
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKSJOLOGIA 
 

FUNDAMENTEM ŻYCIA CZŁOWIEKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



3 
 

Katedra Pedagogiki Katolickiej 
 
 
 

 

 

 

 

 

AKSJOLOGIA 
 

FUNDAMENTEM ŻYCIA CZŁOWIEKA 

 
 

Praca zbiorowa pod redakcją: 

Ks. prof. dr hab. Jana Zimnego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stalowa Wola 2014 
  

 



4 
 

© Copyright by Jan Zimny 
 
 

Recenzenci 
 

Abp Prof. dr hab. Andrzej Dzięga 
Ks. Prof. dr hab. Franciszek Długosz 

Ks. dr Władysław Kądziołka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISBN 978-83-63835-21-7 
 

 
 
 
 
 

 
 

Zamówienia można składać: 
Katedra Pedagogiki Katolickiej 

tel. 015/642 -25 -77; 
 e -mail: pedagogika@pedkat.pl www.pedkat.pl  

___________________________________________________ 
Drukarnia: Eikon Plus, 31-302 Kraków, ul. Wybickiego 46 

Tel. 12/636-27-13; fax: 832-77-87 
eikonplus@eikon.net.pl; www.eikon.net.pl 

 

 



5 
 

 
 

Wstęp 
 

Fundamentalnym pytaniem dla pedagogiki jest: kim jest 
człowiek, jaka jest jego natura? W tym tkwi źródło określenia celu 
wychowania, odniesienie do odpowiedniego systemu wartości, czyli 
związku etyki i wychowania. Chodzi o to, aby oprzeć pedagogikę na 
pełnej antropologii i na słusznej etyce oraz określonej aksjologii, 
które stanowią fundament refleksji o wychowaniu człowieka jako 
osoby. Doświadczenie człowieka wiąże się z doświadczeniem mo-
ralności. Udowadnia, że wszelka antropologia abstrahująca od war-
tości jest okaleczoną wiedzą o człowieku.  

Wielkowymiarowość i wielopoziomowość egzystencji ludzkiej 
powoduje, że badacze zajmujący się problematyką wartości posługu-
ją się różnymi definicjami i wieloma klasyfikacjami. Z psycholo-
gicznego punktu widzenia jedni uważają, że wartości to szczególna 
grupa przekonań odnosząca się do celu i sensu życia, zadań, pełnio-
nych ról społecznych i tworzonych przez człowieka instytucji. Inni 
przyjmują, że indywidualny system wartości to określona grupa po-
staw albo (jak osobiście uważam) ustosunkowań emocjonalno-
poznawczych i działaniowych wobec człowieka jako istoty ludzkiej, 
Boga, narodu, państwa, rodziny, szkoły, przyrody czy szerzej 
wszechświata, ale także wobec idealnych stanów rzeczy lub pew-
nych idei. Jeszcze inni przyjmują, że jest to specyficzna kategoria 
bytów, inna niż byty materialne czy psychiczne, określana mianem 
duchowych1. 

Istnieją dwa rodzaje wartości o szczególnie ważnym znacze-
niu. Jedne z nich istnieją na zewnątrz człowieka, w świecie, w mate-
rii zewnętrznej, w postaci gotowej lub z niej wytwarzane (wartości 
odżywcze, społeczne, cywilizacyjne, kulturowe itp.). Można je na-
zwać wartościami pozaosobowymi (transcendentnymi). Te drugie 
można nazwać wartościami osobowymi, gdyż wyrażają one pewien 
sposób istnienia osoby ludzkiej (wartości duchowe, immanentne). I 
tak jak człowiek przewyższa sobą cały świat przyrody, tak też warto-

                                                 
1 K. Ostrowska., Żyć według wartości. [w:] www.Katolik.pl 
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ści osobowe przewyższają wartości przyrodnicze, cywilizacyjne, 
kulturowe, społeczne2.  

Grecy wymieniali trzy kategorie wartości: dobro utożsamiane z 
wartościami moralnymi, prawdę utożsamianą z wartościami po-
znawczymi, intelektualnymi, teoretycznymi i piękno utożsamiane z 
wartościami estetycznymi poezją, muzyką, sztuką itp.  

W oddziaływaniach wychowawczych i wzajemnych relacjach 
wychowawca–wychowanek należy zatroszczyć się świadomie, celo-
wo i w pełni o aksjologicznie uzasadniony dobór wartości, które 
chcemy, by stały się udziałem wychowanka. Jeśli wychowawca nie 
stawiał by sobie żadnego celu, to wówczas nie byłby potrzebny, aby 
zajmować się wychowankiem. Wychowanie i nauczanie są nie do 
pomyślenia bez postawienia problemu celu wychowania, a więc nie 
istnieją one bez wartościowania i bez wartości. To właśnie dlatego 
aspekty aksjologiczne nie mogą zniknąć z pola widzenia pedagogiki 
i szkolnej praktyki edukacyjnej, a zwłaszcza z wzajemnych osobo-
wych relacji nauczyciel–uczeń.  

Na obecnym etapie wiedzy o człowieku, po przyjęciu założenia, 
że człowiek jest zarówno wartością dla siebie i innych, jak i tym, 
który poznaje i urzeczywistnia wartości, możemy wyróżnić kategorie 
wartości, odnoszące się do czterech wymiarów ludzkiego bytowania: 
biologicznego, psychicznego, społecznego, duchowego. 

Wśród wartości ludzkiego wymiaru biologicznego można 
wymienić: życie, sprawność fizyczną, zdrowie, harmonijny układ 
ciała, seksualność, odporność na ból i cierpienie itd. Do wartości 
odnoszących się do sfery psychicznej można zaliczyć np. inteligen-
cję, wyobraźnię, mądrość, wrażliwość emocjonalną. Do wartości 
odnoszących się do sfery społeczno-moralnej należą np. troska o 
innych, współdziałanie, rywalizacja, solidarność, przyjaźń, uczci-
wość, odpowiedzialność, patriotyzm, sprawiedliwość, a do wartości 
sfery duchowej zaliczamy: miłość Boga i ludzi, wiarę, modlitwę, 
świętość. 

Wartości kierunkują postawy człowieka, motywy postępowa-
nia, własne zachowania i styl życia, a także decydują o uznawanych 

                                                 
2 J. W. Gałkowski, Wychowanie a wartości, [w:] Kierunki w pedagogice i 

systemy wychowania, „Roczniki Nauk Społecznych”, 1996, t. 24, z. 2, s. 28.  
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autorytetach i wzorcach osobowych. Jeśli wartości witalne zajmują 
wysoką pozycje to taki człowiek będzie dbał o estetykę swojego 
ciała, swoich ruchów i o wysoką sprawność fizyczną. Będzie się 
racjonalnie zachowywał w dziedzinie dbałości o swoje zdrowie. Jeśli 
wartości etyczne są przez kogoś wysoko cenione, to osoba taka bę-
dzie się charakteryzowała  wysokim poczuciem własnej godności, 
prawością, zachowaniem altruistycznym, będzie ją charakteryzowała 
tolerancja, odpowiedzialność za słowo, za czyny, sprawiedliwość, 
taka osoba będzie  się kierowała w swoim życiu zasadą „być”, a nie 
tylko - „mieć”. 

Aksjologia fundamentem życia człowieka to zbiór tekstów 
wielu autorów różnych profesji, to także wielorakie spojrzenie na 
aksjologię w wymiarze ogólnym, humanistycznym, prawniczym, 
społecznym i pedagogicznym. W publikacji został poruszony ważny 
problem, obecności podstawowych wartości w zyciu człowieka.  

Niniejsza monografia mająca pięć rozdziałów to ważny przy-
czenek w zakresie badań aksjologicznych, próby spojrzeń i ocen na 
wiele kwestii życiowych przez pryzmat wartości. Kompozycyjną 
ramę książki tworzą teksty z różnych dziedzin nauki, tworząc spójną 
całość merytoryczną.  

W publikacji zaprezentowano zarówno teoretyczne jak i prak-
tyczne zagadnienia związane głównie z aksjologią życia człowieka 
oparte na nauczaniu Kościoła, literaturze, poezji, prawie, tradycji. 
Publikacja może stać się lekturą nie tylko dla pedagogów, ale przed-
stawicieli innych profesji, zawodów, specjalistów.  

 
Ks. Jan Zimny 

 



8 
 



9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozdział I 
 

AKSJOLOGIA  
 

Zagadnienia ogólne  
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Zbigniew Narecki (KUL) 
 

Religijność Polaków wobec wyzwań współczesności  
Refleksja socjologiczno-pastoralna 

 
(Wstęp). I - Analiza przemian religijności Polaków w zarysie: 1. 

Główne trendy globalne. 2. Źródła ogólno-kościelne. 3. Czynniki prze-
mian religijności Polaków. II - Religijność Polaków w przekroju dia-
gnostycznym: 1. Świadomość /wiedza/ religijna. 2. Konsens wiary. 3. 
Praktyki religijne. 4. Wymiar moralno - eklezjalny /konsekwencyjny/ 
wiary. III - Religijność Polaków w warunkach postępującego plurali-
zmu: problem nowej ewangelizacji. (Zakończenie). Przypisy. (Podsu-
mowanie). 

*********** 
 

W celu zaprezentowania bardziej przekrojowej refleksji socjo-
logiczno-pastoralnej dotyczącej religijności Polaków koniecznym 
jest zanalizowanie współczesnej rzeczywistości jako kontekstu, w 
którym owa religijność funkcjonuje i przeobraża się. Zarówno płasz-
czyzna ogólno-kościelna, jak i polska, obejmą dwie warstwy rozwa-
żań: 1 - możliwie wielostronną analizę przemian w świecie oraz ich 
wpływ na rzeczywistość religijno-kościelną, której całokształt uwy-
datnić można w pewnych przekrojach, tj. nie jednostronnych lub 
zgeneralizowanych syndromach i skutkach, lecz głównie w odnoszą-
cych się do konkretnego kontekstu polskiego ( I / 1-2); 2 - stosunko-
wo dogłębną i krytyczną charakterystykę uwarunkowań i skutków 
tych zmian - a to w celu przedłożenia jej do diagnozy oraz przedsta-
wienia w społecznym /parafialnym/ wymiarze praktyki ewangeliza-
cyjnej (I /3). Przewodnią ideę tych dwóch zasadniczych warstw sta-
nowi ukazanie nie tylko charakterystyki przemian, lecz pewnych 
diagnoz, wskazujących na nowe kierunki zastosowań reewangeliza-
cyjnych w parafiach, a wraz z nimi - wzajemnych pomiędzy nimi 
odniesień, które wskażą na pewne dane w sposób umożliwiający 
kierunkować, programować i koordynować działalność Kościoła w 
zakresie kształtowania wiary w narodzie (Zob. II-III). Wyniki z roz-
ważań przedstawimy w postaci wniosków w Zakończeniu.  



12 
 

I. Analiza przemian religijności Polaków w zarysie 
1.Główne trendy światowe 
Analiza zachodzących w świecie współczesnym przemian, 

które dość wnikliwie i zarazem całościowo kreślą dokumenty Ko-
ścioła, nakazują adresować misję Kościoła do świata, który nie może 
być nigdy traktowany jako świat abstrakcji, „w ogólności” (1). Jest 
to świat rzeczywisty, konkretny, określany przez te dokumenty - w 
poszczególnych aktualiach i płaszczyznach życia - jako bardzo zróż-
nicowany i trudny do oceny. Można w uproszczeniu przyjąć, iż do-
kumenty te satysfakcjonują w całości swoją obiektywnością i pełnią 
analizowanych przeobrażeń. Przypomnijmy najważniejsze trendy 
tychże przemian; a oto najogólniejsza ich wizja. 

1/ Nowe tysiąclecie kontynuuje wielkie nadzieje i rozczaro-
wania poprzedniego, bowiem postępuje: rozpad i degradacja impe-
riów oraz okrutnych postaci współczesnego niewolnictwa; gwałtow-
ny rozwój gospodarki - wraz z jej załamaniami; degradacja środowi-
ska przyrodniczego i społecznego; oszałamiający postęp zdobyczy 
naukowo-technicznych - wraz ze śmiercionośnymi zasadzkami cywi-
lizacyjnymi, które powoduje - nieprawdopodobny w historii - rozrost 
ludzkiej wiedzy i wynalazczości. Ta „nowa wiara” rzuca uroki i nie-
pokoi ułudą. Nie tylko laikom, lecz i uczonym-specjalistom, lide-
rom-praktykom współczesnych dziedzin życia..., łatwo utracić orien-
tację oraz rozsądek w gąszczu nowych faktów i rewelacji. Wzrost 
fascynacji para naukami to zjawisko społeczne, które dziś nagminnie 
dostrzegamy. Przyczyn tego stanu rzeczy szukać należy w po-
wszechnym kryzysie zaufania wobec wszelkich prawd i autorytetów, 
w którym przoduje paradoksalnie nauka. Wiek obecny nadal rozbu-
dza nadmierne iluzje, iż naukowo-techniczne odkrycia pozwolą roz-
wiązać najbardziej pasjonujące zagadki oraz dylematy materii i du-
cha. Już dziś mniemania takie okazują się wielce nierozsądne. Wciąż 
więc próbuje się szukać „prawd” lub ich surogatów, które odpowia-
dałyby na mnożące się stale problemy egzystencjalne i zagrożenia 
duchowe, zwłaszcza - eschatologiczne. Liczne lęki i tęsknoty nie są 
urojone, bowiem zainteresowanie problemami teologicznymi jest 
obecnie oczywiste z racji nieogarnionego w dziejach ludobójstwa 
oraz groźby nuklearnego bądź ekologicznego unicestwienia. Zwrot 
ku wierze jest więc zjawiskiem niemal powszechnym, który objawia 



13 
 

się w powstawaniu licznych ruchów - przy jednoczesnym wzroście 
aktywności wielkich religii i Kościołów. I nie jest to jakaś przej-
ściowa czy swoista kontestacja współczesnych społeczności, gdyż 
ekspansja nowych grup religijnych jest ewidentna w krajach o różnej 
historii i tradycji społeczno-kulturowej oraz religijnej. Mnożą się 
zatem ruchy opierające swe założenia ideowe i filozofie na świato-
poglądzie, m.in. chrześcijańskim. W nich to wyjątkowego znaczenia 
nabiera mistyczne pojmowanie świata i życia jako rzeczywistości 
oraz - pragnienie bezpośredniego i pozazmysłowego kontaktu z Bo-
giem, zwłaszcza - jako bytem osobowym zwanym Miłością (2). 

2/ Na czoło przemian współczesności wysuwa się najbardziej 
zauważalny oraz - niespotykany w dziejach ludzkości rozwój nauki, 
techniki i gospodarki, który dotyczy rozwoju energetyki jądrowej, 
technologii tworzyw, nieogarnionych obszarów elektronizacji kom-
puterowej i automatyzacji procesów produkcji, modernizacji mass 
mediów i rolnictwa, badań kosmicznych, medycznych, biologiczno-
chemicznych, itp. (3). Często nie dorównują im - aczkolwiek oponu-
ją licznym dyskryminacjom, krzywdom, niesprawiedliwościom spo-
łecznym i deprawacjom moralnym - przemiany społeczno-polityczne 
oraz kulturowe wielu społeczności. Objawiają się one m.in. w: roz-
woju ubezpieczeń i świadczeń socjalnych; różnych postaciach oświa-
ty oraz kultury i rekreacji; upowszechnianiu wielopostaciowego do-
brobytu i standardu materialnego, które wyrażają się w stylach życia 
i ludzkiej działalności; wzroście świadomości społecznej i w zainte-
resowaniach problematyką światową; ugruntowywanym - w wielu 
sferach życia i działalności ludzkiej - poczuciu różności i tożsamości 
społeczno-politycznej, narodowej i duchowej. Widać zasadniczy 
zwrot w awansie społeczno-gospodarczym, kulturowym, etnicznym, 
a nawet religijnym, szeregu zbiorowości i warstw społeczno-
zawodowych, zwłaszcza kobiet i młodzieży. Stąd niebywale rozsze-
rzył się dostęp tych grup do różnych dóbr oraz funkcji publicznych i 
państwowych (4). W dziedzinie rozwoju gospodarki wyłaniają się 
nowe i bardziej dogłębne dysproporcje pomiędzy przemysłem a rol-
nictwem, między krajami i strefami świata o różnych zasobach natu-
ralnych i gospodarczych, tradycjach kulturowo-historycznych i reli-
gijnych. Dotyczą one zarówno krajów i ich systemów ekonomiczno-
politycznych oraz odrębności kulturowo-wyznaniowych Wschodu i 
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Zachodu, Północy i Południa. Sytuacja taka upowszechnia świado-
mość ludzką na temat wzrostu współzależności i wspólności losów, 
która narasta z powodu ogólnie panujących partykularyzmów jedno-
stek i zbiorowości; są to egoistyczne z natury dążności krajów boga-
tych do dominacji oraz wyzysku przez nich stron biedniejszych i 
słabszych (5). Postępują też zasadnicze zmiany w dziedzinie polityki 
oraz w rozwoju różnorodnej współpracy pomiędzy narodami: zanikł 
kolonializm, rozpadają się systemy totalitarne, wzrasta wrażliwość i 
współzależność ludzi oraz ich więzi w ramach różnego rodzaju insty-
tucji i organizacji prywatnych czy publicznych. Wzmogło się prze-
konanie, że niejedne państwa trzeba bezwzględnie wspierać. Rodzi 
to potrzebę poszukiwania nowych płaszczyzn i form współpracy, 
organizowania zróżnicowanych organizacji oraz stowarzyszeń mię-
dzynarodowych i globalnych, które wesprą i ochronią tę współpracę 
przed nadużyciami (6). 

3/ Powyższą charakterystykę współczesności można dopeł-
niać nowymi treściami, w których podkreśla się rangę szans i zagro-
żeń, które te zmiany ze sobą niosą (7). Wyrażają je nadzieje, obawy i 
troski, podawane środki naprawy (8), które znacząco analizują i oce-
niają późniejsze dokumenty Kościoła (9). Fundamentalnymi zjawi-
skami, które wciąż się tam powtarzają to: 1 – oszałamiające prze-
miany, wynikłe z wciąż różnicujących się systemów społeczno-
gospodarczych, kulturowo-politycznych; ekspansja różnorodnych 
idei, prądów i ideologii; powszechnie postępująca urbanizacja i indu-
strializacja; gwałtownie ewoluująca demografia i migracja; prze-
obrażenia kulturowe, naukowo-techniczne, psychospołeczne, men-
talne i duchowe. Jednocześnie ocenia się je jako utrzymujące ludzi w 
niepewności i niepokoju, które dotyczą odwiecznych pytań na temat 
egzystencji, sensu życia i ostatecznego przeznaczenia; pytania takie 
stają - z coraz większą siłą - przed świadomością, dramaturgią ludz-
kiego losu, cierpienia czy perspektywy jego śmierci; 2 – absurdal-
ność duchowo-egzystencjalna człowieka w obliczu jego niespotyka-
nych zdobyczy umysłu oraz panowania w świecie, która zasadza się 
głównie w nim samym pogrążonym w niebezpiecznych poglądach, 
wartościowaniach, zasadach. Jest to paradoks: kreując kulturę mate-
rii i ducha staje się człowiek mimowolnie obiektem własnych, często 
nieobliczalnych w skutkach manipulacji i zagrożeń; 3 – dramatycz-
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ność sytuacji „pana doczesności” wystawia go nad przepaść, po któ-
rej balansując dostrzega, iż całe dzieło wymyka się jemu spod kon-
troli, zaś on sam staje się ofiarą, gdyż traci kontrolę nad samym sobą, 
nawet zostaje zwiedziony na śmiertelną samozatratę; 4 – na wyja-
śnienie tegoż stanu zwracają uwagę wspomniane dokumenty, które 
piszą o rozbudzanych wciąż w ludziach nowych aspiracjach i dąże-
niach, jakich nigdy nie zaspokoją; ów stan jeszcze bardziej pogłębia 
ich paradoksalność egzystencji w postaci rozrostu egoizmu, licznych 
dysharmonii, znieczulicy, nędzy duchowej - co prowadzi wprost do 
beznadziei, wyizolowania, zatraty poczucia wolności, głównie zaś do 
utraty godności i poczucia sacrum. Poprzez bezgraniczny - składany 
komfortowi materialnemu i technice - hołd, podąża człowiek w obję-
cia nihilizmu i bezduszności, które obezwładniają już całe jego zbio-
rowości; 5 – ludzkie zdobycze, postacie panowania i korzystania z 
dóbr doczesnych nie postępują w parze z ich prawdziwym, moralno-
religijnym rozwojem. Tak więc człowiek ery „dobrobytu i postępu” 
ewidentnie oddala się od właściwej, zapewniającej mu rozwój ducha 
i zbawienie, hierarchii wartości, która - w obliczu zatracanych prze-
zeń prawdziwych zasad i sensu życia - rodzi chaos. Trawiony dobro-
bytem, łudzony komercją kultury i mass mediów oraz - postępującą 
znieczulicą moralną, nie umie kierować się już w życiu instynktem 
samozachowawczym, jaki zagwarantuje mu właściwy rozwój. To 
owe „struktury grzechu” stały się trwałym, zgubnym w skutkach, 
znamieniem wielu obszarów jego życia indywidualnego i zbiorowe-
go (10). 

4/ Wedle nauki Kościoła, postępująca sukcesywnie schizofre-
nizacja cywilizacji ostatnich dekad zawiera się w: - błędnej wizji 
człowieka, która eliminuje wymiar transcendencji, stwarza jedno-
stronną dominację materii nad duchem, zagłusza ludzką potrzebę 
bycia jako osoby, mierzy świat i człowieka wedle „parametru ze-
wnętrznego” wraz z zatratą jego głównych praw oraz norm; - glory-
fikacji postępu naukowo-technicznego - przy jednoczesnym zaniku 
zmysłu etycznego, który gubi wiarygodność wszelkich zdobyczy 
myśli i wynalazczości ludzkiej oraz gubi ich sens właściwego wyko-
rzystania; - ideologizacji życia i komercyjności kultury, zwłaszcza 
mass mediów, które wystawiają nawet intymne więzi ludzkie na 
wszechwładną dominację i manipulację, prowadzą do tandety, chęci 
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poklasku i zysku... aniżeli do służenia ludzkiemu dobru i rozwojowi; 
- niebezpiecznym zatracaniu korzeni tradycji i kultury - co może 
łatwo wyobcowywać jednostki a społeczności wynaradawiać; - jako 
konsekwencji poprzednich, niewydolności systemów edukacyjnych, 
wychowania rodziny, która sama cierpi strukturalno-funkcjonalny 
kryzys; - pogłębianiu się rozdźwięku pomiędzy wiarą a kulturą 
współczesną według fałszywych zasad wolności i szerzonej sekula-
ryzacji w wielu sferach życia i działalności, itp. Podane tu antynomie 
posiadają wyczerpujące interpretacje teologiczne, zwłaszcza w świe-
tle płodnych kategorii: priorytetów cywilizacji miłości, opcji prefe-
rencyjnej na rzecz ubogich, zasad kodeksu etyczno-religijnego, który 
podaje Magisterium współczesnego Kościoła. Inspirującą w tym 
względzie próbę podjęła Konstytucja soborowa Gaudium et spes, 
potem adhortacja Pawła VI Evangelii nuntiandi, którą rozwijają en-
cykliki społeczne i moralne Jana Pawła II, Benedykta XVI, a ostatnio 
adhortacja Franciszka Evangelii Gaudium (11). 

 
2. Źródła ogólno-kościelne  
W świetle powyżej zakreślonych trendów współczesnych 

przemian, które syntetycznie obrazują dokumenty społeczne Kościo-
ła oraz - oparte nań opracowania, należy wymienić wydarzenia, które 
odnoszą się do Europy, zwłaszcza do Jej środkowo-wschodniej czę-
ści, jakie zapoczątkował rok 1989 (12). 

1/ Naczelną przyczynę przemian stanowiła w tym okresie 
działalność Kościoła na rzecz obrony i umocnienia praw człowieka. 
Była ona kontrofensywą na ateistyczną negację humanistyczno-
religijnej idei godności człowieka, którą Kościół nieprzejednanie 
głosił walcząc z szerzoną demagogią i niesprawiedliwością - co mia-
ło stać się skuteczną bronią wyzwalania społeczeństw z totalitarnych 
niewoli i rodzenia się tam demokracji (13). Jednak decydującym 
czynnikiem bezpośrednich zmian w tych krajach stało się deptanie 
praw pracy, co spowodowało ewidentny kryzys systemów gospodar-
czo-politycznych, które rozpaliły wielkie protesty społeczne i obez-
władniające owe ideologie ruchy, jakie reprezentowały rzesze pra-
cownicze. Ruchy te czerpiąc moc z własnego doświadczenia i ucisku 
odnajdywały siebie, zaś w zmienionych warunkach na nowo odkryły 
zasady społecznej nauki Kościoła. Stając na gruncie przeciwstaw-
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nym, materialistycznych bądź liberalnych zasad, niwelowały je opie-
rając się na etosie chrześcijańskim, eksponującym ludzką godność, 
dialog, naukę Ewangelii. Jest to wciąż nieogarniona siła rozbrajająca 
wartości areligijne, ucząca ludzi logii wedle zasad cywilizacji miło-
ści, które szermują społeczne porozumienie i jedność (14).  

2/ Kolejnym źródłem przemian stają się kryzysy systemów 
gospodarczych, kulturowych, politycznych, edukacyjnych..., które w 
swym postępie powodują nieszanowanie ludzkich praw, tradycji, 
narodowości, religii. Instrumentalne traktowanie pracy i gospodarki 
w kategoriach efektów wytwórczości i zysków oraz w duchu kon-
sumpcjonizmu, eliminuje człowieka z całościowego procesu kształ-
towania kultury duchowej i materialnej, która - z punktu widzenia 
religii - zyskuje nieogarnione horyzonty podporządkowywania sobie 
wszelkiego stworzenia. Przeciwne nauce Kościoła podejście do tych 
rzeczywistości pozbawia sensu, wytwarza pustkę duchową, obez-
władnia i eliminuje człowieka z procesu tworzenia, w efekcie - zada-
je mu gwałt (15). Zresztą doświadczenia Kościoła z ostatnich dzie-
sięcioleci są znakomitą lekcją dla tych wszystkich, którzy dziś bar-
dzo subtelnie wykorzeniają z porządku rzeczy ład Boży. I jeśli praw-
dziwy rozwój ma opierać się na prawdziwej wolności (16), która 
uświęca i zbawia człowieka, tzn. oparta jest na ewangelicznej nauce i 
ofierze Chrystusa, musi zatem zakładać indywidualną i zorganizo-
waną walkę wierzących z pokusami i siłami zła (17). Ostatnie lata są 
więc ciągłym wyzwaniem do wypełniania odpowiednimi treściami 
oraz dziełami pustek i wypaczeń, które od szeregu lat tworzyły sys-
temy totalitarne, dziś za dziedziczą oświeceniowo-liberalne progra-
my głoszące hasła demokracji i sprawiedliwości. Tkwią w nich licz-
ne niebezpieczeństwa, na które nauka Kościoła zwraca uwagę. Są to 
m.in.: istniejące stereotypy życia i działania; zadawnione urazy i 
wrogości; źródła nowych konfliktów, wynikające z braku poszano-
wania porządku społeczno-moralnego, które zakłócają jedność i dia-
log oraz niesprawiedliwy podział dóbr, pracy, szans życiowych wielu 
kategorii społeczeństwa; ogólnie panująca korupcja, zwłaszcza w 
„szarych strefach” życia i działalności gospodarczej; wszechogarnia-
jąca demoralizacja, apatia i beznadzieja wielu cenionych instytucji - 
na czele z rodziną, grupami społeczno-zawodowymi, itp. Jest to 
wciąż permanentne dziedziczenie degradacji moralnej tkanki spo-
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łecznej, zwłaszcza duchowo-religijnej, która wymaga konsekwentnej 
i trwającej pokoleniami naprawy, zwłaszcza odradzania jej przez 
wprowadzanie dyscypliny, jedności i ładu społecznego; ich to fun-
dament stanowi wiara w Miłosierdzie Boga. Słusznymi są więc oba-
wy Kościoła o losy tych części świata, które po upadku totalitarnych, 
areligijnych systemów, budują swoją przyszłość. Od nich to bowiem 
zależeć będzie los globu ziemskiego następnych dziesięcioleci XXI 
wielu, w których trzeba będzie godzić rodzące się, szczególnie kru-
che i wciąż zagrożone demokracje (18). 

3/ W świetle powyższego, oczywistymi stają się ściśle okre-
ślone wymogi nauki Kościoła, które dotyczą ogólnych warunków 
postępu ludzkiego (19). Ich fundamentem jest przywrócenie ewange-
licznej zasady odnośnie praw ludzkiego sumienia, dzięki której ist-
nieje możliwość odbudowy nowego ładu, jaki uniemożliwiałby oży-
wianie wielu postaci autokratyzmu i zniewolenia. Musi więc nastę-
pować w tym celu wytężona współpraca i solidarność wszystkich 
krajów, eliminowanie ze sfer publicznych, szczególnie - medialnych, 
utylitaryzmu i konformizmu, którym przeciwstawi się skuteczne 
oddziaływania hierarchii uniwersalnych wartości człowieka. Wów-
czas to nowe postacie sekularyzacji lub fundamentalizmu religijnego 
nie będą stać na drodze ewangelicznym prawom, które przysługują 
ludziom oraz wszelkim mniejszościom wyznaniowym (20). 

 
3. Czynniki przemian religijności Polaków  
1) Czynniki sprzyjające. Spośród wielu uwarunkowań religij-

ności zwracają głównie uwagę te podstawowe, tj. osobowo-
społeczne, które torują drogę wierzącym w kierunku pogłębiania 
wiary lub konstruktywnych dzieł apostolskich, np. w parafii. Czyn-
nikiem wyjściowym jest więc poszukiwanie przez wierzących stylu 
samorealizacji zawartego w przykazaniu miłości, który odbiega od 
dotychczasowych szablonów, znacząco ogranicza wolność oraz ini-
cjatywę jednostek i grup. Widać wyraźnie, że wolnościowe potrzeby 
człowieka i związane z nimi przejawy rozwoju osobowego oraz -
procesy demokratyzacyjne w społecznościach, przekraczają różne 
ograniczenia i zagrożenia, co stanowi źródło przemian w Kościele 
ostatnich dziesięcioleci. Źródeł tej drogi odnowy upatrywać należy: 
w odkrywaniu istoty Ewangelii i kerygmy w życiu gmin pierwot-
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nych; we wspólnotowo-służebnych postaciach samorealizacji, tj. w 
upatrywaniu siły ewangelizacyjnej w strukturach podstawowych, 
poczynając od rodziny - kończąc na Kościołach lokalnych (21). 
Dzięki odzyskiwanej przestrzeni wolności osobistej i zbiorowej, 
wierzący uzyskują równowagę ducha i wiarę w zakorzenione w nich 
wartości moralno-religijne. Zakodowane w człowieku synostwo 
Boże może realizować się poprzez różne formy i środki, objawiać się 
w niezliczonych postaciach indywidualnych i zbiorowych wiary 
(22). W związku z tymi osobowo-wspólnotowymi tendencjami, nie 
wolno Kościołowi mieszać się w wątpliwe z istoty, przejściowe 
struktury polityki, życia społecznego, kultury, gospodarki, które - 
wcześniej czy później - podważą w człowieku obraz Boży (23). 

Z poprzednią tendencją wiąże się nadprzyrodzoność wymia-
ru religijności. Obecny destruktywizm cywilizacji, który trawi ludz-
ką i społeczną substancję, stanowi wielkie zagrożenie i wyzwanie. 
Spośród wielu czynników wyróżnia się wszechwładny egoizm, który 
- na gruncie grzechu i jego struktur - zaprzecza miłości. Jest jedno-
cześnie bezwzględnym wyzwaniem do nawracania się, rozwoju du-
chowego człowieka i solidarności, odnawiania natury i kształtowania 
dobra wspólnego. Czynnik ten może zdecydowanie sprzeciwiać się 
przeróżnym i zmyślnym postaciom materializmu, konformizmu, 
znieczulicy moralnej i areligijności. W obecnej „ erze postępu i do-
brobytu”, cechującej sprzeciw człowieka wobec ładu Bożego, widać 
wyzywające obszary wielokształtnej nędzy, ubóstwa, niesprawiedli-
wości, zniewolenia czy dyskryminacji. Kościół ludzi wiary dobitnie 
podkreśla konieczność uwiarygodniającego dzieła odnowy duchowej 
i nawrócenia poprzez nadprzyrodzone drogi i metody, które wyrażają 
indywidualne i zbiorowe postacie ewangelizacji (24). To w Kościo-
łach lokalnych i w ich wspólnotach winien dokonywać się ów protest 
i zdecydowana nań reakcja w uwiarygodniającym nawróceniu, jaki 
wyraża duchowe i praktyczne odrzucanie cisnącego się z zewnątrz 
konformizmu, indyferentyzmu i areligijności (25). Stąd też jawią się 
wciąż nowe postacie wspólnotowe i wiarygodnościowe wyrazy wia-
ry, które wskazują na duchowe i solidarnościowe jego dążności do 
wyrażania swej nadprzyrodzoności. Stają się więc rzeczywistą ostoją 
w rozwijaniu eklezjalnych form wiary i ewangelizacji; są też ewi-
dentnym miernikiem świadomości i współodpowiedzialności - czego 
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objawem jest dialog i wspólnotowość tych oddziaływań w wielu 
dziedzinach światowych i kościelnych zaangażowań wierzących. 

Niewątpliwie pozytywny wpływ na wiarę mają rozwijane w 
Kościele praktyki humanizacyjno-ewangelizacyjne, zarówno indy-
widualne i zbiorowe, zorganizowane i samorzutne. Uwiarygodniają 
one i wspomagają dzieła kościelne, które - jako stałe i zwyczajne - 
wymagają rozwijania i odnowy. Wedle logiki Krzyża, praktyki takie 
zaznaczają istotne - dla trwałego dzieła przemiany i autentyzmu 
ludzkiej wiary - oznaki, iż to co zewnętrzne, łatwe i efekciarskie, nie 
ma miejsca i nie ostoi się na stałe w ewangelizacji. Te osobowo-
wspólnotowe i służebne postacie nawrócenia oraz rozwoju są dziś 
zadość czyniącymi poczynaniami ewangelizacyjnymi Kościoła Prze-
łomu, Jego dojrzałej i odpowiedzialnej wiary (26).  

2) Czynniki zagrażające. Wyróżnia się wśród nich dwa głów-
ne rodzaje: a/ pozakościelne; b/ dość niebezpieczne - wewnątrzko-
ścielne. 

Ad a/ Przede wszystkim stanowią je przejawiające się w no-
woczesnej kulturze i nauce: trendy humanistyczne, m.in. w zakresie 
nauk społecznych, medycznych, itp.; niektóre prądy filozoficzne, 
ekonomiczne i polityczne; nowe koncepcje człowieka oraz style, 
które wypaczają religijną wizję człowieka, tj. jego prawdziwy wy-
miar, integralność, autonomię, sens życia; tendencje ideowo-
praktyczne zatracające ludzką solidarność i więzi poprzez negowanie 
dialogu i przyjaźni, współpracy i współodpowiedzialności (27). 

Osobny - w znaczeniu obiektywnym i subiektywnym - czyn-
nik stanowi niewątpliwie ateizm, zarówno w postaci zaprogramowa-
nej, wojującej i praktycznej. Obecnie na miejscu zaprogramowanego 
pojawiły się zamaskowane i niebezpieczne jego postacie, dla których 
nośnikami są: materializm praktyczny i konformizm; indyferentyzm 
czy relatywizm etyczny; mass media i ich manipulacyjne oddziały-
wania; postmodernistyczne style i amoralność życia. Można więc 
zapytać, czy propagowana w obecnych postaciach sekularyzacja 
instytucji, m.in. w: oświacie, zawodach mundurowych, różnych 
dziedzinach polityki, kulturze i rozrywce, służbie zdrowia, nauce i 
biznesie... - służy integracji społecznej, moralności życia i zachowa-
niu etosów wielu szacownych zawodów, a zwłaszcza - religii. Warto 
w tym miejscu powołać się na wiekopomną naukę soborowej Kon-
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stytucji pastoralnej, która aczkolwiek nie odwołuje się wprost do 
źródeł ateizmu, jaki w latach konfrontacji Wschodu z Zachodem 
stanowił komunizm, niemniej jednak daje wyczerpująca panoramę 
jego destrukcyjnych skutków. Efektem tego miały okazać się - w 
kolejnych dekadach - jeszcze bardziej groźne formy jego rozpadu w 
postaci wszechobecnego konsumpcjonizmu oraz wszechwładnego 
relatywizmu, które są rzeczywistym zagrożeniem dla wiary i moral-
ności chrześcijańskiej (28). 

Ponadto, właściwą ocenę niektórych czynników przysłania 
stała zmiana warunków życia społeczeństw, która postępuje lawi-
nowo za industrializacją i urbanizacją. Za nimi już bezwiednie kro-
czy migracja, kulturowe wymieszanie, wyodrębnianie nowych war-
tości, stylów życia oraz zachowań ludzkich i zbiorowości. Szerzący 
się tą drogą pluralizm społeczny, a wraz z nim indywidualizm oraz 
subiektywizm życia i postaw obywateli, stają się siłą napędową na-
stępnych przemian w sferach: stosunków międzyludzkich, systemów 
i metod informatycznych, manipulacji medialnych, polityki społecz-
nej, itp., które poddają ludzi i ich społeczności - często skutecznie i 
nie zawsze w sposób zamierzony - różnym manipulacjom, a nawet 
eksperymentom. W rezultacie procesy te rozbijają dawne, społeczno-
moralne, kulturowe i religijne systemy. Często ów zgubny w skut-
kach demontaż systemów: 1 - wprowadza - obce chrześcijaństwu i 
Kościołowi - wizje i filozofie ideowe człowieka i świata; 2 – fety-
szyzuje i ideologizuje postęp naukowo-techniczny; 3 - niepomiernie 
eksponuje mass media, które funkcjonują jako władza czy narzędzie 
na zasadach upolitycznienia i komercjonalizacji; 4 - redukuje, a na-
wet wypiera z życia współczesnych ludzi i społeczeństw, spuścizny 
kulturowe, historyczne i duchowe; 5 – w efekcie czyni dla obecnych 
i przyszłych pokoleń, jako tradycyjnie usankcjonowanych, groźbę 
destabilizacji ich życia i rozwoju, eliminowania autorytetów moral-
nych, szacownych instytucji , np. rodziny, grup społecznych, zawo-
dów „służebnych”, systemów oświatowo-wychowawczych, itd. (29). 

Ad b/ Zasadniczym błędem jest więc pomijać wewnętrzne 
przyczyny kryzysu samego Kościoła, które uwidoczniły się pod-
czas trwania Vaticanum II, zaś obecnie wystawiają wiarę chrześcijan 
na wielka próbę. Od tamtego czasu zaczęto lansować zgubne teorie: 
„wiary bez Boga i Kościoła”, „chrześcijaństwa bez religii”, „Chry-
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stusa bez Kościoła”, itp. Stąd też zaczęto eksperymentować w 
sprawdzonych interpretacjach Biblii, np. w: kwestiach historyczno-
ści, boskości i Zmartwychwstania Chrystusa; eschatologicznego 
sensu Ewangelii; uniwersalizmu chrześcijaństwa; Zła osobowego; 
niepodważalności prawa Bożego i naturalnego w sprawach życia i 
przykazań Dekalogu; charakteru zbawienia, życia wiecznego, itd. 
Zaczęto też zbywać milczeniem duchowo-społeczne skutki totalita-
ryzmów XX wieku, tzw. teologii wyzwolenia, kompromisowego 
wyboru mniejszego zła kosztem prawdy, itd. Później znajdowało to 
wyraz w: praktyce określonych teorii pastoralnych oraz w wątpli-
wych stylach organizacji i zarządzania kościelnego oraz form dusz-
pasterzowania; utrzymywaniu bierności laikatu i - lekceważeniu jego 
zbiorowych form życia religijno-kościelnego poprzez dalsze stoso-
wanie w ewangelizacji metod ogólnych czy masowych, które nie 
były już adekwatne do wymogów epoki; ryzykownym eksperymen-
towaniu i lansowaniu metod formacji duchowieństwa czy posługi-
wania w parafiach, np. liturgiczno-sakramentalnego wraz - z zarzu-
caniem wielu cennych praktyk pobożności, ludowej, poza sakramen-
talnej, itp. Głównie zaczęto rozluźniać wymogi moralno-religijne 
stawiane w Ewangelii, szczególnie te dotyczące etyki: osobistej, 
przedmałżeńskiej, małżeńsko-rodzinnej, wychowawczej, pracy i 
zawodów, politycznej, medycznej, medialnej. Pewną wciąż swobodę 
w wykładzie przejrzystej doktryny wiary i moralności dostrzega się 
w: katechezie, kaznodziejstwie, duszpasterstwie sakramentalnym, 
formowaniu młodzieży, alumnów, świeckich i kapłanów, praktyko-
waniu różnych form i stylów życia chrześcijańskiego wierzących i 
ich ugrupowań. Problem stanowi także komunikatywność przekazu 
samej wiary w Kościele, gdzie należy zachowywać bezkompromi-
sowość zasady „wierności Bogu i człowiekowi”. Mogą to być: z 
jednej strony - nieadekwatne dla epoki metody nauczania oraz - do-
świadczania wiary i moralności; z drugiej - zbyt nowatorskie, niezro-
zumiałe eksperymenty. Wszystko to utrudnia proces ewangelizacji, 
zniekształca go lub nawet uniemożliwia, bowiem odpycha wątpią-
cych od Kościoła, zaś zniechęca i infantylizuje tych, którzy wierzą i 
praktykują. Niejednokrotnie zwykło się też oskarżać jurysdykcję lub 
instytucjonalizm kościelny za czynnik, który utrudnia wiernym od-
krywać Ewangelię i wolność synostwa Bożego, równowagę pomię-
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dzy Jej wymogami a zupełnym brakiem zobowiązań. Unikając skraj-
ności, idealnym wskazaniem - od strony strukturalno-funkcjonalnej - 
byłyby niekrępujące, oddolne inicjatywy świeckich i procesy demo-
kratyzacyjne, które odnajdą swoje miejsce w usprawnionym syste-
mie duszpastersko-parafialnym... - co dzięki atmosferze szacunku 
oraz w duchu dobra wspólnego otworzy płaszczyznę wzajemnego 
porozumienia, a tym samym nikogo nie zdziwi, ani gorszy czy znie-
chęci. Mamy tutaj na myśli szczególnie ludzi młodych, którzy szuka-
ją autentyzmu lub „pogłębienia” w wierze (30). 

 
II. Religijno ść Polaków w przekroju diagnostycznym 
1.Świadomość /wiedza/ religijna  
Na ogół badania socjologiczne w Polsce wskazują na słabe 

uświadomienie religijne wierzących, które przejawia się w braku ich 
reakcji na dokonujące się w Polsce przemiany i patologie. Niepokoi 
zwiększająca się dysproporcja pomiędzy wiedzą religijną a wy-
kształceniem ogólnym Polaków, które zwiększa się w ostatnich dzie-
sięcioleciach dzięki oświacie, mass mediom, migracjom..., w sumie - 
dzięki ogólnemu wzrostowi stopy życiowej i poziomowi kultury 
materialnej w naszym kraju. Powszechnie znane są pośród wierzą-
cych - pomimo wzrostu ilości tytułów oraz nakładów literatury i 
prasy katolickiej – braki w zakresie czytelnictwa książek i prasy 
katolickiej. Na taki wciąż stan składają się: powszechnie pokutujący 
marazm, tj. brak nawyków, preferencji i kultury czytelniczej; nie-
równomierna sieć kolportażowa prasy i literatury religijnej, bibliotek 
i czytelń parafialnych, katolickich portali internetowych oraz ich 
reklamy; mała wciąż ilość ogólnodostępnych rozgłośni katolickich i 
ośrodków telewizyjnych oraz - powszechnie dostępnych pomocy 
audiowizualnych czy medialnych. Wciąż zatrważa niska wiedza 
wierzących dotycząca społecznej nauki i etyki Kościoła, choćby tej 
przekazywanej od kilku dziesięcioleci, a to z racji licznych okazji 
propagujących postać Jana Pawła II i Jego Następców. Sytuację taką 
winny rozwiązywać - reklamowane przez duszpasterstwo i aktyw 
apostolski - parafialne świetlice, ośrodki kulturalno-oświatowe i 
charytatywne, młodzieżowe kluby internetowe, lokalne media, ruchy 
religijno-kościelne, itp. Upowszechnianie ich winno otwierać środo-
wiska parafialne i ich duszpasterstwa, gremia i akcje apostolskie, na 
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codzienne problemy życia chrześcijanina, Kościoła lokalnego i po-
wszechnego. Podstawę do rozwiązania tegoż problemu stanowi cią-
gła potrzeba poprawy form i metod informacji oraz inicjacji na istot-
ne tematy życia duchowego, chrześcijańskiego bycia i działania w 
parafiach. Dziś też często inicjacja religijna kończy się na I Komunii 
dzieci, potem ogranicza się do krótkich przygotowań przed Bierz-
mowaniem, udzielaniem ślubu oraz - innych posług w postaci wy-
branych nauk katechetyczno- pedagogicznych, obrzędów liturgiczno-
sakramentalnych. W obliczu wszechwładnie postępującej technizacji 
życia, różnicowania się form życia gospodarczego, liberalizacji po-
glądów oraz indywidualizacji postaw społeczno-zawodowych i re-
kreacyjnych wierzących, jest to zbyt mało, aby ich wiedza religijna 
„stawała do walki z nowym”. Ponieważ widać zdecydowany niedo-
syt w sferze życia duchowego na rzecz materii, kultu używania... 
kosztem wartości ludzkiej woli, inteligencji i braterstwa (31), dlatego 
zachodzi potrzeba kształtowania u wierzących religijności klarownej 
i przyciągającej poprzez atrakcyjne i zarazem adekwatne treści, 
ewangelizacyjne formy i środki słowa Bożego, które znacząco po-
głębią świadomość katolików. Stąd należy odwoływać się nie tyle do 
właściwej wiedzy na temat wiary i moralności Kościoła, lecz poda-
wać tą wiedzę sprawdzonymi kanałami ewangelizacji, głównie po-
przez jej formy osobowo-wspólnotowe i charytatywne oraz przeży-
ciowo- doświadczeniowe metody i środki (32). 

Oceniając ogólnie - w odróżnieniu do tradycyjnej, usankcjo-
nowanej kulturowo religijności, w cytowanej literaturze przedmio-
towej słusznie stwierdza się, iż ignorancja religijna nie gwarantuje 
wierzącym zachowania odpowiednich podstaw światopoglądowych 
w formie znaczącej obiektywnie i psychologicznie wiedzy religijnej, 
która byłaby pomocna w rozwiązywaniu problemów, jakie wynikają 
z konfrontacji z postindustrialną cywilizacją oraz postmodernistycz-
ną, mocno zrelatywizowaną moralnie, kulturą. Może to pogłębiać u 
wierzących tylko wątpliwości, w konsekwencji prowadzić do indyfe-
rentyzmu religijnego, gdyż niewiedza taka nie będzie uzasadniała 
wiary, zwłaszcza jej egzystencjalnych odniesień w konfrontacji z 
wiedzą o człowieku i świecie, jakie dostarczają, np. nauka i mass 
media oraz problemy etyczno-społeczne codzienności. Zdaje się, iż 
pewne niezbędne kompendium wiedzy religijnej, poparte odpowied-
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nią formacją duchową, chroniłyby wierzących przed takimi wątpli-
wościami i niebezpieczeństwami sekularyzacji. Aczkolwiek nie 
można z badań socjologicznych wyciągać na ten temat jednoznacz-
nych wniosków, niemniej jednak sugerują one pewne uwagi odno-
śnie poziomu wiedzy, jak i jej zróżnicowań, z racji na cechy demo-
graficzno-społeczne respondentów. I tak: 1 - większość badanych 
poprawnie wymienia Osoby Trójcy św. /ok.80 %/, chociaż już z 
boskością Chrystusa ten udział znacznie maleje; 2 - w rozumieniu 
Osoby Chrystusa widać poszerzające się Jej rozumienie z wymiaru 
dogmatycznego - ku ludzkiemu, tj. w kategoriach cech czy wartości, 
które coś dlań bliskiego w życiu codziennym znaczą /przyjaźń, dia-
log, ciepło bezpośredniego kontaktu, radość , sens życia, styl myśle-
nia i działania/; 3 - zdecydowanie pozytywnie ocenia się sakramenty 
święte, głównie chrzest, eucharystię i małżeństwo, w kategoriach 
głęboko wierzących i praktykujących kobiet, starszych, mieszkań-
ców wsi, emerytów i rencistów; 4 - od lat niezmiennie większą wie-
dzą odznaczają się kobiety /ok. 10 % więcej/, starsi, emeryci, pracu-
jący w domu..; natomiast mniejszą - bezrobotni, uczący się, dość 
aktywni w biznesie, itp. Nie potwierdza się, iż osoby z niższym wy-
kształceniem mają wyższą wiedzę religijną; zależy ona głównie od 
intensywniejszej wiary w Boga, która kształtuje głównie osobiste 
zaangażowanie, wpływ rodziny i doświadczenia osobiste, „dobra” 
parafia i jej duszpasterstwo, itp.  

Chociaż wiedza religijna stanowi ważny składnik religijności, 
nie jest on jednak najważniejszy. Jednakże rozdźwięk pomiędzy 
rozwojem intelektualnym i religijnym jest niewątpliwie niebezpiecz-
ny, bowiem utrwala się infantylna religijność, która oparta jest na 
emocjach, nawykach i tradycji, aniżeli na osobistej dojrzałości i uro-
bieniu duchowemu. Dobrze się dzieje, że - wraz z rozwojem wy-
kształcenia i profesjonalizmu - jest ona równolegle pogłębiana 
zwłaszcza tam, gdzie zmiany życia postępują dość radykalnie, gdyż 
mogą one naruszać dotychczasowe postawy wierzących ze słabą 
wiedzą, z ich nieutrwaloną znajomością prawd, które prawdopodob-
nie nie wytrzymają konfrontacji z nowoczesnością. Tradycyjna spo-
łeczność niejako naturalnie znosiła ignorancję na rzecz społeczno-
integracyjnej roli religii; dziś jest to stan nie do utrzymania, wymaga 
bowiem pogłębionego i stale zinterioryzowanego stanowiska wierzą-
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cych w kwestii świadomości wiary, zwłaszcza w sprawach żywot-
nych dla ich życia (życie intymne, rodzina, praca, rekreacja...). 
Wszystko to wymaga nowych działań ewangelizacyjnych typu kate-
chetyczno-formacyjnego i duszpastersko-apostolskiego, o których 
powyżej wspomnieliśmy (33).  

 
2. Konsens wiary 
Kolejny problem wiąże się z konsensem wiary, który domaga 

się integralnego ujmowania wiary i posłannictwa religijnego oraz - 
adekwatnego oddziaływania na całego człowieka, tj. na jego osobo-
wość i najbliższe środowisko życia. Z reguły, w różnych środowi-
skach parafialnych, mniej lub bardziej dotkniętych sekularyzacją, 
pluralizmem i subiektywizacją, wzmogły się dylematy parafian w 
zakresie wiary i moralności. Bardzo trafną tutaj obserwację i ocenę 
socjologiczno-pastoralną podaje Jan Paweł II na łamach 
„L,Osservatore Romano” 2003, nr 2, s.40 pisząc: wielu ochrzczo-
nych, m.in. pod wpływem silnej fali dechrystianizacji, straciło kon-
takt z tym religijnym dziedzictwem. Znaczenie wiary często bywa 
ograniczane do niektórych tylko chwil i wymiarów ludzkiego życia. 
Istnieje bowiem forma relatywizmu, która skłania do selektywnego 
podejścia do treści katolickiej doktryny i moralności, do przyjmowa-
nia jednych i odrzucania innych na podstawie subiektywnych i arbi-
tralnych wyborów. I tak człowiek, który otrzymał wiarę, przestaje ją 
przeżywać jako Boży dar, jako nadzwyczajną sposobność do chrze-
ścijańskiego i osobowego rozwoju, jako wydarzenie, które nadaje 
sens jego życiu i prowadzi go do nawrócenia. Tylko ta wiara, która 
zakorzeniona jest w sakramentalnej strukturze Kościoła, która czer-
pie ze źródeł słowa Bożego i Tradycji, która staje się nowym życiem i 
nowym rozumieniem rzeczywistości, może sprawić, że ochrzczeni 
będą w stanie oprzeć się dominacji zsekularyzowanej kultury. Słusz-
nie i jednoznacznie zaznaczają socjologowie, iż przemiany społeczno 
- kulturowe, zwłaszcza szerzący się pluralizm światopoglądowy, 
sprawiają kształtowanie się u wierzących krytycznych postaw wobec 
doktryny wiary, pomniejszają pola religijnej ortodoksji. Dalej - z 
badań tych wynika, że procesom kwestionowania lub nawet odrzu-
cania dogmatów towarzyszyć niejednokrotnie może zjawisko swo-
istego pogłębiania indywidualnych postaw wiary, krystalizowania się 
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wiary z „wyboru”. Niemniej jednak zjawisko to sprzyja bardziej 
odchodzeniu od wiary do „postdogmatyzmu”, który - w sytuacji 
pluralizmu społeczno-kulturowego - kształtuje postawy selektywne, 
kiedy kwestionuje się utrwalone drogą instytucjonalną prawdy wiary, 
gdzie krytycyzm okraja tą wiarę z pełni depozytu prawd. A to już 
prosta droga odchodzenia od jej ortodoksji, nabywania postaw prag-
matyczno-selektywnych, a nawet - indyferentnych wobec religii i 
Kościoła (34). 

Jak więc kształtować konsens wiary w sytuacji, kiedy narasta-
ją u wierzących - w różnych środowiskach oraz w różnym nasileniu - 
krytycyzm, racjonalizacja i subiektywizacja oraz występują dla jej 
wyznawania obszary określania legitymizacji. Procesowi temu nie 
sprzyjają - wraz z nowoczesną informatyzacją życia i wpływami 
mass mediów oraz kroczącymi równolegle, nowymi postaciami kon-
sumpcji i rekreacji - dynamiczne przemiany kultury i filozofii życia. 
W związku z tym należałoby: 1 – zaznaczać we wszelkich postaciach 
przepowiadania, klarowną hierarchię prawd wiary i zasad moral-
nych, które obecnie są wybiórcze, przedstawiane chaotycznie, bądź 
podważane; 2 – znajdywać adekwatne wyrazy komunikacji języko-
wej, sposoby docierania do sfery motywacyjno-działaniowej i po-
staw wierzących, które odpowiedzą nowej mentalności, społeczno-
kulturowym wymogom jednostek i grup; 3 – dokonywać ciągłej 
weryfikacji dotychczasowych treści, form i metod ewangelizacji. 
Zwraca tutaj wciąż uwagę taki model parafii i jej ewangelizacji, w 
którym skonkretyzują się funkcje podstawowe: zewnętrzne – wyra-
żane, w sposób zróżnicowany i zarazem adekwatny, w przepowiada-
niu wobec szeregu kategorii wierzących i ich środowisk, gdzie doko-
nają się możliwie samorzutne i trafne - w formach indywidualnych 
czy grupowych - procesy ewangelizacyjne; wewnętrzne – pozwala-
jące wiernym z tych środowisk przyjmować, zgodne z potrzebami i 
możliwościami, prawdy wiary i normy moralności oraz - kształtować 
na tym gruncie więzi i wspólnoty w duchu dialogu, współodpowie-
dzialnej posługi miłości. 

Reasumując - sprawa dotyczy ciągłego w ewangelizacji: pogłę-
biania wiedzy i konsensu wiary wierzących; aktywizowania nazbyt 
biernych parafian w kierunku ich samodzielności i -odpowiedzialnego 
udziału jako żywych członków Kościoła; eliminowania u nich indywi-
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dualizmu i subiektywizmu poprzez wspólnie podejmowane zadania, w 
których przeżywa się i pełni miłość. Podobnie rzecz dotyczy motywacji 
religijnych wierzących, które zderzając się z alternatywnymi - dla wiary 
i moralności - opcjami, muszą być stanowczo i jednoznacznie określane. 
Sytuacja bierności, krytycyzmu i braku więzi pomiędzy parafianami w 
wyznawaniu oraz działaniu, naruszają tradycyjne podstawy wiary i mo-
ralności, powodują zanik wiary oraz grzechu, otwierają teren relatywi-
zacji postaw moralno-religijnych, w sumie - umożliwiają postęp sekula-
ryzacji (35). 

 
3. Praktyki religijne  
To w Polsce praktyki obowiązkowe utrzymują się wciąż na 

wysokim poziomie, nawet jeśli w latach dziewięćdziesiątych XX 
wieku wykazywały lekki spadek, zwłaszcza pośród młodzieży. Pew-
ne zmniejszanie się frekwencji niedzielnej i wielkanocnej nie jest 
procesem ciągłym; jest nierównomierne, tzn. w jednych grupach 
zmniejszyło się, w innych zaś lekko wzrosło. Znaczy to, iż postępu-
jące trendy sekularyzacji niwelują odpowiednie działania ewangeli-
zacyjne Kościoła i licznych ugrupowań religijno-kościelnych. Jeśli 
nawet zmniejsza się nieznacznie zbiorowość wierzących, którzy 
praktykują systematycznie na rzecz tych niesystematycznych, to nie 
ma dowodów statystycznych w kwestii zanikania religii w zakresie 
praktykowania wiary, zwłaszcza w zestawieniu młodzieży z doro-
słymi /najwyżej do 15%/. Nie ma też wyraźniejszej różnicy pomię-
dzy tymi kategoriami w absencji praktykowania. Nawet w świetle 
ostatnich sondaży ogólnopolskich z 2014 roku nie możemy sądzić, 
że w Polsce zaznacza się wyraźna polaryzacja praktyk ze względu na 
wiek, aczkolwiek różnice te mogą w przyszłości wzrosnąć. Należy 
dodać, że praktykowanie wiary w Polsce posiada różnorodne oddzia-
ływanie na inne dymensje religijne, na różne aspekty życia społecz-
nego, przede wszystkim na: wzrost postaw prospołecznego działania 
oraz zaangażowania kościelnego i obywatelskiego wierzących; etykę 
seksualną i małżeńsko-rodzinną, itp.; sympatię wiernych oraz więk-
szą ich więź z wiarą; zbliżanie się do różnych grup i instytucji pu-
blicznych; wzmagające się od lat dziewięćdziesiątych zainteresowa-
nie politycznymi przemianami; wzbudzanie ufności do Kościoła jako 
„niezbędnej siły” w życiu narodu, co czyni ową przynależność swo-
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istą normą kulturową. Stąd nie widać zmasowanego przypływu do 
Polski zsekularyzowanych wartości i stylów w związku z otwarciem 
granic na Zachód. Aczkolwiek nowe warunki i przemiany stwarzają 
dogodny grunt do obniżania się poziomu praktyk oraz osłabiania 
więzi społecznych w parafiach, niemniej jednak zdecydowana i od-
powiednio prowadzona działalność ewangelizacyjna Kościoła (gru-
powa, medialna, pątnicza...) może znacząco niwelować zmniejszanie 
się praktyk czy laicyzacji społeczeństwa, w sumie - „polska wyjąt-
kowość praktyk” będzie podtrzymywana, a nawet rozwijana. 

Na pewno wiara przyszłości, tj. za 20-30 lat, będzie kwestią 
świadomego wyboru niż zwyczaju, jednakże nie ma socjologicznych 
gwarancji, że praktyki będą sukcesywnie zanikały. Jest wiele czyn-
ników działających w drugą stronę; trudno więc przewidzieć, w ja-
kim kierunku zmiany te podążą. Wiele więc zależy od postawy Ko-
ścioła, od rozwoju ilościowo-jakościowych, zwyczajnych i nadzwy-
czajnych, postaci ewangelizacji, od warunków kulturowo-
gospodarczych i okoliczności politycznych, w których te przemiany 
będą przebiegać. Zadaniem Kościoła, rozumianego jako lud Boży, 
jest podejmować odpowiednią, zbiorową odpowiedzialność oraz - 
odrodzeniowe wyzwania, zwłaszcza w rodzinach i grupach, które 
niesprzyjające dla wiary trendy będą wyhamowywać, a nawet od-
wracać. Winny te działania postępować w zdecydowanych i mądrych 
inicjatywach katechizacyjnych i pedagogizacyjnych (np. dorosłych), 
w przyciągających zabiegach liturgiczno-sakramentalnych, które 
wzmocnią praktykowanie obowiązkowe i poza sakramentalne. 
Szczególnie zaś wpłyną na wymiar moralno-eklezjalny polskich 
katolików (36).  

 
4. Wymiar moralno-eklezjalny /konsekwencyjny/ wiary  
Badania socjologiczne ostatnich lat wskazują na znaczny i wzra-

stający - w pewnych dziedzinach życia - rozdźwięk pomiędzy doktryną 
etyczną Kościoła a rzeczywistymi postawami moralnymi wiernych. 
Proces ten określa się jako: dezinstytucjonalizacja, selektywność, eman-
cypacja czy autonomia moralna. Chrześcijańska nauka moralna jest 
przekazywana różnymi kanałami religijno-kościelnymi, które ścierają 
się z oddziaływaniami sekularyzującymi i indywidualizującymi życie 
ludzkie wpływami, np. mass mediów - co prowadzi do osłabienia jej 



30 
 

trwałości, a nawet rozbicia. Sprawa dotyczy głównie etyki małżeńsko-
rodzinnej, seksualnej i gospodarczej, co nie można tłumaczyć zjawiska 
tylko wpływami zewnętrznymi, m.in. politycznych ośrodków, mediów, 
nurtów czy zjawisk materialistyczno-konsumpcjonistycznych, itp., gdyż 
występują tutaj typowo polskie uwarunkowania. Przemiany moralne 
wskazują, że kryzys tradycyjnych wartości i norm przybiera groźne 
postacie, przebiega w sposób zróżnicowany i ma charakter ewolucyjny. 
Niewątpliwie jest to symptom słabnącej w społeczeństwie siły moralnej 
Kościoła, co wyraża wymownie Benedykt XVI do młodych: jest to 
szczególnie prawdziwe dziś, kiedy wielu ludziom brakuje stałych punk-
tów odniesienia, by móc budować swoje życie i ogarnia ich głęboka 
niepewność. Rozpowszechniony relatywizm, w myśl którego wszystko 
jest tak samo ważne i nie istnieje żadna prawda ani żaden absolutny 
punkt odniesienia, nie daje prawdziwej wolności, a tylko powoduje nie-
pewność, zagubienie, uleganie panującej modzie. Wy młodzi macie 
prawo uzyskać od poprzednich pokoleń stałe punkty odniesienia, byście 
mogli dokonywać wyborów i budować swoje życie, podobnie jak młoda 
roślina, która potrzebuje solidnego wsparcia, dopóki nie zapuści korzeni 
i nie wyrośnie na potężne drzewo, mogące wydawać owoce (37). Do-
dajmy, iż wielce inspirującą, nowo ewangelizacyjną strategię w tym 
względzie dla zaangażowanych w duszpasterstwo podaje Adhortacja 
Franciszka Evangeium Gaudium w Rozdziale II (50-108). 

Najpoważniejszy dylemat religijności Polaków stanowi ich 
moralność, zwłaszcza seksualna, małżeńsko-rodzinna i społeczno-
gospodarcza. Uwalniając się od obyczajów i presji środowiskowej, 
winna stawać się wartością bardziej świadomą i konsekwentną - 
nawet przy kontrowersyjnych wyborach życiowych. Jako kategoria 
osobowa potrzebuje dziś często kreatywnych działań, które wymaga-
ją odwagi jako autentycznego efektu duchowej przemiany. Te kon-
frontacje z obecnymi problemami są dość częste i trudne; wymagają 
od wierzących dojrzałych i odpowiedzialnych wyborów, nieznanych 
dla społeczności tradycyjnych i ich ludowej religijności. W tej per-
spektywie należałoby podejmować w ewangelizacji stosowne działa-
nia zwyczajne i specjalne, a mianowicie: 1 – nastawione głównie na 
pogłębianie moralnego wymiaru wiary pośród tych kategorii wierzą-
cych i środowisk tradycyjnych, które poddane są - na terenach wiel-
kich miast i aglomeracji przemysłowych - działaniom sekularyzacyj-
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nym oraz tendencjom wybiórczym, itp. Szerzenia się tej tendencji 
nie zatrzyma się sposobami konwencjonalnymi, masowym duszpa-
sterstwem. Stąd konieczność nowych rozwiązań ewangelizacyjnych, 
przy znacznym współudziale ludzi świeckich oraz ich ugrupowań 
apostolskich; grupy takie muszą działać w ramach i na rzecz Kościo-
ła, gdyż inaczej grozi im rozproszenie sił i kontestacja; 2 – podej-
mowanie bardziej całościowych postaci ewangelizacji, tj. przeżycio-
wo-wspólnotowych i bezpośrednio aktywizujących wierzących do 
dzieł zbiorowych apostolstwa, zarówno w ruchach religijno-
kościelnych, jak i w akcjach parafialno-społecznych - przy jednocze-
snym budzeniu i podnoszeniu w nich humanistycznej kondycji i 
religijnej dojrzałości. Nieocenionymi więc okazać się mogą katolicy 
„z wyboru”, tj. „pogłębieni” i - aktywni w strukturach religijno-
kościelnych rożnych stopni. Zwłaszcza to oni potrzebują wyspecjali-
zowanej posługi Kościoła, wsparcia duchowego i konkretnych tere-
nów ewangelizacyjnych (38). 

Ad 1. Wyraźnie dostrzega się dziś, że nawet w środowiskach 
tradycyjnych nie wystarczają dotychczasowe postacie katechizacyj-
ne, liturgiczno-sakramentalnej posługi i apostolatu. Nie zaspokajają 
one religijnych potrzeb wierzących, kiedy należy organizować i roz-
wijać tzw. grupową, misyjnie zorientowaną ewangelizację. Wciąż 
ograniczane funkcje ekstensywne, szczególnie parafii wiejskich, 
wymagają szukania nowych form wyrazu, gdzie te istniejące należy 
znacząco modyfikować i wypełniać wciąż nowymi treściami. Na 
obszarach religijności „ludowej” należałoby koncentrować się na 
funkcjach ściśle religijnych, tj. na ewangelizacji przez Słowo, Kult i 
Sakramenty oraz - na apostolacie, gdzie trzon stanowić winny ugru-
powania, z rodziną na czele. Struktury te mogą zapewnić bardziej 
permanentną socjalizację religijną, ze znacznie dojrzalszą formacją 
światopoglądową i duchową, którą obecnie zapewniają wspólnoto-
wo-służebne działania ewangelizacji parafialnej oraz wewnętrznej 
kooperacji wszystkich jej ogniw. W praktyce oznacza to uzupełnia-
nie dotychczasowych działań możliwie wszechstronnymi i zróżni-
cowanymi postaciami przepowiadania, socjalizacji, grupowych eks-
presji wiary i zaangażowań. Będzie to więc wychodzenie z utrwalo-
nych w przeszłości stereotypów i ludowych zwyczajów przy okazji: 
liturgii pierwszokomunijnej, chrzcielnej, ślubnej..., udzielania szere-
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gu rytów poza sakramentalnych, itp. Praktyki te wciąż podtrzymują-
ce rytualizm, pasywizm, moralne nadużycia, niekonsekwencję i 
bezmyślność, wymagają zmiany strategii ewangelizacyjnej Kościoła 
w całym przekroju nauczania i działań ewangelizacyjnych. Zresztą - 
od czasów przełomowego Soboru - strategię taką zaleca współczesna 
nauka Kościoła oraz wynikająca zeń Jego pastoralna postawa, które 
nakazują przełamywać wszechwładny niedowład strukturalno-
funkcjonalny Kościoła, zwłaszcza w parafiach, oraz - zmierzają do 
rzeczywistego pogłębiania wymiarów religijności w wymiarze jej 
konsekwencyjności, i nie tylko (39). 

Pośród postępujących przejawów moralnej patologii Polaków 
zwraca uwagę problem sumienia oraz jego roli w rozwiązywaniu prze-
zeń konfliktów moralnych oraz - w podejmowaniu ważnych decyzji 
życiowych. Dziedzin patologii moralnej w Polsce jest wiele, np.: oby-
czajowość przedmałżeńska, aborcje, alkoholizm i narkomania, brak 
szacunku dla pracy i mienia publicznego, przestępczość gospodarcza, 
złodziejstwo i szalbierstwo, nepotyzm oraz szerzący się w pracy mob-
bing, przemoc w rodzinach i szkołach, zanik kultury w życiu społeczno-
politycznym, dewaluacja godności obywatelskiej i patriotyzmu oraz 
otwarcia się wobec ludzi w potrzebie, itp. Obniżyło się u młodych - 
nastawionych na karierę i zysk - postępowanie wedle sumienia i norm 
moralnych; ów wzrost swobody obyczajowej i swawoli osobistej nastę-
puje kosztem zaniku presji środowiskowych, autorytetów i odpowie-
dzialności zbiorowej. Z tej też racji eskalują się wciąż sfery zagrożeń w 
kondycji moralnej jednostek i różnych społeczności. Koniecznością 
więc staje się wzmacnianie religijności wierzących. Fakt ten domaga się 
nie tylko większego rozeznania sytuacji moralno-religijnej Polaków 
poprzez głębsze poznanie prawdy o rzeczywistości życia społeczeństwa 
oraz - optymalizacji działań Kościoła wobec zróżnicowań społeczno-
kulturowych i religijno-kościelnych wiernych. Dzięki lepszemu roze-
znaniu oraz optymalizacji zabiegów ewangelizacyjnych, będzie można 
wzmacniać postawy moralne wierzących i ich integrację w parafiach. 
Zdaje się, iż odpowiednie inicjatywy nadzwyczajne, zarówno duszpa-
sterstwa i apostolatu, mogą otwierać szanse na formowanie pośród kato-
lików właściwych, tj. bardziej dojrzałych i zaangażowanych, postaw 
moralnych, hierarchii wartości, umotywowanych wyborów życiowych. 
Działaniom tym powinna stale towarzyszyć otwarta na parafię, aktyw-
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ność ugrupowań religijno-kościelnych oraz ich konstruktywna współ-
praca (40). 

Ad 2. Biorąc pod uwagę eklezjalny wymiar religijności, nale-
żałoby łączyć go z postawą ewangelizacyjną Kościoła, która dotyczy 
zarówno katolików tradycyjnych oraz tych „pogłębionych w wierze”. 
Z reguły wszyscy wymagają szczególnej uwagi w postaci sprofilo-
wanego na te kategorie, kompleksowego oddziaływania poprzez 
liturgię, zwłaszcza grupowe formy pracy, których aktywność prze-
jawią ruchy religijno-kościelne. W przypadku katolików selektyw-
nych i zobojętniałych, uwidocznić należy też wyspecjalizowane po-
stacie ewangelizacji, rozbudowywane o nowe treści, formy, metody 
czy elementy oddziaływań. Kluczowymi więc okażą się: rodziny i 
wspólnoty parafialne, grupowe postacie ewangelizacji czy też nad-
zwyczajne postacie duszpasterstwa (41). 

Szczególnie ważnym w obecnej dobie staje się dla Kościoła 
powiązanie „religii codzienności” z „religią narodu”. W przeciwień-
stwie do Zachodu, Kościół w Polsce nie przeżył skali kryzysu na 
miarę Kościoła „z wyboru”, pomimo, iż taka tendencja może w przy-
szłości nasilić się. Ponieważ pozostaje w główniej mierze – ze 
wszystkimi swymi wadami i zaletami - Kościołem tradycyjnym, 
ludowym, zwłaszcza za przyczyną masowych oddziaływań w płasz-
czyźnie ogólnonarodowej, istnieje obawa czy w następnych latach 
zadawalać będzie: katolików bardziej krytycznych; kategorie ludzi o 
wierze pogłębionej, wywodzące się ze wspólnot religijno-
kościelnych; parafian poddanych specjalnym oddziaływaniom dusz-
pasterstwa; zwłaszcza poszerzające się grono katolików selektyw-
nych i zobojętniałych. Po pierwsze - w takiej sytuacji winni wszyscy 
być objęci tymże oddziaływaniom jakby na wyrost, tj. zawczasu, 
oczywiście stosownie do społeczno-religijnych kontekstów, długofa-
lowych i zoptymalizowanych oddziaływań, które wyrażą stosowne 
doń programy i metody. Wymaga to stałego przeprowadzania - i to w 
skali wszystkich diecezji - sondaży socjologicznych oraz opartych 
nań diagnoz i prognoz. Po drugie - należy łączyć z nimi bardziej 
integralne, zwłaszcza o charakterze rodzinno-grupowym, zwyczajne 
bądź specjalne programy i formy ewangelizacyjne. Te wzajemnie 
uzupełniające się nurty zakładają konsekwentną, na miarę potrzeb i 
możliwości poszczególnych kategorii wiernych, ewangelizację ich 
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zbiorowości i środowisk, którą określa się dziś mianem nowej ewan-
gelizacji (42).  

Kolejny temat stanowi rozwijanie tzw. eklezjalnego wymiaru 
wiary, który zakłada istnienie znanych jej społeczno-moralnych 
mankamentów. Dotyczą one rozpowszechnionej anomii moralnej i 
bierności apostolskiej świeckich oraz - niskiej współodpowiedzialno-
ści za losy parafii. Po części wyjaśnia tę sytuację odziedziczone po 
poprzednich czasach: niezadawalający stan struktur religijno-
kościelnych i bierność laikatu; funkcjonujący tradycyjnie, zacho-
wawczo-masowy styl duszpasterstwa; nierozwinięte dostatecznie 
posługi charytatywne, zwłaszcza typu nadzwyczajnego i grupowego; 
długoletni brak odpowiedniej struktury medialnej, itp. Niedostatecz-
na jest też wciąż więź ewangelizacyjna parafii z rodzinami, z organi-
zacjami społeczno-gospodarczymi i kulturalnymi państwa oraz - ze 
stowarzyszeniami sektora publicznego, np. z wolontariatem. Te wię-
zi i struktury należałoby bardziej infiltrować społeczną nauka i mo-
ralnością chrześcijańską w dziedzinach ewangelizacji - zarówno 
zwyczajnych, jak i nadzwyczajnych. Możliwe stanie się to szczegól-
nie dzięki: pośrednictwu różnopostaciowego apostolatu, struktur 
religijno-kościelnych, uformowaniu aktywu świeckich i duchowień-
stwa, którzy stworzą dla akcji niezbędny front przygotowawczy, 
klimat dialogu i współpracy. Kiedy z życia wielu dziedzin przestrze-
ni publicznej i państwowo-kościelnych usunięto szereg barier praw-
no-organizacyjnych, m.in. przez ratyfikację konkordatu, reformę 
administracji kościelnej, pojawienie się wielu ustaw dotyczących 
głównie rodziny, prokreacji, itp., nadarza się okazja propagowania 
tejże nauki i jej zasad poprzez mass media, nowe organizacje oraz 
stowarzyszenia społeczno-polityczne, kulturalno-oświatowe. Szkoda, 
iż nikłą w świadomości katolików pozostaje wciąż znajomość nauki 
społecznej Kościoła, etyki zawodów i gospodarki... - nawet tej w 
postaci przebogatej spuścizny Jana Pawła II. Są to warunkowane 
historycznie, związane z sytuacją zaspokajania bieżących potrzeb 
oraz - z koniecznością rozwijania zbiorowych i nadzwyczajnych 
postaci działania Kościoła, które mogłyby tę naukę skutecznie pro-
pagować oraz wprowadzać w życie wiernych poprzez sprofilowaną 
w tym kierunku pracę ewangelizacyjną. Zadania te można traktować 
jako „potrzebę chwili”, „rację stanu”, gdyż zarówno misja humani-
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zacyjno-społeczna i religijna bezwzględnie siebie potrzebują dla 
prawidłowego rozwoju moralnego i wspólnotowego konsensu wiary, 
który stanowi niezbywalny składnik uniwersalistycznego posłannic-
twa Kościoła (43).  

Poza wspomnianymi, do rzeczywistej poprawy moralnej i ekle-
zjalnej kondycji Polaków w wymiarze codzienności mogą przyczyniać 
się także: ożywianie starych i tworzenie nowych struktur społeczno-
chrześcijańskich, które będą szerzyć etykę wraz z praktycznymi pro-
gramami apostolatu społecznego; odpowiednio kształtowany przepływ 
informacji; propagacja myśli społeczno-moralnej ostatnich papieży oraz 
- nadawanie jej trwałych form organizacyjno-ewangelizacyjnych. Win-
na to być ewangelizacja sukcesywnie rozwijana i poszerzająca swoje 
obszary oddziaływań, która skieruje wysiłek na eliminację wspomnia-
nych niedoborów w sferze moralno-eklezjalnej. Przeorientowanie tej 
strategii ma polegać na włączaniu w nurt pracy nazbyt - jak dotąd - wy-
izolowanych ogniw w postaci ugrupowań religijno-parafialnych, gre-
miów apostolskich oraz samych struktur duszpasterskich, zarówno zwy-
czajnych i specjalnych (44).  

Uzasadnioną staje się dziś nadzieja pokładana w różnych 
ugrupowaniach oraz ich stylach życia chrześcijańskiego i ewangeli-
zacji. Stwarzają one obecnie mniej lub bardziej trwałą podstawę dla 
przedsięwzięć przy założeniu, że ich działalność wydatnie wzmocni 
dotychczasowy status i infrastrukturę parafialną, zarówno w wymia-
rze teologicznym i kanonicznym, a zwłaszcza w obszarze ewangeli-
zacji zwyczajnej i specjalnej na: 1 - wielu szczeblach przepowiada-
nia Słowa /różne katechezy, postacie homilijne, kręgi biblijne, itp./; 2 
- zorientowanych na moralno-eklezjalną odnowę wierzących i ich 
wspólnot, posługom liturgicznym i sakramentalnym, szczególnie - 
Eucharystii i Pokuty; 3 - służbie charytatywnej, która stanowi trwałą 
formę ewangelizacji indywidualnej i zbiorowej; 4 - różnych stylach 
duchowości oraz pobożności chrześcijańskiej; 5 -zmodyfikowanych i 
tworzonych od nowa posługach i strukturach ewangelizacyjnych; 6 - 
stałych i okolicznościowych akcjach, które wykreują z czasem bar-
dziej adekwatne do potrzeb postawy religijności, a wraz z nimi - 
opartą na podstawach chrześcijańskiego personalizmu i humanizmu - 
alternatywną dla współczesnej cywilizacji, kulturę miłości (45). 
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III. Religijno ść Polaków w warunkach postępującego plu-
ralizmu: problem nowej ewangelizacji  

Obecną kondycję moralno-religijną Polaków można najogól-
niej sprowadzić do pojęć: zmiana, kryzys, anomia, erozja. Są pewne 
dziedziny życia, w których te przemiany zaznaczają się mocniej, w 
innych są słabsze lub nieznaczne. Zaznaczają się one w zasadzie na 
osi: od tradycji - poprzez nowoczesność - do ponowoczesności, i to 
w różnej intensywności w kategoriach ciągłości i zmiany, trwania i 
odchodzenia. Tam też owe procesy modernizacyjne w kierunku po-
nowoczesności są najbardziej znaczne, co widać szczególnie na 
przykładzie młodego pokolenia i środowisk zurbanizowanych. Sta-
wia to niniejsze środowiska społeczności wierzących przed dylema-
tami, które pogłębiają procesy demokratyzacyjne ludzkiego życia, 
rozwijaną wolnorynkową gospodarkę oraz – wzmagają nowe wy-
zwania kulturowe, edukacyjne, ekologiczne... jako symptomy czy też 
konsekwencje pluralistycznego społeczeństwa. Dodajmy, iż zmiany 
te dotyczą nie tyle - inspirowanego przez chrześcijaństwo - humani-
zmu oraz moralizmu społecznego, ile raczej formacyjno-
ewangelizacyjnych oddziaływań ugrupowań religijno-kościelnych, 
które - w warunkach postępującego pluralizmu - będą w stanie tak 
zainspirować podmioty ewangelizacyjne do propagowania społecz-
no-moralnej wykładni Kościoła w takiej mierze, aby zainteresowały 
się nią gremia i przedsiębiorczość gospodarcza. Skoncentrujmy się 
więc na sferze wewnętrznej, tj. osobowościach, motywacjach i dąże-
niach tychże podmiotów poprzez opis dwóch podstawowych dlań 
kwestii: 1- formowania odpowiednich postaw indywidualnych wie-
rzących; 2 - kształtowania zbiorowych struktur ewangelizacyjnych. 
Wiadomo, że pytania na temat kształtów tychże oddziaływań można 
mnożyć, m.in. w następujących sformułowaniach: jak będzie reago-
wać w przyszłości sam Kościół w parafiach jako podstawowych 
miejscach swego moralno-religijnego urzeczywistniania; czy staną 
się one punktem wyjścia dla zdrowej moralności i wiary społeczeń-
stwa - oczywiście zgodnych z normatywnym systemem Kościoła; 
czy w nowych warunkach pluralizmu i demokracji podejmie Kościół 
trud prowadzenia konstruktywnej ewangelizacji w głównych sekto-
rach - rodziny, etyki zawodowo-gospodarczej oraz obyczajowości 
publicznej i indywidualnej swoich obywateli; czy będzie w stanie 
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bronić obiektywności prawd moralnych, praw ludzkich, podstawo-
wych wartości oraz zasad życia i ładu społecznego, itp. Przejdźmy 
więc do analizy powyżej zaznaczonych kwestii (46). 

Ad 1. W formowaniu indywidualnych postaw wierzących za-
kłada się ich osobistą dojrzałość moralną oraz troskę o zachowanie 
motywacji i inspiracji chrześcijańskich w kształtowaniu doczesnych 
dziedzin działalności, które będą eliminować jej niedostatki i wykro-
czenia, a jednocześnie - przesycać tę aktywność religijnymi motywa-
cjami i wartościami. Przy znanych nadużyciach moralnych Polaków, 
zwłaszcza w sferach moralności indywidualnej, gospodarczej, pu-
bliczno-prawnej..., stanie się to możliwe dzięki moralnej odnowie 
ludzi z kręgów życia politycznego, gospodarczego, handlu i usług. 
Jak dotąd - wątpliwymi okazują się apele pod adresem tych ludzi, 
którzy nie znają reguł chrześcijańskiej nauki oraz etyki społeczno-
gospodarczej i politycznej. Obopólną bezsilność i frustrację mogą 
pogłębiać wolnorynkowe mechanizmy, często bezduszna konkuren-
cja i mało czytelne przepisy prawa, co należałoby - przy zasadni-
czym wkładzie państwa i jego konstruktywnej współpracy z Kościo-
łem - chronić przed destrukcją. Będzie to zakładało zdecydowaną 
odnowę tychże podmiotów poprzez skuteczną aplikację cnót i inspi-
racji moralno-religijnych w ich życie i działalność, które rzeczywi-
ście zafunduje im katolicka nauka i etyka społeczno-gospodarcza. 
Wykładnia Kościoła w tych kwestiach jest mało znana i tylko ślado-
wo wprowadzana w obieg praktyki; przełamywanie więc barier nie-
wiedzy i niekonsekwencji zdaje się pokonać chrześcijańskie wycho-
wanie i kreatywne formowanie zainteresowanych podmiotów. Spra-
wa dotyczy propagowania zdrowych zasad wychowania pośród krę-
gów przedsiębiorczości czy biznesu, zwłaszcza - ludzi młodych. W 
warunkach pluralizmu trzeba więc długomyślności i zdecydowanej 
jednomyślności w interesie nadrzędnego dobra wspólnego, które 
zaowocuje w przyszłości nieocenionymi efektami, i nie tylko w po-
staci materialnego dobrobytu obywateli, lecz - ich chrześcijańskich 
postaw i zachowań. Istnieje więc usilna potrzeba wspólnego zrozu-
mienia i porozumienia się państwa, świata biznesu i Kościoła w 
kwestiach fundamentalnych: budzenia sensów życia i nadziei, sku-
tecznego eliminowania wszelkiego zła i frustracji, które zaistniały w 
toku bezwzględnych praw rynku i konkurencji; realizowania na tej - 
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pesymistycznej dla pluralistycznej demokracji - „spuściźnie” odno-
wy moralno-gospodarczej, którą proponuje wszystkim niezastąpiona 
oferta społeczno-ekonomiczna i moralna współczesnego Kościoła. 
Powstaje problem: jak to dzieło szybko i skutecznie realizować (47). 

Dla formacji niniejszych grup znaczy to akcentowanie świa-
domości, iż dobrobyt rzeczywisty - a nie tylko materialny - kształtuje 
się latami wyrzeczeń bytowych i duchowych, które zakładają: nie-
wymuszona życiowymi niedostatkami asceza, pokora duchowa i 
samodyscyplina obywateli; uczciwe i mądre programowanie gospo-
darki, oszczędności i prawa; jednomyślna rozwaga we wspólnym i 
kompetentnym trudzie; sprawiedliwa dystrybucja dzieł pracy i dóbr 
wspólnych. Zresztą wartości te były przez wiele lat znieważane i 
marnotrawione, teraz zaś nawołuje się – i to w sposób dość mętny 
czy nieśmiały - do ich eliminowania. Zdaje się, że zasady cywilizacji 
miłości, opcji preferencyjnej na rzecz ubogich, norm miłości i spra-
wiedliwości społecznej Jana Pawła II wzbogacone o ideę dobra 
wspólnego i pokoju społecznego przez Franciszka mogą - pomimo 
zróżnicowanych opinii i podziałów społecznych - znajdywać w Pol-
sce wielostronne i niespodziewane w skutkach zainteresowanie oraz 
możliwości aplikacyjne. Z taką wzorcową w tej kwestii działalnością 
powinna najpierw wystąpić kościelna dobroczynność, wolontariat, 
apostolat , a nawet konkretna przedsiębiorczość chrześcijan, słowem 
- całe dzieło diakonii i gospodarczości chrześcijańskiej. Owa służba 
dobru człowieka, temu doczesnemu i duchowemu, to olbrzymi i 
dotąd nieznany kapitał możliwości, m.in. socjalizacyjnych i inspira-
cyjnych, w których nie patrzy się na własne interesy. Aczkolwiek są 
one wciąż niedostrzegane i niedoceniane, ale jakże poszukiwane 
przez gospodarujące społeczności, stają się ważne w aplikowaniu 
chrześcijańskiej kultury moralnej i duchowej w dzisiejszą rzeczywi-
stość. Można w ten też sposób wskazać na najbardziej właściwy 
kierunek rozwoju misji humanizacyjno-społecznej i ewangelizacyj-
nej Kościoła, zwłaszcza w postaci nieocenionych podmiotów przed-
siębiorczości, która w niczym nie zagraża tej doczesnej, ale niepo-
miernie ją inspiruje ubogaca. Zresztą jak samą wiarę, która czerpie z 
samej Łaski, można także tę działalność wynosić do poziomu ponad 
wszelkimi podziałami. Jest to bezcenny i zarazem wiarygodny wkład 
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Kościoła w podzieloną dzisiaj i bezduszną rzeczywistość, która stale 
towarzyszy postępowi pluralistycznej demokracji (48). 

Ad 2. Głównym uzupełnieniem społecznej misji Kościoła jest 
w warunkach pluralizmu kształtowanie struktur. Doktrynalny skar-
biec Kościoła obfituje w bezcenne treści służące rozwojowi demo-
kracji z jej pluralistycznym obliczem. Dlatego przysługuje Jemu 
prawo i obowiązek w rozwiązywaniu strukturalnych zadań, jak i w 
propagowaniu „idei przewodnich”, w określaniu koncepcji ładu spo-
łeczno-gospodarczego czy politycznego. Funkcja „orientacyjna i 
inspiracyjna” Kościoła w tym względzie jest zaporą na pokusy mora-
lizatorstwa, który zagrażałby autonomii rzeczywistości doczesnych, 
jakie to społeczeństwo winno realizować. To nieuzasadnione morali-
zatorstwo i „wszechwiedza” na temat rozwiązań w wielu dziedzinach 
życia społeczeństwa byłyby też nieodpowiedzialnością, niejako za-
machem na konstruktywną ocenę rzeczywistości i możliwości jej 
naprawy czy rozwoju. Budząc szkodliwe emocje i kontrowersje, 
niniejsze działania wystawiałaby naukę i etykę Kościoła na niereal-
ność jej zastosowania, ponieważ takie „recepty” nie mogą być jedyną 
czy najlepszą propozycją. W obliczu tej naiwnej taktyki, najprawdo-
podobniej niesprawdzającej się, wyraźnie przeciwstawia się właści-
wa, a nie imperatywna, funkcja społeczno-moralnej nauki Kościoła, 
tj. inspirująco-wskazująca i pouczająca. Wówczas to każdy będzie 
rozstrzygał w swoim sumieniu, indywidualnie lub w zbiorowych 
strukturach, co można robić, a czego nie. Interpretowanie tej wy-
kładni jako pewnego zbioru nakazów, określonego systemu, byłoby 
zafałszowaniem jej ideowo-praktycznego sensu; spowodowałoby 
tendencyjną ideologizację znaną w religijności pod mianem selek-
tywności lub subiektywizacji (49). 

Odcinając się od moralizmu, principializmu oraz ideologicz-
nego praktycyzmu, należy zwalczać u wierzących postawy bierności, 
rezerwy lub deprecjacji w stosunku do gospodarczej pragmatyki, 
kultury poszanowania dóbr i cnót oszczędzania oraz zdrowych zasad 
kalkulacji. Należy preferować w jej uprawianiu ducha nad materią - 
co proponuje Jan Paweł II w tzw. priorytetach „cywilizacji miłości”, 
zaś kontynuuje w idei „dialogu społecznego” Franciszek (50). Rzad-
ko zachęca się wierzących do mądrego inwestowania, rozsądnego 
lokowania swoich oszczędności, osiągnięć pracy i przedsiębiorczo-
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ści, do walki o prawość w sferze informacji i bankowości..., które 
łagodziłyby bezrobocie, biedę i wszelkie nadużycia prawno-
gospodarcze. Jak dotąd - za dużo jest w ich postawach lęku i rezerwy 
wokół nauki i etyki społeczno-gospodarczej Kościoła, poczynając od 
ogólnej znajomości nauki - kończąc na różnych stopniach jej kon-
kretności i zastosowalności w życiu. Głębia tej wiedzy o człowieku, 
o jego zbawieniu i zbiorowym uświęcaniu, dokonuje się poprzez 
różne doczesne zaangażowania, i nie jest tylko zbiorem konkretnych 
recept techniczno-pragmatycznych. Są to punkty orientacyjne, wek-
tory rozwiązań strukturalnych w ludzkich dziedzinach działania, 
które - wedle zasad chrześcijańskiego humanizmu i personalizmu - 
rzeczywiście inspirują do pracy nad koncepcją ładu społeczeństwa 
demokratycznego. W samych już zasadach kierowniczych podkreśla-
jących podmiotowość człowieka w jego różnych sferach życia spo-
łeczno-państwowego, tj. dobra wspólnego, pomocniczości i solidar-
ności, które opierają się na sprawiedliwości i miłości społecznej, 
zawierają się jakby dalsze, niewyczerpane i konstruktywne idee. 
Tylko pozostaje niezmienny problem - trzeba, aby przenikały różne 
instytucje i struktury społeczeństwa, tj. muszą być „duszą” doczesnej 
aktywności świeckich. W budowie pluralistycznego ładu obywatel-
skiego należałoby zacząć wydobywać owe wartości wiary z ukrycia i 
upowszechniać. Jest to wciąż żywotne i bezwarunkowe wyzwanie 
dla Kościoła po okresie wymuszonej bezczynności, które polega nie 
na popieraniu jakichś partii i rządów, nie na jakimś politykierstwie, 
nepotyzmie... lecz na konstruktywnej od podstaw pracy formacyjno-
strukturalnej. Jest to wciąż wielkie zadanie poprzez kształtowanie 
służebnie profilowanej misji humanizacyjno-ewangelizacyjnej, gdzie 
we wspólnym dobru uczestniczą wszystkie zainteresowane ogniwa 
społeczne wierzących i ludzi „dobrej woli”, itd. (51). 

Na kanwie dotychczasowych refleksji nad religijnością pol-
ską, która na terenach ewangelizacji mierzy się stale z aktualną rze-
czywistością, jawi się kilka uwag diagnostyczno-prognostycznych. 
Po pierwsze - należy sądzić, iż - wzorem pluralistycznych społe-
czeństw zachodnich, aczkolwiek w specyficznej dla Polski postaci - 
wystąpi schemat pełzającej sekularyzacji życia indywidualnego i 
społecznego Polaków. Kraj nasz nie tylko upodobni się do Zachodu, 
ale - to co nie udało się władzom PRL-u - następować będzie proces 
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tzw. przyspieszonej sekularyzacji w postaci wzrastających rozpięto-
ści indywidualnych postaw i wyborów - przy jednoczesnym ograni-
czaniu możliwości narzucania społeczeństwu jednolitego ładu mo-
ralnego i wzoru religijności. W tych to warunkach musi Kościół 
przedefiniować na nowo zmieniającą się sytuację społeczno-
kulturową oraz sukcesywnie odnajdywać własną pozycję i rolę w 
tych pluralistycznych kontekstach. Po drugie - Kościół i religijność 
ludowa będą na pewno przekształcać się z jednolitego, tradycyjnego 
modelu, który trwał mocno w całościowej strukturze społeczeństwa; 
polegało to na rygoryzmie przestrzeganych wskazań i zaleceń, na 
rytualizmie i ekstensywnych funkcjach - w kierunku postępującego 
obecnie oblicza pobożności, który cechuje dość ograniczona gama 
obrzędów, rytów czy symboli; zdaje się, iż owe praktyki i wyrazy 
kultowe będą jeszcze nadal dominować w publicznym i prywatnym 
wymiarze religijności. Po trzecie - ewolucja religijności, która prze-
biega w formach dość zróżnicowanych, musi nie zawsze posiadać 
scenariusz zachodni, bowiem instytucjonalny wymiar wiary znaczą-
co wzmocnią i zmodernizują ugrupowania religijno-kościelne, za-
równo te odnowione, jak i nowe; to one machinę organizacyjno-
techniczną Kościoła ożywią oraz ubogacą wspólnotowymi , przeży-
ciowymi doświadczeniami i diakonijnymi treściami. Oddziaływania 
te winny posiąść dialogowy, z reguły służebny profil - co w nowych 
warunkach społeczno-kulturowych wywrze niewątpliwy wpływ na 
styl życia samych katolików, którzy akceptują wartości Ewangelii i 
pragną nimi żyć na co dzień. Zdaje się, iż Kościół w Polsce - jako 
szczególnie w sferze kultowej „praktykujący” - będzie podnosił się 
w wymiarze moralno - konsekwencyjnym. Aczkolwiek część katoli-
ków przeżywa dziś dysonans bądź stres, który wynika z codziennej 
anomalii reguł wiary i zasad, zniweluje po części istniejące napięcie 
pomiędzy religią a życiem codziennym. Zaznaczmy, że religijność 
Polaków jest obecnie na tyle kościelna czy ortodoksyjna, iż zmiany 
te - z tak szeroko pojmowaną modernizacją - nie pociągają za sobą 
ściśle określonych przekształceń religijnych. Po czwarte - na obec-
nym etapie przeobrażeń religijności można dostrzec dwa bardziej 
widoczne procesy: pogłębianie się w pewnych kręgach katolików ich 
wiary oraz - odtwarzanie się religijności tradycyjnej, choć znacznie 
zmienionej. Zarówno jedno jak i drugie wymaga odpowiedniej troski 
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czy specyfiki ewangelizacyjnego oddziaływania, niemniej jednak w 
warunkach kształtowania się pluralistycznego społeczeństwa należy 
oprzeć się na takiej strategii ewangelizacyjnej, która będzie ekspo-
nowała świadome i osobiste decyzje katolików jako wartość osobo-
wą - z odniesieniem nie na wiarę odświętną, lecz - codzienną. Sta-
nowi to impuls dla nowej ewangelizacji, której szansą jest zarówno 
polska odmienność, jak i nieuchronność zmian w warunkach demo-
kratyczno-pluralistycznych, które naciągają z Zachodu. Znaczy to, iż 
wraz z „nowym” będzie Kościół poszukiwał własnej tożsamości i 
urzeczywistniania się na drodze nowej ewangelizacji. Ta nowa 
ewangelizacja wymoże na wierzących bardziej wyraziste i zdecydo-
wane postacie świadectwa wiary oraz - wyraziste formy obecności 
praktycznej, które na wielu odcinkach życia publicznego przejawią 
się m.in. w nieustannym dialogu i współpracy. Takaż konfrontacja 
nowej ewangelizacji ze światem pluralizmu społecznego, jest nadzie-
ją na zachowanie właściwego dziedzictwa religijno-kościelnego, 
które odtworzy chrześcijańską tkankę samych wspólnot , zaś u indy-
widualnych katolików - wiarę „z wyboru”, w sumie - uczyni Kościół 
jednym w wielości (52). 

********** 
Podsumowując - współcześni wierzący nie powinni lękać się 

społeczeństwa demokratycznego zwanego ponowoczesnym, i jego 
pluralistycznego ładu z kilka chociażby względów. Przede wszyst-
kim, w zdawałoby się wielorakich postaciach zagrożeń, jakie ono z 
sobą niesie - co zresztą znamy z historii podobne sytuacje - czasy 
obecne niosą dla wierzących nowe szanse i wyzwania. Jak zawsze – 
dokonać należy najpierw w Kościele swoistego rodzaju rozrachunku: 
1 - w sferze ewentualnych korzyści uświęcająco-zbawczych dla sa-
mych wierzących; 2 - jednocześnie skierowanego pod tym kątem na 
świat, posłannictwa ewangelizacyjnego samego Kościoła. Należy 
więc dokonywać określonej kalkulacji, bilansu spodziewanych strat i 
zysków: z jednej strony - zaprezentować jednostkom i strukturom 
społecznym wszelkie negatywne strony życia w takim społeczeń-
stwie; z drugiej - szukać punktów stycznych i możliwości przekazu 
orędzia ewangelizacyjnego. Wydarza się to wszystko w warunkach 
pluralizmu społeczno-kulturowego, w tyglu mieszania się wartości i 
stylów życia, gdzie zanikają tradycyjno-społeczne uwarunkowania 
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religijności, kiedy wiara przestaje być tzw. oczywistością kulturową, 
a staje się przestrzenią dla wiary z wyboru, wartością osobową, w 
zaprezentowanych powyżej dymensjach: globalnej postawy, konsen-
su, praktyk i kultu oraz wymiaru moralno-eklezjalnego.  

Z kolei - wiara z wolnego wyboru, tj. osobowa, stwarza istot-
ne przesłanki dla przeżywania jej w pełnej dojrzałości bez jakich-
kolwiek nacisków z zewnątrz - co z kolei zakłada, iż cała plurali-
styczna rzeczywistość zwana ponowoczesnością, nie jest upostacio-
wieniem wszelkiego zła, czegoś contra chrześcijaństwu i jego wy-
znawcom, lecz „ teologicznym miejscem przepowiadania”, gdzie 
cały świat to niejako urzeczywistniające się dzieło Boże, w którym 
istnieje rzeczywiście wiele punktów stycznych pomiędzy treściami 
wiary a konkretnymi doświadczeniami egzystencjalnymi współcze-
snych wierzących i niewierzących. O tej stale istniejącej jedności czy 
wspólności wiary z życiem często zapomina się lub w niezrozumiały 
sposób są rozdzielane. Ponadto pamiętajmy, iż świat to dzieło Boga, 
które jest w swej istocie „bardzo dobre” (53); i aczkolwiek kultura 
współczesna zachowuje jego wiele cennych wartości, jednak sporo z 
nich zagubiła czy odsunęła. Szkoda, że są coraz częściej pośród nich 
wartości moralno-religijne.  

Dlatego w nowych okolicznościach ery ponowoczesności po-
siada Kościół szansę ponownego zinterpretowania, następnie zinten-
syfikowania swojej misji zbawczej w postaci tzw. nowej ewangeli-
zacji. Ta proponowana przez ostatnich papieży kategoria służy w 
zdobywaniu przez Niego - w pluralistycznych kontekstach społecz-
nych - nie tylko nowej wiarygodności, lecz głównie skuteczności 
(54). Nowe sytuacje zewnętrzne, w których będzie Kościół działał, 
wymagają zmodernizowania metod ewangelizacyjnych, zwłaszcza 
odnowy moralno-religijnej wierzących; to oni pójdą w świat ze swo-
ją posługą do wyżej wskazanych rzeczywistości doczesnych. Jak 
uczy bogata Tradycja - te nowe postacie obecności i aktywności 
społeczno-ewangelizacyjnej chrześcijan zostaną niewątpliwie znale-
zione w celu stworzenia podwalin pod nową i trwałą syntezę bycia 
Kościoła w świecie. Istotne więc pozostaje nieustanne kształtowanie 
dojrzałości osobowości oraz dawanie świadectwa w życiu codzien-
nym przez samych wierzących: poczynając od społeczności parafial-
nych - kończąc na terenie wielu społeczno-państwowych zaangażo-
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wań. Szczególnie postawa taka odnosi się do ludzi krytycznych wo-
bec wiary i Kościoła, którzy bacznie obserwują, a nawet z niechęcią i 
zajadliwością atakują Go. Taka jest zatem cena i okoliczności zma-
gania się podmiotów nowej ewangelizacji w pluralizmie współcze-
snych demokracji.  

Dodajmy, iż nowoczesne społeczeństwo pluralistyczne i oby-
watelskie nie zniszczy religii i Kościoła, ale na pewno wymusi dlań 
nową pozycję i rolę. Dla wierzących jest to ustawiczne wyzwanie do 
ponownego odkrywania korzeni swej wiary i do duchowej odnowy, 
którzy zaświadczą o niej skuteczniej we wszystkich społecznych 
środowiskach i dziedzinach życia publicznego. Jak zresztą wielo-
krotnie wspominaliśmy - i co było głównym zamiarem niniejszego 
rozważania - obecna epoka to czas nowej ewangelizacji, która zain-
augurowana Synodem o współczesnej rodzinie, pozostaje wciąż pil-
ną sprawą rozrachunku sumienia, formacji i współodpowiedzialności 
wszystkich wiernych. Zatem w świecie, który ulega postępującej 
sekularyzacji, należy odważnie i nieustannie dążyć do nowej implan-
tatio Ecclesiae. Jest to jedyna i nieodwracalna Droga ! (55). 
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RM /Jan Paweł II, Encyklika „Redemptoris missio” - 1990/; SRS / Jan 
Paweł II, Encyklika „Sollicitudo rei socialis”- 1987/; VS /Jan Paweł 
II, Encyklika „Veritatis splendor” - 1993/.... 

2. Zob. Szczególnie wyczerpującą analizę, jak i ocenę, tej rze-
czywistości podaje soborowa KDK, Cz. II, zaś rozwijają: CA 18-21; 
SRS 26, itd. 

