmiechem i wdziękiem. Była 
miłością, łaską i urokiem.

Nadal zajmowała się pracą naukową, 
ale zawęziła swoje czynności tylko do za-
gadnień związanych z wiarą i szerzeniem 
prawdy o Chrystusie tłumacząc między in-
nymi „Dysputy problemowe o prawdzie” 
św. Tomasza z Akwinu.

6. fryburg, moNachIum, koloNIa, Zu-
rych, WIedeń, praga

Teresa z Avili i Tomasz z Akwinu prze-
prowadzili Edytę z metafizyki do mistyki. 
Pozwolili jej zrozumieć, że „życie nadprzy-
rodzone jest rzeczywistością”29. Przekład 
„Dysputy” został przyjęty z podziwem 
dla autorki. Była więc nadal zapraszana 
na cykle wykładów o tematyce związanej 
z filozofią, psychologią i religią. Wiele od-
czytów dotyczyło roli kobiety, roli w rodzi-
nie i społeczeństwie. „Jej prelekcje miały 
mocną podbudowę teologiczną, opiera-
ły się na chrześcijańskiej nauce (...) były 
bezkompromisowo chrystocentryczne”30. 
Mówiła, że jest to „mała, prosta prawda, 
którą ma do powiedzenia”31.

7. muNSter
W 1931 roku otrzymała pracę w Niemiec-

kim Instytucie Pedagogiki Naukowej. W la-

tach 1932/1933 na wykładach omawiała 
wychowanie dziewcząt oraz problematykę 
ludzkiej osobowości. Częstymi gośćmi byli 
również z uniwersytetu studenci, jako wol-
ni słuchacze. W dniu 7 czerwca 1933 roku 
wyszedł paragraf aryjski zabraniający peł-
nienia urzędów i obowiązków publicznych 
osobom pochodzenia niearyjskiego. To 
pozbawiło Edytę pracy w Instytucie Peda-
gogicznym. Zrozumiała, że to znak czasu 
i była przekonana o Bożym planie. W 1933 
roku obserwowała działania Hitlera prze-
ciw Żydom, słuchała opowieści przyjaciół 
o okrucieństwach i poniżających zarządze-
niach. We wszystkim jednak widziała rękę 
Boga, patrzyła na świat wyłącznie przez 
pryzmat wieczności. Napisała list do Ojca 
św. z prośbą o encyklikę. W końcu prześla-
dowania dotknęły ją samą, ale… „doznała 
niemal ulgi, że powszechny los Żydów spo-
tkał także i ją”32. Przykre okoliczności spo-
wodowały, że zaczęła zastanawiać się nad 
przyszłością, odczuwała głęboki sens tych 
przemian historycznych, widziała w nich 
swoją rolę, choć nie potrafiła jej sprecyzo-
wać. W Niedzielę Dobrego Pasterza modliła 
się tak długo, aż przyszło zapewniające po-
twierdzenie z głębi serca. Karmel.

8. koloNIa
14 października 1933 roku wstąpiła do 

Karmelu. Szczęście i cierpienie. To pierw-
sze, ponieważ znalazła swoje miejsce 
w życiu, to drugie ze względu na matkę, 
która nie umiała pogodzić się z decyzją 
córki. Swoją decyzję uzasadniła matce 
przełożonej „jeszcze w świecie zrozumia-
łam, że nie ludzka działalność ma osta-
teczne słowo, ale moc Krzyża”33, a „przez 
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Krzyż rozumiałam los narodu wybranego, 
który już wówczas zaczynał się zapowia-
dać”34. Zrozumiała, że tylko w taki sposób 
wypełni swoją misję życiową. Środkiem 
do tego celu była dogłębna pokora i po-
słuszeństwo oraz modlitwa, którą bardzo 
kochała. W klasztorze zajmowała się mię-
dzy innymi pisaniem zleconych prac, tłu-
maczeń oraz pism własnych. Wtedy po-
wstał m.in. „Byt skończony a byt wiecz-
ny”. To dzieło jest do dziś traktowane jako 
największy skarb w nauczaniu Kościoła, 
z niezwykłą prostotą tłumaczy zawikłane 
i czasem trudne w odbiorze sprawy du-
chowe, za podstawę biorąc fenomenolo-
gię. Korzystał z niej często św. Jan Paweł 
II. W dniu odnowienia ślubów umiera jej 
matka, w dniu profesji wieczystej odcho-
dzi ulubiony nauczyciel – Husserl. Edyta 
zbieżność tych wydarzeń odczytuje jako 
odpowiedź Boga na jej modlitwy o ich 
zbawienie. Później przyjechała do Karme-
lu jej siostra Róża i została ochrzczona. 
W 1938 roku podczas oddawania głosów 
wyborczych w wielkim plebiscycie agenci 
komisji wyborczej otrzymali informację, 
że siostra Teresa Benedykta nie jest po-
chodzenia aryjskiego.

9. echt
W sylwestrowy wieczór 1938 roku 

siostry zostały przewiezione do holen-
derskiego zakonu w Echt – Edyta pod 
pozorem kłopotów zdrowotnych. Tam 
zwracała się w modlitwie i prośbach do 
Zbawiciela, by „zechciał przyjąć jej życie 
i śmierć na swoją chwałę i cześć”35. Było 
to ostateczne i mistyczne zrozumienie 
sensu Krzyża. Zgoda na życie, ale tylko 
takie, jakie wyznaczy Bóg, od najmniej-
szych spraw do największych dzieł. Po-

zwolenie, aby tylko On kierował czasem 
i okolicznościami; również pełna zgoda 
na śmierć taką, jaką zamyślił Stwórca. 
Pisze w liście: „odkąd tu przybyłam, du-
szę moją wypełnia wdzięczność za to, że 
mogę tu być i że dom jest taki, jaki jest. 
Zarazem jestem pewna, że nie mamy 
tu miasta trwałego. Nie pragnę niczego 
innego nad to, by wola Boża wypełniła 
się na mnie. Od Boga zależy, jak długo 
mnie tu pozostawi i co będzie potem. 
In manibus tuis sortes meae. Wówczas 
wszystko jest dobrze i nie potrzeba się 
niczym martwić. Niezbędna jest zawsze 
modlitwa, ażebym w każdym położeniu 
umiała być wierną. Najpierw oczywiści 
należy modlić się za tych, którzy więcej 
cierpią niż ja i nie są tak zakotwiczeni 
w wieczności”36. Matka przełożona zle-
ca jej napisanie studium o św. Janie od 
Krzyża z wyjaśnieniem jego dzieł. Edyta 
oddaje się zupełnie tej pracy, w trudzie, 
najczęściej nocą, powstaje „Wiedza Krzy-
ża”, przy akompaniamencie angielskich 
i niemieckich bombowców, by „podzielić 
się ze światem własnym odkryciem Boga 
jako centralnego punktu kształtowania 
się ludzkiej osobowości”37. Ta praca nie 
mogłaby powstać, gdyby sama Edyta 
nie przeszła już wcześniej duchowych 
dróg, o których pisze św. Jan. Analizując 
„Drogę na górę Karmel”, „Ciemną noc”, 
„Pieśń duchową” i Żywy płomień miło-
ści” opisuje własne doświadczenia, co 
ubogaca tą pracę o nowe spostrzeżenia. 
Intelektualistka i mistyczka, opisała we-
wnętrzne doświadczenie Boga przeby-
wającego w duszy. Tłumaczyła, że tylko 
ktoś, kto żyje w swym wnętrzu, może są-
dzić i rozeznawać zgodnie z prawdą. Mo-
dlitwa takiego człowieka przenika niebo. 
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To duchowa moc, która potrafi potężnie 
oddziaływać na innych. Edyta nazywa ją 
życiodajną „krwią Kościoła”, która przy-
nosi zbawienie. To współudział w cier-
pieniach Chrystusa, przyjęty wolną wolą 
i świadomie, aby wymodlić zbawienie 
innych. Pisała, że każdy człowiek musi 
cierpieć i umierać, ale jeśli należy do 
Chrystusa, jego cierpienie nabiera mocy 
odkupienia, wyjaśniając zarazem dlacze-
go święci pragnęli cierpieć, bo „miłość 
jest najbardziej wolna ze wszystkiego, 
co istnieje”. Ostatni rozdział urywa się 
na fragmencie wizji św. Jana od Krzyża 
odchodzącego w światłość. 

10. WeSterbork – ośWIęcIm
Po południu 3 sierpnia 1942 roku ge-

stapo zabrało siostry Stein na przesłu-
chania, a później przetransportowano 
je do obozu na północy Holandii. Siostra 
Benedykta była od razu zauważana. Jej 
spokój udzielał się reszcie więźniów. 
Pewien urzędnik, Wielek, wspominał: 
„Gdy spotkałem tę zakonnicę w obozie, 
wiedziałem natychmiast, że to jest ktoś 
prawdziwie wielki… Jej uśmiech nie był 
maską, lecz jakimś promieniowaniem 
ciepła… W jednej z rozmów powie-
działa: „Świat składa się z kontrastów, 
lecz na koniec nic z tych kontrastów 
nie pozostanie. Ostoi się jedynie wielka  
miłość”38. 7 sierpnia zabrano więźniów 
i wywieziono do Oświęcimia. 

ZakońcZeNIe
O wartości miejsc można mówić wte-

dy, gdy ma się pełny obraz tego, co się 
w nich wydarzyło. To „reprezentowanie 
wnikliwej postawy wobec wydarzeń39. 
Edyta patrzyła na każdą drobną rzecz, 
wydarzenie, ludzi, miejsca wyłącznie 
prze pryzmat wiary – wszystko ma 
swój głęboki sens. Słuchała wiernie we-
wnętrznego głosu. „Podążanie za po-
znaną prawdą”40 jest „owocem świado-
mości celu”41. Wtedy największe prze-
ciwności okazują się najbardziej warto-
ściowe, ponieważ kształtują charakter, 
rozwijają cnoty – męstwo, wytrwałość, 
miłość, poznanie prawdy – niezwykłe 
bogactwo duchowe. Taka wędrówka 
jest warta podjęcia każdego trudu. 

„Oddać się w miłości, stać się całkowi-
cie własnością kogoś innego i zarazem 
go posiadać – oto najgłębsze pragnie-
nie kobiecego serca”42. Droga życiowa 
człowieka, jego charakter, uwarun-
kowania społeczne, wychowanie nie 
są przypadkowe, odbierając je przez 
pryzmat wiary, są „dziełem samego 
Boga”43. Takie spojrzenie przynosi spo-
kój, wewnętrzne poczucie spełnienia, 
gdy można stwierdzić, że znalazło się 
sens życia. Edytę Stein powiodła prosto 
do Boga, a „poprzez swoją ofiarę życia 
ukazała światu drogę do pełni człowie-
czeństwa”44.
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StreSZcZeNIe
Artykuł opisuje życie św. Edyty Stein, 

czyli s. Teresy Benedykty od Krzyża w po-
rządku miast w jakich przebywała oraz 
ludzi, którzy wpłynęli na jej osobowość. 
To jedna z tych biografii, które mocno 
wskazują, że życie człowieka jest celową 
układanką i nic nie zdarza się przez przy-
padek. Oczywiście to nie same miejsca są 
tutaj ważne, lecz doświadczenia jakich 
nabywa się poprzez - czasami zaskaku-
jące - sytuacje. Spotykani ludzie stają 
się drogowskazami, wpływają na osobo-
wość, mogą być darem, jeśli właściwie 
wykorzysta się dany znak Opatrzności. 
Edyta Stein przeszła ciekawą i zarazem 
trudną drogę: żydowskie pochodzenie, 
wykształcenie filozoficzne, chrzest w ko-
ściele katolickim, trudna sytuacja rodzin-
na, wstąpienie do zakonu, prześladowa-
nie i wywóz do Oświęcimia. Opierając się 
na mocnej wierze i osobistym doświad-
czeniu Chrystusa, że dokonała czegoś, 
co wychodzi poza możliwości człowieka 
– doświadczyła najgłębszej miłości i po-
trafiła podzielić się z nią z innymi. 

Summary
The article describes the life of St. Edith 

Stein, i.e. Teresa Benedicta of the Cross in 
the order in which she visited the towns 
and people who influenced her person-
ality. This is one of those biographies 
which strongly indicate that human life 
is a purposeful puzzle and nothing hap-
pens by accident. Of course not only sites 
are important here, but also experience 
which is acquired through - sometimes 

surprising – situations. Encountered 
people become signs, they affect one’s 
personality, they may be a gift if you use 
properly a sign of Providence. Edith Stein 
went through an interesting but at the 
same time a difficult road: Jewish de-
scent, philosophical education, Baptism 
in the Catholic Church, a difficult fam-
ily situation, joining the Order, persecu-
tion and export to Auschwitz. Based on 
strong faith and personal experience of 
Christ that she had done something that 
goes beyond human capabilities - she ex-
perienced the deepest love and she could 
share it with others.
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z FilOzOFii emmAnuelA léVinAsA  
– deliberAcjA O OjcOstWie

WStęp 
W wywodach E. Fromma ojciec porów-

nywany bywa do słońca, które – ogrzewa-
jąc ziemię – czyni ją zdolną do wydawa-
nia płodów. Jean Bodin w swoim dziele 
„Pojęcie polityczności” uważa ojcostwo 
jako przeniesienie władzy boskiej na zie-
mię. Ojciec od samego początku życia 
dziecka tworzy pewnego rodzaju swoistą, 
wizualizację siebie, tworząc między inny-
mi świat prawa, ładu i dyscypliny. W ten 
sposób ojciec kreuje znaczną wartość we 
wskazaniu dziecku orientacji na świat do-
rosłych oraz w poszerzaniu jego horyzon-
tów. W pierwszej części artykułu opisany 
jest rys historyczny roli ojca oraz jego 
wpływ na rozwój i wychowanie dzieci - 
zawarte są style wychowania, jakie panu-
ją w rodzinie oraz sposoby, w jaki ojciec 
może wpływać na swoje dzieci. W kolej-

nych w etapach zostało przedstawione 
ujęcie ojcostwa według filozofii Emma-
nuela Lévinasa, a w szczególności relacja: 
ojciec – syn, które jest fundamentalną 
częścią pracy.

 
1. rola ojca – ryS hIStorycZNy

W najstarszych zapisach można od-
naleźć, że ojciec pełnił w rodzinie rolę 
centralną. Prawdopodobnie centraliza-
cja roli ojca w polskiej rodzinie miała 
związek z wpływami kultury starożytnej 
Grecji i Rzymu. Wpływ na to miało rów-
nież przyjęcie przez Mieszka I chrześci-
jaństwa, które wprowadziło do polskiej 
społeczności wpływy kultury hebrajskiej. 
Kultury te były oparte na silnej strukturze 
patriarchalnej, gdzie władza spoczywała 
jednej osoby - ojca. Ojciec, jako autorytet, 
miał nieograniczoną władzę nad swoją 

 „Ojciec synowi nie może pozostawić żadnego wspanialszego pomnika 
 jak obraz swych obyczajów, cnoty, stałości, niebożności, umysłu”. 

Cicero „In M. Antonium Orationes Philippicae” 
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cenia kapłańskie 17.06.1984 w Nitrze. Od r. 1984 praca w Levoči. Od 1985 r. sekretarz Kurii Biskupiej 
w Spišskej Kapitule, od r. 1994 dziekan dekanatu w Levoči, zaś od r. 2001 dziekan moderator dolno-
spiskich dekanatów. Od 1991 r. sędzia sądu kościelnego w Spiskiej Kapitule a od r.1990 członek Rady 
Kapłańskiej. Dnia 04.01.1984 mianowany prałatem Jego Świątobliwości Ojca Świętego Jana Pawła II. 
W r. 1997 licencjat z historii na PAT-e w Krakowie, zaś w r. 1998 licencjat z prawa kanonicznego na KUL 
w Lublinie. W r. 2000 habilitacja na Trnavskim Uniwersytecie, w r. 2001 PhDr. a PhD. na KU w Ružombe-
roku, w r. 2002 ICDr. na KUL Lublin, 2003 PaedDr. na KU Ružomberok. 01.04.2004 tytuł profesora teo-
logii katolickiej. Od r. 1993 wykładowca w Spišskom Podhradí, od r. 2004 na Wydziale Pedagogicznym 
Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku. Autor 42 monografii, wielu artykułów, w tym opublikował 132 
artykuły w kraju i 40 w czasopismach zagranicznych. Członek Wysokiej Rady KU w Ružomberoku.
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rodziną (żoną, dziećmi) oraz nad niewol-
nikami i majątkiem. Decydował o losie 
członków rodziny, ·a także reprezentował 
ją na zewnątrz. Syn u jego boku zdobywał 
doświadczenie (np. senatora, wojskowe-
go, urzędnika państwowego). Nawet po 
swojej śmierci, ojciec zostawiając testa-
ment decydował o losie członków swojej 
rodziny1.

Złoty okres ojcostwa rozpoczął się w XV 
wieku (dzięki połączeniu praw zwyczajo-
wych, prawa kanonicznego i prawa rzym-
skiego), a zakończył w XVII wieku. W tym 
okresie ojciec był gwarancja stabilizacji 
rodziny i królestwa. Reforma protestanc-
ka i katolicka wytworzyła strukturę rodzi-
ny, która jest niepodzielna, rodowa i mał-
żeńska. Nastąpiła chrystianizacja rodziny, 
umocnienia więzi małżeńskich i przeko-
nania, że dzieci są uświęceniem usankcjo-
nowanego przez kościół związku małżeń-
skiego. Ojciec znowu był najważniejszy 
w rodzinie, dbał o wykształcenie i dobry 
status materialny swoich dzieci, a także je 
wychowywał. Nadal rozporządzał życiem 
swojej rodziny po śmierci, zostawiając te-
stament i przekazując władzę.2

Pod koniec XVIII i pierwszej połowy 
XIX wieku ojciec nadal sprawował rolę 
patriarchy, choć jednak tradycją polskiej 
tradycji staropolskiej jest stosunkowo 
silna pozycja matki. „W sferze ziemiań-
stwa polskiego bycie matką było podnie-
sione do wielkiej godności. Bycie matką 
wzmacniało pozycję kobiety, zapewniało 
jej szacunek otoczenia.”3. Matka miała 

wpływ na życie swoich dzieci w pięciu 
do siedmiu latach ich życia. Dzieci w tym 
okresie w rodzinie ziemiańskiej były wy-
chowywane przez kobiety: matkę, babkę, 
mamkę, piastunkę lub bonę. Gdy dziecko 
kończyło pięć, siedem lat o jego wycho-
waniu decydował ojciec. Córki wychowy-
wały się dalej wśród kobiet, a synowie 
wśród mężczyzn, przy boku ojca.4 

„Niezależnie od funkcji wychowaw-
czych ojciec był niekwestionowaną gło-
wą rodziny. Na jego autorytecie rodzina 
opierała swój byt, on był najwyższym 
sędzią. Zarządzał całym majątkiem, 
choć istniało staropolskie prawo za-
bezpieczające posag żony. Dzieci, dla 
których ojciec był uosobieniem władzy 
zwracały się z reguły do niego „panie 
ojcze”. Wielka cześć okazywana głowie 
rodziny powodowała, że młodzież mil-
kła na jego widok, nie odważyła się gło-
śno mówić czy siadać w jego obecności. 
Również w sposobie powitania szacu-
nek był bardzo widoczny. Wyróżniano 
zasadnicze trzy formy powitania: cało-
wanie w rękę, obejmowanie za kolana 
i w szczególnych wypadkach padanie 
do nóg.”5. W Polsce rozwój historycz-
ny ról rodzinnych ukształtowany został 
przez dwie cechy:
1. Przez przyjęcie feudalnego porządku 

społecznego,
2. Większa rola kobiety (w porównaniu 

z innymi państwami), ·co spowodowało 
złagodzenie tradycyjnego wychowania 
polskiej rodziny
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Z powodu wpływu tych dwóch cech, 
ojciec w polskiej rodzinie musiał kłaść 
większy nacisk na zyskanie pozycji w ro-
dzinie. Nie mogli narzucać dystansu, ·ani 
nadmiernie formalizować stosunków 
pomiędzy członkami swojej rodziny. Oj-
cowie zaczęli nawiązywać głębsze więzi 
emocjonalne ze swoimi dziećmi i żonami. 
Ojcowie próbowali wzbudzać respekt, 
lecz wzbudzali przede wszystkim uczucie 
bliskości emocjonalnej z dziećmi.6