3. Zob. KDK 5,15, 56-64; MM 46-50; PP 6 i n /Paweł VI, En-
cyklika „Populorum progressio” - 1967/. 

4. Zob. KDK Cz. I; PT 11 i n; por. Z. Narecki, Znaki czasu w 
refleksji naukowej współczesnego Kościoła. Zarys ważniejszej pro-
blematyki, „Pedagogika Katolicka” 2012, nr 10, s.87 i n. 
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5. Zob. CA 18-21; PT 80 i n; SRS 14, 42 i n. 
6. Zob. KDK 63 i n; PT 46 i n; RH 15-17; SRS 43 i n; VS 98-101. 
7. Zob. CA Rozdz. I-III; RH Rozdz. III; SRS Rozdz. III. 
8. Zob. KDK Cz. II. 
9. Zob. CA; DCE /Benedykt XVI, Encyklika „Deus caritas 

est” - 2005/; SRS; VS… 
10  Zob. KDK 35, 74 i n; RH 16-17; SRS 27-30. 
11  Zob. CA; CL /Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apo-

stolska „Christifidelis laici” - 1988/; CT /Jan Paweł II, Adhortacja 
apostolska „Catechesi tradendae” - 1979/; DCE; DV /Jan Paweł II, 
Encyklika „Dominum et vivificantem” – 1986/; EG / Franciszek, 
Adhortacja apostolska Evangelii Gaudium - 2013/; FC /Jan Paweł II, 
Adhortacja apostolska „Familiaris consortio” - 1981/; LE /Jan Pa-
weł II, Encyklika „Laborem exercens” - 1981/; PDV / Jan Paweł II, 
Posynodalna adhortacja apostolska „Pastores dabo vobis” - 1992/; 
RH; RP/Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Reconciliatio et paeni-
tentia” - 1984/; SRS... 

12  Zob. CA Cz. II. 
13  Zob. CA 22. 
14  Zob. CA 23; por. T. Borutka, Cywilizacja miłości, Kraków 1994. 
15  Zob. CA 24 i n; SRS 28 i n. 
16  Zob. CA 25. 
17  Zob. KDK 36; RM 13 i n; RH 7 i n; SRS 31; por. K. Kle-

ber, Odpowiedzialność chrześcijanina za świat,” Studia Historyczno-
Teologiczne Śląska Opolskiego”1987, s.138-143; Z. Narecki, Wę-
złowe kwestie teologiczno-społeczne tożsamości i aktywności chrze-
ścijan we współczesnym świecie, „Pedagogika Katolicka” 2001, nr 8, 
s.143 i n; A. Rauscher, Prawa człowieka w nauczaniu Jana Pawła II, 
[w:] Kościół w służbie człowieka. Red. W. Turek, J. Mariański, Olsz-
tyn 1990, s. 79-93. 

18  Zob. CA 27 i n; F. Kampka, Homo ethicus - u źródeł 
przemian społeczno-gospodarczych, „Zeszyty Społeczne KIK” (Lu-
blin) 1995, nr 3, s.19-20. 

19  Zob. CA 29; SRS 27 i n. 
20  Zob. CA 44-52; RH 16-17; SRS 16 i n; por. W. Piwowar-

ski, Państwo w społecznym nauczaniu Kościoła, „Zeszyty Społeczne 
KIK” (Lublin) 1995, nr 3, s. 7-9.  
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21  Zob. CL 37; KDK 24, 73; OA 22 /Paweł VI, List apostol-
ski „Octogesima adveniens” - 1971/; RH 13, 17; SRS 46. 

22  Zob. DWR 1-13 / Sobór Watykański II, Deklaracja o wol-
ności religijnej „Dignitatis humanae” - 1965/; KDK 17, 41, 62; SRS 
32 i n; VS 84-87. 

23  Zob. RM 7-8. 
24  Zob. RH 20; RM 46; RP 16; SRS 46; VS 102 i n; por. S. Bu-

dzik, Kościół wobec wyzwań schyłku tysiąclecia, „Currenda” 1994, nr 4, 
s. 539-548; J. Szymik, Troska o syntezę. Eklezjologia u progu trzeciego 
tysiąclecia, ”Ateneum Kapłańskie” 1994, nr 512, s.38 i n. 

25  Zob. EN 62-64; RM 48-51; Kongregacja Nauki Wiary, II 
Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu, Roma 1986; 
por. J. Mariański, Kościół wobec problemów społecznych, „Zeszyty 
Społeczne KIK” (Lublin) 1995, nr 3, s. 9 i n. 

26  Zob. CL 18 i n; FC 70 i n; dokumenty synodalne więk-
szości polskich diecezji, zwłaszcza Synodu plenarnego, [w:] II Polski 
Synod Plenarny: materiały synodalne, „Forum Duszpasterskie” 
1993, nr 12. 

27  Zob. EN Rozdz. VI; CA i SRS; por. O. Degrijse, Od „Ad 
gentes” przez „Evangelii nuntiandi” do „Redemptoris Missio”, [w:] 
Nowa ewangelizacja /Oprac. zbiorowe/, Warszawa 1990, s.108 i n. 

28  Zob. kapitalną syntezę ateizmu w numerach 19-20; wy-
kład ten dopełniają: Schemat przygotowawczy Synodu Biskupów z 
1974, [w:] Ewangelizacja współczesnego świata, „Życie i Myśl” 
1974, nr 2, s. 3-14; Instrukcja duszpasterska o przekazie społecznym 
w dwudziestą rocznicę ogłoszenia Instrukcji „Communio et pro-
gressio” - „Aetatis nova” z 22 II 1992, [w:] Prasa, radio, telewizja i 
film w nauczaniu Kościoła. Antologia tekstów źródłowych. Red. K. 
Klauza, Warszawa 1992, s.69 i n. 

29  Zob. prace J. Mariańskiego, Religia i Kościół w społe-
czeństwie pluralistycznym. Polska lat dziewięćdziesiątych, Lublin 
1993; Religia i Kościół między tradycją i ponowoczesnością. Stu-
dium socjologiczne, Kraków 1997; Religijność społeczeństwa pol-
skiego w perspektywie europejskiej. Próba syntezy socjologicznej, 
Kraków 2004; Kościół katolicki w Polsce a życie społeczne. Studium 
socjologiczno-pastoralne, Lublin 2005; Katolicyzm polski: ciągłość i 
zmiana. Studium socjologiczne, Kraków 2011... 
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30  Wciąż żywotny temat podejmują w większości polskie sy-
nody diecezjalne ostatnich dziesięcioleci. Zob. Akta Synodów: wło-
cławskiego /1967/, poznańskiego /1972/, gdańskiego i katowickiego 
/1976/, gnieźnieńskiego /1981/, krakowskiego /1985/, tarnowskiego 
/1990/, częstochowskiego / 1987/, płockiego /1991/, kieleckiego 
/1992/...; por. Wiarygodność Kościoła w Polsce. Quo vadis Ecclesia 
Polonorum ? Red. M. Rusecki, Pelplin 1994; Postmodernizm. Wyzwa-
nie dla chrześcijaństwa. Red. Z. Sareło, Poznań 1995, itd. 

31  Zob. KDK 61. 
32  Zob. W. Piwowarski, Zasadnicze problemy Kościoła 

współczesnego warunkujące kierunki prac w najbliższych latach, 
„Problemy Duszpasterskie” 1986, nr 10, s.70-75. 

33  Zob. J. Mariański, Religijność społeczeństwa polskiego w 
perspektywie europejskiej, s.252 i n; tenże, Katolicyzm polski: cią-
głość i zmiana, s.32 i n. 

34  Zob. J. Mariański, Religijność społeczeństwa polskiego w 
perspektywie europejskiej, s.318 i n; tenże, Religijność współczesnej 
młodzieży polskiej, „Collectanea Theologica” 1988, f.3, s.5-223; 
Młode pokolenie wobec katolicyzmu i Kościoła, W: Dokumenty Pry-
masowskiej Rady Społecznej, Niepokalanów 1990, s.7-15. 

35  Zob. Z. Narecki, Duszpasterstwo zwyczajne w parafii a 
urzeczywistnianie Kościoła, Lublin 2001, s.173 i n. 

36  Zob. J. Mariański, Religijność społeczeństwa polskiego 
perspektywie europejskiej, s.244-248; tenże, Katolicyzm polski: cią-
głość i zmiana, s.46 i n; Z. Narecki, dz. cyt., s.201 i n. 

37  Orędzie na XXVI Światowy Dzień Młodzieży, 6 sierpnia 
2010, „L,Osservatore Romano” 2010, nr 10, s.5; zob. J. Mariański, 
Katolicyzm polski: ciągłość i zmiana, s.62-72. 

38  Na niniejszą orientację ewangelizacyjną Kościoła zdecy-
dowanie wskazują odbyte po Vaticanum II Synody diecezjalne wraz 
z II Synodem Plenarnym oraz wydawane w tym czasie Programy 
duszpasterskie – widać w nich pełne zrozumienie oraz integralne 
pojmowanie misji Kościoła w w/w duchu. Zwracają też uwagę syn-
tezujące tenże dorobek opracowania socjologiczno-pastoralne w/w 
autorów, a zwłaszcza najnowsza Adhortacja EG 76 n. 

39  Zob. soborowe: DA /Dekret o apostolstwie świeckich „Apo-
stolicam actuositatem” - 1965/; EG 178 i n; KDK; KO /Konstytucja 
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dogmatyczna o Objawieniu Bożym „Dei Verbum” - 1965/; KL 
/Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum Concilium” - 1963/; CT 
66; DCE 19 i n; EN 18-20; FC 36-37; RH 5; RM 73-74; VD 90 i n 
/Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Verbum Domini” - 2010/. 

40  Zob. EG 119 i n; por.. J. Mariański, Kościół katolicki w 
Polsce a życie społeczne, s.283 i n; Z. Narecki, Ogólny obraz zagro-
żeń etosu współczesnego społeczeństwa polskiego, „Społeczeństwo i 
Rodzina” 2009, nr 20, s.8 i n; M. Nowak, O nowa wizję parafii, 
Warszawa 1994, s.121 i n; W. Piwowarski, Tło społeczno-polityczne 
i religijno-kościelne punktem wyjścia nowej ewangelizacji, „Chrze-
ścijanin w Świecie” 1992, nr 1, s.46-49. 

41  Wiele cennych w tym zakresie inicjatyw podają: EG 111 i 
n; Materiały Studium Społecznej Nauki Kościoła, Warszawa 1983 i 
n; Dokumenty Prymasowskiej Rady Społecznej, Warszawa 1980 i n; 
niektóre Synody diecezjalne z ostatnich dekad XX wieku, zwłaszcza 
dokumenty II Polskiego Synodu Plenarnego, itp. Por. Z. Narecki, 
Grupowe duszpasterstwo, [w:] Encyklopedia Katolicka. T. VI, Lu-
blin 1993, k.229-231; tenże, Planowanie duszpasterskie, W: Leksy-
kon socjologii religii. Red. M. Libiszowska-Żółtkowska, J. Mariań-
ski, Warszawa 2004, s.292-293.  

42  Szereg cennych wytycznych dla ewangelizacji indywidu-
alnej i grupowej podaje mniej znany zbiór dokumentów Kościoła pt.: 
W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1968-
1994, Tarnów 1995; zob. też chociażby ostatnio wydany na Rok 
Wiary dokument Benedykta XVI pt. Porta Fidei, Vatican 2012. 

43  Zob. CA, CL, DCE, RH, RM, SRS, VS...; także programy 
pastoralne Synodów polskich, Komisji, Ośrodków, Rad ... myśli i 
nauki chrześcijańskiej. Por. T. Borutka, Zadania społeczne laikatu, 
Bielsko-Biała 1996; J. Majka, Etyka społeczna i polityczna, Warsza-
wa 1993, itp. 

44  Ten ton otwartości i przekrojowości organizacyjno-
ewangelizacyjnej parafii podkreślają Synody: gdański, katowicki, 
kielecki, krakowski, zwłaszcza II Polski Synod Plenarny. Cennymi 
są też statystyki opracowań w ramach projektu badawczego, które od 
lat osiemdziesiątych wydaje USKW w Warszawie /wcześniej 
ATK/pt.: Rola parafii rzymsko-katolickiej w organizacji życia spo-
łecznego na szczeblu lokalnym, 1983 i n. 
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45  Zob. M. Łaszczyk, Eklezjalność współczesnych stowarzy-
szeń katolików świeckich i ruchów religijnych w Polsce. Studium 
teologiczno-pastoralne, Lublin 1992 /msp/; J. Mariański, Katolicyzm 
polski: ciągłość i zmiana, s.249 i n; Z. Narecki, Grupowe duszpaster-
stwo, EK T.6, Lublin 1993, k.229-231. 

46  Mamy na myśli społeczno-wychowawcze 
/humanizacyjne/ funkcje ewangelizacji, o których piszą wspomniane 
Synody i Programy; są one niewątpliwą inspiracją dla rozwoju dzieł 
w wielu ruchach, np. w rozwijanej Akcji Katolickiej; zob. J. Mariań-
ski, Kościół katolicki w społeczeństwie obywatelskim. Refleksje so-
cjologiczne, Lublin 1998, s.117 i n; tenże, Religia i Kościół w społe-
czeństwie pluralistycznym, s.219 i n. 

47  Zob. DWCH 5,8 / Sobór Watykański II, Deklaracja o wy-
chowaniu chrześcijańskim „Gravissimum educationis” - 1965/; ICHW 
23, 75,81, 93-95 / Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o chrześcijań-
skiej wolności i wyzwoleniu „ Libertatis conscientia” - 1986/; KDK 31, 
61, 75, 82; LE 10, 18; PP 67,83; PT 153; RH 19; SRS 3...; por. J. Maj-
ka, Etyka społeczna i polityczna, Warszawa 1993; tenże, Etyka życia 
gospodarczego, Warszawa 1992; J. Mariański, Kościół a współczesne 
problemy społeczno-moralne. Kwestie wybrane, Lublin 1992, s.201 i n; 
Z. Narecki, Kościół w obliczu współczesnych wyzwań kulturowo-
politycznych w Polsce, [w:] Veritatem in Caritate. Księga Jubileuszowa 
z okazji 70.urodzin Księdza Biskupa Profesora Jana Śrutwy. Red. W. 
Depo i in., Lublin 2011, s.1079 i n. 

48  Zob. DA 2; DB 16 /Sobór Watykański II, Dekret o paster-
skich zadaniach biskupów w Kościele „Christus Dominus” - 1965/; 
DK 4-7 /Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów 
„Presbyterorum ordinis” - 1965/; Formacja postaw moralnych w 
narodzie, [w:] II Polski Synod Plenarny. Teksty robocze, Poznań 
1991, s.386 i n; EG 218 i n; por. T. Borutka, Nauczanie społeczne 
papieża Jana Pawła II, Kraków 1994, s.205 i n; tenże, Zadania spo-
łeczne laikatu, Bielsko-Biała 1996, s. 93 i n; W. Przygoda, Posługa 
charytatywna Kościoła w Polsce. Studium teologiczno-pastoralne, 
Lublin 2004, s.173 i n; Z. Sareło, Postmodernistyczny styl myślenia i 
życia, [w:] Postmodernizm - wyzwanie dla chrześcijaństwa, s.10 i n. 

49  Zob. ICHW 72; OA 4 /Paweł VI, List apostolski „Octoge-
sima adveniens” - 1971/; SRS 32; por. J. Kondziela, Wstęp. Nauka 
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społeczna Kościoła: ciągłość, rozwojowość , aktualność, [w:]  Na-
uczanie społeczne Kościoła. Dokumenty, Warszawa 1984, s.5-9; J. 
Majka, Nauka społeczna Kościoła, jej charakter i miejsce w orędziu 
ewangelicznym, [w:] Dokumenty nauki społecznej Kościoła. Cz.1. 
Red. M. Radwan, L. Dyczewski, A. Stanowski, Rzym 1987, s.7-40. 

50  Zob. EG 238 i n; por. T. Borutka, Cywilizacja miłości, s.12-16. 
51  Zob. EN 29 i n; ICHW 81 i n; KDK 9, 63-76; LE 1, 14-15; 

MM 18-24, 176-177, 203-208; OA 43-45; RH 16-17; SRS 41 i n; 
zainicjowany w MM i KDK problem chrześcijańskiej aktywności 
doczesnej rozwija szeroko komentowana literatura, także autorów 
rodzimych /F. Kampka, J. Mazurek, W. Piwowarski, Cz. Strzeszew-
ski, itp./. Problematyce tej poświęcony był z października 2012 roku 
Synod Biskupów, który dotyczył nowej ewangelizacji - zob. wspo-
mnianą Adhortację Franciszka EG.  

52  Zob. CL 34; por. J. Mariański, Kościół katolicki w społe-
czeństwie obywatelskim, s.150-157; tenże, Religia i Kościół społe-
czeństwie pluralistycznym, s.261 i n. 

53  Zob. Rdz 1, 28.  
54  Zob. materiały z ostatniego Synodu Biskupów drukowane 

na łamach październikowego „L,Osservatore Romano” /OR/. 
55. Zob. EG 260 i n; Jan Paweł II, XXXIV światowy Dzień 

Modlitw o Powołania 1997, OR (pol) 1997, nr 2, s.4.  
 



51 
 

 
Tomasz Czura (UWM) 

 
Chrześcijanin wobec problemu wolności 

 
1.  Wprowadzenie 
Współczesna przestrzeń aksjologiczna zdominowana jest przez 

naczelną wartość- wolność. Jej przewaga nad innymi wartościami 
staje się szczególnie widoczna wówczas, gdy dochodzi do konfron-
tacji, w wyniku której należy poświęcić jakąś wartość w imię innej 
wartości. Jeżeli w imię czyjegoś dobra próbuje się ograniczyć wol-
ność słowa, wtedy odzywają się głosy sprzeciwu wobec tak pojętej 
„cenzurze”. Podobna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do arty-
stycznej twórczości człowieka. Wielu artystów uważa, że wolność 
wyrazu jest wartością absolutną, którą należy afirmować niezależnie 
od tego, czy naruszane są czyjeś uczucia. Nie wchodząc w spory 
związane z takim rozumieniem granic wolności, należy zwrócić 
uwagę na dwie sprawy. Po pierwsze, demokratyczne społeczeństwa 
wykształciły mechanizmy, które pozwalają ludziom skrzywdzonym 
ubiegać się o sprawiedliwość zawsze wtedy, gdy czyjeś dobra zosta-
ły naruszone w imię rzekomej wolności. Po drugie, w społeczeń-
stwach demokratycznych piętnowane są jednoznacznie postawy na-
wołujące do używania przemocy. Z jednej strony granice wolności 
zostają wyznaczone przez instytucje państwowe, a z drugiej przez 
jednoznaczne (przynajmniej deklarowane) odrzucenie przemocy. 
Wobec tak rozumianej wolności i tak wyznaczonych jej granicach 
staje chrześcijanin, który przecież nie może domagać się specjalnego 
traktowania tylko dlatego, że jest chrześcijaninem. Nie może on 
przemocą narzucać sposobu rozumienia wolności i uznania dla war-
tości, będących dla niego ważnymi. Raczej wezwany jest do świa-
dectwa dokonującego się w atmosferze dialogu ze wszystkimi, rów-
nież tymi, którzy myślą inaczej. W związku z tym rodzą się następu-
jące pytania: czy taki dialog jest możliwy? Jakie są jego warunki? 
Czy możliwe jest spotkanie w rozumieniu wolności chrześcijan i 
niechrześcijan? Gdzie należy szukać porozumienia? Wokół tych 
pytań będą koncentrowały się niniejsze rozważania. Odpowiedź na 
tak postawione pytania pozwoli wysunąć i uzasadnić tezę o koniecz-
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ności przyjęcia nauki o istnieniu kręgów wolności, w których uczest-
nictwo wzbogaca dialog i daje pojęcie o sposobie istnienia tej warto-
ści. Ukazanie i obronienie tej tezy stanowi cel tych rozważań. 

 
2.  Dialog i jego kryteria 
Podstawową i niemal banalną sytuację, w której znajduje się 

chrześcijanin wobec współczesnej kultury, opisać można za pomocą 
jednego słowa- pluralizm. Współcześnie człowiek stoi przed całą gamą 
różnorodnych opinii, twierdzeń, rzeczy, osób. Taka sytuacja wymaga 
odpowiedniego ustosunkowania się do otoczenia. Z kolei to ustosunko-
wanie się w swojej najogólniejszej postaci może być monologiem lub 
dialogiem. W niniejszych rozważaniach zostanie zwrócona uwaga na 
warunki i sposób prowadzenia przez chrześcijan dialogu. 

Pierwszym momentem dialogu jest „zagadnięcie”. Obywa się 
ono za pomocą znaków i nie jest jeszcze apelem wyartykułowanym1. 
Niemniej jednak sytuuje osobę przed pierwszym moralnym wybo-
rem. Z tego miejsca rozpoczyna się bądź dialog bądź monolog. W 
przypadku dialogu człowiek musi odnaleźć w sobie przestrzeń wyj-
ścia, a następnie moment otwarcia na drugiego2. Po otwarciu, będą-
cym niezbywalnym warunkiem dialogu, rozpoczyna się moment 
rozeznania, w którym człowiek znajduje podstawową orientację i 
dzieli otoczenie na scenę (świat przedmiotów) oraz na osoby, uczest-
ników dramatu3. Dialog rozpoczyna się zatem od rozróżnienia, które 
sytuuje człowieka naprzeciw jakiegoś „ty”, otoczonego wszystkim 
tym, co nie będąc osobą, pozostaje w jakiejś relacji do „ty”4. Tym 
czymś mogą być przedmioty, ale i opinie, dzieła sztuki i wytwory 
ludzkie (np. opowiadanie). Na tym etapie warto zwrócić uwagę na 
to, że inna będzie wolność względem „ty”, a inna względem czyichś 
opinii, które mogą być zakwestionowane, przy jednoczesnym za-
chowaniu afirmacji „ty”. Na czym polega owa różnica i jakie są kon-
sekwencje jej dostrzeżenia?  
                                                 

1 Por. K. Parzych-Blakiewicz, Dialog jako metoda ewangelizacji współcze-
snego świata według Jana Pawła II, Hosianum, Olsztyn 2000, s. 35. 

2 Por. Tamże, s. 36. 
3 Por. Tamże, s. 36. 
4 Por. C. Valverde, Antropologia filozoficzna, tłum., G. Ostrowski, Pal-

lottinum, Poznań 1998, s.149. 
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By odpowiedzieć na tak postawione pytanie, należy dokonać 
podziału przedmiotów otaczających człowieka. Można przyjąć, że 
rzeczy są bądź „rewirem” bądź „światem”. Rewir to zbiór rzeczy, 
którym człowiek nie wyznaczył miejsca w przestrzeni. Odwrotnie 
„świat” to przestrzeń zagospodarowana przez osobę, która wyzna-
czyła im miejsce w perspektywie użyteczności5. Rozróżnienie mię-
dzy „rewirem” a „światem” pokazuje zakres ludzkiej wolności wo-
bec świata rzeczy. Tylko to, co przyswojone przez człowieka z ob-
szaru „rewiru” może być przez niego dowolnie przetwarzane, po-
nieważ jako należące do „świata” człowieka stawia go wobec odpo-
wiedzialności moralnej. Tutaj ma swoje źródło myślenie ekologiczne 
w perspektywie wolności. Człowiek używając „świata” powinien to 
czynić tak, aby nie zniszczyć tego, co oswoił. Jednak właściwym 
miejscem dialog jest świat osób. Podstawowe odniesienie człowieka 
to odniesienie do „ty”, które widziane jest jako drugie „ja”. Zgodnie 
z opisem stworzenia z Księgi Rodzaju, dopiero osoba staje się part-
nerem dialogu (por. Rdz 3, 13)6. Stąd osoba jako partner dialogu jest 
wartością, która określa świat rzeczy, ale sama nie zostaje przez nie 
określona. Zatem używanie wobec niej wolności musi mieć inny 
charakter niż w przypadku odniesienia do świata rzeczy. O ile wol-
ność do posiadania opinii, zajmowania stanowiska względem czegoś, 
tworzenia dzieła sztuki, może podlegać zróżnicowaniu i być przed-
miotem sporu, to nie można negować osoby, nie można poddawać jej 
pod presję w celu „wtłoczenia” w nią określonego systemu wartości. 
Zakres wolności odnośnie do osób ma granicę przed godnością „ty”. 
Chrześcijanin musi pamiętać, że jedyną odpowiedzią na „ty” jest 
tolerancja, która może zaistnieć w zasadzie tylko tam, gdzie istnieje 
różnica opinii i spór. W ten sposób ukazana została różnica i zakres 
wolności zarówno wobec rzeczy jak i osób. Poza tym pokazane zo-
stały konsekwencje tak pojętej wolności. Są nimi etyka ekologiczna 
z jednej strony, a z drugiej tolerancja wobec osób.  

Wszystko to pozwala na określenie kryteriów dialogu. Przede 
wszystkim powinni istnieć partnerzy dialogu. Jeśli przynajmniej jedna 
ze stron pozostaje zamknięta na osobę drugiego, tam nie ma mowy o 

                                                 
5 Por. K. Parzych-Blakiewicz, Dialog jako metoda…, dz. cyt., s. 27. 
6 Por. Tamże, s. 30. 
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dialogu. Równie ważne jest to, aby partnerzy dialogu posiadali wyrazi-
ście zakreśloną tożsamość. Utrudnieniem wszelkiego dialogu jest mgli-
stość jego uczestników. Wreszcie ważnym kryterium dialogu pozostaje 
szacunek dla poglądów i osoby, z którą wchodzimy w dialog. Bez wza-
jemnego poszanowania stron dialogu, sam dialog staje się mniej lub 
bardziej cyniczną grą. W ten sposób dochodzimy do kolejnego kryte-
rium dialogu, który polega na szczerości bycia wobec drugiego. Jest to 
centrum wszelkiej dialogiczności. Jeśli uczestnicy dialogu zakładają 
maski, wytwarza się między nimi atmosfera kłamstwa, co zmienia dia-
log w dwa iluzoryczne monologi. 

W tym miejscu warto zauważyć, iż kryteria prowadzenia dia-
logu przestrzegane przez jego uczestników pozwalają wyznaczyć 
kręgi wolności. Dialog bowiem prowadzi do wyznaczenia zakresu 
wolności, co ostatecznie pozwala funkcjonować obok siebie ludzi o 
różnych poglądach i przyjmujących inne wartości. 

 
3.  Kr ęgi wolności- droga ku spotkaniu 
Dialog, o którym była mowa w poprzednim punkcie,  pozwala 

wyznaczyć kręgi wolności. Zanim jednak zostanie rozwinięty ten temat, 
warto zwrócić uwagę na korelację jaka istnieje między wolnością a 
zbawieniem, co wyraźnie występuje w Piśmie Świętym. Już w Starym 
Przymierzu najważniejszy zbawczy czyn Boga ukazany jest w katego-
riach wyzwoleńczych. Księga Wyjścia opisuje zbawcze działanie Ja-
hwe, który wyprowadza swój lud z niewoli egipskiej. Prawo, które na-
stępnie otrzymuje Izrael, ma sens dopiero wówczas, gdy lud zostaje 
wyswobodzony, a więc wolność leży u podstaw nowej godności Izraela 
(por. Wj 20, 1-2). Podobnie jest w Nowym Testamencie. Dzieło zbaw-
cze Chrystusa widziane jest w perspektywie nowej Paschy (por. Mt 26 
17-19). Sam Jezus mówi o zbawieniu jako o uzyskaniu synostwa w 
miejsce niewolniczej egzystencji: „Niewolnik nie przebywa w domu na 
zawsze lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, 
wówczas będziecie rzeczywiście wolni” (J 8, 35). Dzieło zbawcze 
Chrystusa jest wyzwoleniem od zł do dobra, od kłamstwa do prawdy 
(por. J 8, 31-32; 8, 42-44). W tym kontekście pojawia się pytanie, czy 
człowiek niewierzący, który z różnych przyczyn nie może odnaleźć 
wyzwolenia w Chrystusie, może być w pełni wolny? Jak wartość tole-
rancji ma się do problemu wolności tych, którzy nie wierzą? Z chrześci-
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jańskiego punktu widzenia oczywistym jest to, iż każdy człowiek czy-
niący zło moralne potrzebuje wyzwolenia, ale czy człowiek, który stara 
się postępować zgodnie ze swoim sumieniem, ale jednocześnie nie jest 
chrześcijaninem automatycznie traci swoją wolność? Czy może uczest-
niczy w niej za pośrednictwem swego sumienia i na tyle na ile idzie za 
dobrem moralnym osiąga wyzwolenie, chociaż ostatecznie nieświado-
mie zostaje objęty prawdą pochodzącą od Boga? Nie są to łatwe pyta-
nia, ale nauka Soboru Watykańskiego II pozwala rozjaśnić problem. 

Sobór podkreśla, że wierni katolicy mogą się cieszyć pełnią 
środków zbawczych  przez chrzest, włączający ich do Kościoła7. 
Dalej są: „wszyscy ci, którzy będąc ochrzczeni noszą zaszczytne 
imię chrześcijan, ale nie wyznają całej wiary lub nie zachowują jed-
ności wspólnoty pod zwierzchnictwem Następcy Piotra”8. Niemniej 
jednak również oni pozostają z łączności z Kościołem katolickim. 
Wielu z nich sprawuje te same sakramenty, wszyscy mają w szacun-
ku Pismo Święte. Poza tym przyjmują wspólną wiarę odnośnie Ojca 
Stworzyciela, Chrystusa Zbawiciela. Również na ich zgromadze-
niach wzywa się Ducha Świętego, który tworzy komunię. Wreszcie 
Sobór wymienia wszystkich tych: „którzy jeszcze nie przyjęli Ewan-
gelii, (jednak) w rozmaity sposób przyporządkowani są do Ludu 
Bożego”9. Wśród nich wymienia się naród izraelski, który jako 
pierwszy otrzymał przymierze z Bogiem. Sobór wymienia również 
muzułmanów, jako przedstawicieli religii monoteistycznej. Wreszcie 
Sobór odnosi się do wszystkich ludzi dobrej woli, których szczere 
pragnienie prawdy i dobra traktuje jako przygotowanie do przyjęcia 
Ewangelii. Ludzie ci dzięki postępowaniu zgodnemu z sumieniem, 
zbliżają się do tego wszystkiego, co głosi Kościół. 

Po tej koniecznej dygresji warto zwrócić uwagę na dwie spra-
wy. Z jednej strony mamy biblijne powiązanie między zbawieniem a 
wolnością, co sytuuje wolność, zdaniem autorów biblijnych, wśród 
wartości decydujących o ostatecznym losie ludu i jednostki. Z dru-

                                                 
7 Por. Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium, [w:] 

Breviarium Fidei, pod red. I. Bokwy, Księgarnia Świętego Wojciecha, Po-
znań 2007, nr 1226. 

8 Tamże, nr 1227. 
9 Tamże, nr 1228. 
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giej strony współczesny kontekst kulturowy silnie nacechowany 
dążeniami dialogicznymi, wiąże wolność z najwspanialszym owo-
cem dialogu- tolerancją. By utrzymać obydwa powiązania należy 
przedstawić kręgi wolności, do których należą nie tylko wierzący, 
którzy doświadczają wyzwolenia jako działania Boga w ich życiu, 
ale również ludzkie niewierzący, poszukujący jednak prawdy i do-
bra. Również ludzie, którzy nie są zainteresowani postępowaniem 
zgodnym z zasadami sumienia, mają stworzoną przestrzeń do swo-
bodnego wyrażania swoich poglądów. Jest to przestrzeń publiczna 
otwarta na każdego człowieka, potwierdzającego swoje poglądy 
przez ich wyrażanie, chociażby poglądy te były wyrazem utraty 
przez tych ludzki sensu szukania prawdy. Wolność wyrazu obecna w 
przestrzeni publicznej jest wielkim osiągnięciem demokratycznego 
ustroju państwowego, ponieważ stwarza zewnętrzne możliwości do 
swobodnego szukania wartości. W ten sposób wolna przestrzeń pu-
bliczna może stanowić dobre przygotowanie do bardziej wewnętrz-
nego przeżywania wolności. To w niej chrześcijanin najmocniej 
odczuwa pluralizm współczesnej kultury. Stąd przestrzeń publiczna i 
jej zewnętrzna wolność jest największym wyzwaniem stojącym 
przez człowiekiem, którego poglądy wyznaczone są przez systemy 
religijne. Człowiek religijny bowiem przyzwyczaił się do wewnętrz-
nego przeżywania wolności i trudno mu zrozumieć, że dla niektórych 
ludzi wystarczającym stopniem i stadium wolności jest wolność wy-
razu. Chociaż chrześcijanin przeżywa wolność w sposób integralny, 
to znaczy zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie, to w społeczeń-
stwie pluralistycznym, dając świadectwo, wchodzi w dialog z inaczej 
myślącymi. Dlatego obecnie zostanie ukazany sposób prowadzenia 
dialogu w obszarze wolności. 

Jak to zostało powiedziane, biblijne znaczenie wolności silnie 
związane jest z pojęciem zbawienia. Dlatego najbardziej wewnętrz-
nym kręgiem wolności będzie wyzwolenie duchowe, które jako dar 
Boga jest łaską otrzymaną przez wyznawców religii chrześcijań-
skiej10. Chrystus jest wybawicielem człowieka, ponieważ przez swo-

                                                 
10 Por. T. Czura, Wychowywać do wolności- aksjologiczny wymiar edu-

kacji, [w:] Współczesne problemy edukacji w Polsce, pod red. J. Zimnego, 
Stalowa Wola 2014, s. 142. 
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je życie, śmierć i zmartwychwstanie zwyciężył grzech oraz zwycię-
żył prawo śmierci. Chociaż w swoim życiu człowiek wierzący do-
świadcza cierpienia, zła i śmierci podobnie jak inni, to może czuć się 
wyzwolony, ponieważ wie, że całe to doświadczenie chociaż ko-
nieczne, nie może pokonać go, gdyż dar życia wiecznego i miłość do 
Boga są silniejsze niż rozpacz śmierci. 

Inny krąg wolności związany jest z „ja” aksjologicznym, to 
znaczy z poczuciem wartości siebie. Nie chodzi tutaj o psycholo-
giczne poczucie wartości siebie, ale o wiele głębsze ontologiczne 
doświadczenie siebie jako wartości osobowej. Jest to doświadczenie 
siebie jako osoby, a więc takiej wartości, którą należy afirmować ze 
względu na nią samą. Wartość „ja” aksjologicznego daje człowieko-
wi poczucie wolności, której nie może mu nikt odebrać, ponieważ 
wartość osoby jest nie możliwa do utracenia. 

Kolejnym kręgiem wolności objęte są osoby posługujące się 
wolną wolą. Nie chodzi oczywiście o samowolę, ale o tę przestrzeń, 
w której człowiek dokonuje wyboru, wynikającego z pragnienia do 
samorealizacji. W tym kręgu wolności znajdują się wszyscy ci, któ-
rzy pragną szczęścia i są zdolni do autodeterminacji, byleby osiągnąć 
cel11. Wolna wola to po prostu wybór, rozpoznany w sumieniu jako 
krok do osiągnięcia szczęścia, spełnienia.  

Wreszcie warto zwrócić uwagę na wspomniany już w tych 
rozważaniach krąg przestrzeni publicznej. Jak to zostało powiedzia-
ne, demokratyczny ustrój państwowy gwarantuje wolność słowa i 
wolność wyrazu. W przestrzeni tej pojawiają się wartości i antywar-
tości. Oczywiście istnieje tutaj zagrożenie polegające na tym, że 
przestrzeń publiczna może stać się czymś na kształt śmietnika, do 
którego rzuca się wszystko bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Jest to 
jednak cena jaką płaci się za wolność przestrzeni publicznej. Co 
najwyżej ktoś, kto poczuje się urażony, może odwołać się do sądu. 
W dojrzałych demokracjach takie ograniczenia muszą wystarczyć. 

Rozważając problem istnienia kręgów wolności, należy zwró-
cić uwagę na ogólne prawo, które pozwala na ukazanie właściwego 
funkcjonowania człowieka nimi objętego. Można zauważyć, że im 
bardziej wewnętrznie pojmowana jest wolność, tym jej zakres jest 

                                                 
11 Por. C. Valverde, Antropologia filozoficzna…, dz. cyt., s. 247. 
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szerszy. Duchowe wyzwolenie człowieka implikuje również wolność 
wynikającą z poczucia swojej godności oraz wolność zewnętrzną, 
polegająca na swobodzie wyrażania siebie w przestrzeni publicznej. 
Prawo to działa odwrotnie. Człowiek, który posiada tylko wolność 
zewnętrzną, nie ma udziału w wewnętrznym poczuciu wolności, 
wynikającej z poczucia własnej godności, ani też w wolności, uzy-
skanej przez przyjęcie wyzwolenia duchowego otrzymanego od Je-
zusa Chrystusa.  

 
4.  Chrześcijanin na drogach wolności 
Po tym wszystkim, co zostało powiedziane, należy właściwie 

umiejscowić chrześcijanina wobec problemu wolności. Chrześcijanin 
współcześnie ma przed sobą rzeczywistość pluralistyczną, w której 
może uczestniczyć i od której może uciekać. Alienacja i ucieczka nie 
stanowią prawdziwej alternatywy, ponieważ w gruncie rzeczy okazu-
ją się być niegodnym chrześcijanina (każdego człowieka) sposobem 
bycia. Pozostaje więc pełne dialogu uczestnictwo w przestrzeni pu-
blicznej, gdzie chrześcijanin wezwany jest do tolerancji, ale i do 
świadectwa. Uczestnicząc w przestrzeni publicznej chrześcijanin 
znajduje się jednocześnie w wymiarze aksjologicznym, gdzie czai się 
zagrożenie, polegające na tym, że wartości będą traktowane przez 
niego w kategoriach towaru. Zagrożenie to wydaje się być natural-
nym w świecie reklamy i marketingu, co jeszcze bardziej zwiększa 
ryzyko ulegania pokusie. Chrześcijanin nie powinien traktować swo-
jej wolności jak towaru, to znaczy nie może  traktować jej jako 
przedmiotu, nabytego i posiadanego raz na zawsze. Wolność wydaje 
się być zadaniem na całe życie, procesem, w którym chrześcijanin 
uczy się z niej właściwie korzystać. Innymi słowy wolność w swojej 
strukturze ujawnia swój dynamiczny charakter oraz odniesienie do 
innych wartości. W wywiadzie, który Karol Tarnowski udzielił Ty-
godnikowi Powszechnemu pojawia się właściwa interpretacja wol-
ności. Autor mówi o głębokim powiązaniu i odniesieniu wolności do 
odpowiedzialności i prawdy. Tarnowski pisze: „Trzeba wierzyć w 
prawdę i trzeba do niej dążyć, ale to nie znaczy, że zawsze łatwo ją 
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określić”12. Wydaje się, że krakowski profesor kładzie nacisk nie na 
moment odróżnienia prawdziwej wolności od fałszywej, ale raczej 
wskazuje na niewłaściwe jej używanie. Problem zatem nie polega na 
niewłaściwej definicji wolności, ale może się pojawić w błędnej 
relacji do niej, co prowadzić może do nadużyć w jej używaniu. 

Takie postawienie problemu dobrze opisuje sytuację, w której 
znalazł się chrześcijanin, stojący wobec wolności. Przeakcentowanie 
bowiem problemu ze sporu o rozumienie wolności na spór o jej 
używanie, przenosi dyskusję z płaszczyzny ontologicznej na etyczną. 
Nie chodzi o rozdzielenie obu porządków (co jest niemożliwe), ale o 
postawienie akcentu na tym, co jako etyczne wydaje się być bardziej 
podatne na dialog. Wyakcentowanie etycznego wymiaru wolności 
pozwala uniknąć sytuacji, w której ludzi dzieli się na tych, którzy są 
„fałszywie” wolni i na tych, którzy są „prawdziwie” wolni. Nato-
miast pokazuje, że w wolności uczestniczą wszyscy ludzie w mniej-
szej lub większej mierze, zależnie od właściwego jej używania. Za-
kres tego uczestnictwa staje się przedmiotem dialogu, a chrześcijań-
skie świadectwo staje się okazją do ukazania innym ludziom istoty 
wyzwolenia, wysłużonego przez Chrystusa. 

W tym momencie warto odwołać się do mapy kręgów wolno-
ści. Ukazują one bowiem nie tylko zakres uczestnictwa w wolności, 
ale ponadto pokazują mechanizm jej używania. Chrześcijanin, jako 
wyzwolony świadek Chrystusa, używa jej w sposób swobodny, to 
znaczy ze świadomością, że doczesność nie jest ostatecznym kształ-
tem życia. Pozwala mu to zachować pełną dystansu relację do 
przedmiotów posiadania jak i wobec ludzi (ważny problem przeba-
czania może być rozwiązany tylko przy takim używaniu wolności). 
Swoboda w relacji do osób i rzeczy charakteryzuje również człowie-
ka wolnego wewnętrznie, który buduje swoją wolność na poczuciu 
wyjątkowości i wartości swojego „ja” aksjologicznego. Również ten 
człowiek, który ceni sobie wolną wolę i uczy się jej używać z odpo-
wiedzialnością, przy jednoczesnym poszanowaniu wolności innych 
ludzi, używa tego daru we właściwy, chociaż nie do końca pełny 
sposób. Natomiast problem pojawia się w przypadku człowieka wol-

                                                 
12 K. Tarnowski, Chrześcijaństwo bez stresu, [w:] „Tygodnik Po-

wszechny”, nr 29 (3393), s. 30. 
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nego jedynie zewnętrznie. W przestrzeni publicznej może on funk-
cjonować w wadliwy sposób, to znaczy nie szanując uczuć i warto-
ści, które są istotne dla innych. Czysto zewnętrzny stosunek do pro-
blemu wolności może prowadzić do konsumpcjonizmu, a w rezulta-
cie do egoizmu i różnych form wyzysku. 

Pozostawanie w kręgach wolności ma jeszcze inną zaletę. Bar-
dzo często pojawia się zarzut, że rozumienie wolności tylko w kate-
goriach swobodnego wyboru może doprowadzić do punktowego jej 
postrzegania13. Podczas gdy, wolność jest raczej wartością stale zdo-
bywaną. Wyżej powiedziano, że spór wokół wolności powinien 
głównie odbywać się na płaszczyźnie etycznej, ale nie oznacza to, że 
trzeba zaniedbywać miarę uczestnictwa  w tej wartości. Przyjęcie 
kręgów wolności, wyznaczających zakres uczestnictwa w niej, po-
zwala na właściwe rozumienie jej ontologii. Dzięki temu wykluczo-
ne zostaje niewłaściwe, powierzchowne jej rozumienie, jako ograni-
czone do jednorazowych aktów spełnianych od czasu do czasu przez 
podmiot. Przyjęcie istnienia kręgów wolności pozwala odkryć i 
uznać fakt bycia wolnym podmiotu jako jego stałą dyspozycję. Nale-
ży przy tym pamiętać, że zakres tej wolności zależy od podmiotu, od 
sposobu jego zaangażowania w kręgi wolności. 

 
5.  Zakończenie 
Z tego, co zostało powiedziane można wysnuć kilka wnio-

sków. Po pierwsze, chrześcijanin żyje w świecie pluralistycznym, co 
wprost stawia go wobec określonych demokratycznych reguł, z któ-
rymi musi się liczyć. Po drugie, wycofanie się przez niego ze świata 
nie może być prawdziwą alternatywą, gdyż byłoby to formą ucieczki 
niegodnej człowieka. Po trzecie, jedyną właściwą drogą, na której 
może on zachować kontakt z rzeczywistością i swoją godność jest 
dialog. Po czwarte, aby właściwie zrozumieć czym jest wolność i 
jaki jest jej zasięg, należy przyjąć istnienie kręgów wolności. Przyję-
cie nauki o kręgach wolności ułatwi dialog na płaszczyźnie etycznej, 
a jednocześnie pozwoli tym, którzy rozumieją ją bardziej wewnętrz-
nie na zbudowanie jej ontologii. 

                                                 
13 Por. C. Valverde, Antropologia filozoficzna…, dz. cyt., s. 246. 
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Powyższe analizy pokazały ponadto, że teologia nie jest za-
mkniętą dziedziną daleką od codziennych problemów ludzkich. Na-
uka Soboru Watykańskiego II, dotycząca soteriologii w jej dialo-
gicznym wymiarze, odpowiednio zastosowana przyniosła efekty w 
obszarze aksjologicznym. Artykuł ten jest próba takiego zastosowa-
nia nauki soborowej do współczesnego kontekstu kulturowego. 
Trzeba przyznać, iż jest to próba udana, ponieważ w artykule został 
zrealizowany postawiony w nim cel- ukazanie problemu ustosunko-
wania się chrześcijanina do wartości wolności. Chrześcijanin, stojąc 
wobec tego problemu, patrzy na niego w kontekście nauki Kościoła 
katolickiego i w jej świetle przyjmuje kryteria ocen. Na tej drodze 
doświadcza zbawienia, ponieważ droga wolności jest drogą zbawczej 
interwencji Boga. Tajemnicą tego Bożego działania jest pełna miło-
ści akceptacja autonomii stworzenia, posuniętej aż do możliwości 
odrzucenia Boga. W ten sposób chrześcijanin może budować swoją 
relację do Boga w sposób nieskrępowany i niczym nie zdetermino-
wany. Dlatego należy z naciskiem podkreślić, że religia chrześcijań-
ska jest religią wolności. Takie też powinno być świadectwo chrze-
ścijan. W tym miejscu chciałoby się sparafrazować słowa św. Pawła: 
bądźcie zawsze gotowi dać świadectwo o tym, czym jest wolność 
waszego powołania. 

 
Streszczenie 
Współcześnie chrześcijanin stoi wobec dwóch zadań. Z jednej 

strony jego powołaniem jest dawanie świadectwa Ewangelii, z dru-
giej zaś powinien nawiązać dialog ze współczesną kulturą, której 
podstawową cechą jest różnorodność. Na styku tych dwóch zadań, 
jakie chrześcijanin powinien wypełnić, leży problem wolności. 

Niniejszy artykuł podejmuje problem wolności. Podjęta w nim 
zostanie próba zbudowania kręgów wolności, w czym pomocna oka-
zała się nauka Soboru Watykańskiego II, która mówi o kręgach 
zbawczego oddziaływania Boga. W ten sposób możliwe staje się 
zachowanie postawy świadectwa chrześcijańskiego, przy jednocze-
snym zaangażowaniu na rzecz dialogu z ludźmi, nie przyjmującymi 
chrześcijańskiego orędzia.  
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Summary 
Christian facing the issue of freedom 
A modern Christian has to face two tasks. On the one hand his 

vocation is to give witness to the Gospel, on the other he should enter 
into a dialogue with contemporary culture whose primary feature is 
its diversity. The issue of freedom is at the junction of these two 
tasks that a Christian should fulfill. 

This article raises the issue of freedom. It takes an attempt to 
build circles of freedom, wherein the teachings of Vatican Council II, 
which speak of circles of salvific God’s impact, turned out to be 
helpful. In this way it is possible to maintain an attitude of Christian 
witness, at the same time committing to the dialogue with people 
who do not adopt the Christian message. 
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Anna Piliszewska (AI) 

 
Aksjologiczny wymiar praeparatio evangelica 

 
Kościół chrześcijański jest częścią historii, a zarazem poza tę hi-

storię wykracza – ten wymiar nadprzyrodzoności powoduje, że dziejo-
wość świata staje się nieustannym samopoznawaniem zjawisk oraz 
wydarzeń w nim występujących. W perspektywie Kościoła mają one 
charakter hermeneutyczny, a nie tylko linearny. Umożliwia to coraz 
bardziej pogłębione odczytywanie przeszłości. I tak na przykład Stary 
Testament w świetle Nowego Testamentu ukazuje sensy wcześniej 
nierozstrzygalne dla egzegetów. Dzięki temu zawarte w nim Słowo 
wciąż pozostaje żywe. Żywe to znaczy nie tylko inspirujące teraźniej-
szość, ale będące tej teraźniejszości dopełnieniem. 

Genezą i podstawą Kościoła jest osoba Jezusa Chrystusa, w 
zgodzie z Jego wolą istota Kościoła „polega na tym, że jest on jed-
nocześnie boski i ludzki, widzialny i wyposażony w dobra niewi-
dzialne, oddany aktywnemu działaniu i kontemplacji, że jest <obec-
ny w świecie, a zarazem pielgrzymujący>”1. Ta „wędrówka”, mająca 
charakter historiozbawczy, to nieprzerwany dialog Boga z człowie-
kiem, którego ukoronowanie stanowi wydarzenie Jezusa Chrystusa. 

Święty Jan Paweł II w encyklice Redemptor hominis, stwier-
dza: „Jezus Chrystus wychodzi na spotkanie człowieka każdej epoki, 
również i naszej epoki, z tymi samymi słowami: <poznacie prawdę, a 
prawda was wyzwoli>; uczyni was wolnymi”2. W tych słowach za-
wiera się odkupieńcza moc Chrystusa, który niezależnie od czasu w 
jakim występuje, nieustannie działa z taką samą siłą, będąc żywym 
dialogiem pomiędzy tym, co ludzkie i tym, co boskie w każdym 
człowieku. Albowiem „dane Nowego Testamentu (...) ukazują Chry-
stusa jako wciąż czynnego Zbawcę i Sędziego”3 . 

                                                 
1 K. Wenzel, Mała historia Soboru Watykańskiego II, tłum. J Zycho-

wicz, Kraków 2007, s. 23. 
2 Jan Paweł II, encyklika Redemptor hominis, 12. 
3 A. Jankowski, Eschatologia Nowego Testamentu, Kraków 2007, s. 296. 



64 
 

Tajemnica Jego obecności zasadza się na ontycznym paradok-
sie, a mianowicie istnieje On zarówno w czasie historycznym, jak i 
poza nim, w wieczności. Skupia w sobie doświadczenie tego, co 
ziemskie, skończone, przyrodzone, a jednocześnie tego, co niebiań-
skie, nieskończone, nadprzyrodzone. Jego więź z dziejami oraz z 
kulturą, choć najbardziej spełnia się w aspekcie religijnym, to wy-
kracza li tylko poza ten obszar. Staje się wtedy wartością atrybutyw-
ną dla każdego człowieka, funkcjonującego w danej społeczności, 
niezależnie od czasu i miejsca. Z tym wiąże się chrystologiczny pro-
blemat, dotyczący Jezusa historycznego i Chrystusa wiary4. 

Problemat, który jest częścią kultury ludzkiej. Aby należycie 
zbadać jego złożoność, historiozbawczą koherentność względem 

                                                 
4 Por. J. Dupuis., Wprowadzenie do chrystologii, przede wszystkim za-

gadnienia Chrystologia pierwotnego kerygmatu, Jezus Chrystus w centrum 
wiary, Znaczenie Chrystusa w planie Bożym, Wydarzenie Chrystusa – cen-
trum historii zbawienia; W. Kasper Jezus Chrystus: Problem historyczności 
Jezusa Chrystusa, Jezus ziemski, Jezus Chrystus – Syn Boży; O.H. 
Langkammer, U podstaw chrystologii Nowego Testamentu, w tym przede 
wszystkim kwestie dotyczące źródeł chrystologicznych wyznań, poruszają-
ce historyczność osoby Jezusa i zmartwychwstałego Chrystusa w kontek-
ście pierwotnego kerygmatu apostolskiego; G. Strzelczyk Chrystologiczne 
miejsce metafizyki: Metafizyka wcielenia [w:] Metafizyka i teologia. Debata 
u podstaw, red. R. J. Woźniak; M. Pyc Chrystus piękno – dobro – prawda. 
Studium chrystologii Hansa Ursa von Balthasara w jej trylogicznym ukła-
dzie: Postać Jezusa Chrystusa, wcielonego Syna Bożego, Chwała Boga 
objawiająca się w historii, Chwała jaśniejąca w harmonii postaci Chrystu-
sa; P. M. Szewczyk Człowieczeństwo Logosu według Atanazego Wielkiego: 
Przyjęcie człowieczeństwa Logosu; Chrystus naszym pojednaniem – prace 
przygotowane przez Instytut Ekumeniczny KUL dla upamiętnienia działal-
ności naukowo – dydaktycznej Ks. Bpa Prof. Dra hab. Alfonsa Nossola w 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, pod red. P. Jaskóły i St. Kozy, tutaj 
rozdział Chrystologiczna konkretyzacja pojęcia Boga, zwracający uwagę na 
tajemnicę historyczności Jezusa Chrystusa jako „miejsce Boga”, „Chrysto-
kształtność Boga”, Wcielenie Słowa, stające się verus Deus/verus homo, 
gdzie wieczność schodzi się z czasem. I last not least, Cz. St. Bartnik Do-
gmatyka katolicka, tutaj Traktat V. O Chrystusie, II Historyczność Jezusa 
Chrystusa, pkt 3 <Jezus historii” i <Chrystus wiary>. 
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dziejów świata, dynamikę refleksji, budującej nowe perspektywy dla 
myśli oraz czynów, trzeba sięgnąć do źródeł.  

W tym celu zajmiemy się zagadnieniem, które miało zasadni-
cze znaczenie tak dla tworzącego się, jak i późniejszego chrześcijań-
stwa, a mianowicie filozofią pierwszą/metafizyką, zawierającą w 
sobie szczególne praeparatio evangelica. W perspektywie kulturo-
wej należy mówić o koincydencji pomiędzy mądrością teologiczną a 
mądrością filozoficzną. Tak działo się przez starożytność (kultura 
helleńska) i na przełomie er, jak i w pierwszych wiekach po Chrystu-
sie (Ojcowie Apostolscy, apologetyka, Ojcowie Kościoła). 

Warto w tym miejscu dokonać porównania tradycji zachodniej 
z kulturą i tradycją bizantyjską w odniesieniu do kształtowania się 
rozumienia teologii. W pierwszym obszarze teologia ugruntowuje się 
na arystotelesowskiej scientia divina, zaś w drugim jej źródłem staje 
się unia mystica.  

Maciej Manikowski zauważa: Myśl bizantyjska od samego po-
czątku troszcząca się o prawdę, rozumianą jako obecność Boga w 
życiu każdego człowieka, i wykluczająca wszelki relatywizm, unik-
nęła zarówno oderwanych spekulacji, jak i autorytarnego sposobu 
wypowiadania się, które często spotyka się u myślicieli tradycji za-
chodniej. Myśl greckiego średniowiecza jest konserwatywna o tyle, o 
ile zachowuje wierność własnej tradycji; zarazem jednak stara się 
trzymać doświadczenia i dostrzegać potrzebę zmiany – przede 
wszystkim przemiany wewnętrznej. Kieruje się bowiem zasadą the-
osis (przebóstwienia), która – rozważana na soborach i synodach 
okresu średniowiecza – przyczyniła się do nieobecności wielu tek-
stów greckich w chrześcijaństwie zachodnim. Prowadziło to oczywi-
ście do innego, niż na zachodzie Europy, rozumienia podstawowego 
dla myśli średniowiecza pojęcia – pojęcia teologii. Ponieważ pojęcie 
theologia w Bizancjum, szczególnie u Ojców Kapadockich, ale także 
u Grzegorza Palamasa, nierozdzielne było od pojęcia theoria („kon-
templacja”), przeto teologia nie mogła być – jak dla scholastyków – 
racjonalnym wnioskowaniem z objawionych przesłanek. Mogła być i 
była wizją, jakiej doświadczali święci, i której autentyczność była 
sprawdzana ze świadectwem Biblii i Tradycji (nauczaniu apostołów i 
soborów nie będących explicite zapisane w księgach objawionych). 
Nie znaczy to oczywiście, że z myśli bizantyjskiej całkowicie został 



66 
 

usunięty racjonalny proces dedukcyjny. Wszelako dla Bizantyjczy-
ków stanowił on jedynie najniższy i najmniej pewny poziom refleksji 
teologicznej5. 

Uwaga Manikowskiego opowiada się za tezą trwałego rozej-
ście się myśli zachodnioeuropejskiej oraz bizantyjskiej, mimo dzieł 
św. Augustyna, Boecjusza, św. Anzelma z Canterbury czy Eriugeny, 
autorów dążących do równowagi fideizmu oraz intelektualizmu, 
nawet z przewagą tego pierwszego, dychotomia mentalna pomiędzy 
Zachodem i Wschodem, wydaje się być bezsporna. Tym bardziej, że 
potwierdzają ją sobory efeski i chalcedoński (V w.) Jednak strefa 
podziałów, nie zawsze zresztą tak arbitralna, jeśli już przebiega to 
nie linią prostą, lecz meandrami ludzkiej myśli.  

Przyczyn owych rozbieżności, które kodyfikowała średnio-
wieczna scholastyka trzeba szukać w źródłach inspiracji oraz adapta-
cji okresu wczesnochrześcijańskiego, który najmocniej formował się 
pod wpływem praeparatio evangelica, czyli teologii kultury helleń-
skiej oraz judaizmu diasporowego.  

Najwybitniejszym autorem potwierdzającym tę tezę jest życie i 
działalność Klemensa Aleksandryjskiego (apostolski Kościół alek-
sandryjski), o którym Henryk Pietras SJ, pisze: 

Zgodnie z własną formacją, a również tradycją miasta, w któ-
rym się znalazł, Klemens bardzo wysoko cenił filozofię. Uważał, że 
była ona przygotowaniem Greków na przyjście Chrystusa, jak Stary 
Testament był przygotowaniem dla Żydów. W teologii, zwłaszcza w 
chrystologii, Klemens nie oddala się zbytnio od terminologicznych 
ustaleń Filona. Także dla niego Logos jest najwspanialszym obja-
wieniem Boga6. 

Centrum kształtującego się chrześcijaństwa wschodniego była 
niewątpliwie Aleksandria. Ogromne miasto portowe, gdzie przecina-
ły się nie tylko handlowe szlaki, ale również dokonywała się twórcza 
wymiana myśli. To tutaj, na gruncie kultury hellenistycznej, miasta 
założonego przez Aleksandra Wielkiego, rozwijała się i kwitła dyna-

                                                 
5 M. Manikowski, Synteza myśli bizantyjskiej: Grzegorz Palamas, 

PRINCIPIA, t.16-17/ 1996 - 1997, s.200. 
6 H. Pietras, Wprowadzenie, [w:] Orygenes, O zasadach, tłum. i oprac. 

St. Kalinkowski, Kraków 1996, s.27. 
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stia Ptolemeuszy. Uwieńczeniem jej kulturotwórczej działalności 
było założenie słynnego Museionu i ogromnej biblioteki przez Pto-
lemeusza II Philadelphosa w III wieku przed Chrystusem. Tutaj spo-
tykali się i wiedli ze sobą spory greccy filozofowie z mędrcami ży-
dowskimi, żyjącymi w diasporze. Tutaj wreszcie doprowadzono do 
przekładu Biblii na język grecki, tzw. Septuaginty, co przyczyniło się 
z kolei do nawrócenie wielu pogan na monoteizm.  

W Aleksandrii tuż po Chrystusie, następuje rozwój szkół kate-
chetycznych, których celem było przede wszystkim: 

1.  odpowiednie wykształcenie katechumenów zgodne z 
zasadami biblijnymi oraz chrystianizmu; 

2.  wychowanie, a więc praktyczne zastosowanie 
chrześcijańskiej moralności w życiu codziennym; 

3.  stworzenie bazy przeciwstawiającej się wszelkim herezjom, 
w tym zwłaszcza sektom gnostyckim, dywersyfikującym naukę 
Jezusa Chrystusa, tj. adaptującym ją dla własnych potrzeb oraz 
partykularnych celów. 

Pierwszym kierownikiem takiej szkoły był filozof Pantajnos, o 
którym Euzebiusz z Cezarei pisze między innymi: 

(1) Tamtejszą szkołą wiernych kierował wówczas człowiek 
bardzo sławny z powodu swego wykształcenia, o imieniu Pantajnos 
(...), który wyszedł ze szkoły filozoficznej tak zwanych stoików. 

(2) Mówią, że pałał tak szczerym zapałem dla słowa Bożego, 
że stał się głosicielem Ewangelii Chrystusa wśród ludów Wschodu i 
dotarł aż do Indii7. 

Co znamienne, już u genezy funkcjonowania tych szkół8, pro-
wadzący je filozofowie wskazywali, że podstawową kategorią pozo-
staje człowiek w relacji z Bogiem – w ten sposób etycyzacja filozofii 
(stoicyzm) zostawała pogłębiona przez wymiar religijny (Ewange-
lia). Nadawało to krzewionym dotąd wartościom takim jak cnota, 
męstwo, heroizm waloru teologalnego, przez co tym silniej mogły 
one oddziaływać na kształtującą się moralność wychowanków tych 
ośrodków. 

                                                 
7 Euzebiusz z Cezarei, Historia Kościelna, V, 10: tłum. A. Caba, na pod-

stawie tłumaczenia A. Lisieckiego, oprac. H. Pietras, Kraków 2013, s. 333. 
8 Zob. przypis 3 [w:] Euzebiusz z Cezarei, ibidem, s. 332-333. 
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Obok działalności stricte katechetycznej, program szkoły, ma-
jącej charakter często prywatny – didaskaleion (od didaska-
los/nauczyciel) – obok nauki chrześcijańskiej zawierał elementy 
ówczesnej filozofii (poza epikureizmem, jaki uważano za przejaw 
skrajnego ludzkiego egoizmu i bezbożnictwa).  

Po Pantajnosie przełożonym didaskaleionu został Klemens 
Aleksandryjski, który pełnił tę funkcję do śmierci swego poprzedni-
ka, to jest przez kilka lat, do 200 roku. Dzięki temu mógł on bezpo-
średnio poznać problemy i zagrożenia, z jakimi borykały się ówcze-
sne środowiska wczesnochrześcijańskie. Przede wszystkim należały 
do nich niezrozumienie nauki Chrystusa przez pogan, a także prze-
inaczanie jej przesłania oraz ataki ze strony heretyków.  

Euzebiusz z Cezarei tak wspomina jego działalność w „Historii 
kościelnej”: 

(1) W tych samych czasach w Aleksandrii słynął również inny 
człowiek zajmujący się zgłębianiem Pisma Świętego, Klemens, 
imiennik owego dawnego biskupa rzymskiego i ucznia apostołów. 

(2) W swych Zarysach wymienia on z imienia Pantajnosa jako 
swego nauczyciela i wydaje mi się, że mówi o nim także w pierwszej 
księdze swych Kobierców (...)9. 

„Kobierce” w 8 księgach, to opus magnum Klemensa Alek-
sandryjskiego (obok „Zachęty zwróconej do Hellenów”, „Wycho-
wawcy” czy „Wypisów z Theodota”), których pełny tytuł brzmi: 
„Kobierce zapisków gnostycznych według prawdziwej filozofii”. W 
tłumaczeniach zamienia się wyraz „gnostycznych” na „filozoficz-
nych”, zaś „filozofii” na wyraz „wiedzy”. I tak w wydaniu polskim 
mamy: „Kobierce zapisków filozoficznych dotyczących prawdziwej 
wiedzy”. Skąd taka zamiana? Wydaje się, że z prostego powodu, a 
mianowicie wyraz „gnostyczny” kojarzy się przede wszystkim z 
heretyckimi sektami, z jakimi zresztą Klemens niestrudzenie walczy-
ł, i stąd właściwiej jest zastąpić go epitetem „filozoficznych”. Należy 
jednak pamiętać, że chrześcijański apologeta rozumiał zupełnie ina-
czej znaczenie tego słowa, sięgał do źródłosłowu i greckiej tradycji, 
gdzie wyraz gnostyczny jako gnosis oznaczał „wiedzę” – wiedzę, 
którą Klemens rozpatrywał w perspektywie Objawienia.  

                                                 
9 Euzebiusz z Cezarei, ibidem, V, 11, s. 335. 
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Autor następująco wyjaśnia nadanie swemu dziełu tytułu „Ko-
bierce”: Zapiski moje (...), zaplanowałem jako budowę wielowątko-
wą (o czym świadczy sama nazwa), przechodzącą bez przerwy od 
jednego problemu do drugiego, a nieraz podsuwającą zupełne inne 
znaczenie w konkretnym układzie słownym niż to, na które pozornie 
wskazują wyrazy (...). Albowiem moje pismo znajdzie tylko jednego 
czytelnika, który je zrozumie. Tego mianowicie, kto jest w stanie 
prowadzić poszukiwania w sposób rozumny, Kobierce pomagają do 
przypomnienia sobie prawdy i do jasnego jej wyrażenia. I my więc 
winniśmy coś niecoś ze swej strony dopracować i przemyśleć to i 
owo ponadto, bo przecież i podróżnym, ruszającym w drogę niezna-
ną, wystarczy tylko wskazać kierunek drogi. Ale odtąd muszą już iść 
sami i sami szukać dalszej drogi10. 

Owo „przypomnienie sobie prawdy” odwołuje się do platoń-
skiej anamnesis. Podstawowym zadaniem człowieka jest w trakcie 
poszukiwania prawdy, dokonać wysiłku odpomnienia w sobie jej 
pełni. Ponadto każdy miłośnik mądrości jest poszukującym wędrow-
cem/perypatetykiem tego, co prawdziwe.  

Następnie Euzebiusz z Cezarei, zauważa: 
(4)W swych Kobiercach nie ogranicza się do samej tylko tka-

niny wziętej z Pisma Świętego, ale wplata także odpowiednie, jego 
zdaniem, słowa pisarzy greckich i prezentuje powszechnie znane 
poglądy Greków i barbarzyńców11. 

Z tej przebogatej „tkaniny” spróbujemy „wypleść” tematy ru-
dymentarne dla przygotowania się na przyjęcie Dobrej Nowiny, a 
mianowicie są to: 

1.  Filozofowie i szkoły hellenistyczne jako praeparatio 
evangelica 

2.  Judaizm diasporowy jako praeparatio evangelica 
3.  Etyka helleńska jako praeparatio evangelica wobec 

objawionej etyki chrześcijańskiej 
Klemens spośród filozofów hellenistycznych najwięcej miej-

sca poświęca Platonowi oraz jego Akademii, a także Zenonowi oraz 
jego Stoi. Już na początku „Kobierców”, we fragmencie pod wiele 

                                                 
10 Klemens Aleksandryjski, Kobierce, IV, 4, 1: t. 1, s.299. 
11 Euzebiusz z Cezarei, ibidem, VI, 13, s. 407. 
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znaczącym tytułem „Sam Bóg ustanowił filozofię jako wstęp do 
świadomej wiary”, stwierdza: 

Przed przyjściem na świat Pana filozofia była niezbędna dla 
Hellenów, aby ich prowadzić ku sprawiedliwości. Teraz natomiast 
przydaje się do tego, aby ich prowadzić ku bojaźni Bożej. Stanowi 
więc wstępne przygotowanie do wiary dla tych umysłów, które pra-
gną ją zdobyć poprzez dowody. „Bo noga twoja – jak mówi Pismo – 
nie zawadzi o nic”, jeśli Opatrzności powierzasz wszystko, co dobre, 
bez względu na to, czy pochodzi ono od Hellenów, czy od nas. 
Wszelakiego dobra sprawcą jest tylko Bóg, w jednym przypadku 
bezpośrednio i pierwszoplanowo, jak w odniesieniu do Starego i 
Nowego Testamentu, w innych pośrednio i przez następstwa, jak w 
zastosowaniu do filozofii. Być może nawet, że filozofia została dana 
Hellenom bezpośrednio i celowo, zanim jeszcze Pan ich także powo-
łał. Bo przecież i ona prowadziła żywioł helleński do Chrystusa, 
podobnie jak Prawo prowadziło do Niego Hebrajczyków. A więc 
filozofia pełni funkcję przygotowawczą, toruje drogę temu, którego 
Chrystus z kolei doprowadza do doskonałości12. 

Apologeta w tym miejscu nie neguje przeszłości, kultury, a 
zwłaszcza filozofów greckich, wręcz przeciwnie, wpisuje ich historię 
oraz myśl w plany historiozbawcze samego Boga, dziejów Objawie-
nia, którego najpełniejszym wyrazem jest postać Jezusa Chrystusa. 
Przyrównuje ich zadanie do roli Żydów, jaką ci poprzez swoją histo-
rię i Mojżeszowe Prawo nadane przez Boga, odegrali w oczekiwaniu 
na Mesjasza.  

Mądrość, rozum, wiedza Greków mają ponadto nie tylko cha-
rakter epistemologiczny, ale także aksjologiczny, wiodą bowiem ku 
temu, co sprawiedliwe i dobre – ku pełni jaką jest Chrystus. Stąd 
wynika przekonanie, że etyka, wartości według jakich powinien po-
stępować każdy człowiek, znajdują własną genezę nie w prawach 
czy obyczajach ludzkich, lecz ich źródłem jest moc Słowa Bożego. A 
zatem ich przestrzeganie oraz uszanowanie łączy człowieka z tym, 
co Transcendentne, wykraczające poza doczesność ziemską. W ta-
kiej perspektywie zarówno przeszłość, teraźniejszość, jak i przy-
szłość są na wskroś przeniknięte obecnością Boską. Dlatego nie jest 

                                                 
12 Klemens Aleksandryjski, ibidem, V, 28, 1, : t.1, s. 20. 
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przypadkiem to, że Bóg powołał do istnienia teologów greckich, 
którzy swoimi dziełami przygotowali drogę chrześcijaństwu.  

Na szczególne rolę wychowawczą episteme jako paidei w for-
mowaniu duchowym człowieka, wskazuje w swoich wykładach 
Werner Jaeger 13. Wiedza i wychowanie, poznanie i moralność są ze 
sobą nierozerwalnie związane. Mądrość staje się cnotą, kierującą 
życiem ludzkim.  

Jaeger dostrzega w myśli greckiej przygotowanie gruntu pod 
myśl chrześcijańską, kiedy pisze: 

Jeśli ciągłość starożytnej tradycji greckiej w Europie nigdy nie 
została całkowicie zerwana, zawdzięczamy to faktowi, że tradycję tę 
utrzymywała przy życiu grecka filozofia. Nie byłoby to jednak moż-
liwe, gdyby ta sama filozofia, jako theologia naturalis, nie posłużyła 
za podstawę dla theologia supernaturalis chrześcijaństwa14. 

Wybitny badacz sytuuje w swoich wykładach procesy stricte 
filozoficzne w wymiarze religijnym, albowiem myśl uzyskawszy 
status teologiczny, staje się bezpośrednim odniesieniem do tego, co 
Boskie, zaś wówczas ludzka mądrość nie jest wyalienowana z tego, 
co Transcendentne. Tym bardziej, że „pojęcie teologii naturalnej nie 
pojawiło się w opozycji do teologii nadprzyrodzonej – idei światu 
antycznemu nieznanej”15. Potwierdzeniem takiej relewantności ko-
munikacyjnej pomiędzy starożytnością a wczesnym chrześcijań-
stwem jest przede wszystkim idea jednego Boga. Formowała się ona 
na bazie naturalnej potrzeby myśli greckiej, przekonanej co do ist-
nienia jednego źródła/zasady rzeczywistości (por. apeiron, eleacka 
teoria jedności). W filozoficznej teologii reprezentanta znalazła ona 
w osobie Ksenofanesa. 

Jaeger pisze: Ksenofanesa koncepcja jednego Boga zawsze 
wzbudzała zainteresowanie filozofów monistycznych, ponieważ 
Ksenofanes pierwszy, jak mówi Arystoteles, głosił naukę o jedności 
najwyższej zasady (...). Pozostawał pod głębokim wrażeniem skali, 
w jakiej filozofia burzyła dawną religię (tj. politeizm, uwaga autora), 

                                                 
13 W. Jaeger, Teologia wczesnych filozofów greckich, tłum. J. Wocial, 

przedmowa J. Domański, Kraków 2007. 
14 Ibidem, s.27. 
15 Ibidem, s.27. 
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i to właśnie sprawiło, że domagał się nowej czystszej koncepcji natu-
ry bóstwa16. 

W „Kobiercach”, Klemens przytacza następujący fragment z 
poematu Ksenofanesa: Trafnie zaś dodaje Ksenofanes z Kolofonu, 
pouczając, że jeden jest tylko Bóg i to bezcielesny: Jeden jest tylko 
Bóg, wśród ludzi największy i bogów,Ani postacią do śmiertelników 
podobny ani umysłem17. 

Oczywiście o wiele ważniejszym oraz istotniejszym dla prae-
paratio evangelica jest monizm judaistyczny (diaspora). Dla Kle-
mensa wybitną w nim rolę pełnił Filon Aleksandryjski, o którym już 
Euzebiusz z Cezarei wyraża się z prawdziwą estymą: 

(2) Wówczas szeroką sławą cieszył się Filon, człowiek bardzo 
wielkiego autorytetu nie tylko wśród naszych, ale nawet wśród tych, 
którzy wywodzili się z obcej szkoły filozoficznej. Pochodził wpraw-
dzie ze starej rodziny żydowskiej, ale nie ustępował nikomu z elity 
aleksandryjskiej. 

(3) Wszyscy wiedzą, do jakiego stopnia niestrudzenie oddawał 
się pracy nad Boską i rodzimą nauką, a już nie trzeba mówić, jakie 
wykształcenie zdobył w dziedzinie filozofii i świeckich nauk; prze-
cież podobno przewyższał wszystkich współczesnych głęboką zna-
jomością filozofii platońskiej i pitagorejskiej18. 

Zwłaszcza rozważania Filona, dotyczące Logosu jako najdo-
skonalszego pośrednika pomiędzy Bogiem a ludźmi, stały się praw-
dziwym źródłem inspiracji dla Klemensa.  

Ponadto apologeta docenia ważność dramatycznych perypetii 
Hebrajczyków, bez których nie byłoby proroków – ich profetyzm 
przenikał dzieje na wskroś, w oczekiwaniu na Pomazańca. Podkreśla 
również długowieczność Narodu Wybranego: Od tych wszystkich 
ludów (Hellenów, Indów, Scytów, Germanów, uwaga autora) o wiele 
starsze jest plemię Judejczyków. A fakt, że filozofia judejska przez 
to właśnie, że została spisana, dała dopiero impuls do powstania 
filozofii helleńskiej, wykazuje szczegółowo pitagorejczyk Filon, nie 

                                                 
16 Ibidem, s. 102 – 107. 
17 Klemens Aleksandryjski, ibidem, V, 109, 1: t.2, s. 85. 
18 Euzebiusz z Cezarei, ibidem, II, 4, s.89. 
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mówiąc już o perypatetyku Arystobulosie i wielu innych, żeby nie 
tracić czasu na wymienianiu po nazwisku19. 

Tutaj jednoznacznie Klemens wskazuje na kulturowe wpływy 
myśli żydowskiej na myśl grecką, wspomagając się autorytetem 
Filona. Legitymizuje to religijnie oraz moralnie filozofię helleńską, 
będącą dynamicznym ogniwem pomiędzy judaizmem a chrześcijań-
stwem. Wszakże Henryk Pietras SJ najwyraźniejszą filonizację myśli 
Klemensa widzi na obszarze dotyczącym Logosu: W teologii, 
zwłaszcza w chrystologii, Klemens nie oddala się zbytnio od termi-
nologicznych ustaleń Filona. Także dla niego Logos jest najwspa-
nialszym objawieniem Boga. Także podobnie jak u Filona badacze 
odczytują jego ujęcie stadiów egzystencji Logosu20. 

Jednak: Jako chrześcijanin wierzy we wcielenie Logosu i pró-
buje wyjaśnić, jak ono mogło się odbyć w świetle tradycyjnych faz 
istnienia Logosu21. 

Warto dla potwierdzenia tych wywodów przytoczyć fragment 
z „Excerpta ex Theodoto” („Wypisy z Theodota”), Klemensa, gdzie 
czytamy: 

19. (1) „A Logos stał się ciałem”: nie tylko stając się człowie-
kiem w momencie zstąpienia na ziemię, lecz jeszcze w Początku, 
kiedy Logos w swej tożsamości, stał się Synem przez odgraniczenie 
się od <Ojca>, a nie przez własną substancję. 

(2) <Logos> stał się ciałem, działając wcześniej przez proro-
ków. A Zbawca jest nazwany „dzieckiem” Logosu w swojej tożsa-
mości. Stąd „na początku był Logos, a Logos był u Boga” i „w Nim 
było życie”; albo też życie, to Zbawca. 

(3) Paweł ogłaszając, by „przyoblec człowieka nowego, stwo-
rzonego według Boga”, zdaje się mówić: „wierz w Tego, który został 
stworzony według Boga”, na wzór Logosu, który jest w Bogu. Wy-
rażenie „stworzony według Boga” może wskazywać na termin po-

                                                 
19 Klemens Aleksandryjski, ibidem, I, 72, 4: t.1 , s. 53. 
20 H. Piertas, ibidem, s.27. 
21 Ibidem, s.28. 
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stępu wobec którego człowiek powinien zdążać, podobnie jak w 
stwierdzeniu: „osiągnij cel do jakiego zostałeś stworzony”22. 

Słowo/Logos/Chrystus wskazuje nam jedyną drogę prawdy, 
jedyną drogę postępu, jaką powinniśmy wybrać, ponieważ zostali-
śmy stworzeni po to, aby osiągnąć cel, którym jest jedność z Bo-
giem. A zatem nasze postępowanie, moralność chrześcijańska we-
dług jakiej powinniśmy żyć, za źródło oraz cel ma samego Boga. 
Stąd Prawo/wartość etyczna uzyskują najwyższą rangę, jaką dotąd 
otrzymała ludzkość, ponieważ przenika je miłość, dobro i pojednanie 
z Panem.  

Także ów etycyzacyjny aspekt Logosu, mocno wyróżnia u Filona 
badacz judaistyczny, Edmund Stein, gdy pisze: Ważność stosunku logo-
sa do człowieka zasadza się głównie na etyczno – religijnych funkcjach 
logosa. Logos daje człowiekowi świadomość dobra i zła, jest on kapła-
nem w przybytku naszej duszy i naszem sumieniem (...). Logos – kapłan 
uskutecznia więc oczyszczenie (khatarsis) duszy ludzkiej (...). U Filona 
jest on czemś pośrednim między bogiem a człowiekiem. Ta oczyszcza-
jąca czynność logosa rozciąga się oczywiście na wszystkich ludzi, a 
religia żydowska nie jest warunkiem zbawienia. Etyczny logos, będąc 
zarazem logosem kosmicznym, zachował tendencje uniwersalne (...), 
obejmuje całą ludzkość i świat cały23. Uniwersalność etycznego Logosu 
zostaje zdecydowanie wyeksponowana w ostatnich księgach „Kobier-
ców”: Szósty i zaraz po nim siódmy Kobierzec moich zapisków gno-
stycznych według „prawdziwej filozofii” przedstawią, w sposób jak 
najbardziej wierny, na ile mnie tylko stać, wykład moralności w tych 
księgach zmierzający już ku końcowi oraz wyłożą zasady całego życia 
gnostyka mędrca24. 

Apologetyk ujawnia najgłębszą intencję „swoich zapisków”, a 
mianowicie stworzenie kodeksu właściwego postępowania. Jego 
reprezentantem jest postać gnostyka( tu: mędrca, uczonego), który 
poprzez mądrość/wiedzę oraz wiarę i wierność nauce Chrystusa, 

                                                 
22 Klemens Aleksandryjski, Wypisy z Theodota, tłum, wstęp i przypisy 

P. Siejkowski, I, 19, s. 38 - 39. 
23 E. Stein, Filon z Aleksandrji. Człowiek, dzieła i nauka filozoficzna, 

Warszawa 1931, s.102. 
24 Klemens Aleksandryjski, Kobierce, dz. cyt., VI, 1, 1: t.2, s. 105. 
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staje się wzorem parenetycznym, dla którego najważniejszym celem 
w życiu jest „stać się jak najpodobniejszym do Boga i Jego Syna”25. 
Żadna wartość, w tym nawet greckie arete, nie posiadały dotąd ta-
kiego potencjału moralnego, gdyż zawiera on w sobie nie tylko pra-
xis, ale przede wszystkim obietnicę zbawienia.  

Klemens oznajmia: Oto zadanie życiowe doskonałego gnosty-
ka: obcowanie z Bogiem za pośrednictwem Wielkiego Arcykapłana, 
stawanie się podobnym Panu, w miarę swych możliwości, poprzez 
całą służbę ku czci Boga, ta służba zmierza do zbawienia człowieka, 
który jest w stanie ją pełnić dzięki troskliwości dobroczynnego dzia-
łania Bożego względem nas, dzięki Jego świadczeniom, przekazowi 
nauki, dzięki Jego czynnej życzliwości26. 

W swoim postępowaniu każdy chrześcijanin nie pozostaje 
sam, albowiem nieodłącznie towarzyszy mu Łaska Pana, za sprawą 
której jesteśmy wzmocnieni w naszym trudzie, i za sprawą której 
zmazany zostaje grzech. Musimy być jednak otwarci na działanie tej 
Łaski. Temu służą: 

1.  Zbożność 
2.  Sprawowanie silnej władzy nad popędami 
3.  Bycie władcą samego siebie i wszystkiego w sobie 
4.  Głębokie i stałe zrozumienie dla wiedzy Bożej (scientia 

divina), która jako jedyna zbliża do prawdy 
5.  Rozumność, wykorzystywana dla zdobywania mądrości i 

sprawiedliwości 
6.  Męstwo, opierające się pochlebstwom lub naganom 
7.  Wierność przykazaniom Bożym, samemu sobie i bliźnim27. 
Owe peri archon (zasady) są wyrazem najpierwotniejszego 

istnienia w nas Boga, albowiem „gdyby naszych pojęć nie poprze-
dzała i nie była w nich stale obecna idea Boga (...), to w końcu 
wszystkie oczyszczenia, jakim pojęcia te poddajemy, aby myśleć o 
Bogu w sposób właściwy, nie byłyby przydatne do niczego (...). 
Poprzedzając bowiem wszystkie nasze pojęcia, jakkolwiek nie dając 

                                                 
25 Klemens Aleksandryjski, ibidem, VII, 13, 2 ,t.2, s.226. 
26 Klemens Aleksandryjski, ibidem, VII, 13, 1, t.2, s. 226 - 227. 
27 Por. Klemens Aleksandryjski, Kobierce, VII, 16, 1 – 21, 1, t. 2, s. 

228 - 232 
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się bez nich pojąć, nie dając się bez nich logicznie usprawiedliwić, 
żyje w nas tajemniczo od samego początku idea Boga. Sprawuje ona 
władzę nad wszystkimi naszymi zaprzeczeniami i krytykami, podob-
nie jak słowo, którego się szuka, które się zna, nie mogąc go wypo-
wiedzieć, wyłącza wszystkie inne słowa nasuwające się umysłowi”28. 

 
Streszczenie 
Celem artykułu jest wykazanie relewantnej funkcji wartościującej 

złożony obszar praeparatio evangelica (przygotowanie ewangeliczne, 
termin użyty przez Euzebiusza z Cezarei) od teologii wczesnych filozo-
fów greckich (Ksenofanes – Heraklit – Anaksagoras/wykłady Wernera 
Jaegera) poprzez logosofię Filona z Aleksandrii (w ujęciu Edmunda Ste-
ina) aż do rozumienia praeparatio evangelica przez Klemensa Aleksan-
dryjskiego („Wypisy z Theodota”, „Kobierce”), w perspektywie wzrasta-
jącej świadomości historiozbawczej człowieka. Zaprezentowane zjawiska 
oraz procesy kulturotwórcze, którego reprezentantami są przywołani auto-
rzy oraz ich dzieła, nadają kondycji ludzkiej coraz bardziej teologalny 
charakter, a przez to aksjologizują w nowym znaczeniu relację człowiek – 
scientia divina, człowiek – Logos, człowiek – Bóg, czego ukoronowa-
niem jest osoba Jezusa Chrystusa w świetle której, ów okres przedchrze-
ścijański nabiera głębszego i teleologicznego wymiaru. W ten sposób 
zostaje także zachowana ciągłość/odpowiedniość statusu ludzi żyjących 
przed chrześcijaństwem oraz tych, którzy są świadkami Objawienia Bo-
żego w osobie Zbawiciela, promieniującym na świat w misterium pas-
chalnym. Zbawcza obecność Chrystusa okazuje się wartością uniwersali-
zującą egzystencję człowieka w dziedzictwie kulturowym praeparatio 
evangelica. 

Słowa – klucze: aksjologia, Bóg, człowiek, chrześcijaństwo, dzie-
dzictwo kulturowe, Jezus Chrystus, Kościół, praeparatio evangelica 

 
Abstract: 
Axiological dimension praeparatio evangelica 
The aim of this article is to demonstrate the value-relevant 

published feature complex area praeparatio evangelica (preparation 

                                                 
28 H. De Lubac, cyt. za: H. U von Balthasar, Teologika. Prawda Boga, 

t.2, tłum. J. Zychowicz, Kraków 2004, s.89- 90. 
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of the Gospel, the term used by Eusebius of Caesarea) from the the-
ology of early Greek philosophers (Xenophanes - Heraclitus - 
Anaxagoras / lectures Werner Jaeger) by logosophy Philo of Alexan-
dria (in terms of Edmund Stein) until to understand praeparatio 
evangelica by Clement of Alexandria. Presented phenomenon and 
cultural processes that are summoned representatives of authors and 
their works, give the human condition more and more theological in 
nature. Through this new value the importance of the relationship 
man - scientia divina, man - Logos, man - God, which culminates in 
the person of Jesus Christ. Saving presence of Christ proves the 
value of universalizing human existence in the cultural heritage pra-
eparatio evangelica. 

Words - keys: axiology, God, man, Christianity, cultural heri-
tage, Jesus Christ, the Church, praeparatio evangelica 
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Dariusz Kolano (KU) 

 
Wartość choroby i cierpienia 

 
Niniejszy artykuł odnosi się do postawy ludzi chorych wobec 

własnego cierpienia oraz samej choroby jako wartości w świetle 
aksjologii chrześcijańskiej. Samo pojęcie „postawy” jest konstruk-
tem czysto teoretycznym i nie można go indykować w sensie fizycz-
nym. Dlatego też wiedza na temat postaw, zarówno ludzi chorych, 
jak i opinii teoretycznych czerpana jest z wnioskowania, obserwacji, 
a nade wszystko podstaw filozoficzno - religijnych, zwłaszcza w 
ujęciu katolickiego personalizmu spojrzenia na osobę. Wiedza ta też 
czerpana jest z wnioskowania obserwacyjnego reakcji na pewien 
rodzaj bodźców w oparciu o werbalne wskaźniki1. Próba oceny po-
staw wobec choroby osoby nią dotkniętej wiąże się z koniecznością 
podziału reakcji na pewne etapy.  

Badacze problematyki zachorowań zauważyli, iż pierwszy etap 
związany jest z zaskoczeniem związanym z faktem zachorowania, 
oczekiwaniem na diagnozę, ostateczny werdykt i prognozy w nie-
uniknionym cyklu leczenia. Cechuje go często niecierpliwość, lęk, 
obawa, rozdrażnienie powodujące niekiedy stres i znerwicowanie2. 
Drugim etapem jest poszukiwanie równowagi. Osoba chora próbuje 
znaleźć jakieś wyjście z trudnej sytuacji. Powoli dochodzi do głosu 
racjonalne podejście do problemu choroby, rozsądek, rozumowanie, 
refleksja i analiza. Pojawiają się cechy pozytywne, obojętne lub ne-
gatywne. Postawa negatywna charakteryzuje się otwarciem na 
„ustawienie się” dzięki chorobie, czyli wykorzystywaniem miłości 
bliskich jej osób, życzliwości, egoistycznym korzystaniem z przywi-
lejów i środków kosztem innych ludzi3. Przeciwne do nijakiego i 
negatywnego stylu jest pozytywne poszukiwanie równowagi. Prze-
                                                 

1 Por. S. Mika, Wstęp do psychologii społecznej, PWN, Warszawa 
1972, s. 12. 

2 Por. K. Osińska (red.), Refleksje nad etyką lekarską, Wydawnictwo 
Archidiecezji Warszawskiej. Warszawa 1990, s., 45-47. 

3 Por. K. Osińska, Twórcza obecność chorych, PAX, Warszawa 1983, 
s. 22-23. 
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jawia się ono w dążeniu do opanowania siebie, zharmonizowania i 
uspokojenie. Zaczynają pojawiać się działania nastawione na cel, 
przemyślane, zmierzające do odzyskania zdrowia, powrotu do pracy, 
realizowania swoich ról społecznych - mimo choroby4. Postawa ni-
jaka to – „niech się dzieje, co chce”, „nic mnie nie obchodzi” - chce 
mieć tylko święty spokój. Nijaki sposób poszukiwani równowagi 
można streścić w stwierdzeniu „jakoś to będzie”. Pacjent gubi się w 
wątpliwościach, w efekcie stając się „nijakim”. Ludzie negatywnie 
lub nijako poszukujący informacji nie widzą możliwości rozwoju 
swojej osobowości, gubią się i trwają w pozornej równowadze. Cię-
żar ich choroby staje się większy, dręczący i może nabierać cech 
porażki życiowej5. 

Człowiek może podejść do swego cierpienia jako wyzwania. Na-
biera ona wtedy wymiaru głębszego i staje się inspiracją działania nie 
tylko we „własnej” sprawie ale także pozwala na otwieranie się na cier-
pienie innych. Wobec własnej choroby podejmuje postawę wyzwania, 
gotowy do podejmowania wyrzeczeń, walki, przeszkody, którą musi 
przezwyciężyć. To także potraktowanie choroby jako wroga, którego za 
wszelką cenę należy pokonać. Dla wielu osób choroba może jawić się 
jako kara, zasłużona lub nie, ale pociągająca za sobą konsekwencje w 
życiu moralnym. Chory może biernie poddać się losowi albo podjąć się 
wysiłku zmiany norm moralnych w swoim dotychczasowym życiu. 
Wiąże się to często ze zmianą widzenia świata, a dokonywana retro-
spekcja w obliczu cierpienia może przynieść efekt matanoi – zupełnej 
zmiany świadomości i postępowania, włącznie ze stosunkiem do Boga 
(nawrócenie lub utrata wiary).  

To jakie znaczenie nadaje człowiek swojej chorobie decyduje 
często o przebiegu choroby, skuteczności jej leczenia czy godnego 
przeżywania tego okresu, nawet w sytuacji nieuchronnej utraty 
sprawności czy życia. Nie jest to jednak przedmiotem rozważań nad 
zjawiskiem choroby jako wartości. Trzeba go rozpatrywać we kon-
tekście aksjologicznym, w kontekście stosunków interpersonalnych 
ukierunkowanych na wrażliwość i poszukiwanie sensu w świado-
mym doświadczaniu cierpienia. 

                                                 
4 Por. , tamże, s. 25. 
5 K. Osińska, tamże, s. 24. 
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Jednym z podstawowych warunków w życiu nie tylko osoby 
cierpiącej jest akceptacja samego siebie i stanu w jakim się znajduje. 
Owa akceptacja pozwala, mimo choroby, mieć głębokie przekonanie, 
że jego życie ma sens6. Takie jakie ono jest w danym momencie 
egzystencji, z jego stanami: fizycznym, psychicznym, emocjonalnym 
i duchowym. I chociaż daleki od kolokwialnie „bycia szczęśliwym” 
dysponuje takimi siłami duchowymi i psychicznymi (mniej może 
fizycznymi), iż może godnie przeżywać swoje życie i być pożytecz-
nym. Jako terapeuta dzieci niepełnosprawnych umysłowo, chorych, 
na co dzień spotykam się z ludzkim cierpieniem, które wcale nie 
musi być kokonem własnej ułomności, lecz przy właściwej pomocy 
ze strony osób wrażliwych na los drugiego człowieka, stawać się 
pożytecznym społecznie i w swoim wymiarze jedynym, potrzebnym 
i niezastąpionym. Postawa kreatywna w cierpieniu sprawia, że czło-
wiek chory zaczyna rozumieć siebie takim jaki jest, a nawet dostrze-
gać głęboki sens stanu w jakim się znajduje.  

Świat człowieka jest „światem” wartości. Termin „wartość” 
pochodzi od łacińskiego słowa valere, które oznacza „mieć znacze-
nie”. Jest pojęciem wieloznacznym i hierarchicznym7. Wartości „nie 
są porównywalne, nie daję się przez siebie przemnażać, są równo – 
wartościowe, równo – cenne”8. Zdrowie jest wartością nadrzędną, 
postawioną na szczycie w hierarchii wartości jednostki i społeczeń-
stwa. Jest istotnym elementem decyzyjnym, na podstawie którego 
człowiek dokonuje wyborów zachowań, będących składową jego 
stylu życia. Ale stan zdrowia człowieka w znacznej mierze zależy od 
tego, jak widzi on wartość własnego zdrowia, jaki prowadzi styl 
życia, oraz co robi w kierunku zachowania i ochrony zdrowia. Zatem 
czy utrata zdrowia, choroba może być postrzegana jako wartość? 
Czy ma znaczenie w dzisiejszym świecie zdominowanym kultem 
ciała, młodości i fizycznej atrakcyjności? Na te pytania należy szu-
                                                 

6 Por. S. Siek, Rozwój potrzeb psychicznych, mechanizmów obronnych i 
obrazu siebie, Warszawa 1984, s. 7. 

7 Zob. H. Pawlak, Problem wolności w filozofii Maxa Schelera, [w:] S. Sar-
nowski (red.), Jedność i wielość, Wydawnictwo WSP, Bydgoszcz 1996, s. 133.  

8 W. Kędzior, Nowa Ewangelizacja nadzieją dla współczesnego człowieka, 
[w:] J. Zimny, N. Nyczkało, Semper In Altum. Zawsze wzwyż, Wydawnictwo 
Katedry Pedagogiki Katolickiej LUL, Stalowa Wola 24010, ss. 627-642. 
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kać odpowiedzi tam, gdzie cierpienie miało czynnik decydujący 
rozwoju osobowości aż po szczyt człowieczeństwa – świętości. War-
tość cierpienia posiada zatem wymiar zbawczy, ale bez odniesienia 
do zbawczego cierpienia Chrystusa, zawsze będzie zgorszeniem dla 
Żydów a głupotą dla pogan, dla człowieka wierzącego mocą i mą-
drością Bożą (por. 1 Kor 1, 23-24).  

W niezwykły sposób wartość cierpienia dostrzegał św. Jan 
Paweł II. W cierpieniu dostrzegał nie tylko doczesny sens ludzkiej 
egzystencji, ale drogę do świętości. Ustanowił on Światowy Dzień 
Chorego, który znalazł swe miejsce w roku liturgicznym. Papież Tm 
samym dowartościował cierpienie nie tylko w ludzkim ale i w nad-
przyrodzonym wymiarze. W czasie swego pontyfikatu, jak żaden 
papież dotąd, pokazywał swój wyjątkowy stosunek do „cierpienia – 
krzyża”, którym został obarczony każdy chory człowiek. Fundamen-
talnym dokumentem skierowanym do ludzi chorych był opubliko-
wany w 1984 roku list apostolski „Salvifici Doloris”. Ukazał w nim 
ludzkie cierpienie jako wartość. Wyjaśnił chrześcijański sens choro-
by i związał ludzkie cierpienie z ofiarą Jezusa Chrystusa.  

Już na samym początku swego pontyfikatu zwrócił się do cho-
rych z prośbą o wspieranie. Ich cierpienie ofiarowywane za papieża 
dodawało mu sił, także wtedy, gdy sam powoli stawał się człowie-
kiem chorym i bardzo cierpiącym. Skoro sam traktował cierpienie 
jako wartość, jako coś co ma sens, to musiał to właściwie uzasadnić, 
zwłaszcza tym, którzy cierpienie postrzegali jako zło. Papież pisał: 
„(…) rzeczywistość cierpienia wywołuje pytanie o istotę zła: czym 
jest zło? Pytanie to wydaje się poniekąd nieodłączne od tematu: 
„cierpienie”. Chrześcijańska odpowiedź na to pytanie różni się od 
tej, jaką dają niektóre tradycje kulturalne i religijne, utrzymując, że 
istnienie jest złem, od którego trzeba się uwalniać. Chrześcijaństwo 
głosi zasadnicze dobro istnienia, oraz dobro tego co istnieje, wyznaje 
dobroć Stwórcy i głosi dobro stworzeń. Człowiek cierpi z powodu 
zła, które jest jakimś brakiem, ograniczeniem lub wypaczeniem do-
bra. Można by też powiedzieć, że człowiek cierpi z racji dobra, które 
nie jest jego udziałem, od którego został niejako odcięty lub którego 
sam się pozbawił. Cierpi w szczególności wówczas, kiedy to dobro – 
w normalnym porządku rzeczy – „winno” być jego udziałem, a nie 
jest”. Tak więc w rozumieniu chrześcijańskim rzeczywistość cierpie-
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nia tłumaczy się poprzez zło, które zawsze w jakiś sposób odniesione 
jest do dobra9. To odniesienie cierpienia do dobra, Jan Paweł II uka-
zywał światu, zwłaszcza ludziom nim dotkniętym, swą własną po-
stawą w sytuacji, gdy wielu uważało, iż powinien ustąpić. Kiedyś, 
znacznie wcześniej, dał już odpowiedź na te i podobne wątpliwości, 
mówiąc: „Choć istnieje cierpienie wiodące do śmierci, to w zamyśle 
Bożym istnieje także cierpienie, które prowadzi do nawrócenia i 
przemiany serca człowieka. Takie cierpienie (…) staje się przyczyną 
i źródłem radości, ponieważ rodzi życie i pokój”10.  

Cierpienie w sensie pojęciowym posiada znacznie większą 
zawartość niż pojęcie choroby, niepełnosprawności, kalectwa fizycz-
nego – utożsamiane z bólem. Obok cierpienia fizycznego istnieje 
cierpienie psychiczno-duchowe. „Psychologia uznaje powszechność, 
a nawet nieuchronność cierpienia w ludzkim życiu11. Viktor Frank, 
psychiatra i psychoterapeuta austriacki, więzień obozu koncentracyj-
nego Auschwitz, twórca humanizmu psychologicznego, postrzegał 
cierpienie jako stały składnik triady: śmierć – cierpienie - wina12. 
Podobnym tonie wypowiedział się Jan Paweł II w cytowanym wyżej 
liście apostolskim Salvifici Dolores z 1984r. Pisał, iż „(…) Cierpie-
nie zdaje się przynależeć do transcendencji człowieka: jest jednym z 
tych punktów, w których człowiek zostaje niejako „skazany” na to, 
aby przerastał samego siebie – i zostaje do tego w tajemniczy sposób 
wezwany”13. W wypowiedziach o cierpieniu, które były przez lata 
systematycznie rozwijane, papież formułował zasady, które stawały 
się głównymi podstawami jego nauczania o cierpieniu. Mówił mię-
dzy innymi, że „w cierpieniu człowieka odzwierciedla się jego wiel-
kość. Cierpienie wyraża pewien „paradoks słabości i mocy”14. Lu-

                                                 
9 Jan Paweł II, List Apostolski Salvifici Dolores, Libreria Editrice 

Vaticana, Rzym 1984, nr 7. 
10 Jan Paweł II, Orędzie na III Światowy Dzień Chorego 1995 r., 

„L’Osservatore Romano”, wyd. pol. 1995, nr1, s. 11.  
11 J. Z. Ryn, Jan Paweł II: katecheza cierpienia i umierania, Kraków 

2005, s. 17. 
12 Por. V. E. Frankl, Homo patiens, tłum. R. Czarnecki, J. Morawski, 

Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1976, s. 17. 
13 Jan Paweł II, Salvifici Dolores, tamże, nr 8. 
14 Tamże, nr 23. 
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dziom wątpiącym i słabym psychicznie w swej chorobie papież 
wskazywał na moc ludzkiego cierpienia złączonego z modlitwą. 
Ukazywał go jako próbę wytrwałości, cierpliwości i nadziei. W ten 
sposób Jan Paweł II przeżywał własną chorobę, cierpienie dzięki 
któremu doświadczył wielkiej łaski, gdyż dzięki niemu mógł dać 
świadectwo ze swego życia. 

Doświadczenie cierpienia poza ludzkim wymiarem, miało dla 
Jana Pawła II wymiar Bożego doświadczenia. „Cały pontyfikat Jana 
Pawła II jawi się jako droga przez cierpienie, jako krzyż. Możemy 
mówić o pontyfikacie cierpienia, którego kulminację mogliśmy ob-
serwować do ostatniego dnia jego posługi apostolskiej”15. Swym 
cierpieniem Jan Paweł II wskazywał również na jego społeczny wy-
miar. Był przykładem nie tylko dla ludzi chorych, ale wszystkich, 
którym cierpienie ludzkie nie jest obojętne. Wszystkim tym, którzy 
bezpośrednio współuczestniczą w cierpieniu innych. Kierując swoje 
słowa do lekarzy, pielęgniarek, sanitariuszy, pracowników różnych 
instytucji zajmującymi się chorym, niepełnosprawnym człowiekiem, 
papież chciał, by każdy człowiek „dobrej woli” nie omijał osoby 
cierpiącej, nie bał się spotkania z nim, lecz był obecny nawet tam, 
skąd chciałby po prostu uciec16. Postawa ta powinna także cechować 
pedagogów, zwłaszcza tych, których praca ściśle łączy się z ludzką 
niepełnosprawnością. 

Autor, jako olinofrenopedagog od lat na co dzień spotyka się 
bezpośrednio z cierpieniem ludzi młodych. Dzieci i młodzieży. Są 
chwile, kiedy chce się powiedzieć: dosyć! Uciec, zmienić zawód, 
zwłaszcza w polskiej rzeczywistości polityczno-ekonomicznej. Z 
pomocą w najtrudniejszych chwilach przychodzą słowa Chrystusa: 
„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Wszystko co uczyniliście 
jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 
25, 40). Pracując z osobami niepełnosprawnymi musimy widzieć 
przede wszystkim osoby pełnowartościowe, posiadające dodatkowo 

                                                 
15 J. Z. Ryn, dz. cyt., s. 21. 
16 Por. Jan Paweł II, Przemówienie w czasie modlitwy Anioł Pański. 

Castel Gandolfo 29 VII 1979, Módlmy się za ludzi cierpiących, [w:] Anioł 
Pański z Papieżem Janem Pawłem II, t. I. S. Dziwisz, J. Kowalczyk, T. 
Rakoczy (red.), Liberia Editrice Vaticana 1982, s. 113-115. 
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to szczególne znamię, jakim jest ich choroba – znamię krzyża Chry-
stusa. Jest to nie tylko spełnienie Chrystusowego przykazania miło-
ści, ale także samowychowanie ku świętości poprzez udział w cier-
pieniu drugiego człowieka. To trudny dla wielu do zrozumienia i 
zaakceptowania sposób samowychowania. Niekiedy nawet dla osób 
najbliższych. Ale jest to przede wszystkim realizacja tego, co Jan 
Paweł II nazywał „promowaniem kultury życia”17. Praca pedago-
giczna z chorymi i niepełnosprawnymi to nie tylko akt na wskroś 
humanitarny, ale realizacja ewangelicznego posłania dla każdego, 
kto chce pójść za Nim. Wiar opiekunów, pedagogów zaświadczana 
uczynkami miłosierdzia ma być, i jest umocnieniem, pocieszeniem i 
dawaniem nadziei chorym. Pomaga niekiedy zrozumieć i zaakcep-
tować im swoje cierpienie. Jej brak przynosi jeszcze większą udrękę 
i bezsens cierpienia, kończącego się niekiedy decyzją o jego prze-
rwaniu. Doskonale rozumiał to Jan Paweł II, przestrzegając przed 
postawą obojętną czy wprost ateistyczną tych, którzy zostali do cho-
rych posłani. Papież mówił: „Kryzys wiary, widoczny zwłaszcza w 
społeczeństwach zsekularyzowanych staje się jeszcze jedną poważną 
przyczyną cierpienia, ponieważ odbiera człowiekowi umiejętność 
dostrzegania zbawczego sensu cierpienia, i pozbawia go pociechy 
płynącej z eschatologicznej nadziei”18. Pedagog niepełnosprawnych i 
chorych to według autorytetów katolickiej pedagogiki inspirander, 
który „uporczywie trzyma się wartości chrześcijańskich, stawia nie 
tylko uczniom, ale i sobie ambitne cele oraz wysokie wymagania, 
dotyczące rozwoju integralności życia”19. Pedagog katolicki jako 
członek Kościoła, który zawsze szedł i wychodzi naprzeciw osobom 
chorym i cierpiącym, niesie im nie tylko wiedzę, umiejętności, czy 
opiekę ale przede wszystkim niesie wsparcie i nadzieję. Nie się im 
Chrystusa sobą. Ta postawa „kształtowana jest przez ściśle określoną 

                                                 
17 Por. Jan Paweł II, Trzeba budować cywilizację miłości, Przemówie-

nie podczas Audiencji Generalnej 15 XII 1999 r., L’Osservatore Romano 
3/2000. 