Kobieta - matka wspierała ojca w funkcji 
instrumentalnej, sama przejmowała rów-
nież wiele cech instrumentalnych. Powo-
dem tego często bywał fakt, że mężczyzna 
najczęściej walczył lub przebywał na zesła-
niu, podczas gdy gospodarstwo domowe 
i cała rodzina pozostawało pod opieką 
matki. Dom polski wyrabiał wówczas po-
czucie godności narodowej, wewnętrzną 
wolność i niezależność.7

W XIX stuleciu kodeks cywilny przy-
wraca ojcu pełnię jego uprawnień. Może 
on w myśl litery prawa sprawować opie-
kę. Rewolucja XX wieku powoduje, że po-
wstają nowe wizerunki ojca zajmującego 
naczelne miejsce w społeczeństwie. Począ-
tek XX stulecia to również czas, kiedy oj-
com pojawia się nowy konkurent w walce 
o priorytet – społeczeństwo. To ono przy-
nosi coraz ambitniejsze plany. Pojawia 
się nurt oświecenia publicznego, szkoła 
i służba wojskowa stają się obowiązkowe, 
zaczynają wchodzić ubezpieczenia spo-
łeczne, ukazują się poradniki małżeńskie, 
podręczniki pielęgnowania noworodków 
itp. Pojawiają się też obwarowania praw-
ne, które w opinii wielu ojców dyskrymi-
nują ich w stosunku do matek.8

Zmiany ekonomiczne, urbanizacja, 
uprzemysłowienie, rozwój techniki · 
i medycyny, triumf liberalizmu gospo-
darczego wywołują pierwszą serię istot-
nych zmian dotyczących przeobraże-
nia rodziny i roli ojcostwa. Ojciec coraz 
częściej zaczyna być nieobecny w domu 
z powodu pracy zawodowej, dochodzi 
do rozkładu struktur domowych pod na-
wałem pracy zarobkowej. Ojciec proleta-
riusz powiększa dystans pomiędzy sobą 
a swoim potomstwem. Obraz ojca nie-
obecnego, rzadko widzianego w domu 
staje się codziennością.9 

Lata po drugiej Wojnie Światowej to 
czas szybkiej odbudowy kraju i wzrostu 
gospodarczego. Ojciec ponownie bywa 
nieobecny, a jego rolę przyjmują kobiety 
– matki. Następuje demokratyzacja życia 
społecznego, która podkreśla równość 
wszystkich: mężczyzn i kobiet, przeło-
żonych i podwładnych, wychowawców 
i wychowanków, rodziców i dzieci. Ta 
zmiana w życiu społecznym wywarła 
znaczny wpływ na całe życie rodzinne, 
zarówno na relacje pomiędzy rodzicami, 
·jak też pomiędzy rodzicami a dziećmi. 
Zjawisko to z różnym nasileniem dotarło 
do czasów współczesnych.10

2. ojcoStWo I jego rola W WychoWaNIu
Według J. Pielkowej wpływ ojca na kli-

mat społeczny, jakiego dziecko może do-
świadczyć, jest być może najważniejszy. 
Ustala on podstawowe wartości, moralne 
zasady funkcjonowania, rozwija zaanga-
żowanie w realizację zasad porządku spo-
łecznego. Postać ojcowska uosabia nie-
podważalność zasad. Oczywiście dziecko 
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przyjmuje jako bezwzględne zasady po-
rządnego zachowania się wobec innych, 
ale ojciec zwykle wywołuje absolutną 
konieczność podporządkowania się regu-
łom ładu społecznego, w sposób bardziej 
stanowczy niż inne osoby z otoczenia. 
Nawet wzory społeczne ustalone przez 
matkę są często zdominowane przez au-
torytet ojca. Niemniej ważną kwestią 
w procesie socjalizacji jest to, że ojciec 
modeluje wzór mężczyzny. Dla syna jest 
to podstawą do kierowania własnym roz-
wojem jako mężczyzny. Dla córki stanowi 
model kształtujący przyszłe wyobrażenia 
o kolegach i często o przyszłym mężu. 
Znaczną rolę w postrzeganiu i ocenie 
ojca odgrywa jego status społeczny i za-
wodowy w środowisku pozarodzinnym. 
Rola ojca w procesie socjalizacji i wycho-
wania w rodzinie sprowadza się nie tylko 
do bezpośrednich kontaktów i charakteru 
więzi łączącej go z dzieckiem. 

W okresie niemowlęcym bardzo duży 
wpływ i generalnie najważniejszy na roz-
wój dziecka ma matka. W miarę jak dziec-
ko rośnie, rozwija się, rośnie również jego 
zapotrzebowanie na kontakt z ojcem, 
który ma zapewnić mu poczucie miłości 
i bezpieczeństwa. Według Józefy Brągiel 
ojciec może wpływać na rozwój dziec-
ka w dwojaki sposób. „Pierwszy z nich 
to droga pośrednia, przez osobę matki. 
Zaspokajanie jej potrzeb przez męża, 
zadowolenie z życia małżeńskiego wpły-
wa, na jakość jej kontaktów z dzieckiem 
i stosowne sposoby oddziaływań wycho-
wawczych. Druga droga wpływów ojca 
na dziecko prowadzi przez bezpośredni 
jego udział w codziennych zabiegach 
opiekuńczych oraz osobistych kontaktach 

z dzieckiem. Są one jakościowo inne niż 
kontakty z matką, są dla dziecka atrakcyj-
niejsze, gdyż często wiążą się z zabawą 
i realizacją wspólnych zainteresowań, 
a matki bardziej koncentrują się na opiece 
i dydaktyce.”11

Również S. B. Szołek w swoim artyku-
le potwierdza, że poprzez dobre relacje 
ojca z matką, dzieci zaspokajają swoją 
potrzebę bezpieczeństwa:, „kiedy dzieci 
widzą, że tata przytula mamę, jest dla 
niej czuły i miły, wiedzą, że są bezpiecz-
ne i kochane.”12

Tak jak Józefa Brągiel, Szołek opisuje 
drugi sposób wpływu ojca na dzieci. Oj-
ciec ma inne relacje z dziećmi, niż mama. 
Spędza z nimi czas w inny sposób niż 
mama, przez co wpływa na ich charak-
tery w odrębny sposób.” Mama przytula, 
całuje, mówi „moje skarby”, „kochanie”. 
Tata poklepie po plecach, zrobi „samo-
lot”, weźmie „na barana”, przybije „piąt-
kę”, a kiedy zepsuje się zabawka, od razu 
ją naprawia. Pokazuje synowi jak zrobić 
karmnik, razem z nim zakłada akwarium. 
Uczy córkę jazdy na rowerze(…) „ratu-
je” córeczkę przed pająkami(…).Ściga się 
z dziećmi w parku, gra z nimi w piłkę, 
uczy pływać. Wszystkie te gesty, czyny 
i zachowanie mówią dzieciom „tato mnie 
kocha!”. W tych znakach dzieci widzą, że 
tylko im poświęca swoją uwagę. W ich 
świecie oznacza to - „jesteśmy dla taty 
najważniejsi”.13

Wpływ roli ojca na wychowanie dzie-
ci, po przez opiekę i okazywanie uczuć 
wobec matki opisuje Magdalena Wój-
towicz: „Ojcostwo, czyli relacja między 
ojcem a dzieckiem zawsze poprzedzone 
jest relacją między ojcem i matką dziec-
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ka. To kobieta czyni mężczyznę ojcem. 
Z tego względu nie można rozpatrywać 
ojcostwa w oderwaniu od macierzyństwa 
i bez uwzględnienia relacji między mę-
żem i żoną”.

Ojciec ponosi odpowiedzialność za to, 
jaką kobietę wybiera na matkę swoich 
dzieci. Jest również odpowiedzialny za 
relacje ze swoją żoną, ponieważ są one 
decydujące dla prawidłowego rozwoju 
dziecka już od momentu jego poczęcia. 
Tak, więc ojciec zaczyna pełnić swą oj-
cowską funkcję na długo przed urodze-
niem się dzieci. Sukcesy w wychowaniu 
dzieci, będą zależały od samowychowa-
nia ojca, od tego jak spójną i stabilną 
hierarchię wartości zdoła on wypracować 
i przekazać swoim życiem.

Podstawą udanego ojcostwa jest udane 
małżeństwo. Nie może być naprawdę do-
brym tatą mężczyzna, który nie okazuje 
szacunku i miłości swojej żonie. Nawet, 
jeśli w stosunku do dzieci ojciec jest tro-
skliwy i czuły, a wobec matki zachowuje 
się oschle i lekceważąco, nie jest on wia-
rygodny w oczach dzieci. Ojciec powinien 
uczyć dzieci stosunku do matki, poprzez 
własny przykład. Jeżeli tata odnosi się 
do mamy z szacunkiem, to dzieciom nie 
przyjdzie do głowy, że można inaczej. 