18 Jan Paweł II, Kontemplujmy przykład Jezusa – Boskiego Samarytani-
na, Orędzie na VIII Światowy Dzień Chorego, L’Osservatore Romano, 9-
10/1999. 

19 J. Zimny, Współczesny model autorytetu nauczyciela, Wydawnictwo 
KUL, Lublin 2006. S. Koperek Recenzja książki. 
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i wszechstronną wizję człowieka, stworzonego na obraz Boży, obda-
rzonego przez Boga godnością i niezbywalnymi prawami”20. Środo-
wisko zatem ludzi zawodowo niosącym pomoc chorym, dla człowie-
ka chorego jest niezwykle ważne. Ale również chory może być twór-
cą wartości w środowisku pracowników służby zdrowia, oligofreno-
pedagogów itp.  

Jest to środowisko, w którym w sposób widoczny, niemalże 
namacalny ma miejsce wzajemna wymiana wartości. Odbywa się to 
w każdej chwili, w każdym akcie działania. Można śmiało powie-
dzieć, iż mamy do czynienia z procesem wzajemnego wychowywa-
nia się, uczenia się poznawania nowych cech rozwojowych osobo-
wości. W procesie tym rodzą się takie postawy jak: umiejętność cho-
rowania, oczekiwania i służby, cierpienia i współczucia, wołania o 
pomoc i pomocnej odpowiedzi, imponowania w chorobie i podziwu 
dla godności człowieka, wrażliwości i zrozumienia21. Człowiek cho-
ry jest w tym procesie jądrem kształtującym stosunki międzyludzkie 
w środowiskach w których się znajduje, zwłaszcza w służbie zdro-
wia. Oni pełnią niekiedy najważniejszą i jedyną opiekę nad chorym. 
Cierpiący człowiek staje się dla ich działań podmiotem, centrum nie 
tylko życia zawodowego. Rysując sylwetkę pedagoga – opiekuna, 
podkreślono te wartości, które dotyczą rozwoju integralności życia 
jednego i drugiego podmiotu w procesie chorobowym, w cierpieniu. 
Są to cechy, które w ze względu na specyfikę powołania-pracy stają 
się wyróżnikami charakteryzującymi ową grupę zawodową. W przy-
padku pracowników służby zdrowia, wyróżnia się dodatkowe cechy 
– wartości, które charakteryzują tą grupę zawodową22. Są to między 
innymi: 

- bezpośrednia odpowiedzialność za życie, które jest najwyż-
szą wartością człowieka; 

                                                 
20 Jan Paweł II, Przemówienie w czasie spotkania z osobami starszymi, 

chorymi i ułomnymi w Haus der Barmherzigkeit w Wiedniu, Wiedeń 11 IX 
1983, [w:] Jan Paweł II, Ewangelia cierpienia. Wybór homilii, przemówień i 
dokumentów, Znak, Kraków 1997, s. 79. 

21 Por. K. Osińska, Twórcza obecność chorych, Instytut Wydawniczy 
PAX, Warszawa 1983, s. 109. 

22 Por. Tamże, s. 115. 
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- ochrona i obrona życia poprzez społeczne zaangażowanie i 
pomoc w jego rozwoju; 

- tworzenie więzi międzyludzkich na zasadzie odpowiedzial-
ności za życie i zdrowie ludzkie; 

- duża wrażliwość, większa niż w pozostałych grupach spo-
łecznych, za kwestie etyczne z uwagi na ową odpowiedzialność; 

- autentyczność postawy wynikającej z maksymy „być zaanga-
żowanym – znaczy być odpowiedzialnym; 

- być obecnym przy narodzinach i śmierci człowieka; 
- pogłębiać refleksję nad tajemnicą organizmu ludzkiego, wo-

bec „fenomenu” ludzkiego ciała i praw nim rządzących; 
- umiejętność w kierowaniu się zasadą „primum non nocere”; 
- możliwość, a nawet konieczność przyjęcia własnej decyzji 

służbie ludzkiemu życiu nawet jako celu życia; 
- konieczność osiągnięcia dojrzałości do przekonania i goto-

wości realizacyjnej cenienia sobie dobra chorego od własnego dobra; 
- służba zdrowiu i życiu – zdolność do pochylania się nad 

ludźmi potrzebującymi szczególnej pomocy; 
- świadoma, czynna tendencja własnego udziału w procesie 

przekształcania patologii somatycznej i psychicznej w zdrowie so-
matyczne i psychiczne; 

- stały, codzienny kontakt z cierpieniem ludzkim spowodowa-
nym zagrożeniem lub samą chorobą i zdolność przekształcania tego 
kontaktu w postawę szacunku dla różnych przejawów bólu; 

- zdobycie i pogłębianie gruntownej wiedzy i uświadomienie 
sobie wagi wyróżników charakterystycznych dla służby zdrowia jako 
gwarancja prawidłowego rozwoju własnej odpowiedzialności, a więc 
własnego zaangażowania w służbę życiu i zdrowiu ludzi. 

Sam człowiek chory może być twórcą wspólnoty, nowych 
więzi interpersonalnych. Właściwie przeżywana choroba i wykorzy-
stana jako czynnik rozwojowy własnej osobowości powoduje, iż 
rodzą się więzi między chorym a jego otoczeniem. Wiąże się to z 
koniecznością pracy nad czynnikami rozwojowymi własnej osobo-
wości w nowej, innej rzeczywistości, w jakiej znalazł się człowiek 
chory. Często przy łożu chorego tworzy się krąg ludzi bliskich, przy-
jaciół. „Są to ludzie realizujący miłość o typie przyjaźni, której ini-
cjatorem, unaocznieniem, twórcą i kontynuatorem jest chory czło-
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wiek. (…) W ten sposób powstaje, a raczej zostaje odnaleziona, no-
wa relacja międzyludzka i nowy rodzaj wspólnoty ludzkiej – grupa 
przyjaciół zjednoczonych z wartościami uzyskanymi dzięki chorobie 
twórcy tej wspólnoty”23. Jest tak, że chory człowiek jest związany z 
grupą przyjaciół sprzed choroby. Ale bywa i tak, że choroba staje się 
przyczyną wyzwalania się nowych sił, możliwości, nieznanych mu 
dotychczas wartości. Powstają nowe grupy przyjaciół, często po-
średnio lub bezpośrednio związanych tymi samymi problemami. 
Tworzą się nawet formalne grupy współwspierające się w cierpieniu, 
czy nawet stowarzyszenia.  

Obecność przy ludziach chorych, to po prostu bycie wszędzie 
tam, gdzie postawi człowieka jego zawód, powołanie, los, przypa-
dek… Obecność ta może być twórcza zarówno dla osoby chorej jak i 
obecnej przy niej zdrowej. Jest to wartość, której nie da się przełożyć 
na konkretny, materialny wymiar. T obecność może przerodzić się w 
formę konkretnej, kreatywnej pomocy. Pomocy udzielanej chorym 
przez chorych. Przykładem takiej obecności może być np. „Apostolat 
Zbawczego Cierpienia”, który zajmuje się niesieniem pomocy lu-
dziom chorym i cierpiącym24. Stowarzysza on ludzi dobrej woli w 
„Centrum Ochotników Cierpienia”, które zostało przez Kościół za-
twierdzone na mocy Breve Apostolskiego „Valde probande” papieża 
bł. Jana XXIII dnia 24 listopada 1960 roku. Podstawy duchowości i 
cele działania zostały oparte na Orędziu z Lourdes i Fatimy. Główne 
motywy działalności apostolatu oparte są na dwóch filarach: 

- chory jest podmiotem działania; 
- apostolat wśród chorych prowadzony jest przez chorych. 
Jest to działalność zespołowa, oparta na trzech płaszczyznach 

działania: indywidualnej, zespołowej (grupy przewodnie, sektory 
apostolstwa) i płaszczyzna eklezjalna (struktury parafialne, struktury 
diecezjalne, struktury metropolitarne i struktury krajowe). Ducho-
wość Centrum Ochotników Cierpienia została ukształtowana na pod-
stawie ewangelicznej sceny współobecności przy umierającym na 

                                                 
23 Tamże, s. 134. 
24 Zob. Apostolat Zbawczego Cierpienia. 

http://www.swhenryka.archidiecezja.wroc.pl/?apostolat-zbawczego-
cierpienia (24.10.2014). 
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krzyżu Chrystusie (J 19,25-27) oraz wezwania Najświętszej Panny z 
Lourdes i Fatimy do modlitwy i pokuty, mających być zadość uczy-
nieniem za grzechy obrażające Serce Jezusa i Jej Niepokalane Serce, 
a także ofiarą założoną za nawrócenie grzeszników, w intencji Pa-
pieża, kapłanów ich posługi oraz którego cierpienie jest terenem jego 
misji, ukazuje, że można uczestniczyć w tajemnicy Krzyża i związać 
własne cierpienie z Chrystusem25. Apostolat swą misję opiera rów-
nież na nauczaniu papieży oraz Magisterium Kościoła dotyczącym 
teologii cierpienia. Warto tutaj przytoczyć słowa papieża Piusa XII, 
który mówił, że „(…) wyraża wobec wszystkich gorące pragnienie, 
aby żaden chory nie pozostawał poza zasięgiem wiary i chrześcijań-
skiego miłosierdzia, zwłaszcza dzisiaj, gdy świat tak bardzo potrze-
buje oczyszczającego i wynagradzającego trudu ofiary. Zachęcając 
chorych, aby stawali się apostołami chorych i wprowadzali wszyst-
kich cierpiących braci we wzniosłą sferę doskonałej zgodności z 
miłościwymi zamysłami Ojca, prosi dla wszystkich obecnych o 
opiekę litościwej Matki Bożej, Uzdrowienia chorych”26, czy bł. Paw-
ła VI, kierującego te słowa: „Macie w Kościele własną misję, po-
dobnie jak kapłan ma misje spowiadania, głoszenia słowa, odprawia-
nia Mszy św. Kto cierpi, tego posłannictwem jest oddanie swego 
cierpienia dla dobra innych. Jest to służba moralna, duchowa, o nie-
ocenionej wartości”27.  

Cierpienie jest udziałem każdego człowieka. Trudno znaleźć 
kogokolwiek, kto w jakiś sposób nie odczułby jego obecności w swej 
ludzkiej egzystencji. W życiu człowieka wierzącego w Boga, w ży-
ciu chrześcijanina nabiera ono szczególnego znaczenia. Posiada głę-
boki wymiar duchowy i domaga się odpowiedzi wiary. Cierpienie, 
jak wskazałem w przytoczonych wypowiedziach chociażby św. Jana 
Pawła II, w swej istocie, samo w sobie jest złem. Dlatego należy 
najpierw sięgnąć po wszelkie środki, by je uśmierzyć, zlikwidować. 
Istnieją jednak granice możliwości medycznych, gdzie walka z nim 
staje się bezskuteczna. Wtedy pozostaje łaska umiejętnego i godnego 
go przeżywania. W zaprezentowanym „Apostolacie Zbawczego 

                                                 
25 Por. tamże. 
26 Apostolat…, tamże. 
27 Tamże.(28.10.2014) 
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Cierpienia” chodzi właśnie o to, by nie było ono zmarnowaną i tak 
nieuniknioną ofiarą. W chrześcijańskim przeżywaniu cierpienia 
człowiek ofiaruje je Bogu. Jest to zbawczy aspekt ludzkiego cierpie-
nia. Wartość, którą można zrozumieć tylko przez pryzmat Chrystu-
sowego krzyża. Wtedy cierpienie staje się miejscem spotkania z Bo-
giem, mimo, że niekiedy wydawać się może, że Bóg nas opuszcza. 
Tam gdzie dokonuje się tajemnica cierpienia, tam najprędzej może-
my spotkać Boga. 

Najgorsze, co może wydarzyć się w życiu cierpiącego, chorego 
człowieka, to poczucie zmarnowanego cierpienia. Tak, cierpienie 
może zostać pozbawione sensu. Odarte z wszelkich wartości, zbaw-
czych wartości, których jakąś istotną część usiłowałem zaznaczyć w 
rozważaniu nad wartością choroby i cierpienia. Bardo wiele ludzi 
cierpi. Niewielu jednak wie jak cierpieć, jak cierpieć zbawczo. Pro-
blem ten dotyka szczególnie osób, które straciły nadzieję i wiarę w 
Boga. Pozostaje wtedy pogłębiający się bezsens własnej egzystencji i 
coraz popularniejsza eutanazja, przedstawiana jako humanitarny 
sposób ucieczki przed cierpieniem. Odwraca on naturalny porządek 
rzeczy i złudnie próbuje znaleźć receptę na tę ogromną ludzką trage-
dię. Jest to także fałszywa przyjaźń i solidarność w cierpieniu. Dla 
wielu pozostaje pytanie: gdzie, dokąd iść, gdy dotknie nas cierpie-
nie? Dla człowieka wierzącego taką drogą są ludzie niosący profe-
sjonalną pomoc w leczeniu, ludzie dobrego serca oddający się służ-
bie chorym a przede wszystkim zwrócić się ku Bogu. To jest naj-
większa wartość ludzkiego cierpienia, kiedy potrafi on złączyć swój 
krzyż z krzyżem Chrystusa. „Chrystus bowiem nie wytłumaczył do 
końca fenomenu cierpienia, ale człowiecze cierpienie odkupił przez 
własną mękę. I jest to najistotniejsza odpowiedź na pytanie o sens 
cierpienia. Jej przyjęcie nie jest łatwe, gdyż świat emocji – zwłaszcza 
w skumulowanym cierpieniu – jest bardzo rozbudowany, a pokusa 
negatywnej oceny własnych dokonań zbyt intensywna”28. Dlatego 
Bóg przychodzi z pomocą w cierpieniu poprzez dobrych, oddanych 
ludzi. Oni to często są darem Bożej Opatrzności, przynosząc nadzie-

                                                 
28 J. Molka, Sens cierpienia, „Tygodnik Katolicki Niedziela”, „Niedzie-

la Ogólnopolska”, Nr 11/2009, s. 14-15. 
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ję i pocieszenie a niekiedy otwierają, wydawałoby się, zamknięte 
drzwi wieczności. Wieczności przebywania z Bogiem. 

Temat cierpienia był i jest przedmiotem powstania wielu mą-
drych, naukowych rozpraw. Istnieją całe dziedziny wiedzy teore-
tycznej i praktyczne, które próbują (i często bardzo skutecznie) wal-
czyć, pokonywać go. Nawet na płaszczyźnie wiary jesteśmy w stanie 
poznać wartość i znaczenie cierpienia. Gorzej jest z jego akceptacją, 
kiedy dotyka nas samych. Okazuje się wtedy trudne do zaakcepto-
wania a dla naszej wiary może stać się poważną jej próbą. Człowiek 
naturalnie boi się następstw pojawiających się symptomów cierpie-
nia, choroby. Naturalnie boi się bólu a niekiedy osamotnienia w 
przeżywaniu tego, co nieznane, z czym miał styczność na płaszczyź-
nie czysto teoretycznej czy doświadczanej przez drugą osobę. I pyta-
jąc: dlaczego?, stawiamy gdzieś w głębi to pytanie Temu, Który być 
może dotychczas nie był najważniejszy w naszym życiu. Nie ma 
jednoznacznej odpowiedzi co zrobić. Nie w każdym przypadku do-
konuje się to indywidualne, najintymniejsze spotkanie z Bogiem. 
Relacja człowieka dotkniętego cierpieniem z Bogiem zapewnie zaw-
sze pozostaje tajemnicą. Ktoś kiedyś powiedział, iż gotowość do 
przyjęcia cierpienia jest miarą miłości Boga. Ile w człowieku miłości 
Boga, tyle gotowości na przyjęcie krzyża. 

 
Streszczenie 
Artykuł omawia postawy ludzi chorych wobec własnego cier-

pienia oraz samej choroby jako wartości w świetle aksjologii chrze-
ścijańskiej. Samo pojęcie „postawy” jest konstruktem czysto teore-
tycznym i nie można go indykować w sensie fizycznym. Dlatego też 
wiedza na temat postaw, zarówno ludzi chorych, jak i opinii teore-
tycznych czerpana jest z wnioskowania, obserwacji, a nade wszystko 
podstaw filozoficzno - religijnych, zwłaszcza w ujęciu katolickiego 
personalizmu spojrzenia na osobę. Wiedza ta też czerpana jest z 
wnioskowania obserwacyjnego reakcji na pewien rodzaj bodźców w 
oparciu o werbalne wskaźniki.  

Jednym z podstawowych warunków w życiu, nie tylko osoby 
cierpiącej, jest akceptacja samego siebie i stanu w jakim się znajduje. 
Owa akceptacja pozwala, mimo choroby, mieć głębokie przekonanie, 
że jego życie ma sens. Człowiek może podejść do swego cierpienia 
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jako wyzwania. Nabiera ona wtedy wymiaru głębszego i staje się 
inspiracją działania nie tylko we „własnej” sprawie ale także pozwa-
la na otwieranie się na cierpienie innych. 

W niezwykły sposób wartość cierpienia dostrzegał św. Jan 
Paweł II. W cierpieniu dostrzegał nie tylko doczesny sens ludzkiej 
egzystencji, ale drogę do świętości. Ustanowił on Światowy Dzień 
Chorego, który znalazł swe miejsce w roku liturgicznym. Papież Tm 
samym dowartościował cierpienie nie tylko w ludzkim ale i w nad-
przyrodzonym wymiarze. W czasie swego pontyfikatu, jak żaden 
papież dotąd, pokazywał swój wyjątkowy stosunek do „cierpienia – 
krzyża”, którym został obarczony każdy chory człowiek. Fundamen-
talnym dokumentem skierowanym do ludzi chorych był opubliko-
wany w 1984 roku list apostolski „Salvifici Doloris”. Ukazał w nim 
ludzkie cierpienie jako wartość. Wyjaśnił chrześcijański sens choro-
by i związał ludzkie cierpienie z ofiarą Jezusa Chrystusa.  

Obecność przy ludziach chorych, to po prostu bycie wszędzie 
tam, gdzie postawi człowieka jego zawód, powołanie, los, przypa-
dek… Obecność ta może być twórcza zarówno dla osoby chorej jak i 
obecnej przy niej zdrowej. Jest to wartość, której nie da się przełożyć 
na konkretny, materialny wymiar. T obecność może przerodzić się w 
formę konkretnej, kreatywnej pomocy. Pomocy udzielanej chorym 
także przez ludzi chorych. 

Autor, jako olinofrenopedagog od lat na co dzień spotyka się 
bezpośrednio z cierpieniem ludzi młodych. Dzieci i młodzieży. Są 
chwile, kiedy chce się powiedzieć: dosyć! Uciec, zmienić zawód, 
zwłaszcza w polskiej rzeczywistości polityczno-ekonomicznej. Z 
pomocą w najtrudniejszych chwilach przychodzą słowa Chrystusa: 
„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Wszystko co uczyniliście 
jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 
25, 40). Pracując z osobami niepełnosprawnymi musimy widzieć 
przede wszystkim osoby pełnowartościowe, posiadające dodatkowo 
to szczególne znamię, jakim jest ich choroba – znamię krzyża Chry-
stusa. Jest to nie tylko spełnienie Chrystusowego przykazania miło-
ści, ale także samowychowanie ku świętości poprzez udział w cier-
pieniu drugiego człowieka. 
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Summary 
The value of sickness and suffering 
The author describes in the article about the disease and suffer-

ing in the context of faith. Discusses the attitudes of people towards 
their patients suffering. Attempts to answer difficult questions about 
the meaning of suffering. The answer is the cross and the suffering of 
Jesus Christ. 

John Paul II’s concept of suffering is much broader then the 
idea of pain, sickness or disability. In John Paul II’s philosophical 
and humanistic thought concerning the Christian idea of suffering 
there are three issues of importance: the acceptance of suffering, the 
dedication of suffering and its transformation taking place in a crea-
tive way to advantage of a sick person and the surroundings. The 
fundamental document addressed to the sick was published in 1984 
apostolic letter "Salvifici Doloris". It was released as the value of 
human suffering. He explained the Christian sense of the disease and 
the human suffering involved the sacrifice of Jesus Christ. 

The author, as olinofrenopedagog years every day meets di-
rectly with the suffering of young people. Children and adolescents. 
Working with disabled people need to see first and foremost a person 
wholesome, having additionally a particular mark, which is the dis-
ease - the mark of the cross of Christ. It is not only the fulfillment of 
Christ's commandment of love, but also the self-education of holi-
ness through participation in the suffering of another human being. 
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Iwona Wolańska (UJK) 

 
Orientacje religijne i moralne młodzieży we współczesnym świecie 

 
Wprowadzenie1 
Religia jest wspólnym elementem, a także najważniejszym 

spoiwem każdego społeczeństwa. Wyznacza ład i porządek. Poja-
wiała się zawsze tam, gdzie tworzyła się określona zbiorowość ludzi 
posiadających wspólne cele i wartości. Postępowali oni zgodnie ze 
swoją religią co czyniło ich wyjątkowymi. Religijność jednostki 
polegała więc na nieustannym dążeniu do nawiązania osobistej rela-
cji z Bogiem. Opierała się na ogromnej wierze w przedmiot religii, 
nadający sens jej życiu. Wymagało to przede wszystkim przestrze-
gania określonego myślenia i działania, a także stosowania się do 
ogólnie przyjętych wymogów religijnych. Warto również zaznaczyć, 
że nieodłącznym elementem życia każdego człowieka jest także jego 
moralność, a co za tym idzie umiejętność trafnego rozróżniania sze-
roko pojętego dobra od zła. Rozwój religijności i moralności czło-
wieka przez całe jego życie przebiega od formy mniej do bardziej 
dojrzałej, a dzieje się to głównie za sprawą internalizacji wartości 
przekazywanych w procesie socjalizacji. Rola rodziny ma tutaj 
ogromne znaczenie, ponieważ to w jaki sposób i jakie wartości prze-
każą rodzice dziecku będzie miało ogromny wpływ na dalsze jego 
życie religijne i moralne.  

Faktem jest, iż we współczesnych społeczeństwach religia traci 
bezpośredni wpływ na życie danej zbiorowości. Coraz więcej ludzi, 
a zwłaszcza ludzi młodych odwraca się od Kościoła. Dokonują się 
procesy intensywnej sekularyzacji prowadzące do osłabienia trady-
cyjnych więzi z Kościołem. Przemiany te mają bezpośredni wpływ 
na życie każdego, a w szczególności na młodego człowieka. Czy 
                                                 

1 Niniejszy artykuł został napisany na podstawie pracy licencjackiej 
mojego autorstwa nt. „Rodzinne uwarunkowania religijności i moralności 
młodzieży (na przykładzie badania opinii studentów pedagogiki Uniwersyte-
tu Jana Kochanowskiego w Kielcach”, napisanej pod kierunkiem dr. hab. 
Tadeusza Sakowicza na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w 
Kielcach i obronionej w 2012 r. 
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zatem rodzina będzie miała znaczenie w kształtowaniu się religijno-
ści i moralności dziecka? 

Pomocnymi w określeniu tego stanu rzeczy mogą stać się od-
powiedzi na pytania problemowe: W czym przejawia się religijność i 
moralność młodzieży? Czy rodzice stanowią źródło wychowania w 
kształtowaniu się prawidłowych wartości religijnych i moralnych 
młodych ludzi? W jaki sposób rodzice przekazują dziecku system 
wartości religijnych i moralnych? W niniejszym opracowaniu doko-
nano próby udzielenia odpowiedzi na te pytania, w oparciu o wyniki 
badań własnych2, przeprowadzonych wśród studentów pedagogiki 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.  

 
1. Religijność młodzieży w teorii i badaniach 
Zakładając, że pojęcie religijności w sposób trwały wiąże się z 

pojęciem wiary, należałoby również przyjąć, iż o ile religijność 
oznacza osobistą relację człowieka z przedmiotem danej religii, o 
tyle relacja ta bez wiary nie miałaby głębszego sensu. Szczególe 
znaczenie przypisuje się wierze opartej na autorytecie. Oznacza to, 
że dla wielu młodych ludzi często taki autorytet stanowią rodzice, a 
ich wiara toruje dziecku drogę wiary w jego przyszłym życiu (Podaje 
za: Głaz, 2000, s.12). Religijność umożliwia danej osobie zaspakaja-
nie jej duchowych potrzeb, a przede wszystkim potrzeb transcenden-
cji. Jak słusznie zauważa Marek Jarosz „Relację religijną w najprost-
szy sposób można zdefiniować jako rodzaj więzi człowieka z Bo-
giem, która kształtuje się poprzez spełnianie aktów religijnych wo-
bec Boga, na doświadczaniu wiary, praktykach religijnych” (Jarosz, 
2006, s.253-260). Niewątpliwie dojrzała religijność opiera się na 
fundamencie wartości religijnych i moralnych wyniesionych z domu 
rodzinnego oraz przybiera w trakcie rozwoju dziecka różnego rodza-
ju formy. Niemniej jednak decydujące znaczenie ma postawa, jaką 
                                                 

2 Badania przeprowadzono w styczniu 2012 r. na Wydziale Pedago-
gicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, ankietę jako technikę ba-
dawczą, zaś jako narzędzie posłużył kwestionariusz ankiety. Dokonano 
analizy próby losowej liczącej N=100 studentów pedagogiki. Biorąc pod 
uwagę kryterium płci, wśród ankietowanych brało udział 79 kobiet oraz 21 
mężczyzn.  
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przyjmuje młody człowiek. Zbigniew Chlewiński konstatuje, iż 
„Każda religijność uzewnętrznia się w trzech postawach człowieka: 
w postawie wobec samego siebie, w postawie wobec innych osób 
oraz w postawie wobec Boga”(Chlewiński, 2000, s.89-90). Warto 
przy tym dodać, iż obecna religijność przybiera zupełnie inne formy 
i znacznie odbiega od religijności tradycyjnej, która stanowiła nie-
gdyś zasady porządkujące życie indywidualne i zbiorowe społeczeń-
stwa. Zdaniem Janusza Mariańskiego „Problemy nowej religijności 
wiążą się z nieustannym poszukiwaniem sensu życia, ale także z 
lękiem, strachem i niepewnością. Coraz częściej to ryzyko jakie nio-
są za sobą przemiany w obrębie społeczeństwa wkrada się w życie 
każdego z nas. Brakuje jednolitego systemu wartości, który regulo-
wałby wszystkie systemy społeczne i kulturowe” (Mariański, 2010, 
s.47). Stanisław Głaz w swojej książce pt. „Doświadczenie religijne 
a osobowość” powołuje się na Ericha Fromma, który porównując 
współczesne mu społeczeństwa niejednokrotnie dawał do zrozumie-
nia, że odcięły się one od wszelkich wartości duchowych, tworząc 
religię sukcesu opartą na szukaniu wygód materialnych. Współcze-
snego człowieka porównał z trzyletnim dzieckiem, które tylko wtedy 
wzywa ojca, kiedy go potrzebuje (Podaje za: Głaz, 2000, s. 27). 

Wyniki badań przeprowadzanych przez Centrum Badań Opinii 
Społecznej wskazują, iż po śmierci Jana Pawła II, od 2005 roku licz-
ba osób określających się jako niewierzące stale wzrasta, przy jedno-
czesnym spadku regularnie uczestniczących w praktykach religij-
nych. Jak podaje CBOS „Odsetek osób wierzących i regularnie prak-
tykujących zmniejszył się z 58% do 51%, nieznacznie przybyło zaś 
wierzących i praktykujących nieregularnie (z 32% do ok. 35%), nie-
wierzących i praktykujących (z 1% do 2%) oraz niewierzących i 
niepraktykujących (z 3% do 5%)”. Istotne jest również, iż od 2005 
roku wśród osób niewierzących i niepraktykujących największą gru-
pę stanowią najmłodsi respondenci – w wieku od 18 do 24 lat 
(CBOS, 2013, s.1).  

Z badań przeprowadzonych wśród studentów pedagogiki Uni-
wersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wynika, iż spośród 91% 
ankietowanych wyznających katolicyzm oraz 9% nie posiadających 
wyznania: 

- 56% badanych osób jest wierząca i praktykująca,  
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- 15% uważa się za osoby głęboko wierzące i praktykujące,  
- 14% jest słabo wierzących, ale praktykujących, 
- 10% osób zadeklarowało, że są nie wierzący i nie praktykujący,  
- 4 % to osoby nie wierzące, ale mimo to praktykujące, 
- 1% nie udzielił odpowiedzi.  
Na pytanie dotyczące częstotliwości uczęszczania badanej 

młodzieży do Kościoła na modlitwę, 29% zadeklarowało, że chodzi 
do Kościoła w każdą niedzielę, 19% w każdą niedzielę i czasami w 
dni powszednie, 19% uczęszcza na modlitwę raz w miesiącu, zaś 
18% jedynie w ważniejsze święta. Ponadto 11% badanych osób w 
ogóle nie chodzi do Kościoła. Przy czym należy podkreślić, że wśród 
osób praktykujących w każdą niedzielę największy odsetek stanowią 
respondenci, których rodzice byli wierzący i praktykujący. Są to 
najczęściej osoby, które co tydzień wspólnie z rodzicami chodziły do 
Kościoła na Mszę Św., traktując to jako swego rodzaju powinność. 
Warto również zauważyć, że 35% badanych osób modli się raz lub 
kilka razy w tygodniu, 29% codziennie, zaś 17% osób wybrało kate-
gorię „nigdy”. Najczęściej respondenci modlą się w domu, lub w 
Kościele. W przypadku sytuacji w jakich młodzież oddawała się 
modlitwie 37,97% ankietowanych dziewcząt oraz 33,33% ankieto-
wanych chłopców bardzo często modliło się ze strachu, 26,58% ba-
danych dziewcząt oraz 14,29% badanych chłopców z powodu cier-
pienia, 30,38% wszystkich dziewcząt oraz 4,76% wszystkich chłop-
ców na skutek wypadku, 36,71% dziewcząt oraz 14,29% chłopców z 
powodu czyjejś śmierci i 24,05% badanych dziewcząt oraz 9,52% 
badanych chłopców z wdzięczności i miłości do Boga. Dokonując 
wartościującej refleksji należałoby stwierdzić, że najczęściej młodzi 
ludzie przypominają sobie o sensie modlitwy, gdy w ich życiu poja-
wia się nieszczęście, nierzadko niosące ze sobą niepokój. W tym 
kontekście szczególnego znaczenia nabiera jakże znane nam przy-
słowie „Jak trwoga, to do Boga”. Tylko niewielki odsetek respon-
dentów modli się w podzięce za dobro, którego doświadczają.  

O religijności młodzieży świadczy również fakt o tym, jak czę-
sto czytają Pismo Święte. 2% respondentów zadeklarowało, że bar-
dzo często, 7% - często, 23% - rzadko, 36% - bardzo rzadko, zaś 
32% - nigdy. Można przypuszczać, iż są to osoby o bardzo niskim 
zasobie wiedzy dotyczącej tematyki religijnej. Zastanawiające jest, 
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jaki jest tego powód i co stoi im na przeszkodzie, aby znaleźli w 
ciągu dnia czas na przeczytanie fragmentu Pisma Św. Otóż studenci 
jako uzasadnienie najczęściej podawali fakt, iż nigdy nie zastanawia-
li się nad tym.  

 
2. Moralność młodych ludzi w kontekście współczesnych 
przemian 

Jak słusznie zauważa Maria Ossowska „Powszechnie znana 
jest opinia przypisująca regułom moralnym szczególną imperatyw-
ność. Zgodnie z nią można wnioskować, że na wszystkie reguły 
uchodzące za moralne w otaczającym nas środowisku, reagujemy 
swoistym przeżyciem powinności. I analogicznie, w momencie nie-
przestrzegania danych reguł doznajemy wyrzutów sumienia. Dzieje 
się to za sprawą powszechnie przyjętych i akceptowanych zarówno 
przez społeczeństwo jak i samą jednostkę, nakazów i zobowiązań” 
(Ossowska, 1994, s.168). Joseph Butler porównał sumienie do „Gło-
su Boga, który kieruje człowiekiem. Bezpośrednim tego dowodem są 
Przykazania Boże jasno określające co jest dobre a co złe” (Podaje 
za: Ziemiński, 2002,s. 69-78). Ponadto Jan Paweł II niejednokrotnie 
podkreślał, że „Kształtowanie sumienia nie polega jedynie na za-
szczepieniu poczucia winy, ale również na cierpliwym i wielokrot-
nym tłumaczeniu dlaczego dane zachowanie było niewłaściwe. 
Dziecko musi mieć świadomość odpowiedzialności za swoje czyny. 
Musi brać odpowiedzialność za wszelkie dobro, ale i zło, którego 
dokonuje”(Jan Paweł II, 2005, s. 46). Wspomniany autor w swojej 
Encyklice „Veritatis splendor” konstatował, że „Bóg jest jedynym 
Dobrem. Dzięki niemu poznajemy, co należy czynić i czego należy 
unikać, a dzieje się to za sprawą dziesięciorga Przykazań stanowią-
cych część Objawienia Bożego. Przykazania stanowią otwartą drogę 
doskonałości moralnej i duchowej, której istotę stanowi miłość. Mo-
ralność to przede wszystkim dobrowolne dążenie do dobra ukierun-
kowane nie tyle na osiąganie zamierzonego celu co przede wszyst-
kim na samą istotę intencji czynienia dobra” (Zob. Jan Paweł II, 
2000a, s.550-560; Jan Paweł II,2000b, s.18).  

Nie ulega wątpliwości stwierdzenie, że każdy z nas decyduje o 
tym, czy będzie przestrzegał określonych norm i wartości moralnych, 
czy też nie. Oczywiste bowiem jest, że każdy posiada prawo do wła-
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snego wyboru. Niestety owa wolność przybiera ostatnimi czasy nie-
zwykle ryzykowną formę. Wszystko to, co jest możliwe, staje się 
dozwolone, zwłaszcza, gdy tak czyni przeważająca część społeczeń-
stwa. Coraz częściej rodzice słyszą z ust młodego człowieka uspra-
wiedliwienia typu „Wszyscy tak robią, to czemu ja nie mogę”, „Ja 
nie jestem gorszy od innych, więc to też mi się należy” itd. Prawdą 
jest, że ludzie w dzisiejszych czasach coraz częściej sami wyznaczają 
sobie normy i wartości, które im odpowiadają i nie zmuszają do po-
święceń. Nie odczuwa się potrzeby uzasadniania moralności przez 
religię. Zdaniem J. Mariańskiego „Zaczyna funkcjonować tzw. „mo-
ralność bez zasad”, gdzie wartości moralne przekształcają się w 
opcje, w style życia. Wartości i normy nie są już spostrzegane jako 
kategoryczne nakazy i zakazy a jedynie jako preferencje lub przy-
zwolenia” (Mariański, 2010, s.44). 

W 2009 roku CBOS wydało komunikat dotyczący problema-
tyki zasad i norm moralnych obowiązujących w społeczeństwie z 
którego wynika, że 31% respondentów zdecydowanie opowiada się 
za tym, aby w życiu posiadać wyraźne zasady moralne i nigdy z nich 
nie rezygnować. Z kolei 39% uważa, że warto wyznawać jedno-
znaczne zasady, ale jednocześnie dopuszczają pewne sytuacje, w 
których zasady te mogą nie obowiązywać. Ponadto 16% badanych 
jest zdania, że dobrze jest mieć swoje zasady, jednak złożony charak-
ter życia codziennego zmusza do pewnych przewartościowań, co za 
tym idzie odstąpienie od nich w pewnym kontekście nie jest niczym 
złym. W latach 2005 – 2009 wyraźnie zmalała (z 27% do 18%) licz-
ba osób uważających, że o tym co dobre a co złe powinny decydo-
wać przede wszystkim Prawa Boże. Jednocześnie zwiększyła się (z 
46% do 59%) liczba osób, których zdaniem rozstrzyganie o dobru i 
złu powinno być przede wszystkim wewnętrzną sprawą każdego 
człowieka. Przy czym to, jakie opinie posiada respondent o źródłach 
zasad moralnych, ściśle koreluje z jego religijnością. I tak oto, osoby 
praktykujące kilka razy w tygodniu, wskazują na pierwszym miejscu 
Boga (50%), podczas gdy osoby chodzące do Kościoła co tydzień 
(57%) są zdania, że rozstrzyganie o dobru i złu powinno być we-
wnętrzną sprawą każdego człowieka (CBOS, 2009). Ponadto z badań 
przeprowadzonych przez CBOS w 2014 roku można wnioskować, iż 
„W Polsce coraz wyraźniej uwidaczniają się symptomy „sekularyza-
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cji moralności”, która wyraża się w tym, że Polacy w coraz mniej-
szym stopniu odczuwają potrzebę religijnego uzasadniania własnych 
zasad moralnych i w wielu kwestiach deklarują poglądy moralne 
niezgodne z wyznawaną przez siebie religią”(CBOS, 2014, s. 20). 

Na podstawie trzykrotnych badań, zrealizowanych w latach 
1988 – 2005 przez Ośrodek Sondaży Społecznych OPINIA wśród 
młodzieży uczącej się w szkołach średnich bądź studiującej na 
uczelniach, można wnioskować, iż znacznie obniżył się wskaźnik 
aprobaty Dekalogu. Bardziej cenione są przykazania „moralne” niż 
„religijne” (trzy pierwsze przykazania: Nie będziesz miał bogów 
cudzych przede mną, Nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego, 
nadaremnie, Pamiętaj, abyś dzień święty święcił). Większą trudność 
przynosi Polakom określenie sensu przykazań określających obo-
wiązki wobec Boga niż wobec bliźniego. Trzeba jednak zaznaczyć, 
że w badaniach zadano jedynie pytanie o to na ile wiążące są po-
szczególne przykazania dla danej jednostki, nie zaś o to, jak są przez 
nich rozumiane i pod jakim względem wiążące. Założono również, 
że osłabienie znaczenia Dekalogu w życiu jednostki wcale nie ozna-
cza negacji wartości z nim związanych. Przez większość młodych 
ludzi jest akceptowany, ale w sposób subiektywny, indywidualny i 
wolny od rygorów ograniczających wolność człowieka (Podaje za: 
Mariański, 2011, s. 17).  

Wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów pedagogiki 
w 2012 r. dowodzą, iż istnieje zależność pomiędzy religijnością ba-
danej młodzieży, a ich stosunkiem do przestrzegania Przykazań Bo-
żych. Głęboko wierzący i praktykujący respondenci jako zdecydo-
wanie wiążące wskazują Przykazanie I (28,21% dziewcząt oraz 
66,67% chłopców), V (18,75% dziewcząt oraz 27,27% chłopców), 
VI (18,03% dziewcząt oraz 28,57% chłopców) i IX (84,62% dziew-
cząt oraz 33,33% chłopców). Z kolei wśród badanych deklarujących 
się jako wierzący praktykujący, 70,59% dziewcząt oraz 50% chłop-
ców wskazało Przykazanie IV, 67,19% dziewcząt oraz 36,36% 
chłopców Przykazanie V, zaś 70,49% dziewcząt oraz 42,86% chłop-
ców Przykazanie VI. Należy podkreślić, że najczęściej powtarzają-
cym się Przykazaniem było Przykazanie V Nie zabijaj i VI Nie cu-
dzołóż.  
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We współczesnym świecie młodzież jest wyraźnie zróżnico-
wana pod względem orientacji religijnych i moralnych. Wśród nich 
znajdują się osoby, które wynoszą z domu rodzinnego spójny i we-
wnętrznie ukształtowany system norm, zasad i wartości. Posiadają 
oni własną autonomię, bowiem jak słusznie zauważa Lesław Pytka 
„Idzie wszak o to, aby w obrębie rozmaitych determinizmów uzy-
skać tzw. autonomię funkcjonalną, tj. swobodę w doborze środków i 
sposobów radzenia sobie z problemami i własnym życiem, zgodnie z 
osobistymi wartościami, celami, aspiracjami i marzeniami” (Pytka, 
2000, s. 336). Są to osoby, których rodzice wychowali w duchu ak-
ceptacji, zaufania i miłości. Rodzice nauczyli ich szacunku do dru-
giego człowieka i wrażliwości na krzywdę innych. Uświadomili im, 
że wiara w siebie i życie w zgodzie z własnym sumieniem jest tym, 
co pozwoli pokonywać trudności życiowe. Niemniej jednak należy 
podkreślić, iż coraz liczniejszą grupę stanowi młodzież, która uległa 
pokusom współczesnego świata i dąży ku temu co przyjemne i łatwo 
dostępne. Ich życie ma charakter typowo hedonistyczny i konsump-
cyjny. Poszukują coraz to nowych doznań, cieszą się chwilą i zaspo-
kajają nieistotne dla ich rozwoju duchowego potrzeby. Podobny 
schemat występuje w odniesieniu do wartości religijnych i moral-
nych. Młodzi ludzie są w stanie przyjąć jedynie te wartości, których 
przestrzeganie nie będzie wymagało od nich większego wysiłku. 
Często za autorytet stawiają osoby, które tak naprawdę nie mają im 
nic dobrego do zaoferowania. Ci młodzi ludzie to najczęściej osoby, 
których rodzice byli niewydolni wychowawczo i nie mieli na nich 
nawet najmniejszego wpływu. W rodzinach, gdzie nie ma miłości, 
zrozumienia i wzajemnego zaufania nie ma tak naprawdę niczego.  

 
3. Rola rodziny w kształtowaniu się systemu wartości reli-
gijnych i moralnych dziecka  

Jan Paweł II w swojej Encyklice „Evangelium vitae” nieustan-
nie zaznacza, że „Rodzina jest powołana do głoszenia, wysławiania i 
służenia Ewangelii życia. Jest to zadanie przede wszystkim małżon-
ków, którzy są wezwani, aby być przekazicielami życia na podstawie 
nieustannie odnawianej świadomości sensu rodzicielstwa, pojmowa-
nego jako doniosłe wydarzenie, ukazujące, że życie ludzkie jest da-
rem, który przyjmujemy po to, aby ponownie go ofiarować” (Jan 
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Paweł II, 2000a, s. 737). Ponadto tradycyjna rodzina, w której w 
sposób niezwykle szczególny szanowane są wartości religijne i mo-
ralne, własnymi siłami potrafi eliminować nawet najmniejsze prze-
jawy niedostosowania społecznego jej członków, ukazując zasady i 
normy według których mają postępować (Zob. Sakowicz, 2006, s. 6). 
Wobec powyższych rozważań, należałoby wspomnieć o religijnej 
funkcji rodziny (Adamski, 2002, s. 36). Rodzice, przekazując dziec-
ku wartości moralne i religijne, uczą go tym samym poprawnego 
funkcjonowania w społeczeństwie, a co za tym idzie, umiejętności 
dokonywania słusznych wyborów, sprawiedliwego oceniania, warto-
ściowania, ale także nawiązywania i podtrzymywania kontaktów 
społecznych, przyjmowania uzasadnionych postaw, czy opanowania 
określonych ról społecznych. Wychowanie rodzinne musi zatem 
uwzględniać perspektywę religijną życia ludzkiego. Dokonując war-
tościującej refleksji, należałoby dodać, iż Jan Paweł II nieustannie 
zwracał uwagę na niezwykłą rolę rodziny w życiu każdej istoty ludz-
kiej. Swoim nauczaniem zachęcał do brania przykładu z Świętej 
Rodziny, której autorytet był i jest nadal niepodważalny.  

Słuszne wydaje się być stanowisko Ewy Janke, która do naj-
ważniejszych elementów w procesie wychowania moralnego i reli-
gijnego dzieci w rodzinie zalicza: „(…) kształtowanie prawidłowego 
i wrażliwego sumienia, umiejętności wyboru wartościowania i oce-
niania oraz nieustanną pracę nad charakterem” (Janke, 2010, s. 8). 
Można więc przyjąć, że rodzina jest środowiskiem decydującym o 
tym, w jakiej formie dokona się późniejsze wejście człowieka w 
społeczeństwo. Jest najważniejszym środowiskiem aksjologicznym 
dla dziecka, a rodzice są pierwszymi i najważniejszymi nauczycie-
lami wartości, bez których nie mógłby się odbyć proces wychowa-
nia. Na koniec powyższych rozważań warto przytoczyć słowa Ry-
szarda Skrzypniaka, który konstatuje, iż „Rodzina sama w sobie jest 
wartością, tworzy wartości i funkcjonuje w oparciu o wartości. Ro-
dzice dając dziecku dobry przykład, dają jednocześnie wzór do na-
śladowania zachowań społecznie i moralnie wartościowych” 
(Skrzypniak, 2011, s. 150). 

Wyniki badań własnych dowodzą, że 32% badanych osób 
uważa swoją matkę, a 15% swojego ojca za głęboko wierzących. Z 
kolei 59% ankietowanych wskazuje matkę, a 71% ojca za osoby 
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wierzące. Ponadto 9% respondentów jest zdania, że ich matka jest 
niewierząca, zaś 14% wskazało na ojca.  
Tabela 1. Zależność pomiędzy wiarą respondentów a wiarą ich rodziców  

 
Młodzież 

 
Matka 

 
Ojciec 

 
 

Wiara  
N 

 
% 

 
N 

 
% 

 
N 

 
% 

Głęboko wie-
rzący(a) 

 
15 

 
15 

 
10 

 
18,52 

 
4 

 
6,67 

 
Wierzący(a) 

 
56 

 
56 

 
38 

 
70,37 

 
46 

 
76,67 

 
Niewierzący(a) 

 
29 

 
29 

 
6 

 
11,11 

 
10 

 
16,67 

 
Razem 

 
100 

 
100 

 
54 

 
100 

 
60 

 
100 

 
Z powyższej tabeli nr 1 zatytułowanej „Zależność pomiędzy 

wiarą respondentów a wiarą ich rodziców” wynika, iż wśród 15 
osób głęboko wierzących, 10 osób miało głęboko wierzącą matkę a 4 
osoby głęboko wierzącego ojca. Spośród 56 osób wierzących, 38 
osób miało wierzącą matkę i 46 osób z nich wierzącego ojca. Z kolei 
na 29 osób niewierzących, 6 osób miało niewierzącą matkę oraz 10 
osób z nich niewierzącego ojca. Dokonując wartościującej refleksji, 
należy w sposób szczególny zwrócić uwagę na korelacje, jakie wy-
stępują pomiędzy religijnością rodziców, a religijnością ich dzieci. 
Ważne jest, że dziecko niejednokrotnie widzi w rodzicach autorytet z 
którego chce brać przykład, dlatego to jakimi wartościami kierują się 
rodzice będzie miało wpływ na to, jakie wartości zostaną przekazane 
dziecku. Nie wolno o tym zapominać zwłaszcza, gdy rodzice prezen-
tują normy, zasady i wartości postępowania odmienne od tych spo-
łecznie aprobowanych.  

W trakcie badań ustalono, iż 32% respondentów często roz-
mawia na tematy dotyczące religii ze swoimi rodzicami, zaś 30% 
nigdy nie podejmuje tych rozmów ze swoimi dziadkami, a 67% z 
rodzicami chrzestnymi. Zatem można wnioskować, że rodzice prze-
kazują system wartości religijnych i moralnych dziecku poprzez 
rozmowy na tematy dotyczące religii. Istotne jest, że 60,76% bada-
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nych dziewcząt oraz 33,33% badanych chłopców osób wskazuje 
atmosferę miłości i ciepła rodzinnego jako jedną z najważniejszych 
sytuacji rodzinnych kształtujących system wartości religijnych u 
dziecka. Z kolei 55,70% ankietowanych dziewcząt oraz 33,33% an-
kietowanych chłopców jest zdania, że takie samo znaczenie ma ob-
chodzenie świąt Kościelnych. Ponadto 30,38% dziewcząt oraz 
23,81% chłopców zauważa, że bardzo ważne jest także wspólne 
chodzenie na mszę Świętą. Warto również dodać, że 6,33% dziew-
cząt oraz 19,05% chłopaków deklaruje, iż wśród sytuacji rodzinnych, 
mających wpływ na kształtowanie systemu wartości religijnych u 
dziecka, nieważne jest czytanie Pisma Świętego. 

 
Tabela 2. Ocena wiary rodziców młodzieży jako wzoru do naśladowania 

 
Dziewczęta 

 
Chłopcy 

 
Razem 

 
Wiara rodziców  
jako wzorzec  

N 
 

% 
 

N 
 

% 
 

N 
 

% 

 
Zdecydowanie tak 

 
28 

 
35,44 

 
6 

 
28,57 

 
34 

 
34 

 
Raczej tak 

 
28 

 
35,44 

 
10 

 
47,62 

 
38 

 
38 

 
Zdecydowanie nie 

 
8 

 
10,13 

 
1 

 
4,76 

 
9 

 
9 

 
Raczej nie 

 
15 

 
18,99 

 
4 

 
19,05 

 
19 

 
19 

 
Razem 

 
79 

 
100 

 
21 

 
100 

 
100 

 
100 

 
Na pytanie „Czy wiara Twoich rodziców jest dla Ciebie wzo-

rem do naśladowania?” 34% ankietowanej młodzieży uważa, że 
zdecydowanie z wiary ich rodziców powinni brać przykład, 38% 
badanych wskazuje kategorię „raczej tak”, zaś 28% wybrało katego-
rie „zdecydowanie nie” lub „raczej nie”. Respondenci zostali rów-
nież zapytani o to, jak często ich rodzice przestrzegają Dekalogu. 
Stąd też 54% badanych osób deklaruje, że ich rodzice często prze-
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strzegają Przykazań Bożych, 19% uważa, że rzadko, zaś 4% wskazu-
je na kategorię „nigdy”. 

 
Wnioski  
Rodzina pełni najważniejszą rolę w kształtowaniu się systemu 

wartości religijnych i moralnych jednostki. Jest ona koniecznym 
warunkiem jej prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, 
opierającego się na postępowaniu względem norm i zasad po-
wszechnie akceptowanych i aprobowanych przez otoczenie. Trwały i 
spójny system wartości religijnych i moralnych jednostki jest gwa-
rantem ładu w społeczeństwie, bowiem nie od dziś wiadomo, że 
religia zawsze pojawiała się tam, gdzie tworzyła się określona zbio-
rowość ludzi posiadających wspólne cele i wartości.  

Religijność jednostki przejawiająca się w różnorodnych prak-
tykach świadczy o relacjach jakie istnieją między nią a przedmiotem 
religii. Polega ona na świadomym dążeniu do nawiązywania relacji z 
Bogiem i stanowi pewien punkt odniesienia. Młodzież nadaje temu 
charakter autonomiczny sprzeciwiając się w ten sposób religijności 
tradycyjnej. Wartości jakie wynosi z domu rodzinnego stanowią dla 
niej fundament na którym będzie kształtowała własny system warto-
ści religijnych. Rodzina jest również jednym z najważniejszych źró-
deł kształtowania jej moralności. Rodzice, którzy są dla dziecka oso-
bami znaczącymi przekazują mu wiedzę o sposobie poznania, warto-
ściowania, oceniania i dokonywania wyboru. Utrwalają informacje o 
tym co dobre, a co złe nawiązując przez to także do religii, bowiem 
moralność młodzieży opiera się przede wszystkim na przestrzeganiu 
przez nią Przykazań Bożych.  

Można zatem wnioskować, że rodzice są głównym i zarazem 
najważniejszym źródłem wychowania w kształtowaniu się prawi-
dłowych wartości religijnych i moralnych dziecka. To, w jaki sposób 
zostaną one przekazane dziecku, wpłynie na jego dalszy rozwój. 
Niewątpliwie będzie miało ogromne znaczenie w dalszym kształto-
waniu się jego osobowości. Poprzez różnorodne sytuacje rodzinne, 
rodzice przekazują dziecku owe wartości i w ten sposób uczą je jak 
ma postępować w życiu. Dając dziecku dobry przykład, dają jedno-
cześnie wzór do naśladowania zachowań społecznie i moralnie war-
tościowych. Religijność i moralność powinny być zatem filarem 
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tworzenia każdej rodziny, stąd ich brak jest przyczyną dysfunkcyjno-
ści rodziny. Warto pamiętać, że dziecku wychowującemu się w ro-
dzinie dysfunkcyjnej brakuje wzorców do naśladowania przez co nie 
ma możliwości przyswojenia społecznie aprobowanych wartości. 

 
Streszczenie  
Wychodząc z założenia, iż system wartości religijnych i mo-

ralnych rodziców powinien być filarem tworzenia każdej rodziny, 
zaś jej brak będzie prowadził do dysfunkcyjności rodziny, należało-
by zastanowić się nad sposobami przekazu owych wartości młodemu 
człowiekowi. W niniejszym artykule poruszono problematykę reli-
gijności i moralności młodzieży we współczesnym świecie. Przed-
stawione zostały wyniki badań, które dotyczą różnorodnych praktyk 
religijnych badanych studentów oraz przestrzegania przez nich De-
kalogu. Omówiono różnorodne sytuacje rodzinne na skutek których 
rodzice przekazują dziecku normy i wartości religijne i moralne.  

 
Summary 
The religious and moral orientations of the young in the mod-

ern world 
Based on the assumption that a system of the religious and 

moral values of parents should be the basis for creating any family 
and its lack is the cause of dysfunctionality of the family, one should 
consider the ways of passing on the values to the young man. In this 
article there was touched upon the issue of the devotion and morality 
of the young in the modern world. There were presented the findings 
which concern diverse religious practice and respect for the Deca-
logue among given group of students. There were also discussed 
different family situations, as a consequence of which, parents are 
passing on the norms and the religious and moral values to the child. 
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Ks. František Dlugoš (KU) 

 
Thdr. Jozef Ligoš, kapitulný vikár spišskej diecézy v rokoch 

1968 – 1973 
 
Uvod 
Hoci Komunistická strana Československa veľmi neochotne 

priznávala svoje justičné zločiny z obdobia päťdesiatych rokov, ne-
mohla uniknúť pred medzinárodnou a vnútropolitickou realitou kon-
com šesťdesiatych rokov 20. storočia. Odhalenie kultu osobnosti 
Josifa Vissarionoviča Stalina veľmi silno zarezonovalo na 20. zjazde 
sovietskych komunistov. I keď s veľkými prekážkami, predsa sa 
pravda dostávala aj na Slovensko.  

 
1. Šesťdesiate roky – pokus o ľudskú tvár systému   
„Slnko nám zavše ukázalo svoju tvár. Bola to Pražská jar, v 

ktorej pán Dubček zohral takú významnú úlohu. Prejavy tohto odv-
ážneho pokusu sa nám nezmazateľne vryli do pa- mäti” 1. 

(Margaret Tatcherová, predsedníčka vlády Veľkej Británie) 
„Som presvedčený, že dúšok slobody, ktorý Česi a Slováci okú-

sili, keď ich viedol Alexander Dubček, sa stal prológom nekrvavých 
revolúcií vo východnej Európe a v samom Československu”2. 

(Andrej Sacharov, nositeľ Nobelovej ceny mieru)  
V podobnom duchu sa o Pražskej jari a jej hlavnom protagoni-

stovi vyjadrili viaceré osobnosti, napríklad prezidenti François Mitte-
rand a Bill Clinton. Podľa starého príslovia však doma nikto nebýva 
prorokom, čo platí aj o Alexandrovi Dubčekovi i o ďalších prota- 
gonistoch obrodného procesu. Postava tohto politika, v rokoch 1968 
– 1969 generálneho tajomníka ÚV KSČ, vyvoláva celospoločenské 
kontroverzné diskusie a nejednoznačné hodnotenia.  
                                                 

1 LAPŠANSKÁ, K.: Sociálna tematika v slovenskom dokumentárnom 
filme šesťdesiatych rokov 20. storočia. Diplomová práca. VŠMU. Filmová 
fakulta, 2010, s. 4. 

2 LAPŠANSKÁ, K.: Sociálna tematika v slovenskom dokumentárnom 
filme šesťdesiatych rokov 20. storočia. Diplomová práca. VŠMU. Filmová 
fakulta, 2010, s. 5. 



112 
 

Nech sú Alexandrovi Dubčekovi pripisované väčšie alebo menšie 
chyby, zásluhy či pochybenia, jeho pôsobenie na jednom z najvyšších 
politických postov treba vidieť v širších súvislostiach. Charizmatický a 
mimoriadne obľúbený verejný činiteľ je podnes neoddeliteľne spätý s 
obdobím nazývaným socializmus s ľudskou tvárou3. 

 
2. Svedomie intelektuálov verzus pokrytectvo štátnej moci 
Nástupca Stalina na poste generálneho tajomníka ÚV KSSZ 

Nikita Sergejevič Chruščov predniesol vo februári 1956 obšírny pre-
jav, v ktorom odhalil naj-ťažšie zločiny svojho predchodcu. V tej 
chvíli sa málokto zaoberal Chruščovovou minulosťou, hoci nebola 
bez poškvrny; tento najvyšší sovietsky predstaviteľ mal tiež svoj 
neblahý podiel na stalinských represáliách, vrátane hladomoru na 
Ukrajine v prvej polovici tridsiatych rokov 20. storočia4. Oficiálne 
proklamovaná náprava zločinov z éry Stalinovho kultu osobnosti sa 
v bývalej ČSR stretla s vlažnou odozvou. Jeden z popredných mužov 
Pražskej jari, rektor Vysokej školy ekonomickej a minister školstva v 
rokoch 1968 – 1969 Prof. Dr. Vladimír Kadlec, DrSc. tvrdil, že pre-
zidenti A. Zápotocký a A. Novotný boli „namočení“ v politických 
procesoch päťdesiatych rokov až po uši a sotva mohli mať úprimný 
záujem o nápravu krívd spáchaných na nevinných ľuďoch5.  

Antonín Novotný sa na sklonku svojej politickej kariéry dostal 
do ostrého konfliktu s československými spisovateľmi. Isteže sa mu 
nepočúvali príjemne slová napríklad Milana Kunderu na IV. zjazde 
Zväzu československých spisovateľov v júni 1967:  

„Každý, kto svojou bigotnosťou, vandalizmom, nekultúrnosťou 
podráža nohy nastupujúcemu kultúrnemu vývoju, podráža nohy sa-
motnému bytiu tohto národa”6.  

                                                 
3 LAPŠANSKÁ, K.: Sociálna tematika v slovenskom dokumentárnom 

filme šesťdesiatych rokov 20. storočia. Diplomová práca. VŠMU. Filmová 
fakulta, 2010, s. 6. 

4 BANÁŠ, J.: Zastavte Dubčeka! Príbeh človeka, ktorý prekážal 
mocným. Bratislava : Ikar, 2009, s. 149. 

5 KADLEC, V.: Podivné konce našich prezidentů. Hradec Králové : 
nakladatelství Kruh, 1991, s. 230 – 236. 

6 BANÁŠ, J.: Zastavte Dubčeka! Príbeh človeka, ktorý prekážal 
mocným. Bratislava : Ikar, 2009, s. 139. 
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Prezident a zároveň generálny tajomník ÚV KSČ na najvyššom 
partajnom grémiu obvinil celú obec českých i slovenských spisovateľov 
z protištátneho sprisahania, z kolaborácie so západnými ideodiverznými 
centrálami a z podobných nezmyslov. Antonín Novotný dokonca 
navrhol stranícke tresty pre „najväčších exponentov pravice medzi inte-
ligenciou:“ Ivana Klímu, Pavla Kohouta, Milana Kunderu, Antonína J. 
Liehma, Jana Procházku a Ludvíka Vaculíka7. 

Viacerí historici sa zhodujú v konštatovaní, že Novotný trpel 
pri kontaktoch s inteligenciou komplexom menejcennosti spôsob-
eným „ľudovosťou“ svojho slovníka. Zásadne vyslovoval demogra-
cie, balgón, byrogracie a neprekonateľné problémy mu spôsobovali 
viacslabičné slová imperialismus, suprvelmoc a podobne. Podľa 
známeho ponovembrového českého politika Petra Pitharta však No-
votný paradoxne, napriek svojím rečovým nedostatkom, dokázal 
zapôsobiť veľmi priaznivým dojmomna zahraničné delegácie8.  

Československo v tých časoch prežívalo závan slobody prej-
avujúcej sa predovšetkým v kultúrnom dianí. Hoci pod kuratelou 
bezpečnosti a ozbrojenej ochrany hraníc, predsa sa uvoľnili pod-
mienky legálneho vycestovania na západ. Divadlá začali uvádzať 
dovtedy zakázané hry európskej avantgardy. V kinách sa premietal 
Zázrak lásky Oswalda Kolleho, Bonnie and Clyde s Faye Dunaway-
ovou a Warrenom Beattym, Sladký život s Anitou Ekbergovou či 
Tanec vampírov v réžii Romana Polanského.  

Na diskotékach zneli hity takých kapiel a sólistov, akými boli 
Rolling Stones, Beatles, Bee Gees, Scott McKenzie, Kinks, Who, 
Animals, Holies, Tom Jones a ďalší.  

V päťdesiatych aj v prvej polovici šesťdesiatych rokov mohli 
fanúšikovia pop music týchto interpretov a ich repertoár počúvať 
nanajvýš z Rádia Luxembrug – pokiaľ signál neprznili rušičky... 
Slovenka Alžbeta Štrkulová štartovala na svetovom finále Miss 

                                                 
7 KADLEC, V.: Podivné konce našich prezidentů. Hradec Králové : na- 

kladatelství Kruh, 1991, s. 240. 
8 KADLEC, V.: Podivné konce našich prezidentů. Hradec Králové : na- 

kladatelství Kruh, 1991, s. 240. 
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World v Londýne. Dvojica humoristov Lasica – Satinský uvádzala v 
bratislavskom Divadle na korze svoje legendárne hry9. 

Rebelujúci spisovatelia, medzi ktorých treba zarátať aj 
filmových scenáristov, si na júnovom zjazde 1967 vyvzdorovali 
opätovné povolenie vydávania Literárních novin (február 1968), čo 
bolo predzvesťou ešte významnejšieho úspechu.  

S narastajúcim demokratizačným procesom tlak Štátneho 
tlačového dozoru poľavoval.  

V roku 1967 nahradila Štátny tlačový dozor nová inštitúcia – 
Ústredná publikačná správa, ktorá pôsobila do 2. marca 196810. 

O pár mesiacov, najmä pod celospoločenským tlakom 
žurnalistickej, spisovateľskej, intelektuálskej pospolitosti, s výraznou 
činorodosťou zaangažovanej do akcelerujúceho obrodného procesu 
reformácie stalinských deformácií na „socializmus s ľudskou 
tvárou,“ zanikla de iure i de facto cenzúra zrušením § 17 Tlačového 
zákona v znení zákona č. 84/1968 Zb. z 26. júna 196811. 

 
3. Běž domů, Ivane... československý experiment pochovali tanky 
Alexander Dubček chcel vo svojej reformnej vízii socializmu 

poskytnúť priestor aj iným politickým stranám a obmedziť monopol 
jedinej (komunistickej) strany najmä v ekonomike, pretože práve v 
tomto odvetví napáchalo diletantské politické zasahovanie najviac 
škôd. Podobne ako maďarský komunistický predstaviteľ Imre Nagy 
aj Dubček dúfal v reformu socializmu, no v žiadnom prípade 
nepomýšľal na demontáž tohto spoločensko-politického zriadenia. 
Lež určité paralely medzi udalosťami v Maďarsku roku 1956 a v 
Československu roku 1968 vyvolali obrovskú nevôľu Kremľa. 

Keď sa v lete 1968 v Prahe znovu obnovila Soc-
iálnodemokratická strana, ZSSR na čele s Leonidom Iľjičom Bre-

                                                 
9 BANÁŠ, J.: Zastavte Dubčeka! Príbeh človeka, ktorý prekážal mocn-

ým. Bratislava : Ikar, 2009, s. 149. 
10 ŠEFČÁK, L. – DUHAJOVÁ, Z.: Dejiny slovenského novinárstva 

1918 – 1968. Bratislava : Univerzita Komenského, 1999, s. 147. 
11 DARMO, J.: Slovenská žurnalistika v zápase o demokraciu. In Otá-

zky žurnalistiky – časopis pre teóriu, výskum a prax prostriedkov masovej 
komunikácie. Roč. XVI, č. 3. Bratislava : Národné centrum mediálnej kom-
unikácie, 1998, s. 205 – 212. 
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žnevom a jeho socialistické satelity považovali vznik soc-
iálnodemokratického hnutia za otvorenú výzvu komunistickej strane. 
V noci z 20. na 21. augusta 1968 vtrhli na územie suverénnej ČSSR 
vojská piatich spojeneckých armád Varšavskej zmluvy. Okupácia ale 
narazila na prekvapujúco silný odpor obyvateľstva. Brežnev sa usi-
loval pred svetom ospravedlniť tento bezprecedentný útok tzv. „dok-
trínou obmedzenej suverenity“, podľa ktorej socialistické krajiny 
mali právo, dokonca internacionálnu bratskú povinnosť zasiahnuť do 
zvrchovaných záležitostí a suverenity socialistického štátu, kde doc-
hádzalo k ohrozeniu politického i spoločenského zriadenia. Kremeľ 
vyslal inváziou do Československa jednoznačné posolstvo: satelity 
ZSSR majú určitú slobodu pohybu, ale komunistická strana musí 
zostať nedotknuteľná12.  

Životopisci Alexandra Dubčeka (Tereza Michalová, 1993, Jo-
zef Banáš, 2009), poprípade autori, ktorí o ňom obšírne písali v ši-
ršom kontexte (Z. Mlynář, 1992), sú presvedčení, že prvý muž Pr-
ažskej jari do poslednej chvíle neveril, že by sa Moskva odhodlala k 
vojenskej invázii do Československa. 

Neveriacky, s bledou tvárou, ale bez zaváhania sa podpísal pod 
oficiálne komuniké straníckeho a štátneho vedenia, ktoré krátko pred 
druhou hodinou ráno 21. augusta odvysielal Čs. rozhlas:  

„Všemu lidu Československé socialistické republiky! Včera, 
dne 20. srpna 1968 kolem 23. hod. večer překročila vojska SSSR, 
Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské 
lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice ČSSR. 
Stalo se tak bez vědomí prezidenta republiky, předsednictva 
Národního shromáždění, předsednictva vlády i prvního tajemníka 
ÚV KSČ a bez vědomí těchto orgánů. Předsednictvo ÚV KSČ vyzývá 
všechny občany republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím 
vojskům odpor, protože obrana našich státních hranic je nyní 
nemožná…”13. 

                                                 
12 DEJINY EURÓPY (Ed. J. Stevenson). Praha : Ottovo nakladatelství, 

2003, s. 461. 
13 DIENTSBIER, J. – LÁNSKÝ, K.: Rozhlas proti tankům. Praha : Vy-

davatelství a nakladatelství Práce, 1990, s. 18. 
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Symbolom odporu bezbranného českého a slovenského národa 
sa stali potestsongy. Karel Kryl zložil svojho Bratříčka, Jaromír Vo-
máčka skomponoval sarkastickú častušku Běž domů, Ivane, čeká tě 
Nataša...  

Zopár mladučkých, totálne dezorientovaných sovietskych voj-
ačikov si vzalo výzvu tejto piesne k srdcu a dezertovalo od svojich 
jednotiek. Lenže nedostali sa k milovanej Nataši, ale do bližšie neu-
rčeného sibírskeho lágra...  

„Nacizmus a socializmus si v Prahe podali v noci na 22. augu-
sta ruky. Skončil sa sen o socializme v Európe; ak nie dlhšie, tak 
aspoň na sto rokov. Koniec jednej historickej etapy. Koniec sľubov o 
spoločnosti, v ktorej nebudú nepriateľské triedy, sociálna nesp-
ravodlivosť, kde bohatstvo jedných vykupuje chudoba stále väčšiny 
druhých a kde by ľudia dostávali podľa svojich potrieb a uplatňovali 
svoje nadanie. Zrada a podlosť si obliekli svoje pôvodné háby. Zotre-
li si šminku. Zbabelci a klamári ukázali svoju skutočnú tvár.”14 

 
4. Krátky medzičas duchovnej a náboženskej slobody 
Tanky a vojaci spojených armád Varšavskej zmluvy defin-

itívne zmarili pokus dubčekovského vedenia strany a štátu poľudštiť 
a aspoň sčasti demokratizovať socializmus brežnevovského typu. 
Okupácia bolestne zasiahla vtedajšiu hierarchiu, klérus, bohoslovcov 
a veriacich laikov Katolíckej cirkvi. Napriek brutálnemu vpádu „br-
atských vojsk” sa stihli v Katolíckej cirkvi na Slovensku aj v Spišs-
kej diecéze udiať niektoré pozitívne a závažné zmeny. V Spišskej 
Kapitule sa skončilo smutne známe obdobie scheferiády. Namiesto 
skompromitovaného Andreja Scheffera nastúpil vzdelaný, hlboko 
zbožný a liturgicky mimoriadne zdatný nový kapitulný vikár Dr. 
Jozef Ligoš.  

 
5. Nový spišský kapitulný vikár 
Jozef Ligoš sa narodil 22. apríla 1914 v Chlebniciach na 

Orave. Otec Ján Ligoš, roľník (1883 – 1943) bol vojnový invalid, ale 
napriek tomu musel ísť za prácou do Ameriky, aby uživil početnú 

                                                 
14 LUSTIG, A. – CINGER, F.: 3x18 – portréty a postrehy. Praha : An-

drej Šťastný, 2004, s. 246. 
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rodinu. Matka Terézia, rod. Mikušovská (1883 – 1962), aj s deťmi 
prevzala na svoje plecia starostlivosť o malé hospodárstvo. Jozef mal 
sedem súrodencov. Sestra Mária (1904), Ján (1908), Ondrej (1916), 
Terézia (1918), Helena (1922) – dvaja umreli v najútlejšom veku a v 
biografických prameňoch sa ich mená neuvádzajú15 Ľudovú školu 
vychodil v rodných Chlebniciach 1920 až 1926. V biednych 
pomeroch spočiatku nemohol ani pomyslieť na ďalšie štúdium, ale 
staručký učiteľ chlebnickej školy naliehavo prehováral Ligošovcov, 
aby poslali svojho syna na štúdiá16. 

Československé gymnázium absolvoval v rokoch 1926 – 1930 
v Trstenej, 1. – 4. ročník a 5. – 8. ročník v Levoči v rokoch 1930 – 
1934, kde zmaturoval 7. júna 1934. Absolvoval teológiu v Olomouci 
(1934 – 1939)17. Nižšie svätenia, subdiakonát a diakonát mu udelil 
olomoucký biskup Dr. Leopold Prečan. Kňazskú vysviacku prijal 29. 
júna 1939 z rúk spišského biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej 
katedrále sv. Martina18. Jozef Ligoš okrem dobrých telologických 
vedomostí výborne študoval cudzie reči. Ovládal latinčinu, 
francúzštinu, nemčinu a češtinu.  

Publikoval príspevky v odborných časopisoch Smer, Duchovný 
pastier a Pedagogika. Vydal niekoľko náboženských a liturgických 
príručiek, v ktorých uverejnil aj vlastnú poéziu, napríklad v zbierke 
básní Ideme (1946, Ružomberok). Ďalšie jeho diela: kázne Pútnikom 
večnosti (1947), Adoračná pobožnosť na sviatky mariánske (1948 
Košice), Bohoslužba slova mimo svätej omše (1969 Trnava), 
Príprava na sviatosť birmovania (1969 Trnava)19. Od 1. júla 1939 

                                                 
15 LIGOŠ, J: Vlastný životopis. Veľké Borové, 14. 10. 1952. Ne-

stránkované. 
16 PROTOCOLLUM STATUS PERSONALIS SACERDOTUM DIO-

ECESIS SCEPUSIENSIS AB ANNO 1848. Tomus I., s. 392. In Archív 
Biskupského úradu v Spišskej Kapitule. 

17 SLOVENSKÝ BIOGRAFICKÝ SLOVNÍK III. ZV. K – L. Vedúci 
redaktor: Vladimír Mináč. Martin : Matica slovenská, biografické oddelenie 
1989, s. 402.  

18 LIGOŠ, J: Vlastný životopis. Veľké Borové, 14. 10. 1952. 
Nestránkované.  

19 CHALUPECKÝ, I.: Ligoš, Jozef. In Lexikón katolíckych kňazských 
osobností Slovenska. Zost. Dr. Július Paštéka. Bratislava : Lúč, 2000, s. 820.  
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bol kaplánom v Bijacovciach. Dňa 20. decembra 1941 získal 
doktorát z teológie. Od 1. septembra 1942 zastával funkciu špirituála 
v Spišskom kňazskom seminári a súčasne učil na Učiteľskom ústave 
v Spišskej Kapitule. Roku 1942 sa stal riaditeľom misijného diela 
Spišského biskupstva a roku 1943 prosynodálnym examinátorom20.  

Prof. Ladislav Hanus si na Jozefa Ligoša spomína takto: 
„Ani neviem, kedy sa v spišskom seminári vynoril Jožko Ligoš. 

Skromnosť, tichosť sama. Bol vari až priveľmi plachý a chudučký 
ako špilka. Bol náruživý pastor animarum. Nestáva sa často medzi 
mladými kňazmi, že by jeden z nich tak dychtivo vrastal do svojho 
povolania. Osem rokov sme boli spolu v seminári. Duchovné vedenie 
sa po predchádzajúcom vákuu dostalo do spoľahlivých Ligošových 
rúk. Vychoval kňazov, ktorí sa stali chrbticou diecézy”21.  

Jeho svedomitosť v špirituálnom diele, úprimná viera a veľmi 
ľudský prístup ku kňazom i veriacim si vysoko vážil nitriansky 
arcibiskup Eduard Nécsey, ktorý 19. apríla 1964 navrhol Rímu 
vymenovať Dr. Jozefa Ligoša za spišského biskupa. Podobný návrh 
preložil 31. októbra 1964 biskup, administrátor Rožňavskej diecézy 
Dr. Róbert Pobožný. Dňa 21. apríla 1965 biskup Nécsey navrhoval J. 
Ligoša za biskupa koadjútora spolu s Jozefom Brišákom a Štefanom 
Figurom.  

Po smrti spišského biskupa Jána Vojtaššáka 4. augusta 1965 sa 
Dr. J. Ligoš stal jediným kandidátom na post spišského biskupa. V 
tom istom roku jeho menovanie za spišského biskupa podporil aj 
biskup Pavol Hnilica SJ vtedy žijúci v Ríme. Zo stanoviska a 
predložených dokumentov nachádzajúcich sa na posvätnej 
Kongregácii pre biskupov v Ríme sa Dr. J. Ligoš charakterizuje ako: 
„Esemplare, stimato dai confratelli, conciliante, prudente”22. 

Bol členom mnohých komisií, napríklad diecéznej 
katechetickej komisie, komisie pre skúšanie laických katechétov a 
                                                 

20 DLUGOŠ, F.: Funkcjonowanie diecezji spiskiej w warunkach systemu 
totalitarnego w łatach 1948 – 1989. Lublin : Norbertinum, 2003, s. 414.  

21 HANUS, L.: Náš otec je už v cieli. In Orientácia 1 (1973 – 1974), s. 
59 – 60. Samizdat. 

22 FALTIN, D.: Vyhlásenie sudcu Apoštolského tribunálu Rímskej roty 
zo dňa 17. apríla 2000 na základe štúdia archívu Štátneho sekretariátu, 
týkajúce sa Dr. Jozefa Ligoša, ordinára Spišskej diecézy. 
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iných. Od 1. januára 1951 až do 14. novembra 1968 pôsobil ako 
správca farnosti vo Veľkom Borovom23. Po odstúpení kapitulného 
vikára Andreja Scheffera z úradu a následnom úmrtí sa stal jeho 
nástupcom Dr. Jozef Ligoš. Jeho menovaniu predchádzalo rokovanie 
biskupa Dr. Ambróza Lazíka s dvomi kandidátmi: Jozefom 
Štrbákom a Jozefom Ligošom.  

Jozef Ligoš návrh prijal s podmienkou, že s jeho menovaním 
bude súhlasiť aj Svätá stolica24.  

Dňa 14. novembra 1968 bol Dr. Ambrózom Lazíkom, 
biskupom, apoštolským administrátorom trnavským, na základe 
kánonu 432 Kódexu cirkevného práva 1917 a na základe osobitných 
plných mocí, obdržaných od Svätej stolice, menovaný ordinárom 
Spišskej diecézy s právomocou kapitulného vikára, s okamžitou 
platnosťou. K tomuto menovaniu mu Povereníctvo SNR pre kultúru 
a informácie v Bratislave udelilo štátny súhlas z 13. novembra 1968, 
č. PKI 54-05/1969-Mag25. Po Vyznaní viery a zložení sľubu pred 
sídelnou Kapitulou spišskou – pred tromi kanonikmi: ThDr. Jozefom 
Tomanóczym, Martinom Galovičom – veľprepoštom a Jozefom 
Michnom – dňa 1. januára 1969 Dr. Jozef Ligoš sa ujal funkcie26. Vo 
svojom novoročnom príhovore, ktorý môžeme nazvať jeho 
programovou rečou, vyzýval všetkých k budovaniu Božieho 
kráľovstva v diecéze:  

„Z nevyspytateľnej Prozreteľnosti Božej bol som dňa 14. 
novembra 1968 J. Ex. Najdôstojnejším pánom biskupom Dr. 
Ambrózom Lazíkom, apoštolským administrátorom trnavským, 
menovaný za dočasného ordinára Spišského biskupstva, s 
právomocou kapitulného vikára. Tento, tak ťažký kríž, Boh na mňa 
uložil práve v deväťdesiate narodeniny veľkého vyznávača a 
mučeníka, už zosnulého nášho otca biskupa Jána. Mám teda do času 

                                                 
23 CHALUPECKÝ, I.: Ligoš, Jozef. In Lexikón katolíckych kňazských 
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24 KĽUČAR, M: Spomienka na ThDr. J. Ligoša – kapitulného vikára. 
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25 ARCHÍV BISKUPSKÉHO ÚRADU – obežník 1 z 29. novembra 
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zastupovať toho, ktorému nie som hoden rozviazať remienky na 
obuvi. Nie, nie som jeho nástupcom. Nie som otcom nášho 
biskupstva… Na toho už roky čakáme a o neho láskavého Boha 
prosíme. Som len dočasným zástupcom biskupovým. Prosím vás, 
milovaní oltárni bratia, i moji milí veriaci, prijmite ma teda ako 
takého. Ako zástupcu otca nášho biskupstva. Zástupca otca nikdy nie 
je to, čo vlastný otec. Chcel by som však s pomocou Božou a podľa 
svojich síl a schopností čo najlepšie túto úlohu splniť” 27. 

Všetci kňazi reagovali s nádejou, že Spišská diecéza má 
konečne katolícke vedenie po stránke administratívnej i duchovnej. 
V tomto obežníku biskupského úradu pre kňazov zdôraznil súhlas 
Vatikánu so svojím zvolením a prosil kňazov o modlitby a 
spoluprácu, aby mohol viesť diecézu v intenciách nebohého 
spišského biskupa Jána Vojtaššáka. Ako prvú povinnosť si ordinár 
určil, že navštívi v príhodnom čase každú farnosť, čo aj dodržiaval 
pravidelnými vizitáciami. Na týchto vizitáciách sa stretával s 
veriacimi, zvlášť s mládežou a diskutoval o otázkach do budúcna. 
Kdekoľvek vysluhoval sviatosť birmovania (počas štvorročného 
účinkovania pobirmoval vyše 30 000 birmovancov), vždy si najprv 
zisťoval, aké problémy trápia farnosť, do ktorej prišiel a potom vo 
svojom príhovore k veriacim tieto poznatky použil v zhode s Božími 
príkazmi a katolíckou etikou. Takto sa jeho homília stávala časovo 
aktuálna i obsahovo príťažlivá28. 

Veľmi mu záležalo na tom, aby vo farnostiach okrem už určených 
dní večnej poklony Spišskej diecézy, založenej roku 1926 biskupom 
Jánom Vojtaššákom, sa zavádzali nočné poklony, ktorých program sám 
zostavoval a uverejňoval v Duchovnom pastieri. Išlo predovšetkým o 
stavovské poklony: poklony otcov, matiek, miništrantov, atď. Pretože v 
tých časoch neboli otvorené kontakty duchovenstva s mládežou možné, 
využíval Dr. Ligoš práve tieto stretnutia na povzbudenie mladých 

                                                 
27 ARCHÍV BISKUPSKÉHO ÚRADU – obežník 1 z 29. novembra 

1968 v Spišskom Podhradí-Spišskej Kapitule, s.1.  
28 DLUGOŠ, F.: ThDr. Jozef Ligoš. Spiski wikariusz kapitulny, 

katecheta, pedagog i liturgista. In Pedagogia prewencji Dzieci – młodzieź – 
rodzina. Stalowa Wola : Katolicki Uniwersitet Lubelski Jana Pawła II w 
Lublinie, 2013. (Red. Jan Zimny) s. 329 – 333.  
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kresťanov, ku ktorým si vytvoril mimoriadne vrúcny vzťah29. Novému 
diecéznemu ordinárovi veľmi záležalo na kresťanskom charaktere 
rodinného života. Po mnohých rokoch zriadil súdny tribunál na riešenie 
predovšetkým manželských káuz30.  

 
6. Propredseda celoslovenskej liturgickej komisie  
V roku 1969 vymenoval Zbor ordinárov Slovenska Dr. Ligoša 

za výkonného predsedu Slovenskej liturgickej komisie, a ten sa 
svojej novej úlohy zhostil znamenite31. Spolu s kňazmi diecéznej 
liturgickej komisie uvádzal do cirkevného života obrady krstu, 
cirkevného sobáša a kresťanského pohrebu podľa úprav a smerníc 
Druhého vatikánskeho koncilu – konštitúcie Sacro sanctum 
concilium. Členovia liturgickej komisie nielen zo Spišskej, ale aj z 
Košickej diecézy sa často schádzali na pracovné porady do 
biskupskej rezidencie v Spišskej Kapitule. Bola to veľmi dobrá 
spolupráca, živé debaty viedli zúčastnení o preklade a úprave 
Rímskeho misála do slovenčiny. Najmä pri omšových modlitbách 
diskutovali aj o jednom slove celé popoludnie, kým sa nezhodli na 
správnom význame po stránke etymologickej, historickej i 
gramatickej. Bola to namáhavá a zodpovedná práca.  

Okrem prekladu Rímskeho misála sa začali práce na preklade 
kňazského breviára. Jednotlivé hymnusy preložil známy katolícky 
básnik Janko Silan. Dr. J. Ligoš viackrát prízvukoval, že na týchto 
prekladoch liturgických textov majú zásluhu okrem spišských 
kňazov (Ján Kováč, Jozef Kútnik-Šmálov, Ladislav Hanus, Štefan 
Hatalla, Štefan Koštiaľ, Ján Maga a iní) aj liturgisti iných diecéz a 
taktiež laickí literáti. Preto môžeme právom tvrdiť, že novo 
preložený misál je pre všetkých slovensky hovoriacich veriacich na 
svete. Záslužná práca bola odmenená vyjadrením posvätnej 

                                                 
29 KĽUČAR, M: Spomienka na ThDr. J. Ligoša – kapitulného vikára. 

Spišská Kapitula : privátny archív, 2006. Nestránkované.  
30 SCHEMATIZMUS SPIŠSKEJ DIECÉZY 1996. Spišská Kapitula : 

1996, s. 202. 
31 DLUGOŠ, F.: ThDr. Jozef Ligoš. Spiski wikariusz kapitulny, kateche-

ta, pedagog i liturgista. In Pedagogia prewencji Dzieci – młodzieź – rodzi-
na. Stalowa Wola : Katolicki Uniwersitet Lubelski Jana Pawła II w Lubli-
nie, 2013. (Red. Jan Zimny) s. 333 – 338.  
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Kongregácie pre sviatosti a bohoslužbu, ktorá schválila najprv 
jednotlivé časti a potom aj celý Rímsky misál na prvú adventnú 
nedeľu 1. decembra 197932. Dr. Jozef Ligoš sa venoval okrem 
liturgiky aj homiletike a katechetike. Poveril J. Šveca-Slavkovjana 
prekladom Knihy žalmov do slovenčiny. Tento preklad sa mal 
využiť v slovenskom preklade Liturgie hodín. Napokon však preklad 
pripravili Jozef Kútnik Šmálov s Jánom Magom a ich verzia sa 
používa dodnes. Veľké úsilie vynakladal na rýchle zavedenie 
omšového poriadku, schváleného Druhým vatikánskym koncilom, do 
praktickej liturgie. Žiadal kňazov, aby časový rozsah svojich kázní 
ohraničili na 15, nanajvýš 20 minút.  

 
7. Odvolanie z postu predsedu SLK 
Dr. Jozefa Ligoša odvolali z postu predsedu Sloven- skej 

liturgickej komisie roku 1972 za okolností, ktoré nie sú podnes 
celkom objasnené… Súčasné bádanie však naznačuje, že za útokom 
na post predsedu liturgickej komisie stála normalizátorská totalitná 
moc, ktorej prekážal principiálny postoj spišského ordinára voči 
Pacem in terris a hlavne jeho neochvejná vernosť Rímu33. Po 
historicky krátkej ére dubčekovského politického odmäku sa 
normalizátorské vedenie strany a štátu veľmi tvrdo zameralo na 
cirkev a náboženské dianie v bývalej ČSSR. Slobodnejšie roky 
nahradil prísny dozor štátu nad cirkvami. Dr. Jozef Ligoš pripravil 
roku 1973 podklady pre obežník, ktorý bol jediným možným 
kontaktom s diecéznym duchovenstvom. Autor tridsaťstranového 
meditačného pôstneho elaborátu použil príklad utrpenia zo 
Sienkewiczovej legendy:  

„Kristus i dnes musí trpieť, musí byť ukrižovaný. Nemá telo, 
ktorým by to mohol urobiť. Jeho telo je už oslávené. Chce trpieť v 
mojom, našom tele. Neutekajme, ako Peter utekal z Ríma. Vtedy by 
Ježiš i nám povedal: ,Ja idem trpieť za všetkých, ktorých si ty 
opustil…’ Neopúšťaj svojich bratov! Daj, aby Kristus trpel v tvojom 

                                                 
32 HANUS, L.: J. Kútnik-Šmálov – život, činnosť, tvorba. Spišské 

Podhradie : Spišský kňazský seminár, 1992, s. 262 – 263. 
33 MAGA, J.: Pamiatke Dr. Jozefa Ligoša. Orientácia 1 (1973 – 1974), 

s. 26. Samizdat. 
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tele, aby potom mohol slávne zmŕtvychvstať tiež v tvojom tele34. Ako 
zlý sen vyznieva skutočnosť, že na základe predloženej žiadosti 
Farského úradu v Levoči o schválenie programu púte a účinkujúcich 
z 13. júna 1973, v spoločnej odpovedi na obidve žiadosti ONV 
Spišská Nová Ves, odbor kultúry neudelil štátny súhlas k slávnostnej 
svätej omši a kázni v deň konania púte spišskému kapitulnému 
vikárovi – ordinárovi diecézy Dr. Jozefovi Ligošovi, ale namiesto 
neho nominoval správcu farnosti z Úlože35. Citát z odpovede: 
„Zároveň schvaľujem predbežný program s tým, že slávnostnú omšu 
s kázňou povedie správca farnosti v Úloži, a nie kapitulný vikár.“ 
Toto rozhodnutie vydal vedúci odboru Emil Figel36. 

Dr. J. Ligoš patril k veľkým mariánskym ctiteľom. Ako 
ordinár sa snažil dostať do pastorácie všetkých kňazov, ktorým bol 
odňatý štátny súhlas. Mimoriadnu pozornosť venoval obrode 
kňazstva. Od hnutia Pacem in terris sa jednoznačne dištancoval. V 
Spišskej kapitule plánoval obnoviť kňazský seminár a cez letné 
prázdniny povolával bohoslovcov k sebe a venoval sa im. Usiloval sa 
uviesť do praxe závery Druhého vatikánskeho koncilu, podľa 
ktorých sa má stať kňazský seminár zreničkou oka každého 
ordinára37. 

 

8. Predčasné úmrtie  
Dr. Jozef Ligoš zomrel 19. septembra 1973 v levoč- skej 

nemocnici. Hoci mal dlhodobé problémy s vysokým krvným tlakom 
aj s cukrovkou, jeho smrť mnohých prekvapila. Užíval švajčiarsky 
preparát Brinerdin, ktorý však treba brať sústavne, čo nedodržiaval. 
Vyslúžil sviatosť birmovania vo Veľkom Borovom a liek so sebou 
nevzal. V nedeľu pocítil nevoľnosť, poprosil o šálku čiernej kávy. Na 
druhý deň sa cítil tak zle, že sa nemohol pomodliť ani breviár. Náhle 

                                                 
34 LIGOŠ, J.: Rukopis z 15. 2. 1973, s. 30. 
35 DLUGOŠ, F.: Mariánska Levoča a jej osobnosti medzi svätyňami 

Európy. Levoča : MTM, 2008, s. 51. 
36 ŠOKA Spišská Nová Ves, ONV, Spišská Nová Ves: Štátny súhlas k 

vykonaniu Levočskej púte 1. júla 1973 v zmysle par. 16 vl. Nar 219/49 Zb., 
Spišská Nová Ves, č. 128/1973-cirk., 19. 6. 1973. 

37 HANUS, L.: J. Kútnik-Šmálov – život, činnosť, tvorba. Spišské 
Podhradie : Spišský kňazský seminár, 1992, s. 300 – 301.  
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sa mu zhoršil zrak: videl iba neurčité geometrické tvary v zúženom 
zornom poli. Noc pretrpel, na druhý deň išiel s priateľom Michalom 
Pačnárom do nemocnice v Levoči, kde sa ho ujal primár interného 
oddelenia MUDr. Ladislav Krušpír.  

Okrem primára sa kapitulnému vikárovi Dr. J. Ligošovi počas 
jeho hospitalizácie intenzívne venovali hlboko veriaci a svoje 
náboženské presvedčenie neskrývajúci znamenití odborníci. Prvým 
bol primár krčno-nosno-ušného oddelenia MUDr. Ján Stolina. Bol to 
skvelý diagnostik, zakladal oddelenie patológie v Levočskej 
nemocnici. Ďalším bol vtedajší primár neurológie MUDr. Anton 
Kapasný. Pri lôžku kapitulného vikára sa pravidelne striedali MUDr. 
Júlia Otradovcová, primárka pľúcneho oddelenia, primár detského 
oddelenia MUDr. Ladislav Ivičič a mladý sekundár interny MUDr. 
Ján Slavkovský. Neobmedzený prístup k Dr. Jozefovi Ligošovi mal 
vtedajší levočský dekan Štefan Klubert, ktorého ako takmer 
vyštudovaného lekára prizývali k zložitým prípadom. Kapitulný 
vikár Dr. J. Ligoš mal vo svojich posledných chvíľach naozaj 
maximálnu odbornú aj ľudskú opateru skvelých levočských lekárov. 
Tento tím odborníkov nepotreboval na potvrdenie svojich diagnóz 
pitvu telesných pozostatkov kapitulného vikára. Pitva vždy 
predstavuje radikálny zásah do tela zosnulého. Všetci levočskí lekári 
si Dr. J. Ligoša mimoriadne vážili. Nechceli dopustiť zbytočné 
devastujúce zásahy do pozostatkov duchovného hodnostára a 
vzácneho človeka38. Napriek intenzívnej liečbe i všestrannej opatere 
lekárov poručil Dr. Ligoš 19. septembra 1973 o 16.30 svoju dušu 
Pánovi…  

V ostatných rokoch pribúdajú rozličné konšpiračné teórie o 
náhlom úmrtí Dr. Jozefa Ligoša. Smrť zastihla kapitulného vikára 
síce nečakane rýchlo, no nebola až taká nepochopiteľná. Dr. Ligoš 
skutočne trpel kombináciou niekoľkých vleklých ochorení. 
Spomedzi nich boli najnebezpečnejšie vysoký krvný tlak a diabetes. 
Spojením negatívnych účinkov týchto dvoch chorôb dochádza aj 
dnes veľmi často k úmrtiam. Mons. Dr. Jozef Ligoš v roku 1973 
požiadal Apoštolskú stolicu o predĺženie fakúlt pre vedenie Spišskej 

                                                 
38 PAČNÁR, M.: Posledné chvíle Dr. Ligoša. Rukopis, 30. 5. 2002. 

Nestránkované.  
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diecézy, a zatiaľ čo mu boli ony pripravované, dňa 21. septembra 
1973 zo Slovenska do Ríma prišla správa o jeho náhlej smrti39. 

 
9. Pohrebné obrady kapitulného vikára 
Pohrebné obrady so zádušnou sv. omšou sa konali v 

katedrálnom Chráme sv. Martina v Spišskej Kapitule 24. septembra 
1973. Smútočný príhovor predniesol vtedajší riaditeľ biskupského 
úradu Michal Kľučar:  

„Nebohý otec ordinár žil taký život, že dnes nemám pred vami 
čo zatajovať, alebo výrečnými slovami ospravedlňovať. Aj na neho 
sa vzťahuje výrok sv. Gregora: ,Bol kňazom prv, ako sa stal kňazom.’ 
Mal totiž čnosti skôr, ako nadobudol hodnosti. Bol Kristovým sluhom 
nie podľa litery, ale podľa ducha evanjelia. Nechal nám ponaučenie: 
Kto chce umrieť smrťou spravodlivého, musí aj spravodlivo žiť” 40. 

Ďalší z najbližších spolupracovníkov Michal Pačnár napísal:  
„Ako jeho najbližší spolupracovník mal by som toho napísať 

veľa. Veď som ho poznal skrznaskrz, celého, nielen jeho výšku a 
váhu, ale najmä jeho dobrácku prívetivosť a šľachetnú dušu. Bol mi, 
najmä po otcovej smrti, nielen otcom vikárom, ale aj skutočnými 
starostlivým otcom”41. 

Telesné pozostatky zosnulého ordinára boli prevezené do 
rodných Chlebníc a tam bol pochovaný. Náhrobný pomník na hrob 
Dr. J. Ligoša navrhol akademický sochár Anton Trizuljak.42 

Meno ThDr. Jozefa Ligoša sa medzi veriacimi a 
duchovenstvom Spišskej diecézy vyslovuje s veľkou úctou. A 
právom, pretože jeho láska k zverenému úradu, vernosť Rímu, ako aj 
osobná zodpovednosť pred Bohom mu spôsobili veľké útrapy pri 

                                                 
39 FALTIN, D.: Vyhlásenie sudcu Apoštolského tribunálu Rímskej roty 

zo dňa 17. apríla 2000 na základe štúdia archívu Štátneho sekretariátu, 
týkajúce sa Dr. Jozefa Ligoša, ordinára Spišskej diecézy.  

40 KĽUČAR, M: Spomienka na ThDr. J. Ligoša – kapitulného vikára. 
Spišská Kapitula : privátny archív, 2006. Nestránkované.  

41 PAČNÁR, M.: Posledné chvíle Dr. Ligoša. Rukopis, 30. 5. 2002. 
Nestránkované. 

42 PROTOCOLLUM STATUS PERSONALIS SACERDOTUM 
DIOECESIS SCEPUSIENSIS AB ANNO 1848. Tomus I., s. 392. In Archív 
Biskupského úradu v Spišskej Kapitule. 
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vykonávaní úradu zo strany štátu. Na druhej strane však získal 
obľubu u tých, ktorí sa nechceli podriadiť totalitnému režimu.  

 
Abstrakt 
Spomedzi troch vikárov Spišskej diecézy pôsobil najkratší čas 

ThDr. Jozef Ligoš. Tento kňaz nielen symbolicky, ale reálne 
odovzdal všetky svoje duševné i fyzické sily Bohu, Cirkvi, Panne 
Márii a svojim veriacim. Výrazne prispel k aplikácii uznesení 
Druhého vatikánskeho koncilu do pastorácie a najmä liturgie. Dr. J. 
Ligoš bol veľmi vzdelaný a pracovitý kňaz. Autor tejto profilovej 
štúdie osvetľuje a na pravú mieru uvádza niektoré mýty, ktoré kolujú 
o živote a diele skvelého kapitulného vikára. Život a dielo 
kapitulného vikára Dr. J. Ligoša poskytuje ešte stále dosť príležitostí 
na erudovaný a objektívny vedecký výskum. 

Kľúčové slová: Biskup, diecéza, koncil, liturgia, pastorácia, 
schefferiáda, vikár. 

 
Abstract 
Among the three vicars of the diocese, he Spiš shortest time 

ThDr. Jozef Ligoš. The priest not only symbolically but realistically 
put all your mental and physical strength to God, the Church, the 
Virgin Mary, and his worshipers. Contributed significantly to the 
application of the resolution of the Second Vatican Council and es-
pecially in pastoral liturgy. Dr. J. Ligoš was very educated and hard-
working priest. The author of this study illuminates the profile and to 
debunk some of the myths states that are circulating about the life 
and work of the great capitular vicar. Life and Work of vicar capitu-
lar Dr. J. Ligoš still provides enough opportunities for knowledge-
able and objective scientific research.  

Keywords: Bishop, Diocese council, liturgy, pastoral, schef-
feriáda, vicar. 

 
Streszczenie 
Spośród trzech wikariuszy Diecezji Spiskiej najkrócej urzędo-

wał ThDr. Jozef Ligoš. Kapłan ten nie tylko symbolicznie ale i real-
nie oddał wszystkie swoje siły fizyczne i duchowe Bogu, Kościoło-
wi, Pannie Marii i swoim wiernym. W wyraźny sposób przyczynił 
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się do aplikowania uchwał Soboru Watykańskiego II do duszpaster-
stwa a zwłaszcza do liturgii. Dr. J. Ligoš był wykształconym i pra-
cowitym kapłanem. Autor niniejszej publikacji wyjaśnia i sprowadza 
na właściwą kolej niektóre mity, jakie krążą o życiu i pracy tego 
wspaniałego wikariusza kapitulnego. Życie i dzieło wikariusza kapi-
tunego Dr. J. Ligoša ciągle jeszcze dostarcza wiele bodźców dla 
rzeczowych i obiektywnych badań naukowych.  

Kluczowe słowa: Biskup, diecezja, sobór, liturgia, duszpaster-
stwo, schefferiáda, wikariusz. 
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Ewelina Giżka (KUL) 

 
Paulina… i Prakseda Zygmunta Szczęsnego Felińskiego zbiorem 

fundamentalnych wartości dla młodego odbiorcy 
 

Nie taję się wszakże, iż w głębi serca odzywał się głos jakiś,  
co mi szeptał, że nie na próżno pracuję, że znajdą się kiedyś dusze, 

dla których głos mój będzie sympatyczny, a może nawet zdoła objaśnić im 
niejedną prawdę, nie do jednej zagrzać cnoty; czułem bowiem,  

iż niektóre tajemnice ludzkiego serca pojmuję jaśniej od innych, 
zwłaszcza zaś najszczytniejsze ducha ludzkiego popędy… 

Z. Sz. Feliński Pamiętniki1 
 
Wstęp  
Człowiek istnieje, działa w świecie wartości, dokonuje wyboru 

wartości, które chce urzeczywistniać w swoim życiu, tworzy ich 
własną hierarchię. Wartości są przekazywane przez rodzinę, media, 
które wysoko cenią dobra materialne, a także przez literaturę różnych 
epok, z tego też powodu problematyka aksjologiczna, skupiająca się 
wokół trzech zagadnień – ,,opisywania i interpretowania wartości w 
różny sposób ujawnianych w literaturze, poznawania wartości litera-
tury, badania literatury jako wartości dla”2 zajmuje ważne miejsce w 
badaniach literackich. Podkreślaniu wartości w dziele literackim 
służą różne elementy na przykład konstrukcja wszechwiedzącego 
narratora, który przekazuje wartości uznawane w danej społeczności 
za obowiązujące3. Przekaźnikiem wartości w utworze może być 
również pozytywna postać literacka, wykreowana przez autora na 
wzór do naśladowania. Ta sytuacja ma miejsce przede wszystkim w 
tekstach adresowanych do młodego czytelnika, w dziełach o charak-

                                                 
1 Cyt. za: Z. Sz. Feliński, Pamiętniki, oprac. E. Kozłowski, Warszawa 

2009, s. 605.  
2 Zob. S. Sawicki, Problematyka aksjologiczna w badaniach literac-

kich, [w:] Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze, pod red. S. 
Sawickiego, A. Tyszczyka, Lublin 1992, s. 95 – 109.  

3 Por. Aksjologia literacka, [w:] Słownik terminów literackich, pod red. 
J. Sławińskiego, Wrocław – Warszawa – Kraków 2008, s. 20.  
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terze dydaktycznym, w których autor sugeruje swoim wirtualnym 
odbiorcom, że ta postać to jest cel do którego powinniście zmierzać, 
który warto naśladować i obowiązkowo przyjąć wartości przez tą 
jednostkę reprezentowane. Bohaterowie wykreowani na wzór ulegają 
często idealizacji, zdają się być zbyt dojrzali jak na swój wiek, a ich 
wypowiedzi zawierają zbyt dużo mądrości życiowej, doświadczenia, 
które zdobywa się z wiekiem. Wzór osobowy pojawiający się w 
utworze literackim pełni funkcje edukacyjne, wprowadza czytelnika 
w świat wartości danego środowiska, autora, narodu, ma wpływ na 
wyobraźnię odbiorcy. 

Niniejsze rozważania, warto rozpocząć od zaprezentowania 
wybranych fragmentów z życia Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, 
po czym przedstawić różne sposoby definiowania wzorów osobo-
wych w badaniach naukowych, a następnie dokonać analizy Pauli-
ny… oraz Praksedy, pod względem tematyki aksjologicznej ujętej, w 
pracy, od strony występujących w obydwu utworach wzorów oso-
bowych. 