Duży wpływ na postrzeganie ojca przez 
dzieci ma matka; może ona odgrywać 
rolę we wzmacnianiu ojcostwa, ale może 
też je osłabiać, buntując dzieci prze-
ciwko ojcu. Zwłaszcza, kiedy ojciec jest 
nieobecny, kiedy odszedł, zranił matkę, 
jest ona skłonna mówić o nim źle. Może 
wzbudzać w dziecku poczucie lęku przed 
ojcem, niechęci czy nawet wrogości wo-
bec niego. Bez względu na to, jak bardzo 
ojciec “zawinił”, błędem jest niszczenie 

w dziecku szacunku do niego, ponieważ 
niszczy się tym samym poczucie własnej 
wartości dziecka, które jest integralną 
częścią ojca”14.

Person opisuje ojca, jako wychowaw-
cę, który pobudza rozwój intelektualny 
i pragmatyczny dzieci, nie narzucając im 
drogi, jaką maja podążać w życiu. Pomaga 
im w staniu się w pełni dojrzałą dorosłą 
osobą. Nauka ról społecznych przez dzieci 
odbywa się w spontaniczny, w pełni na-
turalny sposób, obserwują niewyreżyse-
rowane zachowanie ojca. 

Wychowanie to jest wychowaniem 
przez naśladownictwo współżycia rodziny 
z ojcem, który pełni rolę społeczną stwa-
rzając wzory zachowań. Te wzory zacho-
wań dzieci przejmują i stają się one inte-
gralną częścią ich osobowości. Dzięki tym 
wzorom, chłopcy uczą się zachowań męża, 
ojca swoich własnych przyszłych dzieci.

Dziewczynki przez obserwację swojego 
ojca, męża mamy, kreują wizerunek swo-
jego przyszłego męża, ojca swoich wła-
snych przyszłych dzieci , a także kreują ob-
raz mężczyzny w ogóle. Obserwacja ojca 
w środowisku domowym i prywatnym 
ma bardzo duże znaczenie w dorosłym 
życiu dzieci, poprawności ich kontaktów 
w przyszłym małżeństwie i rodzinie. 
Oczywiście ważne jest by wzorce zacho-
wań ojca były poprawne.15 Niepoprawne 
wzorce zachowań ojca mogą prowadzić 
do złego doboru przyszłego partnera 
przez dzieci, a także do niepoprawnych 
kontaktów w ich przyszłym życiu i rozpa-
dy ich przyszłego małżeństwa np. dziew-
czynka może wybrać mężczyznę, który 
pije i bije, chłopcy mogą okazywać zacho-
wania agresywne wobec swojej przyszłej 
małżonki.
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Ojcowie mają zazwyczaj określone wy-
obrażenia dotyczące wzorowej rodziny, 
wzorowego ojca, wzorowej żony, czy wzo-
rowego dziecka. Nazywamy je świadomo-
ściowymi modelami odzwierciedlającymi 
w pewnej mierze normy i wartości regu-
lujące zachowanie rodzinne16.Antonina 
Kłoskowska w swoich badaniach przepro-
wadzonych wśród robotników łódzkich fa-
bryk tak scharakteryzowała rolę ojca:
1. powinien zarabiać na utrzymanie ro-

dziny,
2. dawać rodzinie dobry przykład,
3. być przywiązanym do domu,
4. Interesować się wychowaniem dzieci.17

Wyznacznikami roli ojca w rodzinie 
może być kilka elementów:
1. Przeświadczenie o ważności roli ojca – 

czy ojciec jest przekonany o ważności 
swej roli w rodzinie, czy uważa ją za 
mało ważną, czy nie traktuje jej, jako 
drugorzędnej,

2. Stopień identyfikacji z rolą – czy ojciec 
ma poczucie, że nikt inny nie może go 
zastąpić w pełnieniu roli rodzicielskiej, 
czy nie uważa, że być może zastąpiony 
częściowo lub całkowicie w realizacji 
swoich zadań na terenie rodziny przez 
żonę, własną matkę,

3. Treść motywacji życia rodzinnego – czy 
ojciec realizuje cele rodziny, jako cało-
ści, czy też tylko swoje osobiste plany 
i aspiracje, czy rodzina jest traktowana 
głównie, jako oparcie do realizacji swo-
ich zamierzeń, czy własne dążenia są 
harmonizowane lub podporządkowane 
potrzebom rodziny.
W literaturze przedmiotu można spo-

tkać dwa rodzaje badań nad współczesną 
rodziną i rolą ojca. Są to:

1. Wzorce życia rodzinnego, lansowanego 
przez środki masowego przekazu, kreu-
je się przykładowo pewien wzór po-
stępowania, który ma służyć za model 
zgodny zarówno z tym, co na ten temat 
aktualnie wiadomo z różnych teorii na-
ukowych, a także na podstawie założeń 
ideologicznych w danym czasie.

2. Bezpośrednie badania nad rodziną pro-
wadzone przede wszystkim przez socjo-
logów, demografów oraz psychologów.
Noworodki do prawidłowego rozwoju 

potrzebują matki. Gdy dzieci dorastają, 
potrzebują w swoim życiu roli ojca. We-
dług M.J. Goldman, im bardziej dziecko 
pokocha ojca, tym silniejszy będzie jego 
„symbol ojca”. Miłość ojcowska pomo-
rze dziecku lepiej przystosować się do 
życia społecznego. Miłość ojcowska 
nie jest bezwarunkowa, dziecko musi 
na nią „zapracować”. By ją otrzymać, 
musi wyrzec się swojego egoizmu, któ-
ry jest naturalny dla każdego dziecka. 
Wyzbycie się egoizmu pozwoli mu stać 
się pełnowartościowym człowiekiem, 
który będzie potrafił współżyć z innymi 
ludźmi.18

W ojcowskim stylu wychowania można 
wyróżnić kilka zasad, ·które charakteryzu-
ją sposób wychowania dzieci przez ojca:

Ojciec jest bardziej bezpośredni i szcze-−	
ry w dialogu z dziećmi- ojcu łatwiej jest 
powiedzieć, co myśli, bez „filtrowania 
ochronnego”, które często stosują mat-
ki by uchronić swoje dzieci. Chroni to 
dziecko od życia w iluzji, bajce;
Ojciec nie boi się powiedzieć „radź so-−	
bie sam”- nie boi się poprosić dziecka, 
aby zrobiło coś samo, zatroszczyło się 
o swoje własne sprawy;
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Ojciec nie jest skłonny do obniżania −	
poprzeczki- wymaga od dziecka silnej 
osobowości, więc nie boi się stawiać 
wysokich wymagań. Ułatwi to dzieciom 
pokonywanie życiowych trudności;
Ojciec nie boi się poszanowania wła-−	
snych wymagań- nie dba tylko o za-
spokojenie potrzeb dziecka, ale także 
własnych. Ojciec wskazuje dziecku, że 
nie tylko jego potrzeby się liczą. Ojciec 
rozwija przez to w dziecku zdolność 
empatii, która jest niezbędna w jakich-
kolwiek interakcjach;
Ojciec traktuje dziecko jak zdolne do −	
rozumienia. Traktuje dziecko jak osobę 
niezależną. Nie sprawdza ciągle, jakie 
dziecko ma potrzeby, ·czy „ubrało sza-
lik”, czy jest głodne. Takie zachowanie 
ojca zmusza dzieci do jasnego wyraża-
nia swoich potrzeb;
Ojciec pomaga w podejmowaniu od-−	
powiedzialności – jest to próba „stop-
niowego wdrażania dziecka w to, żeby 
wolało prawdę od kłamstwa, a szcze-
rość od gotowych usprawiedliwień, 
ojciec zadaje dziecku nieprzyjemną, ale 
konieczną ranę, uderzająca w jego nar-
cyzm”. Uczy dziecko ponoszenia konse-
kwencji za własne czyny;
Ojciec łatwiej dostrzega w dziecku −	
wady- matka trudniej jest przyznać, 
że ich dziecko nie jest idealne, jest sa-
molubne i leniwe. Ojcu jest łatwiej do-
strzec wady u swojego dziecka i okazać 
rozczarowanie względem jego zacho-
wania. Przez takie podejście do dziec-
ka, odciąża je od presji bycia idealnym 
i spełniania oczekiwań dorosłych;
Ojciec konfrontuje dziecko z rzeczywi-−	
stością- jest to dziecku niezbędne do 
samorozwoju i pracy nad sobą;19

„Specyficzna rola ojca, jej element we-
wnątrzrodzinny i pozarodzinny, polega 
na pierwszoplanowym kierowaniu ży-
ciem rodzinnym oraz na reprezentowaniu 
rodziny w środowisku zewnętrznym i łą-
czeniu życia rodzinnego z życiem szersze-
go środowiska społecznego. Element we-
wnątrzrodzinny można jeszcze podzielić 
na element ogólno rodzinny i rozwojo-
wo- wychowawczy. W zakresie rozwojo-
wo- wychowawczym ojciec reprezentu-
je wobec dziecka siłę fizyczną, energię, 
stanowczość, zapewnia mu odpowiednie 
warunki materialne, daje poczucie bez-
pieczeństwa i stabilności. W obrębie życia 
rodzinnego ojciec w coraz szerszym za-
kresie liczy się z pozycją i zdaniem matki, 
uzgadniając z nią decyzje w najważniej-
szych sprawach rodziny, metody postępo-
wania z dziećmi, kwestią organizacji cza-
su wolnego etc. Naturalnie, różne może 
być ich spełnienie w praktyce.”·

Aby pełnić właściwie swoją rolę rodzi-
cielską, warunkiem koniecznym jest pra-
widłowa identyfikacji ze swoją rolą płcio-
wą i małżeńską, a także pełna akceptacja 
tych ról. Odpowiednia motywacja do peł-
nienia roli rodzica, ojca prowadzi do peł-
nej akceptacji tej roli. Motywację tą ojciec 
czerpie z osobistej oceny poziomu przy-
datności swojej roli w rodzinie. Mężczy-
zna jednak jest stworzony do zmieniania 
świata i walki o poziom życia rodziny.20 
Dlatego w rodzinie najczęściej jest przy-
jęte, że ojciec pracuje i zdobywa środki na 
utrzymanie rodziny, a kobieta dba o ogni-
sko domowe.

„Godny zaufania ojciec przejawia au-
tentyczne zainteresowanie sprawami 
dziecka, choć czasem mogą one wydawać 
się banalne i nic nieznaczące w odczuciu 
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osoby dorosłej. Dziecko musi wielokrotnie 
doświadczać, że rodziciel go nie zawiódł, 
nie okłamał, jest dla niego oparciem 
w każdej sytuacji i zawsze może na niego 
liczyć. Ojciec wywiera ogromny wpływ na 
rozwój swojego dziecka i powinien o tym 
pamiętać przez cały okres wychowawczy. 
Powinien mieć świadomość tego, że jest 
ciągle obserwowany przez swoje pocie-
chy, które potem przejmują pewne jego 
zachowania, wyrabiają w sobie i kształtu-
ją poglądy na różne dziedziny życia spo-
łecznego i moralnego. Dlatego tak ważny 
jest stosunek ojca do matki i dzieci, jego 
zachowania i reakcje na okoliczności ży-
cia rodzinnego. 

Ojciec dostarcza dziecku bodźców 
w rozwoju społecznym, których matka 
nie może zaoferować, gdyż nie ma ona 
tych cech osobowości, które ma ojciec. 
Są one potrzebne, jako wzorzec zarów-
no chłopcu, jak i dziewczynie. Chłopiec, 
przebywając z ojcem, uczy się męskich 
zachowań, identyfikując się z własną 
płcią, a dziewczynka na podstawie ob-
serwacji ojca, jego zachowania wobec 
matki, kształtuje swój stosunek do płci 
odmiennej. Dlatego tak bardzo ważny 
jest kontakt z dzieckiem. Stanowi on inte-
gralną część całej relacji ojca z dzieckiem. 
Jest on symbolem, znakiem, językiem, 
·za pomocą, którego jest przekazywane 
dziecku całe bogactwo i subtelność więzi 
emocjonalnej i duchowej z ojcem. Jeżeli 
brakowałoby rzeczywistego głębokiego 
kontaktu uczuciowego i duchowego ojca 
z dzieckiem, jego życzliwej akceptacji, 
zrozumienia, zapewnienia poczucia bez-
pieczeństwa, wówczas gesty fizyczne by-
łyby puste. Mogłyby być odbierane przez 
dziecko, jako krępujące. 

Dzieci odruchowo bronią się przed 
gestami czułości osób dorosłych, u któ-

rych wyczuwają nieszczerość czy jakieś 
dwuznaczne intencje. Dotyk, pieszczota, 
przytulenie dziecka przez ojca, jeżeli mają 
spełnić swoją rolę, powinny być naturalne 
i spontaniczne. Otwartość na dziecko, wy-
czucie jego potrzeb i pragnień, uszanowa-
nie jego emocjonalnych odczuć, dyskrecja, 
empatia, osobista wrażliwość i przejrzy-
stość uczuciowa ojca podyktują mu, kiedy 
i jakim gestem wyrazić dziecku miłość, ak-
ceptację, życzliwość czy wsparcie.

Sposób i częstość wyrażania miłości 
gestem fizycznym będzie także w dużym 
stopniu zależeć od typu emocjonalności 
zarówno ojca, jak i dziecka, a ta może 
być różna. Niemal wszystkie ludzkie za-
chowania mają charakter symboliczny. Za 
określonymi słowami, gestami, odrucha-
mi kryją się konkretne treści, przeżycia, 
odczucia, myśli, które ludzie wzajemnie 
sobie komunikują: zadowolenie, radość, 
odwaga, pokój, szczęście, wdzięczność 
lub też przeciwnie: niezadowolenie, lęk, 
niepokój, bunt, gniew, rozżalenie itp. 

Ojciec, mając dobry kontakt z dziec-
kiem, potrafi odebrać to, co dziecko pra-
gnie zakomunikować mu swoim językiem 
symboli, symptomów i apeli. Do tego 
jednak niezbędna jest świadomość, iż re-
akcje i zachowania dziecięce – podobnie 
jak wszystkie ludzkie zachowania – są 
bardzo złożone, dlatego też niełatwo jest 
odczytać najgłębszą symbolikę dziecię-
cej ekspresji. Zrozumienie dziecka przez 
odczytanie jego reakcji i emocji wymaga 
głębokiego kontaktu z nim. Dzięki umie-
jętności nawiązania kontaktu ojciec stwa-
rza dziecku odpowiedni klimat sprzyjają-
cy werbalizacji jego uczuć na miarę dzie-
cięcych możliwości.

Ojciec może rozumieć dziecko tylko 
wówczas, kiedy będzie rozumiał siebie 
samego; może mieć wgląd w uczucia 
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i reakcje dziecka, jeżeli posiądzie sztukę 
rozeznania tego, co sam przeżywa we-
wnętrznie. Zasadniczymi trudnościami 
w rozmowach ojców ze swoimi dziećmi 
są ich niewrażliwość, obojętność, uczu-
ciowa powierzchowność, zahamowania 
emocjonalne. Mężczyzna, który obawia 
się swoich własnych uczuć, będzie unikał 
rozmowy z dzieckiem na temat jego prze-
żyć. W odczytywaniu symboliki reakcji 
i zachowań dziecka ważną rolę może od-
grywać usposobienie i charakter dziecka, 
które ujawniają się stopniowo w miarę 
jego dorastania.”21

3. ojcoStWo u eammaNuela leVINaSa
Relacja podmiot - świat, staje się dla 

człowieka pewnego rodzaju matnią swo-
jego bycia, gdzie bycie ciąży nad człowie-
kiem. Na tej płaszczyźnie dokonuje się 
wewnętrzny dramat i cierpienie. Aby go 
zakończyć człowiek jest zaproszony do 
„ucieczki”, do odejścia od siebie samego. 
By uzasadnić swą supozycję Lévinas ana-
lizuje następujące fenomeny: znużenie, 
lenistwo i zmęczenie. Aby lepiej ekspliko-
wać współzależność, jaka zachodzi mię-
dzy bytem, a byciem cały proces nazywa 
hipostazą. 

W hipostazie podmiot ujmuje swoje 
własne bycie i zamyka się sam w sobie, 
tworząc pewnego rodzaju resentyment. 
Podmiot staje się monadą, którą charakte-
ryzuje samotność. Zbawienie od samotno-
ści dają człowiekowi w różnym stopniu: 
świat, śmierć oraz drugi człowiek (l’au-
tre). Świat pozwala podmiotowi wyjść 
z siebie, ale nie na długo – zawsze będzie 
wracał do siebie. Śmierć stawia podmiot 
w relacji do czegoś, czego istotą jest in-
ność. Wobec śmierci byt odwraca się od 

aktywności do bierności. Śmierć oddziela 
byt od bycia, ale jednocześnie nie pozwa-
la na to by Ja mogło przeżyć to rozdziele-
nie. Szukając takiej transcendencji, w któ-
rej człowiek mógłby uwolnić się od siebie, 
a jednocześnie przeżyć, Lévinas stawia 
przed człowiekiem dwa fenomeny: kobie-
cość oraz ojcostwo. Rozwiązanie tragedii 
samotności i materialności, zwycięstwo 
nad śmiercią upatruje Lévinas w fakcie 
ojcostwa. Uważa, że płodność otwiera 
nowy wymiar transcendencji i inności, 
w którym dokonuje się definitywne prze-
kreślenie samotności podmiotu. Ojcostwo 
uwalnia Ja od własnego ciężaru bytu. 

Pojawia się – Syn, który jest uwolnie-
niem ojca z uwięzienia w sobie samym, 
w swoim bycie – nie jest on innym mną, 
ale mną jako innym. Jest on tym, nad 
którym ojciec nie ma władzy, bo syn jest 
odrębnym podmiotem. Jednocześnie jest 
on kimś wybranym, synem jedynym. Re-
lacja ojciec- syn jest, zatem dziwną rela-
cją czasową, czystym zerwaniem i niecią-
głością, ale jednocześnie spełnieniem się. 
Obecność drugiego człowieka pozwala 
w zasadniczy sposób rozpoznać własną 
niedoskonałość i zdolność do morder-
stwa, do zbrodni, a tym samym ogranicza 
egoistyczną wolność i budzi świadomość 
moralną. Zdaniem Lévinasa, sumienie jest 
efektem spotkania z drugim człowiekiem, 
ukazuje się jako niemoc własnej mocy, 
jako negacja negacji, jako niemożliwość 
bezgranicznej wolności oraz niemożli-
wość zabicia.

Nie można powiedzieć, że ojciec ma 
dziecko – on w pewnym sensie jest swo-
im dzieckiem, odnajduje się w swoi synu: 
„Moje dziecko jest obcym, który nie tyl-
ko do mnie należy, ale który jest mną”22. 
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W „Całości i nieskończoności” Lévinas 
pisze dalej, że „Relację z taką przyszło-
ścią – niesprowadzalną do władzy, jaką 
mam nad możliwościami – nazywamy 
płodzeniem”. Stosunek ojciec - syn ni-
gdy, zatem nie opiera się na władzy bądź 
posiadaniu, lecz określony jest on przez 
płodzenie, czyli relację z absolutną przy-
szłością. Podmiot może istnieć dalej, 
w swoim synu, ale jest to już zupełnie 
inne istnienie. Być może syn będzie no-
sił możliwości wyznaczone przez ojca, 
ale to już nie będzie czyste powtórzenie 
ojca. Można nawet stwierdzić, że syn 
jako podobny do ojca, powtórzy kilka 
jego cech, czy perypetii życiowych – ale 
to nie będzie już czysty ojciec. Ojciec 
odnajdzie się w synu, ale syn nie jest 
„klonem” Toż-Samego. Dlatego też, po-
dążając za Lévinasem: „Płodzenie konty-
nuuje historię, która nie zna starości”23. 
Wyraźnie wyostrzone jest, że levinasow-
ska filozofia generacji próbuje zmierzyć 
się i rozwiązać jeden z bardziej dojmu-
jących problemów człowieka – problem 
czasu i przemijania.24 „Ojcostwo polega 
na tym, że nie mam mojego dziecka, lecz 
jestem moim dzieckiem […] jest rela-
cją z obcym, który, choć pozostaje obcy, 
choć jest innym człowiekiem […] – jest 
mną”.25 Zmienia się tutaj koncepcja bytu 
– byt nie jest już jednością, przejawia się 
jako wielość i transcendencja. Byt jest 
w swojej istocie pluralistyczny, a płodze-
nie jest transcendencją Ja, czyli ruchem 
ku inności. 