 
1. O życiu Zygmunta Szczęsnego Felińskiego 
Zygmunt Szczęsny Feliński urodził się 1 listopada 1822 r. w 

Wojutynie, na Wołyniu, jako syn Gerarda i Ewy z Wendorffów. 
Początkowo uczył się w domu rodzinnym, następnie w szkole para-
fialnej w Nieświczu, a w 1832 r. wraz z bratem Alojzym rozpoczął 
naukę w gimnazjum w Łucku. Po zesłaniu matki do Berezowa, za 
udział w spisku Szymona Konarskiego, gdzie pod pseudonimem 
,,Skała” była sekretarką do korespondencji francuskiej, udał się 
Szczęsny, dzięki finansowej pomocy Zenona Brzozowskiego, na 
Uniwersytet Moskiewski, gdzie studiował matematykę. Po ukończe-
niu studiów wyższych przebywał w Sokołówce pracując tu jako se-
kretarz i guwerner dzieci państwa Brzozowskich. W 1847 r., celem 
uzupełnienia wykształcenia, udał się Feliński do Paryża, gdzie zdo-
był, jako wolny słuchacz, wykształcenie humanistyczne na Sorbonie 
i w College de France. W Paryżu Szczęsny spotkał się z różnymi 
środowiskami emigracyjnymi, na zaproszenie księcia Adama Czarto-
ryskiego brał udział w ,,wieczorach czwartkowych” w Hotelu Lam-
bert, w ,,wieczorach literackich”, poznał wielu poetów i zaprzyjaźnił 
się z Juliuszem Słowackim, który pewnego dnia oznajmił Felińskie-
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mu, że: ,,widział wielką gwiazdę, świecącą nad jego głową i rozmo-
dlone tłumy, klęczące u jego stóp w świątyni”4. W 1848 r. jako wiel-
ki patriota wziął udział w powstaniu wielkopolskim, po upadku któ-
rego powrócił do Paryża, gdzie ostatecznie podjął decyzję o swoim 
dalszym losie. W 1851 r. Feliński wstąpił do Seminarium duchow-
nego w Żytomierzu, skąd został wysłany na dalsze studia do Cesar-
skiej Rzymsko-Katolickiej Akademii Duchownej w Petersburgu. Tu 
założył schronisko dla sierot i ubogich oraz Zgromadzenie zakonne – 
Rodzina Maryi. Jednocześnie pełnił obowiązki ojca duchownego 
alumnów i profesora Akademii. 6 stycznia 1862 r. Feliński został 
mianowany przez Piusa IX Arcybiskupem Warszawskim. Po wybu-
chu powstania styczniowego wystąpił w obronie uciśnionego narodu, 
napisał list do Aleksandra II, prosząc o zaprzestanie krwawych re-
presji, złożył również dymisję z Rady Stanu. Feliński pod eskortą 
wojskową jako więzień stanu opuścił Warszawę 14 czerwca 1863 r. 
Skazany na wygnanie, spędził w Jarosławiu nad Wołgą 20 lat. W 
1883 r., w wyniku porozumienia między Stolicą Apostolską a Rosją, 
Feliński został uwolniony z wygnania. Nie mogąc wrócić do War-
szawy, jako arcybiskup tytularny Tarsu ostatnie lata swojego życia 
spędził w Dźwiniaczce na Podolu, pełniąc obowiązki duszpasterza 
ludu wiejskiego – Polaków i Ukraińców. Wolne chwile Feliński po-
święcał dopracowywaniu i publikowaniu dzieł, które tworzył na 
wygnaniu. We Lwowie wydrukował: Konferencje duchowne (1885), 
Paulinę córkę Ewy Felińskiej (1885), Wiarę i niewiarę w stosunku do 
szczęścia osobistego (1886), Praksedę – Legendę z teki Anhellego 
(1887), Wiedzę chrześcijańską i bezbożną wobec zadań społecznych 
(1889). W Krakowie w roku 1885 ukazały się: Oskar i Wanda – Z 
teki Anhellego, Pod wodzą Opatrzności, Ustawy Rodziny Maryi, 
Trzej wieszczowie nasi wobec Kościoła, zaś w 1890 r. opublikowane 
zostały: Wiara i niewiara w stosunku do szczęścia społecznego oraz 
Konferencje o powołaniu. Najsłynniejsze dzieło Felińskiego tj. Pa-
miętniki zostały opublikowane dopiero po jego śmierci5. Arcybiskup 

                                                 
4 Zob. M. Godlewski, Tragedia arcybiskupa Felińskiego, Poznań 2007, s. 22.  
5 Twórczość pisarską Z. Sz. Felińskiego szczegółowo przedstawił i 

skomentował ks. H. E. Wyczawski w swojej monografii o Szczęsnym pt. 
Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński 1822 – 1895, Warszawa 1975, s. 386 
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Feliński zmarł 17 września 1895 r. w Krakowie. Jan Paweł II beaty-
fikował Szczęsnego 18 sierpnia 2002 r., kanonizacja odbyła się 11 
października 2009 r. w Rzymie6. 

  
2. Definicje wzorów osobowych 
W pracach naukowych występują różne sposoby rozumienia 

wzorów osobowych. Maria Ossowska podaje iż w socjologii francu-
skiej mówi się o ,,kierowniczych obrazach osobowości” i o ,,ideałach 
osobowości”7. W pracach angielskich spotykamy następujące wyra-
żenia: ,,postać ludzka stanowiąca przedmiot aspiracji”, ,,idealny typ 
człowieka w danej kulturze”, ,,postać wzbudzająca podziw”, zaś w 
badaniach niemieckich używa się wyrażenia ,,idealny typ grupy”8. 

W polskich opracowaniach zagadnienia wzorów osobowych, 
jak stwierdza Jadwiga Ruszała, zauważamy dwa sposoby ich defi-
niowania9. Pierwszy, ku któremu skłania się mniejsza liczba bada-
czy, reprezentuje w swoich pracach Antonina Kłoskowska definiują-
ca wzór jako ,,wyraz regularności ludzkiego zachowania, stanowiący 
powtarzalną strukturę tego zachowania”, natomiast model to 
,,słowne, obrazowe lub jakiekolwiek symboliczne przedstawienie 
ludzkiego zachowania (instytucji, osobowości), mogące służyć za 
przykład i przedmiot ocen i skonstruowane dla praktycznych celów 
społecznych”10.  

Drugim sposobem, bardziej popularnym, jest podkreślanie 
związku wzorów osobowych z wartościami, oraz akcentowanie ich 

                                                                                                        
– 416. Autor wyróżnił trzy okresy działalności pisarskiej Felińskiego: 1. 
przedjarosławski, 2. jarosławski, 3. dźwiniacki. 

6 Zob. Kalendarium życia Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Feliń-
skiego (1822 – 1895), [w:] s. T. A. Frącek RM, Święty Zygmunt Szczęsny 
Feliński. Młodość, Warszawa 2009, s. 217 – 235.  

7 M. Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa 1986, s. 7. 
8 Tamże, s. 7.  
9 J. Ruszała, ,,W pustyni i w puszczy” H. Sienkiewicza – w kręgu poety-

ki wzorów osobowych, [w:] Problematyka aksjologiczna w nauce o literatu-
rze, s. 461.  

10 A. Kłoskowska, Modele społeczne i kultura masowa, [w:] ,,Przegląd 
Socjologiczny”1959, t. 13/2, s. 48, 50. 
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użytkowej, społecznej funkcji11. W kierunku reprezentowanych 
przez wzór osobowy wartości zmierzają badania Marii Gołaszew-
skiej, która stwierdza, że ,,coś jest wzorem z uwagi na realizację 
wartości pozytywnych, społecznie uznawanych i zgodnym z dobrem 
człowieka w skali ogólnoludzkiej”, ,,wzorem jest to, co dany czło-
wiek uznaje za wartość dla siebie, co chce osiągnąć, a sposób tego 
osiągnięcia jest mu podany przez rzeczywistego człowieka (czy też 
typ jego zachowań) bądź przez postać literacką”12. Badania Alicji 
Kuczyńskiej również potwierdzają podstawę aksjologiczną wzorów. 
Dla tej badaczki ,,wzór życiowy to obraz ludzkiego sposobu bycia 
lub działania w świecie, obraz, który bywa traktowany społecznie 
jako wartość lub zespół wartości godnych naśladowania”13.  

W swojej definicji wzoru osobowego, na istotny element naśla-
downictwa, który ma związek ze społeczną funkcją wzorów, zwraca 
uwagę Maria Ossowska. W rozumieniu tej badaczki wzór osobowy to 
,,postać realna lub fikcyjna, która zachęca lub powinna zachęcać do na-
śladownictwa. […] Wzorem osobowym dla danej jednostki czy danej 
grupy jest postać ludzka, która powinna być lub jest faktycznie dla tej 
jednostki lub tej grupy przedmiotem aspiracji”14.  

Z powyżej przywołanych najistotniejszych wypowiedzi doty-
czących wzorów osobowych, dla dalszych rozważań, istotne są dwa 
stwierdzenia. Po pierwsze, powiązanie wzorów ze sferą wartości, po 
drugie podkreślenie, że wzorem może stać postać literacka. Historia 
pokazuje, że to właśnie niejednokrotnie poprzez literaturę dany wzór 
znajduje szersze grono swoich naśladowców. Najdobitniejszy przy-
kład stanowi wybranie Konrada Wallenroda na wzór patrioty-
spiskowca, utrwalenie i powszechna akceptacja wallenrodyzmu jako 
postawy człowieka, który poświęcając swoje życie dla dobra ojczy-

                                                 
11 J. Ruszała, ,,W pustyni i w puszczy” H. Sienkiewicza – w kręgu po-

etyki wzorów osobowych, s. 461 – 462.  
12 M. Gołaszewska, W poszukiwaniu literackiego wzoru człowieka. (Z 

zagadnień kształtowania osobowości przez sztukę), [w:] ,,Przegląd Humani-
styczny”1979, nr. 1, s. 5. 

13A. Kuczyńska, Dzieło sztuki i wzory moralne. Związki – opozycje – 
przymierze, [w:] ,,Przegląd Humanistyczny”1978, nr. 10, s. 2. 

14 M. Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany, s. 9.  
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zny w walce z wrogiem posuwa się do podstępu i zdrady – z etycz-
nego, moralnego punktu widzenia działania nagannego.  

Literatura upowszechnia wzory, wprowadza je w obieg, oży-
wia, nadaje lansowanemu wzorowi ważność. Czyni je ośrodkiem 
wymiany poglądów, ,,uniwersalizuje treści” dzięki czemu wzór może 
oddziaływać niezależnie od epoki15. 

 
3. Wzory osobowe w twórczości Zygmunta Szczęsnego Fe-
lińskiego 

Zygmunt Szczęsny Feliński, który sam może być wzorem za-
równo dla osób duchownych (kapłanów, biskupów) jak i ludzi 
świeckich (dzieci, studentów, emigrantów) nigdy w swoim życiu do 
takiej rangi nie pretendował. Wierząc w moc oddziaływania tekstów 
na świadomość, działanie, charakter odbiorców, przypisując literatu-
rze doniosłe funkcje społeczno-patriotyczne powiązane z treściami i 
wartościami religijnymi, Feliński z wielkim upodobaniem prezento-
wał wzory osobowe, gorąco zachęcając do ich naśladowania.  

W twórczości Szczęsnego pierwszą kreację wzoru, w tym wy-
padku wzoru kapłana – patrioty, wychowawcy, dbającego o rozwój 
intelektualny swoich uczniów, o przygotowanie ich do pracy duszpa-
sterskiej, odnajdujemy w pośmiertnym wspomnieniu Ignacego Ho-
łowińskiego16, noszącym tytuł Wspomnienia z życia i zgonu Ignace-

                                                 
15 Por. A. Kuczyńska, Dzieło sztuki i wzory moralne. Związki – opozy-

cje – przymierze, s. 8 – 9. 
16 Ignacy Hołowiński (1807 – 1855) urodził się 24 września 1807 r. w 

Owruczu, w rodzinie Piotra, będącego wiejskim ekonomem, oraz Dominiki 
z Łęskich. Początkowo kształcił się u pijarów w Międzyrzeczu koreckim, 
następnie w latach 1825 – 1826 w Seminarium Duchownym w Łucku. Wy-
dział Teologiczny Uniwersytetu Wileńskiego (1826 – 1830) ukończył ze 
stopniem magistra teologii. 25 września 1830 r. otrzymał święcenia kapłań-
skie. Uczył religii w szkole szlacheckiej w Żytomierzu, gdzie został kano-
nikiem katedralnym. Był wykładowcą religii i kapelanem Uniwersytetu 
Kijowskiego. W 1842 r. Hołowiński został rektorem Akademii Duchownej 
Rzymskokatolickiej w Petersburgu, a w 1851 r. metropolitą mohylewskim i 
prezesem Kolegium Duchownego Rzymskokatolickiego w Petersburgu. 
Hołowiński jest autorem poezji i opowiadań o tematyce religijnej i histo-
rycznej – Legendy (1843), Teka rozmaitości (1844), Pisma (1848), wydał 
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go Hołowińskiego, spisane na żądanie kolegów przez jednego z 
uczniów jego (Księdza Zygmunta Szczęsnego Felińskiego)17. Najdo-
nioślejszym wzorem w twórczości Szczęsnego jest bez wątpienia 
wzór matki-Polki – kobiety pobożnej, pracowitej, kochającej rodzi-
nę, będącej patriotką i społeczniczką. Taka jest utrwalona w pamięci 
syna i na kartach jego utworów Ewa Felińska, jak również Elżbieta z 
Oskara i Wandy.  

Analizując utwory Felińskiego zauważamy, że autor tworzy 
przede wszystkim wzory do naśladowania dla ludzi młodych (Pauli-
na, Oskar, Wanda, Prakseda), ze szczególnym wyeksponowaniem 
wzorów kobiecych, co jest efektem wielkiej troski Szczęsnego o 
wychowanie dziewcząt, przygotowanie ich do życia w rodzinie i 
społeczeństwie.  

W okresie niewoli narodowej kwestia wychowania kobiety 
urastała do wielkiej rangi. Popierały ją wszystkie ugrupowania spo-
łeczne i polityczne. Jednak w większości wychowaniem i kształce-
niem objęte były dziewczęta z zamożnych rodzin, dla których istnia-
ły pensje i szkoły. Wielką zasługą Felińskiego było zwrócenie uwagi 
na wychowanie dziewcząt z ubogich rodzin, dla których z powodze-
niem otwierał kolejne zakłady wychowawcze jak na przykład: pen-
sjonat w Dźwiniaczce (1885), internat dla uczennic seminarium na-
uczycielskiego we Lwowie (1891), zakład naukowo-wychowawczy 
dla niezamożnych dziewcząt w Łomnie18.  

Feliński dedykuje swoje utwory ludziom młodym. I tak w za-
myśle autora dla dziewcząt szukających drogi życiowej przeznaczo-
ne zostały Konferencje o powołaniu. Z dedykacją dla siostrzenic i 
bratanic (Stefanii Wydżgi – córki Wiktorii, Leonii Poniatowskiej – 
córki Zofii, Emilii i Henryki Felińskich – córek Alojzego) z zachętą 
do naśladowania młodo zmarłej ciotki, w życiu której ,,nie znajdzie-
cie ani jednego czynu nadzwyczajnego, ani jednej cnoty przechodzą-
                                                                                                        
podręcznik – Homiletyka (1859), Pielgrzymkę do Ziemi Świętej (1842 – 
1845). Po jego śmierci (1855), ukazały się Mowy pogrzebowe (1856) oraz 
Kazania (1857). 

17 Zob. Z. Sz. Feliński, Wspomnienia z życia i zgonu Ignacego Hoło-
wińskiego, oprac. s. T. A. Frącek RM, Warszawa 2010.  

18 T. A. Frącek, Zesłaniec nad brzegami Wołgi. Miniatury z życia Abp. Zyg-
munta Szczęsnego Felińskiego 1822 – 1905, Wrocław 2011, s. 413 – 415.  
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cej siły wasze”19 powstała Paulina córka Ewy Felińskiej, książka 
utrwalająca pamięć siostry arcybiskupa, przyjęta przez społeczeń-
stwo z wielkim zainteresowaniem, o czym świadczą zamieszczone w 
różnych czasopismach, w większości pozytywne, recenzje20. Ku 
,,pokazaniu młodzieży niejednej użytecznej prawdy i podniesienia 
nieco zbyt poziomego polotu uczuć”21 powstały Prakseda oraz 
Oskar i Wanda. Uznając za swoją powinność ,,opowiedzieć młod-
szemu pokoleniu to, na co patrzałem, a co z dniem każdym coraz 

                                                 
19 Cyt. za: Z. Sz. Feliński, Paulina córka Ewy Felińskiej, oprac. s. Z. 

Grzegrzółka RM, Warszawa 1996, s. 12.  
20 Zob. ,,Przegląd Polski” 1884\85, t. 3, s. 375: „…znajdzie tu czytelnik 

niejedną uwagę lub naukę autora samego, pełną głębokiej znajomości ludzi 
i życia, tego namaszczenia jakie daje powołanie kapłańskie, i tej wyższości, 
jaką daje wiek, urząd pasterski, nieszczęście i świątobliwość…”; ,,Szkoła” 
1885, nr. 17, s. 139: ,,świeżo i serdecznie w duszy odbite wrażenia po prze-
czytaniu tej książki, przelewamy natychmiast na papier, aby choć w krót-
kich słowach dać znać rodaczkom naszym, że przybyła im nowa pomoc na 
drodze życia, nowy wzór i zachęta do cnoty, że ozwał się do nich z niedale-
kiej a rzewnej przeszłości głos poważny, ton wzniosły, wlewający czystą 
harmonią w zamącone dzisiaj nieraz – o przeznaczeniu i stanowisku kobiety 
pojęcia […] ta książka jest harfą o złotostrunnych pamiątkach – bo, chociaż 
nie jest kartą z dziejów narodu wyjętą, jednak w niej łzy dziejowe płyną, i 
błyszczy koloryt gasnącego obyczaju i promienie religijnej potęgi i urok 
wiekuiście pięknej miłości rodzinnej oraz niewieściego już w dziewczęciu 
objawiającego się poświęcenia…”; ,,Kwartalnik Historyczny” 1887, z. 1, s. 
129: ,,…dostojny autor opowiada bez żadnej pretensyi, w sposób najprost-
szy życie swej matki i siostry i może nie wiedząc o tem, stawia dwa najdo-
skonalsze typy niewiast chrześciańskich w naszem społeczeństwie, szczytny 
wzór miłości, energii i ofiarności bez granic […] pragniemy gorąco, aby 
książka jego była czytana w każdym polskim domu. Niejedna dorastająca 
panienka znajdzie w niej doskonałe, bardzo przydatne dla siebie vade me-
cum…”; ,,Gazeta lwowska” 1885, nr. 2, s. 3: ,,…nie znamy książki, któryby 
kobiecie wznioślejsze wzory stawiała do naśladowania, wzory mocniej 
przekonywujące, że niewiasta z świętym talizmanem wiary i miłości w 
sercu stanąć może na takim stopniu potęgi moralnej, o który jak o prawdzi-
wy puklerz boży, rozbijają się wszystkie ciosy tego świata…”.  

21 Zob. Wprowadzenie [w:] Z. Sz. Feliński, Prakseda, Oskar i Wanda, 
oprac. s. T. A. Frącek RM, Szczecinek 2010, s. 35.  
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więcej zaciera się w pamięci narodu, coraz to cięższym nękanego 
utrapieniem”22 Szczęsny napisał Pamiętniki. 

 
4. Wokół Pauliny… i Praksedy 
Pośród utworów Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, skiero-

wanych do młodego odbiorcy, tekstów w których nośnikiem warto-
ści moralnych i duchowych staje się bohater, a raczej bohaterka wy-
kreowana przez autora na wzór do naśladowania, warto zwrócić 
szczególną uwagę na Paulinę oraz Praksedę. Pod względem gatun-
kowym te dwa utwory znacznie się różnią. Paulina jest połączeniem 
korespondencji i wspomnień pamiętnikarskich, Prakseda natomiast 
poematem, który swą treścią nawiązuje do romantycznych powieści 
poetyckich, z tego też powodu w utworze doszukuje się nawiązań do 
dzieł wielkich romantyków (Grażyna, Konrad Wallenrod, Pan Ta-
deusz)23. Poprzez kreację bohaterek na określone wzory Feliński 
wprowadza czytelnika w trzy, istotne w swojej twórczości, kręgi 
tematyczne skupiające się wokół: rodziny (wzór córki i siostry), reli-
gii (wzór katoliczki) i patriotyzmu (wzór patriotki).  

 
A. Wzór córki 
Motyw córki w literaturze jest dość popularny, w końcu, z 

odrobiną ironii można powiedzieć, że każda bohaterka jest czyimś 
dzieckiem. Tak jak i w życiu, w literaturze odnaleźć można córki-
ideały, ale także i te godne potępienia. Wzór dobrej córki (syna) 
najczęściej występuje w utworach o charakterze wychowawczym, 
czyli w tekstach, które ,,zmierzają do konfrontacji odbiorcy z bohate-
rem i wdrożenia go w służbę podobnych ideałów, co kreowana w 
tekście postać”24. 

Prezentując odbiorcy Paulinę, która w zamyśle autora najdo-
bitniej miała realizować wzór dobrej córki, Feliński zwraca uwagę 
przede wszystkim na: stosunek córki do matki oparty na posłuszeń-

                                                 
22 Zob. Z. Sz. Feliński, Pamiętniki, s. 33.  
23 H. E. Wyczawski, Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński 1822 – 

1895, s. 392. 
24 Zob. J. Ruszała, ,,W pustyni i w puszczy” H. Sienkiewicza – w kręgu 

poetyki wzorów osobowych, s. 483 – 484.  
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stwie w wykonywaniu codziennych obowiązków; spełnianie woli 
matki jak na przykład w kwestii wyjścia za mąż Pauliny za Adama 
Szemesza; szacunek, aby nigdy słowem i czynem nie sprawić Ewie 
przykrości, poświęcenie, rezygnację z własnego szczęścia na rzecz 
rodzeństwa i matki, z którą Paulina pragnęła dzielić trudy zesłania – 
,,Obowiązek pielęgnowania Ciebie, a zwłaszcza w nieszczęściu, jest 
tak wyraźną i świętą dla mnie powinnością, że nikt w świecie, nawet 
Ty sama, uwolnić mię od niej nie możesz.” (Paulina, s. 165.) 25. 

Feliński podkreśla łączącą Ewę i Paulinę szczególną więź wza-
jemnego zaufania, przyjaźni, ,,duchowego zjednoczenia”: 

 
[…] stosunek Paulinki z matką był całkiem inny, niż reszty 

dzieci […] Paulinka przeciwnie, kochała matkę z zupełnym zapo-
mnieniem o sobie, bo nie chodziło jej o to, żeby się matce zasłużyć 
lub przypodobać, lecz by jej w pracy ulżyć i życie osłodzić. Z wła-
ściwą wybranym tylko duszom delikatnością umiała ona tak dosko-
nale przeczuć jej najskrytsze pragnienia i odgadnąć zatajone myśli, 
że wszystko w jej postępowaniu szło wedle życzenia matki, jak gdy-
by ona sama jej krokiem kierowała […] Matka też poczęła już trak-
tować Paulinkę nie jako dziecko, ale jako przyjaciółkę prawie, czy-
niąc z niej powierniczkę wszystkich trosk i nadziei swoich. (Paulina, 
s. 33 – 35.) 

 
W kreacji wzoru dobrej córki istotną rolę odgrywa również 

odziedziczenie przez bohaterkę po matce cech charakteru takich jak: 
odwaga ujawniona na przykład w prośbie skierowanej do cara o 
uwolnienie Ewy, zaradność w dbaniu o rodzinne interesy, altruizm w 
niesieniu pomocy potrzebującym – ,,Niech w każdej chwili życia 
będę gotowa wszystko poświęcić tam, gdzie idzie o spełnienie obo-
wiązku lub niesienie ulgi nieszczęśliwym. Niech służenie wedle sił 
moich Bogu i bliźniemu będzie zawsze jedynym celem mego życia”. 
(Paulina, s. 207.)  

                                                 
25 Cyt. za: Z. Sz. Feliński, Paulina córka Ewy Felińskiej, oprac. s. Z. 

Grzegrzółka RM, Warszawa 1996, s. 165. Następne cytaty z Pauliny będą 
oznaczone jak wyżej. 
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Paulina jako wzorowa córka, w podejmowanych decyzjach, 
ma zawsze na uwadze zasady etyczne, którymi kierowała się Ewa. 
We wzorze osobowym dobrej córki, co potwierdza utwór Felińskie-
go, autorytet matki stanowi punkt wyjścia dla działania córki, czego 
przykładem są wysiłki bohaterki w celu zapewnienia braciom, tak 
cenionego przez matkę wykształcenia.  

Prezentacja Praksedy, jako omawianego wzoru, nie jest tak 
wyrazista, jak w przypadku Pauliny. Jednakże dla tej bohaterki rów-
nież charakterystyczny jest element szacunku, miłości, posłuszeń-
stwa względem rodziców, dzielenia z nimi wspólnych trosk, przede 
wszystkim tych związanych z dobrem ojczyzny. 

 
B. Wzór siostry 
W kręgu wzorów, pozostających w ścisłym związku z rodziną, 

podkreślającym wartość rodziny, Feliński po wzorze córki, tworzy 
równie szlachetny wzór siostry. Postacią uosabiającą ten wzór, jest 
Paulina, która od najmłodszych lat, pomagała matce w opiece nad 
rodzeństwem: 

 
Ona to przewodniczyła przy naszym ubieraniu, ona odmawiała 

z nami pacierze, rozdawała śniadania, podwieczorki i dzieliła 
wszystkie łakocie, jakimi nas rodzice obdarzali. Ona też uczyła nas 
poznawać i składać litery na elementarzu, a później wpajała w serca 
nasze pierwsze zasady katechizmu. Ona wreszcie dozierała nas w 
czasie zabaw i przechadzek, zawsze niezmordowana w czynności, 
pracy i poświęceniu. (Paulina, s. 31 – 32.)  

 
Po aresztowaniu Ewy (1838) i wywiezieniu jej na Syberię 

(1839) Paulina w wieku 19 lat stanęła na czele licznego rodzeństwa, 
pozbawionego dachu nad głową i środków utrzymania, cały bowiem 
majątek rząd rosyjski skonfiskował. Z hartem i pogodą ducha, wy-
trwałością, umiejętnością radzenia sobie w trudnych sytuacjach, 
zapewniła rodzeństwu odpowiednie wychowanie i wykształcenie. 
Szczęsnemu poradziła skontaktować się z Zenonem Brzozowskim, 
który zaoferował wzięcie pod opiekę jednego z synów Felińskiej, 
Juliana umieściła w gimnazjum w Żytomierzu (później zaopiekował 
się nim Dariusz Poniatowski), Wiktorię oddała na wychowanie hra-
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biemu Dziekońskiemu z Kijowa i jego siostrze Michalinie Stanzani, 
Zofię umieściła u Kazimiery Brynkowej w Wilnie, babkę Zofię od-
wiozła do wuja Juliana Wendorffa, a sama wraz z Alojzym, który 
starał się o przyjęcie do służby rządowej w Tobolsku, znalazła 
schronienie u krewnych na Litwie26.  

Paulina zachęcała rodzeństwo do pisania listów – do matki i 
siebie nawzajem. W jednym z nich napomina brata: ,,Nie pisałeś 
jeszcze zapewne do mamy, napisz więc proszę cię, i przyślij list twój 
na moje ręce, żebym go razem z naszymi wyprawić mogła. Jeszcze 
raz powtarzam prośbę, abyś na pierwszą pocztę doniósł nam o sobie. 
Wiesz, ile mię każde z was obchodzi, gdy więc żadną miarą nie mo-
gę być razem z wami, chciałabym przynajmniej wiedzieć o każdym 
kroku waszym, o myśli nawet każdej” (Paulina, s. 127.); ,,Paulinka 
śledziła z niezmordowaną troskliwością za każdym z nieobecnych 
członków rodzeństwa, co tydzień pisując do nas, i z tak macierzyń-
ską pieczołowitością wnikając we wszystkie nasze potrzeby, że z jej 
listów domyśleć się nawet nie było można, w jakim niedostatku i 
ucisku duszy sama wówczas zostawała”. (Paulina, s. 126.) 

Paulina zawsze starała się służyć swoim braciom i siostrom ra-
dą, pomocą, przypominając im iż: ,,postępowaniem swoim powinni 
dowodzić, że nieszczęście nie upadla człowieka, że go moralnie 
podnosi i uszlachetnia”. (Paulina, s. 127.) Paulina, jak na wzór sio-
stry przystało, dążyła do podtrzymania jedności i miłości wśród ro-
dzeństwa. Tworzone przez Szczęsnego wzory: córki i siostry przeka-
zują, wysoko cenione przez samego autora, wartości moralne takie 
jak: życzliwość, szlachetność, altruizm, uczciwość, bezinteresow-
ność, odpowiedzialność. Posługując się przykładem siostry Feliński 
apeluje, by w trudnych chwilach zawsze zachowywać własną god-
ność – jako istotną wartość, postępować zgodnie z sumieniem, aby 
nie stracić szacunku do samego siebie i być przykładem dla innych.  

 
C. Wzór katoliczki 
Zygmunt Szczęsny Feliński wychował się w domu pełnym pa-

triotycznej i chrześcijańskiej atmosfery, opartej na: miłości Boga i 
ludzi, prawie Bożym, Ewangelii, pobożności, szacunku, zaufaniu, 

                                                 
26 Zob. T. A. Frącek, Święty Zygmunt Szczęsny Feliński. Młodość, s. 100.  
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codziennej wspólnej modlitwie, znacznie dłuższej i gorętszej w trud-
nych chwilach dla rodziny, jak na przykład w czasie choroby Pauli-
ny, zesłania matki, choroby i śmierci ojca. W wychowaniu religij-
nym dzieci, przekazywaniu im wartości szczególną rolę przypisywał 
Szczęsny kobietom. Wzorując się na zasadach wychowawczych 
stosowanych przez matkę zalecał, aby: ,,obrać prawo Boże za jedyną 
normę praktycznego życia, oceniać postępowanie dzieci nie wedle 
zmiennych prawideł przyzwoitości światowej lub doczesnej korzy-
ści, lecz wedle zasługi lub winy każdego uczynku przed Bogiem, 
uznać otwartość dzieci względem rodziców za główną dźwignię 
wychowania, wskazywać dziecku czym obraziło Boga i jaką własnej 
duszy wyrządziło tym szkodę, kształtować prawe sumienie najmłod-
szych poprzez codzienny rachunek sumienia w obecności matki i 
rodzeństwa”. (Paulina, s. 27 – 30)  

Feliński bardzo wysoko cenił wartości religijne, czego efek-
tem, w jego utworach, jest dokładna charakterystyka religijności, 
szczerej pobożności Pauliny i Praksedy – postaci wykreowanych 
przez autora na wzór katoliczek. Istotną rolę w kreacji tegoż wzoru 
odgrywają w utworach szczegółowe opisy modlących się bohaterek, 
szukających w modlitwie pocieszenia, otuchy, ich udział w nabożeń-
stwach, przystępowanie do sakramentów (Komunia Św., bierzmo-
wanie Pauliny), wielka dojrzałość, mimo młodego wieku, w spełnia-
niu różnych religijnych praktyk (prośba chorej Pauliny o przybycie 
księdza). Godne odnotowania jest również wprowadzenie do języka 
postaci wyrażeń religijnych, porównań, przykładów biblijnych, 
szczególnie nagromadzonych w monologach Praksedy. Wielka reli-
gijność bohaterek, ich dobroć odbijają się w wyglądzie zewnętrz-
nym. Symbolicznym jest porównanie Praksedy do anioła występują-
ce w: scenie niesienia przez bohaterkę pomocy rannym:  

 
I razem z matką krew mu zmywa z czoła, 
Na nosze składa – i do innych bieży; 
Na kształt cichego pokoju anioła, [wszystkie podkreślenia E. G.] 
Który po klęsce zmiłowanie szerzy. (Prakseda, s. 64.) 27 

                                                 
27 Z. Sz. Feliński, Prakseda, Oskar i Wanda, oprac. T. A. Frącek, 

Szczecinek 2010. Kolejne cytaty z Praksedy będą oznaczone jak wyżej. 
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opisie jej urody: ,,Wszak w zamku cudo kryje się urody; Mło-
da i piękna jak anioł Prakseda” (Prakseda, s. 40.), oraz w trakcie 
modlitwy: 

 
Wnet ku Maryi wznosi korne dłonie, 
Twarz jej anielską ufnością jaśnieje, 
Źrenica ogniem poświęcenia płonie, 
A cała postać zda się promienieje: 
(Prakseda, s. 85.) 
 
,,Anielstwo” odbija się również na twarzy Pauliny: 
 
[…] każdy, co na nią spojrzał, wprzód nim sobie zdał sprawę z 

otrzymanego wrażenia, czuł już w głębi serca, że jakąś anielską istotę 
[wszystkie podkreślenia E. G.] miał przed oczami. Patrząc na nią, nie 
myślało się wcale o rysach jej twarzy, ale poza tą wątłą powłoką czuło się 
anielskiego ducha. W jej błękitnych oczach nie raj ziemski z jego zmy-
słowymi rozkoszami, ale Niebo z chwałą Stwórcy się malowało; bo w ich 
spojrzeniu było coś tak czystego, tak duchowego, tak świętego […] udu-
chowienie jej oblicza stanowiło tę odrębność, co ją w najliczniejszym 
nawet gronie wyróżniało. (Paulina, s. 67 – 68.)  

 
Paulinę i Praksedę cechuje zaufanie Opatrzności Bożej, kult 

Matki Boskiej, oraz głęboka wiara w Boga, w Boże miłosierdzie, co 
wyrażają słowa:  

 
Ufaj Mu tylko i korz się przed Panem, 
A On odpuści twoje przewinienia, 
[…] 
Żałuj i ufaj, On ci zginąć nie da!  
(Prakseda, s. 61, 64.) 
 
Wiarę w Opatrzność Pauliny potwierdzają fragmenty jej li-

stów. I tak w jednym z nich do uwięzionej matki pisała: ,,Co do inte-
resów, miłosierna Opatrzność tak łaskawie opiekować się nami raczy 
[wszystkie pokreślenia E. G.], że nie tylko chleba nie zabrakło nam 
dotąd, ale nauki dość porządnie iść mogą, tak że wszystkie prawie 
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lekcje po dawnemu się odbywają” (Paulina, s. 100.), w zakończeniu 
tegoż listu czytamy: ,,Oby Bóg miłosierny wysłuchać nas raczył i 
Ciebie co najrychlej nam wrócił”. (Paulina, s. 102.) Po przeniesieniu 
Ewy do więzienia w Kijowie o kwestiach materialnych rodziny Pau-
lina zawiadamiała matkę: ,,Interesa nasze Opatrzność zawsze po 
swojemu prowadzi, tj. miłosiernie i szczodrobliwie”. (Paulina, s. 
106.) Opisując wigilię donosiła: ,,Dawnym zwyczajem poszliśmy 
razem do kościoła, żeby na Twoją intencję Mszy św. wysłuchać i u 
stóp ołtarza pociechy dla własnej duszy zaczerpnąć. Bo i gdzież 
zresztą, stosowniejsze dziś miejsce dla nas? Wszak teraz Bóg jest 
jedynym pocieszycielem i opiekunem naszym, On tylko może nas 
poratować i powrócić szczęście nasze”. (Paulina, s. 114.) O pogo-
dzeniu się Pauliny z wolą Bożą świadczą słowa: ,,Bogu się podobało 
włożyć to brzemię na moje ramiona, przyjmuję więc je chętnie”. 
(Paulina, s. 124.) Informując matkę o planach przyjazdu do niej 
pisała: ,,Widać, że i Pan Bóg łaskawym okiem spojrzał na postano-
wienie moje połączenia się z Tobą, bo miłosierna Jego Opatrzność 
tak wszystko urządzić raczyła, że najważniejsze przeszkody do mego 
wyjazdu albo już usunięte, albo bardzo łatwo usunąć się dadzą”. 
(Paulina, s. 146.) 

W Praksedzie istotną rolę ogrywa kult maryjny tytułowej bo-
haterki, która w obliczu zagrożenia ze strony Tatarów, dowodzonych 
przez chana Hassana, kieruje do Matki Boskiej gorące prośby o ratu-
nek umiłowanej ojczyzny: 

 
Maryjo! – woła stroskana Prakseda –  
Pomnij, żeś Matka nasza i królowa… 
[…] 
Wstawże się, Matko, do Synaczka swego, 
On chętnie serce ku Twej prośbie skłoni, 
Proś, by ukrócił tyrana srogiego 
I wyrwał lud Twój z tej zaguby toni. 
(Prakseda, s. 42.) 
 
Feliński w utworze, poprzez postać tytułowej bohaterki, przy-

wołuje utrwalony w kulturze polskiej kult Matki Boskiej, jako Kró-
lowej Polski, której elekcję stanowiło uroczyste ślubowanie Jana 
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Kazimierza w katedrze lwowskiej (11. V. 1656 r.). Szczególne zna-
czenie, kult ten miał w czasie zagrożenia ojczyzny, w okresie niewo-
li, gdyż wzmagał przekonanie, że naród znajduje się pod szczególną 
opieką Maryji28. Sytuację tę obrazuje akcja poematu, w której Szczę-
sny wykorzystał legendę związaną z cudowną obroną Poczajowa 
przez Matkę Bożą – historię, która przypomina obronę Jasnej Góry 
w 1655 roku29. 

 
D. Wzór patriotki 
Wielki typ wartości, pojawiający się w prezentowanych utwo-

rach Felińskiego, stanowi ,,wartość wspólna”, zwykle nazywana 
także ,,wspólnym dobrem”, bądź też łacińskim terminem bonum 
commune. ,,Dobro wspólne”, jak podaje Kazimierz Żygulski, to 
,,pewna forma, zasada organizacji życia zbiorowego, nieraz ujęta w 
kształt idei, zwłaszcza w swej teorii. Z reguły organizacja państwo-
wa, przynajmniej jako idea, jest takim wspólnym dobrem, pretendu-
jącym do nadrzędności”30. Przykładem wartości ,,wspólnego dobra” 
jest ojczyzna, będąca od wieków przedmiotem troski pisarzy, po-
etów, artystów, filozofów, którzy uważają ją za dobro zajmujące 
jedno z naczelnych miejsc w systemach wartości31. Utwory literackie 
pokazują, jak wartość ojczyzny przekładano nad wartość życia ludz-
kiego, w myśl słów Horacego: ,,Dulce et decorum est pro patria mo-
ri” – ,,Słodko i zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę” i jak patriotyzm 
stawał się największą wartością osobistą32. 

Najwspanialsze dzieła pełne wiary w niepodległą przyszłość 
ojczyzny, teksty w rożny sposób podejmujące kwestie narodowe 
powstawały w okresie romantyzmu. Romantycy zawsze żywo re-
agowali na sytuację polityczną kraju pod zaborami, poszukiwali 

                                                 
28 J. Tazbir, Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit – Upadek – Relikty, 

Warszawa 1978, s. 110 – 112.  
29 Więcej na ten temat pisze: F. Ziejka, Błogosławiony Zygmunt Szczęsny Fe-

liński – poeta, [w:] Rodzina Maryi dzieło bł. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego 
1857 – 2007. Materiały z sympozjum, Kraków 2009, s. 43 – 52, 61 – 64.  

30 K. Żygulski, Wartości i wzory kultury. Rozważania socjologa, War-
szawa 1975, s. 174.  

31 Tamże, s. 183.  
32 Por. K. Żygulski, Wartości i wzory kultury, s. 183.  
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wytłumaczenia z takiego stanu rzeczy w różnych koncepcjach histo-
riozoficznych. To wówczas, w patriotycznej atmosferze, powstawały 
najpiękniejsze wiersze o ojczyźnie, a niemal każdy bohater literacki 
kreowany był na wielkiego patriotę, zdającego się razem z Konra-
dem mówić: ,,Ja i ojczyzna to jedno”.  

Utwory literackie doby romantyzmu kształtowały osobowość 
młodych Polaków, niosły pociechę i otuchę, sprzyjały utrwalaniu się 
świadomości narodowej, ducha oporu, służyły przygotowaniu do 
przyszłych zrywów niepodległościowych, upowszechnianiu zacho-
wań patriotycznych33.  

Wobec najpopularniejszego w okresie niewoli wzoru patrioty, 
człowieka gotowego dla dobra ojczyzny do największych czynów, 
nie mógł pozostać obojętny Zygmunt Szczęsny Feliński, który swo-
im życiem dowiódł jak wiele jest w stanie poświęcić dla dobra naro-
du. Szczęsny bardzo wysoko cenił mądre wychowanie patriotyczne 
młodzieży. Pod wpływem lektur, a także własnych doświadczeń 
uznał ,,romantyczny patriotyzm” pełen wzniosłych idei, tajnych spo-
tkań, spisków, postaw czerpanych wprost od bohaterów utworów 
literackich za zgubny. Według niego to „praca organiczna” i religia 
katolicka były tymi dwoma elementami, które realizowane na róż-
nych płaszczyznach miały doprowadzić, przede wszystkim, bez prze-
lewu krwi do odzyskania niepodległości.  

W Praksedzie Feliński zaproponował wzór kobiety patriotki, 
znacznie inny niż ten utrwalony, choćby przez Mickiewicza, wzór 
kobiety żołnierza typu Emilia Plater, która była czynną uczestniczką 
powstania listopadowego. Kobieta patriotka Szczęsnego przede 
wszystkim nie bierze udziału w walce, choć dla ojczyzny jest gotowa 
do największych poświęceń, czyli rezygnacji z osobistego szczęścia, 
a nawet śmierci. Feliński uważa, że bycie żołnierzem jest sprzeczne z 
naturą kobiety, którą widział przede wszystkim jako ,,kapłankę do-
mowego życia”, od której ,,moralna wartość, a więc i los przyszłych 
pokoleń zależy”. (Paulina, s. 11.)  

Tworząc postać Praksedy Feliński podkreślił i ż kobieta winna 
być świadomą spraw narodowych i mieć na ich temat własne, wła-

                                                 
33 Z. Szeląg, Literatura zabroniona 1832 – 1862. Zjawisko – rynek – 

rozpowszechnianie, Kielce 1989, s. 203. 
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ściwe zdanie. Rozważania bohaterki są wykładnią stanowiska same-
go autora na temat przyczyn upadku kraju i drogi do odzyskania 
niepodległości, która prowadzić miała, poprzez spojrzenie na własne 
dzieje, dostrzeżenie wad narodowych. 

Zagrażające ziemi ojczystej niebezpieczeństwo ze strony Tatarów 
,,posłów pomsty”, Prakseda uważa za karę od Boga, będącą efektem: 
braku miłości ojczyzny przez szlachtę skłonną do zdrady, kierującą się 
prywatnymi korzyściami, oraz upadku życia religijnego: 

 
Bóg miłosierny – odparła Prakseda –  
Stanie na straży dobytku i plonów, 
Choć zsyła chłostę, zginąć wszakże nie da, 
Wyrwie nas jeszcze z barbarzyńca szponów. 
[…] 
Tatar, to tylko Boskich kar narzędzie… 
Pan go używa, gdy rózgi potrzeba 
(Prakseda, s. 45 – 46.) 
 
Ratunkiem jest duchowe odrodzenie narodu: 
O tak! Nam z ducha odrodzić się trzeba, 
Gdyż serce nasze całkiem w ziemi tonie, 
Chełpim się chętnie naszym oświeceniem,  
A od Światłości wzrok nasz odwracamy. 
[…] 
Lecz niechaj miłość Boga i ojczyzny 
We wszystkich polskich sercach się rozgości, 
A wnet się zgoją, narodowe blizny 
I Pan też z nami zaniecha srogości.  
(Prakseda, s. 49 ,46.) 
Szczęsny, niejednokrotnie w różnych utworach (Pamiętniki, 

Oskar i Wanda), gorąco zachęcał do wspólnej pracy na rzecz ojczy-
zny, podkreślał jej wartość i apelował o miłość do rodzinnego kraju.  

 
Zakończenie 
Zygmunt Szczęsny Feliński zwrócił uwagę na istotną rolę 

wzorów osobowych w wychowaniu, życiu młodego człowieka, re-
spektując jednocześnie prawo do ich indywidualnego wyboru. Two-
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rzone przez Szczęsnego wzory, rozpowszechniane w jego utworach 
pozostają w ścisłym związku z kulturą polską. Dla żyjącego w XIX 
wieku człowieka wzbudzającym największe emocje był bez wątpie-
nia wzór Polaka-katolika, łączący w sobie dwa ważne dla zniewolo-
nego narodu pojęcia: Bóg i Ojczyzna. W twórczości Felińskiego 
istotną rolę odgrywają wzory kobiece, którym najważniejszych cech 
dostarczały: matka Ewa, oraz umiłowana siostra Paulina, której cała 
rodzina tak wiele zawdzięczała. Wykorzystując rysy postaci realnych 
autor nadaje tworzonym przez siebie wzorom specyficzny element 
autentyczności. Zabieg ten ma celu udowodnienie, że osiągnięcie 
pewnego ideału jest rzeczą możliwą, choć wymaga nieustannej pracy 
nad własnym charakterem. Czytając utwory Felińskiego zauważamy, 
w niektórych sytuacjach, zbytnią idealizację bohaterek, co ma zwią-
zek z dydaktyczną funkcją tych tekstów. Tworzone przez autora 
wzory osobowe mają uniwersalny charakter. Są nośnikami wartości 
duchowych i moralnych, które w myśli autora, powinny stać się fun-
damentem życia każdego człowieka. To te wartości, przekazywane 
przez lata, pozwoliły narodowi przetrwać trudny okres niewoli.  

Tworząc wzór siostry i córki Feliński podkreśla obowiązki wzglę-
dem rodziny, akcentuje wartość rodziny, w której powinna panować reli-
gijna, patriotyczna atmosfera. Szczęsny obowiązki wobec ojczyzny i 
rodziny postawił, po tych wobec Boga, które uznawał za najważniejsze. 
Mimo iż Paulina i Prakseda odnoszą się do innej sytuacji historycznej to 
wartości takie jak: odwaga, zaradność, godność, przyjaźń, szacunek dla 
drugiej osoby, wciąż są aktualne. Utwory Felińskiego, w swej prostocie, 
są pełne głębokich refleksji nad życiem człowieka, nad tym co powinno 
być dla niego ważne, do czego winien dążyć. Teksty Szczęsnego zasługu-
ją na uwagę współczesnego odbiorcy, jeżeli nie po to by przyjąć i reali-
zować w swoim życiu wartości cenione przez arcybiskupa, naśladować 
tworzone przez niego wzory, to przynajmniej poznać wspaniałą osobo-
wość naszego wielkiego rodaka z odległych czasów, odnośnie którego 
Kardynał Wyszyński niegdyś powiedział: ,,Idźcie do katedry, tam leży 
Człowiek, o którym mówiono, że przegrał – a to jest Zwycięzca”34. 

 

                                                 
34 Cyt. za: s. T. A. Frącek RM, Św. Zygmunt Szczęsny Feliński – zaufał 

Opatrzności Bożej, Częstochowa 2010, s. 45.  
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Streszczenie 
Zygmunt Szczęsny Feliński arcybiskup warszawski, zesłaniec, 

społecznik, wielki patriota jest autorem zarówno dzieł z literatury 
pięknej, ascetyki i homiletyki. Szczęsny znacznie wyżej cenił swoją 
twórczość religijną, filozoficzną, w końcu był pasterzem Kościoła, 
niż literacką, którą najdobitniej reprezentują: Pamiętniki, Paulina 
córka Ewy Felińskiej, Prakseda, Oskar i Wanda.  

Feliński nie pisał dla sławy, chciał jedynie poprzez swoje dzie-
ła oddziaływać na społeczeństwo, a przede wszystkim na jego mło-
dych członków, którym przyszło żyć w trudnym okresie niewoli 
narodowej. W związku z funkcją, którą autor wyznaczył swoim tek-
stom, mają one przede wszystkim charakter dydaktyczny i moraliza-
torski. Pośród dzieł arcybiskupa, w pracy, szczegółowej analizie 
podlegają dwa z nich. Po pierwsze Paulina, córka Ewy Felińskiej, 
którą badacze traktują jako uzupełnienie Pamiętników, utwór o cha-
rakterze biograficznym opowiadający losy rodziny Felińskich, oraz 
Prakseda, w której poszukuje się nawiązań do dzieł wielkich roman-
tyków. W niniejszych rozważaniach problematyka aksjologiczna 
rozpatrywana jest od strony pojawiających się w utworach Felińskie-
go wzorów osobowych, niosących uniwersalne, wysoko cenione 
przez samego autora wartości. Charakterystykę poszczególnych wzo-
rów poprzedza przegląd badań dotyczący różnych sposobów ujmo-
wania wzorów osobowych w pracach naukowych, oraz zaprezento-
wanie wybranych, najważniejszych wydarzeń z życia Felińskiego, co 
staje się punktem odniesienia dla zrozumienia pojawiających się w 
jego utworach określonych wzorów. W pracy analizie podlegają 
wyłącznie wzory kobiece.  

Tworzone przez Szczęsnego wzory pozostają w ścisłym 
związku, z istotną w jego twórczości tematyką, skupiającą się wokół 
trzech zagadnień: rodziny, religii i patriotyzmu.  

Prezentacja poszczególnych wzorów, w pracy, oparta jest na: 
przedstawieniu najistotniejszych cech, motywów działania danej 
postaci ujętej jako wzór osobowy, oraz zaakcentowaniu reprezento-
wanych przez nią wartości. 

Wzór córki i siostry opracowany został w oparciu o Paulinę, 
której tytułowa bohaterka stanowi realizację tychże wzorów. Przed-
stawiając postać idealnej córki i siostry Feliński przekazuje wartości 
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moralne: życzliwość, szlachetność, altruizm, odpowiedzialność, bez-
interesowność.  

Kolejnym, istotnym w twórczości Felińskiego, jest wzór kato-
liczki, będący przypomnieniem wartości religijnych, podkreślającym 
wiarę w Boga, zaufanie Bożej Opatrzności, kult Maryjny jako istotną 
wartość w życiu człowieka – w życiu opartym na szczerej pobożno-
ści. Wzór ten został przedstawiony na przykładzie zarówno Pauliny 
jak i Praksedy. Jako ostatni, w niniejszych rozważaniach, opracowa-
ny został, wielce doniosły szczególnie w okresie romantyzmu, wzór 
patriotki, podkreślający istotę troski o wartość wspólną, którą jest 
ojczyzna, oraz prezentujący patriotyzm jako jedną z największych 
wartości osobistych człowieka. W zamyśle autora wielką patriotką, 
kobietą świadomą spraw narodowych jest Prakseda.  

Feliński prezentuje młodym ludziom wartości w duchu chrze-
ścijańskim. Rodzina – patriotyzm – religia winny się stać fundamen-
tem życia człowieka każdego wieku.  

 
Summary 
Paulina… and Prakseda by Zygmunt Szczęsny Feliński set of 
fundamental values for young recipient 
Zygmunt Szczęsny Feliński, archbishop of Warsaw, an exile, 

socialist and big patriot, is the author of both works of literature, 
asceticism and homiletics. Szczęsny valued his religious, philosophi-
cal work higher. In the end he was a shepherd of the church, which is 
best shown in Diaries, Paulina Eve Feliński’s daughter, Prakseda, 
Oscar and Wanda. 

Feliński did not write for fame, he only wanted to had an im-
pact on the society, and especially on young people, who were forced 
to live in a difficult period of national captivity. In connection with 
the function, which was set in his texts, they are primarily didactic 
and moralistic. Among of archbishop’s work, two of the texts are 
precisely analysed. First of all, Paulina Eve Felińki’s daughter, 
which is treated as supplement of Diaries, a biographical work tell-
ing about the fate of Feliński’s family, and Prakseda in which refer-
ences to works of the great Romantics can be seen. Axiological prob-
lems of these works are considered as emerging personal models of 
Feliński’s works, which carry universal and highly appreciated val-
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ues that are important for the author himself. Characteristics of dif-
ferent models are preceded with a review of research about different 
ways of recognising personal models in research work, and presenta-
tion of selected major events from Feliński’s life, which becomes a 
reference point for understanding emerging specified models in his 
works. Feminine models are exlusively analysed in this paper.  

Models created by Szczęsny are closely related, with signifi-
cant in its creative theme, focusing on three issues: family, religion 
and patriotism. The presentation of individual models, in this paper, 
is based on: description of the most important characteristics, mo-
tives of the character, who is recognised as a personal model, and 
emphasis on values which are represented in the presentation. 

The model of daughters and sisters has been developed on the 
basis of Paulina, whose eponymous heroine implements these mod-
els. By presentation of the ideal form of daughters and sisters, moral 
volues like kindness, generosity, altruism, responsibility, selflessness 
are transmitted by Feliński.  

Another important model in Feliński’s work is Catholic one, 
which is a reminder of religious values and which stresses the faith in 
God, trust in God Providence, the cult of Mary as important values in 
human life – a life based on sincere devotion. This formula was 
shown on the example, of both Paulina and Prakseda. 

The last one, in these considerations the model of patriot has 
been developed, an important especially in the period of Romanti-
cism, highlighting the importance of concern for shared values, 
which is the homeland and patriotism as one of the greatest personal 
values of a man. In the intention of author, a great patriot, Prakseda 
is a woman who is aware of her national rights. Feliński shows 
young people in the spirit of Christian values. Family – patriotism – 
religion must become the foundation of human life at any age.  
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Aleksandra Noyszewska  

 
Honor obroną przed akatalepsją 

 
Wstęp 
Tematem naszego spotkania jest fundamentalne znaczenie ak-

sjologii dla rozwoju człowieka. W klasycznym rozumieniu jest to 
rozważanie nad wartościami moralnymi i religijnymi, estetycznymi i 
poznawczymi oraz ekonomicznymi. Zródłosłów grecki ukierunko-
wuje nas na pojęcia takie jak godny, cenny oraz nauka. Tak więc 
wskazuje na aspekt działania poznawczego, związanego z porząd-
kowaniem, systematyzowaniem zdobytych obserwacji w logiczny 
układ, strukturę. W logice (nauka) aksjomat to pewnik, prawda 
oczywista. Grecy określali tym słowem rzecz cenną, wiarygodną1. 
Tak też opisana aksjologia-w swoim desygnacie, nazwie, powinna 
ukierunkowywać człowieka na odbiór treści maksymalnie oczysz-
czonych z subiektywizmów i zobowiązywać jednocześnie do działa-
nia w prawdzie i dla prawdy- na polu tej nauki. Gdyż analizując i 
wchłaniając w siebie wartości, ustalamy normy i kryteria wartościo-
wania, tworząc konkretne systemy społeczne2. 

 
1. Autodpowiedzialność - baza honoru  
Szczegółowym tematem, podjętych rozważań, jest refleksja o 

honorze w życiu człowieka. Dziś wydaje się, całkowicie zdegrado-
wany model wychowania, socjalizacji. Bierność, pasywność umy-
słowa, moralna, powoduje immersję dobra przez zło3. Tym samym 
następuje proces niepojmowania świata i jego praw. Jeszcze poważ-

                                                 
1 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, 

WP, Warszawa 1971. 
2 Leksykon PWN, red. A. Karwowski, PWN-Warszawa 1972; Aksjolo-

gia, http://pl.wikipedia.org/w/index, dostęp 9.09.2014. 
3 Por. A. Piwar, Dzieci Disneya:seks, dragi, pornografia: [w:] Moja Ro-

dzina, magazyn katolicki, nr10 październik 2014, s. 10-11.;świadectwo 
Pawła, opr. J. Międzybrodzki, Przez Jogę do zniewolenia, [w:] Egzorcysta, 
miesięcznik, nr 3(7) marzec 2013, s.18-20; M. Finotello, Maskotki milione-
rów [w:] Cosmopolitan, miesięcznik, nr1(200) styczeń 2014, s. 70-74. 
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niejszym zjawiskiem jest niemożliwość uzyskania kryterium prawdy. 
Nie mając świadomości wagi skutków niszczących-tego procesu-
każdy z nas indywidualnie, jako szeregowy obywatel, jak i ten 
usankcjonowany instytucjonalną rolą decydenta-przyczynia się do 
rozrostu antykultury, degradacji moralnej, niszczenia Prawdy. ,,Nie 
Bóg stworzył przeszłość, i śmierć i cierpienia, lecz ów co prawa 
rwie;(...)“4. Powie wybitny poeta epoki romantyzmu. A ponad sto lat 
później, inny wybitny Polak, a dziś święty, Papież Jan Paweł II, 
przekaże nam-ludziom, głęboką myśl, dotycząca refleksji i celowości 
w życiu: 

,,(...) Non omnis moriar- 
To co we mnie niezniszczalne, 
teraz staje twarzą w twarz z Tym, który Jest! 
(...) Pamiętasz Adamie? On na poczatku ciebie pytał “gdzie 

jesteś?"5. 
Jest to pierwsze i fundamentale pytanie Boga do człowieka – 

ludzkości, o autoodpowiedzialność6. Pojęcie odpowiedzialności, 
autoodpowiedzialności w procesie wychowania, w pedagogice, 
zastosował/ wykorzystywał J. Korczak. W całym systemie pracy z 
dzieckiem wychowankami istotną i kluczową rolę pełnił samorząd, 
samorządność i samodzielność, aktywność własna. Szczególnie 
zwracał uwagę na aspekt godnego (z szacunkiem) traktowania 
dzieci/wychowanków wytwarzając atmosferę przyjaźni, miłości, 
honorowego realizowania obowiazków i zadań. Wychowanek 
(dziecko) i wychowawcy byli w stałej aktywnej relacji (obserwacja i 
dialog). Pomoc i wsparcie dla wejścia w dorosłe samodzielne życie. 
Możemy więc powiedzieć o wprowadzeniu autoodpowiedzialności w 
procesie wychowania, dla jego póżniejszej samodzielnej 

                                                 
4 C. K. Norwid, Przeszłość, [w:] Cypran Kamil Norwid...lecz ty spo-

mnisz, wnuku, Nasza Księgarnia, Warszawa1985, s.47. 
5 Jan Paweł II, 4.Sąd, [w:] Tryptyk Rzymski, Wydawnictwo Św. Stani-

sława BM, Kraków 2003, s. 24.  
6 W pedagogice J. Korczak wyraziście uwypuklał znaczenie odpowie-

dzialności w pracy wychowawczej, jak również w kształtowaniu charakte-
rów uczniów we wspólnocie smorządowej, por. J. Korczak, Jak kochać 
dziecko, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1958., 
Myśl Pedagogiczna J. Korczaka, Nasza Księgarnia, Warszawa 1983. 
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odpowiedzialności-autoodpowiedzialności w życiu dorosłym. Ona 
otwiera obszar jakim jest prawda i sumienie. Brak sumienia i 
odpowiedzialności, godności (w aspekcie honoru) to przyzwolenie 
na zło; rozrastając się swoimi rozłogami nici splątanych, jak pleśń na 
rzuconym jabłku w sadzie, wchłania w siebie Prawdę: generując 
imitację prawdy życia, dekoracje złudzeń, omamień, 
ubezwłasnowolnienia wolności, krzywdę ludzką-jak powie poeta: 
“później czy wcześniej krzywda w los się wplata, i w sieć 
skrzywdzonych, chwyta krzywdziciela!7. Zamienia ona człowieka w 
istotę pełną agresji, pożadań niskich, destrukcjnych emocji. Analizą 
zjawiska zła, bestialstwa w życiu zajął się wybitny historiozof polski 
K. Michalski8. Rozpatrywał postawiony problem pod kątem istnienia 
heroizmu w życiu oraz co jest determinantą dążenia do obszaru 
moralnego dobra. Analizując w pryzmacie takiego ujęcia -opis 
heroizmu, czytelnik sam dochodzi do zrozumienia czym jest 
bestialstwo. Ciekawym wątkiem jest szczególna uwaga dla sztuki i 
jej wymiaru estetycznego, jak i działanie człowieka na rzecz estetyki 
dnia codziennego(aspekt piękna, harmonii, ładu), jako uzdalniające 
osobowość do wrażliwości na to co piękne - klasycznym pięknem 
(otoczenie i natura). Nazywa to działanie ,,pietyzmem". Jakże 
głęboka ta myśl, wobec współczesnych tzw.: eksperymentów i 
instalacji, w sztuce oraz wulgaryzacji języka w literaturze, która 
potwierdza te czynniki, a ocenione jako dewaluujące 
człowieczeństwo. Zestawiając - w optyce swoich rozważań - granice 
dobra, granice zła, wskazuje, że tylko prawda moralna o dobru i 
działanie odpowiedzialne człowieka, może przeciwstawić się 
bestialstwu zła. Teoria dobra i zła należy do filozofii moralnej. Ta 
tematyka bardzo interesowała współczesnych myślicieli, w aspekcie 
antropologicznym i etyki (charakter praktyczny, normatywny). 
Analizę tych ujęć – klasycznych - w historii etyki, przeprowadził K. 
Wojtyła. Rozważając zagadnienienie podmiotu moralności, 
stwierdza, że w etyce, przedmiotem jej działania jest zawsze 

                                                 
7 Por. Dokończenie, [w:] Irydion, oraz Krzywda... Z. Krasiński, 

www.krasinski.kultura.com/index-dostęp-10.09.2014r.  
8 K. Michalski, Między heroizmem a bestialstwem, Czętochowskie Wy-

dawnictwo Diecezjalne Regina Poloniae, Częstochowa 1984.  
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człowiek - ma ona charakter normatywny, a normy nie mają pełnego 
znaczenia w oderwaniu od człowieka. Etyka uwydatniając 
obiektywnie czyn dobry, tym samym doskonali człowieka. 
Omawiając aspekt ,,perfekcjonizmu" i perfekcjoryzmu" etyki. 
Wydaje się, że kontynuuje tu wątek pietyzmu w czynieniu-za 
Michalskim. K. Wojtyła zastosował pojęcie perfekcjoryzmu. 
Podkreśla głębsze ujęcia tej cechy, jako że ujmuje czynnik ,,stawania 
się człowieka lepszym przez każdy dobry czyn, podczas, gdy 
perfekcjonizm mówi ogólnie o doskonaleniu moralnym człowieka"9. 
Wydaje się, że honor jest takim wyrazem perfekcjoryzmu człowieka, 
jest tą wartością, która wypełniając życie człowieka doskonali go, 
daje bazę do działania afirmującego, głęboko humanistycznego. Co 
prawda związane to bywa z trudem, cierpieniem, a nawet 
poświęceniem życia dla idei konstytuujących honor. Jednak ten 
choryzont afirmacji jest jak swoiste światło latarni morskiej. 
Wskazuje drogę ku dobru, prawdzie. Zapobiega wpadnięciu w 
obszar zła...cytując Krasińskiego: (...) bo Bóg jest świata węgielnym 
kamieniem", i ,,wszystko w proch pójdzie, tylko prawda jedna, jak 
wieczny posąg z marmuru zostanie”10  

 
a/. Honor zastosowane ujęcie  
Potoczne, a jednocześnie klasyczne rozumienie honoru, będzie 

przedmiotem zastanowienia, w tym zakresie, które łączy się z obsza-
rem wychowania, kształtowania człowieka. Koncentracja rozważań 
dotyczyć będzie obszaru pedagogiki katolickiej. To też refleksje, 
dotyczące tej wartości, będą czynione w aspekcie moralnym i peda-
gogicznym. Dla tego tekstu honor rozumieć bedziemy w aspekcje 
przywołanego pojęcia - perfekcjoryzmu, czyli wiedzy o dobru, ale i 
działania w dobru, dla ,,stawania się lepszym" (K.Wojtyła). Zada-
niem jest przywołać honor - tę cnotę, wartość moralną, gdyż współ-

                                                 
9 K. Wojtyła, Zagadnienie podmiotu moralności, red. T. Styczeń, J. W. 

Gałkowski, A. Rudziński, A. Szostek, Wydawnictwo Towarzystwa Nauko-
wego KUL, Lublin 1991, s. 203. 

10 Tamże, Z. Krasiński, Świat wybawienia już sobie nie zjedna ". 
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cześnie nagminnym staje się relatywizm głoszonych wartości z ob-
szaru moralności, etyki11. 

 
2. Szkoła, wychowanie, autorytet 
Wydaje się, że to podstawowe środowiska dla wytwarzania kli-

matu rozumienia czym honor jest, również posiadają one narzędzia 
pedagogiczne. Kluczowe znaczenie w wychowaniu, kształceniu mło-
dych pokoleń, ma fundament aksjologiczny. Wypowiadam tezę, że 
wartość moralna zwana honorem nie jest rozważana, a tym samym 
przywoływana jako atrybut kształtowania osobowości człowieka w 
programach szkolnych. Rozumiem to jako mocny akcent wychowaw-
czy stawiający na osobistą odpowiedzialność, obywatelską. Chociaż w 
większości szkół wymienia się wskazania dla kształcenia w wartościach 
humanistycznych, etycznych, można mówić o pewnej niespójności 
pomiędzy oficjalnymi założeniami, a codziennością, wzorami postaw12. 
To poważny dysonas wychowawczy. Uczniowie - dzieci i młodzież są 
szczególnie wrażliwi na fałsz. Prawie każda szkoła polska, a nawet 
przedszkola, mają Patrona palacówki. Wzór (życia i pracy) wybranej 
postaci, ma być, według tych założeń, wskazaniem do naśladowania 
przyjętych/ wyróżnionych wartości autorytecie osobowym, który ma 
być Wzorem dla założeń wychowawczych danej placówki oświatowej, 
edukacyjnej, wychowawczej. Zadaniem społecznym i statutowym tych 
placówek /instytucji jest dostarczanie realnych wzorów na osobistych 
predyspozycjach nauczycieli i wychowawców, ich wiedzy i umiejętno-
ści przekazywania oraz stymulowania uczniów w kształtowaniu cech 
osobowościowych:uczciwości, dbałości o innych, sprawiedliwości, 

                                                 
11 Por. Łzy Racheli, B. Nimmo, D. Scott, S. Rabey, Wyd. Polwen, Pol-

skie Wydawnictwa Encyklopedyczne, Radom 1999.;oraz np: bieżące dede-
baty na temat prawa do życia dzieci z deficytem mongolizmu; działalność 
grup feministycznych w zakresie aborcja na życzenie, wychowanie seksu-
alne w przedszkolach od 4r., uniwersytety ,,otwarte na ideologię gender i 
stadis gender np: UW Warszawa, por. www.naszdziennik.pl  

12 Por. prasa lokalna – używki, dopalacze, przemoc w grupach rówieśni-
czych, agresja wobec nauczycieli oraz .np: informacje o decyzjach poli-
tycznych dot.,dymisji, awansów i wypłat wynagrodzeń w strukturze rządu 
krajowego i spółek skarbu państwa por., prasa codzienna, Wiadomości TVP 
program 1, godz.19.30 dnia 26/27.09.2014.  
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odpowiedzialności. Konsekwencją tegoż powinna być zdolność spraw-
cza człowieka-już jako dorosłego, w moralnych wyborach-właściwych. 
Toteż powinna być szczególna dbałość o spójność wszystkich elemen-
tów składających się na ten program wychowania. Szacunek dla wybra-
nego patrona, zastosowanie w życiu szkoły, placówki tych zaakcepto-
wanych wartości humanistycznych - integrowanie młodego pokolenia z 
życiem społecznym poprzez wdrażany wewnętrznie program wycho-
wawczy. Wtedy autorytet - jako wartość wychowawcza, spełni swą 
rolę. Ponieważ wskazując rozsądek i rozumienie czym on jest sam w 
sobie, jak i dla budowania mądrego, właściwego modelu wycho-
wawczego w danej społeczności szkolnej (także środowisk, państwa). 
W takim ujęciu można stwierdzić, że wartość nabyta – autorytet, jest 
pochodną od wartości jaką stanowi honor.  

 
3. Pietyzm i odwaga -dla moralności 
Znany w świecie profesor psychiatrii i nauk medycznych R. 

Coles13, prowadził wieloletnie badania nad inteligencją moralną 
dzieci. Szczególnie zogniskował swoje obserwacje i poczynione 
wnioski, na zagadnieniu, jak wychować dziecko na dobrego czło-
wieka. Powierzchownie ujmując problem, wydaje się, że nauki pe-
dagogiczne, psychologiczne już wszystko powiedziały, jak skutecz-
nie wychowywać, a on, tylko to powtarza. Jednak nie, autor wnio-
skuje, że trzeba stale analizować i rozważać działania wychowawcze, 
pedagogiczne ...ten proces musi być stale aktywny i czujny w skali 
indywidualnej, w skali rodziny i w skali społecznej, jak i globalnej. 
To przysłowiowe postawienie ,,kropki nad i", mówiące, że bez zna-
lezienia etycznego ,,modus vivendi" dla wspólczesności, czeka ludz-
kość degradacja moralna. Umacnia także czytelnika w odczytywaniu 
działania pedagogicznego jako stałego poszukiwania autorytetów 
moralnych i wykorzystywania ich dla najskuteczniejszego-
moralnego, kształcenia charakteru(dzieci, jak i dorosłych); gdyż 
,,wychowanie dzieci na dobrych ludzi to ciężka przeprawa"14. Czy 
antagonistyczne dobru, zło, istnieje czy nie, czyż ma pola ku temu? 

                                                 
13 R. Coles, Inteligencja moralna dzieci, REBIS, Poznań 2004.  
14 Tamże, R. Coles, s. 238. 
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Papież Franciszek w swojej środowej audiencji15 bieżącego czasu, 
powiedział o pełzającej trzeciej wojnie światowej. To bardzo po-
ważne moralne stwierdzenie i ocena rzeczywistości. Należałoby 
stwierdzić, że tylko pietyzm16 dla wartości moralnych i estetycznych 
z nich wynikających, jest kierunkiem ku rozwojowi duchowemu, 
gdyż cytując historiozofa: ,,w swej istocie metafizycznej wszyscy 
ludzie są sobie równi, ale różnią się nieraz głęboko stopniem dosko-
nałości moralnej. Prawo bytu, prawo doskonałości, będzie tu znowu 
prawem miłości, gdyż ład (ordo) istnieje tylko tam, gdzie miłość 
rośnie w miarę jak rośnie doskonałość osoby kochanej (...) nie może 
być mowy o ładzie miłości u człowieka, jeżeli zapomina o hierarchii 
wartości poza sobą, o hierarchii uczuć w sobie lub wreszcie o jed-
nym i drugim (...) trzeba na to mieć nie tylko oświecone oczy (...) 
lecz także trochę odwagi"17 . W naszych rozważaniach dochodzimy 
do waznego punktu, jest nim czynnik sprawczy, działanie człowieka 
na rzecz stawania się człowiekiem i sumienie. W honorze znajdzie-
my te elementy. Ktoś, kto zdobywa miano honorowego bezsprzecz-
nie musi działać i stwarzać w życiu swój program dążenia ku warto-
ściom uznanym – a, poprzez nie, realizować swoje człowieczeństwo. 
Tak, również trzeba tu odwagi. Odwagi dla trudu smokształcenia, 
odwagi dla przeciwstawienia się temu co złe bez honoru, tu trzeba 
być dzielnym. O tej cnocie ludzkiego charakteru jaką jest dzielność 
dla wyborów moralnych, pisze J. Tischner. np., ,,Człowiek posiada-
jąc ,,zmysł, rzeczywistości" dzięki sumieniu może dokonywać wybo-
rów, gdyż dobro i zło moralne pojawiają się wyłącznie w obszarze 
ludzkich możliwości"18. W działaniu człowieka i dokonywaniu wy-
borów- jak podkreśla autor-kluczową wartością jest prawda. Prowa-
dząc dalej rozważania dotyczące dzielności człowieka, łączy w opi-
sie cechy. Możemy więc odbierać/ rozumieć dzielność jako kompo-
nent w opis honoru.  

 
                                                 

15 Papież Franciszek, Środowa audiencja wiernych, Watykan 24.09.2014  
16 K. Michalski, Między heroizmem a bestialstwem, Częstochowskie 

Wydanie Diecezjalne Regina Poloniae, Częstochowa 1984.  
17 Tamże, s. 312, 313. 
18 J. Tischner, Myślenie według wartości, Wydawnictwo ZNAK, Kra-

ków 1993, s.401.  
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4. Honor jako dzielność  
Dzielność to działanie etyczne. Postawa ta zwrócona jest ku 

wartosciom i charakteryzuje do wybrania wartości właściwej (w polu 
obowiązku podejmowanego czynu, dla wartości jednoznacznej i 
jawnej), niesie w sobie również walor bezinteresowności- powstałej 
w wyniku świadomego czynu; prawda jasna i jednoznaczna. Tisch-
ner podkreśla, że wymaganie dzielności wobec siebie samego, staje 
szczególnie wyraziście przed nami, ,,(...) gdy znajdujemy się w sytu-
acji konfliktu wewnętrznego", wybierając to co słuszne moralnie 
,,wybieramy spokój czystego sumienia tłumiąc w sobie lęk-
wydobywamy i utrwalamy w prawie do życia poczucie męstwa"19. 
Wymaganie dzielności wobec siebie samego staje szczególnie wyra-
ziście, a bycie odważnym, dzielnym dla uszlachetniania, uwzniośla-
nia życia. To wytrwałe i konsekwentne czynienie agregacji wartości: 
prawdy, ładu, harmonii, wspólnego dobra oraz moralnego właściwe-
go hierarchizowania i sublimowania tegoż. To cechy charakteryzują-
ce postawę honoru. Mówiąc wprost-człowiek powinien dążyć do 
honorowego wypełnienia zadania z życia wobec Boga, okazać że 
zaufanie Boże okazane (jemu), jest honorowo wypełnione... bo wie-
dzą już ludzie ,,(...) Wiedzą, że przeszli próg największej odpowie-
dzialności"20. Treść wierszy Jana Pawła II otwiera nas na głębię filo-
zoficzno-moralnej poezji i sztuki, modelującej wyobraźnię. Wielkie i 
nobilitujace, szlachetne i honorowe zadanie odpowiedzialność życia i 
za życie. Droga człowieka, jako fali tysięcznych generacji pokoleń, 
które stale płyną przez historię stworzenia i historię pokoleń. Może i 
powinien honorowo wywiazywać się z roli Gospodarza Ziemi- w 
przestrzeni wszechświata, i ziemi po której stąpa. Nie jest jednak 
sam, jak powie poeta /papież: 

“Był samotny z tym swoim zdumieniem 
pośród istot, które się nie zdumiewały 
- wystarczyło im istnieć i przemijać. 
Człowiek przemijał wraz z nimi 
na fali zdumień. 

                                                 
19 J. Tischner, s. 403. 
20 Jan Paweł II, 3. Presakrament, [w:] Tryptyk Rzymski, Wydawnictwo 

św. Stanisława BM, Kraków 2003, s.23. 
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Zdumiewając się, wciąż się wyłaniał 
z tej fali, która go unosiła, 
jakby mówiąc wszystkiemu wokoło:  
,,zatrzymaj się !- masz we mnie przystań” 
,,we mnie jest miejsce spotkania 
z Przedwiecznym Słowem"- 
,,zatrzymaj się, to przemijanie ma sens” 
,,ma sens...ma sens...ma sens!"21.  
 
5. Godność i czyn składowe honoru  
Wartości – aksjomaty, są konkretnymi wskazaniami moralny-

mi, etycznymi w życiu, w rozwoju osobowościowym. Taka swoista 
sieć powiązań, która wyznacza człowiekowi punkty kluczowe, w 
orientacji dla rozwoju indywidualnego i społecznego. Ważne jest to 
dla każdego, bez względu w jakiej jest usytułowany kulturze, a z nią 
w cywilizacji22. Mimo oczywistych różnic charakteryzujących te 
społeczeństwa można znaleźć nieliczne, ale jednak, trzony podo-
bieństw (F. Koneczny) moralnych, etycznych. Dla tego tekstu zobra-
zujmy, jako falochrony, które wskazując granicę między lądem i 
morzem, jednocześnie stawiają opór i umacniają linię brzegu przed 
falami, aby nie został rozmyty, uszkodzony. Jeden falochron nic nie 
umocni, natomiast ich grupa, w odpowiedni sposób osadzona w lą-
dzie (często bardzo sypkim i mało spoistym), jest w stanie stanowić 
umocnienie, barykadę przed nacierającym żywiołem wody - stale 
falującej, czasem groźnej sztormem. Tak też i wartości ich struktura, 
dokonywane wybory, stanowią/ konstytuują osobowość. Wskazuje-
my tu na cechę kluczową dla życia ludzi-ich wspólnotowość w wy-
twarzaniu dóbr umysłu oraz przełożenie tego na energię czynu, dla 
uzyskania dóbr/wytworów materialnych. Wydaje się zasadnym w 
tym miejscu przywołać słowa Benedykta XVI wypowiedziane pięć 
lat temu, w Encyklice traktującej problem integralnego rozwoju 
ludzkiego w miłości i prawdzie: ,,Trzeba, aby konkretny kształt 
przybrało pojęcie rodziny narodów. Odczuwa się również pilną po-
trzebę znalezienia nowatorskich form, by wprowadzić w życie zasa-

                                                 
21 Jan Paweł II, Tamże, Zdumienie, s.10. 
22 F. Koneczny, Cywilizacje, www.nonposumus.pl 
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dę odpowiedzialności za ochronę (...) Integralny rozwój narodów i 
współpraca międzynarodowa wymagają, aby ustanowiono wyższy 
stopień porządku międzynarodowego o charakterze pomocniczości 
dla zarządzania globalizacją i żeby wreszcie zaprowadzono porządek 
społeczny zgodny z porządkiem moralnym i z tym odniesieniem 
między sferą moralną i społeczną, między polityką a sferą ekono-
miczną i obywatelską, jakie już jest zarysowane w Statutach Naro-
dów Zjednoczonych"23. Droga życia, jak linia, czasem prosta, cza-
sem kręta, powinna stale dążyć ku wartościom najcenniejszym w 
obszar Dobra, a omijając ten Zła. Dążyć do honoru zasad postępo-
wania w dniu codziennym, a tym bardziej w zadaniach dużej wagi 
społecznej, państwowej. Dążenie nasze powinno stale nakierowywać 
na godność, męstwo, dzielność, wytrwałość, nawet... bohaterstwo. 
To wyraz godnej postawy człowieka.Godność otrzymaliśmy jako dar 
Boży – godności życia ludzkiego, godności osoby ludzkiej. Toteż 
jest naszą powinnością nasze działnie uczynić godnym czynienie 
rzeczy dobrych, realizowanie zadań honorowo- wobec siebie samego 
i wobec najbliższych oraz narodu, państwa. Także właściwy i należ-
ny, wręcz oczekiwany, powinien być nasz stały sprzeciw wobec zła 
w człowieku wyrażającego się w zniewoleniu, konformizmie, apatii, 
bierności, pasywności, poniżeniu, upodleniu.W tym punkcie należy 
podkreślić element istotny, jakim jest zrozumienie czym jest godność 
osobowa. Pedagogika katolicka daje taką płaszczyznę i działania, 
gdyż ,,zawiera (...) w sobie element społeczny, wolność i odpowie-
dzialność, troskę o pokój oraz dobro wspólne, dążność do chrześci-
jańskiego ukształtowania świata, dialogu z ludźmi, także o odmien-
nych przekonaniach a jego specyficzny charakter wynika z powiąza-
nia z Chrystusem i Kościołem"24. Tak ideał wychowania opisał pe-
dagog w analizie do współczesności. Istota tego procesu kryje się 
właśnie w identyfikacji z najdoskonalszym wzorem -Ideałem, jakim 
niewątpliwie dla chrześcijan jest Bóg. Wybitna filozof niemiecka (E. 

                                                 
23 Benedykt XVI, Encyklika Caritatis in Veritate, Rzym 29 czerwca 

2009, Wydawnictwo M, Kraków 2009, rozdz.Vpkt.67. 
24 S. Białek, Ideał wychowania chrześcijańskiego, Wyd. Katedra Peda-

gogiki katolickiej, Stalowa Wola 2013, s. 13. 
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Stein), w wyjątkowo burzliwym czasie lat 30-ych XX wieku, rozwa-
żała postawione sobie pytanie - Kim jest człowiek? 

Na polu antropologii teologicznej wskazuje czytelnikowi ideał 
osobowy Chrystusa, który jest swoistą syntezą wartości moralnych 
(od Boga) a jednocześnie stał się człowiekiem, dla naszego ponow-
nego odczytania/ zrozumienia czym jest godność osobowa25 -
ponieważ-,,ludzka natura Chrystusa była spełnioną naturą ludzką, 
zdolną substytować", a odkupienie otrzymaliśmy,,skutkiem Jego 
działania"26. Wyrazem otrzymania tej godności, każda osoba ludzka 
jest wolna, w wymiarze godności osobowej. To daje i promieniuje 
niepowtarzalną, swoistą energią wielkiego pozytywu dla czynów 
człowieka jedynej takiej istoty w znanym nam świecie. Mamy moż-
ność poznawania swego bytu i rozumowania. Jednak, pisze Stein: 
,,Sam rozum jest najwyższą władzą w człowieku, a jeśli istnieje coś 
wyższego, to musi być to Bóg. To ,,coś" musi być niezmienne, pod-
czas, gdy sam rozum w swym dążeniu do poznania ukazuje się jesz-
cze jako coś zmiennego"27. To oczywiście wymaga wysiłku własne-
go, ćwiczeń i doskonalenia charakteru. J. Tichner stwierdza, że im-
peratyw wewnętrzny moralności i woli oraz rozum mądrość, czyni 
nas ludźmi wolnymi i dzielnymi28. To pogłębia i umacnia nas w sa-
moświadomości i uzdalnia nasze sumienie, dla dzielnych/ mężnych / 
honorowych działań. Będąc wierni swojemu Ja stale go wzmacnia-
my dokonywanymi wyborami moralnymi - to wierność, jak mówi: 
,,własnemu sumieniu, samowiedza własnego ,,Ja", to również pozo-
stawanie ,,przy sobie bez lęku, nie dać się zatracić czasowi i pozoro-
wi bycia rzeczą w świecie"29. Tak więc będąc taką jednostką, jeste-
śmy jak to ,,ziarno ewangeliczne", które daje energię, wzór, model 
do powielenia i powielania, w relacje i zachowania społeczne-
mnożenia, potęgowania dobra, a tym samym prawdy. Gdyż tylko 
prawda jest tą energią wartości moralnych, która implikuje wolność 
co podkreśla E. Stein i J. Tischner. A uzupełniniem, myśl F. Ko-
                                                 

25 E. Stein, Czym jest człowiek?Antopologia teologiczna, Wydawnictwo 
Karmelitów Bosych, Kraków 2013, s. 172-6, 249-50. 

26 Tamże, s.175-7.  
27 Tamże, s. 110. 
28 Por. J. Tischner. 
29 Tamże, s. 49. 
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necznego: ,,Zło samo z siebie siły twórczej nie wytwarza i jest pod 
tym względem jałowe"30. Zarysowany obszar wyborów moralnych, 
działania, woli wskazuje na istotne znaczenie związku - agregacji / 
łączenia wartości. Stawiam tezę, że honor to agregat wartości uzna-
nych społecznie. Dążenie do realizacji, widzę jak oś współrzędnych, 
w geometrii, gdzie linia między plus a minus płynie pomiędzy dwo-
ma ramionami wektorów. Można również zobrazować to jako linię 
wertrtykalną, która wznosi się od poziomej o wartości Zero, ku gó-
rze-punktom w przestrzeni, osiągając maksymalne dodatnie wartości 
ku cnotom: prawda, godność, dobro... W tej strukturze, sieci punk-
tów - wartości kluczowych dla rozwoju człowieka, jest wartość zwa-
na honorem. Moim zdaniem jedyna z cnót-wartości moralnych, która 
w wyjątkowy sposób afirmuje człowieka człowieczeństwo. 

 
6. Honor - słowo słów  
Słowo honor prawie w każdym języku europejskim brzmi podob-

nie, gdyż jego zródłosłowem jest język grecki31. Dla ciekawości przywo-
łajmy słownictwo czasów J. Kochanowskiego, i gwarę XIX Warszawy - 
honor wymawiano podobnie, czasem onor z francuska, i jeszcze kilka 
przykładów: honorowy - hunorny, honór, honorowicz - człowiek hono-
rowy, honorność - honorowe zachowanie, honornie, honorowo - onor-
nie32. Wkład kultury starożytnych Greków dał podstawę do rozbudowania 
i utrwalenia pojęcia. Następnie przez chrześcijaństwo i Ewangelie wartość 
ta zostaje mocno osadzona w systemie aksjologicznym - z wyraźnym i 
jasnym, zwartym opisem moralnym tegoż pojęcia – rozumienia tej warto-
ści. W kulturze naszego kraju w sposób wyjatkowy (na tle Europy, innych 
kultur) związały się trzy pojęcia - trzy wartości: Bóg, Honor, Ojczyzna. 
Chrześcijaństwo dało Boga Polsce. Dzięki temu aspekt moralny 
powinności wobec wspólnoty narodu, powinności i troski o ojczyznę był 
zawsze twórczy. Przykładem zawołanie: ,,za wolność naszą i waszą", z 
                                                 

30 F. Koneczny, Harmider Etyk, art., opub. [w:] Myśl Narodowa Nr 24/ 
1936,www.nonposumus.pl. 

31 Etymologia słowa honor, http://pl.wiktionary.org/w/index, dostęp 
9.09.2014. 

32 B. Wieczorkiewicz, Słownik gwary warszawskiejXIX wieku, PWN, 
Warszawa1966, s. 201, 310; S. Reczek, Podręczny Słownik dawnej Polsz-
czyzny, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków1968, s.127. 
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czasu tzw.Wiosny Ludów, zaniósł to hasło A. Mickiewicz do Turcji, J. 
Bem na ziemię węgierską, gdzie Polacy razem z Węgrami próbowali 
odzyskać wolność państwa33. Także czas Powstania Styczniowego może 
być klasycznym przykładem rozumienia i znaczenia patriotyzmu. W 
noweli Gloria victis E.Orzeszkowa zostawiła potomnym opis ogromnego 
poświęcenia, miłości dla ojczyzny, aż po ofiarę własnego życia, przez 
podejmujących powstańczą walkę o niepodległość. Szczególnym 
bohaterem tego utworu (nie wymienionym wprost) jest R. Traugutt34, 
zasługujący na miano herosa. On swoim życiem wykazał najwyższy 
honor – w czynie wyraził ideę: Bóg, Honor, Ojcyzna. Innym przykładem 
honorowego wypełnienia w czynie tej triady wartości, był heroiczny zryw 
wspólnoty Mieszkańców Warszawy dla wyrwania spod okupacji 
Niemieckiej stolicy w dniach Powstania Warszawskiego; to Termopile 
Mieszkańców stolicy, jak historyczne Termopile Leonidasa. Także 
współcześnie odpowiedzialność wspólnoty za swój naród, państwo - 
suwerenność ma znaczenie dla braterstwa narodów, ludzkości. Mówił o 
tym Benedykt XVI o polskiej ziemi tak: “Dziedzictwo zasad i wartości, 
wyrażanych przez autentyczną religijność, stanowi dla narodów i ich 
etosów bogactwo. Przemawia ono bezpośrednio do sumienia i do rozumu 
ludzi, przypomina o konieczności nawrócenia moralnego, motywuje do 
systematycznego praktykowania cnót i do zbliżania się do siebie nawza-
jem z miłością, w duchu braterstwa, jako członkowie jednej rodziny ludz-
kiej (12)”35. Dla Polaków pojęcie patriotyzmu posiada wyjątkową treść. 
Świadczy o tym wiele wydarzeń z historii kraju. One to ukazały, jak 
mimo wad i dzielących różnic potrafili się (...) jednoczyć by wspólnie 
walczyć o kraj, ale także wypracowywać umowy społeczne kształtujące 
nowoczesną państwowość ojczyzny36. Naród to patriotyzm. W 

                                                 
33 Por. B. Prus, Lalka, -pamiętnik starego subiekta, gdy Rzecki opisuje 

swoją młodość. 
34 E. Orzeszkowa, Gloria victis, biblioteka internetowa, http//gloria-

victis.klp.pl-dostęp 10.09.2014.,, A wiatr prędki od nieznanej, bezimiennej, 
wielkiej mogiły leśnej, leciał i leciał, niosąc i niosąc w przestrzeń, w czas, 
w pamięć, w serca, w przyszłość świata triumfem dalekiej przyszłości roz-
brzmiewający okrzyk:-Gloria victis!" 

35 Benedykt XVI, Orędzie na światowy dzień pokoju 1.01.2011r. pkt 9 z: 
strona www. Konferencja Episkopatu Polski  

36 Tamże 
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starożytnym republikańskim Rzymie przyznawano zaszczytny tytuł “ 
pater patriae” - ojciec ojczyzny, za wybitne zasługi dla państwa37. 
Patriotyzm to coś więcej niż obywatelstwo, jako szlachetna forma dobra 
społecznego wrósł w kulturę europejską. Dobro wspólne, demokracja, 
wynika z wzajemnego połączenia z moralnością. Należy podkreślić ten 
związek, gdyż właśnie to pomogło i mogło, łączyć wielkie wspólnoty i 
pozwalało im, mimo przeciwności życiowych, zachować więź braterską. 

W klasycznej definicji honor jest odczytywany, odbierany ja-
ko cnota – wartość moralna. Opisując go pojęciami bliskoznacznymi 
powiemy cześć, zaszczyt, chluba38. Honor to także poczucie osobi-
stej/ własnej godności. Rozumienie i postępowanie godne, obywatel-
skie. Poczucie odpowiedzialności osobistej oraz za postępowanie 
innych ludzi, z którymi jest nam dane przebywać, a czujemy się soli-
darni:rodzina, organizacja, naród39. Wiąże się więc z poczuciem i 
okazywaniem godności, czci, poważania, wyróżnienia, dostojeństwa. 
Synonimy do wyrażenia słowo honoru to:cyrograf, deklaracja, obiet-
nica, parol, poręczenie, promesa, przyrzeczenie, przysięga, słowo, 
ślub, ślubowanie, zapewnienie, zobowiązanie40. Na podstawie tego 
opisu możemy zauważyć, że honor jest wynikiem czynu i woli czło-
wieka. Tak więc istota honoru – właściwego rozumienia i wyrażenia 
w działaniu, wiąże się z wolnością i sumieniem tejże osoby. Jest tu 
decyzyjność, jest wybór, ocena determinująca do działania tego, 
który to czyni.  

 
7. Współczesne honoru ślady... 
Mówiąc o honorze należy zaznaczyć cechy, które są determi-

nantą człowieka postępujacego honorowo; tak więc jest to samo-
świadomość, samokrytycyzm, samoocena, samodzielność, sprawie-
dliwość (jako sprawczość). Znamienne, że w języku polskim tak 
precyzyjnie znajdujemy słowa dla opisu słowa honor. Czy współcze-
śnie odnajdziemy honor w relacjach, wzorach? Znajdziemy napewno 
                                                 

37 S. Kalinkowski, Aurea Dicta, s.176, wyd. Veda, Warszawa 2001. 
38 Synonimy słowa honor, http://pl.wikipedia.org/w/index, dostęp 

9.09.2014.; Leksykon PWN, red. A. Karwowski, Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe, Warszawa 1972.  

39 Tamże 
40 Tamże. 
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takie swoiste enklawy życia tegoż w literaturze faktu. Przykładem 
biografie, wspomnienia, pamiętniki faktu, która powstają w ostatniej 
dekadzie- opisy wydarzeń historycznych zmian ustrojowych i na tym 
tle działania i wybory osób znaczących w owym okresie, a na tym tle 
liczne dyskusje publicystyczne. Także wiele pamiętników i osobi-
stych wypowiedzi ludzi czasu bieżącego41, również cały nury wy-
dawnictw dotyczących okresu tuż po II wojnie światowej42 , gdzie 
mocnym akcentem powraca historia w dyskusji z terazniejszością o 
tym czym patriotyzm honor, tychże osób, często wyjątkowych boha-
terów. Honor jako wartość nabywana, jest w stanie zmienić systemy 
zła, ideologie. Jest swoistym ,,Veto" i sprzeciwem, wybierając drogę 
uczciwą, jednoznaczną dla działania. Są cechy charakterystyczne dla 
honoru, które w zwykłej codzienności też znajdą swój wymiar. God-
ność własna i szacunek dla godności innych np: seniorów, dotrzyma-
nie słowa, uczciwość, sprzeciw łapówkom, rzetelna praca zawodo-
wa, eliminowanie nepotyzmu w polityce, pomocniczość w środowi-
sku, odpowiedzialne wypełnianie roli rodzinnych, świadome uczest-
niczenie w wyborach demokratycznych...43.  

 
8. Honor w starożytności 
Jeden z starożytnych filozofów początku naszej ery pisał o 

cnocie tak: „Bodziec dla namietności daje cnota moralna ale po-
trzebuje ona rozumu, który ją utrzymuje w granicach takich, żeby 
była w miarę, bez braku ani nadmiaru w stosunku do danej potrze-
by"44 .Ciekawa inspiracje do tej części tekstu znalazłam w opraco-
waniu naukowym teologa i biblisty, który niezwykle interesująco 
rozważa relacje honoru i wstydu w aspekcie ksiąg Ewangelii, rów-
nież przybliżając czytelnikowi tło historyczne kształtowania się 

                                                 
41 Por. M. Kaczyńska, Rodzice; M. Jaruzelska, Rodzina; D. Wałęsa, Ma-

rzenia i tajemnice; M. Tusk, Między nami.  
42 T. Płużański, Bestie, Biblioteka Wolności, Warszawa 2013., J. Antall, 

Schronienie uchodżców, Fronda, Warszawa 2009.; K. Rodowicz, Sztormy i 
burzany, PAX, Warszawa 2004. 

43 T. Łubieński, Honor, [w:] Więź 9(491)1999, www.więź.pl - dostęp -
10.09.2014.  

44 Plutarch, O cnocie [w:] Moralia, tłum. i oprac.Z. Abramowiczówna, 
PWN, Warszwa1977, s. 21 
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znaczenia wartości moralnej - honor. Cywilizacja śródziemnomor-
ska (czasy klasyczne kultury greckiej, epoka helleńska i rzymska) 
uwypuklała honor jako jedną z najważniejszych wartości - cnota 
honoru45. Społeczność homerycka poprzedzająca okres klasyczny 
cechowała się ,,promowaniem ideału wojownika, który powinien 
troszczyć się o swój honor poprzez mężne stawanie do walki"46. 
Tak pojmowany honor był reprezentowany przez arystokrację (spo-
łeczność grecka), natomiast obok niego istniał ideał honoru przyna-
leżący wszystkim i, ,,dostępny dla wszystkich (...) poprzez prakty-
kowanie w życiu takich wartości jak sprawiedliwość, umiar, odpo-
wiedzialność itp."47. .W czasach późniejszych-hellenistycznych, 
gdy następuje zmiana struktury społecznej kształtującej się w ukła-
dzie ,,polis", następuje przeorientowanie (nie tracąc dotychczaso-
wych wartości) z mocniejszymi akcentami na kolektywistyczne 
,,widzenie roli pojedynczego człowieka" jako części wspólnoty 
miasta- państwa"48. Potrzeby jednostki były podporządkowane do-
bru wspólnemu. Według wytwarzania dóbr służących pożytkowi 
wspólnemu, był oceniany jego honor. Honor ma teraz publiczny 
charakter. Honorowym jest to co obywatel robi dla swojego 
,,polis", jego działalność na rzecz innych obywateli. Te działania 
miały mieć charakter prospołeczny, dobroczynny ,,jedyną zapłatą 
było publiczne uznanie honoru. Wprowadzało to pewien element 
współzwodnictwa. Późniejsze podbicie społeczności przez Impe-
rium Rzymskie zmienia charakter działalności dobroczynnej na 
rzecz środowisk lokalnych podporządkowując w idei ,,służby dla 
dobra Rzymu i cesarza z kultem imperatora włącznie". Honor za-
czął być ,,oceniany w kategoriach lojalności wobec władzy (...) w 
aspekcie jednostki jak i całych lokalnych społeczności (...) Rzy-
mianie rozróżniali trzy typy honoru: honor całego narodu, honor 
Rzymian oraz honor imperium"49. Mimo to w epoce tej znajdziemy 
wybitnych myślicieli, którzy stale pielęgnują idee klasyczne honoru 
                                                 

45 J. Kręcidło, Honor i wstyd w interpretacji Ewangelii, Verbinum Wy-
dawnictwo Księży Werbistów, Warszawa 2013, s. 34. 

46 Tamże.  
47 Tamże. 
48 Tamże. 
49 Tamże,s. 35-36.  
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i jego aspekt dobroczynności, 'wyższości honoru nad przyjemno-
ściami', nie liczenia na profity, a pragnienia honoru dla niego sa-
mego - jego waloru duchowego oraz to, że honor, który ,,leży w 
naturze człowieka" (...) ,,powinien być kryterium jego codziennych 
wyborów, podstawą całego systemu wartości". Przestrzegali przed 
niezdrową ambicją przerastającą nad miarę, prowadzącą do rywali-
zacji, skutkującą utratą honoru.Uczulali na rozstropność w działa-
niu i umiejętność pozostawienia wykonywanego działania na rzecz 
czynności, która jest istotna w perspektywie wartości - honoru50. 
Honor ma swoje pole realizacji w społeczeństwie. Dotyczy relacji 
rodzinnych, patron - klient, w relacji wyzwanie - odpowiedź, 
aspektu honor mężczyzny a honor kobiety, kategorii antropologicz-
nej - honor i łaska. Podstawowe elementy honoru, poprzez które się 
realizuje „publicznie" to: autorytet, status płciowy i szacunek. 
,,Honor w rozumieniu antropologów kultury to wartość osoby we-
dług oceny jej samej oraz oceny grupy społecznej /grup społecz-
nych, do której przynależy. (...) jest on domaganiem się społeczne-
go uznania swojej wartości i uzyskaniem tego uznania"51. 
,,Jednakże osobista ocena zgodności własnego postępowania z 
funkcjonujacymi w społeczeństwie normami nie wystarczy (...) 
potrzebna jest społeczna afirmacja i uznanie osoby za honorową 
przez grupę społeczną, do której przynależy". Koniecznym 
,,elementem honoru jednostki staje się tu reputacja społeczna". 
Roszczenie honoru nie uzasadnione rzeczywiście/ prawdziwie we-
dług ustalonych norm jest „uzurpatorskie i głupie"naraża na 
śmieszność osobę (i swoja rodzinę), a skutek byłby odwrotny 
„roszczenie honoru zakończyłoby się jego umniejszeniem lub utra-
tą"52. Bo cnota jest niezniszczalna, piękna, mocna- jak pisze filozof 
Seneka:,,jest ona wolna, nietykalna, niezachwiana na ciosy, że nie 
da się nawet ugiąć, a cóż dopiero pokonać"53.  

 

                                                 
50 Tamże, s. 36-38.  
51 Tamże, s. 50. 
52 Tamże, s. 51.  
53 L. A. Seneka, Myśli,  opracował S. Stabryła, Wydawnictwo Literackie, 

Kraków1987, s. 57, 5.3-5. 
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9. Człowiek honoru- w wybranym opisie kulturowym  
Być człowiekiem honoru, człowiekiem honorowym to indy-

widualna, doskonała cnota charakteru tej jednostki – stan ducha i 
umysłu, determinujący wolę i działanie. W naszej europejskiej kultu-
rze mamy wzory zapisane jako depozyty dla pokoleń - omówiona 
starożytność, ale również w Europie epoka średniowiecza, romanty-
zmu itd. Często korzystano w sztuce, literaturze pięknej, z wypraco-
wanych modeli społecznych. Przykładem jest H. Sienkiewicz- nobli-
sta w klasyce literatury światowej. Autor we wspaniałej powieści 
historycznej Ovo vadis - w końcowej scenie, ukazuje św. Piotra, 
który opuszcza Rzym po tragicznym spaleniu miasta i bestialskim 
pogromie chrześcijan przez cesarza Nerona54. Na swojej drodze spo-
tyka Chrystusa, który kieruje się ku Rzymowi. Apostoł Piotr pyta: 
Dokąd idziesz Panie?!  

Jezus wskazuje mu Rzym, mówiąc, że jeżeli Ty opuszczasz 
miasto, to On, tam idzie, aby go zastapić, gdyż Piotr opuszcza owce 
swoje - lud Boży, a przecież dał słowo, że będzie apostołował wy-
trwale, mimo przeciwności, czy nawet zagrożeń. Piotr zawraca, idąc, 
patrzy na odległy Rzym w łunie pożarów i rozumie, że tak należy 
postąpić, że on Piotr musi tak postąpić. To nakazuje dane słowo zo-
bowiązania i tak nakazuje honor. Zawarł przecież umowę ze swoim 
Nauczycielem, że będzie Pasterzem i Opiekunem owiec Jego, do 
końca swego życia55. Święty Piotr wraca do Rzymu do tego,,bagna 
zła", aby być tym jasnym punktem dobra i nadziei dla wspólnoty 
chrześcijan tamtejszych i wszystkich tych, którzy obserwują ich ko-
lektyw, środowisko. On wraca, aby ,,ciągnąć w górę" człowieczeń-
stwo. Mobilizować, zmieniać, wskazywać to co szlachetne moralnie, 
mimo, że grozi mu śmierć. 

 
10. Brak honoru konsekwencją upadku  

                                                 
54 Opisy historyczne w powieści H. Sienkiewicz dogłębnie przeanalizo-

wał i oparł o dokumenty starożytnych dziejopisarzy i filozofów rzymskich 
np: porównaj Tacyt, Dzieła T. II, tłumacz. S. Hammer,wyd.Czytelnik, War-
szawa 1957.  

55 Mt 26.34-35; Mk 14.29-31; Ł22.31-35. 
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Drugim obrazem (opisem) ważnym do naszych rozważań o 
honorze fragment Biblii -Księgi Rodzaju. Wydaje się właściwe, bo 
wzór najbardziej fundamentalny i pierwotny dla naszej cywilizacji. 
W Starym Testamencie, czytamy, iż Bóg stwarza człowieka i roz-
mawia z nim. Uzdalniając człowieka do samodzielnego, odpowie-
dzialnego życia. Prapoczątkiem aksjologii europejskiej jest umowa 
honorowa Boga z człowiekiem - przysięga Adama, że będzie dobrym 
i odpowiedzialnym opiekunem i, gospodarzem Ziemi oraz wszyst-
kich stworzeń na niej zamieszkałych.W osobie Adama i Ewy -
Człowiek wobec Boga, deklaruje swą świadomość i samodzielność 
do odpowiedzialności, jednak okazuje się, że ulega słabości pokusy i 
dopuszcza kłamstwa. Tym samym niszczy honorowe zobowiąza-
nie56. Będzie teraz przez całe życie starał się swoją pracą i ofiarami 
składanymi Bogu odkupić winy57. Jak Syzyf, z mitów greckich, któ-
ry ciągle wtacza swój kamień na górę.Tak i człowiek, dąży do osią-
gnięcia tego atrybutu moralnego, jakim są szlachetne wartości mo-
ralne. Fatum niedoskonałości natury ludzkiej, nie dopuszcza do re-
alizacji, aby Syzyf/człowiek wtoczył ten kamień i stanął na szczycie 
góry. Jednak stale i wytrwale działa, dąży do realizacji -parafrazując-
doskonałości, w pracy nad swoją osobowością. Jeszcze jeden obraz 
pragnę przywołać dla uwypuklenia czym jest honor i jak powinien 
być realizowany w działaniu - to Ewangelia w/g Mateusza. Jezus 
wysyłając uczniów na misyjne apostołowanie daje nauki i zobowią-
zuje do zachowania i działania pracowitego, godnego, honorowego58. 
Wyraża się to w następujących słowach: „Uzdrawiajcie chorych, 
wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie 
czarty. Darmoście wzięli darmo dawajcie. Nie bierzcie z sobą złota 
ani srebra, ani drobnych pieniędzy do trzosów (...) bo wart jest ro-
botnik swojej strawy. A kiedy wejdziecie do jakiegos miasta albo 
wioski, dowiedzcie się, czy jest tam ktoś godny i zamieszkajcie u 
niego (...) A jeśli ten dom będzie na to zasługiwał, niech wasz pokój 
spłynie na niego, a jeśli nie będzie zasługiwał niech wasz pokój po-
wróci do was.(...) badżcie mądrzy jak węże, a prości jak gołębie (...) 