Dotąd analizowaliśmy levinasowską fi-
lozofię generacji patrząc od strony ojca. 
Ojciec jest tym, który uwalnia się od sa-
mego siebie bo, nie przestając być sobą, 
jest w swoim synu. Warto teraz spojrzeć 
na płodzenie od strony drugiego partne-
ra tej relacji, czyli syna. Lévinas wskazuje 
tutaj na dwa pierwotnie dominujące fe-
nomeny, składające się na sytuację syno-
stwa: zerwanie i nawiązanie. 

Zerwanie przyjmuje postać wyparcia 
się ojca i ukazuje, jak mówi Lévinas, kla-
syczny „paradoks wolności stworzone-
j”.26 Ta ostatnia nie zaistniałaby bowiem, 
gdyby nie odróżniła się, nie wyłoniła się 
poprzez negację, zaprzeczenie innemu. 
Zerwanie wskazuje na nieciągłość, jaka 
występuje między ojcem i synem. „Jest to 
zjawisko naturalne, które przyjmuje czę-
sto postać buntu młodych pokoleń wobec 
zastanego porządku”27. Z drugiej jednak 
strony, syn, mimo iż „niesie” w sobie ojca, 
nie jest skrępowany żadnym przeznacze-
niem. Byłby wówczas projektem swojego 
ojca, a jak widzieliśmy, analiza płodzenia 
wykazała, że jest to niemożliwe. Dlatego 
też może swobodnie nawiązywać do ojca, 
czyli do swojej przeszłości. Może też ukryć 
się w swojej przeszłości, co jest charakte-
rystyczne dla okresu dzieciństwa – syn 
wówczas istnieje bardziej bytem ojca, niż 
swoim, bawi się własnym bytem. Zrywa-
nie i powrót konstytuują historyczność 
syna. Jest on kimś historycznym w takim 
sensie, że nie widać w nim żadnego prze-
znaczenia, żadnej celowości. Przeszłość 
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jest podejmowana wraz z każdym poko-
leniem od nowego punktu, niemniej jest 
podejmowana i to tworzy historyczność 
człowieka. 

O ile zerwanie i nawiązanie jest ko-
nieczne do ukonstytuowania się Ja syna 
jako samodzielnego podmiotu, o tyle isto-
ta relacji ojciec-syn leży gdzie indziej. By 
być samodzielnym podmiotem, syn musi 
czerpać swą jedyność od ojca, czyli musi 
być przez ojca wybrany28. Analiza płodze-
nia pokazała nam, że ojciec nie jest przy-
czyną swojego syna.

Ojciec jest swoim synem, choć jest też 
sobą. Syn, choć pozostaje sobą, przyjmu-
je jedyność ojca. I tylko wtedy stanie się 
synem, kiedy będzie jedyny i wyjątko-
wy. Jak pisze Lévinas: „W miłości ojca do 
syna spełnia się jedyna możliwa relacja 
z jedynością innego człowieka i w tym 
sensie każda miłość musi przypominać 
miłość ojcowską”29. W relacji ojciec-syn 
nie chodzi już tylko o poszanowanie in-
ności drugiego człowieka. To zbyt mało. 
Miłość ojcowska odkrywa jedyność inne-
go. Tę ostatnią może nadać synowi tylko 
ojcowski Eros. Człowiek mający poczucie 
jedyności to człowiek doświadczający mi-
łości ojca. „Syn jest jedyny dla siebie, po-
nieważ jest jedyny dla ojca”30. 

Można powiedzieć, że relacja ojciec - syn 
rozpoczyna się od aktu wybrania. Dopiero 
on konstytuuje synostwo, czyli istnienie 
w poczuciu własnej jedyności. Tutaj też 
możliwa staje się struktura więzi rodzin-
nej. Ojciec może syna wychowywać, roz-
kazywać mu, żądać posłuszeństwa. A jed-
nocześnie wolność syna zostaje w pełni 

uszanowana. Nic bardziej nie gwałciłoby 
wolności syna, jak spłodzenie go pojęte 
jako przyczynowość. Tymczasem płodze-
nie jest ruchem transcendencji – osta-
tecznie wybraniem syna i utwierdzeniem 
go w „sobości wybrańca”31. 

Kategoria wybrania naprowadza nas na 
konieczność posiadania innych synów. Je-
śli syn jest kimś wybranym, to znaczy, że 
musi być wybrany „spośród”. Dlatego też 
syn pojawia się zawsze jako brat pośród 
braci, a „ojcostwo urzeczywistnia się jako 
przyszłość niepoliczalna” (Lévinas, 2012, 
s. 337). Relacja brat-brat to taka relacja 
z twarzą Innego, w której spełnia się 
jednocześnie wybranie i równość. W ten 
sposób dopiero może ustanowić się po-
rządek społeczny.

Filozofia Lévinasa walczyła z ontologi-
zmem jako autystycznym zamknięciem 
się człowieka w sobie na poziomie zmy-
słowości, ale fascynacja innością, relacja 
z Innym jako Twarzą ujawniła inne nie-
bezpieczeństwo: rozpłynięcia się i zatra-
cenia w bezosobowym kolektywizmie. 
Przełamaniem obu niebezpieczeństw jest 
filozofia generacji, czyli metafizyka bytu 
absolutnego pojętego jako czas. Nie jest 
on czymś statycznym i danym raz na za-
wsze, lecz urzeczywistnia się jako wie-
lość relacji łączących ojca i syna. Figura 
ojca osiąga swój sens wtedy, gdy syn jest 
wielością niepoliczalną, jak w przypadku 
potomstwa Abrahama. Syn zaś najpełniej 
wtedy pozostaje w relacji do ojca, kiedy 
jednocześnie pozostaje w relacji z braćmi. 
Filozofia generacji wprowadza człowieka 
w wielość, ale nie wielość indyferentną, 
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chaotyczną, lecz w wielość uporządkowa-
ną wedle relacji etycznej i właściwych jej 
kategorii, zwłaszcza odpowiedzialności. 
W ten sposób w relacjach międzyludz-
kich, w relacji ojciec - syn objawia się nie-
skończoność i radykalna transcendencja.

Sposób sprawowania ojcostwa jest dla 
mężczyzny jest bardzo czułym testem 
jego dojrzałości. Stwarza możliwość 
bycia wytwórcą więzi niepowtarzal-
nych i specyficznych. Zawsze w każdym 
przypadku, ojcostwo daje mężczyźnie 
możliwość osiągnięcia wyższego etapu 
rozwoju społecznego. Mężczyzna po-
zbawiony możliwości spełniania funkcji 
ojcowskich traci niepowtarzalnie bogate 
źródło stymulatorów własnego rozwoju 
psychicznego.

StreSZcZeNIe
„Ojciec synowi nie może pozostawić 

żadnego wspanialszego pomnika jak 
obraz swych obyczajów, cnoty, stałości, 
niebożności, umysłu”.

Cicero „In M. Antonium Orationes Philip-
picae”

Przedstawiony artykuł prezentuje 
jeden z najbardziej znanych toposów. 
Ojcostwo - jest esencją prawdziwości 
uczuć - odmiennych, specyficznych, 
przesyconych nadzieją oraz poszukiwa-
niem odpowiedzi na relacje międzyludz-
kie. Zostały tutaj wysunięte współcze-
sne, jak i historyczne refleksje na temat 
powinności i wartości ojca w rozwoju 
dziecka. Wynurzyły się pytania: Czy oj-
ciec może stworzyć relacje podobne do 
deskrypcji matczynych? Czy jesteśmy na 
drodze do prawd dawno odkrytych i jak-
że prawdziwych, że to ojciec daje wra-
żenie bezpieczeństwa, w głównej mierze 
dla potomstwa płci męskiej? Uważam, 
że nieocenionym przewodnikiem po pro-

blematyce relacji międzypodmiotowych, 
w tym także ojcostwa i synostwa może 
być Lévinas, który podejmuje zresztą to 
zagadnienie w swoim najbardziej zna-
nym dziele „Całość i nieskończoność” i na-
kreślił stosunek człowieka do człowieka, 
aby usankcjonować w swojej skompliko-
wanej dialektyce, kim jest ojciec. 

W rozwinięciu mojej pracy, starałam 
się ukazać, w jaki sposób Emmanuel Lévi-
nas, rozważa nad podmiotem wychodząc 
od relacji, którą uważa za fundamental-
ną – pojawia się tutaj powiązanie mię-
dzy bytem a byciem. Ważnym elemen-
tem owego oddziaływania – swoistym 
fundamentem dla zaistnienia wzajem-
nych wpływów – jest nie tyle kontakt, 
co prawdziwe spotkanie wznoszone na 
bezpośredniości i głębokim doświadcze-
niu siebie nawzajem. 

Summary
 „The father cannot leave of the son 

more wonderful
of the monument as a picture of his 
morals, virtue, constancy, devotion, 

mind”
Cicero „In M. Antonium Orationes Phi-

lippicae”
The presented article is presenting 

one of the most well-known toposs. 
Fatherhood - is essence of the truth of 
emotions - different, peculiar, and over-
saturated with hope and the search of 
an answer to human relationships. Have 
been here put forth the reflections an 
historical as well contemporary, about 
of the duty and values of the father in 
child development. There were some 
questions: Did father can create a rela-
tion similar to relations maternal with 
child? Are we on the road to truths that 
the father gives the impression of safe-
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ty, largely for male offspring? I think 
that invaluable guide in the issues of 
relationships the relationship between 
including of fatherhood and sonship can 
be Lévinas, who is moreover the subject 
in his most famous work “Totality and 
Infinity” and outlined the relationship 
of man to man, who is the father.

In the development of my work, I tried 
to show how Emmanuel Lévinas, consid-
ering the subject starting from the rela-
tions which considers it a fundamental 
- how appears here a link between being 
and being. An important element of this 
interaction is - foundation for the exis-
tence of mutual influences – is not con-
tact, just real meeting in the immediacy 
and profound experience of each other.
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Aktualne przemiany społeczne, poli-
tyczne, gospodarcze a szczególnie wstą-
pienie Polski do Unii Europejskiej stały 
się czynnikami determinującymi wiele 
kwestii życia człowieka. Kierowanie 
się prawodawstwem Unii Europejskiej 
i wynikającymi z niego zasadami, obli-
guje do coraz większej profesjonalizacji 
wielu sektorów życia. Zagadnienia Ko-
ścioła i prawa zawsze były obecne i po-
siadały różną wzajemną aktywność. 

Z drugiej strony we współczesnych 
publikacjach – wydaje się – zbyt jeszcze 
mało poświęca się dobrze pojętej popu-
laryzacji wyników badań naukowych 
związanych z relacjami prawa – szcze-
gólnie świeckiego wobec Kościoła. Jeśli 
się one pojawiają mają często charakter 
zbyt jednostronny. pomocą społeczną. 
Jeśli mamy do czynienia z publikacjami 
na ten temat, to głównie z piśmiennic-
twem ściśle naukowym, przeznaczonym 
dla specjalistów, albo z publikacjami, 
które mimo założenia popularyzacji na-
uki, w gruncie rzeczy trywializują ją, 
przedstawiając aktualne osiągnięcia na-
ukowe w sposób niekompetentny, czę-
stokroć szukający jedynie sensacji i za-

skoczenia czytelnika. Tymczasem dobra 
popularyzacja nauki, to taka, która nie 
rezygnując z metodologicznej ścisło-
ści, podaje wyniki naukowych dociekań 
zrozumiałym i przystępnym językiem, 
tak, że czytelnik nie zajmujący się na 
co dzień uprawianiem badań, potra-
fi zrozumieć czytany tekst i przekazać 
jego treść innym. Dotyczy to szczegól-
nie nauczycieli, którzy z natury swego 
zawodu i powołania muszą na bieżą-
co orientować się w aktualnym stanie 
wiedzy, nie tylko pedagogicznej i prze-
kazywać ją innym, choć sami (zazwy-
czaj) w badaniach naukowych nie biorą 
udziału. Nie mówimy w tym miejscu 
o nauczycielach akademickich, ich rola 
jest bowiem w tym wypadku nieco inna. 
Zapewne tym potrzebom wychodzi na-
przeciw książka Kościół i prawo. Wybrane 
problemy autorstwa dra Artura Lisa. Za-
wartość tematyczna książki jest bardzo 
interesująca. Całość opracowania liczą-
ca 660 stron, oprócz wstępu, składa się 
z trzech części. Pierwsza zatytułowana: 
Kościół, składa się z dziewiętnastu tek-
stów tematycznie ściśle związanych 
z tytułem pierwszej części. Każdy z nich 

OcenA WydAWniczA ksiąŻki 
kOściół i PrAWO.  

WybrAne PrOblemy.

Dr artur Lis. rużomberok 2015, ss.660.
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wprowadza czytelnika w panoramę za-
gadnień, które w całości są odpowiedzią 
na postawiony problem. Ponadto pierw-
sza część publikacji stanowi swoiste tło 
dla kolejnych części tematycznych, któ-
re hermetycznie się wpisują w nakreślo-
ny obraz. 

Część druga nosząca tytuł Prawo, za-
wierająca szesnaście kolejnych tekstów, 
jest próbą wpisania w tło szeroko po-
jętej problematyki prawa, które w spo-
sób praktyczny i konkretny ukazują co-
dzienność. Autor językiem naukowym 
a zarazem prostym podejmuje bardzo 
konkretne zagadnienia zarówno spo-
łeczne, kulturowe, głównie związane 
z bł. Wincentym Kadłubkiem. Z kolei 
część trzecia zatytułowana Społeczeń-
stwo zawierająca jedenaście tekstów 
poświęconych zostało kwestiom wprost 
lub pośrednio społecznym. Ta trzecia 
część jest jakby spoiwem treści dwóch 
poprzednich części pracy. 

Oczywiście jak bywa przy tego typu 
opracowaniu zarówno treść jak i for-
ma jest dość zróżnicowana. Zapewne 
zróżnicowanie to wynika od posiadanej 
przez autora wiedzy i zdobytego w tej 
materii doświadczenia. Nie oznacza to, 
że obniża to jakość publikacji, a jedynie 
czyni ją bardziej bogatszą o szerszej pa-
noramie merytorycznej. Różne spojrze-

nia, jakość oceny problematyki czynią 
publikację innowacyjną o charakterze 
dyskusyjnym i inspirującym dla czytel-
nika. Należy podkreślić, że wszystkie 
teksty odznaczają się starannym opra-
cowaniem oraz zdają się zapowiadać, 
że ich Autor w toku dalszych samodziel-
nych badań naukowych osiągnie profe-
sjonalność i nadzwyczajną kompeten-
cyjność. 

Dzieło liczące ponad 660 stron stano-
wi bogaty i cenny wkład do myśli do-
tyczącej spraw Kościoła, prawa i zagad-
nień społeczeństwa. Jest to dość grun-
towne, wnikliwe i oryginalne dzieło 
poświęcone szerokiej panoramie zagad-
nień wpisujących się w trwającą dysku-
sję na wielu odcinkach życia naukowe-
go. Struktura całości i poszczególnych 
części są przejrzyste, logiczne i meryto-
rycznie uzasadnione. Napisana została 
językiem naukowym, jasnym, prostym, 
pięknym, zwięzłym i potoczystym. 

Korzystający z niej osoby zapewne 
pogłębią swoją wiedzę, a nadto mało 
wtajemniczeni zapewne rozbudzą swe 
zainteresowania tą kwestią i sięgną do 
dalszej, bardziej pogłębionej literatury 
przedmiotu. Tekst książki, jaki otrzyma-
łem do recenzji, jest dopracowany re-
dakcyjnie i nadaje się do druku.

Boża miłość nie nakłada na nas ciężarów, których nie 

moglibyśmy unieść, ani nie stawia nam wymagań, 

którym nie moglibyśmy sprostać, jeśli wzywa, przychodzi 

z konieczną pomocą. 

(Jan Paweł II)
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Zarówno zagadnienie człowieka, histo-
rii i prawa to kierunki badań nauki, które 
w dobie istniejącego kryzysu aksjologii od-
grywają ważną rolę w przygotowaniu kadr 
i pracowników. Każdy z nich ma określone 
zadanie i cele do spełnienia. Wszystkie te 
trzy dziedziny wiedzy i nauki tworzą her-
metyczną całość i wpisują się w dziedzi-
nę nauk społecznych. W ostatnim czasie 
zaistniały kryzys w wielu aspektach życia 
człowieka stał się przyczyną wielu dyskusji 
organizowanej w różnej formie. Niniejsza 
publikacja to także materiał do dyskusji 
nad człowiekiem, historią i prawem. 

Książka autorstwa dr Artura Lisa licząca w su-
mie 646 stron i zawiera trzy części tekstu.

Pierwsza część składa się z 10 zasadniczych 
tekstów nadających kierunek refleksji i dys-
kusji naukowej w obszarze tematycznym 
dotyczącym człowieka. Część druga zatytu-
łowana Historia liczy tekstów ukazujących 
wiele kwestii historycznych z różnych okre-
sów życia człowieka, biografii, czy środowisk. 
Z kolei część trzecia zatytułowana Prawo liczy 
16 tekstów o różnym nachyleniu merytorycz-
nym. Zwieńczeniem jest wykaz pierwodruku 
artykułów oraz nopta o autorze. 

Po wnikliwej lekturze książki można 
powiedzieć, że niemal każdy czytelnik, 
niezależnie od swojej profesji zawodowej, 

znajdzie coś interesującego dla siebie. Ta 
szeroka gama myśli tematycznej, pozwala 
na znalezienie czegoś trafnego i pożytecz-
nego dla naukowca, praktyka czy studenta. 
Złożoność prezentowanej problematyki, 
jak również jej charakter przystępny, ko-
munikatywny, zrozumiały, czytelny - czynią 
publikację powszechnie dostępną w stylu 
i treści. 

Ponadto należy podkreślić, iż założenia, 
jakie zostały nakreślone przez autora we 
wstępie do publikacji, zostały w stopniu 
wystarczającym spełnione. Można o tym 
z łatwością się przekonać podczas lektury 
poszczególnych tekstów. Godnym podkre-
ślenia jest fakt, iż czytelnik przekona się, 
iż autor w opracowaniu wykazuje się do-
brą znajomością referowanego problemu 
i w sposób w pełni kompetentny prezentu-
je swoje stanowisko na dany temat. 

Ta panoramiczność ujęć i aspektów tema-
tu stwarza szerokie możliwości dla niemal 
każdego czytelnika. Wiele tekstów nie tylko 
zawiera refleksję na dany temat, lecz przed-
stawia wnioski odnoszące się do praktyki. To 
wzbogaca publikację o wymiar praktyczny 
i perspektywiczny. Autor publikacji dowo-
dzi istniejącego związku pomiędzy wieloma 
dziedzinami nauki na przykładzie tematu 
dotyczącego człowieka, historii i prawa. 

recenzjA ksiąŻki 
„człOWiek – histOriA – PrAWO. 

studiA interdyscyPlinArne”.
 

Dr artur Lis. rużomberok 2015, ss.646.