                                                 
56 Rdz. 2, Stary Testament, wyd. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1982.  
57 Rdz. 4, 1-4 tamże.  
58 Mt 10, 5-21, Nowy Testament, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1987. 
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a kiedy was postawią przed sądem, nie troszczcie się, jak albo co 
macie powiedzieć (...) Bo nie wy będziecie tymi, którzy mówią, ale 
Duch Ojca waszego, który przez was będzie mówił". Powinność 
służby, misji i danego słowa-mają wypełnić honorowo, do tego się 
zobowiązali. Tę scenę Z. Krasiński wykorzystał w dramacie Irydion, 
do przekazania ówczesnym sensu i głębi idei patriotyzmu, odpowie-
dzialności za wspólnotę i potrzebę odzyskania wolności/ niepodle-
głości ojczyzny - słowa bohatera: ,,Idź na północ w imieniu Chrystu-
sa - idź i nie zatrzymuj się, aż staniesz na ziemi mogił i krzyżów (..) 
Idź i ufaj imieniowi memu (...) Idź i czyń! (...) - czyń ciągle i bez 
wytchnienia, a przeżyjesz marnych, szczęśliwych i świętnych (...) a 
zmartwychwstaniesz (...) z pracy wieków-staniesz się wolnym synem 
niebios!"59. Zakończmy słowami poezji A. Mickiewicza, aby uwy-
puklić istotę odpowiedzialności za dobro wspólne, co jest oczywi-
stym elementem składowym honoru i tym czynnikiem, który ma siłę 
sprawczą zmian, odrodzenia rozwoju. Cytat ten to swoisty kanon w 
naszej kulturze:-,, Mocniejszy jestem, cięższą podajcie zbroję".  

 
11. Honor chrześcijanina  
Prawde jakim człowiek jest i do czego może być zdolny, gdy 

podda się ,,mocy ciemności"60, objawił nam Syn Boży - Jezus, w 
godzinach swej męki i śmierci na krzyżu. Bóg dopuszczając do tej 
śmierci ukazuje całą prawdę człowiekowi o nim samym. Od tego 
momentu, gdy Jezus wypowiada słowa: „Ojcze, przebacz im, bo nie 
wiedzą co czynią"61, ludzkość poznała pełną prawdę o sobie, o be-
stialstwie zła, które czyni człowieka bestią, gdy odrzuca przykazania 
Boże. Transcendentny i najwyższy wyraz zobowiąznia wypełnione-
go honorowo wobec Boga przez Chrystusa i miłość pełna bezintere-
sowności wobec człowieka - ludzi. Jednocześnie wzór dla ludzi jak 
żyć w prawdzie, miłości społecznej,odpowiedzialnie-honorowo. Stale 
powinniśmy pamiętać i czynić wysiłek dla rozwijania i chronienia 
Dobra w sobie, zgodnie z wezwaniem pełnym troski i ostrzezenia:-

                                                 
59 Z. Krasiński, Dokończenie, [w:] Irydion, 

http://krasinski.kultura.com/index (10.09.2014). 
60 Łk 22.53.  
61 Tamże, 23.34. 
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,,Czemu śpicie? Wstańcie, módlcie się abyście nie ulegli pokusie"62. 
Również Modlitwa Pańska utrwalona przez Apostołów Mateusza i 
Łukasza jest zapisem zadań i przysięgi, jaka została zawarta między 
Bogiem a ludźmi - świadomymi tego chrześcijanami. Każdego dnia 
chrześcijanin powinien honorowo wywiązać się postawą i działa-
niem, charakteryzującym poczucie odpowiedzialności i osobistej 
godności, gdyż codziennie wypowiada słowa: „(...) niech przyjdzie 
Twoje królestwo, niech spełnia się Twoja wola na ziemi, tak jak w 
niebie"63 i ,,(...) odpuść nam nasze grzechy, (...) i nie dopuść, abyśmy 
ulegli pokusie"64. Prawda myśli Bożej dana nam ludziom, poprzez 
Stary i Nowy Testament, jest depozytem umowy. Ten transcendent-
ny testament, umowa, jest zobowiazaniem do honorowej postawy, 
działania. Ludzie znają już całą prawdę o swoim człowieczeństwie. 
Wiedzą czym jest Dobro a czym jest Zło. Wiedzą dlaczego nie wol-
no opuszczać pola Dobra. Przekraczanie tych granic jest zniszcze-
niem fundamentów moralnych.  

 
12. Erozja norm moralnych  
Podstawową sprawą dla każdego systemu państwowego, sys-

temu społecznych relacji jest wizja modelu wychowawczego i spo-
sób wdrażania; determinują one społeczne interakcje. Bezsprzecznie 
istotą takiego działania jest system wartości konstytuujących ten 
model wychowania, kształcenia. Ważnym pytaniem jest stale-czy 
będzie on oparty o wartości moralne i założenia nauki społecznej 
Kościoła Katolickiego lub jakiś system etyki humanistycznej kla-
sycznej, czy ideologię...? W literaturze przedmiotu naszych refleksji, 
możemy tu przywołać badaczy i myślicieli światowej sławy65, XX 
wieku i jego przełomu, którzy rozpatrywali czynniki wzbudzające i 
gruntujące ideologie oraz konsekwencje ich odziaływań na społe-

                                                 
62 Tamże, 22.46. 
63 Mt 6.9-13.  
64 Łk 11 1-4.  
65 E. From, przekł. J. Karkowski, O sztuce Miłości, Dom Wydawniczy 

Rebis, Poznań2000,Ucieczka od wolności, przeł. O. A. Ziemilscy, Czytel-
nik, Warszawa 2005.; H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, Wyd. Akademic-
kie i Profesjonalne; J. Szczepański, Zapytaj samego siebie, Nasza Księgar-
nia, Warszawa 1983.  
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czeństwa w świecie(niestety negatywnych66, np: E.From, H. Arendt, 
M. Peeters67, a przede wszystkim Papież Jan Paweł II i Benedykt 
XVI. Wypowiedzieli swoje myśli, wskazując jakie procesy społecz-
ne, kulturowe, dają wynik rozwoju i stymulacji pozytywnej dla spo-
łeczeństw, państw, a jaki efekt degradacyjny wywołują ideologie 
globalne, o charakterze totalitarnym, autorytarnym. Oczywistym 
wymiarem tego wpływu jest modelowanie każdego pokolenia – bez-
pośrednie na młodych, pośrednie na dorosłych, starszych. Każdy 
proces określonego wychowania i kształcenia ma przecież stały 
wpływ na wzajemną relację pokoleń wstępujących i zstępujących. 
Jeżeli jest właściwy, tworzy mobilizujące wzory osobowościowe, 
jednocześnie wywołuje ożywienie, pozytywne pobudzenie i rozwój 
oraz samorozwój pokoleń rodziców i dziadków68,69. Erozja norm 
moralnych to destrukcja dla spłeczeństw, jednostek. Im odpowie-
dzialniejsza rola społeczna, którą pełni człowiek lub zostaje do niej 
powołany, tym poważniejsze skutki negatywne, gdy ta destrukcja 
wiąże się z jego działaniem. Jednak jest obserwowany zanik odpo-
wiedzialnych postaw obywatelskich, nie realizujących honorowo 
swoich zadań, a osób zobligowanych rolą społeczną, rolą państwową 
czy międzynarodową70. Troska o zachowanie najwyższych standar-
dów wychowania i kształcenia, edukacji pokolenia wstępującego, a 
tym samym stymulacja pokoleń zstępujących, powinna być prioryte-
towa dla każdego społeczeństwa, dla każdego państwa.  

 
13. Golobalny świat bez honoru  

                                                 
66 B. Bierut, Przemówienie Prezydenta Bolesława Bieruta Przew. KCPZPR 

wygłoszone 29.04.1949 na posiedzeniu Komitetu Centralnego PZPR, s. 19  
67 M. A. Peeters, ,,Nowa etyka globalna" wyzwaniem dla Kościoła [w:] 

Moja Rodzina nr 1, styczeń 2012, s. 4-5 rozmawia A. Ciborowska. 
68 B. Bugajska, Tożsamość człowieka w starości, T. (DCXXXVI 562), 

Wyd. Naukowe Szczecinskiego Uniwersytetu, Szczecin 2005.  
69 D. Goleman, Emocje destrukcyjne (Jak możemy je przezwyciężać), 

Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2004, s. 294-295 (złość). 
70 To Wasz Obowiązek, kard.D. Duka prymas Czech, wywiad prowadzi 

K. Skowroński, s.3; Obywatelski bunt, z prof. A.Nowakiem rozmawia K. 
Skowroński,s.27; Sztuka bycia wolnym, Akademia Wnet,s.26, Kurier Wnet 
nr 6 Lato 2014.  
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Motywem do podjęcia refleksji o honorze w życiu człowieka 
są obserwacje poczynione na polu codziennych wiadomości medial-
nych, ale przede wszystkim zaobserwowany swoisty apel o wzrost 
moralny, etyczny człowieka, który wybrzmiewa ze środowisk odpo-
wiedzialnych moralnie, a zangażowanych w działalność wolonta-
riacką, pomocowa, edukacyjną, również w literaturze przedmiotu. 
Niepokój wydaje się zasadny. Proces ten jest na tyle wyraźny, że 
poczyniono badania empiryczne, opisowe, na polu nauk społecz-
nych, biologicznych, teologii. Niewiarygodne, że po tak drastycz-
nych i traumatycznych doświadczeniach, jakie przyniosła II wojna 
swiatowa naszej Ziemi, a i szczególnie w Europie, zadanie wycho-
wania człowieka do humanizmu, budowania społeczeństw, państw w 
kulturze pokoju humanizmu, jest tak tudne do realizacji, a powinno 
być oczywiste. J. Tischner w końcu XX w., wypowiedział znamien-
ne słowa: “Z pewnością znajdujemy się w stanie jakiegoś kryzysu 
(...) sięgnął samych podstaw naszego człowieczeństwa:zachwiały się 
związki człowieka z człowiekiem, związki człowieka z Bogiem. 
Nasze myślenie usiłuje się obejść bez hierarchii i preferencji"71 . 
Brak pietyzmu dla dobra i piękna- duchowego, moralnego, brak od-
powiedzialnych i honorowych realizacji swoich zadań. Poprzez me-
dia płynie epatowanie sensacją czynów agresywnych i patologicz-
nych, korupcji, afer. Wydaje się, że występuje stałe ,,równanie w 
dół" i ,,obniżanie poprzeczki", niż stytmulowanie i ukazywanie mo-
deli pozytywnych, wybitnych moralnie (w obszarze postaw człowie-
ka, socjalizacji, estetyki, sztuki (...). Współcześnie nie jest możliwe 
wyalienować się/odzielić ze struktury powiązań międzynarodowych, 
międzypaństwowych. Przykładem tego jest choćby powstała struktu-
ra Unii Europejskiej na naszym kontynencie, do której Polska dołą-
czyła 2004r. Narody Europy mimo że powiązane wspólnym korze-
niem wyrastającym z tradycji kultury starożytnej i chrześcijaństwa są 
dosyć zróżnicowane w aspekcie ich kultur dnia dzisiejszego72. O 
                                                 

71 J. Tischner, tamże, s..499 
72 K. Lehmann, Nowa Europa - fikcje i wizje ( doświadczenia i wyzwa-

nia z perspektywy Kościoła), tłum. A. Dylus, H. Juros, [w:] Przegląd Po-
wszechny 4/1997, s. 49-61; J. Van Gerwen SJ, Unia Europejska jako część 
naszej przyszłości, [w:] Przegląd Powszechny 4/1997, s. 87-105, Wyd. 
WAM Kraków 1997; S. Opiela SJ, Ku czemu podąża Rosja?, [w:] Przegląd 
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symptomach tego procesu ostrzegali papieże:Jan Paweł II i Benedykt 
XVI. Apelowali o odnowę i właściwą troskę dla procesów socjaliza-
cyjnych, wychowawczych wobec społeczeństw. Związane to było 
również z konsekwentą pracą Jednego i Drugiego w zakresie forma-
cji, szeregu dokumentów, pielgrzymek, listów do poszczególnych 
Episkopatów państw w świecie, a także konkretnych projektów wy-
chowawczych, np: Światowe Dni Młodych. Przywołać należy także 
wyjątkową inicjatywę ewangelizacyjną Benedykta XVI w 2009r. 
Ogłoszona i nazwana Dziedziniec Pogan73, a następnie, poprzez fun-
dację powołaną dla jej rozwoju, realizowaną co roku. Ideą tą jest 
spotkanie w obszarze dyskusji, o Bogu - wierze i prawdzie, ateistów, 
agnostyków i chrześcijan. Odbywają się co rok orgnizowane przez 
Radę Papieską ds. Kultury Kurii Rzymskiej. To spotkania intelektu-
alne ludzi nauki i każdego zainteresowanego człowieka. Dowodem 
na to intensywne nauczanie, pracę apostolską, liczne Encykliki74, np: 
zacytowane poniżej.  

Rzeczywistość zła Problemem wpływu sytuacji środowisko-
wych na rozrost zła, zajmował się współczesny psycholog społeczny 
P. Zimbardo, który pisze:-zło jako wyraz antywartości wypełniło się 
,,w niegodziwości tyranów naszej ery, takich jak Hitler, Stalin, Pol 
Pot, Idi Amin, Sadam Husajn i inni przywódcy polityczni, którzy 
kierowali masowymi moradami. Nie możemy również nie dostrzec 
bardziej zwyczajnego zła, mniejszego zła, czynionego przez dilerów, 
narkotyków, gwałcicieli, handlarzy żywym towarem, osoby naciąga-
jące starszych ludzi oraz tych, których przemoc niszczy radość na-
szych dzieci"75. Niepokoje również wzbudza obserwowana destruk-
cja procesów socjalizacyjnych sygnalizowana przez pedagogów, 

                                                                                                        
Powszechny, 9 wrzesień 2005, s. 14-27; A. Majewski wywiad z Orianą 
Fallaci, Ktoś musi o tym powiedzieć, [w:] Przegląd Powszechny, 9 wrze-
sień 2005, s. 28-42, Wyd.Prowincji Wielkop. Maz. Towarzystwa Jezusowe-
go RHETOS, Warszawa 2005. 

73 Benedykt XVI, Dziedziniec Pogan, www.deon.pl, dostęp 10.09.2014.  
74 Jan Paweł II, Encykliki: Fides et ratio, Evangelium vitae, Centesimus 

Annus, Sollicitudo rei socialis, Laborem exercens; Benedykt XVI, Encykli-
ki: Caritas in veritate, Deus caritas est, Spe salvi factisimus. 

75 P. Zimbardo, Efekt Lucyfera, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2008, s 29. 
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którzy podkreślają trudności człowieka w ,,uwalnianiu się od zła" w 
dzisiejszych czasach, ze szczególnym podkreśleniem ,,niemal zupeł-
nego braku pomocy" - w pracy nad kształtowaniem charakterów, 
u/dla młodych76. Dołączmy jeszcze wniosek dotyczący dziedziny 
życia jaką jest sztuka. Autor tekstu dotyczącego problemu współcze-
snej estetyki w literaturze i mediach, z obszaru Europy zachodniej, 
rozważa ile etyki w tym działaniu. Używa też określenia ,,nowa nie-
przejrzystość" i zwraca uwagę na swoiste zdziczenie społeczeństwa, 
w ,,bezprzykładnym śmietniku orientacji". Wysuwa wniosek, że sztu-
ka usytuowana w przestrzeni wolnej od moralności - ,,pozwala tym, 
którzy są jej konsumentami, czuć się zwolnionymi od odpowiedzial-
ności moralnej"77. Podkreśla też kluczowe elementy tej destrukcji 
sztuki i w sztuce oraz wyparcie etyki z jej pola przekazu medialnego: 
zabawa i agresja jako przedmiot rozrywki w mediach, złamanie 
przymierza między słowem a rzeczywistością. Kontynuując stwier-
dza, że: ,,Każde dzieło sztuki ma swoją własną immmamentną mo-
ralność. I: „Sztuka nie stoi poza dobrem i złem, lecz jest przez nie 
zobowiązana", a każdy twórca ma bezwzględną odpowiedzialność 
moralną; ,,za nadużycie. Profanację, barbarzyństwo swoich wra-
żeń"78. Życie ma swój sens, gdy czynimy dobro. Im więcej wypeł-
niamy się w sensie etycznym, „tym więcej sensu ma moje życie"79. 
Zrozumienie - pełne, głębokie, ideałów, właściwych postaw społecz-
nych, modeli wychowawczych, jako narzędzia kształcenia, rozwoju 
człowieka, wiąże się z aksjologią. Ten problemem, w zakresie emo-
cji destrukcyjnych - niszczących człowieka i społeczeństwa, podjęli 
do przepracowania intelektualnego naukowcy z uniwersytetu w Me-
dison USA wraz z gośćmi z Tybetu -na czele z Dalajlamą80. Klu-

                                                 
76 K. Murawski, Wyzwanie etyki, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogicz-

ne, Warszawa 1991, s.7-8. 
77 K. J. Kuschel, tłum.A. Pietrzak, Estetyka bez etyki?, [w:] Przegląd 

Powszechny 12/880, grudzień 1994,Wydawca Prowincja Wielkopolsko -
Mazowiecka TJ, Warszawa 1994, s. 285-298. 

78 Tamże, s. 294.  
79 K. Murawski, Wyzwanie etyki, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 

Warszawa 1991, s.9-11. 
80 D. Goleman, Emocje destrukcyjne, Dialog naukowy z udziałem Dalaj-

lamy, Dom wydawniczy REBIS, Poznań 2004.  
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czową sprawą dialogu było znalezienie rozwiązań - jak przeciwdzia-
łać powstawaniu destrukcyjnych emocji. Dyskusja w obszarze nauk 
psychologii i neurobiologii oraz filozofii/ myśli buddyjskiej, odbyła 
się w marcu 2000 roku. Warto przytoczyć niektóre spostrzeżenia, 
wnioski z tego spotkania, gdyż uwypuklą kluczowy motyw czynio-
nych tu refleksji. Istnieje nagląca potrzeba odnowy moralnej społe-
czeństw. Także wybrzmiewa apel o przywołanie w wychowaniu, 
socjalizacji - jako kluczowych wartości uznanych za cnoty- szcze-
gólne: bezinteresowność, współczucie, altruizm. Każdy człowiek ma 
swoją indywidualną samoświadomość-umysł, swoją indywidualną 
wewnętrzną wiedzę, każdy mózg pracuje według swojego indywidu-
alnego systemu81 na każdego człowieka ma wpływ doświadczenie i 
środowisko. To kształtuje nasz umysł. Na emocje destrukcyjne i 
uzależnienia ma wpływ nasza biologia, jak również wyuczone na-
wyki. Zaobserwowano, że dzieci wychowywane w kulturze w warto-
ściach (środowisku) o charakterze łagodności, lepiej sobie radzą z 
powrotem do równowagi emocjonalnej po urazie kataklizmu. Kultu-
ra ma wpływ na to jak się czujemy, myślimy, zachowujemy. Upadek 
praktyk religijnych i rozpad lokalnych społeczności w wielu kultu-
rach, nie tylko w Ameryce, spowodował rozczłonkowanie społe-
czeństwa, które prowadzi do wieloaspektowej przemocy (M. Gryn-
berg)82. Dlaczego jedni są bardziej podatni na emocje destrukcyjne 
od drugich, a inni mniej, wiąże się z różnym doświadczeniem tych 
ludzi(od życia płodowego, środowisko rodzinne, otoczenie, kulturę 
społeczeństwa pobytu osoby). Jedna z najważniejszych różnic jest 
,,to coś" co nazwano na tym panelu, funkcją dochodzenia ,,pewien 
czas >oporności< potrzebny do wyzwolenia się z jej uścisku"83 -
destrukcyjnych, negatywnych emocji. W wychowaniu człowieka (od 
najwcześniejszych dni jego życia) jeżeli jest uczestniczenie w śro-
dowisku posiadającym i funkcjonującym w/g atrybutów współczu-
cia, prawości, rozumienia czym jest szczęście, tym samym można 
wyeliminowac okrucieństwo84. To co wpływa na nasze emocje, czyli 

                                                 
81 D. Goleman, tamże, s.441-487. 
82 Tamże, s.340. 
83 Tamże, s. 293 
84 Tamże, s.423, 427, 419. 



179 
 

na to co czujemy, jest pojęcie >ja<. Jest to jeden z aspektów, którymi 
różnią się kultury zachodnie od niezachodnich-ustalili specjaliści 
nauk społecznych85. Na tym tle- jak ważne spostrzeżenie pedago-
giczne - jest niedosyt wychowania do wartości, w świecie współcze-
sym. Wychowanie człowieka bez właściwego systemu moralnego 
prowadzi do ,,wzrostu zjawiska brutalizacji życia, zaniku sacrum na 
rzecz profanum czy poprostu nasilenia przejawów patologii społecz-
nej"86. Patologia czyli brak sumienia, brak właściwego rozeznania i 
postępowania w kategoriach moralnych. Cały obszar wychowania do 
wartości cnót duchowych – honoru, w takim systemie jest całkowicei 
zredukowany „wycięty" z kultury społecznej. Tak więc, człowiek 
który dysponuje olbrzymim potencjałem siły technicznej w dziedzi-
nie militarnej, również maszynami, sprzętem technicznym, umożli-
wiającym eksploracje wszelkich złóż mineralnych, jakie posiada 
ziemia - bez zmysłu moralnego - może powodowac katastrofy.... 
Takie ostrzezenie kieruje wybitny profesor medycyny i ekolog J. 
Aleksandrowicz. Pisze on: ,,Powiedzmy to otwarcie: współczesny 
świat, nie kieruje się nakazami sumienia ekologicznego. W stosun-
kach międzyludzkich i międzynarodowych często występują, a może 
nawet dominują postawy nie sprzyjające ochronie życia i zdrowia, 
wręcz przynoszące cierpienia"87. Podkreśla także, że pokusa totalnej 
autonomii człowieka i jego arbitralnych decyzji, szczególnie objawia 
się w różnych naukowych i tzw., prestiżowych labolatoriach me-
dycznych, technik medycznych. Dają temu pole nowe dziedziny 
nauk, takie jak np: biotechnologia zajmujaca się badaniem organi-
zmów roślin, zwierząt i oczywiście ludzi. Równolegle do tej nauki 
powstała jako swoista odpowiedź moralna – bioetyka, która za swoje 
zadanie widzi promocję zdrowia i życia w powiązaniu z etyką i eko-
logią. Także w tym obszarze badań empirycznych odbieramy apele 
obserwatorów, ostrzegające o dehumanizacji, gdyż „nie wszystko co 
techniczne jest możliwe, jest dopuszczalne na gruncie etycznym"88. 
                                                 

85 Tamże, s. 355. 
86 J. Zimny, Wartości drogą ku wzrastaniu, tamże, s.27-28.  
87 J. Aleksandrowicz, Sumienie ekologiczne, Wiedza Powszechan War-

szawa 1988, s.116. 
88 W. Fijałkowski [w:] W. Bołoz, Życie w ludzkich rękach, Wyd. 

ADAM, Warszawa1997, s. 10.  
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Ogromne możliwości rozwoju i osiągniętych mechanizmów (dla 
realizacji projektów badawczych) posiadają dziś nauki biologiczne. 
Może to dawać również pole do przekraczania granic ingerencji me-
dycznych i manipulacji, gdy moralność i etyka humanistyczna jest 
wyparta, na rzecz zysku ekonomicznego i konsumpcjonizmu. Trak-
towanie przysięgi Hipokratesa jest relatywizowane, nawet negowa-
ne89. W takim świecie życie ludzkie traci swą specyficzną godność, 
,,która decyduje o jego świętości i nienaruszalności"90. Praktyki trak-
towania życia ludzkiego jako ,,produktu" technik medycznych oraz 
,,inicjowane, podtrzymywane i unicestwiane na mocy arbitranych 
decyzji człowieka (...) uświadamiają nam o pojawiającym się nie-
bezpieczeństwie (...) pokusy absolutnej autonomii, skłaniającej do 
traktowania człowieka jako przedmiotu?"91. Autor tych rozważań 
bioetycznych powołując się na Jana Pawła II -wypowiada myśl, że 
zalegalizowane praktyki aborcji i eutanazji są według encykliki 
Evangelium vitae zjawiskiem niepokojącym i groźnym, że jest to 
objaw degeneracji moralnej współczesnych społeczeństw, a także 
powoduje negatywne skutki społeczne92. Mimo wielu międzynaro-
dowych umów, deklaracji, które za cel pierwszy uznawały dobro 
człowieka i obowiązującymi prawami osoby ludzkiej, te prawa są 
naruszane. Autor przywołuje słowa Papieża – z powodu takich zja-
wisk, sumienie ludzkie z coraz większym trudem dostrzegać będzie 
różnice między dobrem a złem, w sprawach dotyczących fundamen-
talnych wartości"93. 

14. Działanie moralne uzdalnia do honoru  
Człowiek wolny doświadcza uczuć czynnych i dokonuje wy-

borów, będąc biernym, pasywnym jest podatny na wszelkie formy 
pożądania-negatywne emocje. Cnoty, wartości szlachetne dają czło-
wiekowi siłę, moc aktywnego twórczego działania, czego wyrazem 
jest miłość, która wyraża się wobec bliżnich iż ,,kochać to przede 

                                                 
89 Por. casus Profesora B. Chazana dyrektora szpitala położniczo-

ginekologicznego, Warszawa ul Madalińskiego, sierpień 2014.  
90 W. Bołoz, Życie w ludzkich rekach,tamże, s. 20. 
91 Tamże s.19 
92 Tamże, s. 156 
93 Jan Paweł II Evangelim vitae nr 18, 4, [w:] W. Bołoz, s. 156 
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wszystkim d a w a ć, a nie, brać"94. Człowiek który daje, generuje w 
sobie zadowolenie, uczucie spełnienia, szczęścia, dobrostan psy-
chiczny – staje się bogaty, bo -nie jest bogaty ten, kto dużo ma lecz 
ten, kto dużo daje. Również wskazuje na role miłości w relacjach 
ludzkich, jako czynnika wzrostu, wspólnej pracy nad sobą -
poczynając od dwojga ludzi związnych uczuciem, po wspólnoty w 
których oni żyją. Poznawanie siebie indywidualnie i w związku po-
głębia rozwój duchowy, uzdalnia do harmonii uczuć, ponad to czło-
wiek powinien kształtować jeszcze żywe, aktywne, integrujące uczu-
cia z Bogiem. Poważne traktowanie tych relacji z Bogiem, daje po-
czucie bezpieczeństwa tak jak w realcjach opiekunczości i pomocni-
czości - matki czy ojca, Nie mniej ważnym procesem jest również 
aspekt traktowania Boga jako Prawodawcy, który ustalił przykazania 
człowiekowi, aby wypełniając je dążył do ,,zbawienia", czyli dosko-
nalenia siebie95. Ten ewangeliczny model życia uwypukla autor, 
dając tym samym antidotum na współczesny brak hono-
ru(odpowiedzialności, wyobcowania się człowieka) ,,od siebie, od 
swoich bliskich, od natury". Gdyż, jak pisze, odejście od tych kryte-
riów powoduje uczynienie – współcześnie, iż ,”ówoczesny człowiek 
przekształcił się w towar"96. Człowiek w ciągu swojego życia jest 
jakby w biegu, zmienia nastawienie do wartości, ich rozumienie, 
poznawanie i realizację. Szczególnym okresem czasu jakim jest sta-
rość człowieka i jego poczucie tozsamości, zajęła się autorka stu-
dium socjopedagogicznego97. Wykazała w swoim badaniu, iż w spo-
łeczeństwie polskim, ludzie starzy ,,muszą sprostać jednostkowemu 
kryzysowi rozwojowemu, związanemu z ostatnią fazą życia oraz 
kryzysowi społecznemu, który jest wynikiem procesu transformacji 
ustrojowej"98. Czynniki społeczne, kulturowe i psychiczne - wpływa-
jace na rozwój człowieka, mają także wpływ na przebieg procesu 
starzenia się każdej osoby. Właściwe ugruntowanie w społeczeń-
                                                 

94 E. From, O sztuce miłości, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2000, 
s.34-35. 

95 Tamże, s.104-105. 
96 Tamże  
97 B. Bugajska, Tożsamość człowieka w starości, Wydawnictwo Nauko-

we Uniwersytetu Szczecinskiego, Szczecin 2005. 
98 B. Bugajska, s. 189 
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stwie osoby, właściwe sposoby reagowania układu społecznego i 
reagowania człowieka, determinują pozytywny proces tożsamości 
tegoż. Właściwe odczytywanie znaczeń, wartości, ich stabilność jest 
warunkiem pomyślnego rozwoju i radzenia sobie z wielością rze-
czywistości współczesnej.  

 
15. Życie celowe, odpowiedzialne  
Życie człowieka bez celu i zrozumienia jego sensu, byłoby 

tylko wegetacją, zwykłym trwaniem – jak źdźbła trawki w kępce 
trawnika.Filozof T. Kotarbiński, powiedział: “skonstatowana kierun-
kowość procesów życiowych nie stanowi bynajmniej dostatecznego 
świadectwa ich celowości"99. Rozeznawanie i dążenie do rozezna-
wania rzeczywistości przez człowieka - dla ustalania kierunkowości i 
celowości życia, zależy od działania, akceptacji własnych dążeń. 
Człowiek rozumny kieruje swoim postępowaniem, a cele i wzory 
postępowania dobiera tak, aby były zgodne z potrzebami i upodoba-
niami swoimi i osób, istot, które kocha, a także z tymi, z którymi się 
solidaryzuje100. Człowiek zatroskany o sens życia nie wyczerpuje 
swoich działań na błachych przedsięwzięciach, lecz stara się, aby 
były one godne poświęcenia i mogły legitymować się przydatnością 
dla celu godnego w tych głównych, najważniejszych wysiłkach. Pod-
kreśla jeszcze wymiar etyczny działania człowieka, postuluje su-
mienność i gorliwość, jednak w wymiarze motywacji etycznej, głęb-
szej, nie tylko jako sprawny i gorliwy, lecz hojnie i ofiarnie, mając 
na względzie swój rozwój i wzór dla młodych - uczących, czerpią-
cych wzory101. I stawia mocny moralnie wniosek - dla człowieka, dla 
człowieczeństwa człowieka, istotną sprawą jest ocalenie człowie-
czeństwa w nas samych, dokonywane dzięki wartościom moralnym 
wcielanym w życie102. 

Poczynione refleksje wskazują jak wiele nas łączy, w zakresie 
rozumienia/ odczytywania waloru moralności - w życiu człowieka, z 
                                                 

99 T. Kotarbiński, Medytacje o życiu godziwym, WP-Warszawa 1966, s.21.  
100 Tamże 7, s. 23. 
101 Tamże 7, s. 24, 139. 
102 J. Zimny, Rola wartości w procesie wychowania [w:] Wartości drogą 

ku wzrastaniu, red. J. Zimny, D. Król, Stalowa Wola -Kijów- Rużomberok 
2012, s.11-12.  
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poprzednimi pokoleniami nawet cywilizacjami. Honor, choć nie 
zawsze nazwany wprost swym znacznikiem słowa, przewija się we 
wszystkich postulatach nauk moralnych. Właśnie dlatego, że ma w 
sobie aspekt działaniowy i nabywania waloru swojego znaczenia 
przez czyn woli, rozumu i serca. Honor jest stałym zobowiązaniem 
dla człowieka, aby stawał się doskonalszym. O tym właśnie powie-
dział F.Koneczny kierując swoje przesłanie do potonych: ,,A więc 
uczmy się. Oto ostatnie słowa na przyszłość. Im więcej będzie w 
Polsce ludzi naprawdę coś umiejących, znających się na czymś do-
kładnie (...) a im lepiej bedą się uczyć uczniowie (...) tym świetniej-
sza czeka Polskę przyszłość"103. 

 
Zakończenie  
Pedagogika katolicka ukierunkowana na aspekt moralny w 

kształceniu człowieka i personalizm, wskazuje drogę dla wychowa-
nia młodych pokoleń, jak i do samowychowania, autoodpowiedzial-
ności; działania osobistego i wspólnotowego, najpierw dla wymiaru 
etycznego być, niż materialnego mieć. Jest to ukierunkowanie do 
bycia osobą, gdyż: ,,Człowiek staje się osobą wtedy, gdy otwierając 
się na dobro, prawdę piękno, uczestniczy w wartościach i je urze-
czywistnia, dokonując preferencji zgodnej z ich hierarchicznym 
układem (...) od wartości najniższych (materialnych), poprzez warto-
ści duchowe, ku wartościom absolutnym"104. Busolą dla właściwego 
sterowania swoim życiem jest rozwój do stawania się człowiekiem 
odpowiedzialności, godności - honoru, zdetrminowanie na stały mo-
ralny wybór, podejmowanie decyzji etycznych moralnie105. Badając 
obszar aksjologii zauważamy, że wartości podstawowe i afirmujące 
moralnie człowieka, mają swoje zadanie w jego rozwoju duchowym, 
świadomościowym106. Ta zdolność powinna wypełniać swój walor 
aksjologiczny w mentalności, obyczajach, prawie. Taki jest właśnie 
honor-swoity agregat wartości najwyższych, uznanych społecznie. 
                                                 

103 F. Koneczny, Dzieje Polski, red.M.Nawracała-Urban,M.J.Gontek, In-
stytut Edukacji NarodowejServire Veritate, Lublin, nagranie elektrniczne, 
zbiór własny. 

104 J. Zimny, tamże,s. 12. 
105 T. Kotarbiński, Żyć zacnie, Nasza Księgarnia -Warszawa1989. 
106 J. Zimny, tamże s. 6-8. 
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Streszczenie 
Jedną z głównych wartości moralnych jest honor. To wyjąt-

kowa i afirmująca człowieka wartość moralna. Honor to wartość 
nabyta, wynikiem walorów ducha i czynu człowieka.Człowiek hono-
ru to człowiek sumienia, świadomie kształtujący swój charakter. 
Honor to składowa ważnych moralnie cech charakteru np: odpowie-
dzialność, sprawiedliwość, bezinteresowność, wytrwałość, rozwaga, 
mądrość, dzielność, prawdomówność i uczciwość, braterstwo, 
współodczuwanie... Od najdawniejszych czasów istnienia człowieka 
kształtował się, przybierając swój walor znaczeniowy. Związany z 
osadem człowieka, rodziny, klanu, plemienia, narodu, państwa. W 
koleracji z narodem rozwinął patriotyzm, jako element swej struktu-
ry. Honor jako wartość i cecha charakteryzująca postawę, działanie 
człowieka, ma wysoką gradację społeczną, moralną. Występuje w 
ścisłym powiązaniu rozumu i moralności. Esencją honoru jest idea-
„dobru moralnemu należy się hegemonia życia"107. Współcześnie 
zanika ten model, wzór osobowy, na rzecz bardziej cząstkowego 
opisu walorów osobowych charakteru człowieka. Szczególny walor 
dla rozwoju duchowego człowieka niesie kultura chrześcijańska. 
Chrześcijaństwo pozytywnie i twórczo połączyło dobra wypracowa-
nych myśli prawa naturalnego, starożytnej kultury i rozumu oraz 
Ewangelii. Z tego obszaru wypływa pole działania dla miłości spo-
łecznej. Człowiek realizując swoje być wobec siebie samego i świa-
ta, obrazuje autoodpowiedzialność każdego słowa i każdego czy-
nu.Szczególnym wyrazem odpowiedzialności człowieka jest jego 
twórczość w obszarze sztuki. Honor jako wyraz odpowiedzialności i 
świadomości wstydu108 niedopuszcza do bezwstydu109. Honor szcze-
gólnie chroni / zabezpiecza autonomię człowieka. Honor jest swo-
istym agregatem komponentów moralności. Przeciwdziała akatalep-
sji. Ludzie honoru niosą w sobie wielki potencjał prawdy i dobra- 
moralności. Mają moc mobilizowania środowiska społecznego do 

                                                 
107 F. Koneczny, Etyka a prawo, [w:] Państwo i prawo cywilizacji łaciń-

skiej, www.nonposumus.pl dpstęp 5.09.2014. 
108 Por. J. Kręcidło,tamże. 
109 K. Wojtyła, tamże. 
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działania na rzecz dobra wspólnego. Często są to wyjątkowi, chary-
zmatyczni przywódcy, bohaterowie, autorytety społeczne. Współcze-
sne systemy wychowawcze - preferujące wartości moralne oparte o 
autorytet Boga (chrześcijaństwo), wartości uznane, mogą wychować 
ludzi wolnych, odpowiedzialnych, twórczych. Wspólnoty retrospek-
tywne i refleksyjne oparte o wartości moralne: dobro, prawdę, mogą 
wytworzyć moc odporności i przeciwdziałania na brutalizację i pato-
logie społeczne oraz wojny.Wzrost ludzi honoru w skali mikro-
codzienność i w skali maximum -wielkie wyzwania historyczne, jest 
nadzieją dla świata. Jednak to wszystko zależy od serca, woli i ro-
zumu człowieka/ludzi- ile jest człowieka w człowieku, aby chcieć 
czynić dobro wbrew złu.  

  
The summary 
The honour the defence before akatalepsja  
The honour the moral value. To be this the complexity/the cor-

relation from various the component: the value morality, ethicist, 
working/act and the social opinion. This be the aggregate. To be the 
honour the value acquired/worked out/ got by the person. To possess 
the honour/ to have the task factor. To be the honour being liberating 
several the factor: spiritual /psyche acceleration and ethical humanis-
tic. So as to be the distinction/parallel and make a comparison good 
and evil, to be so also distinguishing between among feature honour 
and feature shame. To be here the reflection- as to understand the 
honour on the background the present day. You should remember his 
source, that is: natural law, ancient culture, Gospel. The forma-
tion/the development the honour, then the judgement/the opinion (the 
social, individual)inference. The opinion by family, clan, tribe, na-
tion, state. The correlation from the nation to unite the honour then 
patriotism. Contemporarily now -the honour, still to be in the civili-
zation and to have the high moral gradation. However people to de-
value this moral value. To do then akatalepsja, because people to be 
the consumer materialism. People make escape from trouble( make, 
effort work) proprietary personal development- character, con-
science. They only to prefer the mediumistic culture. To do then the 
immersion for Good and Truth. You can see this in the everyday life, 
in the education the young generation. To be now /to step out par-
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tialy on single value (only this value or this value): responsibility, 
conscience, courage, honesty...The essence to be the honour: the 
highest moral good this respect for Lives and the man personal dig-
nity. You should understand the criterion The truth. To come into 
being the honour when to be the exact relationship – reason and mo-
rality. The honour to be this authorize responsibility: every man ( one 
person and every one the society) - must/be obliget authorize for 
acting and for reasoning/argumentationing in life person individual. 
To be the honour the defence in front of protect akatalepsja and de-
fence in front of protect shamelessness (in the morality, in the art, in 
the literature). The honour is the motor/ strength/ the mobilization for 
the person exceptional, noble. Then he to be authority, leader, com-
mander guide for the change morally. He to make the moral growth 
then/renovation-e.g.: freedom, pax, autonomy. Such man to be the 
hero. A lot of people - from science:moral philosophy, ethics, an-
thropology, sociology, pedagogy the education and bring up- to 
speak/to show the investigations/the results one's work, that only the 
change can be moral in culture from God's Gospel - true and effec-
tive. To the honour people education is the defence before brutality, 
social pathology, wars. To be the honour from sea street lamp so as 
the light. He to show the road and ask: how much to be humanism in 
the various nation, to they to want to do the good change?  
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Marcin Potyczka (UWr) 
 

W obronie honoru.  
Z XIX-wiecznego obyczaju pojedynkowego 

 
Wstęp 
Popularność pojedynków w pierwszej połowie XIX w. wyni-

kała przede wszystkim z zafascynowania ludzi romantyzmu śre-
dniowieczem. Maria Janion, stwierdziła w swoim dziele Czas formy 
otwartej. Tematy i media romantyczne, że nie należy mówić o podo-
bieństwie tych dwóch epok, uważała raczej, że „(…) średniowiecze 
jest jakby świadomością i nadświadomością romantyzmu, jest eks-
trapolacją ideału, jest marzeniem romantyzmu o sobie, ale marze-
niem, które wie o tym, że jest marzeniem”1. I na dowód owej świa-
domości, panującej wśród romantyków, przytaczała fragment z Kra-
sińskiego: „Dajcie mi przeszłość, zbrojną w stal, powiewną rycer-
skimi Pióry – gotyckie wieże wywołam przed oczy wasze – rzucę 
cień katedr świętych na głowę wam. – Ale to nie to – tego już nigdy 
nie będzie”2. Mimo świadomości, że średniowiecze to przeszłość, 
która nie wróci, XIX-wieczni mężczyźni z wielkim upodobaniem 
„przebierali się za rycerzy”3, za najwyższą wartość mając honor, a 
wszelkie uchybienia przeciwko niemu rozstrzygali przy pomocy 
pojedynków.  

 
1. Ethos rycerski wyznacznikiem postępowania XIX-

wiecznych gentlemanów 
Aby zrozumieć motywy postępowania XIX-wiecznych gen-

tlemanów, należy najpierw dobrze przyjrzeć się kulturze średnio-
wiecznego rycerstwa. Wartości wchodzące w skład rycerskiego etho-

                                                 
1 M. Janion, Czas formy otwartej. Tematy i media romantyczne, War-

szawa 1984, s. 13. 
2 Z. Krasiński, Nie-Boska komedia, wstęp: M. Janion, oprac. M. Gra-

bowska, Wrocław 1969, s. 58. 
3 Por. M. Janion, Fantazmaty, [w:] tejże, Prace wybrane, t. III: Zło i 

fantazmaty, Kraków 2001, s. 199-200. 
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su, wyznaczały bowiem zasady postępowania, dla ludzi epoki ro-
mantyzmu. 

Richard Barber, nazwał mianem „rycerza” „(…) wojownika 
walczącego konno, zajmującego specyficzne miejsce w społeczeń-
stwie, którego postępowanie opierało się na szczególnym ethosie, 
ѐsprit de corps, sposobie działania i myślenia, co w rezultacie do-
prowadziło do powstania swoistej rycerskiej kultury czerpiącej sze-
roko z dzieł literackich oraz wartości religijnych i duchowych tego 
czasu”4. 

Alan Baker zaznaczył, że terminem „rycerz” określa się za-
zwyczaj wojowników epoki średniowiecza, jednak początków rycer-
stwa doszukiwał się w czasach starożytnego Rzymu wśród warstwy 
ekwitów, którzy zajmowali w społeczeństwie wysoką pozycję. Za 
kogoś w rodzaju rycerzy uważał także dziewięcio- i dziesięciowiecz-
nych mężczyzn, którzy potrafili dobrze jeździć konno i władać bro-
nią. Ich umiejętności były doceniane szczególnie w czasach, kiedy 
mieli zapewnić ochronę określonego miejsca lub regionu5. Rycer-
stwo średniowieczne, które można najłatwiej przedstawić w oparciu 
o powieści dworne (romans courtois) i eposy rycerskie (chanson de 
gestes), wśród których najbardziej symptomatycznym przykładem 
jest Pieśń o Rolandzie6, miało swoje korzenie w praktyce komenda-
cji, która polegała na oddawaniu się żołnierzy na służbę przełożo-
nym, od których otrzymywali nadania ziemskie, beneficie. Żołnierz 
zobowiązywał się do posłuszeństwa, okazywania czci i uwielbienia 
zwierzchnikowi, między innymi przez obronę jego dobrego imienia7 
oraz wykonywania określonych posług, takich jak walka w jego ar-
mii, ochrona zamku czy podejmowanie poselskich funkcji8. 

                                                 
4 R. Barber, Rycerze i rycerskość, tłum. J. Kozłowski, Warszawa 2000, s. 12. 
5 Por. Tamże, s. 31. 
6 Por. M. Wiszowaty, Fontanna czy źródełko? „Fons honorum” – relikt 

monarchii stanowej w prawie konstytucyjnym państw współczesnej Europy. 
Przyczynek do badań, [w:] Ethos rycerski w historii, literaturze i kulturze, 
red. A. Ryłko-Kurpiewska, M. Sachy, Gdańsk 2010, s. 165. 

7 Por. A. Bukowski, Wojciech Bogusławski – rycerz sprawy narodowej, 
[w:] Ethos rycerski w historii, literaturze i kulturze, dz. cyt., s. 127. 

8 Por. A. Baker, Rycerstwo średniowiecznej Europy, przeł. Z. Dalewski, 
Warszawa 2004, s. 12-13. 
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Rycerzami zostawali pełnoletni przedstawiciele możnowładz-
twa. Osiągnięcie rycerskiej godności implikowało zdobycie umiejęt-
ności posługiwania się bronią, dlatego bardzo wcześnie, bo już w 
wieku siedmiu lat, rozpoczynano przygotowania do wpajania zasad 
rycerskiego stanu, czemu miało sprzyjać wysyłanie młodego chłopca 
do zamku, by pełnił służbę jako paź, ucząc się dobrych manier, po-
słuszeństwa i pobierał pierwsze nauki z posługiwania się bronią. Po 
skończeniu czternastego roku życia zostawał giermkiem, do obo-
wiązków którego należała pomoc rycerzowi w przygotowaniach do 
walki, miał pieczę nad jego zbroją i bronią, niekiedy mógł także brać 
udział w walce. Po około czterech latach zdobywania doświadczenia, 
giermek zostawał w końcu pasowany na rycerza i mógł toczyć walki 
pod chorągwią swoją lub innego rycerza9.  

Akt pasowania zobowiązywał do przestrzegania określonego 
stylu życia: „I wtedy rycerz powinien uczynić colѐe (pasowanie 
przez uderzenie ręką lub mieczem – przyp. mój M.P.) jako znak dla 
pasowanego, że powinien nosić w sercu obyczaje, idee stanu, do 
którego został przyjęty, i że powinien czynić tylko takie rzeczy, które 
ludziom tego stanu przystoją. Tak są, tak powinni być pasowani ry-
cerze”10. Kodeks rycerski określał nie tylko zasady kształcenia w 
sztuce wojskowej, ale także normy, którymi powinien kierować się 
rycerz w życiu społecznym. Wojownicy średniowieczni ćwiczyli 
umiejętności związane z walką, atakiem i obroną, jednym słowem 
dążyli do osiągnięcia kontroli nad ciałem, umysłem i mową. Zasady 
życia społecznego zobowiązywały do posłuszeństwa wobec pana 
lennego oraz do szacunku wobec innych rycerzy, nie bacząc na to, 
czy byli przyjaciółmi, czy wrogami11. Franciszek Kusiak, powołując 
się na badania Johanna Johrendta, w kręgu zainteresowań którego 
pozostawała analiza początków epoki rycerskiej, stwierdził, że do 
cnót charakterystycznych rycerskiej grupie społecznej, należało 
przede wszystkim: doświadczenie (peritia), odwaga, wierność, dąże-

                                                 
9 Por. Tamże, s. 11-12. 
10 G. de Charny, Le livre de chevalerie, K. de Lettenhove (red.) oeuvres 

de Froissart: Chroniques, Brussels 1873, I, pt. III, s. 515, cyt. za: R. Barber, 
dz. cyt., s. 41. 

11 Por. A. Baker, dz. cyt., s. 54. 
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nie do sławy (gloria) i zaszczytów (honor), rycerskość wobec kobiet 
i dobre maniery12. Oprócz tego rycerz powinien być dobrze urodzony 
(chociaż istniała możliwość pasowania za zasługi na polu walki), 
musiał również wyróżniać się pięknym i wysportowanym ciałem, 
przy czym tyle samo czasu powinien poświęcać na kształtowanie 
umysłu, w towarzystwie powinna go bowiem cechować ogłada i 
nienaganne maniery w kontaktach międzyludzkich. Powinien być 
również hojny, prawdomówny i odważny, obeznany z tańcem i gra-
mi towarzyskimi – chodzi głównie o gry planszowe: szachy, warca-
by, tabula oraz kości13. Gry planszowe, w szczególności szachy, 
miały kształtować obyczaje i stanowiły o poziomie moralnym, cha-
rakterystycznym dla każdego rycerza: „Ma w nim być mądrość, 
wierność, hojność, dzielność, miłosierdzie, obrona sierot, umiłowa-
nie praw, aby ci, którzy ozdobieni są bronią cielesną, błyszczeli też 
obyczajami”14. Gry w kości i karty, podczas których można było 
stracić cały majątek, traktowano zgoła inaczej: „Zaraza przyszła z 
Zachodu. Jeszcze się w Polsce nikomu o kartach nie śniło, gdy nad 
Renem i Sekwaną, za Alpami i Pirenejami owładnęła już ludźmi 
szulerska namiętność. Owładnęła tak gwałtownie, że w roku 1423 
św. Bernardyn ze Sieny aż klątwę na karciarzy cisnął, ten i ów mu-
siał edyktem poskramiać” 15. Obowiązkiem rycerza było ponadto 
zakochać się w kobiecie i bronić jej honoru. Poważnym uchybieniem 
przeciw naturze był dzielny rycerz nie patrzący na kobiety16.  

                                                 
12 Por. F. Kusiak, Rycerze średniowiecznej Europy łacińskiej, Warsza-

wa 2002, s. 7. 
13 Por. R. Bubczyk, Gry na szachownicy w kulturze dworskiej i rycer-

skiej średniowiecznej Anglii na tle europejskim, Lublin 2009, s. 23-24. 
14 J. de Cessolisa, Traktat o obyczajach i powinnościach szlachty na 

podstawie gry w szachy, cyt. za: F. Kusiak, dz. cyt., s. 286. 
15 A. Hamerliński-Dzierożyński, O kartach, karciarzach, grach po-

czciwych i grach szulerskich. Szkice obyczajowe z wieków XV-XIX, Kraków 
1976, s. 7, cyt. za: F. Kusiak, dz. cyt., s. 285. 

16 Por. M. Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa 1986, s. 
77. Szerzej na ten temat pisze: A. Warcholak, Kobieta i jej udział w „spra-
wie rycerskiej” w świetle wybranych tekstów literackich, [w:] Ethos rycer-
ski w historii, literaturze i kulturze, dz. cyt., s. 133-142. 
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Richard Barber, definiując pojęcie „rycerza”, podkreślił czer-
panie mężczyzny z wartości religijnych i duchowych. Idea rycerska 
zaczęła nabierać charakteru religijnego, głównie ze względu na 
udział Kościoła w ceremoniach rycerskich. Pontyfikał Wilhelma 
Duranda podawał, że pasowanie było poprzedzone modlitewnym 
czuwaniem i kąpielą, która miała charakter rytualny. Duchowny 
błogosławił oręż rycerza, przekazywał mu miecz, opasywał mężczy-
znę pendentem oraz dzielił się pocałunkiem pokoju i wymierzał lekki 
policzek, aby kandydat na rycerza ocknął się z dotychczasowego 
stanu. Duchowny mówił przy tym o posłannictwie „szlachetnego 
stanu rycerskiego”17. Rycerz, składający ślubowanie, musiał zdawać 
sobie sprawę, że swoje przyrzeczenia składa także wobec Boga: 
„Godność rycerza nadawano w imię Świętej Trójcy po ceremonii 
oczyszczenia, spowiedzi i komunii. W rękojeści rycerskiego miecza 
umieszczano zazwyczaj relikwie, dzięki czemu rycerz składający 
przysięgę na swój miecz, dotykając go, miał świadomość, że ślubo-
wanie będzie zapisane w niebie”18. Chociaż początkowo Kościół był 
negatywnie nastawiony do rycerstwa, do zmiany stanowiska przy-
czyniła się epoka krucjat19. Duchowni chcieli uświęcić rycerzy, 
sprawić, by byli oni sługami Kościoła, którzy z mieczami wspierali-
by „dzieło Boga na ziemi”20.  

Ethos średniowiecznych rycerzy przejawiał wiele analogii z 
rycerskim ethosem opisanym w Iliadzie – epopei elity arystokratycz-
nej, w której zostały bardzo wyraźnie określone kryteria rycersko-
ści21. Zarówno rycerzy średniowiecznych, jak i tych z epopei Home-
ra, cechowało: „Nieustanne ubieganie się o pierwszeństwo i chwałę, 
centralna rola odwagi, niezbędnej do obrony swego honoru i dającej 
się mierzyć liczbą pokonanych wrogów i przezwyciężonych niebez-

                                                 
17 J. Flori, Rycerstwo w średniowiecznej Francji, przeł. T. Brzostowski, 

wstęp H. Barycz, posłowie S. Herbst, Warszawa 1992, s. 127. 
18 B. Tuchman, Odległe zwierciadło czyli rozlicznymi plagami nękane 

XIV stulecie, przeł. M. J. i A. Michejdowie, Katowice 1993, s. 64, cyt. za: F. 
Kusiak, dz. cyt., s. 95 

19 Por. A. Baker, dz. cyt., s. 54-55. 
20 F. Kusiak, dz. cyt., s. 7. 
21 Por. R. Król, O wartościach rycerskich w zmieniających się czasach, 

[w:] Ethos rycerski w historii, literaturze i kulturze, dz. cyt., s. 188. 
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pieczeństw, obowiązkowa szczodrość, obracanie się w kategoriach 
honoru i wstydu”22. 

Nie ulega wątpliwości, że pierwsze miejsce w rycerskim ko-
deksie zarezerwowane było dla pojęcia honoru, który był specyficz-
nie rozumiany: „(…) honor to nie tyle wewnętrzne poczucie własnej 
godności, postawa człowieka świadomego własnych zalet, wyróżnia-
jących go wśród innych, ile sława, jaką cieszy się człowiek w swoim 
otoczeniu. Rycerz patrzy na siebie oczyma innych; za zaletę uważa 
się tu: nie wyróżniać się, być jednakowym, upodabniać się do in-
nych. Dodajmy, że taka postawa nie zmniejszała bynajmniej rangi 
indywidualnego wysiłku, czynu wyróżniającego się, który mógł słu-
żyć jako przykład dla innych”23. Nie dziwi więc, że tchórzostwo było 
postrzegano w kategoriach najpoważniejszego uchybienia24. 

 
2. Pojedynki na przestrzeni dziejów 
Rafał Król, zastanawiając się nad istotą rycerza, nad jego ce-

chą konstytutywną, wskazał na walkę, bo dopiero w jej obliczu ethos 
rycerza nabierał sensu25. Rodzajem walki były pojedynki noszące 
miano „sądów bożych”, wykształcone z pojęć zabobonnych i fana-
tycznych przez rycerstwo na Zachodzie. Wynik tych pojedynków, w 
których poddawano próbie wody i ognia, rozpalonego żelaza lub też 
walki, odczytywano jako bezsprzeczny dowód winy lub niewinności, 
będący wolą samego Boga26. Słownik mitów i tradycji kultury Wła-
dysława Kopalińskiego definiuje „sądy boże” jako: „ordalia, rodzaj 
odwołania się do instancji wyższej niż ziemska, do bogów, Boga 
albo sił nadprzyrodzonych, sądowy środek dowodowy znany już w 
starożytności, rozpowszechniony we wczesnym średniowieczu, opar-
ty na mniemaniu, że bóstwo chroni niewinnego i przyczyni się do 
wykrycia sprawcy. Zabronione przez IV sobór laterański w 1215 r., 

                                                 
22 M. Ossowska, dz. cyt., s. 89. 
23 A. Guriewicz, Kategorie kultury średniowiecznej, przeł. I. Dancygier, 

Warszawa 1976, s. 207, cyt. za: F. Kusiak, dz. cyt., s. 8. 
24 Por. K. Kiszkowiak, Ethos rycerski w poezji Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego, 

[w:] Ethos rycerski w historii, literaturze i kulturze, dz. cyt., s. 80.  
25 Por. R. Król, dz. cyt., s. 195. 
26 Por. Pojedynek, [w:] Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowa-

na, t. IV, wstęp J. Krzyżanowski, Warszawa 1974, s. 59. 
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sądy boże znikły na początku XIV w” 27. Wyrazem przekonania, że to 
Bóg daje zwycięstwo podczas toczonych bitew, były słowa wygła-
szane do Niego przez wodza lub biskupa: „Szlachetni baronowie i 
rycerze, cała nasza nadzieja i ufność w Bogu. Otton i ci, co mu służą, 
są wyklęci przez naszego apostolskiego ojca, albowiem są wrogami i 
prześladowcami świętego Kościoła. Pieniądze, jakimi są wspierani i 
opłacani, okupione są łzami biednych ludzi, a biorą się z grabieży na 
duchowieństwie i kościołach. My zaś, chrześcijanami będąc, postę-
pujemy zgodnie z nakazami Kościoła Świętego i choć samiśmy jeno 
grzesznikami jako inni ludzie, oddajemy się w ręce Boga i Kościoła. 
Strzeżemy go i bronimy z największą gorliwością, tedy winniśmy 
zaufać żarliwie miłosierdziu Pana naszego, który pozwoli nam wro-
gów naszych (i Jego) pokonać i zwyciężyć” 28. Przez „sądy boże” 
pokrzywdzony mógł być karany trzykrotnie: po raz pierwszy krzyw-
dą, która została mu wyrządzona, po raz drugi, gdy przegrywał poje-
dynek i po raz trzeci, gdy uznawano jego winę za ewidentną29. 

Pojedynkowano się również podczas średniowiecznych turnie-
jów rycerskich. Życie rycerza na polu bitwy było zależne od jego 
umiejętności władania bronią i współpracy z walczącymi razem z nim 
rycerzami. Turnieje były więc miejscem ćwiczeń doskonalących umie-
jętności szermiercze i wojskowej taktyki. Gdy rycerz szukał zatrud-
nienia, turnieje sprzyjały demonstrowaniu sprawności, przed poten-
cjalnymi pracodawcami. Pierwsze turnieje miały charakter starć zbio-
rowych, które były toczone na rozległym polu przez dwa zespoły ryce-
rzy. Podczas pojedynku nie obowiązywały żadne zasady. Nie było też 

                                                 
27 Sąd, [w:] W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 

2003, s. 1159. 
28 G. Duby, Bitwa pod Bouvines, niedziela, 27 lipca 1214, przeł. M. 

Turnay-Kossakowska, A. Fałęcka, Warszawa 1988, s. 166, cyt. za: F. Ku-
siak, dz. cyt., s. 179. 

29 Por. Pojedynek, [w:] Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowa-
na, t. IV, dz. cyt., s. 59. Na naiwność wiary w „sądy Boże” wskazują także 
autorzy Słownika Mickiewiczowskiego: „Bezwzględność, zarozumiałość, 
pycha i brutalna siła pod pretekstem obrony prawdy znajdowały w ten spo-
sób jeszcze jedną okazję do wykazania swej przewagi nad naiwną wiarą w 
sprawiedliwość”. Pojedynki, [w:] Słownik Mickiewiczowski, M. Piechota, J. 
Lyszczyna, Katowice 2000, s. 257. 
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sędziego, który nadzorowałby całe wydarzenie. Walczono bronią, 
która była używana podczas bitew z nieprzyjacielem. Zwycięstwo 
gwarantowało zdobycie fortuny, przegrany musiał bowiem zapłacić 
okup, który zazwyczaj składał się z rzeczy, które miały dla niego naj-
większą wartość, czyli zbroi, broni i konia. Ponadto wykazanie się na 
polu walki odwagą i rycerskimi umiejętnościami, zwiększało szanse 
na zwrócenie uwagi wśród panów, szukających dobrych wojowni-
ków30. Zbiorowe turnieje z czasem przekształciły się w pojedynki, 
podczas których rycerze mogli w jeszcze pełniejszy sposób dowieść 
swoich umiejętności. Potykający się, najczęściej walczyli na kopie, 
broń, najchętniej wybieraną przez wojowników konnych. Rycerze, 
ubrani w zbroje, jechali naprzeciw siebie na galopujących koniach i 
uderzeniem kopii próbowali zrzucić rywala na ziemię31. Turnieje za-
wdzięczały swą popularność również możliwości walki szeregowego 
rycerza z królem, księciem, hrabią, baronem, niekiedy nawet z cesa-
rzem. Rycerz mógł więc zademonstrować swą przynależność do naj-
wyższego szczebla w hierarchii społecznej. Turnieje były także najlep-
szą formą doskonalenia sprawności rycerskich32. Kościół nieprzychyl-
nie traktował praktyki turniejowe, które zostały potępione na soborze 
w Clermont w 1130 r.: „Z całą siłą zakazujemy tych obrzydliwych i 
próżnych ćwiczeń i zabaw, które miejsce mają (nundinas vel ferias), 
gdzie rycerze zbierają się, aby okazać swoją siłę i odwagę. Często 
bowiem i przypadki śmierci tam się zdarzają. Niebezpieczeństwo jest i 
dla duszy. Jeżeli ktoś w ich czasie polegnie, nawet gdy zażąda i dosta-
nie pokutę oraz viaticum, nie może być przez księdza pochowany w 
poświęconej ziemi”33. 

Po wynalezieniu prochu obosieczne miecze i długie kopie zo-
stały zastąpione broniami lżejszymi. W XIV w. podczas walk uży-
wano rapieru, lekkiej broni białej, która składała się z długiego, 
cienkiego i ostro zakończonego brzeszczota. Przed zranieniami ręki 
chronił kosz umieszczony u rękojeści broni. W drugiej połowie XVII 

                                                 
30 Por. A. Baker, dz. cyt., s. 24-25. 
31 Por. Tamże, s. 26. 
32 Por. F. Kusiak, dz. cyt., s. 243-244. 
33 M. Bouquet, Recueil des historiens de Gaule et de la France, Paris, 

1738-1904, XV, s. 511, cyt. za: R. Barber, dz. cyt., s. 173. 
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w. popularną bronią pojedynkową była szpada dworska o brzeszczo-
cie krótszym i cieńszym w porównaniu do rapieru. Użycie której-
kolwiek z tych dwóch broni wymagało szybkości i zręczności, a nie 
siły fizycznej, która była wyznacznikiem decydującym, podczas 
pojedynków na miecze. Szkoły szermiercze propagowały używanie 
długiego sztyletu – puginału, a nauki fechtunku prowadzone były 
przy użyciu floretów. Nauczycielami fechtunku, jak również autora-
mi kodeksów honorowych, byli zawodowi wojskowi34. 

Pierwszy, na pojedynek w obronie honoru, zgodził się w 1547 
r. król francuski Henryk II. Jego następca, Karol IX, był zdecydowa-
nym przeciwnikiem takich praktyk, i edyktem z 1566 r. zakazał ich 
pod groźbą kary śmierci. W zamian ustanowił sąd honorowy, który 
rozstrzygał spory, będące następstwem obrazy honoru. Żadne jednak 
zakazy i przypisane do nich surowe kary nie odstraszały pojedynku-
jących się, najlepszym tego dowodem była liczba 30 000 osób zabi-
tych w pojedynkach na początku XVII w. we Francji. Również 
dworski styl życia osiemnastowiecznej Francji, pełen skandali, intryg 
i plotek, stwarzał wiele okazji do pojedynkowania się: „Paryż staje 
się polem bitwy – pisał zgorszony kardynał Richelieu – jak gdyby 
dzień im nie wystarczał, biją się i w nocy przy świetle księżyca”35.  

 
3. Przebieg pojedynków w obronie honoru 
Podczas pojedynków na broń białą używano ostrych, pozbawio-

nych wyszczerbień i rdzy szabli. Walki trwały do pierwszej, drugiej, 
bądź trzeciej krwi. Używano komend „Baczność!”, na którą antagoniści 
stawali w pozycji szermierczej, „Bij!”, po wydaniu której rozpoczynano 
walkę oraz „Stój!” na przerwanie walki. Na pojedynek składały się pię-
ciominutowe starcia, po których następowała chwila przerwy. Podczas 
pojedynku na broń palną używano pary pistoletów, która nie różniła się 
kształtem, ciężarem, długością i kalibrem, lufy przeważnie były gładkie, 
pistolet posiadał mocny spust i nieruchome przyrządy celownicze. Broń 
była ładowana przez sekundantów na miejscu starcia lub przez rusznika-
rza w jego zakładzie (w tym przypadku opieczętowaną broń dowożono 
na plac pojedynkowy, po czym, po złamaniu pieczęci, następowało 

                                                 
34 Por. B. Szyndler, Pojedynki, Warszawa 1987, s. 20-21. 
35 Tamże, s. 22-23. 
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losowanie pistoletu). Przed przystąpieniem do pojedynku przeciwnicy 
opróżniali kieszenie, aby metalowe przedmioty nie chroniły przed kulą. 
Ważną rolę odgrywał także ubiór, najlepiej w kolorze czarnym z pod-
niesionym wysoko kołnierzem surdutu, aby nie wystawały białe kołnie-
rze koszul, pomagające w celnym oddaniu strzału36. Na komendę „Go-
tuj!” odwodzono kurki broni, „Pal!” oddawano strzał, „Stój!” nie wolno 
było strzelać37. Praktykowano różne rodzaje pojedynków na pistolety. 
Podczas pojedynku ze stałym posterunkiem nie można było opuścić 
wyznaczonego miejsca, z którego następowała wymiana strzałów, poje-
dynek z awansem przewidywał ściśle określony kierunek poruszania się 
przeciwników w wyznaczonych granicach, podczas pojedynku z awan-
sem wzdłuż linii równoległych przeciwnicy mogli poruszać się wzdłuż 
narysowanych naprzeciw siebie linii i po komendzie „Pal!” wystrzelić w 
dowolnym momencie, w pojedynkach obostrzonych sekundanci, po 
nieudanym użyciu broni wybierali inną, w pojedynku amerykańskim 
życie lub śmierć zależało od losu (w drodze losowania pojedynkujące-
mu przypadał pistolet naładowany lub nie, w przypadku innej umowy 
uczestnik zobowiązywał się do popełnienia samobójstwa, po wycią-
gnięciu określonego losu)38. Pojedynki najczęściej odbywały się przy 
udziale sekundantów. Funkcję tę pełniły osoby „zdolne honorowo”, 
których zadaniem było przede wszystkim polubowne zażegnanie zatar-
gu, dopiero jeżeli okazywało się to niemożliwe, uzgadniali miejsce i 
termin pojedynku, wybierali broń, spisywali warunki pojedynku i, w 
interesie swojego podopiecznego, czuwali nad prawidłowym przebie-
giem starcia, dokonywali również wyboru kierownika pojedynku, któ-
rego decyzje na placu były rozstrzygające, a na koniec pojedynku spi-
sywali protokół. Jeżeli któryś z uczestników umówionego pojedynku 
nie przyszedł po upływie kwadransa od planowanej walki, przybyli na 
pojedynek mogli odejść z placu, uznając uchylenie się drugiej strony od 
konfrontacji39. 

 

                                                 
36 Por. B. Szyndler, dz. cyt. s. 182-184. 
37 Por. W. Boziewicz, Polski kodeks honorowy, Warszawa–Kraków 

1939, s. 108. 
38 Por. Tamże, s. 114-121. 
39 Por. B. Szyndler, dz. cyt., s. 180-182. 
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4. Osoby zdolne honorowo 
W XIX w. pojedynkami, najczęściej przy użyciu broni palnej, 

rozstrzygano kwestie związane z precyzyjnie określonym rozumie-
niem, przestrzeganiem i egzekwowaniem zasad honoru. Na gruncie 
polskim niebagatelną rolę odegrały: Polski kodeks honorowy Włady-
sława Boziewicza wydany we wrześniu 1919 r. w Krakowie oraz 
Ogólne zasady postępowania honorowego opublikowane w lipcu 
1927 r., będące uaktualnieniem przepisów honorowych zawartych w 
pierwszym wydaniu, mające na celu uniezależnienie przepisów 
związanych z postępowaniem honorowym od obcych zwyczajów, 
często sprzecznych z tradycją i duchem Narodu. Pierwszy artykuł 
Polskiego kodeksu honorowego definiował osoby, które mogły wstę-
pować na drogę pojedynkową, by bronić swojego honoru: „Pojęciem 
osoby zdolnej do żądania i dawania satysfakcji honorowej albo krót-
ko: osobami honorowymi lub z angielskiego: gentlemanami nazy-
wamy (z wykluczeniem osób duchownych), te osoby płci męskiej, 
które z powodu wykształcenia, inteligencji osobistej, stanowiska 
społecznego lub urodzenia wznoszą się ponad zwyczajny poziom 
uczciwego człowieka”40. Ze społeczności ludzi honorowych były 
wyłączone osoby: karane przez sąd państwowy za przestępstwa po-
chodzące z chciwości zysku lub inne, mogące danego osobnika poni-
żyć w opinii ogółu, denuncjanci i zdrajcy, tchórz w pojedynku lub na 
polu bitwy, dezerterzy z armii polskiej, nieżądający satysfakcji za 
ciężką zniewagę wyrządzoną przez człowieka honorowego, przyjmu-
jący utrzymanie od kobiet nie będących jego najbliższymi krewnymi, 
notorycznie łamiący słowo honoru, fałszywi gracze w hazardzie, ci, 
którzy nie płacili w terminie honorowych długów, obcujący z ludźmi 
niehonorowymi41. Każdy, należący do grona ludzi honorowych, 
mógł domagać się zadośćuczynienia, jeżeli obraza skierowana pod 
jego adresem była zgodna z podaną definicją: „Pojęciem obrazy 
określamy każdą czynność, gestykulację, słowne, obrazowe lub pi-

                                                 
40 W. Boziewicz, dz. cyt., s. 11. 
41 Tamże, s. 13-14. 
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semne wywnętrzenie się, mogące obrazić honor lub miłość własną 
drugiej osoby, bez względu na zamiar obrażającego”42.  

Kodyfikacja przepisów dotyczących honoru, miała się przy-
czynić do elitaryzmu pojedynków, okazało się jednak, że miała nega-
tywny wpływ na ich demokratyzację, uznając za zdolnych do poje-
dynkowania coraz szersze kręgi. Pojedynki stały się już nie próbą 
etyczną ich uczestników, ale często były wykorzystywane przez 
cynicznych awanturników, karcianych szulerów dobrych w szer-
mierce czy strzelectwie, którzy z premedytacją i cynizmem prowo-
kowali zajścia, czyniąc z pojedynków proceder, czasem przynoszący 
dochody. Wyzwani przez nich przeciwnicy byli bez szans i w najlep-
szym wypadku odchodzili z pojedynkowego placu ranni, częściej 
jednak ginęli 43. 

Popularności pojedynkom przysparzały także upowszechniają-
ce się w pierwszej połowie XIX w. wzorce dandysa i gentlemana, 
które rozszerzyły pojęcie człowieka honoru. Wykształcony model 
gentlemana miał coś z ducha charakterystyki człowieka „słusznie 
dumnego”, uczynionej przez Arystotelesa w Polityce. Starożytny 
myśliciel uważał mianowicie, że człowiek „słusznie dumny” powi-
nien wszystkie wysiłki kierować w stronę nauki godnego użytkowa-
nia odpoczynku44. Podobnie gentlemana charakteryzowały dobre 
maniery, niczym nie zmącony sen i apetyt oraz nie gasnący pogodny 
nastrój. Wobec ludzi był przyjazny i otwarty. Swój optymizm prze-
jawiał przede wszystkim w przekonaniu, że zapewnienie mu należ-
nego szczęścia, jest głównym zadaniem państwa. Wzór gentlemana 
na terenie Puław był zgoła inny, ze względu na nacechowanie ro-
dzimą tradycją szlachecką i oscylowanie wokół genealogii sarmac-
ko-rycerskiej, w myśl wypowiedzianych przez Szymona Starowol-
skiego słów, że „przodkowie nasi byli prawymi rycerzami”. Nietrud-
no więc się domyślić, że pierwszym, niepodważalnym dogmatem był 
ten o honorze, który zobowiązywał do odwagi, szlachetności, karno-
ści żołnierskiej, prawości, cnotliwości, bojaźni Boga oraz hartu ciała 

                                                 
42 Tamże, s. 16. 
43 Por. M. Ursel, „Pojedynki” Juliusza Słowackiego, „Zeszyty Wydzia-

łu Humanistycznego” 4 (2010), s. 88. 
44 Por. M. Ossowska, dz. cyt., s. 41. 



199 
 

i ducha. Za gentlemana uważał się książę Adam Jerzy Czartoryski – 
puławianin, który przede wszystkim dbał o nieposzlakowany honor: 
„Najpierw mym celem jest zachować szacunek dla samego siebie; 
następnie zachować szacunek ludzi, których przyzwyczaiłem się 
kochać i szanować. Zgadzam się chętnie, gdyby rzeczy do tego mo-
gły kiedykolwiek dojść, ażeby W.C.M. kazał skonfiskować me ma-
jątki, a mnie rozstrzelać; byłoby mi to obojętne, o ile wydając taki 
rozkaz, W.C.M. odda mi sprawiedliwość i będzie myślał, że jednak 
byłem gentlemanem, który mu zawsze mówił prawdę i nigdy go nie 
oszukiwał”45. Dandys natomiast był światowcem i podróżnikiem, 
pełnił rolę nowoczesnego intelektualisty, którego wyróżniał strój, 
sposób wypowiadania się i mieszkania, a także rodzaj lektur i rozry-
wek. Dandys był obywatelem Europy, który chciał, jak bohaterowie 
Byrona „(…) z nikim nie dzielić swego doświadczenia”46, a jego 
każdy krok naznaczony był buntem wobec całego świata47. 

 
5. Stosunek Kościoła, władców i moralistów do pojedynków 

w obronie honoru 
Kościół katolicki zawsze z dezaprobatą wypowiadał się na te-

mat pojedynków. Już w IX w. papież Mikołaj I potępił te praktyki, a 
w następnych latach czynili to także między innymi: Grzegorz XI 
(1373), Leon X (1513), Pius IV (1559), Klemens VIII (1592), Bene-
dykt XIV (1752), Pius IX (1869), Leon XIII (1891)48. Przeciw poje-
dynkom pisano także uchwały soborowe, które zakazywały procede-
ru pod karą ekskomuniki (sobór w Walencji z 855 r., sobór trydencki 
obradujący w latach 1545-1563)49. Do rzucania klątw, nawet mimo 
możliwości uzyskania królewskiego przywileju na pojedynek, zobo-

                                                 
45 Relacja A. J. Czartoryskiego z posłuchania u cesarza Aleksandra z 7 

I 1810 r., cyt. za: M. Kamionka-Straszakowa, Nasz naród jak lawa. Studia z 
literatury i obyczaju doby romantyzmu, Warszawa 1974, s. 156-157. 

46 Por. W. Szturc, Juliusz Słowacki – europejczyk i dandys (pomiędzy 
książką a garderobą), [w:] Juliusz Słowacki – poeta europejski, red. M. 
Cieśla-Korytowska, W. Szturc, A. Ziołowicz, Kraków 2000, s. 170-171. 

47 Por. M. Piwińska, Legenda romantyczna i szydercy, tu cz. I, rozdz. 
VI: Dandys i upiór, Warszawa 1973, s. 50-56.  

48 M. Ursel, dz. cyt., s. 86. 
49 Zob. B. Szyndler, dz. cyt., s. 18-20. 
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wiązany był każdy biskup, na terenie diecezji którego pojedynek 
miał miejsce50. Także publicyści przestrzegali przed uprawianiem 
pojedynków: Andrzej Frycz Modrzewski pisał: „Zemstą to zwiecie a 
w niej dowód wielkiego serca i męstwa upatrujecie, jakby zemsta 
cnotą była, a czemże u was wzgarda krzywdy?”, Goślicki widział w 
pojedynkach „zdrożność”, Bartosz Paprocki upominał hetmanów, że 
za łatwo dopuszczają pojedynki, a Hieronim Powodowski odwoły-
wał się w kazaniu do słów hetmana Mieleckiego: „(…) kto najwięcej 
krzesze Szabelą na dworze, ten w polu nie naciera na nieprzyjacie-
la”51. Dobrego zdania o pojedynkach nie mieli także niektórzy panu-
jący, zabraniając pojedynków i ustalając prawa, za pomocą których 
próbowali wykorzeniać niechlubny obyczaj. Już Dagobert II i Karol 
Wielki, królowie Franków, czynili kroki, aby ograniczyć zwyczaj 
„sądów bożych”, a cesarz niemiecki Henryk II zezwalał na pojedynki 
tylko w niektóre dni roku52. Kiedy za króla Aleksandra Jagiellończy-
ka (1505 r.), zaczęto wprowadzać do ksiąg ustaw narodowych prawo 
magdeburskie, posłowie ziemscy, uznając „sądy boże” za przeciwne 
religii i zdrowemu rozsądkowi, nie przyjęli prawa, które aż w 42 
punktach mówiło o sądowych pojedynkach przy użyciu włóczni i 
pałaszy, celem udowodnienia swojej niewinności. W ten sposób 
pojedynki zostały prawnie zabronione. Ustalone prawo tłumaczono 
obowiązkiem szlachty do przelewania krwi za ojczyznę, a nie dla 
prywaty. Jan III Sobieski, ponowił prawem z 1674 r. karygodność 
pojedynków. Nie traciło się nic z honoru, gdy nie przyjmowano wy-
zwania na pojedynek, ze względu na uszanowanie prawa Rzeczypo-
spolitej53. Surowe kary nakładał na pojedynkowiczów Gustaw Adolf, 
podobnie Karol I, za panowania którego odbył się w Anglii ostatni 
pojedynek sądowy (1638 r.), w Rosji natomiast pojedynkowania 
zabronił Piotr I w 1710 r. 54. 

 
 

                                                 
50 Por. Z. Gloger, dz. cyt., s. 61. 
51 Tamże. 
52 Por. B. Szyndler, dz. cyt., s. 18. 
53 Por. Z. Gloger, dz. cyt., s. 61. 
54 Por. B. Szyndler, dz. cyt., s. 19-20. 
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Zakończenie 
Honor zajmował uprzywilejowane miejsce w kodeksie etycz-

nym obowiązującym wśród XIX-wiecznych gentlemanów. Marian 
Ursel stwierdzał, powołując się na prace Marii Ossowskiej55 i Jurija 
Łotmana56, że „(…) człowieka honoru cechowała szczególna wraż-
liwość i w związku z tym praktycznie wszystko mogło stać się po-
wodem do pojedynku. Można by wręcz mówić o specyficznym licy-
towaniu się w odczuwaniu zniewagi, im człowiek bardziej honoro-
wy, tym bardziej wyczulony na wszelkie zniewagi, a więc coś jakby 
w stylu i z ducha baśni o księżniczce na ziarnku grochu (…)”57. Ali-
na Witkowska zaznaczyła, że honor był wyznacznikiem postępowa-
nia na emigracji, nie tylko ze względu na obecne tam środowisko 
wojskowych, bo przecież zasadami honorowego postępowania byli 
objęci także cywile, przyczyn doszukiwała się raczej w godnościo-
wym ugodzeniu przebywających na emigracji. Wewnątrzśrodowi-
skowe śrubowanie zasad honoru i konsekwentne tropienie wszelkich 
wykroczeń przeciwko niemu, było rekompensatą przegranych, poni-
żonych i zdeklasowanych. Konsekwencją zasad honorowych stały 
się pojedynki, w których nadwrażliwość i przeczulenie na punkcie 
honoru znajdywało ujście, ale nigdy zaspokojenie58. 

 
Streszczenie 
Obrona honoru była głównym wyznacznikiem postępowania 

XIX-wiecznych gentlemanów. Miało to związek z popularnym w 
romantyzmie ethosem średniowiecznego rycerza, ale także z upo-
wszechniającymi się wzorcami dandysa i gentlemana, którzy byli 
reprezentantami ludzi honoru. Każdy, kto postępował niehonorowo 
musiał liczyć się z wyzwaniem na pojedynek, według zasad zawar-
tych w kodeksach honorowych. Mimo zdecydowanego sprzeciwu 
Kościoła, władców i moralistów, proceder pojedynkowy był prakty-

                                                 
55 M. Ossowska, dz. cyt. 
56 J. Łotman, Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na po-

czątku XIX, przekład i posłowie B. Żytko, Gdańsk 1999. 
57 M. Ursel, dz. cyt., s. 88. 
58 Por. A. Witkowska, Cześć i skandale. O emigracyjnym doświadcze-

niu Polaków, Łódź 1997, s. 42. 
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kowany na szeroką skalę, znajdując stałe miejsce w kanonie zacho-
wań XIX-wiecznego człowieka honoru. 

 
Summary 
In the defence of honour. The XIXth-century custom of encounter. 
The defence of honour was the major indicator of XIXth-

century gentlemen's behaviour. It was strictly related to ethos, a no-
tion popular during the romanticism, as well as to the behavioral 
patterns of gentleman and Dandy, who represented the embodiment 
od honour. Everyone who behaved with no respect to these rules, 
was forced to participate in a fight with regards to the code. Despite 
the decisive objections od the Church, empirors, and moralists, the 
given procedure was practiced widely, finding its place in the behav-
ioral scheme of XIXth-century man of honour. 
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Karolina Mytkowska (UJ) 
 
Świat wartości w wierszu Witolda Hulewicza pt. „Dziecko się modli” 

 
„Tu jest wszystko, czego tobie brak: 

puklerz na srogie bitwy, 
tu jest przykład modlitwy”. 

W. Hulewicz1 
 

Wstęp 
W zależności od dyscypliny naukowej, wartości ukazywane są 

z różnej perspektywy i odmiennie próbuje się je definiować. Roze-
znanie w wielości ujęć nabiera istotnego znaczenia ze względu na 
nadrzędny cel interpretacji tekstów traktujących o nich, czy też sa-
mego wychowania do wyboru wartości, wspomaganie wychowan-
ków w urzeczywistnianiu własnej i właściwej hierarchii wartości2, 
jako drogi prowadzącej do integralnego rozwoju, do pełni człowie-
czeństwa3.  

                                                 
1 W. Hulewicz, Dziecko się modli, [w:] tegoż, Lament królewski, War-

szawa 1929, s. 28-29. Wszystkie cytaty omawianego wiersza pochodzą z 
tego wydania. 

2 Zob. np.: Dziecko w świecie rodziny: szkice o wychowaniu: praca zbio-
rowa, red. B. Dymara, Kraków 1998; P. Bryzgalski, Kilka refleksji na temat 
„wychowania do wartości” , „Wychowawca” 6(1999), s. 12-13; P. Bryzgalski, 
Kształt naszemu życiu nadają wartości, „Edukacja i Dialog” 5(1999), s. 3-6; P. 
Bryzgalski, Wychowanie do wartości, „Nowe w Szkole” 6(1999/2000), s. 18-
19; M. Chojnowska, System wartości moralnych, „Edukacja i Dialog” 9-
10(2001), s. 26-30; K. Kutiak, Rodzinne wartości wychowawcze, „Edukacja” 
4(1999), 67-74; M. Łobocki, O wartościach w wychowaniu, „Problemy Opie-
kuńczo-Wychowawcze” 9(1995), s. 569-575; K. Ostrowska, Wartości w na-
szym życiu, „Wychowawca” 6(2004), s. 5-7; A. Róg, M. Orzechowska, Wy-
chowanie do wartości, „Edukacja i Dialog” 5(2004), s. 11-18; Z. Skórny, War-
tości a wychowanie, „Edukacja” 2(1990), s. 17-30; S. Sławiński, Wychowanie 
ku wartościom, „Wychowawca” 2(1999), s. 38-39.  

3 M. Włosiński, Świat wartości, http://www.wshe.pl/wydawnictwa/wykady-
otwarte/948-wiat-wartoci, 13.10.2014. 
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Dzieła literackie wszystkich epok proponują określone wzorce 
zachowania, które możemy naśladować lub odrzucić ze względu na 
wątpliwą wartość moralną. To czytelnik decyduje, czy skorzysta z 
propozycji pisarza. Niezaprzeczalny jest jednak fakt, iż rola literatury 
w kształtowaniu ponadczasowych wartości jest znacząca4, co wynika 
m.in. z tego, że twórczość pisana, a w szczególności liryka, posiada 
właściwość bezpośredniego docierania do uczuć i emocji odbiorców. 
Pisarze i poeci dokonują analizy, pochwalając lub ganiąc to, co dzie-
je się wśród nich. Artystom nieobce jest również pragnienie zmiany 
świata na lepsze, unowocześnienie go, uczynienie bardziej sprawie-
dliwym i przyjaznym ludziom. Dlatego też przybliżają odbiorcom 
prawdy o życiu i najważniejszych uczuciach, starając się również 
przekazywać wartości uniwersalne, które mają wpływ na nasze po-
stępowanie. 

Jednym z takich twórców był Witold Hulewicz (ur. 26.11.1895 
w Kościankach, zm. 12.06.1941 w Palmirach). To polski poeta, kry-
tyk, tłumacz i wydawca. Pochodził z rodziny ziemiańskiej, kultywu-
jącej w Wielkopolsce tradycje patriotyzmu. Postać o wielorakich 
zainteresowaniach artystycznych i zdolnościach organizatorskich. 
Wcielony w wieku lat 18 do armii pruskiej, uczestniczył w walkach 
na froncie francuskim i belgijskim. Pomagał bratu Jerzemu w reda-
gowaniu i wydawaniu „Zdroju” (1917-21), poznańskiego dwutygo-
dnika literacko-artystycznego o nowatorskim w Polsce programie 
ekspresjonizmu. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Prowadził 
także działalność przekładową. Niezwykle prężny okres życia Witol-
da Hulewicza przypada na pobyt w Wilnie (1926-35). Był wówczas 
kierownikiem literackim „Reduty” Juliusza Osterwy, następnie dy-
rektorem programowym Rozgłośni Wileńskiej Polskiego Radia, 
inicjatorem Związku Zawodowego Literatów Polskich, dużo pisał i 
wydawał, stworzył Radę Wileńskich Zrzeszeń Artystycznych, stając 
się niekwestionowanym animatorem życia literackiego i artystyczne-

                                                 
4 Zob. więcej: Wartości w świecie dziecka i sztuki dla dziecka, red. M. 

Tyszkowa, B. Żurawkowski, Warszawa-Poznań 1984; Wartości literatury 
dla dzieci i młodzieży, red. J. Papuzińska, B. Żurakowski, Warszawa-
Poznań 1995; Literatura dla dzieci i młodzieży w procesie wychowania, red. 
A. Przecławska, Warszawa 1978. 
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go. Założył pierwszą redakcję pisma podziemnego „Polska Żyje”. 
Aresztowany we wrześniu 1940, przechodził tortury, lecz heroicznie 
milczał5. 

W większości źródeł na Olwida patrzy się przez pryzmat jego 
działalności w Zdroju, piśmie „Polska Żyje”, Polskim Radio6. Za-
znacza się jego zasługi dla „Literackich Śród” oraz Związku Zawo-
dowego Literatów Polskich. Pojawia się także na kartach literatury 
jako autor biografii Beethovena – Przybłęda Boży7, czy też tłumacz 
twórczości Tomasza Manna, Johanna Goethego oraz swojego najlep-
szego przyjaciela Rainera Marii Rilkego. Jednakże poezji Witolda 
Hulewicz nie poświęcono, jak do tej pory, zbyt dużo uwagi, stąd też 
moje zainteresowanie tym obszarem badań.  

W niniejszej pracy analizie zostanie poddany jeden liryk – Dziecko 
się modli jako reprezentatywny dla twórczości poświęconej córce poety. 
Celem artykułu jest udowodnienie, iż Wiersze Jagienki8 są zbiorem war-
tości uniwersalnych lecz jednocześnie wyjątkowych i najczystszych ze 
względu na to, że dotyczą dziecka. Jednocześnie będzie to także pretekst 
to przypomnienia kilku faktów z życia córki Hulewicza. 

 
1. Wokół definicji wartości 
Zdefiniowanie wartości nie jest łatwym zagadnieniem, „jeśli w 

ogóle możliwe (...). To, co wygląda na definicje wartości, jest raczej 
zastąpieniem wyrazu przez inny wyraz mniej więcej to samo znaczą-

                                                 
5 Zob. więcej: K. Mytkowska, „Z własnych ciał przeszkody układać na szy-

ny” – działalność Witolda Hulewicza, [w:] Otwarte usta: prawda czy fałsz?, red. 
J. Zimny, Stalowa Wola 2014, s. 585-602; A. Karaś, Miał zbudować wieżę, War-
szawa 2003; A. Karaś, Der Pole, der auch Deutscher war. Das geteilte Leben des 
Witold Hulewicz, Warszawa 2004; I. Bartoszewska, Witold Hulewicz. Tłumacz i 
propagator literatury niemieckiej w Polsce, Łódź 1995; A. Hulewicz-Feillowa, 
Rodem z Kościanek, Kraków 1988. 

6 Referat na temat Witold Hulewicz – poeta w służbie narodu przedsta-
wiłam podczas konferencji Niepokorni wszystkich czasów, która miała miej-
sce w Kielcach w dniach 20-21.03.2014 r. Artykuł ukaże się w publikacji 
pokonferencyjnej.  

7 W. Hulewicz, Przybłęda Boży. Beethoven – czyn i człowiek, Kraków 1982. 
8 Taki tytuł nosi druga część zbiorku Lament królewski, w której znaj-

duje się cykl trzynastu wierszy poświęconych córce.  
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cy, na przykład dobro. Albo jest omówieniem9”. Na ogół przyjmuje 
się, iż pojęcie wartości stanowi podstawową kategorię aksjologii i 
oznacza „to wszystko, co uchodzi za ważne i cenne dla jednostki i 
społeczeństwa oraz jest godne pożądania, co łączy się z pozytywny-
mi przeżyciami i stanowi jednocześnie cel dążeń ludzkich10”. We-
dług D. Dobrowolskiej „wartością najogólniej zdefiniowaną jest 
wszystko to, co stanowi przedmiot potrzeb, postaw, dążeń i aspiracji 
człowieka. Może to więc być przedmiot materialny, osoba, instytu-
cja, idea, rodzaj działania11.” L. Dyczewski zaznacza, iż możliwe jest 
także utożsamienie wartości z aspiracjami. Wówczas należy je ro-
zumieć jako „jakieś ważne dobra (...) bardziej od innych warte tego, 
by je w życiu osiągnąć12.”  

Kolejną kategorią klasyfikacji wartości jest stopień ogólności. 
W związku z tym wyróżnia się wartości konkretne, które D. Dobro-
wolska13 dzieli na: 

• wartości życia codziennego, takie jak: praca zawodowa, ży-
cie rodzinne, wykształcenie, rozrywki, stan posiadania; 

• szczegółowe elementy każdej z wymienionych dziedzin ży-
cia, np. rodzaj wykonywanych czynności zawodowych, zdrowie 
dzieci, mieszkanie, samochód itp.; 

• wartości abstrakcyjne jak: prestiż, sława, dobrobyt, moral-
ność, postęp itp. 

Wartości zinternalizowane, czyli takie, o których człowiek na-
brał przekonania, że są realne, słuszne i godne pożądania, wpływają 
na ludzkie postępowanie, wyznaczają kierunki działania i tworzą 
osobiste normy zachowania. Jest to możliwe wówczas, gdy jednostka 
nie tylko wartości aprobuje, uznaje za swoje, ale także realizuje je w 
działaniu. Poszczególne wartości układają się w systemy. Człowiek, 
który ceni sobie życie rodzinne, jednocześnie ceni zdrowie i cechy 
                                                 

9 J. Głuszyński, Wartości a wychowanie, „Chowanna” 2(1983), s. 105. 
10 M. Łobocki, Pedagogika wobec wartości, [w:] Kontestacje pedago-

giczne, red. B. Śliwerski, Kraków 1993, s. 125. 
11 J. Mariański, W. Zdaniewicz, Wartości religijne i moralne młodych 

Polaków, Warszawa 1991, s. 175 
12 L. Dyczewski, Kultura polska w procesie przemian, Lublin 1995, s. 104. 
13 D. Dobrowolska, Wartość pracy dla jednostki w środowisku przemy-

słowym, [w:] J. E. Karney, Psychopedagogika pracy, Warszawa 2007, s. 41. 
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umysłu własnych dzieci, dąży do osiągania dóbr potrzebnych nie 
tylko jemu lecz także innym członkom rodziny14.  

Jeszcze w inny sposób pojęcie wartości przybliża jedna z bar-
dziej znanych w psychologii teoria wartości, jaką jest koncepcja 
Miltona Rokeacha15, która stanowi część ogólniejszej teorii osobo-
wości. Według przyjętych przez Rokeacha założeń, świat wartości 
tworzy obszar zamknięty, niewielki i dobrze zorganizowany. Jest 
dostępny dla każdego człowieka, ale nie każda jednostka może cenić 
daną wartość w tym samym stopniu, co inni. Rokeach wyróżnił dwie 
grupy wartości: wartości ostateczne (autoteliczne), najważniejsze, 
cele ludzkiego życia - wartości autonomiczne, naczelne, centralne, 
zajmujące najważniejsze miejsce w hierarchii wartości. Realizacja 
tych wartości jest dobrem samym w sobie. Wartości instrumentalne 
(podstawowe), dotyczą ogólnych sposobów postępowania, są poje-
dynczym przekonaniem, podrzędnym, o niższym znaczeniu. Stano-
wią element pomocniczy w osiąganiu wartości najwyższych (autote-
licznych), mają charakter wykonawczy, służą do wykonywania ce-
lów wyższych16. 

Jak wynika z koncepcji Rokeacha, wartościami można nazwać to 
wszystko, co stanowi cel wynikający z potrzeb, dążeń i aspiracji czło-
wieka, co jest przedmiotem jego pożądania. Występują w nich, tak jak 
w postawach, wszystkie trzy komponenty: poznawczy, uczuciowy i 
napędowy. Wartości stanowią bodziec do działania głównie dlatego, że 
wszyscy chcą je osiągnąć. Stają się podstawą norm i wzbudzają emocje. 
Wywołują i selekcjonują sposoby zachowania. Ludzie wiedzą, co chcie-
liby zyskać, marzą, denerwują się, smucą i cieszą, zastanawiają, czy to, 
do czego dążą jest aprobowane społecznie, a także czynią różne stara-
nia, aby daną wartość uzyskać17. Jak pisze T. Tomaszewski18, „wartości 

                                                 
14 Zob. W. Kądziołka, Funkcje i znaczenie rodziny w koedukacji warto-

ści w życiu społecznym, [w:] Rodzina w oczach społeczeństwa, red. J. Zim-
ny, Stalowa Wola 2013, s. 361–373. 

15 J. E. Karney, Psychopedagogika…, dz. cyt., s. 40. 
16 M. Rokeach, The Nature of Human Values, New York 1973; M. 

Rokeach, Beliefs, attitudes, and values: A theory of organization and 
change, San Francisco 1968. 

17 E. Kolenda, Wartości – po co nam w życiu?, 
www.wup.lodz.pl/files/ciz/wartosci-po_co_nam_w_zyciu.pdf, 11.10.2014. 
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są realizowane po to, by jednostka mogła osiągnąć pełnię istnienia, do-
brostan fizyczny i psychologiczny. Wartością staje się dla człowieka to, 
co jest potrzebne do jego życia, komfortu fizycznego i psychicznego, 
rozwoju aktywności, poczucia bycia potrzebnym i szczęśliwym. Jest to 
również wszystko to, co określa tożsamość ludzką i miejsce w otaczają-
cym świecie”. 

 
2. Dziecko a wartości 
Wartości nie są czymś oczywistym. Nie rodzimy się z ich zna-

jomością i umiejętnością kierowania się nimi. Dlatego ważnym 
aspektem jest zapewnienie wszystkim dzieciom warunków do ucze-
nia się wartości, by miały szansę żyć w zgodzie z nimi. Opieka nad 
dzieckiem (zapewnienie materialnych warunków do życia dziecku), 
to zaledwie ułamek powinności rodzicielskich wobec niego. To, co 
powinni zrobić dla swego dziecka rodzice, aby przygotować je do-
brze do życia, obejmuje zaspokojenie zarówno jego potrzeb fizycz-
nych, jak psychicznych, umysłowych i duchowych19. Dlatego należy 
uświadomić sobie te potrzeby i wiedzieć, jak je zaspokajać – tu i 
teraz, w świecie, w którym żyjemy. Mocny system wartości i umie-
jętności ich stosowania w życiu to najważniejszy kapitał, w jaki po-
winno się wyposażyć dziecko. Należy nauczyć je, jak być przyzwo-
itym człowiekiem, jak budować dobre relacje z rówieśnikami i jak 
dokonywać właściwych wyborów, należy uczyć wartości moralnych 
albowiem ich brak stanowi zagrożenie dla świata. Najważniejsza w 
nauczaniu wartości powinna być świadomość dorosłych, że nie teo-
ria, lecz ich własny przykład i zachowania najgłośniej przemawiają 
do dzieci. Trzeba być jednak uważnym, by praktykowane wartości w 
życiu codziennym były spójne z tymi, których nauczamy. Wychowu-
jąc dzieci należy pamiętać o tym, iż uczy się ono w zależności od 
środowiska, w którym żyje20. 

                                                                                                        
18 T. Tomaszewski, Ślady i wzorce, [w:] J. E. Karney, Psychopedagogi-

ka…, dz. cyt., s. 41. 
19 W. Kądziołka, Proces kształcenia a system wartości, [w:] Współczesne 

problemy edukacji w Polsce, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2014, s. 11–28. 
20 http://www.przedszkole139.krakinfo.pl/index.php?id=1453, 01.11.2014. 
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Stosunek dziecka do wartości kształtuje się w kontekście rela-
cji społecznych z osobami znaczącymi, a szczególnie relacji, które 
mają podłoże uczuciowe. Matka i ojciec - osoby dla dziecka najważ-
niejsze − wprowadzają dziecko w obszar, który dla nich samych jest 
ważny: w swój świat wartości. Relacja między rodzicami a dziec-
kiem wyznacza sposób komunikacji, odnoszenia się do dziecka, na-
zywania zachowań dziecięcych, zwracania uwagi, wydawania pole-
ceń, karcenia, nagradzania. Z płaszczyzny tej relacji, która w rodzi-
nie21 jest zarówno hierarchiczną, jak i pełną uczuć, możliwe jest 
przekazywanie i przyswajanie wartości na bazie mechanizmów iden-
tyfikacji, naśladowania i modelowania. Mały człowiek zna świat 
tylko tak, jak go widzi, słyszy, dotyka. Wartościowanie przyjmuje 
więc automatycznie, bezrefleksyjnie, a często jak nakaz. U małego 
dziecka nie budzi sprzeciwu nawet kłamstwo dorosłego, bo nie kwe-
stionuje ono tego, co mówi dorosły, a ufność, jaką obdarza matkę i 
ojca, jest istotna dla formowania zrębów osobowości22. 

 
3. Jagienka 

„8 stycznia 1922 roku Witold zawiózł Hankę do Kliniki. Cho-
dził po korytarzu pełen niepokoju. Za drzwiami dokonywało się 
wielkie misterium… Nagle usłyszał zduszony okrzyk żony 
»Psia… krrrrew!« i zaraz potem kwilenie niemowlęcia. »Je-
stem ojcem« - pomyślał i nie odczuł na razie nic. Dopiero gdy 
pielęgniarka wyniosła mu na korytarz malutkie zawiniątko, a 
on wziął na ręce i przytulił córeczkę do serca, coś w nim drgnę-
ło. Później okazało się, że jest »wściekłym ojcem«, że zrywa 
się po nocach, gdy dziecko zapłacze, że wpatruje się w malutką 
twarzyczkę i wita zachwytem każdą minkę23.”  

 

                                                 
21 W. Kądziołka, Preferencyjna miłość bliźniego gwarancją rozwoju 

wartości podstawowych w rodzinie, [w:] Rozwój i dobro wspólne. Dyskurs 
w 25-lecie encykliki Sollicitudo rei socialis Jana Pawła II, red. J. Mazur, 
Kraków 2012, s. 89–117. 

22 http://www.deon.pl/inteligentne-zycie/wychowanie-
dziecka/art,140,nasze-dziecko-w-swiecie-wartosci.html, 14.10.2014. 

23 A. Hulewicz-Feillowa, Rodem…, dz. cyt., s. 91.  
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W taki sposób Witold Hulewicz przywitał swoją ukochaną có-
reczkę – Agnieszkę, zdrobniale nazywaną przez niego i jego matkę 
(Babetkę) – Jagienką.  

 
„Dziecina była pieszczona, lulana i otoczona nieustannymi za-
pobiegliwymi obrzędami. Obie babcie spierały się, jaka metoda 
wychowu niemowlaka jest najwłaściwsza, obie »wiedziały le-
piej« i nie dawały się przekonać. Teraz trudno było doprawdy 
w tym domu wytrzymać24.” 

 
W innym miejscu Agnieszka Hulewicz-Feillowa pisze:  
 

„Hania musiała być ślepo posłuszna matce, która uwielbiając 
swoją pierwszą wnuczkę, miała o wszystkim, co dotyczyło 
niemowlęcia, własne, bardzo apodyktyczne zdane. Wyrzuciła, 
na przykład, z oburzeniem butelkę soku z marchwi, którym 
Hania miała zamiar napoić Jagienkę, według zaleceń lekarki, dr 
Erlichówny. 
- Gdyby sok z marchwi był potrzebny niemowlętom, Pan Bóg 
dałby każdej matce w jednej piersi mleko, a w drugiej sok z 
marchwi – orzekła babcia, i koniec25.” 

 
Dziecko wzrastało w otoczeniu ludzi, którzy kochali je całym 

sercem i od najmłodszych lat wpajali podstawowe wartości chrześci-
jańskie. Nadszedł jednak moment, kiedy ojciec musiał wyjechać do 
Paryża. Wydarzenie to w taki sposób utrwaliło się we wspomnie-
niach Jagienki: 

 
„W sypialni stały dwa łóżka. Mama sypiała w jednym, ja w 
drugim, za obszernym jak na moją małą postać. Tatusia już 
nie było. Nie podrzucał mnie w ramionach, nie robił: »pata-
taj… patataj…« Była Mama i niania Gołębiowska, łagodna i 

                                                 
24 Tamże. 
25 Tamże, s. 92. 
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siwa jak gołąbek, przypuszczałam więc, że dlatego nosi takie 
nazwisko”26. 

 
W takiej atmosferze mijał czas bez ojca, za którym dziew-

czynka bardzo tęskniła. Pod jego nieobecność wiele się zmieniło. 
Mama Jagienki wyszła ponownie za mąż, co niewątpliwie wpłynęło 
na dalsze losy dziecka i relacje w rodzinie: 

 
„Witold po swym powrocie z Paryża dowiedział się ze zdu-
mieniem o małżeństwie Hanki. Wpadł w gniew i zapragnął 
mieć przy sobie chociaż dziecko. Skoro ona wyszła za mąż za 
kogoś innego, niech sobie rodzi nowe dzieci. On chce mieć 
Jagienkę. Napisał do Hanki, że chce zabrać dziecko na jakiś 
czas do Kościanek”27. 