 

ks. prof.  dr hab. Jan zimny – KUL Sta L owa woL a
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Możemy na przykładzie powyższego po-
wiedzieć, że u początku XXI wieku rozwój 
poszczególnych dyscyplin naukowych spo-
wodował, iż istnieje konieczność promo-
wania spójności i związku między naukami 
w zakresie konkretnych zagadnień. Ponadto 
godnym uwagi jest to,  iż treść tekstów za-
wartych w książce oparta jest na szerokim 
spojrzeniu, wieloaspektowym ujęciu pro-
blemu. Prezentowane kwestie i ich aspek-
ty stanowią poważne wyzwanie nie tylko 
dla współczesnej nauki, lecz dla wszyst-
kich działających i odpowiedzialnych za te 
obszary życia. Można śmiało powiedzieć, 
że publikacja stanowi pewnego rodzaju 
podsumowanie za okres ostatnich kilku 
lat, a z drugiej przybliża teraźniejszość za-
gadnień i kreśli perspektywę dalszego 
rozwoju. Wiele podsumowań zawartych 
w tekstach może a nawet wręcz winno stać 
się wytycznymi do programów edukacyj-
nych, biznesowych, wychowawczych itp. 
Czytelnik bez trudności zrozumie zawartą 
w nich treść, gdyż napisane są językiem ko-
munikatywnym, czytelnym, zrozumiałym 
a zarazem fachowym, naukowym dającym 
odczuć kompetentność autora. Publikacja 
winna się ukazać drukiem i może stać się 
lekturą dla nauczycieli akademickich, ale 
też dla przedstawicieli wielu grup społecz-
nych sektora życia publicznego. Zdajemy 
sobie sprawę, że podobne zjawiska czy pro-
blemy ukazane w książce, występują wszę-
dzie. Ksiązka – według mojej oceny - winna 
się znaleźć na biurkach wielu polityków 
i osób odpowiedzialnych za kierownictwo 
społeczeństwem a także stać się obowiąz-
kową lekturą dla studentów, nauczycieli 
akademickich, samorządowców, świata 
gospodarczego, którym często jest brak 
właściwego, obiektywnego spojrzenia na 
powyższe zagadnienia. 

Podsumowując, warto podkreślić, iż po-
jawienie się na rynku księgarskim omawia-
nej książki, nakłada na wielu obowiązek 
dokładnego jej przestudiowania. Zawarta 
w książce obszerna wiedza „w pigułce” na 
powyższe tematy, winna stanowić podsta-
wę do dalszej, szerokiej dyskusji. 

Panorama artykułów z różnych dziedzin 
nauki daje szansę czytelnikowi odnalezie-
nia swoich zainteresowań i pogłębienia ich 
w kontekście podjętej problematyki. Ta wielo-
aspektowość tematyczna jest ze sobą powią-
zana w łańcuch współczesnych zagadnień 
wpisujących się w obecną cywilizacje i two-
rzącą swoistego rodzaju kulturę XXI wieku. 
Poszczególne teksty pogrupowane w odpo-
wiednie bloki tematyczne tworzą hermetycz-
ną całość zagadnień z zakresu nauk społecz-
nych. Ta swoista panorama tematów zawar-
tych w niniejszej publikacji daje czytelnikowi 
dobry i kompetentny przegląd aktualnych 
problemów badawczych. Korzystający z niej 
doświadczeni naukowcy jak również rozpo-
czynający swoją karierę naukową badacze, 
ale tez i studenci, mogą dzięki tej publikacji 
pogłębić swoja wiedzę, a nadto rozbudzić za-
interesowania i sięgnąć do dalszej, bardziej 
pogłębionej literatury przedmiotu.

Ponadto książka może być użytecznym 
podręcznikiem przede wszystkim dla stu-
dentów i nauczycieli akademickich na kie-
runku prawo, pedagogika, ekonomia, nauki 
polityczne czy psychologia. Książka może 
towarzyszyć młodzieży przez cały okres stu-
diów jak również wielu osobom zajmującym 
się powyższą tematyką. Publikację można 
potraktować jako lekturę dla każdego czy-
telnika. Ukazana mądrość i wiedza z którą 
obcuje czytelnik, jest specyficznym ujęciem 
problematyki. Uważam, że ksiązka winna 
być oddana do druku a tym samym udostęp-
niona szerszemu gremium czytelnikom. 
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Rola taty zdecydowanie różni się od roli 
mamy. Ponieważ dzieci “chłoną jak gąbka” 
wszystkie wasze zachowanie ważne jest 
byś Ty jako głowa rodziny dawał im odpo-
wiedni przykład.

1. utrZymyWaNIe dyScyplINy 
Trzymanie domowej dyscypliny jest jed-

nym z najtrudniejszych zadań jakie do cie-
bie nalezą. Nigdy nie możesz sobie pozwolić 
by podnieść rękę swoje dziecko, gdy czujesz, 
że nie dajesz sobie rady staraj się za wszel-
ką cenę trzymać nerwy na wodzy. Powinie-
neś kochać dzieci ale nie możesz pozwalać 
by ich występki uszły im na sucho. Każde 
złe zachowanie wymaga zdecydowanej re-
akcji z Twojej strony. Swoje race wykładaj 
siłą swojego autorytetu i słów.

W takim sam sposób jak karzesz złe zacho-
wanie powinieneś nagradzasz dobre. Jeśli po 
złym zachowaniu przeprowadzasz poważną 
rozmowę, tak samo rozmową utrzymuj dzie-
ci w pewności, że dobrze się zachowały.

2. ucZeNIe SIę Na błędach
Uczenie się na własnych błędach jest 

jednym z elementów życia każdego z nas. 
Oczywistym jest, że chcesz chronić swo-
je dzieci przed wszystkim co mogło by im 
sprawić przykrość czy zawód. Jednak dobry 
tata powinien pozwalać swoim dzieciom na 
popełnianie błędów (w granicach rozsądku). 
Lepiej uczy się na cudzych błędach ale naj-
lepiej uczymy się poprzez własne doświad-
czenia. Ojciec powinien to rozumieć.

3. doceNIaNIe rZecZy
Ważnym zadaniem taty jest nauczenie 

swoich dzieci by doceniały to co maja. Dzie-

ci uważają, że wszystko im się należy, Two-
im zadaniem jest nauczenie ich, że w życiu 
nic nie ma za darmo i na wszystko trzeba 
zapracować. Wpajając im takie wzorce 
unikniesz ich rozpuszczania co niestety jest 
dziś coraz częstsze.

4. INdyWIdualNość
Każdy z rodziców upatruje w dziecku 

swoich cech lub próbuje pchać je w kie-
runku w, którym sami nie poszli, a chcieli. 
Jedną z ważniejszych rzeczy jakie Ty mu-
sisz zrozumieć to indywidualizm każdego 
Twojego potomka. Nie powinieneś starać 
się upodabniać ich do siebie. Dobry tata sza-
nuje indywidualizm swoich dzieci i zachęca 
je do rozwijania ich zdolności. Unika za to 
spełniana swoich niedoścignionych marzeń 
poprzez dzieci.

5. dobry prZykład
Mówiliśmy już tym, że dzieci “chłoną 

jak gadka” każde nasze zachowanie. Nie 
możesz dopuszczać do sytuacji by dzieci 
widziały jak np. kłócisz się z ich mamą lub 
jakąkolwiek inną osobą. Przy dzieciach za-
wsze powinieneś trzymać nerwy na wodzy 
i starać się dawać im dobry przykład każ-
dym swoim zachowaniem.

Za każdym razem gdy sytuacja wymaga 
Twojego zdecydowanego działa staraj się 
wytłumaczyć dziecku dlaczego tak postąpi-
łeś i dlaczego tak należy robić.

6. mIłość
Każdy tata powinien zapewniać swoje po-

ciechy, że bardzo je kocha słowem i czynem. 
Ważne jest również by spędzać z nimi jak 
największą cześć swojego wolnego czasu.

6 zAdAń dObreGO tAty
 



Z TECZKI rEDAKCyJNEJ

241

1. jeśli twoje dziecko jest karmione 
butelką, nakarm je w nocy, a mama 
niech odpoczywa,

2. zróbcie konkurs: patrzcie sobie w 
oczy (ciekawe kto pierwszy mrugnie: 
ty czy dziecko),

3. pobaw się w kangura: noś swoje 
dziecko w chuście lub nosidle mięk-
kim, wykonując codzienne obowiąz-
ki w domu,

4. wykąpcie się razem,
5. czytaj dziecku na głos, choćby arty-

kuły o sporcie,
6. nakryj stół dla dwojga – jeśli twoje 

dziecko jest już na etapie rozszerza-
nia diety, wspólny posiłek sprawi mu 
wielką frajdę (nawet, jeśli więcej na-
brudzi, niż zje),

7. zmieniaj pieluszki i mów przy tym do 
swojego dziecka, o czymkolwiek…,

8. bądź przy nim, jeśli zachoruje, nawet 
całą noc tuląc je w ramionach,

9. „użyj” dziecka zamiast sztangi (kiedy 
już sztywno trzyma główkę) – i tak 
nie masz czasu chodzić na siłownię – 
oboje będziecie się świetnie bawić, a 
ty popracujesz nad bicepsami,

10. pozwól mu dotykać swojej twarzy: 
drapiące policzki, jedwabisty wąs… 
ileż to wrażeń dla małych rączek!,

11. rób zdjęcia – nie ma wdzięczniejsze-
go obiektu do fotografowania,

12. podnoś je do góry, obracaj, poszalej-
cie razem – tylko nie przesadzaj, nie 
potrząsaj dzieckiem, a podczas zaba-
wy trzymaj je pewnie za tułów.

OtO kilkA rAd dlA OjcA  
nA dObry POczątek

 

Rodzina jest sobą, jeżeli buduje się na takich odniesieniach, 

na wzajemnym zaufaniu, na zawierzeniu wzajemnym. 

Tylko na takim fundamencie można też budować proces 

wychowania, który stanowi podstawowy cel rodziny  

i jej pierwszorzędne zadanie. 

(Jan Paweł II)
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