 
Mama Jagienki wyraziła zgodę na tę propozycję. Bohaterka, o 

której mowa w taki sposób opisuje tamten czas:  
 

„Pojechałam do ojca z nianią Gołębiowską. Przez czas jego 
pobytu we Francji zapomniałam już, jak wygląda, i teraz wy-
dawał i się obcym panem, a brak Mamy odczuwałam bole-
śnie. Kiedy minął czas przeznaczony na pobyt w Kościan-
kach, moją nianię odesłano do Warszawy (…). Po kilkakrot-
nym wysłaniu listów, pozostających bez odpowiedzi, Matka 
moja przyjechała do Kościanek odebrać dziecko. Ojca mego 
nie zastała, natomiast pani domu, jej kuzynka Dziunia Hule-
wiczowa, oświadczyła, że Witold wyjechał i zabrał ze sobą 
Jagienkę, a dokąd pojechał, nie wiadomo.  
Matka moja, znając dokładnie rozkład domu, wbiegła do po-
koju, w którym, jak jej się zdawało, prawdopodobnie miesz-
kałam, i tam znalazła łóżeczko z rozrzuconą pościelą i porzu-
cone drobiazgi dziecięce (…).  
Ja tymczasem byłam ukryta na strychu kościanieckiego dwo-
ru, wraz z ową dziewczyną wiejską, która mnie straszyła: 

                                                 
26 Tamże, s. 93-94. 
27 Tamże, s. 96. 
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- Siedź cicho! nie odzywaj się. Słyszysz? to Cyganka chce cię 
zabrać! Udaje głos twojej mamy. Jeśli się odezwiesz, ona cię 
ukradnie i nigdy już nie wrócisz do domu. 
Dygotałam jak w febrze. Strach zacisnął mi gardziołko i gdy-
by, nawet wiedziała, że to Mama mnie woła, nie mogłabym 
się odezwać. Nie rozumiałam, co się dzieje, czemu chcą mnie 
ukraść, gdzie jest Tatuś? gdzie Mamusia?...”28. 

 
Po wielu kłótniach o dziecko29 „wyrok zapadł: dziewczynkę 

przyznano ojcu, z tym że matka miała prawo do widywania córki, co 
sąd pozostawia do uzgodnienia obojgu rodzicom”30. Witold przeniósł 
się wraz z córką do Wilna. Był to czas bardzo trudny ze względu na 
nadmiar podejmowanych przez niego prac. Jagienka wspomina:  

 
„Wilno. Stukot maszyny do pisania, moja pościel na cerato-

wej kanapce, z której ciągle się ześlizguję… Już nie ma Mamy. 
Jest Tatuś. Kocham go… ale gdzie jest Mama? czy umarła? 
Zrywam się z głośnym płaczem: 

- Tatusiu, czy Mamusia umarła?! 
- Śpij, dziecko. Mama nie umarła… pojedziesz do niej… te-

raz jesteś u Tatusia… jestem z tobą… no, nie płacz już… 
Tatuś tuli, głaszcze, jest kochany. Pachnie ślicznie papiero-

sami, wodą lawendową i mrozem. Bo na dworze jest zima i… 
pojedziemy sankami… Tatuś otuli mnie futrem i będą dźwię-

                                                 
28 Tamże, s. 97. 
29 Witold Hulewicz zawsze bronił wartości chrześcijańskich. W czasie 

kłopotów i zmartwień uciekał się po pomoc do tych, którym najbardziej ufał 
i zawierzał. W jednym z listów do Emila Zegadłowicza podaje „(…) po raz 
drugi napisałem do X. Fajęckiego, powołując się na to, że nam ślub dawał i 
Jagienkę ochrzcił, z wezwaniem, aby bronił duszy Jagienki i jej katolickie-
go wychowania, skoro cieszy się przyjaźnią i wpływami u Karpińskich…” 
List Witolda Hulewicza do Emila Zegadłowicza z dn. 23.12.1925, [w:] 
Wielkie rzeczy zrozumienie. Korespondencja Jerzego, Witolda i Wandy 
Hulewiczów z Emilem Zegadłowiczem (1918-1938), opr. M. Wójcik, War-
szawa 2008, s. 157. 

30 A. Hulewicz-Feillowa, Rodem…, dz. cyt., s. 97-98. 
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czały dzwoneczki… Zasypiam. Jeszcze czuję Jego ręce na mo-
jej głowie…”31. 

 
Po czym, jakby z żalem czy też oskarżeniem samej siebie dodaje: 
 
„Jakże musiało Ci być ciężko, Tatulku. Jak sobie radziłeś sam 

w dalekim Wilnie z małym dzieckiem wymagającym tylu zabie-
gów? Musiałam Ci być kulą u nogi i wielkim kłopotem…”32. 

 
Witold dbał o to, by córka miała wszystko, czego zapragnie. 

Dzięki niemu poznała wiele wybitnych osobowości, z wieloma zna-
jomość utrzymała się przez długi czas. W swojej książce po kilkuna-
stu latach od tych wydarzeń Jagienka pisze:  

 
„Miałam taki albumik, w którym wpisywali mi się różni 

sławni ludzie. Miałam rysuneczki p. Jamontta, wiersz Tuwima 
o tym ptaszki, co usiadł na gałązce, zaświergotał i zatrzepotał, i 
kilka słów od M. Wańkowicza, od Szeligowskiego i Lolka 
Szpinalskiego i wielu innych. A wierszyk, który dla mnie napi-
sał Juliusz Osterwa, pamiętam do dziś: 

Jagienko, miła Jagienko! 
Gdy będziesz kiedyś dorosłą Jagną, 
Otworzysz w przeszłość okienko, 
Przypomnisz – było to dawno, 
Przypomnisz lata dziecięce. 
Przy tobie stanie ktoś drugi 
I spyta: pismo to czyje? 
Rzęsami Jagna poruszy, 
Wpatrzy się w pismo czas dłuższy, 
Przyjaciel – szepnie – mej duszy, 
Przyjaciel Juliusz Osterwa”33. 
 

                                                 
31 Tamże, s. 98. 
32 Tamże. 
33 Tamże, s. 118. 
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W takiej atmosferze mijały Jagience lata dzieciństwa. Nie było 
ono zawsze beztroskie, lecz bogate w doświadczenia i naukę na 
przyszłość. Ojciec oraz Babetka dbali o rozwój pociechy oraz dokła-
dali wszelkich starań, by wyrosła na wartościowego człowieka. Ich 
trud nie poszedł na marne. Kiedy wybuchła wojna, nastoletnia wów-
czas Jagienka stanęła przed wyborem: zadbać o swoje bezpieczeń-
stwo czy nieść pomoc innym? Nie zawahała się ani przez moment:  

 
„W ciągu jednej chwili dojrzałam wewnętrznie: zdałam so-

bie nagle sprawę, w jakim celu noszę ten biały strój. Obowią-
zek czeka nie kiedyś tam… lecz właśnie teraz. Rozerwały się 
bomby, więc może są ranni. Trzeba iść na ratunek. Spojrzałam 
na Tatusia. 

- Idź, dziecko – powiedział krótko”34. 
 
W innym miejscu zaś podaje:  
 
„Dnia 5 września wpadłam na chwilę do pobliskiego domu 

Stefy Zamoyskiej, aby się umyć i zmienić bieliznę i… dziw-
nym trafem spotkaliśmy się z Tatusiem. Przyjechał, szukając 
mnie, gdyż dołączyli go wraz ze Stenią do kolumny ewaku-
acyjnej Radia. Chciał mnie zabrać. Odmówiłam, uzasadniając, 
ze mam przydział i że jestem potrzebna. 

- Rozumiem cię. Masz rację… tylko że możemy się długo 
nie zobaczyć. 

Zrobił mi krzyżyk na czole i pospiesznie zbiegł ze schodów”35. 
 
Kolejne dni i lata wzbogacały Jagienkę coraz bardziej w szereg 

doświadczeń i utwierdzały w przekonaniu, że postępuje słusznie. 
Jednak największą lekcją dla niej była heroiczna postawa i śmierć 
ojca, który został aresztowany, torturowany, a ostatecznie rozstrzela-
ny za działalność konspiracyjną. Do ostatnich dni milczał, wierny 
swoim ideałom i wpajanym wartościom. 

 

                                                 
34 Tamże, s. 160-161. 
35 Tamże, s. 164. 
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4. „Dziecko się modli” 
Wiersz Dziecko się modli36 wchodzi w skład drugiej części 

(Wiersze Jagienki) wydanego w 1929 roku tomu Lament królewski. 
Aby mówić o roli modlitwy w życiu dziecka należy najpierw udzie-
lić odpowiedzi na pytanie: czym jest ona w jego życiu? Modlitwa w 
odniesieniu do każdego człowieka jest dialogiem z Bogiem, kontem-
placją Boga, otwarciem się na Jego wezwanie, odkrywaniem Go. 
Modlitwa dziecka różni się wprawdzie od modlitwy dorosłego, ale 
zawiera jej wszystkie cechy, elementy i formy. Jest prosta, szczera, 
spontaniczna, zrozumiała, otwarta, ufna, pełna oddania. Dziecko 
zwraca się do Boga w taki sam sposób jak do rodziców, traktując Go 
jako najlepszego Przyjaciela. Modlitwa dziecka jest zatem ciągłym 
doświadczeniem obecności Boga, skierowaniem myśli dziecka ku 
kochającemu Ojcu, rodzajem służby, dialogiem z Bogiem, w którym 
powierza Bogu swoje sprawy, dzieli się doświadczeniem, szuka po-

                                                 
36 Por.: A. Rudawcowa, Kiedy się dziecko modli, 

http://www.rudawcowadzieciom.strefa.pl/kiedy.html, dostęp: 13.10.2014.  
„Kiedy się dziecko modli i składa rączęta- 
Bóg w niebie schyla sędziwą głowę  
Usuwa łagodnie obłoki różowe,  
Patrzy, słucha i długo pamięta. 
Kiedy się dziecko modli - gwiazdy całują mu oczy,  
A wszelkie słowa zbierają na złote promienie  
I duszy dziecięcej szczere westchnienie  
Mleczną drogą w wysokościach kroczy.  
Kiedy się dziecko modli - Bóg odpuszcza grzechy  
Całej ludzkości - tłumom powaśnionych braci,  
Zasiada na tronie w pełnym Majestacie  
I śle na ziemię słodkie uśmiechy.  
Kiedy się dziecko modli cały świat z nim żebrze  
O wielką miłość, o zmazanie winy  
A modły dziecka coraz wyżej płyną  
Jak cudne perły roztopione w srebrze  
Dla ojczyzny naszej miłej!” 
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mocy w rozwiązaniu problemów, przeprasza za nieposłuszeństwa, 
dziękuje37. 

Już maleńkie dziecko doświadcza obecności Boga dzięki 
wspólnej modlitwie rodziców. Początkowo może jeszcze nie rozu-
mieć, co się dzieje, lecz z czasem zaczyna naśladować rodziców. 
Dziecko, obserwując rodzicieli powierzających się Bogu przekonuje 
się, że Bóg jest kimś, komu można zaufać i powierzyć swoje życie38. 
W tym okresie ważną rolę odgrywają rodzice, którzy winni pomóc 
mu w zdobywaniu umiejętności pełnego otwarcia się przed Bo-
giem39. Dzieci powyżej trzeciego roku życia starają się rozmawiać z 
Bogiem własnymi słowami, kontynuując dialog rozpoczęty przy 
pomocy rodziców, dodają coraz więcej wątków treściowych. Do-
strzegając ważną rolę modlitwy w życiu małego dziecka można 
przekonać się, że jest ona: fundamentem prawdziwej więzi i przyjaź-
ni z Bogiem, fundamentem w chrześcijańskim wychowaniu i budo-
waniu światopoglądu, w którym Bóg zajmuje czołowe miejsce40.  

Liryk Witolda Hulewicza rozpoczyna się następującym obrazem: 
 
Dwie stopki, które jeszcze wiele nie chodziły, 
Rzędy pereł-paluszków, sieć cichutkich żył 
Kryją oś niedostępną: ów zalążek siły, 
Co stokroć jest mocniejszy niźli mnóstwo sił.  
 
Podmiot liryczny przedstawia w dosłownym rozumieniu wy-

gląd zewnętrzny dziecka kontrastując go ze skrywaną mocą i siłą. 
Jednakże w znaczeniu symbolicznym, stopki możemy odczytywać 
jako brak doświadczenia życiowego, palce natomiast byłyby emble-
matem komunikacji międzyludzkiej i władzy, których dziecko jesz-
cze nie zaznało. Wprowadzone deminutywy podkreślają pozytywny 
stosunek do opisywanego dziecka. Złożone do modlitwy ręce stają 
                                                 

37 M. Pipowska, Wychowanie małego dziecka do modlitwy, 
http://solidlowicz.republika.pl/awans/religia/mp/WYCHOWANIE_MALE
GO_DZIECKA.htm, 22.10.2014. 

38 J. S. Pelczar, Życie duchowe, czyli doskonałość chrześcijańska, t .1, 
Kraków 2003, s. 82. 

39 Zob. więcej: Zarys dziejów religii, red. J. Keller, Warszawa 1986.  
40 M. Pipowska, Wychowanie…, dz. cyt. 
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się pretekstem do głębszych rozważań. Z przywołanego fragmentu 
wynika, że pierwszym aspektem postawy dziecięcej wobec Boga jest 
całkowita obecność tu i teraz. Dziecko, symbol niewinności i szcze-
rości, oddaje się całkowicie Bogu, wierzy mu bezgranicznie i dzieli 
się z Nim tym, czego doświadczyło41:  

 
oczy błądzą i widzą, że im nic nie grozi, 
choć tak mało pojmują z tej trudnej fatygi 
języka, który z Bogiem rozmawia na migi, 
ukrytym w pseudonimie malutkiego Bozi. 
 
Zatrzymanie w obecności Boga wiąże się w modlitwie z bez-

pieczeństwem, spokojem, poczuciem sacrum. To świadomość i wia-
ra przenikająca całą postać dziecka, które, stając do modlitwy, znaj-
duje się wobec Świętego Świętych42:  

 
Zamknięcie powiek tutaj znaczy wiara 
Złożenie rączek tutaj znaczy zgoda. 
 
Gesty dziecka są jasne, nieskomplikowane, ale za to znaczące. 

Dlatego też kolejnym aspektem dziecięcej postawy w modlitwie jest 
prostota i bezpośredniość. Prostota w modlitwie jest potrzebna, aby 
mieć świadomość, że to Duch Święty dotyka serca człowieka, a nie 
przyjęta forma modlitwy. Im prostsza modlitwa, tym łatwiej o tę 
świadomość. Każdy jest zobowiązany do poszukiwania prostoty na 
modlitwie, choć będziemy ją różnie rozumieć. Prostotę na modlitwie 
warunkuje przede wszystkim dziecięce serce, które nie chce niczego 
komplikować, a dąży do tego, co przejrzyste i jasne. Wynika to z 
pragnienia dotknięcia Jezusa na modlitwie, bo Jego dotyk prostuje 
drogę i przywraca pokój. Ta prostota to możliwość kochania, prze-
baczenia, jedności, ale i podporządkowania się Jego nakazom. Nie 
chcę nic „po swojemu”, ale chcę wszystko według myśli i woli Bo-

                                                 
41 M. Cholewa, Modlić się jak dziecko, 

http://www.katolik.pl/971,416.druk?s=1, dostęp: 01.10.2014. 
42 Tamże. 
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ga. A Bóg, który wszystko ogarnia – upraszcza rzeczywistość, po-
zwala ocenić sytuację43:  

 
Tu wszystko jest jak jest, Nie może  
Być sensów dwóch, ani dwóch umień. 
 
Świat dziecka jest prosty: albo dobry albo zły. Dziecko ufa 

Bogu, ufa też rodzicom poprzez naśladowanie ich modlitwy. Jest to 
wynikiem głębokiej miłości, dlatego też aspektem postawy dziecka 
w modlitwie jest także miłość bezinteresowna. Jeśli trwamy przy 
Bogu w dobrej i złej doli, nie tyle ze względu na dary, które od Nie-
go otrzymujemy, ile ze względu na Niego samego, to możemy po-
smakować czegoś z tej bezinteresownej miłości dziecka. Zwłaszcza 
modlitwa uwielbienia i adoracja mają wyraźną cechę bezinteresow-
ności. Gdy dodatkowo wynikają one z miłości, która niczego nie 
oczekuje i zadowala się jedynie obecnością Umiłowanego, pozwalają 
dosięgnąć tego, co najgłębsze i najbardziej prawdziwe w człowieku 
trwającym przy Bogu. Pozwalając przeczuć, czym jest Boży obraz i 
Boże podobieństwo, na które zostaliśmy stworzeni. Dodajmy do tego 
aspektu jeszcze jeden element w postawie dziecka. Jest to zdolność 
do wdzięczności i zachwytu44: 

 
Tu jest tak mało… 
Świat zwarty w wątłym kościele 
Tu jest tak wiele 
Tu się daje nie bacząc, czy się wprzódy brało. 
 
Istotny jest wreszcie kolejny aspekt postawy dziecka: ufność i 

zależność. Dziecko zawsze jest wdzięczne za to, co otrzymuje. Mo-
dląc się najczęściej Boga prosimy, przepraszamy, a tak mało w nas 
wdzięczności. Nie widzimy jak wiele od Boga otrzymujemy i często 
chodzimy niezadowoleni, nienasyceni. Marzymy, pragniemy, ale nie 
otrzymujemy. Pojawia się frustracja, niechęć i mamy wrażenie odda-
lenia się od Boga, braku wysłuchania. To rodzi smutek i dalsze przy-

                                                 
43 Tamże. 
44 Tamże.  
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gnębienie. Wdzięczność otwiera nas na Boga, pozwala Go dostrze-
gać w najmniejszych rzeczach, które otrzymuję, w każdej osobie, 
którą spotykam. Wdzięczność sprawia, że modlitwa jest piękna45: 

 
każde słowo ma w sercu swe łoże 
Bez nieporozumień.  
 
Z wiersza wynika następująca wskazówka: z postawy dziecka 

na modlitwie trzeba się uczyć wdzięczności na pozornie drobne zna-
ki Bożej miłości, aby za tymi znakami odnaleźć samego Boga. Ta 
niekłamana wdzięczność staje się jakby soczewką, w której koncen-
truje się nasza wiara i pozwala rozpoznać wielką twórczość Boga. W 
postawie dziecka ufnie powierzamy się w ręce Boga – dobrego Ojca, 
pewni Jego miłości i codziennego prowadzenia podobnie jak Abra-
ham z Ur chaldejskiego. W modlitwie wyraża się to w relacji całko-
witego ubóstwa wobec Boga i zależności od Niego. Istnieje głęboka 
zależność pomiędzy odkrywaniem Bożego dziecięctwa w swym 
wnętrzu a odkrywaniem prawdziwego oblicza Boga jako Ojca, kogoś 
kochającego i bliskiego. Im bardziej pozwolimy Duchowi Świętemu, 
aby oczyszczał w nas obraz dziecka i prowadził w modlitwie do 
obecności, ubóstwa, prostoty, bezinteresownej miłości, wdzięczno-
ści, miłości wobec Boga, tym bardziej odsłoni się przed nami praw-
dziwe oblicze Pana46. Jak mówi podmiot liryczny: 

 
Tu jest potężny sens, 
Na nitce snu wiszący u wzniesionych rzęs, 
Tu jest wszystko, czego tobie brak: 
Puklerz na srogie bitwy. 
Tu jest przykład modlitwy 
Tak, tak… 
 
 
 

                                                 
45 Tamże. 
46 A. Lemiesz, Modlitwa w Duchu Świętym, 

http://www.oaza.pl/polski/czasopisma/oaza/31/str31.html,: 03.10.2014. 
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Zakończenie 
Modlić się jak dziecko, to znaczy mieć postawę dziecka. „Za-

prawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak 
dziecko, ten nie wejdzie do niego47”. Jak dziecko przychodzi do 
swego kochającego ojca? Zawsze przychodzi pełne ufności i nadziei, 
wyciąga ręce i jakby chce powiedzieć: zrobiłem coś nie tak, ale prze-
cież Ty możesz to naprawić. Ono nieustannie ma nadzieję, że dobry 
Ojciec uczyni tak, by jemu było najlepiej pod każdym względem. 
Dziecko przychodzi do kochającego ojca w prostocie serca. Dorośli 
na modlitwie często ciężko pracują, wysilają się poprzez mnożenie 
formułek. Dużą wagę przykładają do schematu modlitwy, do kolej-
ności czynności, które sobie zakładają Zwracają uwagę na to: jak się 
modlą, czy dobrze klęczą, czy mają ładnie złożone ręce. Modlić się 
jak dziecko w prostocie nie oznacza, że tego nie bierze się pod uwa-
gę, ale nie staje się to centrum uwagi. W centrum jest Ten, którego 
spotykamy, a nie ceremonia spotkania48. 

 
Streszczenie 
Autorka w niniejszej pracy analizie poddała jeden liryk Witol-

da Hulewicza – Dziecko się modli jako reprezentatywny dla twórczo-
ści poświęconej córce poety. Osobne miejsce zajęła refleksja nad 
wybranymi wydarzeniami z życia Jagienki, które niewątpliwie przy-
czyniły się do kształtowanego przez nią systemy wartości. Celem 
artykułu było udowodnienie, iż wiersz ten jest zbiorem wartości 
uniwersalnych bliskich chrześcijaństwu lecz jednocześnie wyjątko-
wych i najczystszych ze względu na to, że dotyczą dziecka. Podmiot 
liryczny udowadnia, iż moc modlitwy tkwi w jej prostocie i szczero-
ści, dlatego też modlitwa dziecka staje się wzorem do naśladowania 
przez dorosłych. W symbolicznym znaczeniu wiersza, chrześcijanie 
są dziećmi Bożymi, stąd refleksja nad tym, co oznacza dla nich mo-
dlić się jak dziecko.  

  
 
 

                                                 
47 Łk 18, 17. 
48 A. Lemiesz, Modlitwa…, dz. cyt. 
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Summary 
The author of this work has examined one lyric of Witold 

Hulewicz - Child praying as a representative of the works devoted 
his daughter. Separate place was a reflection on the selected events 
from the life of Jagienka, which undoubtedly contributed to the 
shaped her value systems. The purpose of the article was to prove 
that the poem is a set of universal values close to Christianity but 
also exceptional and cleanest due to the fact that they relate to the 
child. The lyrical proves that the power of prayer lies in its simplicity 
and honesty, why the prayer of the child becomes a role model for 
adults. The symbolic meaning of the line, Christians are children of 
God , hence a reflection on what it means for them to pray as a child. 
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Monika Torczyńska (UMCS) 

 
Prawo w refleksji aksjologicznej Tadeusza Czeżowskiego 

 
Wstęp 
Celem artykułu jest analiza wybranych zagadnień dotyczących 

relacji, jakie wskazać można pomiędzy dziedziną prawa a sferą ak-
sjologii we współczesnych społecznościach ludzkich. System obo-
wiązującego w danym społeczeństwie prawa nawiązywać musi do 
systemu wartości cenionych przez jego członków. Normy prawne 
oraz normy moralne stanowią zasadnicze porządki normatywne re-
gulujące egzystencję zarówno poszczególnych jednostek, jak i całych 
wspólnot. Problematyka związków i zależności łączących prawo z 
aksjologią rozpatrywana będzie w kontekście spuścizny filozoficznej 
Tadeusza Czeżowskiego, jednego z najznakomitszych przedstawicie-
li panteonu polskiej filozofii XX wieku, reprezentanta szkoły lwow-
sko-warszawskiej, cenionego logika, etyka i aksjologa.  

W artykule podjęta jest próba interpretacji wybranych wątków 
filozoficznej myśli Tadeusza Czeżowskiego na temat prawa oraz 
aksjologii, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki norm 
prawnych i moralnych mających zabezpieczać cenne dla człowieka 
wartości. Wybór tematu wynika z przeświadczenia o tym, że znacze-
nie i możliwe relacje łączące kategorię prawa i aksjologii to zagad-
nienia istotne dzisiaj zarówno w dyskusjach o charakterze akademic-
kim, jak i w praktyce życia społecznego. Należy również podkreślić, 
że rozważania T. Czeżowskiego skoncentrowane wokół dziedziny 
prawa oraz jego znaczenia dla ładu i porządku życia społecznego nie 
zostały do tej pory obdarzone uwagą przez żadnego badacza czy 
kontynuatora jego koncepcji, zatem analizy zawarte w niniejszym 
artykule prowadzić mają do wypełnienia tej luki. 

 
1. Aksjologia a prawo – od czasów najdawniejszych do 

współczesności 
Aksjologia, zgodnie ze swoim źródłosłowem (gr. aksios ozna-

cza cenny lub godny), obejmuje filozoficzny namysł dotykający 
kwestii wartości i wartościowania. W potocznej świadomości jest 
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terminem kojarzonym z wszelką refleksją związaną z odkrywaniem 
„natury wartości, ustalaniem norm i kryteriów wartościowania”1. T. 
Czeżowski wypowiadając się na temat przedmiotu badań właściwe-
go dla tej dyscypliny koncentrował się wokół analiz dotyczących 
istoty dobra oraz kryteriów rozstrzygania o tym, że mamy z dobrem 
właśnie do czynienia. „Aksjologia wygłasza twierdzenia dotyczące 
bądź dóbr i dobroci, bądź kryteriów dobra, bądź wreszcie dobra […] 
wolno nam powiedzieć, iż dobro jest jedynym przedmiotem badań 
aksjologii wobec związków, przez które pojęcie dobroci i kryterium 
dobra sprowadzają się do pojęcia dobra”2. Zagadnienia aksjologii 
stanowią stały element współczesnego dyskursu publicznego prowa-
dzonego przez polityków, naukowców, teologów etc., których inten-
cją będzie namysł nad określonym (właściwym ich działalności) 
aspektem dobra. Jednakże jest oczywistym, iż największe zaintere-
sowanie „sprawą” aksjologii wykazują specjaliści w zakresie etyki 
życia społecznego, analizujący świat wartości ludzkich zarówno w 
ujęciu obiektywnym (traktując je jako określone właściwości danych 
obiektów), jak i subiektywnym (w nawiązaniu do procesu warto-
ściowania dokonywanego przez członków jakiejś wspólnoty).  

Zgodnie z definicją aksjologii zawartą w Małym słowniku 
etycznym należy wyodrębnić dwa sposoby jej pojmowania. W szero-
kim rozumieniu jest ona dziedziną filozofii, która bada „ontologicz-
ne, epistemologiczne, a niekiedy także metodologiczne, socjologicz-
ne i kulturowe problemy dotyczące wartości […] w znaczeniu węż-
szym aksjologia jest teorią wyodrębnionego już typu wartości, np. 
moralnych, estetycznych lub religijnych”3. W niniejszym artykule 
stosować będziemy szerszy sposób ujmowania aksjologii, którą 
umieścimy w relacji ze sferą prawa. 

Próbując ustalić związki zachodzące pomiędzy prawem a mo-
ralnością należy sięgnąć do odległej przeszłości istot ludzkich. Jak 
                                                 

1 Mała encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1996, s. 16. 

2 T. Czeżowski, O przedmiocie aksjologii [w:] Smoczyński P. (red.), 
Tadeusz Czeżowski. Pisma z etyki i teorii wartości, Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich, Wrocław 1989, s. 115-116. 

3 S. Jedynak (red.), Mały słownik etyczny, Oficyna Wydawnicza Branta, 
Bydgoszcz 1999, s. 9. 
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twierdzą znawcy problemu, w najwcześniejszych, przedpaństwo-
wych formach naszego zbiorowego bytowania poczucie prawne ko-
respondowało z poczuciem moralnym danej grupy. Obowiązujące 
we wspólnotach pierwotnych reguły postępowania „przekazywane z 
pokolenia na pokolenie, stawały się powszechnie akceptowanymi w 
danej społeczności i utrwalonymi siłą tradycji przodków zwyczajami 
prawnymi […] w czasach najdawniejszych nie było rozdziału mię-
dzy normami prawnymi a moralnymi. Prawo i moralność stanowiły 
jedność”4. Z czasem tradycję ustną zastąpiły pierwsze spisy prawa 
epoki archaicznej. W ten sposób rodzi się prawo oficjalne, charakte-
ryzujące się tym, że nie zawsze w pełni koresponduje z obowiązują-
cymi normami moralności i obyczaju. W dobie praw archaicznych 
rozpoczął się „brzemienny w następstwa i postępujący przez wieki 
proces rozdzielania się sfery prawa i moralności”5. Historyczna ana-
liza owego procesu daleko wykracza poza problematykę wskazaną w 
temacie niniejszego artykułu, stąd poprzestaniemy tylko na przyto-
czeniu niewielkiego fragmentu analiz badaczki dróg i bezdroży pra-
wa europejskiego kręgu kulturowego. Fundamentem współczesnego 
porządku prawnego Europy jest prawo rzymskie. „W starożytnym 
Rzymie – jak podkreśla K. Sójka-Zielińska – jurysprudencja będzie 
szeroko podejmować problemy wartości etycznych prawa […] 
Wśród instrumentów stosowania prawa na pierwszym planie znaj-
dzie się słuszność – aequitas […] zmierzano do osiągnięcia ideału 
prawa, który zawarto w formule: Ius est ars boni et aequi (<<Prawo 
jest sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne>>). Odtąd zagadnie-
nia aksjologii prawa […] rozważania o stosunku prawa do moralno-
ści […] towarzyszyć będą przez wieki różnym nurtom filozofii pra-
wa aż do czasów współczesnych”6. Istotnym fragmentem współcze-
snej filozoficznej refleksji nad prawem i moralnością jest oryginalna 
teoria wartości T. Czeżowskiego. 

Autor Filozofii na rozdrożu traktował ideę wartości jako kate-
gorię pojęciową mającą szczególnie istotne znaczenie w procesie 

                                                 
4 K. Sójka-Zielińska, Drogi i bezdroża prawa. Szkice z dziejów kultury 

prawnej Europy, Ossolineum, Wrocław 2010, s. 19. 
5 Tamże, s. 23. 
6 Tamże, s. 25. 
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konstruowania własnej koncepcji etyki i aksjologii. Badacz jego 
dorobku naukowego – D. Łukasiewicz – śledząc drogi rozwoju me-
taetyki T. Czeżowskiego odnotowuje, że „[…] już w latach pierwszej 
wojny światowej opracował on artykuł <<O formalnym pojęciu war-
tości>>. Do problematyki tego artykułu powrócił po wielu latach – 
zachowując wiele z wypracowanych tam poglądów, ale też wprowa-
dzając tam istotne zmiany – w pracy z 1959 r. <<Jak budować logikę 
dóbr>>. O zainteresowaniu problematyką wartości – które niewąt-
pliwie krzyżowało się z zainteresowaniami metafizycznymi – świad-
czyć może też to, że jeszcze przed drugą wojną światową wystąpił z 
odczytem poświęconym aksjologii […]”7, której systematycznie 
poświęcał uwagę w swoich dalszych (prowadzonych na przestrzeni 
wielu lat) dociekaniach filozoficznych.  

 
2. Moralność i prawo w przestrzeni kultury 
Aksjologia, stanowiąca jedną z najdonioślejszych subdyscyplin 

badawczych w ramach całościowo ujmowanej filozofii, koncentruje 
naszą uwagę – jak wcześniej stwierdziliśmy – wokół analiz zmierzają-
cych do uchwycenia natury (istoty) wartości, możliwych klasyfikacji 
oraz kryteriów wartości, sposobów ich poznawania, a także dotyka kwe-
stii ich społecznej i kulturowej ważności (doniosłości, obowiązywalno-
ści) w danej wspólnocie kulturowej. Według T. Czeżowskiego „warto-
ściami, czyli dobrami, są najrozmaitsze przedmioty: fizyczne (pieniądz, 
ziemia […]), wytwory […] kultury (wytwory rzemiosła, przemysłu, 
dzieła literackie i sztuk plastycznych), zjawiska psychiczne (oceniamy 
zwykle przyjemność jako wartość dodatnią, przykrość jako wartość 
ujemną), dyspozycje psychiczne i przymioty cielesne […], przedmioty 
idealne (wiedza, zasługa, prawo)”8.  

Studiując obszerną literaturę przedmiotu na temat dwóch fun-
damentalnych wyznaczników kulturowej przestrzeni człowieka, tzn. 
moralności i prawa, łatwo możemy stwierdzić, iż obydwa te terminy 
w dzisiejszej nauce ciągle nie są przez uczonych jednoznacznie ro-

                                                 
7 D. Łukasiewicz, Filozofia Tadeusza Czeżowskiego, Wydawnictwo 

Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2002, s. 272. 
8 T. Czeżowski, Uczucia i dążenia [w:] Smoczyński P. (red.), Tadeusz 

Czeżowski. Pisma z etyki i teorii wartości, op. cit., s. 265. 
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zumiane. Możemy przytoczyć dziesiątki definicji zarówno prawa, 
jak i moralności od dawna funkcjonujące w dyscyplinach humani-
stycznych jako powszechnie stosowany punkt wyjścia różnorodnych 
badań i analiz. Niektóre z nich są mało precyzyjne lub wręcz nie-
ostre. Wielu znawców przedmiotu podkreśla, iż „moralność jako 
zjawisko społeczne funkcjonuje w bardzo różnych zakresach i tre-
ściach. Z metodologicznego punktu widzenia należałoby zmierzać do 
każdorazowego uwyraźnienia tych zakresów i treści przez wskazanie 
zjawisk, do których odnoszą się formułowane hipotezy i twierdzenia. 
W wypadku tzw. pojęć nieostrych można odwołać się do definicji 
postulującej lub projektującej, można również zrezygnować z próby 
definiowania moralności i umownie poprzestać na jednym z jej ko-
niecznych składników (np. na normach)”9. Ten sam problem dotyczy 
również sposobów ujmowania prawa. Generalnie może ono być 
przedmiotem analizy w trzech podstawowych obszarach badaw-
czych: w ramach teorii państwa i prawa, na gruncie socjologii oraz z 
perspektywy antropologii. Podkreślając kulturową proweniencję 
prawa wielu uczonych stoi na stanowisku, że na poziomie ponadin-
dywidualnym, prawo – jego kształtowanie, obowiązywanie i prze-
strzeganie stanowi kulturowo determinowaną aktywność społeczną 
uzależnioną od pewnej szerszej ramy kultury. Podobnie rzecz się ma 
w przypadku moralności, bowiem jej reguły w postaci obowiązują-
cego w danej wspólnocie porządku etycznego korespondować muszą 
z generalnym rytem danej kultury. W tym miejscu warto przywołać 
przemyślenia T. Czeżowskiego na temat procesów globalizacji, które 
– w jego ocenie – wymuszają określone zmiany w obrębie wszelkich 
zjawisk kulturowych współczesnej „ogólnoświatowej wioski”, a 
zatem dotyczą także zmian w ramach rozpowszechnionych syste-
mów etyki. „Zasady etyczne są składnikami kultury […] Wyrówny-
wanie się kultur na całym świecie, czego jesteśmy świadkami 
zwłaszcza w czasach najnowszych, pociąga za sobą niewątpliwie 
wyrównywanie się etyk […] Sądzę, że zjawisko to wyjaśnia się jed-
nolitością zdolności do elementarnych intuicji etycznych, zdolności 
ogólnoludzkich, tak jak ogólnoludzkimi właściwościami są zdolności 

                                                 
9 J. Mariański, Wprowadzenie do socjologii moralności, Wydawnictwo 

KUL, Lublin 1989, s. 129. 
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doznawania barw, dźwięków […]” 10. Należy podkreślić, iż intuicjo-
nizm stanowi jeden ze „znaków rozpoznawczych” całej filozofii T. 
Czeżowskiego, nie można zatem w naszych rozważaniach problema-
tyki intuicji pominąć.  

 
3. O intuicji w etyce T. Czeżowskiego 
T. Czeżowski do zagadnienia intuicji powraca w wielu swoich 

pracach, wyjaśniając jej istotę poprzez wskazanie dwóch głównych 
cech poznania intuicyjnego: bezpośredniości i całościowości, które 
oznaczają, iż przedmiot poznania jawi się nam bez pośrednictwa 
jakichkolwiek symboli oraz jawi się nam od razu w swoim cało-
kształcie objęty niejako jednym „rzutem oka”. Jak wyjaśniał w jed-
nej ze swoich wypowiedzi: „poznaniem intuicyjnym nazywa się 
poznanie bezpośrednie i całościowe, w przeciwieństwie do dyskur-
sywnego poznania pojęciowego, bo ujmuje swój przedmiot bez po-
średnictwa słów niezbędnych w myśleniu pojęciowym lub innych 
znaków – i jest całościowe, tzn. ujmuje swój przedmiot od razu w 
całości […] nie zaś przez wymienianie poszczególnych jego cech lub 
części […] Poznaniu intuicyjnemu […] towarzyszy swoista oczywi-
stość, zmysłowa, introspekcyjna, apodyktyczna lub taka, która wy-
stępuje przy ocenach moralnych lub estetycznych”11.  

Poznanie intuicyjne, mogące podmiotowi wydawać się oczy-
wiste, pewne i nie wymagające dalszego dowodzenia, jest jednak 
przez T. Czeżowskiego opatrzone istotnym zastrzeżeniem. Oczywi-
stość towarzysząca aktom intuicji „zniewala […] do uznania sądu 
intuicyjnego, ale bywa zawodna i nie może służyć za kryterium 
prawdy. Sądy intuicyjne są prawdziwe lub fałszywe, niedowodliwe, 
lecz sprawdzalne przez powtarzanie aktów poznawczych i porów-
nywanie ich ze sobą”12. W innym miejscu doprecyzowuje swoje 
stanowisko, stwierdzając, że: „taki rodzaj poznania intuicyjnego 
łączy się ze swoistą oczywistością dającą poczucie pewności. Ale 
                                                 

10 T. Czeżowski, Filozofia na rozdrożu (Analizy metodologiczne), 
PWN, Warszawa 1965, s. 147.  

11 T. Czeżowski, Transcendentalia – przyczynek do ontologii, „Ruch 
Filozoficzny” 1977, nr 1-2, s. 56.  

12 T. Czeżowski, Główne zasady nauk filozoficznych, Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich, Wrocław 1959, s. 56. 
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poczucie to zawsze jest przeżywane subiektywnie i tylko w ograni-
czonym czasie trwania aktu poznawczego. Każde przeto takie po-
znanie intuicyjne – tak samo jak intuicja zmysłowa lub introspekcyj-
na – wymaga sprawdzenia przez powtarzanie aktów poznawczych i 
nie da się wykluczyć, iż może okazać się złudne”13. Stąd wynika 
wielokrotnie przez T. Czeżowskiego akcentowany warunek intersu-
biektywnej komunikowalności i sprawdzalności intuicyjnie zdobytej 
wiedzy (np. w zakresie aksjologii), która w ten sposób może być 
odróżniona od danych intuicyjnie, pozornych pewników.  

 
4. Normy – problem konfliktowości norm 
Wszelkie wspólnoty ludzkie – bez względu na aktualną formę i 

etap społecznego rozwoju – kształtują swoją egzystencję, ład i po-
rządek życia w oparciu o system zabezpieczonych sankcjami norm. 
Ład normatywny współczesnego społeczeństwa budowany jest w 
oparciu o skomplikowany konglomerat reguł wywodzących się z 
wielu, nieraz trudnych do pogodzenia porządków norm. W każdym z 
nich znajdujemy bowiem szczegółowe (nie zawsze korespondujące 
ze sobą) wskazania mające w określony sposób regulować aktyw-
ność wszelkich podmiotów społecznych. Normy stanowią mniej lub 
bardziej szczegółowe instrukcje postępowania w konkretnych oko-
licznościach życiowych.  

W ujęciu T. Czeżowskiego norma definiowana jest jako „wy-
rażenie powinności przepisu lub reguły obowiązującej”14 określone 
podmioty w trakcie ich społecznych działań. Charakteryzując i kla-
syfikując normy funkcjonujące w danej zbiorowości stwierdza on, że 
„każda norma jest zasadą podziału dla zbioru możliwych postępo-
wań, dzieląc je na dodatnie (zalecone lub co najmniej dopuszczalne) 
i ujemne (niedopuszczalne). Normy konfliktowe dają podziały krzy-
żujące się, tj. takie, iż pewne postępowanie w konkretnej sytuacji, 
według jednej z nich, znajdzie się w dodatnim członie podziału, we-

                                                 
13 T. Czeżowski, O tak zwanym uzasadnianiu bezpośrednim i oczywi-

stości [w:] Smoczyński P. (red.), Tadeusz Czeżowski. Pisma z etyki i teorii 
wartości, op. cit., s. 62. 

14 T. Czeżowski, Dwojakie normy [w:] Smoczyński P. (red.), Tadeusz 
Czeżowski. Pisma z etyki i teorii wartości, op. cit., s. 144. 
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dług drugiej zaś – w członie ujemnym”15. Warto w tym miejscu za-
znaczyć, że jedne z najtrudniejszych konfliktów norm pojawiają się 
na styku obszarów aksjologii i prawa. W każdej z tych dziedzin wy-
stępują bowiem normy nie zawsze absolutnie zgodne ze wskazania-
mi drugiego porządku. Problem ten jest często rozpatrywany przy 
okazji badań nad możliwymi relacjami pomiędzy prawem a innymi 
systemami normatywnymi.  

Mając na uwadze fakt, iż kwestia ta została w literaturze 
przedmiotu szczegółowo przeanalizowana, w tym miejscu zasygnali-
zujemy tylko w najogólniejszy sposób jakie to relacje można wska-
zać. Może to być: 

• harmonijna koegzystencja systemu prawa oraz systemu ak-
sjologicznego danej społeczności; 

• indyferentność powyższych porządków normatywnych obo-
wiązujących członków wspólnoty; 

• dysharmonia panująca pomiędzy normami prawa a normami 
innych systemów normatywnych, tj. przyjętej aksjologii czy etyki. 

Skutkiem ostatniej z wyżej ukazanych relacji będą mniejsze 
lub większe rozbieżności zachodzące pomiędzy konkretnymi unor-
mowaniami mieszczącymi się w zakresie „konkurencyjnych” po-
rządków normatywnych. Wywołuje to niekiedy bardzo silny dyso-
nans w świadomości podmiotu, który staje wówczas przez dylema-
tem wyboru oraz rzeczywistego podporządkowania się wskazaniom 
płynącym z rozbieżnych norm.  

Biorąc pod uwagę strukturę norm, zdaniem T. Czeżowskiego 
należy wyróżnić dwie ich postacie: 

•  normy sformułowane jako zdania powinnościowe, tzn. wy-
rażone za pomocą określeń takich jak: „należy/nie należy postąpić w 
sposób…” lub „powinno/nie powinno się czynić…”; 

•  normy sformułowane jako zdania oznajmujące zawierające 
komunikaty na temat akceptowanego lub nieakceptowanego stanu 

                                                 
15 T. Czeżowski, Filozofia na rozdrożu (Analizy metodologiczne), op. 

cit., s. 122.  
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rzeczy: „w sytuacji X postępuje się tak a tak” lub „kto w sytuacji X 
czyni Y podlega sankcji Z” 16. 

Powyższa klasyfikacja stanowi podstawę do rozróżnienia 
szczególnie nas interesujących norm moralnych i prawnych. Nie są 
one oczywiście jedynymi rodzajami norm, jakie regulują egzystencję 
jednostek i zbiorowości ludzkich. Obok nich występują również 
unormowania o charakterze religijnym (obowiązujące wyznawców 
danej religii), profesjonalnym (dotyczące przedstawicieli danego 
zawodu), estetycznym (nawiązujące do podzielanego we wspólnocie 
kanonu piękna), etc. Znawcy przedmiotu, badając ich specyfikę oraz 
zachodzące między nimi relacje, wypracowali szereg różnorodnych 
sposobów ich kategoryzowania. Wielu z nich ważne miejsce i rolę 
przypisuje kategorii norm prawnych. Jak stwierdza R. Tokarczyk: 
„do klasycznych zagadnień komparatystyki humanistycznej zaliczyć 
trzeba rozważania o rodzajach norm społecznych i ich miejscu, jakie 
wśród nich zajmują normy prawne […] Znane są klasyfikacje norm 
społecznych na autonomiczne i heteronomiczne, zasadnicze i celo-
wościowe […] świeckie i religijne, prawne i pozaprawne […] Usy-
tuowanie norm prawnych wśród innych norm społecznych wymaga 
rozległych studiów porównawczych”17. Na podstawie komparaty-
stycznych rozważaniach T. Czeżowskiego możemy wnioskować, że 
„normy w postaci zdań powinnościowych występują jako normy 
moralne, postać zdania oznajmującego jest zwykłą formą normy 
prawnej”18.  

Zespół legalnie ustanowionych norm prawnych konstytuuje 
obowiązujący w danej wspólnocie porządek prawny. W refleksji 
Filozofa zaakcentowany fakt, iż system norm prawa jest tworem 
dynamicznym, podlegającym permanentnej transformacji i związa-
nym z nią rozrostem. Ma to swoje konsekwencje dla realnych dzia-
łań obywateli, którzy stale muszą dostosowywać swoją aktywność 
do zmian zachodzących w obszarze prawa. Jak wiemy, nie zawsze 
                                                 

16 T. Czeżowski, Dwojakie normy [w:] Smoczyński P. (red.), Tadeusz 
Czeżowski. Pisma z etyki i teorii wartości, op. cit., s. 144. 

17 R. Tokarczyk, Komparatystyka prawnicza, Zakamycze, Kraków 
2000, s. 62. 

18 T. Czeżowski, Dwojakie normy [w:] Smoczyński P. (red.), Tadeusz 
Czeżowski. Pisma z etyki i teorii wartości, op. cit., s. 144. 
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ich reakcje są zgodne z zaleceniami ustawodawcy. Stąd różnice, 
jakie na co dzień możemy obserwować, pomiędzy „tym, co jest” a 
„tym, co być powinno” na terenie prawnej sfery życia zbiorowego. 
„Każdy system prawa pozytywnego rozbudowuje się […] Normy 
prawa, co prawda, nie są w pełni przestrzegane, prawo bywa łamane 
[…] w takich przypadkach normy […], pozostają zdaniami praw-
dziwymi w systemie (<<formalnie>>), przestają być prawdziwe w 
modelu (<<materialnie>>), a dane społeczeństwo jest tylko modelem 
przybliżonym danego systemu prawnego”19, który w ten sposób nie 
w pełni chroni cenne dla danej wspólnoty wartości – na przykład 
wolność, równość czy sprawiedliwość. W kontekście rozważań nad 
systemem prawa oraz aksjologii T. Czeżowskiego interesowała 
szczególnie kwestia sprawiedliwości, zatem w tym miejscu tej war-
tości poświęcimy naszą uwagę.  

 
5. Sprawiedliwość jako wartość i cnota w postępowaniu 
człowieka 

Sprawiedliwość jako wartość społeczna frapowała filozofów 
właściwie od początków filozoficznego namysłu nad kondycją czło-
wieka w świecie oraz znaczeniem wartości konstytutywnych dla jego 
bytowania20. Problem istoty sprawiedliwości, jej praktycznej realiza-
cji we wszelkich poczynaniach ludzkich stanowi temat wielu po-
wszechnie znanych dzieł filozoficznych, których autorzy proponują 
najrozmaitsze sposoby rozumienia i kategoryzowania interesującej 
nas wartości. Tutaj zatem nie będzie celowym szczegółowa ich ana-
liza. Należy jednak podkreślić, że bez względu na różnice jakie wy-
stępują w rozpowszechnionych filozoficznych teoriach sprawiedli-
wości, współcześnie „sprawiedliwość jest wartością, której publicz-
nie nikt nie kwestionuje. Również przekonanie o niezbędności jej 
przestrzegania jest niepodważalne”21. Postulat ten dotyczy zarówno 
                                                 

19 T. Czeżowski, Dwojakie normy [w:] Smoczyński P. (red.), Tadeusz 
Czeżowski. Pisma z etyki i teorii wartości, op. cit., s. 146. 

20 Zob. np. R. Tokarczyk, Sprawiedliwość jako naczelna wartość i za-
sada prawa [w:]  M. Szyszkowska (red.), Powrót do prawa ponadustawo-
wego, Wydawnictwo Interlibro, Warszawa 1999, s. 182-190. 

21 M. Szyszkowska, Filozoficzne interpretacje prawa, Wyższa Szkoła 
Handlu i Prawa, Warszawa 1999, s. 83. 
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ciała ustawodawczego, jak i całej władzy oficjalnej, mającej w da-
nym społeczeństwie stać na straży sprawiedliwości. 

Zgodnie z tematem sygnalizowanym w tytule niniejszego arty-
kułu, na potrzeby naszych rozważań przyjmiemy najbardziej ogólne 
rozumienie sprawiedliwości rozpatrywane w kontekście dziedziny 
prawa. Według encyklopedycznej definicji sprawiedliwość dzisiaj 
kojarzy się przede wszystkim z aktywnością podejmowaną w ramach 
publicznej sfery życia i najczęściej charakteryzuje się ją jako „cechę 
decyzji w procesie stosowania prawa, która jest zgodna z obowiązu-
jącym prawem, podjętą przez kompetentny organ zgodnie z ustaloną 
procedurą”22. Trzeba jednakże podkreślić, iż zdaniem niektórych 
uczonych aktualne realia życia zbiorowego dają asumpt przede 
wszystkim do refleksji wokół uchybień i naruszeń sprawiedliwości 
oraz najdalej idących społecznych konsekwencji takiego stanu rze-
czy. Jak stwierdza M. Szyszkowska: „czasy współczesne niosą ze 
sobą dramatyczne doświadczenia niesprawiedliwości […] Tkwią w 
nas, jak się zdaje, nieograniczone możliwości działań niesprawiedli-
wych. Wyrażają się one przede wszystkim w rozmaitych postaciach 
fanatyzmu z terroryzmem włącznie. Problem sprawiedliwości zaczy-
na być jednak zagmatwany, niejeden bowiem akt przemocy czy wo-
jennej agresji wyrasta właśnie z poczucia sprawiedliwości tych, któ-
rzy dokonują owych czynów”23. 

T. Czeżowski, w ramach swoich rozważań aksjologicznych, 
posługuje się terminem „sprawiedliwości jurydycznej”. Według nie-
go, ten aspekt interesującej nas wartości należy rozpatrywać na grun-
cie klasycznych sposobów rozumienia sprawiedliwości jako cnoty 
człowieka. Może ona być rozmaicie interpretowana. Jak wiemy, 
zgodnie z najbardziej rozpowszechnionymi koncepcjami, sprawie-
dliwie czynią jednostki, które: 

• każdemu dają tyle samo; 
• każdego traktują stosownie do jego zasług; 
• każdemu dają według wyników jego pracy; 
• każdego wspierają według jego potrzeb. 

                                                 
22 Mała encyklopedia PWN, op. cit., s. 823. 
23 M. Szyszkowska, Filozoficzne interpretacje prawa, op. cit., s. 148. 
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Wskazując relacje występujące pomiędzy różnorodnymi (wy-
żej wskazanymi) postaciami sprawiedliwości a sprawiedliwością 
jurydyczną, autor Filozofii na rozdrożu podkreśla fakt, że nie w każ-
dych okolicznościach są one tożsame. „Sprawiedliwość jurydyczna 
obejmuje odmiany cnoty sprawiedliwości w tym sensie, iż każda z 
nich może znaleźć zastosowanie w sprawiedliwości jurydycznej jako 
jej treść konkretna, ale z drugiej strony sprawiedliwość jurydyczna 
[…] może okazać się niezgodna z jedną czy drugą z tamtych odmian 
sprawiedliwości”24, o czym świadczą częste przypadki decyzji admi-
nistracyjno-prawnych, które wydane są co prawda w zgodzie z obo-
wiązującymi przepisami, lecz jednocześnie ewidentnie odbiegają od 
wskazań płynących ze sfery aksjologii czy też etyki. Dodajmy, że 
często zaprzeczają one także zasadom ekonomii, logiki bądź po pro-
stu zdrowego rozsądku25.  

 
Zakończenie 
Dziedzina prawa jest fundamentalną sferą kultury przesadzają-

cą o kształcie stosunków społecznych oraz funkcjonowaniu podmio-
tów w nich uczestniczących. Jednakże „obok prawa zawsze istniały i 
istnieją inne systemy norm regulujących zachowanie się ludzi. Są 
obecne w każdej społeczności ludzkiej systemy moralne, które po-
zwalają odróżniać dobro od zła […] Prawo nie było nigdy, nie jest i 
nie będzie jedynym systemem norm, według których ludzie powinni 
postępować”26. Porządek unormowań prawnych, odseparowany od 
systemu aksjologii i etyki danej zbiorowości, nie zabezpieczy naj-
istotniejszych wartości społecznych i sprawi, iż owa zbiorowość 
pozostanie – jak dowodził T. Czeżowski – jedynie przybliżonym 
modelem wyidealizowanego systemu prawa. 

                                                 
24 T. Czeżowski, Paradoks wolności (1) [w:] T. Czeżowski, Pisma z 

etyki i teorii wartości, op. cit., s. 188. 
25 Dobrą egzemplifikacją takiej sytuacji jest przypadek skazania 

wyrokiem sądowym dyrektora więzienia za uiszczenie grzywny w imieniu 
osoby ukaranej przez wymiar sprawiedliwości za kradzież batonika o 
wartości 99 groszy. 

26 A. Łopatka, Prawo natury a świadomość prawna [w:] M. Szyszkow-
ska (red.), Powrót do prawa ponadustawowego, Wydawnictwo Interlibro, 
Warszawa 1999, s. 110. 
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Streszczenie 
Celem artykułu jest próba interpretacji wybranych fragmentów 

aksjologicznej refleksji T. Czeżowskiego w kontekście problematyki 
prawa, norm oraz wartości, jakie mają być przez prawo zabezpieczane. 
Artykuł podzielony jest na dwie części. W pierwszej z nich autorka 
analizuje problematykę prawa i moralności oraz zachodzących między 
nimi relacji na przestrzeni rozwijającej się kultury ludzkiej. W drugiej 
części scharakteryzowane są poglądy T. Czeżowskiego na temat zasad-
niczych sposobów klasyfikowania norm społecznych (norm prawnych i 
moralnych) oraz zagadnienia sprawiedliwości ujmowanej jako jedna z 
najistotniejszych wartości i cnót społecznych. Przedstawione są tutaj 
również refleksje T. Czeżowskiego wokół społeczeństwa dysponujące-
go systemu prawa stale powiększającego się w wyniku ustanawiania 
nowych norm. 

 
Summary 
Law in Tadeusz Czeżowski's axiological reflection 
The aim of this article is to attempt to interpret the selected 

fragments of T. Czezowski axiological reflection in the context of 
problems law, norms and values to be protected by law. The article is 
divided in two parts. In the first, the author analyzes the problems of 
law and morality and the relationship between them in the context 
the growing culture. In the second part characterized T. Czezowski 
opinions on the essential ways of classifying social norms (legal and 
moral norms), and issues of justice understood as one of the most 
important values and social virtues. Presented here are the reflections 
T. Czezowski about society which has a system of law constantly 
growing as a result of the establishment of new norms. 
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Justyna Krzywkowska (UWM) 
 

Wolność sumienia i religii - ochrona w prawie polskim 
 

Wstęp 
Wolność sumienia i religii jest jednym z podstawowych praw 

człowieka, które przysługuje niezależnie od miejsca pobytu, za-
mieszkania czy przynależności państwowej. Konstytucyjnie zagwa-
rantowana każdemu człowiekowi wolność sumienia i religii jest fun-
damentem wszelkich wyznaniowych unormowań prawa polskiego1. 
Umożliwia ona pełny osobowy rozwój człowieka i dlatego uznaje się 
ją za jedną z podstawowych wolności. Wolność sumienia i religii 
wiąże się ściśle z innymi prawami wolnościowymi takimi jak: wol-
ność słowa, myśli, stowarzyszeń czy zgromadzeń2.  

Ochrona wolności sumienia i religii realizowana jest w Polsce 
na gruncie różnych gałęzi prawa, m.in. karnego, cywilnego oraz 
administracyjnego.  

 
1. Charakterystyka źródeł polskiego prawa wyznaniowego 
Istnieje wiele norm za pomocą których państwo wyraża swój 

stosunek do zjawiska religijności. Normy te wchodzą w zakres róż-
nych gałęzi prawa. Najwięcej zagadnień związanych z wolnością 
sumienia i religii wchodzi w zakres prawa administracyjnego (regu-
lacje dotyczące zrzeszania się, kompetencje i struktura administracji 
wyznaniowej, przepisy o zbiórkach publicznych); prawa rodzinnego 
(regulacje odnoszące się do zawierania małżeństwa cywilnego w 
formie wyznaniowej); prawa karnego (przestępstwa przeciwko wol-
ności sumienia i wyznania) i prawa podatkowego (normy odnoszące 
się do zasad opodatkowania kościelnych osób prawnych oraz osób 
duchownych). Przy interpretacji tych norm należy brać pod uwagę 
specyfikę gałęzi prawa, do których należą. Do czynników mających 
                                                 

1 Konstytucja RP, art. 53 ust. 1: „Każdemu zapewnia się wolność su-
mienia i religii”. 

2 Unormowania odnoszące się do tej wolności usytuowano w rozdziale 
drugim Konstytucji, czyli wśród innych norm odnoszących się do wolności, 
praw i obowiązków człowieka i obywatela.  
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wpływ na treść norm wyznaniowych3 możemy zaliczyć: skład społe-
czeństwa pod względem wyznaniowym, postulaty wspólnot religij-
nych, związek religii z kulturą narodową. 

Wśród źródeł prawa wyznaniowego wyróżniamy te akty nor-
matywne, które odnoszą się do wszystkich kościołów i innych 
związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej, jak rów-
nież te akty normatywne dotyczące poszczególnych kościołów i in-
nych związków wyznaniowych (w tym tzw. ustawy indywidualne). 
Charakterystyczne dla systemu źródeł polskiego prawa wyznaniowe-
go są dwustronne umowy zawierane pomiędzy kompetentnymi orga-
nami władzy państwowej i kompetentnymi organami władzy kościo-
łów i innych związków wyznaniowych.  

Odniesienia światopoglądowe znajdujemy już w preambule do 
Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, która w swej treści wyraża 
aksjologiczne podstawy przyjęte przez ustawodawcę, stanowiące 
wytyczne ukierunkowujące interpretację i stosowanie przepisów 
ustawy zasadniczej4. Najważniejsze przepisy z zakresu prawa wy-
znaniowego zostały zgrupowane w dwa artykuły: art. 25, który za-
wiera unormowania dotyczące sytuacji prawnej związków wyzna-
niowych oraz ich relacji z państwem oraz art. 53 poświęcony głów-
nie wolności sumienia i religii w wymiarze indywidualnym. W usta-
wie zasadniczej także wiele innych przepisów odnosi się do wolności 
sumienia i religii5. 

Bezpośrednio stosowane są ratyfikowane umowy międzynaro-
dowe, chyba że ich stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy 

                                                 
3 Normy, które całościowo lub fragmentarycznie określają prawa i 

obowiązki związane z wyznawaniem wiary lub posiadaniem przekonań 
areligijnych. 

4 „(…) my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, za-
równo wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra 
i piękna, jak i nie podzielający tej wiary (…)”. A. Mezglewski, H. Misztal, 
P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2008, s. 46. „Konstytucja jest 
najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej”, a jej przepisy stosuje się 
bezpośrednio, chyba że sama stanowi inaczej (art. 8 Konstytucji). 

5 Np. art. 5, 12-14, 24-25, 30-32, 35, 45, 47-48, 51, 53-54, 58, 60, 64-
68, 70, 73, 77, 79-80, 83-85, 87, 104, 108, 130, 151, 177, 188, 191 ust. 1 pkt 
5 i ust. 2, 208, 213, 228 ust. 3 czy art. 233. 
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(art. 91 ust. 1 Konstytucji). Umowa ratyfikowana za uprzednią zgodą 
wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli przepi-
sów tej ustawy nie da się pogodzić z postanowieniami umowy (art. 
91 ust. 2 Konstytucji). Ten tryb ratyfikacji wymagany jest w odnie-
sieniu do umów dotyczących praw człowieka, w tym prawa do wol-
ności sumienia i religii (art. 89 ust. 1 pkt 2 Konstytucji). Konkordat 
między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską został podpisa-
ny 28 lipca 1993 roku i ratyfikowany 23 lutego 1998 roku6. Konkor-
dat dotyczy sytuacji Kościoła katolickiego i jego wiernych, ale z 
uwagi na zasadę równouprawnienia kościołów i innych związków 
wyznaniowych (art. 25 ust. 1 Konstytucji) mają znaczenie również 
dla innych legalnie działających wspólnot religijnych. Istnieje wiele 
innych ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych, 
które dotyczą ochrony prawa do wolności myśli, sumienia i religii 
wolności: art. 9 i 14 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka7, art. 
18, 24 i 26 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Poli-
tycznych8, art. 13 ust. 3 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodar-
czych, Społecznych i Kulturalnych9. 

W ramach systemu ONZ przyjęte zostały m.in. Konwencja z 
25 czerwca 1958 r. dotycząca dyskryminacji w zakresie zatrudnienia 
i wykonywania zawodu10, Konwencja z 15 grudnia 1960 r. w spra-

                                                 
6 Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318. Przepisy art. 10 Konkordatu weszły 

w życie 15.11.1998 r., gdy dokonano odpowiednich nowelizacji ustaw, w 
Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oprócz formy już istniejącej, dodano 
przepis przewidujący możliwość zawarcia małżeństwa przed duchownym 
(art. l § 2-3). 

7 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 
przyjęta przez Radę Europy 4.11.1950 r., ratyfikowana przez Polskę 
15.12.1992 r. Należy pamiętać, że w Protokole Nr l do tej Konwencji (przy-
jętym 20.03.1952 r., ratyfikowanym przez Polskę 26.07.1994 r.) uznano 
prawo rodziców do określania kierunku wychowania dzieci zgodnie z wła-
snymi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi 

8 Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167. Ratyfikowany przez Polskę 
3.07.1977 r. 

9 Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169. Ratyfikowany przez Polskę także 
3.07.1977 r. 

10 Dz. U. z 1961 r. Nr 42, poz. 218. 
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wie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty11. Ponadto 
zgodnie z art. 6 Traktatu Akcesyjnego12, podpisanego w Atenach w 
dniu 16 kwietnia 2003 r., Unia opiera się m.in. na zasadach posza-
nowania praw człowieka i podstawowych wolności, a ciężkie i trwa-
łe naruszenie tych zasad przez państwo członkowskie może być po-
wodem zawieszenia w stosunku do takiego państwa niektórych praw 
wynikających z tego Traktatu (art. 7). Postanowienia dotyczące wol-
ności sumienia i religii zawierają także akty niepodlegające ratyfika-
cji, czyli deklaracje i rezolucje organizacji międzynarodowych. Co 
prawda nie mogą być traktowane jako źródła polskiego prawa po-
wszechnie obowiązującego, jednak ich wpływ na prawo krajowe jest 
bardzo duży. Należy w tym miejscu wymienić chociażby art. 18 
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, proklamowanej przez 
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 10 grudnia 
1948 r., Deklarację z 25 listopada 1981 r. w sprawie wyeliminowania 
wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji opartych na religii lub 
przekonaniach, Deklaracja z 18 grudnia 1992 r. w sprawie praw osób 
należących do mniejszości narodowych lub etnicznych, religijnych i 
językowych. 

Spośród ustawodawstwa zwykłego obowiązującego w Polsce 
na pierwszym miejscu należy wymienić ustawę z 17 maja 1989 r. o 
gwarancjach wolności sumienia i wyznania, która to ustawa ma cha-
rakter swego rodzaju ustawy generalnej, odnosząc się do wierzących 
wszystkich wyznań oraz związków wyznaniowych w ogólności. 
Zawiera ona osobne przepisy dotyczące rejestrowania kościołów i 
innych związków wyznaniowych oraz regulacji spraw majątkowych 
tych związków wyznaniowych, w odniesieniu do których kwestia ta 
nie została całościowo unormowana w odrębnym akcie normatyw-
nym. Następnie istnieją ustawy regulujące w sposób indywidualny 
sytuację prawną poszczególnych związków wyznaniowych (tzw. 
ustawy indywidualne). Ich celem jest uwzględnienie specyfiki wyni-
kającej z reguł (doktrynalnych, liturgicznych itp.) przyjmowanych 
przez konkretną grupę religijną, przy zachowaniu jednak fundamen-
talnej zasady równouprawnienia kościołów i innych związków wy-

                                                 
11 Dz. U. z 1964 r. Nr 40, poz. 268. 
12 Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864. 
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znaniowych13. W Polsce istnieje 15 związków wyznaniowych uzna-
nych na podstawie odrębnych ustaw: Wschodni Kościół Staroobrzę-
dowy, Muzułmański Związek Religijny, Karaimski Związek Religij-
ny, Kościół Katolicki, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, 
Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko -
Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Pol-
skokatolicki, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Chrze-
ścijan Baptystów, Kościół Starokatolicki Mariawitów, Kościół Kato-
licki Mariawitów, Kościół Zielonoświątkowy oraz Związek Gmin 
Wyznaniowych Żydowskich. 

Istnieją także ustawy normujące jedynie określone kwestie zwią-
zane z działalnością grup religijnych oraz niektóre prawa i obowiązki 
poszczególnych osób, mające związek z wyznawaniem wiary, m.in. 
ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych (1959), kodeks cywilny 
(1964), ustawa prawo o stowarzyszeniach (1989); ustawa prawo o 
zgromadzeniach (1990); ustawa o systemie oświaty (1991); ustawa o 
ochronie danych osobowych (1997). Unormowania zawarte w tych 
ustawach „nakładają się” niekiedy na regulacje ustawy o gwarancjach 
wolności sumienia i wyznania bądź też ustaw indywidualnych. Szcze-
gólną kategorię w tej grupie stanowią ustawy dotyczące działalności 
osób duchownych. Stanowią one istotną gwarancję, że wynikająca z 
naturalnego prawa do wolności religijnej możliwość wyboru stanu du-
chownego i zakonnego nie będzie się wiązać z nieuzasadnionymi uciąż-
liwościami (np. sytuacja duchownego jako świadka w odniesieniu do 
faktów, o których dowiedział się na spowiedzi).  

Kolejną grupą źródeł polskiego prawa wyznaniowego stanowią 
rozporządzenia dotyczące sytuacji prawnej związków wyznanio-
wych14. Wśród najważniejszych należy wymienić: w sprawie warun-
ków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszko-
lach i szkołach (MEN 1992); w sprawie rejestru kościołów i innych 
                                                 

13 Jeśli sytuacja prawna konkretnego związku wyznaniowego została 
określona w ustawie indywidualnej, nie stosuje się do niego części przepi-
sów ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. 

14 Rozporządzenia są aktami wykonawczymi do ustawy o gwarancjach 
wolności sumienia i wyznania lub też ustaw regulujących różne kwestie 
szczegółowe związane z działalnością grup religijnych i obowiązki po-
szczególnych osób mające związek z wyznawaniem wiary. 
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związków wyznaniowych (MSWiA 1999); w sprawie szczegóło-
wych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług 
religijnych w zakładach karnych i aresztach śledczych (MS 2003).  

W nielicznych przypadkach kwestie mające związek z wolno-
ścią sumienia i religii mogą zostać unormowane w aktach prawa 
miejscowego. Zgodnie z art. 94 Konstytucji do ich wydawania 
uprawnione są organy samorządu terytorialnego oraz terenowe orga-
ny administracji rządowej, działające na podstawie i w granicach 
upoważnień zawartych w ustawie – ustanowione w ten sposób akty 
obowiązują na obszarze działania organów, od których pochodzą15.  

 
2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres art. 53 Konstytucji RP 
Analizując zakres podmiotowy regulacji przewidzianej w art. 

53 Konstytucji możemy określić następujących odbiorców konstytu-
cyjnych gwarancji wolności sumienia i religii:  

- każdy człowiek (art. 53 ust. 1), ponieważ źródłem wolności 
sumienia i religii nie jest wola ustawodawcy, ale zakorzeniona w 
prawie naturalnym „godność osoby ludzkiej”, o czym mowa w art. 
30 Konstytucji,  

- rodzice w zakresie wychowania dzieci zgodnie ze swymi 
przekonaniami (art. 53 ust. 3) oraz dzieci w zakresie korzystania z 
wychowania i nauczania moralnego i religijnego (art. 53 ust. 3 łącz-
nie z art. 48 ust. 1 Konstytucji). 

- kościoły i inne związki wyznaniowe w zakresie nauczania re-
ligii w szkole (art. 53 ust. 4). Sytuacja prawna kościołów i związków 
wyznaniowych, których religia może być przedmiotem edukacji 
szkolnej może być uregulowana w formie umowy międzynarodowej, 
jaką jest konkordat, ustawy zwykłej lub rejestracji w trybie admini-
stracyjnym. 

Zakres przedmiotowy art. 53 obejmuje zarówno wolność su-
mienia, jak i wolność religii. Przez pojęcie wolność sumienia rozu-

                                                 
15 Możliwości normowania w aktach prawa miejscowego kwestii mają-

cych znaczenie dla praktycznej realizacji wolności sumienia i religii, np. 
uchwałą rady gminy wyłączono możliwość usytuowania punktów sprzeda-
ży napojów alkoholowych w okolicy kościołów bądź innych obiektów kultu 
religijnego. 
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mie się wolność człowieka w zakresie wewnętrznym, w którą prawo 
pozytywne (stanowione) nie może wkraczać. Istota wolności sumie-
nia polega na możliwości swobodnego wyboru przekonań zarówno 
religijnych, jak i areligijnych. Zakres wolności religii został określo-
ny w art. 53 ust. 2 Konstytucji i obejmuje aspekt pozytywny (wol-
ność do działania) oraz aspekt negatywny (wolność od przymusu). 
Wolność do działania polega na uzewnętrznianiu przekonań religij-
nych w życiu prywatnym i publicznym. Konstytucja RP z 2 kwietnia 
1997 roku wylicza sposoby uzewnętrzniania przez człowieka swych 
przekonań: uprawianie kultu, modlitwa, uczestniczenie w obrzędach, 
praktykowanie, nauczanie, posiadanie świątyń i innych miejsc kultu, 
korzystanie z pomocy religijnej przez osoby wierzące tam, gdzie się 
znajdują, prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi 
przekonaniami, nauczanie religii w szkole16.  

Natomiast wolność od przymusu polega na wolności od przy-
musu w uzewnętrznianiu lub nieuzewnętrznianiu swych przekonań 
religijnych: zakaz zmuszania do udziału lub zmuszania do po-
wstrzymywania się od udziału w praktykach religijnych; nauczanie 
religii w szkołach ma być zorganizowane w sposób, który nie naru-
sza wolności sumienia i religii innych osób; zakaz zobowiązywania 
przez organy władzy publicznej do ujawniania swojego światopoglą-
du, przekonań religijnych lub wyznania. Wolność religijna nie jest 
prawem absolutnym czyli takim, które nie podlega jakimkolwiek 
ograniczeniom. Reguluje to art. 53 ust. 5 Konstytucji. Ograniczenie 
korzystania z prawa do wolności religijnej mogą zostać wprowadzo-
ne wyłącznie w drodze uchwalenia ustawy i decyzja ta musi wynikać 
jedynie z konieczności ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku 
publicznego, zdrowia i moralności oraz wolności i praw innych 
osób17. 

 
3. Dochodzenie przestrzegania gwarantowanych konstytu-

cyjnie wolności i praw 
Zgodnie z art. 77 ust. 2 Konstytucji RP „Ustawa nie może ni-

komu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności 

                                                 
16 Katalog ten ma charakter otwarty. 
17 Wyliczenie to ma charakter wyczerpujący. 
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lub praw”. Każdemu przysługuje prawo do sądu, czyli prawo do 
sprawiedliwego rozpatrzenia jego spraw przez niezawisły sąd.  

Kolejnym generalnym środkiem ochrony wolności i praw z któ-
rego można skorzystać w sytuacji naruszenia tej wolności przez organy 
władzy publicznej jest prawo wystąpienia do Rzecznika Praw Obywa-
telskich (art. 80 Konstytucji)18. Wniosek kierowany do RPO jest „wolny 
od opłat, nie wymaga zachowania szczególnej formy, lecz powinien 
zawierać oznaczenie wnioskodawcy oraz osoby, której wolności i praw 
sprawa dotyczy, a także określać przedmiot sprawy”19. 

Istnieje prawna możliwość złożenia skargi do Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (art. 34-35 Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka). Przed ETPC można skarżyć tylko Pań-
stwo-Stronę Konwencji, nie zaś osobę prywatną czy instytucję pań-
stwową. Wnoszący skargę ma obowiązek wyczerpania krajowych 
środków odwoławczych. Należy wskazać, jakie prawo gwarantowa-
ne przez Konwencję zostało naruszone działaniem lub zaniechaniem 
władzy publicznej.  

Ponadto w prawie polskim istnieją rozwiązania chroniące 
przed naruszeniami dokonywanymi przez prawodawcę (m.in. dzia-
łalność Trybunału Konstytucyjnego), funkcjonują przepisy prawa 
karnego, w których określono przestępstwa przeciwko wolności su-
mienia i wyznania, jak również należy unormowania prawa cywilne-
go, które stanowią o ochronie dóbr osobistych.  

O orzekaniu w sprawach konstytucyjności i legalności aktów 
normatywnych stanowi art. 188 pkt 1-3 Konstytucji. Kontrola kon-
stytucyjności polega na badaniu zgodności określonych przepisów z 
normami konstytucyjnymi, zaś w przypadku kontroli legalności cho-
dzi o zbadanie zgodności określonych przepisów z innymi niż Kon-
stytucja aktami normatywnymi (ustawami, ratyfikowanymi umowa-
mi międzynarodowymi). Wśród podmiotów uprawnionych do ini-
cjowania takiej kontroli znajdują się również kościoły i inne związki 

                                                 
18 Ustawa z dnia 15.07.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. 

U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147). W sprawach dzieci Rzecznik współpracuje z 
Rzecznikiem Praw Dziecka (Ustawa z dnia 6.01.2000 r. o Rzeczniku Praw 
Dziecka, Dz. U. z 2000 r. Nr 6, poz. 69).  

19 Art. 10 ustawy o RPO. 
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wyznaniowe (art. 191 ust. 1 pkt 5 Konstytucji), które mogą składać 
wnioski do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania kolizji 
między uprawnieniami wspólnot religijnych do realizacji swoich 
potrzeb a zapisami, które wynikają np. z konkretnej ustawy. Orze-
czenia TK wywołują skutki erga omnes – wadliwe przepisy tracą 
moc obowiązującą, natomiast w odniesieniu do jednostki stanowią 
podstawę do wznowienia postępowania, uchylenia decyzji, jeżeli na 
podstawie wadliwych przepisów wydano prawomocne orzeczenie 
sądowe lub ostateczną decyzję administracyjną.  

Natomiast zgodnie art. 188 pkt 5 Konstytucji RP prawo wnie-
sienia skargi konstytucyjnej posiada każdy (osoba fizyczna, osoba 
prawna), którego konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszo-
ne w konsekwencji ostatecznego orzeczenia, wydanego przez sąd lub 
organ administracji publicznej, na podstawie ustawy lub innego aktu 
normatywnego (art. 79 ust. 1 Konstytucji). Przedmiotem takiej skargi 
może być również naruszenie wolności sumienia i religii. Przedmio-
tem skargi konstytucyjnej może być wyłącznie akt normatywny 
(ustawa, rozporządzenie, itd.). Skarga konstytucyjna jest wolna od 
opłaty sądowej, ale dla skarżącego sporządzić ją może wyłącznie 
adwokat lub radca prawny.  

Przestępstwa naruszające wolność zagwarantowaną w art. 53 
Konstytucji zostały zgrupowane w rozdziale XXIV Kodeksu karnego 
„Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania” (art. 194-
196). Wszystkie przestępstwa określone w rozdziale XXIV Kodeksu 
karnego mają charakter występków – sankcje za ich popełnienie są 
stosunkowo łagodne i obejmują: grzywnę, karę ograniczenia wolno-
ści albo karę pozbawienia wolności do lat 2 (zob. art. 7 Kodeksu 
karnego). Ścigane są z oskarżenia publicznego (tzw. przestępstwa 
ścigane z urzędu) i mogą być popełnione tylko umyślnie – od spraw-
cy wymagany jest więc zamiar popełnienia przestępstwa (zob. art. 9 
§ 1 Kodeksu karnego). Przestępstwa te mogą być popełnione przez 
każdego, a nie tylko przez osoby spełniające określone kryteria.  

Do katalogu przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyzna-
nia dyskryminacja religijna (wyznaniowa); złośliwe przeszkadzanie w 
wykonaniu aktu religijnego; złośliwe przeszkadzanie pogrzebowi, uro-
czystościom lub obrzędom żałobnym; obraza uczuć religijnych (pu-
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bliczne znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca przeznaczo-
nego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych).  

Zgodnie z art. 194 Kodeksu karnego karze podlega ten, „kto 
ogranicza człowieka w przysługujących mu prawach ze względu na 
jego przynależność wyznaniową albo bezwyznaniowość”. Motywem 
działania sprawcy przestępstwa dyskryminacji religijnej ma być 
przynależność wyznaniowa lub bezwyznaniowość pokrzywdzone-
go20. Art. 195 § l Kodeksu karnego stanowi o odpowiedzialności 
tego, „kto złośliwie przeszkadza publicznemu wykonywaniu aktu 
religijnego kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulo-
wanej sytuacji prawnej”. Przedmiotem ochrony jest w tym przypad-
ku prawo ludzi wierzących do niezakłóconego uczestniczenia w ob-
rzędach religijnych (w nabożeństwie czy procesji), zgodnie z zasa-
dami swego wyznania, natomiast przedmiotem odpowiedzialności 
jest przeszkadzanie, a więc działanie, które stwarza rzeczywiste 
utrudnienia w realizacji aktu religijnego. Analizowany przepis obej-
muje jednak ochroną również indywidualne akty religijne, byleby 
były one wykonywane publicznie (jak np. modlitwa przy przydroż-
nym krzyżu). Przestępstwo złośliwego przeszkadzania pogrzebowi, 
uroczystościom lub obrzędom żałobnym różni się od poprzedniego 
przedmiotem działania sprawcy oraz brakiem wymogu publicznego 
wykonywania obrzędu. Przedmiotem działania sprawcy są w tym 
przypadku: pogrzeb, uroczystości bądź obrzędy żałobne, a więc 

                                                 
20 M. Makarska, Przedmiot przestępstwa dyskryminacji ze względu na 

przynależność wyznaniową albo bezwyznaniowość w kodeksie karnym z 
1997 r., [w:] Ecclesia et status. Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy 
naukowej Profesora Józefa Krukowskiego, red. A. Dębiński, K. Orzeszyna, 
M. Sitarz, Lublin 2004, s. 731. „Przykładowo można wymienić prawa 
związane z wykonywaniem aktów kultu i innych sposobów uzewnętrzniania 
przez człowieka swojego wyznania, bierne i czynne prawa wyborcze, prawo 
do prowadzenia działalności gospodarczej, kulturalnej, charytatywnej, pra-
wo do korzystania z usług publicznych i prywatnych, prawa ze stosunku 
pracy, prawo do zakładania stowarzyszeń, prawo do zawierania umów cy-
wilnoprawnych.” Także M. Makarska, Przestępstwa przeciwko wolności 
sumienia i wyznania w Kodeksie karnym z 1997 r., Lublin 2005. 
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czynności wykonywane w celu stosownego pochowania zwłok ludz-
kich; mogą to być także obrzędy świeckie.  

Zgodnie z art. 196 Kodeksu karnego karze podlega ten, „kto 
obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przed-
miot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wyko-
nywania obrzędów religijnych”. Do znieważenia może dojść przede 
wszystkim poprzez wypowiedź (zarówno w formie ustnej, jak i pi-
semnej), rysunek, dokonanie gestu. Przedmiotem czci religijnej jest 
każdy przedmiot materialny, który jest ściśle związany z oddawa-
niem takiej czci – jako przykłady można podać obrazy i wizerunki 
świętych bądź przedmioty służące do sprawowania kultu religijnego 
(szaty rytualne, przedmioty liturgiczne, krzyż, hostia czy różaniec). 
Za przedmiot czci religijnej należy jednak uznać również Boga i inne 
osoby, którym oddawana jest cześć religijna (Matka Boża, Budda, 
Mahomet itd.), a także dogmaty właściwe danej doktrynie religijnej. 
Zniewaga może być skierowana również przeciwko miejscom prze-
znaczonym do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, jak 
kościoły, kaplice, cerkwie czy synagogi. O popełnieniu przestępstwa 
określonego w art. 196 Kodeksu karnego można mówić w szczegól-
ności wówczas, gdy sprawca działa w celu obrażenia uczuć religij-
nych innych osób (zamiar bezpośredni). W Kodeksie karnym mamy 
także inne przestępstwa mające związek z wolnością sumienia i wy-
znania. W rozdziale XXXII („Przestępstwa przeciwko porządkowi 
publicznemu”) umieszczono przestępstwo publicznego znieważenia 
grupy ludności lub poszczególnej osoby z powodu m.in. przynależ-
ności wyznaniowej albo bezwyznaniowości (art. 257) oraz przestęp-
stwo znieważenia zwłok, prochów ludzkich lub miejsca spoczynku 
zmarłego (art. 262). Art. 119 Kodeksu karnego, umieszczony w roz-
dziale XVI („Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz prze-
stępstwa wojenne”) – przepis ten ustanawia dwa typy przestępstw: 
stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej wobec grupy ludności 
lub poszczególnej osoby z powodu m.in. jej przynależności wyzna-
niowej lub bezwyznaniowości (§ l) oraz publiczne nawoływanie do 
popełnienia takiego czynu (§ 2). Znaczenie dla ochrony uczuć reli-
gijnych mogą posiadać również typy przestępstw, które zostały okre-
ślone w art. 136 Kodeksu karnego (rozdział XVII „Przestępstwa 
przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej”), a w szczególności przestęp-
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stwo znieważenia głowy obcego państwa (§ 3) – przewidzianą w tym 
przepisie ochroną przed znieważeniem objęty jest bowiem również 
papież.  

Także prawo cywilne zapewnia ochronę swobody sumienia 
oraz uczuć religijnych w ramach ochrony dóbr osobistych. Art. 23 
Kodeksu cywilnego do dóbr osobistych zalicza wyraźnie swobodę 
sumienia: „Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, 
wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wize-
runek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twór-
czość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozosta-
ją pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzia-
nej w innych przepisach.” Wyliczenie zawarte w tym przepisie nie 
ma jednak charakteru taksatywnego, do tego rodzaju dóbr należy 
zaliczyć również uczucia religijne. W razie bezprawnego naruszenia 
albo zagrożenia dobra osobistego uprawnionemu służą środki 
ochronne określone w art. 24 Kodeksu cywilnego: 

- żądanie zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono 
bezprawne 

- w przypadku dokonanego naruszenia – żądanie dopełnienia 
czynności potrzebnych do usunięcia skutków tego naruszenia (np. 
złożenie oświadczenia w odpowiedniej formie i treści) 

- żądanie zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub 
zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. 

Zdarza się, że normy postępowania przyjęte w ramach okre-
ślonej religii lub zespołu przekonań pozostają w konflikcie z reguła-
mi ustanowionymi w obowiązujących przepisach. Odmowa wykona-
nia obowiązku nałożonego zgodnie z prawem z powołaniem się na 
przekonania religijne lub moralne określana jest jako „klauzula su-
mienia” lub „sprzeciw sumienia”. We współczesnych państwach 
europejskich możliwość powoływania się na klauzulę sumienia uwa-
żana jest za prawo o charakterze fundamentalnym, którego ograni-
czenie może nastąpić jedynie w sytuacjach wyjątkowych. W polskim 
prawie klauzula sumienia wynika z art. 39 Ustawy o zawodzie leka-
rza i lekarza dentysty z 5 grudnia 1996 roku: „Lekarz może po-
wstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z 
jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z tym że ma obowiązek 
wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego 
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lekarza lub w podmiocie leczniczym oraz uzasadnić i odnotować ten 
fakt w dokumentacji medycznej. Lekarz wykonujący swój zawód na 
podstawie stosunku pracy lub w ramach służby ma ponadto obowią-
zek uprzedniego powiadomienia na piśmie przełożonego.” Klauzula 
nie upoważnia lekarza do powstrzymania się od leczenia pacjenta w 
ogóle, lecz wyłącznie do powstrzymania się od wykonania tych 
świadczeń zdrowotnych, które są niezgodne z jego sumieniem (do-
konanie aborcji w tzw. sytuacji prawnie dopuszczalnej)21. Niestety 
coraz mocniej prezentowane jest stanowisko, że lekarze nadużywają 
prawa do sprzeciwu sumienia. W ocenie Zespołu Ekspertów KEP ds. 
Bioetycznych skorzystać z klauzuli mogą zarówno poszczególni 
pracownicy służby zdrowia (np. odmowa wypisania recepty na 
wczesnoporonne środki antykoncepcyjne), jak i szpitale, które mogą 
zastrzec, że np. w danej placówce nie wykonuje się aborcji. Niestety 
polskie prawo zmusza lekarza odmawiającego dokonania aborcji do 
współuczestnictwa w tym działaniu poprzez zobowiązanie go do 
wskazania pacjentce realnych możliwości uzyskania tego świadcze-
nia u innego lekarza lub w innym podmiocie leczniczym. 

 
Summary 
Freedom of conscience and religion - the protection in the Polish law 
Freedom of conscience and religion is closely connected with 

other libertarian rights such as freedom of speech, thought, associa-
tion and assembly. Freedom of conscience and religion is constitu-
tionally guaranteed and it is protected by appropriate legal means. 
Freedom of conscience, which is beyond the scope of legislator's 
influence mainly includes free choice of religious beliefs. On the 
other hand, freedom of religion includes the right to externalise and 
to manifest own views in a collective or individual, private or public 
view. Freedom of religion may be externaly restricted, especially 
from the state. This article presents various aspects of the protection 
of freedom of conscience and religion, including protection under the 
Polish criminal law. 

 
 

                                                 
21 Podobne prawo przysługuje pielęgniarkom i położnym. 
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Konrad Kozioł (KUL) 
 

Pojęcie godności osoby ludzkiej 
 
Wstęp 
Ostatnio często słyszymy w różnych środowiskach o godności. 

Ktoś jest czegoś godny, a ktoś inny nie jest godzien. Jakieś zdarzenie 
czy działanie jest niegodne lub narusza godność człowieka. Pytanie 
brzmi zatem czym w takim razie jest ta godność, na która często 
powołują się konkretne osoby lub środowiska? Wydawać by się mo-
gło, że odpowiedź jest oczywista. Jednakże nie do końca godność 
jest prawidłowo rozumiana. Faktem jest, że interpretacja tego zagad-
nienia może być dowolna, często szeroka, ale czy prawidłowa? Na te 
pytania warto szukać odpowiedzi i zgłębić znaczenie godności czło-
wieka. Jednocześnie trudno jest w sposób kompleksowy odpowie-
dzieć na pytanie czym właściwie jest ta godność. Jednakże przez 
wiele lat ukształtowało się pojęcie godności, które wywodzi się z 
myśli filozoficznej. Ze względu na specyfikę czasów współczesnych 
przekształciła się ona w pewną kategorię prawną, nad która w szcze-
gólności warto się pochylić. 

 
1. Pojęcie godności  
Godność jest charakterystyczną wartością osoby ludzkiej jako 

człowieka pozostającego w relacjach interpersonalnych. Występuje 
ona  w aspekcie psychologicznym, prawnym, filozoficznym. W ety-
ce oraz przepisach dotyczących praw człowieka zakłada się, że 
człowiek niezależnie od rasy, wieku, religii ma prawo wychowywać 
się w godności, a przede wszystkim ma prawo do samej godności. 
Jest to pojęcie interdyscyplinarne1.  

Godność człowieka stanowi specyficzną wartość osoby ludzkiej. 
Problem godności związany pierwotnie z teologią chrześcijańską stał się 
z czasem osobnym zagadnieniem filozoficznym. Godność każdego 
człowieka odnosi się do jego osobowego istnienia i może być rozpatry-
wana w aspekcie naturalnym i nadprzyrodzonym. W aspekcie natural-

                                                 
1 Encyklopedia Katolicka, Godność, 1989, t. 5, s. 1231. 
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nym godność wyraża zdolność człowieka do wolnego i świadomego 
działania, do rozwoju intelektualnego i moralnego. W aspekcie nadprzy-
rodzonym godność ujawnia uczestnictwo człowieka w rzeczywistości 
transcendentnej, w życiu Osób Bożych. Człowiekowi jako istocie po-
siadającej godność przysługuje pewna autonomia w zakresie wartości i 
sposobu ich realizowania. Sama godność stanowi wartość niereduko-
walną, zakorzenioną w ontycznej strukturze człowieka i jego osobowej 
kondycji. W niej też jest zawarty postulat moralny doskonalenia się 
człowieka i jego samorealizacji w obszarze najwyższych dóbr. Tym 
samym godność ujawnia nadrzędność osoby i jej pozycji wobec 
wszystkich pozostałych bytów stworzonych i związanych z nimi dóbr. 
Ten ostatni aspekt godności został rozwinięty przez etyków o orientacji 
personalistycznej i znalazł swoje praktyczne odniesienie w tzw. normie 
personalistycznej, a więc bezwzględnej powinności afirmowania osób w 
imię ich godności. Teoretyczne podstawy godności sięgają do założeń 
teologicznych, metafizycznych, antropologicznych i etycznych. Każda z 
tych dziedzic zajmuje się innym doświadczeniem godności i sprowadza 
tę wartość do własności transcendentalnej lub kategorialnej osoby, war-
tości ontycznej osoby i jej powiązania z Bogiem i światem osób oraz 
zasady wartości moralnych o charakterze konstytutywnym2. 

Pojęcie godności człowieka jest obecne we wszelkich koncep-
cjach indywidualistycznego pojmowania statusu jednostki i w cza-
sach współczesnych można ją uznać za podstawę i aksjologiczny 
punkt wyjścia tych koncepcji. Dla naszego kręgu cywilizacyjnego 
znajduje ono oparcie w szczególności w filozofii chrześcijańskiej i 
we współczesnej nauce społecznej Kościoła. O godności człowieka 
mówili już sami stoicy, nawiązywał do niej Cycero, a nowożytne 
ujęcie filozoficzne znalazła ona w pracach Immanuela Kanta. W 
obecnych czasach, ze względu na doświadczenia II wojny światowej, 
pojęcie godności człowieka trafiło do międzynarodowych aktów 
prawnych oraz do wielu współczesnych konstytucji. Znalazło też ono 
rozwinięcie w orzecznictwie konstytucyjnym, co okazało się decydu-

                                                 
2 Słownik Katolickiej Nauki Społecznej, Godność człowieka, Warsza-

wa 1993, s. 54-55. 
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jącym czynnikiem w zakresie przekształcenia tej idei filozoficznej w 
kategorię prawną3.  

 
2. Pojęcie godności w Konstytucji RP 
W Konstytucji RP godność nie została zdefiniowana. W nauce 

brak jest jakiejś jednej powszechnie przyjętej jej definicji. Dzieje się 
tak z tego względu, że godność to sfera osobowości konkretyzująca 
się w poczuciu własnej wartości człowieka i w oczekiwaniu szacun-
ku ze strony pozostałych ludzi. Poczucie to jest zmienne, kształtują 
je czynniki zewnętrzne, które są uwarunkowane kulturowo, histo-
rycznie, religijnie oraz czynniki wewnętrzne, cechy psychiki czło-
wieka. W ten sposób ujęta godność ma charakter obiektywny, jest 
cechą przyrodzoną i przysługuje każdemu człowiekowi4. W literatu-
rze konstytucyjnej godność człowieka bywa pojmowana jako "cen-
tralna kategoria systemu prawnego". Godność ta "oznacza, że jed-
nostka jest wyróżniona jako najważniejsza i wzorcowa wartość dla 
innych wartości oraz ich ostateczny sprawdzian"5.  

Pojęcie godności w Konstytucji RP z 1997 r.6 występuje trzy-
krotnie. Po pierwsze odwołanie do godności występuje w preambule: 
”Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konsty-
tucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie 
przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obo-
wiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za 
niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.” W drugim przy-
padku pojęcie godności występuje w drugim rozdziale Konstytucji 
„Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela” w art. 30, 
który brzmi następująco: „Przyrodzona i niezbywalna godność czło-

                                                 
3 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 

2012, s. 90. 
4 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, War-

szawa 2012, s. 210.  
5 K. Complak, Zasada ochrony godności człowieka normatywnym na-

kazem obowiązującym prawodawców i organy stosujące prawo [w:] Wolno-
ści i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, red. L. Wiśniewski, 
Warszawa 2006, s. 7. 

6 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. 
U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483). 
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wieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest 
ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem 
władz publicznych”. W trzecim zaś przypadku dotyczy stanów nad-
zwyczajnych, gdzie art. 233, ust. 1 brzmi, że „Ustawa określająca 
zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w czasie 
stanu wojennego i wyjątkowego nie może ograniczać wolności i 
praw określonych w art. 30 (godność człowieka)…”. 

Należy zaznaczyć, że pojęcie godności jest elementem części 
ideowej polskiej ustawy zasadniczej, ale może także służyć i powin-
no dekodowaniu norm prawnych, w tym też zakazów podejmowania 
określonych działań przez władze publiczne. Konstytucja ma charak-
ter deklaratoryjny i objaśnia w sposób szczególny podstawę obo-
wiązku poszanowania podstawowych praw i obowiązków człowieka. 
Jednakże nie zobowiązuje do tego, by wykładnia art. 30 była doko-
nywana tylko przez pryzmat dalszych przepisów Konstytucji, które 
określają szczególne prawa i obowiązki człowieka i obywatela. Ana-
lizując zdanie drugie cytowanego artykułu należy zwrócić uwagę, że 
godność człowieka obejmuje obszerniejszą treść, która nie znajduje 
się w innych przepisach Konstytucji. Można zatem wysnuć wniosek, 
że ochrona godności ma funkcję uzupełniającą względem przestrze-
gania wyszczególnionych w ustawie zasadniczej konkretnych praw i 
wolności jednostki7. Można stwierdzić, że godność ma ten, kto potra-
fi bronić pewnych uznanych przez siebie wartości, oczekując z tego 
tytułu szacunku ze stronny innych ludzi. Tym samym brakiem god-
ności będzie brak wyznawania podstawowych wartości, w celu uzy-
skania jakichkolwiek osobistych korzyści8. Godność powinno się 
traktować w ujęciu dobra przyrodzonego i niezbywalnego, które 
stanowi źródło wolności i praw człowieka. Uznając godność za do-
bro przyrodzone oznacza, iż z racji urodzenia się człowiekiem, staje 
się on podmiotem wszystkich praw wynikających z jego człowie-
czeństwa. W tym sensie godność człowieka nie jest uzależniona od 
prawodawcy. Niezbywalny charakter godności oznacza brak możno-
ści jej pozbawienia oraz brak możliwości zrzeczenia się jej. Trudno-

                                                 
7 K. Complak, Zasada ochrony godności człowieka.., s. 7. 
8 M. Ossowska, Normy moralne. Próba systematyzacji, Warszawa 

1972, s. 59.  
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ści sprawia określenie potencjalnego zachowania się osoby, której 
działania uznane są za niegodne. Z tego względu władza publiczna 
nie jest w stanie wskazać przesłanek utraty godności9. O godności 
można powiedzieć, iż istnieje niezależnie od subiektywnych wyobra-
żeń jednostki o sobie.  Jest ona nierozerwalnie powiązana z każdą 
istotą ludzką. Nie traci się jej nawet wtedy, gdy starość czy choroba 
sprowadzają człowieka do tzw. stanu wegetatywnego10. 

  
3. Godność w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego 
Godność człowieka zgodnie utrwalanym orzecznictwem Try-

bunału Konstytucyjnego spełnia kilka istotny funkcji. Po pierwsze 
jest pewnego rodzaju łącznikiem pomiędzy Konstytucją, będącej 
aktem prawa pozytywnego, a porządkiem prawnonaturalnym. Po 
drugie stanowi determinantę interpretacji, a także stosowania Kon-
stytucji. Jest również wyznacznikiem systemu, a także zakresu praw 
i wolności człowieka i obywatela oraz podmiotowym prawem jed-
nostki o wyodrębnionej treści prawnej11. Godność człowieka nie 
powinna być rozumiana jako cecha czy zespół praw, które nadawane 
są przez państwo, gdyż jest ona w stosunku do państwa pierwotna, w 
wyniku czego zarazem ustawodawca oraz organy stosujące prawo 
muszą szanować treści, które zawarte są w pojęciu godności przysłu-
gującej człowiekowi12. W konsekwencji wszelakie działania publicz-
ne powinny brać pod uwagę istnienie pewnej sfery autonomii, w 
ramach której człowiek może się w pełni realizować społecznie, a z 
drugiej strony te działania nie mogą prowadzić do tworzenia sytuacji 
prawnych czy faktycznych odbierających jednostce poczucie godno-
ści13. Brak zdefiniowania pojęcia godności, zarówno w samej Kon-
stytucji, a także w orzecznictwie oraz doktrynie prawa, utrudnia w 
pewnym sensie uczynienie z godności samoistnego przedmiotu 

                                                 
9 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej…, s. 212-213..  
10 J. Oniszczuk, Zarys systemu prawa pracy [w:] Tom I, Część ogólna 

prawa pracy, red. K. W. Baran, Warszawa 2010, s. 300. 
11 Wyrok TK z dnia 15 października 2002 r., sygn. akt. SK 6/02, OTK 

ZU Nr 5/A/2002, poz. 65.  
12 Wyrok TK z dnia 4 kwietnia 2001 r., sygn. akt K 11/00, OTK ZU Nr 

3(41)/2001, poz. 54. 
13 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej…, s.211. 
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ochrony prawnej. W praktyce orzeczniczej TK i sądy odwołują się 
do pojęcia godności przy rozpoznawaniu spraw dotyczących innych 
praw gwarantowanych konstytucyjnie lub ustawowo i przez ich pry-
zmat dokonują oceny, czy nastąpiło naruszenie godności14. Trybunał 
Konstytucyjny w zakresie swojego orzecznictwa wyodrębnił dwa 
wymiary konstytucyjnie gwarantowanej godności człowieka. Uznał 
on, że godność człowieka jako wartość transcendentna, a także pier-
wotna wobec innych praw i wolności człowieka, przyrodzona i nie-
zbywalna, towarzyszy człowiekowi zawsze oraz nie powinna być 
naruszona zarówno przez prawodawcę ani inne podmioty. W tym 
znaczeniu człowiek zawsze zachowuje godność i żadne zachowania 
nie są w stanie tej godności go ani pozbawić ani jej naruszyć. W 
drugim znaczeniu godność człowieka jawi się jako dana „godność 
osobowa”, która jest najbliższa temu, co może być określane prawem 
osobistości, obejmującym wartości życia psychicznego człowieka i 
również wszystkie te wartości, które mogą określać podmiotową 
pozycję jednostki w społeczeństwie, składając się, według po-
wszechnie panującej opinii na należny szacunek w stosunku do każ-
dej osoby. W związku z tym tylko godność w tym drugim znaczeniu 
może być przedmiotem naruszenia poprzez zachowanie się innych 
osób czy regulacje prawne15.  

Trybunał Konstytucyjny w związku z systemem wartości wy-
znaczonym przez Konstytucję, uznał, że zasada przyrodzonej i nie-
zbywalnej godności człowieka zajmuje naczelne miejsce w danym 
systemie16. Stwierdził również, że godność osoby ludzkiej może być 
traktowana jako samoistny wzorzec konstytucyjny, w wyniku uzna-
nia art. 30 Konstytucji jako źródła praw podmiotowych, bowiem 
nadanie art. 30 Konstytucji sensu prawa przedmiotowego w sposób 
nieprzekonywujący ograniczać może konstytucyjną ochronę jednost-
ki17. Status człowieka i obywatela został wyznaczony głównie przez 
                                                 

14 Tamże. 
15 Wyrok TK z dnia 5 marca 2003 r., sygn. akt K 7/01, OTK ZU Nr 

3/A/2003, poz. 19.  
16 Wyrok TK z dnia 23 marca 1999 r., sygn. K 2/98, OTK ZU Nr 

3(25)/1999, poz. 38. 
17 Wyrok TK z dnia 15 października 2002 r., sygn. akt SK 6/02, OTK 

ZU Nr 5/A/2002, poz. 65. 
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normy rozdziału II Konstytucji, których podstawą jest przyrodzona i 
niezbywalna godność człowieka. Określają one sferę wolności i praw 
człowieka i obywatela oraz tworzą podstawę do sformułowania kon-
stytucyjnych wolności i praw, które w przypadku naruszenia mogą 
stać się podstawą skargi konstytucyjnej18. Skarga konstytucyjna zo-
stała uregulowana w art. 79 ust. 1 Konstytucji RP, który brzmi, że 
„każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, 
ma prawo, na zasadach określonych w ustawie wnieść skargę do 
Trybunału Konstytucyjnego w sprawia zgodności z Konstytucją 
ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub 
organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach 
lub prawach albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji”. 
Wniesienie skargi konstytucyjnej do Trybunału Konstytucyjnego ma 
ona na celu ochronę praw i wolności jednostki, w przypadku, gdy w 
związku z orzeczeniem sądu czy rozstrzygnięciem organu państwo-
wego zostały naruszone jej wolności lub prawa. Z tego też względu 
art. 79 został umieszczony również w rozdziale II Konstytucji: 
„Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela” w dziale zaty-
tułowanym „Środki ochrony wolności i praw”. Prawo wniesienia 
skargi konstytucyjnej przysługuje każdemu. Nie jest związane wy-
łącznie z faktem posiadania obywatelstwa polskiego przez skarżące-
go. Wynikający z przepisu zakres podmiotowy skargi jest bardzo 
szeroki, jednakże na podstawie art. 79 ust. 2 z uprawnienia do wnie-
sienia skargi konstytucyjnej wyłączone zostały pewne podmioty, 
takie jak cudzoziemcy korzystający z prawa azylu lub ze statusu 
uchodźcy.  

TK uznał, że z uwagi na fakt, iż godność człowieka jest źró-
dłem praw i wolności jednostki, to argument ten determinuje sposób 
ich rozumienia oraz urzeczywistniania przez państwo, ponieważ 
zakaz naruszania godności ma charakter bezwzględny i adresowany 
jest do każdego, a także obowiązek poszanowania i ochrony godno-
ści nałożony został na władze publiczne państwa. Godność podlega 

                                                 
18 Wyrok TK z dnia 29 kwietnia 2003 r., sygn. akt SK 24/02, OTK ZU 

Nr 4/A/2003, poz. 33.  
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bezwzględnej ochronie i jest to jedyne prawo, wobec którego nie jest 
możliwe zastosowanie zasady proporcjonalności19.  

 
4. Prawa człowieka a godność 
„Pośród praw, dla których źródłem jest art. 30 konstytucji pod-

stawowe znaczenie mają te, które przez to, że nawiązują wprost do 
istoty godności ludzkiej i wyrażają jej kwintesencję, mają charakter 
praw fundamentalnych. Ustawodawca z reguły nie może ich nie tyl-
ko kwestionować, ale i ograniczać. Nie są one w zasadniczej swojej 
treści uzależnione od woli prawodawcy, a tym bardziej od organów 
stosujących prawo, bez względu na to czy będą to organy admini-
stracji publicznej czy sądy. Stąd określa się je mianem praw przyro-
dzonych. Z nimi wiąże się niewątpliwie konstytucyjna teza o niena-
ruszalności godności człowieka. Takie rozumowanie nawiązuje do 
preambuły i art. 1 Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela, z których 
wynika zasada, że z racji urodzenia się człowiekiem – a nie na pod-
stawie jakichkolwiek innych aktów i czynności prawnych – człowiek 
jest podmiotem wszystkich praw wynikających z jego człowieczeń-
stwa. W tym znaczeniu godność człowieka nie jest uzależniona od 
woli ustrojodawcy (prawodawcy). Od praw fundamentalnych (przy-
rodzonych) należałoby odróżnić te, które nie są prostą emanacją 
godności ludzkiej a stanowią jedynie formę lub jedną z form zabez-
pieczenia praw człowieka. Mają więc charakter praw umożliwiają-
cych realizację innych praw i wolności. Te ustrojodawca, a także 
zwykły ustawodawca, może kształtować, poszukując optymalnego 
modelu, który z jednej strony będzie stwarzać możliwość ich ochro-
ny, z drugiej zaś – kreować instrumenty gwarantujące możliwość 
realizowania innych konstytucyjnych wartości. Oczywiście, że sta-
nowione w tym zakresie normy prawne muszą uwzględniać aksjolo-
gię demokratycznego państwa prawnego”20. 

Przez prawa człowieka rozumiane są wszystkie prawa podmio-
towe naturalne, odczytywane z wrodzonej godności ludzkiej wraz z 

                                                 
19 Wyrok TK z dnia 5 marca 2003 r., sygn. akt K 7/01, OTK ZU Nr 

3/A/2003, poz. 19.  
20 Wyrok TK z dnia 15 listopada 2000 r., sygn. akt P 12/99, OTK 2000, 

Nr 7, poz. 260. 
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korelatywnymi obowiązkami. Mają one podstawowe znaczenie przy 
projektowaniu konstytucji, a proklamowane w konstytucjach i pra-
wie międzynarodowym stanowią formę praw pozytywnych, jedno-
cześnie nie tracąc swojego naturalnego charakteru prawa moralnego, 
które charakteryzuje się powszechnością, niezbywalnością, nienaru-
szalnością i dynamizmem. Odpowiadają one godności ludzkiej i 
chronią ją w wymiarze wertykalnym i horyzontalnym. Ogólnie rzecz 
ujmując prawami człowieka określa się prawa, które przysługują 
człowiekowi z tego względu, że właśnie jest człowiekiem, bez 
względu na akty prawa stanowionego. Prawa te są uważane za pod-
stawę sprawiedliwego porządku społecznego i prawa stanowionego, 
które gwarantuje ten porządek21. Prawo naturalne ma swoich zwo-
lenników i przeciwników. Można jednak mimo wszystko zauważyć 
związek prawa Boskiego z prawem stanowionym. Postepowanie, 
które jest zgodne z prawem naturalnym jest postepowaniem zgod-
nym z prawem Boskim22. Źródłem godności jest prawo naturalne, a 
nie prawo stanowione, czemu wyraz dają między innymi sformuło-
wania Konstytucji. Określają one godność jako cechę przyrodzoną 
każdego człowieka, a więc istniejącą niezależnie od tego, czy prawo 
pozytywne tak stanowi w swoich tekstach. Z tego względu nadaje to 
zasadzie godności człowieka rangę suprakonstytucyjną, ponieważ 
wszelkie unormowania prawa pozytywnego muszą szanować tę za-
sadę, a jeżeli popadną z nią w kolizję, to tracą przymiot legitymi-
zmu23. Prawa osoby ludzkiej mają identyczne przymioty co godność 
osoby ludzkiej. Są to prawa wrodzone, tkwiące w ontycznej naturze 
człowieka. Prawa te oprócz tego, że jak wskazano są wrodzone to są 
również równe. Równość praw wyklucza wszelkiego rodzaju jaką-
kolwiek dyskryminację. W związku z przymiotem naturalnym praw 
człowieka wiążą się i inne ich przymioty. Są one powszechne, nie-
zbywalne, nienaruszalne i dynamiczne. Zasadniczo tylko prawa natu-
ralne człowieka mają przymiot praw powszechnych. Przymiot po-
wszechności praw człowieka uwidacznia się tym, że nie zależą one 

                                                 
21 F. Mazurek, Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Lu-

blin 2001, s. 195-196. 
22 Tamże, s. 197. 
23 L. Garlicki, Polskie prawo…, s. 91. 
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od rozwoju kulturalnego, systemu politycznego, społecznego, go-
spodarczego i prawnego24. Wszelkie prawa człowieka stanowią inte-
gralną całość. Świadomość przysługiwania tych praw stanowi ważny 
czynnik zmian politycznych, społecznych i gospodarczych. W zakre-
sie licznych czynników zmienia się interpretacja tradycyjnych praw, 
w szczególności wolności osobistych i prawa do życia25. Godność 
człowieka oznacza nie tylko konieczność pozostawienia mu pewnej 
sfery autonomii czy wolności, lecz także zakaz poddawania człowie-
ka takim sytuacjom czy traktowaniu, które prowadziłby do jej prze-
kreślenia. Określone konsekwencje zasady godności są stosunkowo 
łatwe do zdefiniowania, będąc o tyle zrozumiałem, że nawiązanie do 
zasady godności nastąpiło na tle doświadczeń systemów, w których 
zasada ta była nagminnie łamana. Zasada godności oznacza więc 
zakaz prześladowań czy dyskryminacji, zakaz naruszania nietykalno-
ści cielesnej, zakaz ingerowania w swobodę myśli i przekonań, zakaz 
zmuszania do samooskarżenia i sytuacje podobne, które znane są z 
historii powszechnej26. 

„W okresie sporu o genezę praw i wolności jednostki, o sposób 
ich ujęcia w Konstytucji, ścierały się różne poglądy i koncepcje. 
Były tendencje do prawnonaturalnego uzasadnienia instytucji praw i 
wolności, a znalazły one wyraz w treści analizowanego artykułu. Do 
koncepcji tej nawiązuje polski ustrojodawca w dwojaki sposób, po 
pierwsze przyjmując regulacje międzynarodowe wywodzące się z 
tych właśnie koncepcji, po drugie, stwierdzając istnienie "przyrodzo-
nej i niezbywalnej godności człowieka", która stanowi "źródło wol-
ności i praw człowieka i obywatela". Daje temu także wyraz, uznając 
nienaruszalność tej godności oraz nakładając na władze publiczne 
obowiązek jej poszanowania. Przyjęte stanowisko ma zatem kluczo-
we znaczenie w omawianej dziedzinie, gdyż stanowi ono płaszczy-
znę, na jakiej ujmowane i interpretowane powinny być wolności i 
prawa ujęte w rozdziale II, a więc traktowane jako podstawowe 
uprawnienia jednostki. Wyrażona w art. 30 zasada niewątpliwie sta-
nowi ważną wytyczną w pracach Trybunału Konstytucyjnego w 

                                                 
24 F. Mazurek, Godność osoby ludzkiej…, s. 207.  
25 Tamże, s. 211. 
26 L. Garlicki, Polskie prawo…, s. 92. 
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ramach badania zgodności z Konstytucją prawa obowiązującego w 
Polsce. W konkluzji sporu o stan obowiązywania prawa naturalnego 
w Polsce stwierdzić należy, że art.30 rozpatrywać trzeba w ścisłym 
związku z art. 91 ust. 2, gdzie czytamy: "umowa międzynarodowa 
ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeń-
stwo przed ustawą, jeśli ustawy tej nie da się pogodzić z umową". 
Skoro zaś przyjmuje się powszechnie, że prawo naturalne zostało w 
ostatnich latach w umowach tych skodyfikowane, a Polska jest sy-
gnatariuszem tych umów i paktów, oznacza to, iż tą drogą weszły 
one w zakres prawa u nas obowiązującego. I tylko w ten sposób 
prawo naturalne może mieć prawnie obowiązujący charakter. Treść 
zaś art. 30 stanowi wyjęcie przed nawias zasady, do której odnoszą 
się lub z której wynikają regulacje prawne zawarte w treści rozdziału 
II. Niezbywalność oznacza, że jednostka nie może zrzec się godno-
ści, zaś nienaruszalność należy traktować jako zakaz pozbawiania 
godności człowieka, jak też jej ograniczania przez osoby prywatne, 
władze publiczne czy organy państwowe”27. 

 
Zakończenie 
Godność stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywate-

la. Jest ona przyrodzona i niezbywalna. We współczesnych czasach 
nie można sobie wyobrazić żadnej sfery życia ludzkiego bez godno-
ści. Tym bardziej patrząc wstecz i analizując wydarzenia historycz-
ne, a w szczególności historię współczesną nie sposób nie zgodzić 
się z twierdzeniem, że godność powinna być podstawową i zasadni-
czą zasadą występującą w systemie wartości. W ujęciu prawnym 
godność ma charakter prawa fundamentalnego. Nie można się jej 
pozbyć ani zrzec, a jej ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. 
Ku temu zostały stworzone skuteczne instrumenty przeciwdziałające 
naruszeniu praw i wolności człowieka i obywatela. Należy pamiętać, 
że każdy człowieka posiada godność i tej godności nie powinno się 
w żaden sposób naruszać ani kwestionować. Godność człowiek 
oczekuje jej poszanowania ze strony władz publicznych, a także ze 
strony innych ludzi. Kształtują ją różne czynniki, które są uwarun-

                                                 
27 W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 

Warszawa 2013, s. 43-44. 



268 
 

kowane kulturowo, historycznie, religijnie czy przez same cechy 
psychiki człowieka. 

 
Streszczenie 
Pojęcie godności jest obecne we wszystkich koncepcjach poj-

mowania statusu człowieka i należy ją uznać za podstawę i aksjolo-
giczny punkt wyjścia tych koncepcji. Godność ze względu na do-
świadczenia historyczne, dotyczące istnienia jednostki przekształciło 
się z idei filozoficznej w kategorię prawną. Z tego względu pojęcie 
godności znalazło swój wyraz między innymi w Konstytucji RP i 
aktach prawa międzynarodowego. Ma ona zasadnicza znaczenie w 
odniesieniu do ochrony wolności i praw człowieka. 

 
Summary 
The concept of dignity is present in all human conceptions of 

understanding his status and should be consider as a basis and axio-
logical main point of these concepts. Dignity because of the histori-
cal experience, concern existence of unit was transformed from phi-
losophy idea in category of law. For this reason the concept of dig-
nity has been regulated in Constitution Of The Republic Of Poland 
and international legal basis.  It has fundamental influence for pro-
tection of human rights and freedoms. 
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Ks. Marčin Jozef - Słowacja 

 
Prawne aspekty finansowania samorządu gminnego w Polsce 

 
I.  Istota finansów publicznych 
Pojęcie „finanse” może być różnie rozumiane w ekonomii, 

prawie czy w znaczeniu potocznym, kiedy to jest najczęściej utoż-
samiane z posiadanymi zasobami pieniężnymi. W literaturze praw-
no-ekonomicznej można spotkać także różne poglądy związane z 
pojęciem, charakterem i funkcjami finansów1. 

W ujęciu ekonomicznym „finanse” oznaczają procesy groma-
dzenia i wydatkowania przez różne podmioty środków pieniężnych. 
Wynika z tego, że pojęcie finansów jest kategorią historyczną, ściśle 
związaną z istnieniem gospodarki towarowo-pieniężnej i instytucją 
pieniądza (z uwzględnieniem jego historycznego rozwoju). „Finan-
se” nie mogą istnieć w warunkach gospodarki naturalnej. W doktry-
nie, a także w różnych aktach prawnych występują również określe-
nia niejako „pochodne” w stosunku do pojęcia „finanse”, przede 
wszystkim takie jak: działalność finansowa; gospodarka finansowa; 
finanse publiczne. 

Przez działalność finansową rozumie się najczęściej proces 
polegający z jednej strony na gromadzeniu środków pieniężnych, a z 
drugiej - na ich wydatkowaniu. Czynności w tym zakresie mogą 
dokonywać zarówno podmioty prywatne (np. osoby fizyczne), jak i 
podmioty prawa publicznego (państwo, samorząd i ich jednostki 
organizacyjne). 

O ile działalność finansowa prywatnych podmiotów - oczywi-
ście, gdy nie narusza obowiązującego w państwie porządku prawne-
go - jest objęta sferą prywatności (prywatna działalność finansowa), 
o tyle działalność finansowa podmiotów prawa publicznego powinna 
być jawna, szczegółowo uregulowana przez prawo i poddana odpo-
wiedniej kontroli (publiczna działalność finansowa). 

                                                 
1 T. Dębowska-Romanowska, [w:] Prawo finansowe, pod red. W. Wój-

towicz, Warszawa 2000, s. 3-15; E. Chojna-Duch, Polskie prawo finansowe 
i finanse publiczne, Warszawa 2007, s. 9-16. 
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Gospodarka finansowa jest określana jako proces, który obej-
muje nie tylko samo gromadzenie i wydatkowanie środków pienięż-
nych przez podmioty prawa publicznego, ale także całokształt róż-
nych czynności prawnych i organizacyjnych, które służą temu proce-
sowi Określenie „gospodarka finansowa” odnosi się do działalności 
finansowej prowadzonej przez podmioty prawa publicznego i po-
krywa się z pojęciem publicznej działalności finansowej. 

W bogatej literaturze ekonomicznej i prawno-finansowej 
można spotkać także pojęcie finansów publicznych, które jednak jest 
określane niejednolicie. Istniejące definicje sprowadzają się do 
dwóch grup. 

Pierwsza grupa definicji doktrynalnych eksponuje w pojęciu 
finansów publicznych element ekonomiczny, uzupełniając go ele-
mentem prawnym. W tym ujęciu finansami publicznymi są zarówno 
zasoby publicznych środków pieniężnych (element ekonomiczny), 
jak i różne operacje dokonywane tymi środkami, a także wszelkie 
normy prawne regulujące takie operacje (element prawny). Nato-
miast, druga grupa definicji jako pierwszy wysuwa element prawny, 
ujmując finanse publiczne nie tylko w kategorii zjawiska ekono-
micznego (gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych), ale 
przede wszystkim jako część nauki prawa publicznego - a co za tym 
idzie - jako część prawa publicznego. W takim ujęciu finanse pu-
bliczne to w istocie gałąź prawa regulująca funkcjonowanie finansów 
publicznych2. 

Art. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach pu-
blicznych3 nie zawiera pełnej definicji finansów publicznych. Finan-
se publiczne obejmują bowiem procesy związane z gromadzeniem 
środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem w szczególności: 

- gromadzenie dochodów i przychodów publicznych, 
- wydatkowanie środków publicznych, 
- finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetów państwa, 
- zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne, 

                                                 
2 W. Wójtowicz, A. Gorgol, A. Kuś, A. Niezgoda, P. Smoleń, Zarys fi-

nansów publicznych i prawa finansowego, pod red. W. Wójtowicz, War-
szawa 2008, s. 15-16. 

3 Dz. U z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. 
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- zarządzanie środkami publicznymi, 
- zarządzanie długiem publicznym, 
- rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej. 
Z pojęciami działalności finansowej, gospodarki finansowej 

czy też finansów publicznych łączy się pojęcie systemu finansowe-
go. Każdy „system” zakłada istnienie uporządkowanego - w sposób 
logiczny i celowy - zespołu instytucji, organizacji czy rozwiązań 
prawnych, a nie przypadkowy ich dobór. Podobne założenie towa-
rzyszy pojęciu systemu finansowego. Można go określić jako cało-
kształt funkcjonujących w Polsce uporządkowanych wewnętrznie 
instytucji prawno-finansowych, które regulują gospodarkę finanso-
wą. W takim znaczeniu można mówić o systemie finansowym pań-
stwa (jako całości), ale także o systemie finansowym samorządu 
terytorialnego. 

Pojęcie systemu finansowego może się odnosić także do funk-
cjonowania innych niż państwo czy samorząd podmiotów. Stąd 
określenia typu system finansowy przedsiębiorstw (państwowych), 
system finansowy banków, spółdzielczości czy ubezpieczeń. Roz-
wiązania prawne przewidziane w ramach tego rodzaju systemów 
finansowych, które można nazwać „cząstkowymi” systemami finan-
sowymi, ogniwami systemu finansowego czy też jego częściami, nie 
zawsze muszą stanowić element składowy systemu finansów pu-
blicznych. 

Używane często w doktrynie określenie system finansów pu-
blicznych różni się swym zakresem od pojęcia system finansowy. 
Można przyjąć, że system finansów publicznych jest trzonem syste-
mu finansowego. Może przybierać postać systemu finansowego pań-
stwa lub systemu finansowego jednostek samorządu terytorialnego4. 

Również, jednoznaczne określenie definicji prawa finansowe-
go, jego charakteru i zakresu ma istotne znaczenie zarówno teore-
tyczne, jak i praktyczne. Nie jest jednak zadaniem łatwym. Rodzi 

                                                 
4 W. Wójtowicz, A. Gorgol, A. Kuś, A. Niezgoda, P. Smoleń, Zarys fi-

nansów publicznych…, s. 17-18. 
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wiele trudności i wywołuje różnorodność poglądów w literaturze 
prawno-finansowej5. 

 
II.  Podstawy prawne systemu finansów samorządu 
gminnego 

Struktura samorządu terytorialnego w Polsce jest trójszcze-
blowa. Na szczeblu lokalnym funkcjonują samodzielne gminy i po-
wiaty, a na szczeblu regionalnym województwa. Każda jednostka 
samorządu terytorialnego ma zakres zadań określony ustawowo, a 
także pulę dostępnych środków finansowych, która powinna zabez-
pieczyć ich realizację. Źródła dochodów poszczególnych szczebli 
jednostek samorządu terytorialnego zostały przez ustawodawcę 
zróżnicowane. 

Finanse każdego podmiotu gospodarczego są istotne dla jego 
funkcjonowania i realizowania zamierzonych celów. Podobna sytuacja 
występuje w przypadku samorządu gminnego. Gmina bowiem posiada 
charakter podmiotu ekonomicznego dla którego posiadanie środków 
finansowych jest niezbędnym warunkiem samego istnienia. Aktualnie 
gospodarkę finansową samorządu gminnego, i nie tylko, normuje: 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej6 z dnia 2 kwietnia 1997 roku; 
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych7; ustawa 
z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego8; ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym9. Ponadto istotną regulacją prawną w tej materii, jako źródło 
lokalnego prawa finansowego, jest sporządzona w Strasburgu w dniu 
15 października 1985 roku Europejska Karta Samorządu 
Terytorialnego10. 

                                                 
5 A. Borodo, Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny, Toruń 2005, s. 

26-27; A. Majchrzycka-Guzowska, Finanse i prawo finansowe, Warszawa 
2007, s. 30-31; C. Kosikowski, Prawo finansowe w Unii Europejskiej i w 
Polsce, Warszawa 2005, s. 68-81. 

6 Dz. U z 1997 r. Nr 79, poz. 483 z późn. zm. 
7 Dz. U z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. 
8 Dz. U z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm. 
9 Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 
10 Dz. U. z 1994 r. Nr 124 poz. 607. 
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Konstytucja RP podkreśla m.in. udział samorządu terytorialnego 
w sprawowaniu władzy publicznej poprzez wykonywanie we własnym 
imieniu i na własną odpowiedzialność zadań, które przez Konstytucję 
RP i ustawy nie są zastrzeżone dla innych organów władzy publicznej. 
Ta samodzielność samorządu w wykonywaniu przez niego zadań 
władzy publicznej wiąże się z faktem, iż Konstytucja RP sankcjonuje 
także samodzielność finansową samorządu. Ta gwarancja wyraża się w 
wyposażeniu samorządu gminnego w dochody publiczne odpowiednie 
do wykonywanych zadań i kompetencji. Tym samym określono 
podwaliny zasad finansowych samorządu w Polsce. Konstytucja RP nie 
określa kryteriów podziału dochodów publicznych między państwem a 
samorządem lub innym organami władzy publicznej. Stanowi w art. 
168, iż jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania 
wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w 
ustawie. Zapis ten jest wyrazem zasady, że jedynie państwo jako 
podmiot prawa finansowego jest podmiotem suwerennym, podczas gdy 
elementów władzy finansowej są pozbawione samorządy, na podstawie 
i w granicach prawa w drodze ustawy11. 

Przedstawiając podstawowe zasady funkcjonowania systemu 
finansów publicznych na szczeblu samorządu gminnego należy 
wskazać istotne zapisy ustawy o finansach publicznych, dotyczące 
podstawowych reguł sytemu, tj.:  

1) zasadę jawności - przejawia się w jawności debat 
budżetowych i finansowych, publikacji uchwał budżetowych w 
Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym, poddawaniu do publicznej 
wiadomości danych finansowych w tym dotyczących państwowego 
długu publicznego, długu Skarbu Państwa, kwot dotacji udzielonych 
z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego; 

2) zasadę przejrzystości - przejawia się ona w ustawowym 
usankcjonowaniu klasyfikacji dochodów i wydatków publicznych, 
jednolitej rachunkowości i sprawozdawczości podmiotów sektora 
finansów; 

3) zasadę niefunduszowania środków publicznych - która 
określa, że środki publiczne pochodzące z poszczególnych tytułów 

                                                 
11 M. Karlikowska, K. Koperkiewicz-Mordel, Finanse i prawo finansowe 

samorządu terytorialnego, [w:] A. Korzeniowska, Łódź 2005, s. 129-130. 
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dochodów nie mogą być przeznaczone na sfinansowanie imiennie 
określonych wydatków publicznych; 

4) zasadę szczególnego charakteru uchwał i ustaw 
budżetowych - oznacza, że środki budżetowe, które pochodzą z 
określonych dochodów jak i wydatki przeznaczone na określone 
cele, nie mogą być przedmiotem roszczeń bądź zobowiązań 
jednostek samorządu wobec osób trzecich jak i na odwrót. Jedynym 
wyjątkiem jest subwencja budżetowa w stosunku do której jednostka 
samorządowa może rościć sobie prawo do jej wypłaty przez budżet 
państwa. 

Dochody przewidziane w budżecie jednostki samorządowej 
stanowią jedynie prognozę, natomiast wydatki i rozchody stanowią 
nieprzekraczalny limit dla wykonawcy budżetu. Ustawa o samorządzie 
gminnym określa w głównej mierze zasady funkcjonowania budżetu, 
jako podstawowego planu finansowego. Obejmuje więc kwestie 
roczności i jawności oraz zasady rządzące procedurą projektowania, 
uchwalania i wykonywania budżetu12. Europejska Karta Samorządu 
Terytorialnego nakłada obowiązek respektowania i wdrażania w życie 
podstawowych standardów finansowych samorządu, tj.:  

1) zasada subsydiarności - społeczność lokalna ma prawo do 
posiadania własnych zasobów finansowych, którymi może 
swobodnie dysponować na gruncie prawa;  

2) zasada adekwatności - wysokość posiadanych środków 
finansowych powinna być dostosowana do zadań i kompetencji 
jednostki samorządu terytorialnego, które wynikają z Konstytucji i 
ustaw; 

3) zasada elastyczności - konstrukcja środków publicznych 
powinna być elastyczna, tzn. powinna być dostosowana do zmian 
zachodzących na poziomie kosztów związanych z wykonywaniem 
tych zadań; 

4) zasada ograniczonej autonomii podatkowej - oznacza, że 
tylko część dochodów finansowych społeczności lokalnej powinna 
pochodzić z podatków i opłat lokalnych o których wysokości 
powinna suwerennie decydować jednostka samorządu; 

                                                 
12 M. Karlikowska, K. Koperkiewicz-Mordel, Finanse i prawo…, s. 

131-132. 
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5)  zasada ograniczonego transferu środków celowych - tzn. 
subwencje i dotacje z budżetu państwa nie powinny być 
przeznaczane na finansowanie specyficznych projektów; 

6) zasada solidarności - w myśl tej zasady społeczności 
lokalne, które są słabsze finansowo powinny być chronione za 
pomocą procedur wyrównawczych, których celem powinno być 
korygowanie nierówności finansowych i społecznych13.  

W dalszej części charakterystyki finansów gminy należy 
wskazać istotę finansów samorządu terytorialnego. Samo to pojęcie jest 
kategorią ekonomiczną. Na system ten składają się przede wszystkim 
takie uwarunkowania jak: podmioty i instytucje, czyli instytucjonalna 
sfera związana z samą ideą samorządu terytorialnego; prawne podstawy 
oraz procedury gromadzenia dochodów oraz wydatkowania lokalnych 
środków finansowych, tworzących system finansów samorządu 
gminnego; instrumenty finansowe służące do gromadzenia środków 
finansowych a następnie ich wydatkowania; ekonomiczne zasady 
gromadzenia środków pieniężnych oraz zasady ich wydatkowania 
zgodnie z kryteriami racjonalności i efektywności ekonomicznej14. 

 
III.  Budżet samorządu gminnego 
Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce 

opiera się o funkcjonowanie w ramach budżetu. Budżet samorządo-
wy odnosi się do organów władzy samorządowej. Funkcjonują one 
na szczeblu niższym niż budżet państwa lub federacji. Budżet lokal-
ny należy rozpatrywać w n/w płaszczyznach, jako: 

- fundusz zdecentralizowany, gdyż służy zaspokajaniu potrzeb 
społeczności lokalnej; 

- plan finansowy, w którym gromadzi się środki pieniężne na 
finansowanie potrzeb społeczności lokalnej; 

- akt prawny, który uchwalany jest przez najważniejszy organ 
stanowiący na danym szczeblu samorządu terytorialnego w tym 
wypadku radę gminy i upoważniający organ wykonawczy gminy do 
gromadzenia dochodów i dokonywania wydatków publicznych. 

                                                 
13 Tamże, s. 131. 
14 M. Kosek-Wojnar, K. Surówka, Podstawy finansów samorządu tery-

torialnego, Warszawa 2007, s. 63. 
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Istotne jest, że w stosunku do powyższych aspektów budżet 
samorządowy różni się od budżetu państwa, który jest scentralizowany, 
zaspokaja potrzeby ogółu mieszkańców kraju oraz dochody gromadzi 
się na obszarze całego państwa tak jak ponosi się wydatki. W celu 
bardziej efektywniejszego planowania budżetu i gospodarowania 
środkami finansowymi budżet samorządowy dzieli się na: budżet 
bieżący i inwestycyjny15. Taki podział budżetu jest spowodowany tym, 
że inny charakter mają wydatki bieżące a jeszcze inny wydatki 
inwestycyjne. Te pierwsze służą do zaspokajania potrzeb społeczności 
lokalnej w danym roku budżetowym, a te drugie w dalszej 
perspektywie, niekiedy odległej, jak np. budowa obwodnicy. Ze 
względu na odmienny charakter tych wydatków posiadają one także 
zróżnicowane źródła dochodów. Do dochodów bieżących zaliczamy: 
wszystkie podatki lokalne i opłaty, subwencje oraz dotacje na 
działalność bieżącą. Natomiast dochodami inwestycyjnymi są: dochody 
ze sprzedaży i likwidacji majątku komunalnego, wpływy z pożyczek, 
kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych16. Budżet 
samorządu gminnego traktuje się jako plan finansowy w którym 
zestawia ze sobą dochody i wydatki organów władzy gminy. W 
aspekcie planowania finansowego wyodrębnia się bilans syntetyczny i 
wykonawczy. Budżet gminy zalicza się do bilansu wykonawczego, 
gdyż jego adresatem jest organ samorządu gminnego, który 
odpowiedzialny jest za jego wykonanie. W związku z tym organ 
samorządu zobligowany jest do gromadzenia dochodów i ponoszenia 
określonych wydatków. Organ wykonawczy gminy jest rozliczany z 
wykonania budżetu przez organ władzy samorządowej - radę gminy jak 
i przez specjalnie do tego powołane instytucje np. regionalną izbę 
obrachunkową. Budżet samorządu gminnego jest aktem normatywnym, 
uchwalanym przez radę gminy w drodze uchwały budżetowej na okres 
jednego roku budżetowego, czyli roku kalendarzowego lub kolejnych 
12 miesięcy zazwyczaj od 1 kwietnia do 31 marca. Natomiast, jeśli z 
wielu względów, nie uda się uchwalić budżetu w przewidzianym 
ustawowo czasie, wówczas organ gminy nie ma prawa do gromadzenia 
ani wydatkowania środków finansowych. Wówczas można skorzystać z 

                                                 
15 M. Kosek-Wojnar, K. Surówka, Podstawy…, s. 64. 
16 Tamże, s. 64-65. 
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następujących rozwiązań tj.: prorogacji budżetu, czyli uchwalenie 
budżetu, który obowiązywał w poprzednim roku budżetowym; 
prowizorium budżetowe, czyli uchwalenie budżetu skróconego 
(prowizorycznego) na okres kilku miesięcy po czym uchwala się budżet 
całoroczny; dopuszczenie możliwości wykonania budżetu na okres 
kilku miesięcy, który został zgłoszony przez organ samorządu 
gminnego. 

Wskazać należy, że każde powyższe rozwiązanie jest 
szkodliwe dla systemu finansowego samorządu gminnego, nie mniej 
jednak wydaje się, że najbardziej korzystne rozwiązanie to przyjęcie 
budżetu prowizorycznego. Ponadto proponowane rozwiązania wcale 
nie muszą znaleźć zastosowania w „realnym życiu”, gdyż państwo za 
pomocą regionalnych izb obrachunkowych, które nadzorują system 
finansów gmin, mogą narzucić organom gminy projekt budżetu 
przygotowany przez siebie. Na koniec warto podkreślić, że uchwałę 
budżetową podejmuje organ uchwałodawczy gminy, czyli rada 
gminy, natomiast organ wykonawczy - wójt (burmistrz, prezydent 
miasta) są odpowiedzialni za jego przygotowanie a następnie za 
wykonanie. Budżet wyznacza więc granice gospodarki finansowej 
samorządu gminnego17. 

Budżet to narzędzie zarządzania działalnością samorządu 
gminnego. Do najważniejszych funkcji budżetu zaliczamy funkcje: 
zarządzania; optymalizacji lub marnotrawstwa; promocyjną; 
demokratyczną lub autokratyczną; integracyjną.  

Najważniejszą tzn. nadrzędną funkcją budżetu samorządu 
gminnego jest funkcja zarządzania. Wynika to z faktu, iż wszystkie 
zadania przed jakimi stoi samorząd gminny wymagają nakładów 
finansowych, czyli muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w budże-
cie. W zakres tej funkcji wchodzą: planowanie i kontrola pod wzglę-
dem merytorycznym i formalnym dochodów i wydatków; monito-
ring; możliwość podziału budżetu na część operacyjną i inwestycyj-
ną; tworzenie różnymi metodami projekt budżetu; możliwość wydłu-
żenia lub skrócenia okresu na który sporządzony jest budżet oraz 
możliwość sporządzenia budżetu gotówkowego różniącego się od 
budżetu planistycznego. 

                                                 
17 Tamże, s. 65-67. 
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Druga funkcja budżetu zależy w dużej mierze od organu 
wykonawczego gminy tzn. od tego jakimi metodami budżet będzie 
tworzony. Dlatego z jednej strony nowy budżet może optymalizować 
działanie omawianej jednostki samorządowej, a z drugiej może 
doprowadzić do marnotrawstwa środków finansowych i pogłębiać 
skomplikowaną sytuację finansową gminy. 

Funkcja promocyjna budżetu jest związana z relacjami, 
zwłaszcza z podmiotami zewnętrznymi, jednostki samorządu teryto-
rialnego z otoczeniem. W tym aspekcie budżet powinien nie jako 
kreować wizerunek danej jednostki samorządu jako przyjaznej, 
otwartej i konkurencyjnej zwłaszcza w kontekście pozyskiwania 
środków finansowych z zewnątrz np. za pomocą inwestorów kapita-
łowych18. Biorąc pod uwagę sposób tworzenia budżetu to klaruje się 
kolejna funkcja demokratyczna lub autorytarna budżetu. Jeżeli bu-
dżet jest tworzony przez wąskie grono ludzi na narzucany niejako 
„od góry” to wówczas mamy do czynienia z funkcją autorytarną. Tak 
konstruowany budżet nie optymalizuje ani racjonalizuje wydatków 
samorządu gminnego. Wykonywanie tak zaprojektowanego budżetu 
rodzi obawy o marnotrawstwo środków finansowych na cele i zada-
nia nieistotne. Sytuacja przeciwna, czyli taka w której do projekto-
wania budżetu dopuszczona jest znacznie większa liczba ludzi, eks-
pertów to funkcja demokratyczna budżetu. Oczywiście warto zazna-
czyć, że takie konstruowanie budżetu jest znacznie trudniejsze, 
żmudne i wymaga znacznie więcej czasu. Nie mniej jednak zesta-
wienie dochodów i wydatków w ramach budżetu powoduje, że jest 
on bardziej świadomy, służy weryfikacji kosztów działalności gmi-
ny, zwiększania dochodu, selektywnego planowania zadań oraz usta-
lania priorytetów. W obecnych realiach coraz częściej organy władzy 
samorządowej w gminie podejmują z mieszkańcami debaty na temat 
projektów nowych budżetów. Taka praktyka jest pożądana, gdyż 
wskazuje władzy gminy rzeczywiste potrzeby mieszkańców i priory-
tety działalności. Funkcja integracyjna budżetu polega na tym, że 
osoby, które brały udział w konstruowaniu budżetu tworzą zespół 
wokół realizacji zadań finansowych. Chodzi tu o aspekt społeczny w 

                                                 
18 S. Owsiak, Budżet władz lokalnych, Warszawa 2002, s. 32-33. 
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którym za zadania naturalne i rzeczowe zespół ten ponosi odpowie-
dzialność za podmiot, którego budżet dotyczy.  

Pożądany budżet to taki, który sprawnie zarządza środkami 
finansowymi gminy, optymalizuje jej zasoby, promuje jednostkę 
samorządu, tworzony jest w sposób demokratyczny oraz integruje 
swoich autorów19. Aspekty, którymi kierować się powinny organy 
władzy samorządowej w gminie przy tworzeniu budżetu swojej 
jednostki, to: potrzeby społeczności lokalnej są nieograniczone; 
środki finansowe, które służą do zaspokajania tych potrzeb są zawsze 
ograniczone; źródła dochodów władz publicznych z których 
pochodzą środki finansowe są w krótkich okresach względnie stałe, 
natomiast w okresach dłuższych są nieprzewidywalne; dochody 
samorządu gminnego są uzależnione od czynników egzogenicznych, 
takich jak: wzrost gospodarczy, stopa inflacji, bezrobocia ale także 
stan finansowy podmiotów płacących podatki. Dochody te 
uzależnione są od cyklu koniunkturalnego; równowaga budżetowa, 
czyli wzajemne relacje między dochodami a wydatkami samorządu. 
Kryterium to może być przestrzegane bezwzględnie przez władze 
samorządowe, jednak praktyka pokazuje, że utrzymywanie 
względnej równowagi jest skomplikowane i dość trudne do 
realizacji. 

Rozumienie powyższych aspektów tworzenia budżetu przez 
władze gminy jest wartościowe, ponieważ umożliwia zrozumienie 
istoty podejścia do tworzenia budżetu, a tym samym do realizacji 
zadań i celów przed jakimi stoi samorząd gminny20. 

 
IV. Ekonomiczna koncepcja funkcjonowania samorządu 
terytorialnego 

Ekonomiczna koncepcja samorządu terytorialnego nie jest 
zdefiniowana w sposób wystarczająco precyzyjny. Ustawodawca 
dopuszcza możliwość prowadzenia przez gminę działalności poza 
sferą użyteczności publicznej tylko w takim wymiarze, na jaki po-
zwala ustawa o gospodarce komunalnej21. Przytoczone uregulowania 

                                                 
19 S. Owsiak, Budżet…, s. 32-33. 
20 Tamże, s. 34. 
21 Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236. 
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nie zamykają katalogu form, w jakich ma być prowadzona działal-
ność gospodarcza wskazując jednak na zakład budżetowy i spółki 
prawa handlowego jako formy optymalne. Poza sferą użyteczności 
publicznej gmina uzyskała prawo tworzenia i przystępowania do 
spółek prawa handlowego, gdyż na rynku lokalnym istnieją nieza-
spokojone potrzeby wspólnoty oraz gdy występujące w gminie bez-
robocie w znacznym stopniu wpływa ujemnie na poziom życia 
mieszkańców, a stosowanie innych środków prawnych nie spowo-
dowało aktywizacji gospodarczej, ożywienia rynku lokalnego czy 
stabilnego ograniczenia bezrobocia - warunki te muszą występować 
łącznie. Kolejną przesłanką pozwalającą na uruchomienie bezpo-
średniej działalności gospodarczej przez gminę jest groźba straty 
majątkowej, gdyż zbycie składnika mienia komunalnego spowoduje 
dla niej poważny uszczerbek materialny22. Uregulowania prawne w 
znaczny sposób ograniczają możliwość prowadzenia swobodnej 
działalności gospodarczej. Niemniej jednak, jak zauważa M. Zdyb, 
„ważne znaczenie w tej materii ma działalność doradcza, informa-
cyjna i promocyjna, która może sprzyjać tworzeniu odpowiedniej 
atmosfery do działalności gospodarczej”23. Jednakże kwestia zakresu 
w jakim jednostki samorządu prowadzą działalność gospodarczą 
bardziej zależy od tradycji i uwarunkowań lokalnych niż od obiek-
tywnych przesłanek24.  

Niewątpliwie, zarówno samorządy gminne, powiatowe jak i 
wojewódzkie powinny być postrzegane jako instytucje, które posia-
dają określone uprawnienia i zadania natury ekonomicznej, które to 
powinny sprzyjać rozwojowi jednostki samorządu terytorialnego, 
wyrażającemu się we wzroście zamożności mieszkańców, wzroście 
zatrudnienia, poszerzeniu zasięgu inwestycji, tworzeniu nowych 
miejsc pracy, poprzez własną aktywność gospodarczą.  

Samorząd musi mieć zapewnione zarówno podstawy ekono-
miczne jak i prawne do prowadzenia działalności w sferze gospodar-
                                                 

22 M. Karpiuk, Samorząd terytorialny a państwo. Prawne instrumenty 
nadzoru nad samorządem gminnym. Lublin 2008, s. 62 - 63. 

23 M. Zdyb, Prawo działalności gospodarczej. Komentarz do ustawy z dnia 
19 listopada 1999 r., Kraków 2000, s. 707. 

24 C. Banasiński, M. Kulesza, D. Szafrański, Ustawa o gospodarce ko-
munalnej. Komentarz i przepisy towarzyszące. Warszawa 1997, s. 106. 
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czej czy jej stymulowania. Jest on uprawniony do tworzenia konku-
rencyjnych i sprzyjających warunków rozwoju przedsiębiorczości. 
Ma to szczególne znaczenie w sytuacji znacznego urynkowienia, 
gdzie następuje wzrost zdolności przedsiębiorców do dokonywania 
swobodnego wyboru lokalizacji swojej działalności. 

Skuteczność dostępnych instrumentów oddziaływających na 
lokalną sferę ekonomiczną nie jest jednolita. Należy posługiwać się 
nimi w sposób kompleksowy, by skutecznie rozwiązywać miejscowe 
problemy gospodarcze25. Ekonomiczna koncepcja samorządu teryto-
rialnego jest możliwością oddziaływania na sferę gospodarczą za 
pośrednictwem podmiotów tworzonych w tym celu przez poszcze-
gólne szczeble samorządowe. 

Trwałe podstawy działalności ekonomicznej władze samorzą-
dowe osiągają przez ustalenie udziałów w dochodach władz pań-
stwowych z zapewnieniem ochrony ustawowej tych udziałów oraz 
obowiązywania ich przynajmniej w średnich okresach. Dodatki do 
podatków państwowych powinny być ustanowione na zasadach po-
wszechnie obowiązujących. Taka zasada zapewnia władzom samo-
rządowym dochody, nie naruszając zasad równości ciężarów podat-
kowych podmiotów gospodarczych. Ponadto władze samorządowe 
powinny mieć wyłączność w dysponowaniu tzw. podatkami lokal-
nymi, regulowanymi przez władze centralne. Władze samorządowe 
zachowują możliwość stosowania zniżek stawek podatkowych, ulg i 
zwolnień podatkowych. Rodzaj podatku, wydajność źródeł oraz 
zmienność podstawy opodatkowania ma znaczenie dla podstaw fi-
nansowych władz samorządowych. Ponadto władze samorządowe 
otrzymują przydziały środków pieniężnych od władz państwowych, 
jednak jest to uzależnione od aktualnych potrzeb zbiorowości lokal-
nej. Istotnym źródłem zasilania finansowego zbiorowości lokalnej 
jest określony majątek komunalny26. 

                                                 
25 M. Karpiuk, M. Komisarczuk, Pośrednie oddziaływanie samorządu 

terytorialnego na lokalną i regionalną gospodarkę, „Menedżer” 2004, Nr 
11-12, s. 56. 

26 E. Denek, J. Sobiech, J. Wolniak, Finanse publiczne, Warszawa 
2001, s. 35.   
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Działalność samorządu terytorialnego może być finansowana 
z różnych źródeł, jednak podstawą jego działania jest budżet samo-
rządowy, który cechuje bezzwrotność, nieodpłatność oraz przymu-
sowość głównie gromadzenia dochodów. Fundusze para budżetowe 
są tworzone i wykorzystywane przez organy samorządowe do finan-
sowania zadań metodą budżetową lub pożyczkową o cechach do-
browolności, zwrotności i odpłatności. Ponieważ samorząd teryto-
rialny ma osobowość prawną oraz posiada w dyspozycji majątek 
komunalny może korzystać z prawa do zaciągania kredytów banko-
wych oraz pożyczek. Mogą być one udzielane zarówno przez organy 
państwowe jak również przez podmioty zagraniczne. Zasady gospo-
darowania środkami budżetowymi szczegółowo określa ustawa o 
finansach publicznych oraz szereg aktów wykonawczych, które po-
zostają w gestii samorządów jednostek terytorialnych27. 

Konstytucja RP zapewnia jednostkom samorządu terytorialnego 
udział w dochodach publicznych, odpowiednio do przypadających im 
zadań. Stwierdza, że dochodami jednostek samorządu terytorialnego są 
ich dochody własne oraz subwencje ogóle i dotacje celowe z budżetu 
państwa. Ustawodawca zaznacza, że źródła dochodów jednostek 
samorządu terytorialnego są określone w odrębnej ustawie. Zasady i 
kompetencje polskich samorządów terytorialnych są zawarte w 
ustawach samorządowych oraz ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o 
dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która określa źródła ich 
dochodów oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów, a także 
zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji 
celowych z budżetu państwa28.  

We współczesnym systemie władz publicznych, władze 
państwowe działają przede wszystkim na szczeblu centralnym, 
natomiast samorządowe na szczeblu lokalnym. System finansów 
publicznych zależny jest nie tylko od kompetencji i obowiązków, 
lecz także od zakresu władztwa podatkowego na poszczególnych 
szczeblach władzy oraz od zasad zasilania finansowego. Władze 

                                                 
27 S. Owsiak, Finanse publiczne teoria i praktyka, Warszawa 2003, s. 37.  
28 M. Barański, Zasady finansowania wspólnot samorządowych w teorii 

i praktyce [w:]  A. Lutrzykowski, (red.), Samorząd terytorialny, ale jaki ?, 
Toruń 2009, s. 100-102.   
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samorządowe są integralnym elementem władz publicznych. Ich 
działalność dotyczy trzech podstawowych płaszczyzn: 
administracyjnej, socjalno - kulturalnej i gospodarczej. Realizacja 
tych trzech funkcji wymaga odpowiednich środków finansowych 
oraz odpowiedniej polityki finansowej.  

 
V. Wnioski końcowe 
W doktrynie prawa publicznego problematyka finansowania 

samorządu gminnego interpretowana jest szeroko. Współczesna, 
szczególnie kapitalistyczna gospodarka ma charakter pieniężny. Z 
tego tytułu bez znaczenia jest czy działalność ma charakter skomer-
cjalizowany czy publiczny tzn. finansowany jest ze środków pu-
blicznych. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorial-
nego, by móc funkcjonować i realizować ustawowe zadania musi 
ponosić konkretne nakłady, jednak to wszystko wymaga zasilania 
finansowego.  

Aby zapewnić efektywność realizacji zadań oraz właściwą 
alokację środków i zasobów publicznych, państwo stworzyło struktu-
ry samorządowe mające wspierać sferę regulowania i zarządzania 
częścią spraw publicznych. Reaktywowanie samorządu lokalnego w 
1990 roku miało istotny wpływ na przebieg i tempo procesów roz-
wojowych gmin. Niewątpliwie najważniejszym elementem wprowa-
dzonej reformy samorządowej było wydzielenie budżetów samorzą-
dowych ze zbiorczego budżetu państwa. Jednakże, wiązało się to z 
ustaleniem powiązań pomiędzy budżetem centralnym państwa i bu-
dżetami samorządowymi. Z punktu widzenia władz lokalnych ko-
niecznym jest prowadzenie własnej polityki finansowej i gospodarki 
budżetowej, tak by umożliwi ć prawidłowy rozwój jednostek samo-
rządu gminnego w Polsce.  

Reasumując, ustawodawca określił ramy prawne funkcjono-
wania samorządu gminnego oraz jego finansowania. Dochody są 
gwarancją realizacji zadań i kompetencji gminy, a budżet jest pod-
stawą do prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej. Zasad-
nym są dalsze przekształcenia na gruncie samorządu terytorialnego 
w kierunku decentralizacji władzy publicznej w Polsce. Istotnym jest 
również, aby osoby stojące na czele jednostek gminnych były kreato-
rami przyszłych efektów. 
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Streszczenie: 
Struktura samorządu terytorialnego w Polsce funkcjonuje na 

trzech szczeblach. Zakres zadań oraz sytuacja finansowa gmin, 
powiatów i województw jest zróżnicowania. Kluczowym celem 
artykułu jest wskazanie istoty finansów publicznych oraz podstaw 
prawnych funkcjonowania systemu finansów samorządu gminnego. 
Ponadto, opracowanie będzie obejmuje problematykę budżetu 
gminy, a także ekonomiczną koncepcję działania samorządu 
terytorialnego w Polsce.   

 
Summary: 
Legal aspects of the financing of local government in Poland 
The structure of local government in Poland operates at three 

levels. The tasks and the financial situation of municipalities, coun-
ties and provinces is differentiation. A key objective of this paper is 
to show the essence of public finances and the legal basis of the sys-
tem of local government finance. In addition, the development will 
include the municipal budget issues, as well as the concept of eco-
nomic activities of local government in Poland. 
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Adrianna Tymieniecka (UWM) 

 
Ochrona rodziny w świetle przepisów prawa polskiego 
 
Wstęp 
Rodzina była, jest i będzie wartością nie do przecenienia, za-

tem powinniśmy w każdym calu dbać o to, aby spokój w niej nie 
został w żaden sposób zakłócony. Należałoby zdać sobie sprawę z 
tego jak cenną wartość dla nas stanowi. Mając na uwadze ochronę 
rodziny wprowadzono szereg regulacji prawnych w celu wspomaga-
nie, przeciwdziałanie zagrożeniom jakie mogą stanowić problem dla 
prawidłowego rozwoju rodziny. Opracowanie będzie skupiało się na 
aktach prawnych regulujących kwestię ochrony rodziny w odniesie-
niu do różnych aspektów życiowych. Podjęta zostanie próba odpo-
wiedzi na pytanie czy istniejące regulacje prawne spełniają swoje 
zadanie w odpowiedni sposób? 

 
1. Pojęcie rodziny – aspekt prawny i socjologiczny. 
 Należy zauważyć, że pojęcie rodziny jest wieloaspektowe i 

może być rozpatrywane na wielu płaszczyznach, między innymi w 
ujęciu normatywnym bądź też socjologicznym. 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej1 w artykule 18 wska-
zuje ”Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macie-
rzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczy-
pospolitej Polskiej”. Zawężając zakres cytowanego artykułu możemy 
wskazać, że powstanie rodziny jest wynikiem zawarcia związku 
małżeńskiego kobiety i mężczyzny poprzez który rodzi się szczegól-
na więź między małżonkami2. 

                                                 
1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 20 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 

1997 r. Nr 78, poz. 483). 
2 B. Banaszak, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

wyd.2 Warszawa2012 r., źródło Legalis. 
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2. W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym3 (dalej k.r.o.) z kolei nie 
odnajdziemy legalnej definicji rodziny, natomiast może ona zostać wy-
prowadzona na podstawie poszczególnych artykułów zawartych w k.r.o., 
w których to ustawodawca używa wprost zwrotu „rodzina”. Sformułowa-
nie to dostrzec możemy między innymi w art. 10 §1 wskazywanej usta-
wy, który mówi przede wszystkim o dobru rodziny. Niemal identyczny 
akcent zauważyć możemy w art.23 i 27 k.r.o.4 

3. Ustawa o pomocy społecznej definiuje natomiast rodzinę ja-
ko „osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycz-
nym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące”5. 

4. Rodzina w ujęciu socjologicznym ukazana jest jako wspól-
nota spokrewnionych ze sobą osób, która jest złożona z rodziców 
oraz dzieci. Możemy mieć do czynienia z tzw. rodziną nuklearną 
bądź rodziną wielopokoleniową. W pierwszym przypadku jest to 
taka rodzina, w której w jednym gospodarstwie domowym pozostają 
rodzicie i dzieci. Najczęściej jest to model rodziców z jednym bądź 
dwójką potomstwa6. Natomiast rodzina wielopokoleniowa to taka, w 
której w jednym gospodarstwie domowym mieszkają więcej niż dwa 
pokolenia np. babcie, prababcie i wnuki7. 

Ciekawy aspekt w definiowaniu pojęcia rodziny porusza ks. 
Doktor Władysław Kądziołka, który to wskazuje, że na pojęcie ro-
dziny składają się trzy łączące ją więzi mianowicie: małżeństwo, 
rodzicielstwo oraz pokrewieństwo, w wyniku czego wykształcają się 
relacje mąż a żona, czy rodzice a dzieci8. 

 
 

                                                 
3 Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. 

U. 1964 nr 9 poz. 59 z późn. zm.). 
4 J. Strzebinczyk, Prawo rodzinne Warszawa 2012r.,s.28. 
5 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. - o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 

nr 64 poz. 593 z poźn. zm.). 
6 Rodzina nuklearna może być również rodziną dwupokoleniową, a 

także rodziną z jednym rodzicem, czy licznym rodzeństwem. 
7 M. Kownacka, E. Sawicka Nasza wspaniała inna rodzina: trudne 

rozmowy z dzieckiem Warszawa 2008r., s.9. 
8 W. Kądziołka, Rodzina a współczesne zagrożenia [w:] Współczesne 

zagrożenia: fakty i mity J. Zimny [red.] Stalowa Wola 2014r.,s.205. 
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2. Funkcje rodziny 
Należy również mieć na uwadze, że rodzina spełnia liczne funk-

cje i to zarówno w jej obrębie9 jak i na rzecz całego społeczeństwa.  
Biorąc pod uwagę instytucjonalną rolę rodziny zaliczyć w tym 

kręgu możemy funkcję: 
•  prokreacyjną bądź też biologiczną mająca na celu 

podtrzymanie rozwoju społeczeństwa,10 
• ekonomiczną polegająca na dostarczaniu różnorakich dóbr, 

które mają zaspokajać potrzeby materialne rodziny,11 
• socjalizacyjną, której istotą jest wprowadzanie 

poszczególnych członków rodziny w życie kulturowe, 
• stratyfikacyjną, która ma na celu zapewnienie członkom 

rodziny danego statusu społecznego, 
• opiekuńczą jawiąca się jako gwarant w przypadku kiedy 

jeden z członków rodziny nie jest w stanie samodzielnie zaradzić 
swoim potrzebom. 

Możemy wyróżnić także funkcje rodziny biorąc pod uwagę jej 
aspekt jako grupy społecznej. Funkcje w tym kontekście stanowić będą: 

• funkcja małżeńska, która jest ściśle powiązana z życiem 
intymnym małżonków, 

• funkcja braterska jawiąca się przez zaspokajanie potrzeb bliźnich, 
• funkcja rodzicielska dotycząca potrzeb uczuciowych 

zarówno dzieci jak i ich rodziców12. 
 
2. Ochrona rodziny w świetle wybranych aktów norma-
tywnych prawa polskiego 

Przystępując do analizy poszczególnych aktów normatywnych 
prawa polskiego, w których dostrzec możemy czynniki wpływające 

                                                 
9 B. Maj, Rola małżeństwa i rodziny w życiu człowieka (na podstawie 

badań zrealizowanych wśród mieszkańców powiatu wadowskiego), [w:] 
Państwo i społeczeństwo: wielowymiarowy obraz rodziny M. Leśniak [red.] 
nr 3 Kraków 2011r. 

10 M. Domański Względne zakazy małżeńskie Warszawa 2013, s.34. 
11 F. Adamski Socjologia małżeństwa i rodziny Warszawa 1982, s.49-52. 
12 M. Domański Względne zakazy…op. cit. s.34. 
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na ochronę rodziny w Polsce należałoby wyjść od wyliczenia aktów 
prawnych, w których zawarty jest ten akcent: 

• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997 roku., 

• Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks Rodzinny i 
opiekuńczy, 

•  Ustawa z dnia 23 kwietnia1964 roku - Kodeks cywilny,13 
• Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks 

postępowania cywilnego,14 
• Ustawa z dnia 12 listopada 1965 roku - Prawo prywatne 

międzynarodowe,15 
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy,16 
• Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w 

sprawach nieletnich,17 
• Ustawa z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu 

cywilnego,18 
• Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, 

ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerwania ciąży,19 
• Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach 

rodzinnych,20 

                                                 
13 Ustawa z dnia 23 kwietnia1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 

16 poz. 93z późn. zm.). 
14 Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego 

(Dz. U. 1964 nr 43 poz. 296 z późn. zm.). 
15 Ustawa 12 listopada 1965r.- Prawo prywatne międzynarodowe z dnia 

(Dz. U. 1965 nr 46 poz. 290 z późn. zm.). 
16 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 

poz. 141z późn. zm.). 
17 Ustawa z dnia 26 października 1982r. - o postępowaniu w sprawach 

nieletnich (Dz. U. 1982 nr 35 poz. 228 z późn. zm.). 
18 Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego 

(Dz. U. 1986 nr 36 poz. 180 z późn. zm.). 
19 Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. - o planowaniu rodziny, ochronie 

płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerwania ciąży ( 
Dz.U.1993 nr 17 poz. 78 z późn. zm.). 

20 Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. - o świadczeniach rodzinnych (Dz. 
U. 2003 nr 228 poz. 2255 z późn. zm.). 
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• Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, 
• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie21 
• Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów22. 
 
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997 roku 

Podstawowym aktem mającym na celu ochronę rodziny jest 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. To właśnie w niej zawarty 
został szereg zasad podstawowych ściśle związanych z prawem ro-
dzinnym. Szczególny wydźwięk ma w tym przypadku art. 18 Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który wskazuje, że rodzina jest 
tworzona poprzez zawarcie związku małżeńskiego pomiędzy kobietą 
a mężczyzną. Wyraźnie wyszczególniona została tutaj liczba poje-
dyncza, czyli jedna kobieta i jeden mężczyzna i zaakcentowano wy-
móg odmiennych płci23. Należy podkreślić, że według Konstytucji 
RP wraz z pojęciem rodziny występują w bliskiej korelacji takie 
pojęcia jak rodzicielstwo czy macierzyństwo,24 które to pozostają 
pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. 

Rodzina według interpretacji przepisów konstytucyjnych zda-
niem Trybunału Konstytucyjnego to „każdy trwały związek dwóch 
lub więcej osób, składający się z co najmniej jednej osoby dorosłej i 
dziecka, oparty na więzach emocjonalnych, prawnych, a przeważnie 
także i na więzach krwi. Rodzina może być pełna, w tym wielodzietna 
lub niepełna. Rodzina pełna składa się z dwojga osób dorosłych po-
zostających we wspólnocie domowej i związanych więzami uczucio-
wymi oraz wychowywanego przez nie wspólnego dziecka (dzieci). 
Rodzinę niepełną tworzy natomiast jeden dorosły i wychowywane 

                                                 
21 Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. - o przeciwdziałaniu przemocy w ro-

dzinie (Dz. U. 2005 nr 180 poz. 1493 z poźn. zm.). 
22 Ustawa z dnia 7 września 2007r. - o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów (Dz. U. 2007 nr 192 poz. 1378 z poźn. zm.). 
23 B. Banaszak Komentarz do Konstytucji…op .cit. ,źródło Legalis 
24 G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy: małżeństwo komentarz do 

art. 1 do616 Warszawa 2013r.s.31. 
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przez niego dziecko (dzieci)"25. Dokonując wnikliwej analizy powyż-
szej interpretacji dostrzec można, że nie występuje on w ścisłej kore-
lacji z art. 18 Ustawy Zasadniczej w odniesieniu do pojęcia rodziny. 
Rodzina w interpretacji TK nie musi być powiązana z wstąpieniem w 
związek małżeński, natomiast według Konstytucji RP nie może się 
ona opierać się na związkach typu nieformalnego takich jak konku-
binat. Pojęcie rodziny wykształci się wówczas, kiedy osoby żyjące w 
związku nieformalnym doczekają się potomstwa, zatem w tym przy-
padku rodzina będzie oparta na rodzicielstwie. 

Kwestia otoczenia opieką, ochroną rodziny przez Rzeczpospo-
litą Polską zobowiązuje władze publiczne do podjęcia określonych 
zadań z tym związanych, aby w jak najlepszy sposób mogły się 
przyczyniać do prawidłowego funkcjonowania rodzin26. 

 
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i 
opiekuńczy 

Ochrona rodziny w świetle przepisów k. r. o. stanowi jedno z 
głównych źródeł mających na celu wspieranie rodzin. Może się od-
nosić do stosunków opartych na małżeństwie, pokrewieństwie czy 
powinowactwie, a także na przysposobieniu. W każdej z tych sfer 
zawarte, są prawne elementy ochrony rodziny. 

Należałoby jednak odnieść się do ochrony w kontekście zasady 
równego traktowania małżonków, zawartej w art. 23 k. r. o. „Mał-
żonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowią-
zani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz 
do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek zało-
żyli”. , która też ściśle powiązana jest z art.22 ust.1 Konstytucji RP 
„Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa 
w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym”27. W 
obydwu cytowanych regulacjach prawnych mamy do czynienia z 
słowem równość, poprzez które ustawodawca nie stawia żadnej z 
osób na uprzywilejowanej pozycji. Daje im natomiast równe prawa 

                                                 
25 TK z 12.4.2011 r., SK 62/08, OTK-A 2011, Nr 3, poz. 22. 
26 Banaszak Komentarz do Konstytucji…op .cit. ,źródło Legalis 
27 G. Jędrzejek, Kodeks rodzinny …op. cit. s.31-32. 
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w sferze stosunków wobec siebie, jak i wobec potomstwa w przy-
padku ich posiadania28. 

 
3. Ustawa z dnia 12 listopada 1965 roku - Prawo prywatne 

międzynarodowe 
Polski ustawodawca przewidział również kwestię ochrony ro-

dziny w wypadku wystąpienia w niej elementu zagranicznego. 
Szczególna uwaga została zwrócona na normy kolizyjne, które mogą 
wystąpić w przypadku zawarcia związku małżeńskiego osoby oby-
watelstwa polskiego z obywatelem innego kraju. Ustawa ta ma pre-
cyzować zatem jakie prawo wówczas będzie prawem właściwym w 
danej kwestii. 

 
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy 
Zakres ochrony rodziny w przypadku regulacji zawartej w Ko-

deksie Pracy odnosi się głównie do dwóch aspektów. Pierwszym z 
nich jest prawna ochrona macierzyństwa, natomiast drugim egzeku-
cja z alimentów w związku z wynagrodzeniem za pracę. 

W pierwszym przypadku ustawodawca wprowadził szereg 
uregulowań dotyczących aspektu macierzyństwa. W art. 177§ Ko-
deksu pracy wskazane zostaje, że „Pracodawca nie może wypowie-
dzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okre-
sie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczy-
ny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i 
reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyra-
ziła zgodę na rozwiązanie umowy”., zatem uznaje się, że pracownicy 
w ciąży przysługuje szczególna ochrona, która to powinna być za-
pewniona jej przez pracodawcę. Ważny aspekt w tej materii jest fakt, 
iż prawodawca nie tylko nie może wypowiedzieć umowy w powyż-
szej sytuacji, ale również nie może tego uczynić za sprawą wcześniej 
wręczonego wypowiedzenia. Pogląd ten w całości podzielił Sąd 
Najwyższy w uchwale z 13.4.1972 r., III PZP 7/72, OSN 1972, Nr 9, 
poz. 15829. Ochroną w okresie ciąży został objęty również okres 

                                                 
28 J. Winiarz komentarz do art. 23 [w:] Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy 

Komentarz K. Pietrzykowski [red.] wyd. 3. Warszawa2012, s.285. 
29 SN z 13.4.1972 r., III PZP 7/72, OSN 1972, Nr 9, poz. 158. 
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próbny przekraczający jedne miesiąca, co w praktyce jawi się tym, iż 
z ochrony tej nie mogą skorzystać tylko pracownice, których okres 
próbny był krótszy niż jeden miesiąc. Natomiast art.178 Kodeksu 
Pracy wprowadza dodatkowe uprawnienie dla kobiet w ciąży jakim 
jest zakaz pracy przez nie w godzinach nadliczbowych, a w przypad-
ku pracownic będących w ciąży, a świadczących pracę w porach 
nocnych na czas trwania ciąży powinna zostać zmieniona ich pora 
godzin pracy. Wskazuje się również niemożność świadczenia pracy 
kobiet w ciąży poza miejscem ich zatrudnienia. Należy przy tym 
pamiętać, że za wszelkimi zmianami w związku z modyfikacjami co 
do ilości godzin czy pory świadczonej pracy nie mogą iść zmiany 
związane z wynagrodzeniem. W następstwie tego nie można dopu-
ścić do pogorszenia sytuacji w jakiej znajduje się kobieta w ciąży30. 

 
5. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowa-
niu w sprawach nieletnich 

Ustawa ta uchwalona została w związku z podjęciem prób za-
pobiegania i zwalczania demoralizacji przez nieletnich31. W dużej 
mierze skupia się na kwestiach proceduralnych, związanych z postę-
powaniem w sprawach nieletnich przez odpowiednio powołane do 
tego sądy. Wprowadzono szereg regulacji jakie mają za zadanie 
ochronę nieletniego. Ustawa ta ma przede wszystkim za zadanie 
wyeliminowanie szeregu patologii jakie mogą dotknąć rodziny zde-
moralizowanych nieletnich, tym samym w dużym stopniu przyczynia 
się do jej ochrony. Między innym w art. 70a wskazane zostaje, iż 
nieletni pozostaje pod pieczą kuratora, co ma na celu pomóc mu w 
eliminacji zachowań uznawanych w społeczeństwie za negatywne i 
pomóc mu w zmianie tych zachowań, a tym samym skierowanie się 
ku postawom, które są społecznie akceptowane. 

 
 

                                                 
30 W. Patulski Komentarz do art178 [w:] Kodeks pracy. Komentarz,. W. 

Muszalski [red.] wyd.9, Warszawa 2013r.,s.558-559. 
31 Nieletnim w rozumieniu Ustawy jest każda osoba, która nie ukończy-

ła lat 18. 
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6. Ustawa z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach 
stanu cywilnego 

Ustawa ta wywiera istotny wpływ na sprawy związane z 
ochroną rodziny z racji tego, że w przedmiotowym zakresie jej regu-
lacji leżą takie kwestie jak zawarcie, rozwiązanie, unieważnienie 
małżeństwa oraz uznanie bądź zaprzeczenie ojcostwa. Zawiera także 
kwestie związane z przysposobieniem i rozwiązaniem stosunku 
przysposobienia. W doktrynie wyróżniamy dwa sposoby zawarcie 
małżeństwa, jeden z nich jest wyrażony art. 12 i stanowi, że „zawar-
cie małżeństwa następuje w urzędzie stanu cywilnego wybranym 
przez osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński”. Zatem cho-
dzi tu o zawarcie małżeństwa przez dokonanie czynności prawnej32. 
Istotny charakter dla ochrony rodziny w świetle ustawy ma uznanie 
ojcostwa, gdyż to właśnie z nim wiąże się szereg obowiązków i 
uprawnień przysługujących zarówno dziecku jak i ojcu. Jednym z 
takich uprawnień jest między innymi wzajemne wspieranie. Nato-
miast jednym z obowiązków jest władza rodzicielska, pod którą 
dziecko pozostaje do momentu uzyskania pełnoletności33. 

 
7. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
Pomoc społeczna może być interpretowana w wąskim (sensu 

stricte) bądź szerokim zakresie (sensu largo)34. W pierwszym przy-
padku będzie ona ściśle związana z aktem normatywnym jakim jest 
ustawa o pomocy społecznej35. 

Zgodnie z przepisami ustawy państwo ma za zadanie pomoc 
osobom najuboższym. Jako kryterium w związku z przyznawaniem 
świadczeń przyjęto tu zasadę wysokości dochodu. Następuje podział 

                                                 
32 Małżeństwo może być także czynnością konwencjonalną inną niż 

czynność prawna. 
33 W myśl art.10 KC pełnoletnim jest ,kto ukończył lat 18.Przez zawar-

cie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletniość. Nie traci jej w razie 
unieważnienia małżeństwa. 

34 S. Nitecki Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym 
Warszawa 2008r., s.33. 

35 Ujęcie szerokie pomocy społecznej stanowi wszelka nieekwiwalent-
na pomoc ze środków publicznych dla potrzebujących osób i rodzin, które 
nie mogą zaspokoić swoich potrzeb we własnym zakresie. 
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w związku z kryterium dochodowym na osoby samotnie gospodaru-
jące, kryterium dochodu osoby w rodzinie oraz kryterium dochodu 
rodziny. Należy wziąć pod uwagę, że zakres pomocy rodzinie roz-
ciąga się również na dzieci, w przypadku kiedy rodzina sama nie jest 
w stanie zaspokoić jego potrzeb. Sfera pomocy rodzinie nie zostaje 
zawężona tylko i wyłącznie do granic materialnych. W razie potrze-
by rodzina może skorzystać z pomocy specjalistów wykształconych 
w kierunku pracy z rodzinami trudnej sytuacji. Kwestia dotycząca 
pomocy społecznej wydaje się jednak ciągle niedoskonała dlatego 
też Ministerstwo Pracy i Pomocy społecznej przygotowało 1 wrze-
śnia 2014r. Projekt założeń ustawy zmieniającej ustawę o pomocy 
społecznej i niektórych innych ustaw36. W projekcie tym wskazuje 
się pomoc rodzinom w większym stopniu i nieco innym zakresie niż 
dotychczas ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnospraw-
nych i starszych. 

 
8. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie 
Regulacje zawarte w ustawie odnoszą się przede wszystkim do 

zakresu pomocy osobom, u których występuje bądź występowała 
przemoc w rodzinie. Dla osób dotkniętych tego typu patologią prze-
widuje się pomoc w zakresie udzielenia wsparcia ze strony medycz-
nej, socjalnej, psychologicznej czy prawnej. Ważnym elementem, ku 
któremu zostaje zwrócona uwaga ustawodawcy jest materia związa-
na z tworzeniem programów profilaktycznych w tym zakresie mają-
cych na celu ochronę osób dotkniętych przemocą. Programy te mają 
za zadanie zostać również wdrażane. W opracowaniach takich wy-
mienione zostają najczęstsze formy w jakich jawi się przemoc do-
mowa, przepisy prawne jakie mają zastosowanie w związku ze zwal-
czaniem tego typu przemocy czy zastosowanie profilaktyki w tym 
zakresie37. 
                                                 

36 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Projekt założeń projektu 
ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych 
ustaw. 

37 Załącznik do Uchwały nr XXVII/208/2012Rady Powiatu w Klucz-
borku Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i działań profilak-
tycznych z dnia 27 grudnia 2012r. 
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9. Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów 

Jedną z bardziej aktualnych kwestii w kontekście ochrony ro-
dziny stanowi ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimen-
tów. Ma ona za zadanie przede wszystkim wspieranie osób znajdują-
cych się w niekorzystnej sytuacji z uwagi na fakt braku możliwości 
wyegzekwowania alimentów. W tym akcie normatywnym wskazany 
zostaje również zakres pomocy państwa w przypadku tytułu egzeku-
cyjnego, którego egzekucja jest bezskuteczne. 

 
Podsumowanie 
Prawo polskie przewiduje szereg regulacji mających na celu 

ochronę rodziny na różnych płaszczyznach. Tak rozbudowany system 
normatywny natomiast nie zawsze musi świadczyć o doskonałości w tej 
dziedzinie. Trzeba wziąć po uwagę choćby sytuację dotyczącą niedo-
statku w polskich rodzinach, która jest zauważana niemal każdego dnia, 
czy kwestię ujemnego przyrostu naturalnego odnotowanego wstępnie 
przez Główny Urząd Statystyczny w roku 2013.38 Powyższe argumenty 
wskazują jednoznacznie, że polski ustawodawca powinien doprecyzo-
wać liczne kwestie związane z ochroną rodziny. 

 
Streszczenie 
Na wstępie opracowania zostaje przedstawione pojęcie rodziny 

zarówno w aspekcie normatywnym jak i socjologicznym. Następnie 
uwaga skupiona jest na funkcjach jakie powinna spełniać rodzina. 
Ukazane zostają także regulacje prawa polskiego w odniesieniu do 
ochrony rodziny poprzez wskazanie form i narzędzi, za pomocą któ-
rych realizowana jest ochrona rodziny w poszczególnych aktach 
prawnych. Poczynając od Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
kolejno powołując się na ustawy takie jak Kodeks rodzinny i opie-
kuńczy czy Ustawę prawo prywatne międzynarodowe. W ramach 
końcowej konkluzji wykazane zostaje, że pomimo szeregu regulacji 
prawnych w tym zakresie istnieją liczne niedoskonałości, nad który-

                                                 
38 

http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_podst_inf_o_rozwoju_dem_pl_do_201
3.pdf [dostęp online:6.11.2014r.]. 



300 
 

mi warto byłoby popracować z uwagi chociażby na niezbyt zadowa-
lającą sytuację demograficzną. 

 
Summary 
Family protection under Polish legal regulations 
The research paper opens by presenting the concept of a family 

both from a normative and sociological point of view. The attention 
is then shifted towards the functions each family should fulfil. Polish 
legal regulations are also presented in relation to family protection by 
pointing to forms and tools by means of which family protection is 
executed in particular legal acts. It begins with the Constitution of 
the Republic of Poland, then addressing in turn other acts such as 
Family and Guardianship Code and Private International Law. 
Within the framework of final conclusions, it is proven that, in spite 
of a number of legal regulations in this field, there are various inade-
quacies, which are worth working on if only because of an unsatis-
factory demographical situation. 
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Dyskryminacja wyznaniowa w prawie pracy 
 
Wstęp 
Zagadnienie godności człowieka współcześnie stanowi część 

wieloaspektowej problematyki, którą można rozpatrywać w różnych 
kategoriach filozoficznych, naukach prawniczych, socjologicznych 
czy psychologicznych godność jest wartością wrodzoną, której nie 
można stracić, w przeciwieństwie do koncepcji ujmującej godność 
jako nabywaną i utracaną1.Każdy człowiek bez względu na wiek, 
status materialny, społeczny czy wyznane posiada godność osobową. 
Godność osobowa przysługująca każdemu człowiekowi zobowiązuje 
samego człowieka i społeczeństwo w którym żyje do okazania jej 
szacunku we wszystkich wymiarach2. Pojęcie godności zostało 
uznane za źródło praw człowieka stając się jednocześnie kategorią 
normatywną i podstawową wartością porządku prawnego dopiero na 
początki dwudziestego wieku, gdy w Karcie Narodów Zjednoczo-
nych z dnia 26 czerwca 1945 roku podkreślono godność osoby ludz-
kiej. Na gruncie prawa polskiego pojęcie godności oraz wolności 
religijnej pojawiło się w normach Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Ze względu na doniosłość tych 
znaczeń, należy chronić owe prawa we wszystkich aspektach spo-
łecznego bytowania człowieka, a w szczególności w stosunkach 
pracy. Niewątpliwie ochrona pracownika przed manipulacją ze stro-
ny narzuconych niemoralnych działań pracodawcy, a także próba 
rozgraniczania pomiędzy dobrem i złem jak i prawdą oraz fałszem, 
mają niebagatelne znaczenie w stosunkach pracy. Konstytucja zaka-
zuje organom władzy publicznej (zob. art. 77 ust. 1) nakładania na 
jakąkolwiek osobę podlegającą prawu RP obowiązku ujawniania w 
jakikolwiek sposób jej przekonań światopoglądowych, religijnych 
                                                 

1 L. Antonowicz, Ochrona godności człowieka w prawie międzynaro-
dowym [w:] J. Mazurek, Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, 
Lublin 2001r., s. 14 

2 A. Szostek, Wokół godności, prawdy i miłości. Rozważania etyczne, 
Lublin 1995r., s.46 
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lub wyznania. Pod pojęciem ujawniania należy rozumieć przekazy-
wanie informacji (w jakiejkolwiek możliwej formie) pozwalającej na 
identyfikację tych przekonań. Powzięcie wiadomości o tych przeko-
naniach przez władze publiczne nie może powodować jakichkolwiek 
skutków prawnych3. 

 
1. Godność człowieka jako prawo chronione  
Każdy człowiek bez względu na rasę, wiek, płeć, niepełnospraw-

ność, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, przy-
należność związkową, wyznanie - posiada „godność”. Zagadnienie 
godności człowieka współcześnie stanowi część wieloaspektowej pro-
blematyki, którą można rozpatrywać w różnych kategoriach filozoficz-
nych, naukach prawniczych, socjologicznych czy psychologicznych. 
Godność jest wartością wrodzoną, której nie można stracić, w przeci-
wieństwie do koncepcji ujmującej godność jako nabywaną i utracaną4. 
Każdy człowiek bez względu na wiek, status materialny, społeczny czy 
wyznane posiada godność osobową. Godność osobowa przysługująca 
każdemu człowiekowi zobowiązuje samego człowieka i społeczeństwo 
w którym żyje do okazania jej szacunku we wszystkich wymiarach5. 
Godność człowieka jest jednym z elementów dóbr osobistych, który 
można znaleźć w różnych aktach normatywnych poczynając od prawa 
międzynarodowego, europejskiego, krajowego oraz w ustawodawstwie 
zwykłym. Należy podkreślić, że w katolickiej nauce społecznej również 
wyróżnia się koncepcję godności człowieka. Papież Jan Paweł II pisał o 
godności człowieka m.in. w encyklice Redemptor hominis, natomiast 
biorąc pod uwagę wartości pracownicze, papież pisał w encyklice Labo-
rem exercens: „łączenia pracowitości jako cnoty ze społecznym ładem 
pracy, który pozwoli człowiekowi w pracy bardziej {stawać się czło-

                                                 
3 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komen-

tarz,C.H.Beck2012, (dostęp 6.11.2014) 
4 L. Antonowicz, Ochrona godności człowieka w prawie międzynaro-

dowym [w:] J. Mazurek ,Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, 
Lublin 2001r., s. 14 

5 A. Szostek, Wokół godności, prawdy i miłości . Rozważania etyczne, 
Lublin 1995r., s.46 
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wiekiem}, a nie degradować się przez pracę, tracąc nie tylko siły fizycz-
ne ale nade wszystko właściwą sobie godność i podmiotowość6.  

Godność człowieka można uznać za duchową i moralną war-
tość, nierozerwalnie związaną z człowiekiem, która znajduje swój 
wyraz w świadomym i odpowiedzialnym samookreśleniu własnego 
życia. Stanowi to podstawę dla roszczenia o poszanowanie tej warto-
ści ze strony innych podmiotów7. Godność osoby ludzkiej jest „war-
tością wartości” – ludzka godność to zarazem sama osoba jako war-
tość pierwsza i pierwowzór wszystkich innych wartości oraz ich 
ostateczny sprawdzian8. 

Nie należy zapominać, że wolność religijna jest podstawowym 
prawem człowieka, które powinno być szanowane przy zatrudnianiu 
pracownika jak i wykonującego już pracę. Konstytucja Rzeczypo-
spolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. traktuje wolność sumienia 
i religii jako wolność człowieka i daje taką gwarancję wszystkim 
pozostającym pod władzą RP. Zatem warto wskazać na art. 53 Kon-
stytucji RP9: „1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. 2. 
Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania 
religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie 
lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawia-
nie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i 
nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i in-
nych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz 
prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdu-
ją.” Według B. Banaszaka10 wolność sumienia oznacza autonomię 
jednostki w sferze poglądów filozoficznych, aksjologicznych, moral-
nych, a także politycznych i religijnych umożliwiających jej określe-
nie własnej tożsamości intelektualnej. Wolność religii w sferze we-
wnętrznej wiąże się z wolnością sumienia, ale obejmuje tylko te jej 
aspekty, które związane są z wiarą w istnienie boga (bogów) i bytów 
                                                 

6 Jan Paweł II, Laborem exercens, Katowice 1981, s.21 
7 M. Wójczyk, Prawo pracownika do ochrony prywatności, Warszawa 

2012, s. 25 
8 A. Rodziński, Osoba, moralność, kultura, Lublin 1989, s. 32 
9 Dz. U. Nr 78, poz. 483 
10 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 

C.H.Beck 2012, (dostęp 6.11.2014) 
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niematerialnych, związane z określeniem istoty człowieczeństwa. W 
tej sferze - podobnie jak w przypadku wolności sumienia - niedo-
puszczalne są ograniczenia prawne czy ingerencje ze strony państwa. 
Trybunał Konstytucyjny11 stwierdził, że "wolność religii jest ujmo-
wana w normie konstytucyjnej bardzo szeroko, obejmuje bowiem 
wszelkie religie i przynależność do wszelkich związków wyznanio-
wych, a zatem nie jest ona ograniczona do uczestnictwa we wspólno-
tach religijnych tworzących formalną, wyodrębnioną strukturę orga-
nizacyjną i zarejestrowanych w stosownych rejestrach prowadzonych 
przez władzę publiczną". Zaś P. Winczorek12 uważa, że Konstytucja 
nie definiuje pojęcia religii i nie daje podstaw do rozstrzygnięć, czy 
dany zespół poglądów i praktyk jest, czy nie jest religią. Istotne zna-
czenie w tej mierze mają ustalenia pozakonstytucjne, a nawet poza-
prawne - filozoficzne, teologiczne, etnograficzne, kulturowe i reli-
gioznawcze. Trybunał Konstytucyjny z wolnością sumienia i religii 
łączy ochronę uczuć religijnych. W jednym z orzeczeń wydanych 
jeszcze przed uchwaleniem Konstytucji stwierdził: "uczucia religij-
ne, ze względu na ich charakter, podlegają szczególnej ochronie 
prawa. Bezpośrednio powiązane są bowiem z wolnością sumienia i 
wyznania, stanowiącą wartość konstytucyjną. Potwierdzają to także 
akty międzynarodowe (...) Dlatego też działania naruszające uczucia 
religijne mogą być przedmiotem zakazu ustawowego także wówczas, 
gdyby były podejmowane za pomocą środków służących realizacji 
wolności słowa"13. Orzeczenie Sądu Najwyższego14 również dotyka 
tej „wrażliwej materii” łącząc ochronę uczuć religijnych z ochroną 
wolności religii, stwierdzając: "chroniąc wolność religii, chroni się 
sferę pojęć, wyobrażeń, przekonań i uczuć religijnych danej osoby. 
Możliwe jest więc wyróżnienie uczuć religijnych jako prawnie chro-
nionego dobra osobistego". 

                                                 
11 Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16.02.1999 r., SK 

11/98, OTK 1999, Nr 2, poz. 22 
12 P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 

02.04.1997r., Warszawa 2000, s73 
13 Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30.01.1991r., K 

11/90, OTK 1991, Nr1, poz. 2; zob. B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospo-
litej Polskiej. Komentarz, C.H.Beck 2012, (dostęp 6.11.2014) 

14 Wyrok SN z dnia 6.04.2004r., I CK 484/03, OSNC 2005, Nr 4, poz. 69 
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2. Ochrona godności w kontekście dóbr osobistych w ak-
tach prawa międzynarodowego 

Dobra osobiste człowieka, w tym godność są przedmiotem 
ochrony prawa międzynarodowego, prawa wspólnotowego, a także 
są chronione przez Konstytucję RP i inne akty prawne. Powszechna 
Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 roku we wstępie od-
wołuje się do przyrodzonej godności każdego człowieka uznając ją 
za fundament między innymi „idei sprawiedliwości” 15. W art. 18 
Deklaracji stwierdza się prawo każdego człowieka do „wolności, 
myśli, sumienia i religii”16. Godność jest fundamentalną zasadą pra-
wa wspólnotowego, zaś Karta Praw Podstawowych Unii Europej-
skiej z października 2000 roku w art. 1 stwierdza, że „godność ludz-
ka jest nienaruszalna. Musi być szanowana i chroniona.”17 Godność 
jest źródłem praw i jej naruszenie oznacza pogwałcenie praw zawar-
tych w karcie z jednoczesnym naruszeniem integralności jednostki. 
Prawa osobiste wymienione w rozdziale zatytułowanym „Wolności” 
dotyczą : prawa prywatnego do życia, ochrony danych osobowych, 
wolności myśli, sumienia i wyznania, wolności wyrażania opinii, 
prawa do podejmowania pracy i wolności wyboru zawodu18. Z kolei 
w art. 21 Karty „zakazuje się jakiejkolwiek dyskryminacji ze wzglę-
du na płeć, rasę kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, 
cechy genetyczne, język, wyznanie lub przekonania, opinie politycz-
ne, przynależność do mniejszości narodowych, majątek, urodzenie, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną”19. 

W normach międzynarodowych traktuje się o tej problematyce 
w kontekście praw człowieka. Dotyczy to zwłaszcza tych postano-
wień, które odwołują się do godności człowieka. Warto w tym miej-
scu wskazać choćby na art. 1 Powszechnej Deklaracji Praw Czło-
wieka z 1948 r., zgodnie z którym wszyscy ludzie rodzą się wolni i 
równi w swej godności i swych prawach”. W prawie Unii Europej-
skiej najbardziej wyrazisty pod tym względem kształt ma regulacja 
                                                 

15 K. Motyka „Prawa Człowieka”. Wprowadzenie. Wybór źródeł”. Lu-
blin 2004r., s. 125 

16 Ibidem, s. 128 
17 K. Motyka „Prawa Człowieka…”, op. cit.s. 255 
18 Ibidem, s. 256 i nast. 
19 Ibidem, s. 258 
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zawarta w Karcie Praw Podstawowych Unii. Znajduje to swoje po-
twierdzenie już w tytule rozdziału I: „Godność człowieka”, a w 
szczególności w art.1, zgodnie z którym „Godność człowieka jest 
nienaruszalna. Należy ją szanować i chronić”. Godność człowieka 
jest również często przedmiotem regulacji zamieszczanych w usta-
wach zasadniczych poszczególnych państw. Polska Konstytucja z 
1997 r. stanowi tego potwierdzenie. Pojęcie godności wprost pojawia 
się w niej trzykrotnie. W preambule stanowi się o zachowaniu przy-
rodzonej godności człowieka jako o dyrektywie stosowania norm 
konstytucyjnych. W art. 30 godność ta – podobnie jak w normach 
międzynarodowych – została potraktowana przede wszystkim jako 
aksjologiczna podstawa wolności i praw człowieka (jest ich „źró-
dłem” i wartością nienaruszalną, której poszanowanie i ochrona jest 
obowiązkiem władz publicznych). Artykuł 233 gwarantuje, iż god-
ność człowieka nie może być ograniczona nawet w sytuacjach nad-
zwyczajnych, takich jak stan wojenny i wyjątkowy. Konteksty, w 
jakich pojęcie to w Konstytucji występuje, świadczą zatem, że poza 
podstawową funkcją godności – uzasadnieniem dla wolności i praw 
człowieka, jest ona także sama niezbywalnym prawem jednostki, 
podlegającym szczególnie wzmożonej ochronie prawnej. Do rangi 
podstawowej zasady prawa pracy ochronę godności i innych dóbr 
osobistych pracownika podniesiono w wyniku nowelizacji kodeksu 
pracy w 1996 r., dodając do istniejącego katalogu tych zasad przepis 
art. 111 o ochronie tej traktujący w kategoriach obowiązku praco-
dawcy („pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne do-
bra osobiste pracownika”). Szanowanie godności i innych dóbr oso-
bistych pracowników polega na trosce ze strony pracodawcy o wła-
ściwą atmosferę w pracy, która sprzyja kształtowaniu się prawidło-
wych stosunków międzyludzkich. Pracodawca, który dopuszcza się 
naruszenia godności i innych dóbr osobistych pracownika narusza 
ciążący na wszystkich obowiązek powstrzymywania się od działań w 
dobra te wymierzone, a jednocześnie nie wykonuje swojej powinno-
ści jako strona stosunku pracy, określonej w art. 111 kp. W rezultacie 
ponosi odpowiedzialność na podstawie kodeksu cywilnego, a nadto 
można w stosunku do niego zastosować środki prawa pracy w zakre-
sie, w jakim nie uszczuplają one cywilnoprawnej ochrony dóbr oso-
bistych pracownika (przepisy kodeksu cywilnego nie uchybiają bo-
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wiem uprawnieniom pracownika przewidzianym w prawie pracy). Z 
kolei pracodawca, który nie przeciwdziała w należyty sposób naru-
szaniu tych dóbr przez inne osoby (zwłaszcza współpracowników), 
dopuszcza się naruszenia objętego stosunkiem pracy obowiązku ich 
poszanowania, co pociąga za sobą skutki określone wyłącznie w 
prawie pracy (trzeba mieć tu na względzie odrębność ustawodaw-
stwa pracy od kodeksu cywilnego, znajdującą swoje potwierdzenie w 
art. XII §1 przepisów wprowadzających kodeks cywilny)20.  

Na poziomie prawa międzynarodowego uniwersalnego god-
ność człowieka pojawia się zatem w Preambule oraz w przepisach 
materialnych umowy międzynarodowej, gwarantującej prawo lub 
wolność, przy czym godność jest tu rozumiana jako podstawa i uza-
sadnienie tych praw oraz wolności (zob. komentarz do Preambuły) 
lub jako element/część składowa pewnych praw lub wolności, np. 
wolności i równości czy prawa do nauki lub prawa osób pozbawio-
nych wolności do traktowania z poszanowaniem godności. Godność 
jest w tej Deklaracji i Paktach ujęta jako przyrodzona godność czło-
wieka, co może oznaczać, że powinna być rozumiana jako wartość z 
istoty przynależna każdemu człowiekowi. Prawne znaczenie godno-
ści ludzkiej w prawie międzynarodowym (praw człowieka) jest jed-
nak równie sporne, jak prawne znaczenie godności człowieka w 
prawie Unii Europejskiej i w porządkach konstytucyjnych państw21. 
Godność jest ważną zasadą/wartością moralną i zarazem ważną za-
sadą/wartością prawną. Charakter relacji między nimi zależy od tego, 
czy ocenia się je według perspektywy pozytywistycznej, opartej na 
rozdzieleniu prawa i moralności, czy perspektywy niepozytywi-
stycznej, w tym perspektywy prawa naturalnego. Niewątpliwie jed-
nak godność jako zasada lub wartość prawna albo prawo, wyrażone 
wprost w prawie pozytywnym lub orzecznictwie sądowym, funkcjo-
nuje w pewnym otoczeniu normatywnym, do którego należy także 
moralność. Prawo pozytywne statuuje wartość moralną jaką jest 
godność jako prawo lub zasada prawna czy wartość prawna, wyzna-

                                                 
20 Z. Góral, O kodeksowym katalogu zasad indywidualnego prawa pra-

cy, Warszawa 2011, s. 124i nast. 
21 A. Wróbel (red.), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Ko-

mentarz, C.H.Beck 2013, (dostęp 6.11.2014) 
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cza ich wewnętrzną i zewnętrzną strukturę, a nie tylko zapożycza ją 
ze sfery moralności22. 

  
3. Dyskryminacja ze względów religijnych w zatrudnieniu 
pracowniczym 

Pracownik w stosunku pracy podlega ochronie prawnej na 
podstawie przepisów art. 53 ust. 7 Konstytucji RP(wcześniej był 
omówiony wskazany przepis), a przede wszystkim na postawie art. 
11¹ Kodeksu pracy, który stanowi że: jakakolwiek dyskryminacja w 
zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze wzglę-
du na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, 
przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie et-
niczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na za-
trudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w 
niepełnym wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna. Zakaz dys-
kryminacji w zatrudnieniu ustanowiony przepisem art. 113 KP roz-
ciąga się na wszystkie etapy stosunku pracy: od momentu podjęcia 
czynności zmierzających do zatrudnienia pracownika (czyli począw-
szy od etapu rekrutacji), przez nawiązanie stosunku pracy, etap ist-
nienia stosunku pracy (w tym okresie kształtowanie praw i obowiąz-
ków pracownika), aż po rozwiązanie stosunku pracy23. Według Sądu 
Najwyższego24stanowi, że "dyskryminacją w rozumieniu art. 113 KP 
jest bezprawne pozbawienie lub ograniczenie praw wynikających ze 
stosunku pracy albo nierównomierne traktowanie pracowników ze 
względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, rasę, prze-
konania, zwłaszcza polityczne lub religijne oraz przynależność 
związkową, a także przyznanie z tych względów niektórym pracow-
nikom mniejszych praw niż te, z których korzystają inni pracownicy, 
znajdujący się w tej samej sytuacji faktycznej i prawnej". Zas w in-
nym wyroku Sąd Najwyższy25 stwierdził, że nie stanowi dyskrymi-
                                                 

22 Ibidem, (dostęp 6.11.2014) 
23 K. Walczak (red.), Kodeks pracy. Komentarz, C.H.Beck 2014, (do-

stęp 6.11.2014) 
24 Wyrok SN z dnia 10.9.1997 r., I PKN 246/97, OSNAPiUS 1998, Nr 

12, poz. 360 
25 Wyrok SN z dnia 19.01.1998 r., I PKN 484/97, OSNAPiUS 1998, Nr 

24, poz. 710 
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nacji pracownika uzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę, nie-
spowodowane względami dotyczącymi płci, wieku, niepełnospraw-
ności, rasy, narodowości, przekonań - zwłaszcza politycznych lub 
religijnych oraz przynależności związkowej.  

Inny przepis Kodeksu pracy odnoszący się do norm antydys-
kryminacyjnych jest art. 183a § 1 , który brzmi: pracownicy powinni 
być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku 
pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szko-
lenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności 
bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, naro-
dowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pocho-
dzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu 
na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym 
lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Według P. Korusa26 dys-
kryminacją jest gorsze traktowanie względem ogółu - jednostki lub 
grupy osób, przy czym elementem odróżniającym dyskryminację od 
równego traktowania jest różnicowanie na podstawie określonego 
kryterium. Kwestia podobności podmiotów różnicowanych nie ma 
przy dyskryminacji większego znaczenia. Z reguły kryteriami dys-
kryminacyjnymi są wiek, płeć, orientacja seksualna, religia, narodo-
wość czy przekonania polityczne. Stosowanie takich kryteriów róż-
nicowania jest szczególnie nagannym i społecznie szkodliwym prze-
jawem nierówności traktowania. Dyskryminacja z powodów religij-
nych nie ma miejsca w ściśle określonych przez prawo sytuacjach27. 
W praktyce wyłączenie to dotyczy zatrudniania pracowników przez 
Kościoły i inne związki wyznaniowe. Zatem warto zwrócić uwagę na 
art. 183b §4 Kodeksu pracy: nie stanowi naruszenia zasady równego 
traktowania ograniczanie przez kościoły i inne związki wyznaniowe, 
a także organizacje, których etyka opiera się na religii, wyznaniu lub 
światopoglądzie, dostępu do zatrudnienia, ze względu na religię, 
wyznanie lub światopogląd jeżeli rodzaj lub charakter wykonywania 

                                                 
26 P. Korus, [w:] A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz, 

C.H.Beck 2014, (dostęp 6.11.2014) 
27 M. Poniatowski, Dyskryminacja ze względów religijnych w zakresie 

zatrudnienia i pracy w kontekście art. 194 polskiego Kodeksu karnego z 
1997 roku, Studia Redemptorystowskie 2012, nr 10, s 464 
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działalności przez kościoły i inne związki wyznaniowe, a także orga-
nizacje powoduje, że religia, wyznanie lub światopogląd są rzeczywi-
stym i decydującym wymaganiem zawodowym stawianym pracowni-
kowi, proporcjonalnym do osiągnięcia zgodnego z prawem celu 
zróżnicowania sytuacji tej osoby; dotyczy to również wymagania od 
zatrudnionych działania w dobrej wierze i lojalności wobec etyki 
kościoła, innego związku wyznaniowego oraz organizacji, których 
etyka opiera się na religii, wyznaniu lub światopoglądzie. Według 
interpretacji prawnej P. Korusa28 w § 4 komentowanego przepisu 
dopuszczalne różnicowanie skonstruowano nie na zasadzie przed-
miotowej, lecz podmiotowej - jest to jedyny taki przykład. Dotyczy 
on kościołów i innych związków wyznaniowych oraz organizacji, 
których działalność opiera się na religii, wyznaniu lub światopoglą-
dzie. Zarówno w polskim, jak i we wspólnotowym systemie nie zo-
stała stworzona legalna definicja kościoła lub związku wyznaniowe-
go. Dalej Autor29 pisze, że: ostatnia część § 4 dotyczy sytuacji sta-
wiania pracownikowi wymagań działania w dobrej wierze i zacho-
wania lojalności wobec etyki kościoła czy związku wyznaniowego 
lub organizacji, której etyka opiera się na religii, wyznaniu lub świa-
topoglądzie. Z tą drugą sytuacją możemy spotkać się także wtedy, 
kiedy rodzaj pracy obiektywnie nie uzasadnia wymagania od pra-
cownika wyznawania określonego światopoglądu lub religii, ale w 
związku ze świadczeniem pracy na rzecz podmiotu urzeczywistnia-
jącego konstytucyjną wolność wyznania, może on wymagać od pra-
cownika zachowywania się w sposób lojalny i w dobrej wierze, na-
wet gdyby ten był innego wyznania czy światopoglądu. 

Przepisy Kodeksu pracy nakładają również na pracodawcę obo-
wiązki względem pracownika w kwestii niedyskryminacji z tytułu wy-
znawanego światopoglądu i religii. Treść przepisu art. 94 pkt 2b wyraźnie 
wskazuje, że: pracodawca jest obowiązany w szczególności(…) przeciw-
działać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na 
płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania 
polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, 

                                                 
28 P.Korus, [w:] A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz, 

C.H.Beck 2014, (dostęp 6.11.2014) 
29 Ibidem, (dostęp 6.11.2014 
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orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określo-
ny lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pra-
cy. Pracodawca ma obowiązek nie tylko respektowania zasady równego 
traktowania w zatrudnieniu, ale także przeciwdziałania dyskryminacji 
pracowników, co oznacza, że powinien podejmować aktywne działania w 
tym zakresie. Obowiązek wynikający z art. 94 pkt 2b KP został dodany 
do Kodeksu pracy 1.1.2004 r. (Dz.U. Nr 213, poz. 2081) w związku z 
dostosowywaniem polskich przepisów prawa pracy do prawa unijnego30. 

Według D. Dörre - Kolasy31 dyskryminacja polega na wyklu-
czaniu jednostki lub grup osób z powodów ich cech osobistych 
(wiek, płeć, niepełnosprawność, rasa, narodowość, pochodzenie et-
niczne, orientacja seksualna) lub wyborów życiowych (religia, prze-
konania polityczne, przynależność związkowa), a także ze względu 
na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym 
lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Eliminowanie zjawiska 
dyskryminacji w zatrudnieniu jest elementem realizacji konstytucyj-
nego zakazu dyskryminacji (art. 32 Konstytucji RP) o bardzo donio-
słym znaczeniu ze względu na to, iż w przypadku jego wystąpienia w 
stosunkach pracy powoduje ono szczególnie dotkliwe skutki spo-
łeczne. Przez stosowne przepisy Kodeksu pracy, do których zalicza 
się również art. 94 państwo realizuje politykę ochrony człowieka, 
który z powodów ekonomicznych zmuszony jest do zarobkowania, a 
przez to jest szczególnie bezbronny wobec aktów wykluczających.  

Należy zgodzić się z twierdzeniem M.A. Mielczarka32, że pol-
ski system prawny w zakresie ochrony wolności religijnej zbyt czę-
sto poprzestaje na ogólnych gwarancjach wolności religijnej, które 
nie znajdują adekwatnego do chronionych wartości – odzwierciedle-
nia w normach prawa pracy. 

 
 

                                                 
30 K. Walczak (red.), Kodeks pracy. Komentarz, C.H.Beck 2014, (do-

stęp 6.11.2014) 
31 D. Dörre-Kolasa [w:] A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz, 

C.H.Beck 2014, (dostęp 6.11.2014); zob. również A. Sobczyk, Prawo pracy 
w świetle Konstytucji RP. t. II, C.H.Beck 2013, s. 101 i nast 

32 M. A .Mielczarek, Realizacja wolności religijnej w zatrudnieniu pra-
cowniczym, Difin 2013, s. 263 
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Podsumowanie 
Jakakolwiek forma dyskryminacji pracownika stanowi naru-

szenie jego godności osobistej. Polskie prawo pracy nie podejmuje 
jednak kompleksowo kwestii ochrony wolności religijnej pracowni-
ków, co z jednej strony można wytłumaczyć socjalistyczna prowe-
niencją obowiązującego Kodeksu pracy, a z drugiej – względna mo-
nowyznaniowością polskiego społeczeństwa, która może utrudniać 
dostrzeżenie przez ustawodawcę powstających na tle religijnym pro-
blemów, szczególnie w środowisku pracy33. Należy zatem podkre-
ślić, że pracodawca musi respektować światopogląd i uczucia religij-
ne pracowników, np. poprzez zaniechanie wykonywania pracy w dni 
święte dla wyznawców danych religii. Nie może zmuszać ich do 
wykonywania pracy sprzecznej z wymogami wyznania. Dodatkowo 
pracownik powinien mieć zagwarantowane prawo do sprzeciwu 
sumienia, jednakże klauzule sumienia nie mogą naruszać praw in-
nych osób do uzyskania określonych świadczeń wynikających z cha-
rakteru danej pracy.  

 
Streszczenie 
Autorka przedstawionego artykułu przedstawia przepisy odno-

szące się dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności dotyczące 
wolności religii. Prawo pracy powinno stać na straży godności pra-
cownika, jego prywatności w miejscu pracy, a przede wszystkim 
swobody w wyznawaniu religii. Liczne instytucje prawne oraz akty 
polskie oraz międzynarodowe mają obowiązek chronić pracownika 
w miejscu pracy. Podniesiona tematyka może stanowić przyczynek 
do dalszej dyskusji nie tylko wśród naukowców ale i praktyków 
prawa. 

 
Summary 
Religious discrimination in labor law 
The author presented article presents the provisions relating to 

discrimination in employment, particularly regarding freedom of 
religion. Labor law should uphold the dignity of the worker, his 
privacy in the workplace, and above all, the freedom to profess 

                                                 
33 Ibidem s. 105 
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religion. Numerous legal institutions and the Polish and international 
acts have a duty to protect the employee in the workplace. Raised 
contribution may be subject to further discussion not only among 
academics but also practitioners. 
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Wacław Kędzior (RECZ) 

 
Demokracja bez wartości - genderowy totalitaryzm 

 
Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy 

zamieniają ciemności na światło, a światło na ciemności ,którzy 
przemieniają gorycz na słodycz, a słodycz na gorycz (Iz 5, 20). 

Człowiek, inaczej jak zwierzęta, dysponuje wolną wolą i musi 
podejmować decyzje, w przeciwieństwie do instynktownych zacho-
wań tych pierwszych. Do tego, by był zdolny decydować, musi opie-
rać się na jakichś normach, kryteriach – by mógł rozeznawać co jest 
wartościowe a co blichtrem, co dobre a co złe. Żyjąc w czasach, któ-
re przedefiniowały podstawowe normy ludzkiego zachowania, to co 
jeszcze do niedawna uznawane było bezdyskusyjnie za dobre, dziś 
jest złe i na odwrót. Człowiek wydaje się nie znać granic swej fał-
szywie pojętej wolności. Zapomina, o tym, co już wieki temu pisał 
Platon: „Nadmierna wolność w nic innego się nie przemienia, tylko 
w nadmierną niewolę – i dla człowieka prywatnego, i dla państwa. 
Więc to naturalne, że nie z innego ustroju powstaje dyktatura, tylko z 
demokracji; z wolności bez granic – niewola najzupełniejsza, naj-
dziksza”1. 

Upadek totalitaryzmu komunistycznego, tak optymistycznie 
przyjęty przez wyzwalane narody, niósł ze sobą nadzieję w lepszy, 
sprawiedliwy świat. Wkrótce okazało się, że nowy, lepszy świat, nie 
tylko nie przyniósł jasnych i sprawiedliwych rozwiązań, ale jeszcze 
bardziej zaciemnił obraz tak deifikowanej demokracji. Zaczęło się 
zacieranie granic między tym, co dotychczas postrzegane było jako 
totalitaryzm a demokracją. Gdy pojawiały się publicznie formułowane 
krytyczne oceny, powtarzano (i robi się to nadal), idiotyczny i bezsen-
sowny kolokwializm (wykreowany przez znanego w świecie osobli-
wego geniusza i alkoholika), iż demokracja nie jest idealnym syste-
mem, ale nikt nie wymyślił jeszcze lepszego. Ukryta teza za tym 
stwierdzeniem ma potwierdzać jej jedyność i konieczność istnienia. 
Pozornie wydawać się może, iż nasza rzeczywistość odległa jest od 

                                                 
1 Platon, Państwo, Prawa, tłum. W. Witwicki, Kęt 1999, s. 273. 
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hitlerowskiego czy stalinowskiego terroru. Jednak pole wolności każ-
dego z nas staje się coraz węższe. To zawężające się pole wolności w 
demokracji przewidywał już Aldous Huxley w swoim „Nowym wspa-
niałym świecie”2, w którym każdy jest szczęśliwy. Brzydotę, choroby 
i różne i inne dolegliwości zostały usunięte. Embriony badane są pod 
kątem uszkodzeń genetycznych. „Produkuje” się ludzi idealnych. 
Opiekę nad dziećmi sprawuje państwo, a nauka i wychowanie polega 
na „wdrukowywaniu” za pomocą „hipnopedii” stosowną wiedzę i 
„najsłuszniejsze” zasady moralne, typu: „Co ci dzisiaj sprawi radość, 
tego nie odkładaj na jutro”3. Dzieci bawią się nago na łące i grają w 
grę „Jak to robią dorośli”, a tym, którym zabawy seksualne nie spra-
wiają radości, uznawane są za chore4. Już w latach czterdziestych mi-
nionego wieku Huxley przewidział, że głównym celem nowego totali-
taryzmu będzie ludzka seksualność a sławione przez Platona i Arysto-
telesa prawda, dobro i piękno zostaną przedefiniowane na kłamstwo, 
zło i brzydotę. W przedmowie do wydania w 1949 roku Huxley pisał: 
„Im bardziej redukuje się wolność polityczną i gospodarczą, tym bar-
dziej wolność seksualna na zasadzie rekompensaty, usiłuje się powięk-
szyć. I dyktator (…) dobrze zrobi, wspierając ją. W połączeniu z wol-
nością snów na jawie dzięki środkom oszałamiającym, kinu i telewizji, 
wolność seksualna przyczynia się do pojednania swoich poddanych z 
niewolnictwem, jakie stało się ich udziałem. Wygląda na to, że utopia 
jest znacznie bliżej nas, niż kiedykolwiek jeszcze przed 20 laty mógł-
by przypuszczać. Ja przesunąłem ją o 600 lat w przyszłość, dzisiaj 
jednak wydaje się całkiem możliwe, że taka okropność może nam 
spaść na kark w ciągu zaledwie 100 lat”5. Rzeczywistość okazała się 
znacznie gorsza niż przewidywał autor przedmowy. Ona już istnieje, a 
imię jej: Gender.  

Gender jest najprostszą drogą no nowoczesnego zniewolenia, 
być może największego w dziejach ludzkości. Brutalna seksualizacja 
społeczeństwa, zwłaszcza dzieci, wydaje się być realizacją dawno 

                                                 
2 A. Huxley, Nowy wspaniały świat, tłum. B. Baran, Warszawa 1997. 
3 Por. G. Kuby, Globalna rewolucja seksualna, tłum. D. Jankowska, J. 

Serafin, Kraków 2013, s. 23-24.  
4 Tamże. 
5 A. Huxley, dz. cyt., za: G. Kuby, tamże, s. 25. 
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zaplanowanego zniszczenia chrześcijaństwa, a w konsekwencji 
człowieka. Założeniem tego niszczenia była masońska doktryna zbu-
rzenia porządku naturalnego, zwłaszcza w krajach głęboko katolic-
kich. Były mason Copin-Albancelli na początku XX wieku pisał: 
„Dzisiaj otrzymujemy dowód, że zniszczenie ducha katolickiego nie 
wyczerpywało celów masonerii. Otóż po całkowitym wyeliminowa-
niu z naszych instytucji rządowych religijnej tradycji Francji, cały 
wysiłek zwrócony jest w innym kierunku. Uderza się mianowicie w 
idee własności, w idee rodziny i ojczyzny. A zatem zniszczenie du-
cha katolickiego w państwie nie wyczerpuje celu, do którego zmie-
rzano. W każdym razie z racji zaciekłości wystąpienia przeciw nie-
mu, jesteśmy przekonani, że należało zacząć walkę od ataku na niego 
przed podjęciem reszty roboty”6. Owa „reszta roboty” to konse-
kwentne działania w kierunku skonstruowania nowych praw i oby-
czajów, które uderzyłyby w prawo naturalne. Po stu lach od owej 
wypowiedzi dokonano „reszty roboty” legalizując rozwody poprzez 
obopólną zgodę, obniżany wiek pełnoletniości (zwłaszcza w kwestii 
współżycia płciowego), legalizacja narkotyków, legalizacja aborcji, 
legalizacja eutanazji, demoralizująca edukacja seksualna, sztuczne 
zapłodnienie, legalizacja związków jednopłciowych, uznanie homo-
seksualizmu za normę a w końcu obecna batalia o uprawomocnienie 
genderowych absurdów. Ta batalia przebiega stopniowo, przez 
ostatnie dwa stulecia. Masoneria stawiając sobie za zadanie stworze-
nie nowego modelu społeczeństwa, uwolnionego od prawa natural-
nego, za główny cel obrała sobie rodzinę i szkołę. Niszczenie religii 
objawionej, które to stanęło u podstaw rewolucji, miało odbywać się 
poprzez ściśle określone działania. W deklaracjach masońskich ist-
nieją konkretne wskazania co do działań przyjmujących zasadę, że 
człowiek jest celem samym w sobie i jego moralność polega na za-
spokajaniu wszystkich instynktów. Jedną z podstawowych wskazó-
wek ideologów współczesnego lewactwa było oderwanie jednostki 

                                                 
6 Copin-Albancelli, Le drame maçonnique. La conjuration juive contre le 

monde chrètièn, s. 61. Praca wydana w 1909 r., cyt., za: Arnaud de Lassus, 
Masoneria – intrygująca tajemniczość. Elementarne wiadomości o wolnomu-
larstwie, Ruch na Rzecz Rodziny i Szkoły, Paryż 1993, s. 61-62. 
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od reszty rodziny7. Także na początku XIX wieku w lożach masoń-
skich pojawiło się hasło „moje ciało należy do mnie”, jako podstawa 
do walki o legalizację aborcji i swobody współżycia seksualnego, 
także homoseksualnego. Mason Adolf Thiers w książce La propriètè 
wylansował wspomnianą „maksymę”. Pisał: „Niezaprzeczalną i pierwszą 
własnością człowieka są jego osobiste zdolności, źródło wszystkich in-
nych. Moją pierwszą własnością jestem ja sam. Moje nogi, moje ręce, 
moje ciało, mój duch należą do mnie, niezaprzeczalnie do mnie”8.  

Małżeństwo cywilne było jednym z koronnych osiągnięć 
dziewiętnastowiecznej masonerii. Jednym z najważniejszych w tym 
czasie zadań lóż było właśnie domaganie się instytucji małżeństwa 
cywilnego „(…) w celu wyzwolenia naszych współobywateli spod 
tyranii sprawowanej w imieniu Kościoła ekskluzywistycznego i nie-
tolerancyjnego (…)”, zadania tego „(…) podjęliśmy się nie tylko w 
imieniu masonerii, ale dla niej samej”9. W dziedzinie życia moralne-
go masoneria od zarania swej zalegalizowanej działalności (oficjalne 
powstanie wolnomularstwa datuje się na 24 czerwca 1717 r. w Lon-
dynie) konfrontuje zderzenie dwóch światów wartości: świata kato-
lickiego ze światem zsekularyzowanym o masońskiej inspiracji. Pier-
re Simon, wielki mistrz Wielkiej Loży Francji pisał: „Rozwiązania, 
których dostarcza nam tradycyjna moralność, nie mogą nas już dłu-
żej zadawalać. Opierając się na sakralizacji pryncypium życia, zabo-
bonnej ze swej istoty i w swym zastosowaniu fetyszyzującej (…). 
Konflikt pomiędzy antykoncepcją a wartościami religijno – społecz-
nymi przeszłości są nieuniknione (…). Swobodna antykoncepcja 

                                                 
7 W 1822 roku członek Wysokiej Wenty Italii dawał taką radę: Rzeczą 

istotną jest oderwanie mężczyzny od jego rodziny, rzeczą istotną jest odebranie 
mu moralności (…). Oderwawszy go od żony i dzieci, a także ukazawszy, jak 
bardzo uciążliwe są wszystkie jego powinności, obudzicie w nim pragnienie 
innej egzystencji (…). Wywoławszy niechęć do rodziny i religii (jedno prawie 
zawsze połączone jest z drugim), nie pominiecie słów, które obudzą pragnienie 
przynależenia do najbliższej loży”, List z 18 stycznia 1822 r., członka Wysokiej 
Wenty (pseudonim Piccolo Tigre) do jednego spośród swych kolegów (pseudo-
nim Vindice), cyt., za: A. Lassus, dz. cyt., s. 127. 

8 Tamże, s. 127. 
9 Tamże. 
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obaliła mur edycyjnych fatalizmów. Jego zniknięcie otwiera wolną 
przestrzeń, którą należy zabudować nową moralnością”10.  

Na przeszkodzie nowo lansowanym wizjom świata stanęła ro-
dzina, z którą ostatecznie postanowiono się rozprawić. Trudno jest 
dzisiaj nie zauważyć, że cele tęczowego lewactwa i starych masoń-
skich doktryn w tym miejscu mają wspólny mianownik. Wydaje się, 
iż ideologia gender ma być ostatecznym ciosem zadanym przez ko-
ściół szatana, jak często nazywali papieże ówcześni masonerię. Że 
jest ona matecznikiem, kielichem wszelkich obrzydliwości, którymi 
karmi się współczesne pokolenia. W 1987 roku w lożach masońskich 
uznano, że tradycyjna rodzina należy już do przeszłości. Pozostały 
jedynie nieliczne społeczeństwa (w tym Polska), gdzie pracy pozo-
staje jeszcze wiele. I tak zaczęto „pracować” nad polską rodziną, 
której proponowane lekarstwo brzmiało: „Zmiany komórki rodzinnej 
powinny spowodować redukcję jej zbyt sztywnych ram, aby dosto-
sować ją lepiej do aktualnych imperatywów (…)11.  

Bombą, która ma rozsadzić tradycyjny model rodziny polskiej 
jest edukacja seksualna dzieci i młodzieży. Już dziś zastępy seksedu-
katorów genderowych napierają na polskie szkoły i przedszkola, a 
system oświaty jest skonstruowany w myśl „dekalogu” masona La 
Chalotaisa, który stworzył, przyjęty później dokument przez francu-
ski parlament. Z biegiem lat stał się wzorcem do konstruowania po-
dobnych ustaw w całej Europie. Główne jego założenia, na których 
oparł się także polski system edukacji to: 

- państwowy monopol nauczania; 
- przygotowanie nowych podręczników szkolnych (najlepiej 

by były darmowe); 
- laickość szkoły (przy pomocy wszelkich sposobów usunąć 

religię ze szkół); 
- prowadzenie dziecka od 6 roku życia do 18 lat; 
- ograniczanie wpływu rodziców na treści przekazywane w 

szkole; 
- obowiązek uczestniczenia dziecka w zajęciach edukacji seksu-

alnej prowadzonych przez przygotowanych wcześniej instruktorów. 

                                                 
10 A. Lassus, s. 128.  
11 Tamże, s. 130. 
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To mały wyjątek, w szczegółach zaś tkwi pełny obraz przygo-
towywanej kolejnej rewolucji neomarksistowskiej utopi – rewolucji 
płci. Aby ona się dokonała, musi dokonać się ostateczna rozprawa z 
Kościołem, który stoi ciągle na straży porządku naturalnego, na stra-
ży praw Bożych. Przez stulecia walka ta nie przynosiła oczekiwa-
nych rezultatów. Postanowiono zatem zbudować konia trojańskiego i 
wprowadzić go ostatecznie nawet za spiżową bramę. Tajne metody, 
poprzez które masoneria postanowiła infiltrować Kościół zostały 
bardzo dokładnie wyłożone w dokumentach Wysokiej Wenty. Na 
skutek przypadku (posłaniec który je przewoził został rażony pioru-
nem), trafiły one do rąk Leona XII i zostały upublicznione. Analizu-
jąc pewne zmiany i wydarzenia w Kościele w ostatnich dziesięciole-
ciach, a zwłaszcza za pontyfikatu ostatnich papieży, warto zapoznać 
się z ich najistotniejszymi założeniami. Oto fragment owej instruk-
cji12 : „Papież, ktokolwiek by to był, nigdy nie przystąpi do tajnych 
stowarzyszeń. To raczej stowarzyszenia tajne powinny uczynić 
pierwszy krok w kierunku Kościoła, aby zwyciężyć jedno i drugie13. 
Praca, której się podejmujemy, nie jest zadaniem na jeden dzień. Być 
może wiek cały nie wystarczy. Nie spodziewamy się pozyskać kie-
dykolwiek papieży dla naszej sprawy, uczynić ich zwolennikami 
naszych zasad i propagatorami naszych idei. Byłoby to nierozumnym 
marzeniem. W jakimkolwiek kierunku potoczą się wydarzenia i kar-
dynałowie albo prałaci na przykład z własnej woli albo niespodzie-
wanie osiągną znajomość części naszych tajemnic, nie jest to by-
najmniej powód do popierania ich wyniesienia na stolicę Piotra. To 
wyniesienie zgubiłoby nas (…). Otóż aby zapewnić sobie papieża 

                                                 
12 Jej tekst powstał 1819 roku i dotyczy działań masonerii w stosunku 

do Kościoła na najbliższe 200 lat. W trzechsetną rocznicę jej powstania, 
Kościoła katolickiego miało już nie być w tradycyjnym kształcie. Nowy 
kościół, wg założeń masonerii mają prowadzić przywódcy ukształtowani na 
ideach wolnomularstwa. (przyp. aut.). 

13 Chodzi tu o papiestwo i Kościół. W 1917 roku św. Maksymilian 
Kolbe będąc na studiach w Rzymie osobiście zapoznał się z działaniami 
masonerii w tym kierunku, czego efektem było założenie Rycerstwa - Mili-
cji Niepokalanej, Jej cudowny medalik z objawień św. Katarzyny Laboure z 
modlitwą za nieprzyjaciół Kościoła gdzie św. Maksymilian wymieniał m. 
in. masonów: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta...(przyp. aut.). 
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ukształtowanego według potrzeb, trzeba najpierw ukształtować po-
kolenie dla tego papieża, pokolenie godne królestwa, o którym ma-
rzymy. Pozostawcie starszych i ludzi wieku dojrzałego. Idźcie do 
młodzieży i, jeśli możliwe, aż do dzieci (…). Kiedy utrwalicie waszą 
pozycję w kollege’ach, w gimnazjach, na uniwersytetach i w semina-
riach, kiedy zdobędziecie zaufanie profesorów i studentów, postaraj-
cie się aby ci, którzy szczególnie angażują się w obronę kleru, cenili 
wasze wystąpienia i chętnie spotykali się z wami (…). Taka reputa-
cja wprowadzi nasze doktryny do środowisk młodszego kleru, jak 
również do wnętrz klasztorów. W ciągu kilku lat ów młody kler siłą 
rzeczy obejmie wszystkie funkcje. Będzie kierował, administrował, 
wydawał sądy, tworzyć będzie rady, zostanie wezwany do dokonania 
wyboru papieża. Taki zaś papież, podobnie jak większość współcze-
snych, będzie niezawodnie mniej lub więcej przeniknięty naszymi 
zasadami, które właśnie posyłamy w obieg (…). Szukajcie takiego 
papieża, jakiego portret zarysowaliśmy. Pragniecie ustanowić króle-
stwo wybranych na tronie nierządnicy Babilonu: niechaj kler masze-
ruje pod waszymi sztandarami w przekonaniu, iż podąża ciągle pod 
sztandarem kluczy apostolskich. (…) Zarzućcie sieci (…) na głębię 
zakrystii, seminaria i klasztory (…). Jeśli to czynić będziecie bez 
pośpiechu (…) wyłowicie rewolucję w tiarze i kapie, maszerującą z 
krzyżem i chorągwią, rewolucję, która będzie potrzebowała zaledwie 
iskierki, aby podłożyć ogień pod cztery strony świata”14. Być może 
ów tekst sprzed ponad dwustu lat jest jednym z kluczy zrozumienia 
kryzysu, jaki ma miejsce obecnie w Kościele, zwłaszcza w Kościele 
zachodnim. Wysuwane postulaty zmian i nieposłuszeństwo ze strony 
przedstawicieli tzw. „Kościoła otwartego”, „duszpasterskiego”, nie 
tylko w obszarze aksjologicznym ale i doktrynalnym były, jak się 
mówi nieoficjalnie, jednym z głównych powodów abdykacji Bene-
dykta XVI15. 

Totalitaryzm w każdym wymiarze rodzi się z buntu przeciw cze-
muś lub komuś. Globalna rewolucja seksualna, obecna dzisiaj niemal na 

                                                 
14 Cyt. za Crètineau-Joly, t. II, 76-79, [w:] A. Lassus, tamże, s. 102. 
15 Mam na myśli wiele wypowiedzi hierarchów, teologów czy publicy-

stów katolickich (zob. S. Krajski, Papież Franciszek – dokąd zmierza Ko-
ściół, Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2013 – przyp. aut.). 
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całym świecie, w niektórych jego obszarach osiągnęła bardzo wysoki 
poziom. W Europie zapoczątkowana przez masonerię i jej posłusznych 
zwolenników już w XVIII wieku przynosiła pożądane efekty. Poprzez 
seksualizację społeczeństwa zbudowanego na wartościach chrześcijań-
skich, pozwalała osiągać kontrolę i władzę nad nim. Już podczas rewo-
lucji francuskiej zauważono, że jest doskonałym narzędziem w walce o 
dominację16. Poszerzanie władzy na coraz szersze obszary życia spo-
łecznego i indywidualnego obywateli liberalnej demokracji współcze-
snej Europy jest kalką rządów sprawowanych przez największych dyk-
tatorów znanych totalizmów. Wspomniana rewolucja francuska, córka 
oświeceniowych ideologii, w swych założeniach miała nieść wyzwole-
nie człowieka. W efekcie przekształciła się w system kontroli i zniewa-
lania, eskalację despotyzmu poprzez demoralizację. W niesłychanie 
brutalny sposób dokonała dechrystianizacji państwa. Od samego po-
czątku zastosowała mord, gwałt, terror, a więc deptała zasady, które z 
całą hipokryzją głosiła i wprowadzała do swych Konstytucji. Wprowa-
dzana w życie tzw. „neutralność” okazała się już w założeniach utopią. 
Jeśli państwo uznaje się za laickie, bezwyznaniowe to już w samym 
założeniu kryją się elementy „jakiegoś” światopoglądu. Przede wszyst-
kim nie ma w nim miejsca dla Boga w życiu społecznym. Jeśli uzna się 
wiarę w Boga, czy jej brak, za prywatną sprawę każdego człowieka, to 
uznaje się również to, że moralność, która wynika z ludzkiej natury, jest 
też kwestią wyboru17. Jest to zdecydowanie antychrześcijańska a nie 
neutralna postawa, która wyrzuca Boga z życia publicznego. Państwo 
albo jest religijne albo antyreligijne. Trzeciego wyjścia nie ma18. 

By kontrolować społeczeństwo, jako metodę skuteczną uzna-
no, według wskazań wspomnianych ideologów, że należy kontrolo-
wać jego obyczaje seksualne oraz obyczaje seksualne kobiet. Tak też 
zrodził się liberalny i socjalistyczny feminizm, jako narzędzie do 
walki płci. Popkultura przeznaczona dla kobiet przyniosła w efekcie 
współcześnie propagowaną ideologię gender. Promocja rozwiązłości, 

                                                 
16 Por. E. M. Jones, Libido dominandi – Seks jako narzędzie kontroli 

społecznej, Wydawnictwo Wektory, Wrocław 2013, ss. 736. 
17 Por., R. Malý, Przeciwko człowiekowi, rodzinie i Bogu, Warszawa 

2008, s. 30. 
18 Tamże.  
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pornografii, swobód w zachowaniach seksualnych, dewiacyjna sek-
sedukacja, absurdalna idea równouprawnienia we wszystkich dzie-
dzinach życia, znalazły swe miejsce we współczesnych systemach 
edukacyjnych; na uniwersytetach, wprowadzając przymus owej ide-
ologii. Feminizm staje się wsparciem dla władzy o zapędach totali-
tarnych poprzez niszczenie tradycyjnych związków małżeńskich, 
rodzin, do wykorzenienia rozwiązań prokreacyjnych19. System 
przyjmując władzę nad społeczeństwem poprzez kontrolę w sferze 
seksualnej, zyskuje nad nim władzę ich umysłów, przekonań, per-
cepcji rzeczywistości poprzez zniewalanie go w najbardziej newral-
gicznej sferze, jaką jest ludzka seksualność. Skuteczność sprawowa-
nia owej totalitarnej władzy jest dzisiaj o wiele bardziej efektywna 
gdyż odbierana jest przez ludzi jako przejaw wolności. Owa wolność 
zredukowana do zaspakajania wszelkich pożądań instrumentalizuje 
zarówno jednostkę jak i całe grupy społeczne. Odarcie człowieka z 
moralności powoduje z jednej strony jego demoralizację, z drugiej zaś 
otwiera go na jawny bunt wobec podstawowych wartości, które po-
strzega jako formę zniewalania. Tak ukształtowana moralność daje się 
prowadzić w nieznanym mu kierunku, ale dokładnie przewidzianym i 
zaplanowanym przez tyranów.  

Polityczne wdrażanie genderowej ideologii zaczęło się w drugiej 
połowie dwudziestego wieku. Postulaty konstruujące ją wysuwano 
znacznie wcześniej, przede wszystkim w różnego rodzaju manifestach 
feministycznych. Lecz dopiero w latach dziewięćdziesiątych dwudzie-
stego wieku nastąpiła zdecydowana ofensywa polityczna z jej prawo-
mocnymi skutkami. Sformułowana jako gender mainstreaming (GM) – 
priorytetowy cel polityki w jej wszystkich wymiarach, dla przeciętnego 
obywatela - trudna do określenia. Jest to, jak pisze Gabriele Kuby, rzecz 
kuriozalna, że w demokratycznych społeczeństwach obywatele nie wie-
dzą co oznacza to pojęcie20. Pozornie chodzi o zlikwidowanie rzekomo 
dyskryminowanej kobiety, jej upośledzania ze strony patriarchalnego 
systemu społeczeństwa, władzy i wartości. Dlatego też Unia Europejska 
zobowiązała wszystkie kraje do ustanawiania urzędników, którzy mają 
być pełnomocnikami do spraw równouprawnienia. Owo równoupraw-

                                                 
19 Por. E. Jones, dz. cyt., ss. 736, za: http://multibook.pl (15.10.2014). 
20 Por. G. Kuby, dz., cyt., s. 138. 
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nienie to zmiana naturalnych relacji kobiet i mężczyzn na rzecz fe-
ministycznych postulatów równości. Jako przewodnie zadanie gen-
der mainstreaming ma być zniesienie tzw. „stereotypów” i „seksi-
stowskich” ról obu płci. Tym samym wzmacnia się (empowerment) 
pozycję kobiet chociażby poprzez parytety21. W ideologii tej chodzi 
jednak o coś znacznie więcej niż równouprawnienie. Ona dąży do 
zburzenia hierarchicznego, dwubiegunowego porządku płci. Domaga 
się zatem czegoś, co w zdrowym rozumowaniu jest absurdem. Postu-
laty genderowe dotyczą takich kwestii jak: 

- pełne równouprawnienie, czyli więcej niż równość naturalna 
kobiety i mężczyzny; 

- likwidacja tożsamości płciowej mężczyzny i kobiety; 
- uprzywilejowanie wszelkich nieheteroseksualnych form 

współżycia; 
- wprowadzenie prawa reprodukcyjnego gdzie aborcja ma być 

prawem człowieka; 
- walka z heteroseksualną normatywnością na rzecz wszelkich 

innych form życia; 
- przymus wychowania seksualnego dzieci i młodzieży po-

przez wprowadzanie do systemów edukacyjnych wychowania seksu-
alnego jako przedmiotu obowiązkowego; 

- celowe zubożanie rodziny w celu przejęcia nad nią kontroli, 
szczególnie nad wychowaniem dzieci. Owa pauperyzacja powoduje, 
iż są one przemocą, w świetle prawa zabierane rodzicom.  

                                                 
21 W Polsce obowiązuje ustawa o parytetach. Nastąpiło to w wyniku lobby 

genderowego zrzeszonego w obywatelskim Ruchu Kobiet. Ustawa wprowadzi-
ła do ordynacji wyborczej parytety płci, czyli zagwarantowanie obywatelkom i 
obywatelom kandydującym do rad gmin, powiatów, sejmików województw 
50% udziału na listach wyborczych. Ustawa zmieniła ordynację wyborczą do 
Sejmu, Parlamentu Europejskiego oraz rad gmin, powiatów i sejmików woje-
wódzkich. Na listach wyborczych do tych organów władzy, udział kandydatek 
(kobiet) i kandydatów (mężczyzn) nie może stanowić mniej niż 35%. Sankcją 
za niedopełnienie wymogu kwoty płci jest niezarejestrowanie listy. W toku prac 
parlamentarnych nad obywatelskim projektem zmniejszono gwarantowany 
udział kobiet i mężczyzn na listach wyborczych z 50% do 35%. Została podpi-
sana 31 stycznia 2011 roku przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. 
Weszła w życie 3 marca 2011 roku. 
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Rewolucja seksualna lat sześćdziesiątych „wychowała” nowe 
szeregi ideologów absolutyzujących wolność, a w rzeczywistości 
swawolę w obszarze życia seksualnego. Jej przedstawiciele tworzą 
zwarty front lewactwa, które zasiada na najważniejszych urzędach 
państwowych i Unii Europejskiej. Stowarzyszeni w lożach masoń-
skich tworzą siłę napędową demoralizacji i samodemoralizacji spo-
łeczeństw i jednostek. Rewolucja ta została dokładnie zaplanowana i 
etapami wdrażała swoje postulaty w organizmy państwowe. Oto 
najważniejsze etapy tego procesu, opisywane przez obserwatorów i 
badaczy tej problematyki:22 

1985 – w marcu na Światowej Konferencji ONZ ws. Kobiet w 
Nairobi został zaproponowany projekt GM (gender mainstreaming) 
jako strategia polityczna. 

1994 – w kwietniu na Światowej Konferencji ONZ ws. Kobiet 
w Pekinie gender mainstreaming (GM) został przyjęty jako wiodąca 
zasada w ONZ. Płaszczyzna działania przyjęta w Pekinie została 
podpisana przez 189 państw. W sporządzonym tam dokumencie 
uznano „sprawiedliwość płciową” za konstytutywny element demo-
kracji, a wszystkie państwa zostały zobowiązane do polityki na rzecz 
kobiet i równości płci. 

1996 – w Norwegii przyjęto GM jako zadanie przekrojowe 
wszystkich ministerstw rządu tego państwa. 

1998 – zostaje opublikowany pierwszy raport przez Komisję 
Europejską dotyczący postępów wdrażania GM w jej obszarze. 

1999 – wpisanie GM do wytycznych polityki zatrudnieniowej 
w Unii Europejskiej. W tym też roku wchodzi Traktat amsterdamski, 
który w artykule 2 i 3 zobowiązał wszystkie państwa Unii Europej-
skiej do zaktywizowania polityki równouprawnienia. W Niemczech 
decyzją gabinetową GM uznano za zasadę przewodnią i zadanie 
przekrojowe w polityce. 

2000 – utworzono w Niemczech mocą tego samego ciała mię-
dzyministerialnej grupy roboczej ds. GM w Federalnym Ministerstwie 
ds. Rodziny, Osób Starszych, Kobiet i Młodzieży. Rządy Saksonii-
Anhaltu, Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Nadrenii-Palatynatu 
uchwaliły realizację GM w działaniach lokalnej administracji. 

                                                 
22 Zob. G. Kuby, dz., cyt., s. 141-142. 
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2001 – został otwarty instytut genderowy GISA w Saksonii-
Anhalcie. Senat Hamburga uchwalił wprowadzenie i realizację strategii 
GM. Senat Bremy uchwalił wprowadzenie GM do wszystkich obszarów 
polityki.  

2003 – zostało otwarte Centrum Genderowe na uniwersytecie 
Humboldta w Berlinie. Zadaniem uniwersytetu jest popieranie GM we 
wszystkich obszarach polityki, inicjowanie badań, porządkowanie wie-
dzy i kształcenie ekspertów. 

2004 – rząd Saksonii jako zasadę polityczną przyjmuje GM dla 
ustanowienia równości szans kobiet i mężczyzn we wszystkich ob-
szarach polityki. 

2005 – w umowie koalicyjnej CDU, CSU i SPD zapisano 
wspieranie nurtu genderowego w polityce państwa. 

2007 – powstaje projekt rządowy: „Aspekty genderowe w 
kształceniu ustawicznym”. Projekt zakłada GM jako zadanie prze-
krojowe w kształceniu ustawicznym w całych Niemczech. Przyjęta 
została strategia finansowania ruchu genderowego. 

2010 – w Düsseldorfie zawarto umowę koalicyjną SPD i Zie-
lonych w której przyjęto plan działania przeciw homofobii.  

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej realizowanie 
polityki genderowej stało się obowiązkiem wszystkich rządów po 
2004 roku. Każdy projekt finansowany w naszym kraju z funduszy 
europejskich powinien sprzyjać urzeczywistnianiu idei równości 
kobiet i mężczyzn. Służyć temu ma strategia GM jako polityka rów-
ności płci. Polska zobowiązała się do wdrażania ideologii gender 
zgodnie z procesem jaki obowiązuje wszystkie kraje Unii Europej-
skiej. W 2006 roku rząd Jarosława Kaczyńskiego przyjął dokument 
„Program Operacyjny Kapitał Ludzki” sygnowany przez ówczesne 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego23. W 2007 roku opublikowano 

                                                 
23 W podrozdziale „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn” można 

m. in. przeczytać: „Zapisy rozporządzeń na lata 2007-2013, zarówno rozpo-
rządzenia ogólnego (…), jak i rozporządzenia w sprawie Europejskiego 
Funduszu Społecznego (…) zobowiązują państwa członkowskie do prze-
strzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz włączania tej 
zasady w główny nurt polityki. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki zasada gender mainstreaming będzie wdrażana na każdym etapie 
realizacji programu”. Napisano tam również, że „na etapie wdrażania przy-
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raport „Polityka równości płci. Polska 2007 – Raport”, w którym 
można przeczytać, że24: 

- polityka równości płci stanowi politykę horyzontalną a więc 
obowiązuje we wszystkich działaniach władz publicznych, oraz 
wszędzie tam, gdzie wykorzystywane są środki publiczne; 

- zasada gender mainstreaming (GM) obowiązuje wszystkie za-
gadnienia, na których skupia się polityka państwa, województwa, po-
wiatu i gminy (czyli także bezpośrednio dotyczy edukacji – przyp. aut.); 

- zasada GM powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w projek-
tach realizowanych przez instytucje sektora pozarządowego, czy pry-
watnego, które korzystają ze środków publicznych (zastanawiająca jest 
zatem sytuacja katolickich instytucji, zwłaszcza uczelni korzystających 
ze wspomnianych środków. Być może jest to klucz do zrozumienia 
zachodzących pewnych procesów w tych instytucjach, nowych kierun-
ków i programów kształcenia a także polityki kadrowej!!!; 

- zgodnie ze strategią GM kwestie równości płci powinny być 
brane pod uwagę i uwzględniane przy wszystkich etapach tworzenia 
i wdrażania danej polityki, programu czy projektu; 

- GM stanowi gwarancję jakości i poziomu i trwałości wszyst-
kich przedsięwzięć społecznych, ponieważ szerzej uwzględnia zróż-
nicowanie społeczeństwa; 

- GM powinny znaleźć się w tzw. głównym nurcie na każdym 
poziomie podejmowania decyzji. Mowa jest tutaj zarówno o analizie 
sytuacji, wyznaczaniu celów, planowaniu i realizacji działań, jak i o ich 
monitorowaniu i ewaluacji; 

- celem polityki równości płci jest rzeczywiste wyrównanie sy-
tuacji życiowej kobiet i mężczyzn. Jednym słowem celem GM jest 
równość płci; 

                                                                                                        
jęto zasadę, iż przygotowywane projekty będą oparte o diagnozę uwzględ-
niającą sytuację kobiet i mężczyzn w danym obszarze i ocenę wpływu na 
sytuację płci (gender impact assessment)”. Za: 
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/ekipa-kaczynskiego-przyjela-
gender-w-rzadowym-dokumencie (12.09.2014). 

24 B. Chołuj (red.), Polityka Równości Płci. Polska 2007 – Raport, Uni-
ted Nations Development Programme (Program Narodów Zjednoczonych 
ds. Rozwoju); Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa, 2009, ss. 149. 
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- zgodnie z podstawami z gender mainstreaming (GM) kwestie 
równościowe powinny przenikać naszą codzienną pracę oraz działa-
nia większości instytucji. 

Jest to dokument wyznaczający drogę do genderyzacji Polski na-
pisany w XXI wieku. Analogie do wytycznych Wysokiej Wenty, ma-
sońskiego planu zdemoralizowania i zniszczenia naturalnego (chrześci-
jańskiego) porządku społecznego nasuwają się same. Loże masońskie i 
powiązane z nimi ideologiczne organizacje, media, ludzie nauki, bizne-
su, sztuki a także ci ukrywający się za parawanem Kościoła, stanowią 
potężne zagrożenie dla aksjologicznego porządku zbudowanego na 
fundamentach Ewangelii. Masoneria i sekty, które dzisiaj znajdują swe 
miejsce w katedrach uniwersyteckich, wpływowych mediach, organiza-
cjach rządowych i pozarządowych, systemach edukacyjnych, politycz-
nych, gospodarce i organizacjach międzynarodowych (np. ONZ, WHO, 
UE itp.), stają frontem przeciw wierze katolickiej, wartościom opartym 
na wierze i rozumie propagując jednocześnie konglomeraty filantropii, 
ideologii, filozofii i pseudonauki. Rodziny katolickie mają coraz bar-
dziej ograniczony dostęp do religijnego wychowania swych dzieci w 
sekularyzowanych instytucjach publicznych.  

Ideologia gender dąży do zniszczenia człowieka, całkowitego 
podporządkowania społeczeństwa i unicestwienia chrześcijaństwa a w 
szczególności Kościoła katolickiego. Jest antywartością samą w sobie. 
Należy podjąć apologię, poprzez realizację powołania, do którego każdy 
wierzący został wezwany. W przeciwnym razie kamienie wołać będą, a 
pytanie postawione przez Jezusa Chrystusa: „Czy jednak Syn Człowie-
czy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”(Łk 18,8) -  miejmy nadzie-
ję, nie okaże się pytaniem retorycznym. 

 
Streszczenie 
Upadek totalitaryzmu komunistycznego, tak optymistycznie 

przyjęty przez wyzwalane narody, niósł ze sobą nadzieję w lepszy, 
sprawiedliwy świat. Wkrótce okazało się, że nowy, lepszy świat, nie 
tylko nie przyniósł jasnych i sprawiedliwych rozwiązań, ale jeszcze 
bardziej zaciemnił obraz tak deifikowanej demokracji. 

Artykuł ten podejmuje próbę analizy obecnej sytuacji społe-
czeństw w obliczu zmian cywilizacyjnych zachodzących na skutek któ-
re przedefiniowania podstawowych norm ludzkiego zachowania. To co 
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jeszcze do niedawna uznawane było bezdyskusyjnie za dobre, dziś jest 
złe i na odwrót. Już w latach czterdziestych minionego wieku Huxley 
przewidział, że głównym celem nowego totalitaryzmu będzie ludzka 
seksualność a sławione przez Platona i Arystotelesa prawda, dobro i 
piękno zostaną uznawane na kłamstwo, zło i brzydotę. 

Autor sięga do podstaw ideowych, które wskrzesiły współcze-
sne formy zniewalania ukryte za fasadą demokracji. Następuje ona 
poprzez zaplanowaną seksualizację jednostki i społeczeństw. Spośród 
wielu sposobów demoralizacji, jedną z najskuteczniejszych wydaje się 
być gender, przeważającej części świata zachodniego, dominuje nie 
tylko w ustawodawstwie ale uprawomocnia się na wszystkich pozio-
mach życia społecznego. Brutalna seksualizacja społeczeństwa, 
zwłaszcza dzieci, wydaje się być realizacją dawno zaplanowanego 
zniszczenia chrześcijaństwa, a w konsekwencji człowieka. Założeniem 
tego niszczenia była masońska doktryna zburzenia porządku natural-
nego, zwłaszcza w krajach tradycyjnie katolickich. 

By kontrolować społeczeństwo, jako metodę skuteczną uznano, 
według wskazań wspomnianych ideologów, że należy kontrolować jego 
obyczaje seksualne oraz obyczaje seksualne kobiet. Tak też zrodził się 
liberalny i socjalistyczny feminizm, jako narzędzie do walki płci. Pop-
kultura przeznaczona dla kobiet przyniosła w efekcie współcześnie pro-
pagowaną ideologię gender. Promocja rozwiązłości, pornografii, swo-
bód w zachowaniach seksualnych, dewiacyjna seksedukacja, absurdalna 
idea równouprawnienia we wszystkich dziedzinach życia, znalazły swe 
miejsce we współczesnych systemach edukacyjnych; na uniwersytetach, 
wprowadzając przymus owej ideologii. 

W szczegółach tkwi pełny obraz przygotowywanej kolejnej rewo-
lucji neomarksistowskiej utopi – rewolucji płci. Aby ona się dokonała, 
musi dokonać się ostateczna rozprawa z Kościołem, który stoi ciągle na 
straży porządku naturalnego, na straży praw Bożych. Przez stulecia 
walka ta nie przynosiła oczekiwanych rezultatów. Postanowiono 
zatem zbudować konia trojańskiego i wprowadzić go ostatecznie 
nawet za spiżową bramę. Tajne metody, poprzez które masoneria posta-
nowiła infiltrować Kościół zostały bardzo dokładnie wyłożone w doku-
mentach Wysokiej Wenty. Być może ów tekst (cytowany we fragmen-
tach w artykule) sprzed ponad dwustu lat jest jednym z kluczy zrozumie-
nia kryzysu, jaki ma miejsce obecnie w Kościele, zwłaszcza w Kościele 
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zachodnim. Wysuwane postulaty zmian i nieposłuszeństwo ze strony 
przedstawicieli tzw. „Kościoła otwartego”, „duszpasterskiego”, nie tylko 
w obszarze aksjologicznym ale i doktrynalnym były, jak się mówi nieofi-
cjalnie, jednym z głównych powodów abdykacji Benedykta XVI. 

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej realizowanie 
polityki genderowej stało się obowiązkiem wszystkich rządów po 2004 
roku. Każdy projekt finansowany w naszym kraju z funduszy europej-
skich powinien sprzyjać urzeczywistnianiu idei równości kobiet i męż-
czyzn. Służyć temu ma strategia GM jako polityka równości płci. Polska 
zobowiązała się do wdrażania ideologii gender zgodnie z procesem jaki 
obowiązuje wszystkie kraje Unii Europejskiej. 

 
Summary 
Democracy without values - the gender totalitarianism 
The collapse of communism did not bring the expected changes. 

Freedom was just a facade. Established a new form of enslavement of 
man. It is the demoralization through sex, pornography, and other sexual 
deviations. This is the exact design of the world of Freemasonry. And the 
destruction of the Church, the state and the people. The brutal sexualisa-
tion enslave the entire society. In the name of sexual freedom, real free-
dom is destroyed. Man becomes a slave to his impulses. Breaks the rela-
tionship with God and other people.  

The family is the greatest enemy of the gender ideology. Therefore, 
it was decided to destroy it. Lobby homosexual partnerships equates tradi-
tional marriage. Corrupts children through sex education. Takes place: 

- elimination of gender identity of men and women; 
- abortion is to be a human right; 
- to promote all forms of homosexual intercourse; 
- promotion of sexual deviance in schools; 
- many other forms of disrupting human sexuality. 
Since Polish accession to the European Union gender policy 

implementation has become the duty of all governments after 2004. 
Serve this strategy is GM as a policy of gender equality. Our goal is 
to counteract the destructive actions counteract, prevent the destruc-
tion of the nation. 
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Magdalena Jankowska (UWM) 

 
„Praca wyróżnia człowieka wśród reszty stworzeń –  

tylko człowiek jest do niej zdolny i tylko człowiek ją wykonuje,  
wypełniając równocześnie pracą swoje bytowanie na ziemi.” 

Jan Paweł II 
 

Aksjologia pracy 
 

1. Funkcjonowanie społeczne jednostki 
Zorganizowane funkcjonowanie społeczne, rozumiane jako 

ukształtowane w procesie socjalizacji formy aktywności interperso-
nalnej, skuteczności działania oraz emocji z tym związanych1, 
wprowadza wzory społecznych zachowań, które mają zmienny cha-
rakter. Zmienność ta, można wskazywać również na ewoluowanie 
wzorców, jest jedną ze znaczących cech współczesności. Jednocze-
śnie różnice w tych modelach stały się bardziej obszerne w porów-
naniu do minionych epok. Badacze tej problematyki wskazują na 
wielość źródeł obecnego stanu rzeczy. Wyróżniając między innymi: 
dysproporcje polityczne, a więc znaczne wpływy polityki na uprasz-
czanie obecnych modeli zachowań , bądź konstruowanie nowych 
wzorów czasem sprzecznych z dotychczasowymi; dysproporcje spo-
łeczno – ekonomiczne, gdyż stopień rozwoju społeczno – gospo-
darczego danego państwa decyduje o poziomie życia jego mieszkań-
ców, a ludność państw wysokorozwiniętych ma większy dostęp do 
szeregu usług i dóbr, niestety nawet w tych krajach występują po-
działy społeczne ze względu na szybki wzrost obszarów wielkiego 
bogactwa oraz wielkiej biedy, kapitalizm punktowy. Taki stan rzeczy 
spowodował ograniczenie dostępności ze względów ekonomicznych 
do dóbr kultury oraz ograniczenia w sferze nauki. Wyznaczanie wzo-
rów zachowań i relacji interpersonalnych zostało spłycone w dużej 
mierze do zasobności portfela obywateli danego kraju. Tak, więc 
zmiany w zakresie modeli aksjo-normatywnych funkcjonujących w 

                                                 
1 K. Kaleta, Rodzinne uwarunkowania społecznego funkcjonowania 

jednostek w świetle teorii Minuchina i Bowena, Roczniki Psychologiczne 
2011, t. XVI, nr2, s. 141-158. 
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społeczeństwe, jak również systemów wartości w dużym stopniu 
dotyczą wszystkich jednostek społecznych. Zauważa się, że epoka 
ponowoczesności, wraz z nowymi technologiami komunikacji, przy-
niosła szybkość w zmianach postaw społecznych, wzorów zachowań 
oraz kontaktów międzyludzkich. Ten trend zmian kojarzony ze 
zmieniającymi się warunkami życia oraz pędem technologicznym 
sprowadza się do pojęcia „globalna wioska”, globalne społeczeń-
stwo”, czyli kultura instant, Internet, kultura masowa, a co za tym 
idzie spłycenie systemu wartości do sfery ekonomicznej. Dlatego też 
uwewnętrznienie wyniesionego z domu rodzinnego systemu wartości 
jest bardzo ważnym elementem wychowania i kształtowania młode-
go człowieka. Najważniejszym środowiskiem, w którym przebiega 
proces socjalizacji, jest rodzina. Kształtuje ona społeczne funkcjo-
nowanie dziecka w dwojaki sposób. Po pierwsze stymulując rozwój i 
procesy socjalizacyjne. Po drugie oddziałuje poprzez własną struktu-
rę środowiskową2 tj. aktywności, role i relacje oraz formy tych od-
działywań. Tak, więc to rodzina stanowi podstawę, a nawet matrycę 
rozwoju psychospołecznego swoich członków – jednostek społe-
czeństwa.  

 
2. System wartości 
Pojęcie „wartość” wywodzi się z ekonomii i zostało zaadop-

towane, przeniesione do filozofii oraz innych dyscyplin naukowych 
dopiero w XIX wieku. W psychologii wartości są przekonaniem 
jednostki o tym, co pożądane i dobre, a świadomość tego co jest 
właściwe i dobre oraz nieodpowiednie i złe wyzwala w jednostce 
odwagę i decyzyjność. Wartości są determinantami przekonań, mo-
tywacji oraz działań podejmowanych przez jednostki społeczne.  

Świadomość własnego indywidualnego systemu wartości jest 
bardzo ważna, gdyż ułatwia podejmowanie decyzji (bez konsekwen-
cji w postaci dysonansu poznawczego, gdy podjęta decyzja okazała 
się być nie zgodna z hierarchią wartości) i podejmowanie wyborów. 

                                                 
2 S. Lis., Proces socjalizacji dziecka w środowisku pozarodzinnym, 

Warszawa 1992; W. Pężyna, Rodzina naturalnym środowiskiem kształto-
wania się osobowości społecznej [w:] A. Biela., Z. Uchnast., W. Witkowski 
(red.), Wykłady z psychologii KUL, Lublin 1989, s. 129-139. 
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Sens ludzkiego życia określają wartości3. Zespół wartości uporząd-
kowany według stopnia ważności przyjęty przez młodego człowieka 
ma wpływ na każdy kolejny etap jego życia oraz na prawidłowe, 
czyli zgodne z oczekiwaniami, wymogami funkcjonowanie w danym 
społeczeństwie, dodatkowym czynnikiem warunkującym prawidło-
wość przyjmowania i pełnienia ról społecznych jest zgodność syste-
mu wartości przyjętego przez jednostkę z systemem aksjo-
normatywnym danego społeczeństwa. Ten bardzo ważny etap życia 
młodego człowieka rozpoczyna się w domu rodzinnym, gdzie dziec-
ko zapoznaje się z systemem wartości rodziców, a zgodnie z bada-
niami Michała Grygielskiego4 dziecko podziela światopogląd matki. 
Małe dzieci nie rozumieją, nie znają wartości. Podczas zabawy za-
chowaniami ich kieruje chęć poznania otaczającej rzeczywistości. 
Dziecko nie jest świadome kanonu zasad współżycia społecznego nie 
rozpoznaje jeszcze właściwych, z punktu widzenia systemu aksjo-
normatywnego społeczeństwa, postaw i zachowań. Dlatego też nie 
jest świadome i nie rozróżnia właściwego i niewłaściwego zachowa-
nia narażając się na dezaprobatę lub aprobatę swoich działań, co 
czynią rodzice. Opiekunowie odpowiadają za właściwe zachowanie 
się dziecka wskazując, modelując jego postępowanie.  

Konkludując zespół wartości przyjętych przez jednostkę w 
formie uporządkowanej może być odwzorowywany, lub kopiowany, 
aby doszło do tego muszą one zostać odkryte i rozpoznane. Zatem 
człowiek musi wiedzieć co jest dla niego ważne i rozumieć sedno 
określonej wartości, dopiero dzięki takiemu przygotowaniu możliwe 
staje się posługiwanie daną wartością. 

Według ojca filozofii pozytywistycznej, Augusta Comte, „ro-
dzina jest najmniejszą grupą społeczną, na której opiera się całe spo-
łeczeństwo”5. W podobny sposób postrzegał rodzinę francuski orga-
nizator badań społecznych, Ferdynand Le Play, „uznał za podstawo-
wy fakt w strukturze społeczeństwa właśnie rodzinę. W niej bowiem, 

                                                 
3 E. Marynowicz – Hetka., Pedagogika Społeczna. Podręcznik Akade-

micki, t. 1, Warszawa 2009, s. 449. 
4 M. Grygielski., Style komunikacji rodzicielskiej a identyfikacja dzieci 

z rodzicami, Lublin 1999, s. 130-131. 
5 T. Pilch., I. Lepalczyk., Pedagogika społeczna, Warszawa 1995, s.137.  
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jak w soczewce skupiają się procesy i zjawiska życia społecznego”6. 
Ta najmniejsza komórka społeczna oddziałuje na dziecko od chwili 
urodzenia i stymuluje jego rozwój we wszystkich sferach osobowo-
ści. Tak więc rodzina to „podstawowa grupa społeczna złożona z 
rodziców i ich dzieci, którą cechuje: więź formalna, wspólnota mate-
rialna i mieszkaniowa, oraz określony zespół funkcji” 7. W domu 
rodzinnym dziecko zdobywa pierwsze doświadczenia związane z 
otaczającym go światem, poznaje normy i wzory zachowań, uczy się 
reakcji emocjonalnych w różnych sytuacjach, także trudnych i stwa-
rzających poczucie zagrożenia. Niekorzystne doświadczenia dziecka 
mogą wzbudzać w nim reakcje lękowe, stąd rolą opiekunów jest 
ukształtowanie właściwych wzorów działania, aby minimalizować 
pojawiające się negatywne emocje. Zjawisko pracy dotyczy człowie-
ka w jego uwarunkowaniu osobowym odzwierciedlając charaktery-
styczną strukturę bytu jednostki jako osoby. Pracę możemy określić 
jako uwarunkowaną, ukierunkowaną społecznie realizację – aktuali-
zację osobowych zasobów ludzkich tj. potencjału rozumowego, za-
leżnego od woli oraz twórczego8. Tak więc praca prowadzi do wzro-
stu doskonałości osobowej9, będącej doskonałością działania, 
uczestnictwa i bycia, gdyż osoba realizująca się przez pracę, w niej 
przejawia osobowość przez nią się dopełnia i doskonali10. Zaanga-
żowanie w pracę jest utożsamiane ze zdrowym i pozytywnie po-
strzeganym przez społeczeństwo stylem życia11. Po przemianach 
polityczno-ekonomicznych w Polsce z końca XX wieku wizerunek 
osoby aktywnej zawodowo zyskał na wartości, gdyż człowiek „za-
pracowany” postrzegany jest jako fachowiec, autorytet w danej dzie-
dzinie. Spowodowane może być to trudnościami na rynku pracy. 

                                                 
6 B. Suchodolski (red.), Pedagogika. Podręcznik dla kandydatów na 

nauczycieli, Warszawa 1970, s.178.  
7 W. Szewczuk, Słownik psychologiczny, Warszawa 1979, s. 251.  
8 M. A. Krąpiec ., O ludzką politykę, Katowice 1983, s. 167. 
9 J. Majka., Katolicka nauka społeczna. Studium historyczno-doktrynalne., 

Rzym – Lublin 1987, s. 235; http://www.kns.gower.pl/kns/kns.pdf 
10 Jan Paweł II, Encyklika o pracy ludzkiej. Laborem exercens, Poznań 

1981, s. 22. 
11 B. T. Woronowicz., Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdro-

wia., Warszawa 2009, s. 509. 
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Pracodawcy obecnie mają możliwość wyboru pracownika spośród 
dużej ilości chętnych, a zaangażowanie i chęć poświęcenia pracy 
każdej chwili jest bardzo istotnym argumentem przemawiającym na 
korzyść. W konsekwencji wszechobecnego konsumpcjonizmu, zaan-
gażowania w wykonywane czynności zawodowe oraz systemów 
motywacyjnych przedsiębiorstw praca coraz częściej stoi na czele w 
systemie wartości. Dlatego też rodzina stawiana jest na drugim trze-
cim miejscu. Młodzi ludzie12 na początku własnej drogi zawodowej 
wypowiadają się z dużym naciskiem na dobra materialne „najpierw 
się dorobię, a potem pomyślę o założeniu rodziny”13, co stoi w opo-
zycji do wartości wpajanych przez chrześcijańską naukę kościoła 
katolickiego, a zbytnie zaabsorbowanie pracą prowadzi do powstania 
konfliktów w relacjach rodzinnych w konsekwencji do rozluźnienia 
spójności partnerskiej14.  

Rodzice chętnie pomagają dzieciom, dziadkowie często po-
magają wnukom, ale dzieci i wnuki niekoniecznie lub rzadko poma-
gają starszym członkom swojej rodziny. Oznacza to, że młodsi 
udzielają pomocy mniej i w mniejszym wymiarze czasowym w po-
równaniu z rodzicami i dziadkami15, ale mimo tego możemy mówić 
o solidarności międzypokoleniowej. Solidarność międzypokoleniowa 
jest wzajemną życzliwością i gotowością do niesienia różnorakiej 
pomocy w rodzinie16. Wyróżnić można sześć wymiarów tego poję-
cia: solidarność emocjonalną, asocjacyjną, aksjologiczną, normatyw-
ną, funkcjonalną i strukturalną17. Transfer międzygeneracyjny to 
przekaz dowolnych środków czy zasobów między pokoleniami. Tak, 

                                                 
12 Badania „Rodzina, gdzie i kiedy” - prowadzone w latach 2011-2012 na 

grupie 10 osób w wieku 25-30 lat wywiady częściowo ustrukturyzowane. 
13 G/1007/2012 – wywiad z mężczyzną pracującym poza granicami na-

szego kraju w monogamicznym związku nieformalnym od 10 lat. 
14 B. Dudek., Pracoholizm – szkodliwy skutek nadmiernego zaangażo-

wania w pracę, [w:] Medycyna Pracy 2008 nr 3, Łódź 2008, s. 253. 
15 T. Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, 

Warszawa 2010, s. 253. 
16 P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, s.94-95. 
17 J. B. Mabry, R. Giarrusso, V. L. Bengtson, Generations the Life 

Course and Family Change [w:] J. Scott, J. Treas, M. Richards (red.), The 
Blackwell Companion to the Sociology of Families, Oxford 2007, s. 94-95. 
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więc dotyczy wsparcia społecznego, środków finansowych oraz 
przyjętego systemu wartości18. 

 
3. Aksjologia pracy w kulturze wschodu 
Ambitnymi rywalami Zachodu stały się cywilizacje azjatyckie 

oraz cywilizacja arabska. Ekonomiczny rozwój Azji Wschodniej to 
jedno z najważniejszych wydarzeń na świecie w drugiej połowie XX 
wieku. Gwałtownemu rozwojowi gospodarczemu uległa najpierw 
Japonia następnie Hongkong, Tajwan, Korea południowa i Singapur 
potem Chiny, Malezja, Tajlandia oraz Indonezja, a obecnie Filipiny 
Indie i Wietnam. Zmieniło to panujący układ sił między Azją a Za-
chodem w szczególności między Azją a USA. Azjaci stają się coraz 
bardziej pewni siebie, a bogactwo i władza to dowód cnót, wyraz 
moralnej i kulturalnej wyższości. Zaczęli coraz częściej podkreślać 
odrębność swej kultury i wyższość swojego systemu wartości i stylu 
życia w porównaniu z zachodnim19.  

W latach 80. XX stulecia władze chińskie zaczęły propago-
wać konfucjanizm, a przywódcy Chińskiej Partii Narodowej głosili, 
że jest to główny nurt chińskiej kultury20. Cechy kultury konfucjań-
skiej to porządek, dyscyplina, odpowiedzialność za rodzinę, ciężka 
praca, kolektywizm i umiar. Natomiast przeciwieństwem ich są an-
tywartości zachodu czyli folgowanie zachciankom, lenistwo, indy-
widualizm, przestępczość, niski poziom edukacji, brak szacunku dla 
autorytetów i rzekomo „umysłowe skostnienie”21. Podstawową kul-
turową różnicę między cywilizacją dalekowschodnią a zachodnią 
stanowi etos konfucjański22. Podkreśla on takie wartości jak autory-
tet, hierarchia, podrzędność praw i interesów jednostki, znaczenie 
consensusu, unikanie konfrontacji oraz nadrzędność państwa nad 
społeczeństwem, a społeczeństwa nad jednostką. Azjaci postrzegają 

                                                 
18 T. Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie., 

Warszawa 2010, s. 257. 
19 S. Huntington., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowe-

go, Warszawa 2003, s.161-163. 
20 Ibidem, s.166. 
21 A. Skorupka., Cywilizacje czy cywilizacja Dalekiego Wschodu?, 

Szkice Humanistyczne, t. X, nr 2-3, Olsztyn 2010, s. 37. 
22 S. Huntington., Zderzenie cywilizacji, …, s. 386. 
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ewolucję swoich krajów w skali wieków, tysiącleci i przyznają prio-
rytet maksymalizowaniu celów długofalowych. 

 
4.  Aksjomat pracy wyznacznikiem wartości jednostki w 
kulturze Japonii  

Na początku XXI stulecia Japończycy mają podstawy, by 
twierdzić, że wykorzystali wszystkie szanse, aby stworzyć u siebie 
niezwykłą kulturę gospodarczą i przemysłową. Do japońskiego cudu 
gospodarczego przyczynił się też specyficzny system korporacji 
przemysłowych kaisha23, w którym ogromną rolę odgrywają: me-
chanizacja i automatyzacja produkcji, nowoczesne naukowe badania 
rynku, a głównie umiejętne kierowanie i zarządzanie ludźmi. Japoń-
czycy wypracowali skuteczny mechanizm wiązania pracowników z 
miejscem pracy, obejmujący gwarancje dożywotniego zatrudnienia i 
precyzyjne kryteria awansu i nagradzania, oparte na starszeństwie i 
poziomie wyszkolenia. Dożywotnie zatrudnienie pracowników było 
do pewnego momentu tradycyjnym i powszechnie obowiązującym 
sposobem organizacji japońskich przedsiębiorstw24. Pracownik obda-
rzany zaufaniem i zatrudniany na czas nieokreślony – co oznaczało 
związanie z firmą aż do momentu przejścia na emeryturę – jest tym, 
w którego warto inwestować. W przypadku pracownika, który jest na 
stałe związany z firmą, szkolenia, treningi i podnoszenie kwalifikacji 
są bardziej opłacalne dla przedsiębiorstwa. Także pracownikowi 
bardziej opłaca się pozostać związanym z firmą na długi czas, gdyż 
zarobki w japońskim przedsiębiorstwie wzrastają wraz ze stażem, co 
znacząco wpływa też na pozycję rodziny pracownika. Należy jedno-
cześnie podkreślić, że umowa o pracę nie jest w tym wypadku wcale 
konieczna. Relacja pracodawca – pracownik opiera się bowiem na 
tradycyjnym, nieformalnym zobowiązaniu, które dla obydwu stron 
jest oczywiste i wiążące, choć elastyczne i zmienne w czasie. Taki 
jest japoński stosunek do prawa, którego częścią są pisemne umowy 
i zobowiązania. Japońskie traktaty, inaczej niż europejskie, mogą 

                                                 
23 K. Klimek., Życie to kaisha. Specyficzne rozumienie japońskiej przedsię-

biorczości, www.p-e.up.krakow.pl/pdf/pe5/klimek5.pdf (12.02.2013), s. 165. 
24 J. Fronczak (red.), Encyklopedia Historii Świata dla całej rodziny, 

Warszawa 2001, s. 246. 
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być swobodnie negocjowane w czasie trwania, przy dążeniu do 
kompromisu przez obydwie strony wchodzące w relację. Zmienność 
jest tym, co w oczach Japończyków charakteryzuje całość rzeczywi-
stości. Taoistyczny symbol yin-yang, gdzie to, co ciemne, płynnie 
przechodzi w to, co jasne, sugerujący, że dobro może stać się złem, a 
bierność przepływa w aktywność w zależności od zmieniających się 
okoliczności, jest tym, co w doskonały sposób opisuje japoński sto-
sunek do rzeczywistości. W przypadku umowy zmienność w czasie 
jest dla Japończyków czymś naturalnym. Sama umowa nie jest jed-
nak konieczna, gdyż prawo nie jest uznawane za sankcję potrzebną 
w przypadku kultur wstydu, wśród których sytuuje się również Japo-
nia. Honor i moralność są tam najważniejszym źródłem etyki i zasad 
postępowania. Wstyd, utrata twarzy i wina, której nie da się zmazać, 
odróżniają kultury wstydu od kultur winy, które dają swoim człon-
kom możliwość oczyszczenia, a dzięki pokucie – możliwość przy-
wrócenia spokoju sumienia25.  

Badania na temat długiego czasu pracy i zdrowia pracowni-
ków podjęto pod wpływem wspomnianej obserwacji dotyczącej zja-
wiska „społeczeństwa pracującego przez 24 godziny na dobę”. 
Alarmującym przykładem negatywnego wpływu długiego czasu 
pracy i przeciążenia pracą były przypadki samobójstw karo-
zanotowane w latach 1991-1996 w Japonii wśród przepracowanych 
Japończyków, a także zjawisko karoshi polegające na nagłym, 
ostrym zawale serca, znane jako „śmierć z przepracowania”. Ofiara-
mi karoshi były 203 osoby pracujące dłużej niż 60 godzin tygodnio-
wo, które wykorzystywały jedynie połowę ustawowego czasu urlo-
powego w latach poprzedzających atak serca26. Zjawisko śmierci 
osób przepracowanych zwane karoshi wywołało żywe zainteresowa-
nie problemem nadmiernego obciążenia pracą z punktu widzenia 
problemów z układem krążenia. Szczególnie znaczące były długo-
terminowe badania pokazujące wpływ długiego czasu pracy na po-
                                                 

25 K. Klimek., Życie to kaisha. Specyficzne rozumienie japońskiej 
przedsiębiorczości, www.p-e.up.krakow.pl/pdf/pe5/klimek5.pdf (dostęp 
12.02.2013), s. 166. 

26 T. Uehata., Long working hours and occupational stress-related car-
diovascular attacks among middle-aged workers in Japan, Journal of Human 
Ecology, 1991 nr 20, s. 147-153. 
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jawianie się tych problemów. I tak, japońscy badacze27 ujawnili, że 
praca po 10 godzin dziennie przez 3 lata istotnie zwiększa ryzyko 
wystąpienia nadciśnienia, a nawet, że wraz ze wzrostem liczby go-
dzin pracy w ciągu tego okresu zwiększa się znacząco ryzyko zacho-
rowania na zawał serca. Wykazali, że długi czas pracy jest istotnym 
czynnikiem ryzyka podwyższonego ciśnienia krwi oraz rytmu serca.  

 
5.  Praca aspektem funkcjonowania człowieka  
Praca jest rodzajem czynności celowych, które towarzyszą 

człowiekowi od początków cywilizacji, a podczas tego procesu wy-
konywanie pracy ulegało  i nadal ulega nieustannym zmianom i na-
stąpiło różnicowanie społeczeństw ze względu na posiadanie dóbr 
majątkowych28.  

Praca pełni różne funkcje o charakterze podmiotowym, 
przedmiotowym i społecznym. Podmiotowa funkcja pracy odnosi się 
do skutków dotyczących sfery osoby pracującej tj. zaspokajania po-
trzeb jednostki, kształtowania nawyku pracy, nauki zawodu, rozwoju 
umiejętności w procesie wykonywania pracy, rozwoju poczucia od-
powiedzialności, kształtowania postaw, rozwoju sprawności fizycz-
nej, psychicznej jak również szeroko pojętej samorealizacji29. 
Przedmiotowa funkcja pracy związana jest z jej skutkami dotyczą-
cymi sfery zewnętrznej leżącej poza jednostką, a jednocześnie jest 

                                                 
27 S. Sokejima., S. Kagamimori., Working hours as a risk factor for 

acute myocardial infarction in Japan: case-control study, British Medical 
Journal, 1998 nr 317, s. 775-780; T. Hayashi., Y. Kobayasi., K. Yamaoka., 
F. Yano., Effects of overtime work on 24-hour ambulatory blood pres-sure, 
Journal of Occupational Environmental Medicine, 1996 nr 38, s. 1007-
1011; T. Sasaki., K. Iwasaki., T. Oka., N. Hisanaga., T. Ueda., Y. Takada i 
in., Effects of working hours on cardiovascular – autonomic nervous func-
tions in engineers in an electronic manufacturing company, Industrial 
Health, 1999 nr 37, s. 55-61.  

28 B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii., Warszawa 2003, s. 277-293. 
29 M. Kalinowski., I. Czuma ., M. Kuć ., A. Kulik ., Praca, Lublin 2005, 

s.10 - 26. 
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wyrazem poszukiwania i tworzenia nowych form rzeczywistości30 tj. 
podporządkowanie sił przyrody, tworzenie cywilizacji i dóbr kultury 
oraz poprawa warunków ekonomicznych rodziny i ogółu społeczeń-
stwa. Człowiek z racji wykonywanej pracy tworzy ważne środowi-
sko społeczne. Funkcjonowanie wśród ludzi ma istotny wpływ na 
sposób myślenia, procesy postrzegania i pamięci, procesy spostrze-
gania i pamięci, procesy motywacyjne oraz sposób wypełniania ról 
społecznych. Uwzględniając historyczny rozwój społeczności ludz-
kich, można stwierdzić, że praca odgrywa istotną rolę również w 
tworzeniu więzi międzyludzkich31.  

„Z pracy swojej ma człowiek pożywać chleb codzienny”32 i 
przyczyniać się do rozwoju technologiczno – gospodarczego, jak 
również kulturalno – naukowego. Praca jest aspektem odwiecznym i 
pierwszoplanowym, zawsze aktualnym. Dlatego też można stwier-
dzić iż praca jest głęboko zakorzeniona w nauce Kościoła Katolic-
kiego. Równocześnie zaś ogólna sytuacja człowieka w świecie 
współczesnym, rozpoznawana i analizowana w różnych aspektach 
geograficznych, kulturalnych i cywilizacyjnych, domaga się tego, 
aby odsłaniać nowe znaczenia pracy ludzkiej i formułować nowe 
zadania, jakie stoją przez każdym człowiekiem, przed rodziną, przed 
poszczególnymi narodami i całą ludzkością. 

 
Podsumowanie  
W epoce feudalnej biorąc pod uwagę ówczesne wpływy panu-

jącej ideologii chrześcijańskiej, pracę traktowano różnie: jako konse-
kwencję grzechu pierworodnego i  dopust boży (praca jako pokuta). 
Wykonywanie pracy wówczas było koniecznością do utrzymania w 
zdrowiu ciała i duszy, ale stanowiło jednocześnie źródło pewnych 
cnót, ważnych ze względu na cel ostateczny. Natomiast w epokach 
nowożytnych (XVII i XVIII wiek), produkcyjnej wówczas pracy 
                                                 

30 U. Dudziak., Rozwój osoby w teorii dezintegracji pozytywnej [w:] C. 
Cekiera, I. Niewiadomska (red.) Rozwój osoby w Kazimierza Dąbrowskie-
go teorii dezintegracji pozytywnej, Lublin 1997, s. 143. 

31 M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumieją-
cej., Warszawa 2002, s. 261-264. 

32 Jan Paweł II, Encyklika Laborem Exercens, s. 61-94; por. Ps128 
[127], 2; por. także Rdz 3, 17 nn.; Prz 10, 22; Wj1, 8-14; Jr 22, 13. 
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człowieka przypisywano różne wartości: moralną i ekonomiczną. 
Znaczący wpływ na kształtowanie się obecnych wartościujących 
poglądów na pracę miały dominujące nurty społeczno - filozoficzne 
(pozytywizm, koncepcje ewolucyjne Herberta Spencera, światopo-
gląd scjentystyczny, utylitaryzm Johana Stuarta Milla i najważniej-
szy pragmatyzm Williama Jamesa – uznający za dobre tylko działa-
nia skuteczne). 

Wpływy dominujących nurtów filozoficzno – społecznych 
miały odzwierciedlenie w społeczeństwach zachodnich oraz europej-
skich, co wpłynęło na fakt, iż praca jest wartością stawianą wysoko 
w hierarchii ważności, a działalnością zawodową coraz więcej osób 
wypełnia swoje ziemskie życie. Stanowi ona dla nich większą war-
tość niż pozyskany kapitał33. Kulturowo uwarunkowane przywiąza-
nie do pracy, jakie można obserwować w Japonii, sugeruje, że nie 
zawsze postęp techniczny, naukowo - technologiczny jest wykorzy-
stywany zgodnie z założeniem ułatwienia jednostce wykonywania 
pracy, a zbyt silna identyfikacja z miejscem pracy i pracodawcą staje 
się czynnikiem silnie deformującym funkcjonowanie człowieka w 
sferach poza zawodowych. Determinizm pracy jest uwarunkowany 
czynnikami zewnętrznymi utrwalonymi w kulturze, sztuce i religii. 
Jak zwrócono powyżej uwagę ta ścisła zależność pracy od określo-
nych warunków funkcjonowania społecznego przekazany jest rów-
nież za pośrednictwem oddziaływań starszego pokolenia rodziców 
dziadków, czyli w transmisji międzypokoleniowej. Jest on również 
zgodny z przyjętymi w środowisku rodzinnym systemem wartości. 
Głęboko zakorzenione w społeczeństwie przekonanie o konieczności 
pracy, powinności pracy, którego przykładem może być ludowe 
przysłowie: „Bez pracy nie ma kołaczy”. Przemiany w obrębie roz-
woju gospodarczego, społecznego, technologicznego, jak również 
organizacji pracy powinny mieć na uwadze złagodzenie rażącego 
dystansu między elitarną grupą osób zamożnych a dużymi grupami 
społecznymi żyjącymi w ubóstwie. Propozycje w zakresie reduko-
wania patologicznych zjawisk związanych z procesem pracy powin-
ny mieć charakter systemowy, gdzie człowiek będzie podstawowym 

                                                 
33 Fronczak J. (red.), Pielgrzym nadziei. Jestem z wami, Warszawa 

2001, s.181. 
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punktem odniesienia ze względu na indywidualne potrzeby, możli-
wości i ograniczenia34.  

W XXI wieku świat pełen jest dóbr o różnej wartości, z dużą 
dominacją dóbr materialnych i statusu posiadania. Materialistyczne 
podejście do świata pociąga wielu młodych ludzi, kusi szansą „bycia 
kimś”, „lepszym”, lepiej postrzeganym w różnych środowiskach. 
Osoby majętne coraz częściej mają łatwiejszy start w dorosłe życie, 
ze względu na większe możliwości zdobywania wiedzy, kształcenia 
się jak również zdobycia doświadczenia zawodowego. Rodzice 
wdrażając swoje potomstwo do swojego świata, do dorosłości wpaja-
ją własny pogląd na pracę, na zaangażowanie w nią preferując nie-
rzadko bardzo intensywny trening umysłowy, sportowy. Wielość 
zajęć i ich różnorodność modeluje w dziecku poczucie konieczności 
bycia zajętym, posiadania wielu zainteresowań oraz bycia najlep-
szym wręcz perfekcyjnym. Takie podejście – w przekonaniu rodzi-
ców „najlepsze dla dziecka” – stwarza zagrożenie dla prawidłowego 
ukształtowania się osobowości młodego człowieka. Do zespołu war-
tości uporządkowanych według ważności „wkrada się” błąd, jak to 
młodzież określa terror, warunkujący poczucie własnej wartości – 
wart jestem tyle na ile mnie oceniają inni i nigdy we własnych 
oczach nie jestem wystarczająco dobry. „Ja to moja praca, a praca 
jest najważniejsza.”  

 
Streszczenie  
Podjęta przez autorkę próba wykazania podstaw wartościowa-

nia pracy jak i różnorodności postaw jednostki w zależności od sys-
temu aksjonormatywnego danego społeczeństwa. Autorka zwróciła 
uwagę na odmienność aksjologiczną pracy oraz zależność od wielu 
elementów rzeczywistości ludzkiej w różnych aspektach społecz-
nych. Podstawą funkcjonowania każdego człowieka jest przyjęty 
system wartości zakorzenionych w kulturze i przekazywany w 
transmisji pokoleniowej. Tekst przybliża rozbieżności w hierarchiza-
cji pracy, co może stanowić podstawę do dalszych rozważań w tym 
zakresie. 

Słowa kluczowe: praca, wartość pracy  

                                                 
34 M. Kalinowski., I. Czuma., M. Kuć., A. Kulik., Praca, Lublin 2005, s. 64. 
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Summary  
Axiology Of Work 
Taken by the author in an attempt to demonstrate the basics of 

evaluation work and the diversity of attitudes depending on the sys-
tem unit of social, cultural society. The author noted the understand-
ing of the term "work" and its dependence on many elements of the 
human reality in different social and cultural aspects. The basis of 
every human being is accepted value system ingrained in the culture 
and passed in generational transmission. The author noticed no prob-
lems with excessive involvement in work in the Arab culture, which 
led to a deeper analysis of the phenomenon of Workaholism in cul-
tural context. The text examines the differences in work over land-
fills, which could be the basis for further deliberations in this regard. 

Key word:  work, axiology of work 
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Wioletta Stęczniewska (UWM) 
 

Media a wartości. W kr ęgu niepełnosprawności 
 
1. Środki masowego przekazu a świat wartości 
Wartość jest kluczowym pojęciem aksjologicznym oraz jed-

nym z fundamentów życia społecznego, jednakże pozostaje nadal 
obszarem trudnym do jednoznacznego zdefiniowania. Na potrzeby 
niniejszego opracowania, za obowiązującą przyjęto definicję Mie-
czysława Łobockiego, iż wartością jest: „wszystko, co uchodzi za 
ważne i cenne dla jednostki i społeczeństwa oraz jest godne pożąda-
nia, co łączy się z pozytywnymi przeżyciami i stanowi jednocześnie 
cel dążeń ludzkich"1. Jak wynika z powyższego, wartości mogą być 
skrajnie odmiennie rozumiane przez różne kultury, społeczeństwa, a 
nawet pojedynczych obywateli, ponieważ pozostaje ogromne pole 
interpretacji, tego, co jest cenne, ważne czy pozytywne. 

Feliks Gross w kontekście usystematyzowania tej zagmatwa-
nej dziedziny rozumienia, proponuje podział na wartości otwarte i 
zamknięte. Otwarte będą zatem te, które nie są w pełni osiągalne. 
Inaczej można je określić jako bezkresne, nieskończone. Nie mają 
one zaznaczonej ostatecznej granicy, dlatego nigdy nie zostaną cał-
kowicie osiągnięte. Przykładem takiej wartości może być mądrość, 
która zawsze jeszcze może się pogłębić dzięki ciągłemu powiększa-
niu wiedzy i doświadczenia – w żadnym momencie życia człowiek 
nie może powiedzieć, że osiągnął maksymalną możliwą dla człowie-
ka mądrość, czy nawet wiedzę, ponieważ zawsze pozostaje na świe-
cie coś, czego jeszcze można się nauczyć2.  

F. Gross zaznacza, że dążenie do wartości bezkresnych jest ce-
chą charakterystyczną kultury Zachodu: „w naszej cywilizacji warto-
ści takie, jak powodzenie, doskonałość, prawda naukowa i nowocze-
sne pojęcia – postęp społeczny są wartościami bez dachu, czy stropu 
                                                 

1 M. Łobocki, Pedagogika wobec wartości, [w:] B. Śliwerski (red.), Konte-
stacje pedagogiczne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1993, s. 125. 

2 F. Gross, Zmiana technologii i zmiana wartości społecznych, [w:] F. 
Gross, Wartości, nauka i świadectwa epoki, Wydawnictwo IFiS PAN, War-
szawa 2002, s. 230-231. 
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i bez osiągalnego kresu”3. W tych warunkach, zdaniem autora, roz-
wijać się mogła nowoczesna technologia, dzięki temu, że nie powsta-
ło pojęcie prawdy absolutnej – człowiek miał pole do ciągłego po-
szukiwania, ulepszania i wprowadzania zmian. W odróżnieniu od 
scharakteryzowanych wcześniej, wartości zamknięte mają swoje 
granice, jeśli stają się celem, to może on zostać w pełni osiągnięty. 
Inaczej mówiąc, są to wartości finalne. Zdaniem Grossa wartości w 
społeczeństwie mogą ulegać zmianie, głównie dzięki wychowaniu i 
nauczaniu, w czym w nowoczesnym społeczeństwie znacząco mogą 
pomóc środki masowego przekazu. Istota wychowania do wartości 
poprzez mass media polega na rzetelnym udzielaniu informacji i 
pozostawieniu miejsca odbiorcy na wydanie własnego osądu. Tym-
czasem patologią komunikacji masowej jest propaganda i manipula-
cja, która odróżnia się podaniem gotowych, już sformułowanych 
osądów i opinii, które są podawane w taki sposób, a by widz uwie-
rzył, że to również jego osobiste stanowisko w omawianej sprawie4. 
Reasumując, czy jest to rola pozytywna czy negatywna, media ma-
sowe mają istotne znaczenie w kształtowaniu postaw i systemów 
wartości w społeczeństwie.  

Jan Pleszczyński jeszcze wyraźniej rysuje rolę mediów w pro-
cesie pozyskiwania wiedzy: „prawie wszystko, co wiemy, wiemy z 
mediów masowych i nowych; jeśli nawet nie bezpośrednio z gazet, 
telewizji czy Internetu, to od innych ludzi, którzy swoją wiedzę czer-
pią z mediów”5. Autor podkreśla, że współcześnie całą wiedza, którą 
zdobywa człowiek jest filtrowana przez warstwę kultury, w której 
żyjemy, czego znaczącym elementem są mass media. Zgodnie z tą 
tezą radzi zastąpić dotychczasowy, linearny model poznania, obej-
mujący człowieka i świat, o którym się uczy, modelem trójelemen-
towym. Nowy schemat kładzie nacisk na tezę, że poznanie jest zaw-
sze zapośredniczone przez kulturę, w której zakorzeniony jest dany 
człowiek, to najpierw przez nią przeniknie przyswajana informacja, 

                                                 
3 Tamże, s. 231. 
4 Tamże, 233-243. 
5 J. Pleszczyński, Tabloidyzacja, technika, komunikowanie a poznanie, [w:] I. 

Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Wartości mediów, Tom 2, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, s. 154. 
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co nie pozostanie bez znaczenia dla jej kształtu. Wskazuje to na spo-
łeczny charakter zdobywanej przez człowieka wiedzy. Zdobywa się 
ją dzięki komunikacji, dlatego tak ważna jest jakość propozycji środ-
ków masowego przekazu oraz wartości, jakie są w nich obecne6. 

 
2. Jakość życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin 
Życie osób z niepełnosprawnością naznaczone jest pasmem 

uwarunkowań specyficznych dla tej grupy. W odmiennej sytuacji 
znajduje się także rodzina posiadająca członka z odchyleniami od 
normy.  Zdaniem Józefa Sowy, u osoby niepełnosprawnej „uszko-
dzenie i obniżony stan sprawności organizmu spowodował utrudnie-
nie, ograniczenie lub uniemożliwienie wykonywania zadań życio-
wych i zawodowych oraz wypełniania ról społecznych”7. Autor ba-
zuje tutaj na wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia, akcentując 
nie tylko istnienie biologicznego uszkodzenia organizmu, ale właśnie 
wyjątkową sytuację społeczną, w jakiej funkcjonują osoby dotknięte 
zaburzeniami czy dysfunkcjami. 

Ograniczenie możliwości wykonywania ról społecznych, a 
także odmienność somatyczna, od zarania dziejów powodowała róż-
ne postawy społeczeństw wobec osób niepełnosprawnych. Najbar-
dziej skrajna z nich istniała już w starożytności, określana jest w 
literaturze przedmiotu jako postawa wyniszczania. Zrodziła się 
przede wszystkim z przesądów i niewiedzy ludzi, którzy odmienność 
uważali za efekt działania sił nadprzyrodzonych. Skutkowało to 
zwykle zabijaniem dzieci kalekich lub słabych od razu po urodzeniu 
(np. w Rzymie, Sparcie). Ta okrutna postawa zapisała się jeszcze raz 
na kartach historii w hitlerowskich Niemczech, kiedy osoby u któ-
rych widoczne były dysfunkcje umysłowe czy fizyczne również pod-
legały eksterminacji. Od wieków średnich obserwować można stop-
niową poprawę losu tych osób. Wtedy dominować zaczęła postawa 
izolacji, połączonej jednak z roztoczeniem opieki nad potrzebujący-
mi. Pomimo, że przyznano im prawo do życia i leczenia, nadal trzy-
mano w izolacji od społeczeństwa. Również rodzina była piętnowa-

                                                 
6 Tamże, s. 155-158. 
7 J. Sowa, Pedagogika specjalna w zarysie, Wydawnictwo Oświatowe 

FOSZE, Rzeszów 1999,  s. 19. 
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na, z powodu przesądu o pojawianiu się dysfunkcji u dziecka w ra-
mach kary za grzechy popełnione przez rodziców8. Pomimo rozwoju 
nauki, nawet we współczesnym społeczeństwie czasami pobrzmie-
wają echa tego stanowiska. 

Kolejna z postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych 
to segregacja. Rozwój myślenia naukowego i postęp cywilizacyjny 
pociągnął za sobą wyodrębnienie niepełnosprawności z chorób psy-
chicznych i innych zaburzeń. To czas rozwoju systemu opieki nad 
osobami z odchyleniami od normy, kiedy to powstały ośrodki kom-
pleksowej opieki i wsparcia tych osób. Pomimo pracy nad jak naj-
lepszymi warunkami rozwoju, nadal odmawia się osobom niepełno-
sprawnym funkcjonowania wśród pozostałej części społeczeństwa, 
argumentując, iż specjalne potrzeby wymagają specjalnie wykre-
owanego środowiska. Poprawiła się również sytuacja rodziny takich 
osób, nie są już obarczane winą, otrzymują pomoc i wyrazy współ-
czucia. Najnowszą i współcześnie dominującą postawą jest integra-
cja. Charakteryzuje się ona w dążeniu do rehabilitacji i wspierania 
osób z niepełnosprawnością w środowisku społecznym, bez przeno-
szenia ich do zamkniętych instytucji. Zgodnie z założeniami mają się 
oni dzięki temu nauczyć życia w społeczeństwie i odwrotnie: to spo-
łeczeństwo ma dostosowywać się do zgodnego funkcjonowania z 
osobami z niepełnosprawnością9.  

Jest to postawa uznania praw i poszanowania godności osób z 
dysfunkcjami. Podopieczny przestaje być jedynie obiektem zabie-
gów rewalidacyjnych i troski, ale przyznaje mu się partnerstwo w 
tym procesie. Czesław Kosakowski podkreśla znaczenie podmioto-
wego traktowania wychowanków dla sukcesu rehabilitacyjnego, 
opisuje je jako „przekazanie, na miarę mocy, odpowiedzialności za 
siebie w ręce osoby niepełnosprawnej”10. Wzmacnianie dążenia jed-
nostki do pracy nad poprawą swojego stanu jest zatem drogą osiąga-
nia samodzielności i samorealizacji. Autor wyjaśnia, jak ważne jest 
                                                 

8 A. Twardowski, Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych, [w:] I. 
Obuchowska (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Wydawnictwa 
Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1991, s. 35-36. 

9 Tamże, s. 37. 
10 Cz. Kosakowski, Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej, Wydaw-

nictwo Akapit, Toruń 2009, s. 44. 
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postrzeganie osoby niepełnosprawnej właśnie przez kontekst możli-
wości, jakie w niej tkwią, a nie z punktu widzenia ograniczeń, jakie 
nakłada niepełnosprawność. Współcześnie zaczyna dominować 
funkcjonalny model postrzegania odchyleń od normy, jednakże nadal 
nie brak przykładów akcentowania zaistniałych braków, co kładzie 
się cieniem na jakości życia osób z niepełnosprawnością. Społeczny 
obraz niepełnosprawności przekłada się bowiem na jej jednostkowe 
postrzeganie przez same osoby niepełnosprawne, a co za tym idzie 
ogranicza ich aktywność, skutkując nawarstwianiem się niepełno-
sprawności11. 

Warunki życia osób niepełnosprawnych poprawiły się na prze-
strzeni ostatnich lat. Powstają nowe propozycje oraz  programy po-
mocy, takich jak aktywizacja zawodowa tych grup na otwartym ryn-
ku pracy. Polityka społeczna oferuje szeroki system opieki i wspar-
cia, jednakże, jak zaznacza Władysław Dykcik, coraz częściej są to 
puste deklaracje, które wyglądają doskonale jedynie w dokumentach 
urzędowych. Autor zwraca tutaj uwagę na pozorowanie działań 
przez podmioty rządowe oraz pozarządowe, które służą utrzymaniu 
wrażenia, że państwo dba o wszystkich obywateli oraz nie szczędzi 
funduszy na wspieranie potrzebujących. Skutkuje to powielaniem 
standardowych schematów przykładanych do wszystkich problemów 
społecznych, co nie prowadzi do osiągania rozwiązań, a jedynie ich 
maskowania12. Podsumowując, nadal jest w społeczeństwie wiele do 
zrobienia.  

 
3. Założenia metodologiczne badań własnych 
W badaniach analizie poddane zostały materiały medialne. 

Wybór był celowy, skoncentrowany na wartościach związanych z 
życiem osób z niepełnosprawnością. Charakter projektowanych ba-
dań zobligował do zastosowania strategii jakościowej. Terenem ba-
dań był Internet, a szczególnie portal informacyjny tvn24.pl, oficjal-
                                                 

11 Tamże, s. 46-49. 
12 W. Dykcik, Ciągłość postępowych zmian w kulturze, etyce, polityce i 

prawie w zaspokajaniu potrzeb osób niepełnosprawnych, [w:] H. Ocho-
czenko, A. Nowicka (red.), Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach 
globalnych przemian społeczno-gospodarczych, Tom I, Oficyna Wydawni-
cza Impuls, Kraków 2006, s. 29-36. 
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na strona internetowa TVP, z podstroną Sprawy dla Reportera, jako 
przykład programu interwencyjno-dokumentalnego oraz „Niepełno-
sprawnik” - funpage w portalu społecznościowym Facebook, należą-
cy do fundacji TUS. Są to trzy źródła różnorodnych materiałów me-
dialnych: od wiadomości codziennych w postaci elektronicznych 
notatek prasowych, nagrań z telewizyjnych serwisów informacyj-
nych, poprzez filmy dokumentalne aż do grafik, haseł i ogłoszeń 
dotyczących osób niepełnosprawnych, zamieszczanych w miejscu 
specjalnie do tego założonym, jakim jest konto na Facebooku.  

Badane dane istniały wcześniej i nie były wywołane przez ba-
dacza, zatem metodą wstępnej analizy uzyskanych treści była analiza 
danych zastanych13. W kolejnym etapie uzyskane wyniki zostały 
podzielone na kategorie, zgodnie z pojawiającymi się w nich repre-
zentacjami wartości oraz poddane dalszemu opracowaniu przy po-
mocy analizy dyskursu medialnego. Jest to metoda, pozwalająca 
zgłębić treść i kontekst przekazu medialnego. Magdalena Lisowska-
Magdziarz opisała dyskurs medialny jako „zespół sposobów celowe-
go, nieprzypadkowego używania języka do komunikowania infor-
macji, opinii, wartości, koncepcji, poglądów mediów na różne tema-
ty” 14. Badaczka zaznacza przy tym, że nie istnieje jeden spójny dys-
kurs medialny – jego kształt różni się znacząco w zależności od pro-
blemu, który stawiamy w jego centrum. Dzięki takiemu badaniu 
możemy obnażyć dominujące schematy, zwłaszcza, gdy są wykorzy-
stywane w celu narzucania odbiorcy danego systemu wartości czy 
porządku społecznego15. 

Celem przeprowadzonych badań było ustalenie wartości, które 
przekazują media podejmując dyskurs o niepełnosprawności. Głów-
ny problem badawczy stanowiło pytanie: Jakie wartości można odna-
leźć w materiałach medialnych podejmujących temat niepełnospraw-
ności? Jaki jest sposób ich opisu bądź kreacji?  

 
                                                 

13 K. Świderek, Źródła danych zastanych, [w:] M. Makowska (red.), 
Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów, Wydawnictwo Na-
ukowe SCHOLAR, Warszawa 2013, s. 33. 

14 M. Lisowska-Magdziarz, Analiza tekstu w dyskursie medialnym, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 18. 

15 Tamże, s. 19. 
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4. Wyniki badań własnych: „niepełnosprawna aksjologia” 
Wartości rzadko są głównym tematem propozycji podsuwa-

nych nam przez media masowe. Najczęściej opowiadane historie 
mają aksjologiczne tło lub wątki poboczne, samo moralizowanie 
zwykle nie jest misją kanałów i rubryk informacyjnych czy rozryw-
kowych w telewizji, prasie czy Internecie. Podobne wnioski nasunęły 
się dzięki analizie wątków o osobach niepełnosprawnych. Zbadany 
materiał pozwolił na wyodrębnienie czterech najczęściej pojawiają-
cych się w nim wartości, które zostaną scharakteryzowane poniżej. 

Kategorią aksjologiczną, która zdecydowanie wysuwa się na 
prowadzenie podczas analizy propozycji medialnych na temat osób 
niepełnosprawnych jest godność. Bardzo dużo na jej temat mówiono 
i pisano na początku tego roku, podczas strajku rodziców dzieci z 
niepełnosprawnością, połączonego z okupowaniem budynku sejmu 
przez matki wraz z dziećmi. Rodziny domagały się szybkiego wzro-
stu świadczeń, czego kategorycznie odmawiali rządzący politycy. W 
kacie desperacji (a także wzbudzenia większego „szumu” medialne-
go, który zwykle pomaga przyspieszyć wiele rozwiązań politycz-
nych) kobiety przeprowadziły się wraz ze swoimi podopiecznymi na 
sejmowe korytarze.  

Sytuacja finansowa rodzin wychowujących takie dzieci zwykle 
jest bardzo trudna, ze względu na ilość czasu potrzebną do rehabili-
tacji i opieki nad dzieckiem z poważnymi zaburzeniami.  Same 
czynności pielęgnacyjno-higieniczne pochłaniają wiele godzin, co 
zwykle doprowadza matki do rezygnacji z wykonywania pracy za-
wodowej i poświęcenia całego swojego dnia opiece nad dzieckiem. 
W takiej sytuacji utrzymanie całej rodziny spoczywa na barkach 
jedynie jednej osoby, co jest już dużym obciążeniem. Dodatkowo 
wspieranie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wiąże się ze 
znacznie większymi kosztami niż w przypadku dzieci zdrowych. 
Dochodzi tutaj problem leków, rehabilitacji, sprzętu medycznego i 
ułatwiającego poruszanie się i wykonywanie codziennych czynności, 
częste wyjazdy do specjalistycznych poradni i ośrodków. Wszystkie 
te okoliczności składają się na wyjątkowo trudną sytuację finansową 
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wielu takich rodzin16. Zdarza się, że rodziny z osobą niepełnospraw-
ną żyją nie tylko skromnie, ale wręcz na granicy nędzy.  

Godność jest zatem jednym z podstawowych tematów wystą-
pień matek protestujących przeciwko niewielkim świadczeniom 
otrzymywanym po rezygnacji z pracy zawodowej. Idzie tutaj zarów-
no o godne życie ich dzieci, którego bez pieniędzy nie są w  stanie 
zapewnić, ale również o poszanowanie decyzji kobiet, które rezygnu-
ją z własnych ambicji i samorealizacji na rzecz opieki nad dziećmi z 
zaburzeniami rozwojowymi.  

Powiązany z powyższą tematyką jest wątek kolejnej wartości – 
poświęcenia. Występuje również w narracjach matek dzieci niepeł-
nosprawnych, jest wielokrotnie zaznaczana w ich wypowiedziach 
podczas strajku w sejmie. Na poświęceniu opiera się również fabułą 
większości reportaży pokazujących życie rodziny z dzieckiem nie-
pełnosprawnym. Charakterystyczną osią obrazu życia rodziny jest 
tutaj zwykle ogrom poświęcenia na jakie zdobywa się najczęściej 
matka oraz, w mniejszej części, inni członkowie. Analiza strony 
internetowej jednego z popularnych programów interwencyjnych 
TVP, a więc „Sprawy dla reportera”, pozwala stwierdzić, że podej-
mowanie tematyki niepełnosprawności zawsze wiązała się ściśle z 
kategorią poświęcenia, wartość ta była wyraźnie artykułowana w 
materiałach.  

Pomimo, iż tło analizowanych filmów było różne – od hero-
icznej walki dorosłych o każdy dzień życia dziecka, aż po bardzo 
dobrze funkcjonujące rodziny, pomimo niepełnosprawności jednego 
z jej członków, zawsze dało się zauważyć, że organizacją życia ro-
dzinnego rządzi wartość poświęcenia. Nie każda z matek decyduje 
się na tak drastyczny krok jak rezygnacja z pracy zawodowej, pomi-
mo to zawsze życie członków rodziny bardzo się zmienia po urodze-
niu się niepełnosprawnego dziecka. Dobrze sytuowani rodzice roz-
wiązują częściej problemy przy pomocy osób trzecich, a więc wy-
najmują opiekunki, nianie czy pielęgniarki, mimo to zawsze wycho-

                                                 
16 A. Twardowski, Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych, [w:] I. 

Obuchowska (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Wydawnictwa 
Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1991,  s. 44-48. 
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wanie takiego dziecka wymaga od nich więcej zaangażowania, 
współpracy i wysiłku. 

Powyższe wartości związane są z problemami dotykającymi 
osoby niepełnosprawne, natomiast ostatnie dwie wyróżnione katego-
rie maja czysto pozytywne konotacje. Trzecią wartością obecną w 
materiałach medialnych o niepełnosprawności jest odwaga. Wartość 
ta jest szczególnie obecna w Internecie, za przykład może tutaj po-
służyć facebookowe konto „Niepełnosprawnik”, którego twórcy 
zajmują się wsparciem informacyjnym, ale również emocjonalnym 
osób niepełnosprawnych, piętnowaniem przykładów dyskryminacji i 
budowaniem pozytywnego obrazu niepełnosprawności w społeczeń-
stwie. Pojawiają się tutaj zatem liczne grafiki i zdjęcia, które nie 
tylko mają złamać stereotyp osoby niepełnosprawnej jako zależnej i 
bezproduktywnej, ale również zmotywować same osoby niepełno-
sprawne do pracy nad sobą i walki o sukcesy na różnych polach.  

Przykładem mogą być zdjęcia osób skaczących ze spadochro-
nem na wózku inwalidzkim czy niepełnosprawnych ruchowo kultu-
rystów. Takie pozytywne przykłady mają budować wiarę w siebie 
osób niepełnosprawnych, pokazywać, że uszkodzenie jest jedynie 
przeszkodą na drodze do sukcesu – jedną wielu do pokonania. Osoby 
niepełnosprawne, które przekraczają swoje ograniczenia wykazują 
się dużą odwagą walcząc o równe prawa i normalne życie w społe-
czeństwie tworzonym przez osoby pełnosprawne. Aktem odwagi jest 
również śmiałe stawianie czoła stereotypom, czego znakomity przy-
kład stanowią osoby niepełnosprawne fizycznie czy intelektualnie, 
które otwarcie mówią, że czują się samotne, potrzebują miłości i 
partnerstwa. Wypowiadając się w ten sposób publicznie narażają się 
na negatywne reakcje niektórych odbiorców, których myśleniem 
rządzą stereotypy o zależności osób niepełnosprawnych, które w tej 
opinii na zawsze pozostają dziećmi, nie przynależy im zatem katego-
ria dorosłości, seksualności, zakładania rodziny. Takie akty odwagi 
są również promowane w przestrzeni Internetu, na Facebooku w 
funpageu „Niepełnosprawnik” moderatorzy bardzo chętnie zamiesz-
czają linki do artykułów podejmujących ten temat, popierając i eks-
ponując odwagę swoich podopiecznych.  

Ostatnią wyłonioną w badaniach wartością, która pojawia się 
przy temacie niepełnosprawności jest tolerancja. W materiałach me-
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dialnych często pojawia się zarówno w kontekście pokazywania 
dobrych przykładów integracji niepełnosprawnych z resztą społe-
czeństwa, jak i przypadkach dyskryminacji, poniżania czy aktów 
nienawiści. Obie okazje są zwykle wykorzystywane przez komenta-
torów do podkreślenia znaczenia społecznego tej wartości, bez której 
życie w zbiorowości byłoby niemalże niemożliwe. Tolerancja stałą 
się współcześnie na tyle powszechnie uznaną i wymaganą cechą, że 
żadna osoba publiczna nie przyznaje się do jej braku, ponieważ nara-
ziłaby się na zagorzały sprzeciw społeczny. Pomimo tego, nadal  
liczne są przykłady lekceważenia czy nawet  wrogości wobec osób, 
które klasyfikujemy jako inne. Mass media pokazując te przypadki, 
piętnują i nagłaśniają negatywne postawy w celu wypracowania tole-
rancyjnego nastawienia u swoich odbiorców. Temat jest szeroki i 
obejmuje odmienność w każdym znaczeniu tego słowa, jednakże 
najczęstsze tematy medialne stawiane w kontekście tolerancji to 
wielokulturowość, homoseksualizm oraz właśnie niepełnosprawność. 
Jest to wartość, której uczą nas nie tylko serwisy informacyjne, ale 
również filmy dokumentalne oraz publikacje w Internecie.  

Podsumowując, przeprowadzone analizy pozwalają stwierdzić, 
że w przestrzeni medialnej w tematyce niepełnosprawności odnaleźć 
można odwzorowania wielu kategorii aksjologicznych. Opisane czte-
ry pojawiały się wyjątkowo często, były to: godność, poświęcenie, 
odwaga i tolerancja. Warto podkreślać pozytywny wymiar istnieją-
cych praktyk, ponieważ bardzo ważne jest wytwarzanie u masowego 
odbiorcy przeświadczenia, że niepełnosprawność nie wiąże się tylko 
z cierpieniem i ciężarem, a z wieloma ważnymi wartościami, których 
możemy się od osób niepełnosprawnych uczyć.  

 
Streszczenie 
Środki masowego przekazu mają duży wpływ na postawy spo-

łeczeństwa, dlatego bardzo ważna jest analiza ich zawartości w kon-
tekście różnych zjawisk społecznych. Osoby niepełnosprawne są 
często pokazywane w telewizji, prasie i Internecie jako niesamo-
dzielne, zależne oraz bezproduktywne i nieszczęśliwe. Obok tego 
negatywnego obrazu, odnaleźć można liczne wartości, które poka-
zywane są przy poruszaniu tematu niepełnosprawności. W artykule 
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opisano cztery najczęściej poruszane, a więc godność, poświęcenie, 
odwaga i tolerancja.  

Słowa kluczowe: niepełnosprawność, media masowe, warto-
ści, stereotypy.  

 
Summary 
Media and worth. In the context of disability  
The media have a big impact on the attitudes of the society, 

which is important to analyze their content in the context of different 
social phenomena. People with disabilities are often shown on televi-
sion, newspapers and the Internet as a self-reliant, dependent, unpro-
ductive and unhappy. In addition to this negative image, we can find 
many of the worth that are shown behind the topic of disability. The 
article describes the four most frequently raised, and therefore dig-
nity, sacrifice, courage and tolerance. 

Keywords: disability, mass media, worth, stereotypes. 
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Krystyna Joanna Świdzińska (UWM) 
 

Etos pracy w górach 
 
Słowo etos wywodzi się z greckiego i oznacza zwyczaj, 

usposobienie. Jest to obowiązujący w danej grupie społecznej czy 
społeczności zbiór idealnych wzorów kulturowych1. Realizując go, 
uwidaczniają się wartości konkretnej grupy, a tym samym kształtuje 
się i odtwarza jej styl życia. Poszczególne grupy charakteryzują się 
odmiennymi wartościami2.  

Praca jest definiowana, jako świadoma działalność człowieka, 
która zmierza do wytworzenia pewnych dóbr oraz pomnożenia 
dobytku. Była uważana za podstawowe kryterium wartości 
człowieka, dzięki niej mógł on dowieść swojej godności, a także 
przydatności dla drugiej osoby. Dodatkowo praca pozwala 
zapomnieć o codziennych problemach3. Dzięki niej możliwe jest 
sprawowanie kontroli nad swoją sytuacją, daje możliwość 
dokonywania różnego rodzaju wyborów. W przypadku jej braku, a 
co za tym idzie środków finansowych, znacząco obniża się standard 
życia. Praca wpływa również na rozwój człowieka między innymi 
poprzez wyzwalane inicjatywy do działania, a także kreatywność. 
Może stanowić zarówno źródło zadowolenia jak i uczucie porażki. 
Podsumowując dzięki pracy człowiek realizuje następujące wartości: 
bezpieczeństwo ekonomiczne, nadawanie rytmu (konieczne staje się 
planowanie poszczególnych zajęć w ciągu dnia), pojawia się sens i 
cel życia, określenie tożsamości człowieka i jego statusu, poczucie 
więzi z innymi ludźmi4. Praca jest wymieniana jako jedna z 
najważniejszych wartości, obok rodziny, zdrowia i religii. W 
postrzeganiu jej można wyróżnić dwa podejścia: pierwsze polegające 

                                                 
1 Etos, http://sjp.pwn.pl/sjp/etos;2457973, [dostęp: 20.09.2014]. 
2 Etos, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/etos;3898924.html, [dostęp: 

04.10.2014]. 
3 Co to jest etos?, http://www.definicja.org/Objasnienie-jezykowe/etos.php, 

[20.09.2014]. 
4 M. Kubat, Dlaczego potrzebujemy pracy?, 

http://www.wup.lodz.pl/files/ciz/ciz_por_dlaczego.pdf, [20.09.2014]. 
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na instrumentalnym jej traktowaniu i odnoszeniu wyłącznie do 
korzyści, jakie niesie oraz drugie, gdy stanowi cel, daje poczucie 
samorealizacji i jest źródłem satysfakcji5.  

Z czasem zmieniło się podejście do pracy. Za czasów systemu 
niewolniczego i feudalnego była ona kojarzona z czymś negatywnym. 
Ideologia chrześcijańska sprawiła, że zaczęto ją spostrzegać, jako 
moralny obowiązek. Kapitalizm natomiast z pracy uczynił pożyteczną 
czynność, sprzyjającą bogaceniu się. Jest ona przedmiotem badań wielu 
dyscyplin naukowych między innymi: socjologii, psychologii, 
ekonomii, filozofii, fizyki. O stosunku człowieka do pracy decydują 
następujące czynniki: ekonomiczne (zapewnianie poprzez pracę 
utrzymania), religijne (rozwijanie aspiracji i zdolności), twórcze 
(dziedzina twórczości, która decyduje o człowieczeństwie)6.  

Świat charakteryzuje różnorodność krajobrazowa. 
Ukształtowanie terenu oraz panujący w danym miejscu klimat 
wpływają na toczące się w danym miejscu życie. W zależności od 
warunków klimatycznych inne zawody wykonuje się w krainie 
pokrytej śniegiem, gdzie na przykład tamtejsza ludność zajmuje się 
hodowlą reniferów, a inne na pustyniach wśród wędrujących 
karawan z wielbłądami. Podobnie jest w Polsce, inne zawody 
wykonuje się nad morzem a inne w górach. Niektóre z nich są 
wyjątkowe, gdyż są to zawody będące już na wymarciu i czasem 
można znaleźć ostatnich ludzi je wykonujących. Postęp techniczny, 
produkcja masowa czy wprowadzanie nowych metod wytwarzania 
żywności (w tym genetycznie modyfikowanej), przyczynia się do 
szybszego i bardziej konsumpcyjnego stylu życia. Jednak po latach 
zafascynowana kulturą zachodnią i tym, co masowe, coraz częściej 
ludzie zaczynają wracać do swoich korzeni. Pragną cofnąć się w 
czasie po to, aby odnaleźć to, co minione.  

Praktycznie każda grupa zawodowa posiada swój własny etos. 
Czy to lekarze, pielęgniarki, adwokaci czy też nauczyciele. Z całą 
pewnością można wskazać na cechy wspólne mimo różnych profesji 

                                                 
5 K. Belczyk, Praca – wartość i znaczenie na przestrzeni lat, 

http://www.wynagrodzenia.pl/artykul.php/wpis.2067, [dostęp: 20.09.2014]. 
6 A. Tomanek, Praca jako wartość, 

http://znpchorzow.pl/publikacje/opracowania/29.pdf, [dostęp: 20.09.2014]. 
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wykonywanych przez poszczególne osoby. Jest to przede wszystkim 
powołanie do konkretnego zawodu, który kiedy się go wykonuje z 
pasją, daje wiele satysfakcji i sprawia, że nie jest to jedynie 
obowiązek, a wręcz przeciwnie przyjemność. Jednak czy możemy 
mówić o etosie w każdym środowisku, nawet górskim? Bez 
wątpienia tak, ponieważ osoby wykonujące poszczególne zawody w 
górach lubią, to, co robią. Nie jest to dla nich przykry obowiązek, a 
wręcz przeciwnie cieszą się z możliwości obcowania z górami, darzą 
je wielkim szacunkiem. Mają też świadomość niebezpieczeństwa, na 
jakie są narażeni, pracując w takim środowisku. Wykazują się 
odwagą, uporem, determinacją, potrafią sobie radzić w trudnych czy 
wręcz niebezpiecznych sytuacjach. 

Najbardziej znanymi górami w Polsce są Tatry, jednak zawody 
wykonywane dawniej i dziś są podobne również w innych pasmach 
górskich czy to Bieszczadach czy na przykład Sudetach. Różnią się 
skalą danego zjawiska. Przez długi czas istniało przeświadczenie, że 
rejon Podhala stanowił strefę anekumeny, czyli był to teren 
niezamieszkały ani niewykorzystywany gospodarczo przez 
człowieka. Jednak wraz z prowadzeniem badań w tym rejonie udało 
się dotrzeć do śladów ludzkiej działalności w okresie paleolitu7. Na 
Podhalu spotkały się dwie fale osadnicze w postaci rolniczej 
ludności polskiej, która od XII i XIII wieku zaczęła się kierować w 
stronę dolin Raby i Dunajca oraz ludności wołoskiej wędrującej i 
osiedlającej się w rejonie Karpat od XV do XVII wieku8. 
Początkowo eksploracja tych terenów ograniczała się jedynie do 
poszukiwania skarbów, a od XIV-XV wieku zaczęli oni pracować 
jako górnicy i pasterze. Początkowo górnictwo metali kolorowych 
występowało w rejonie Ornaku, wydobywano wtedy tetraedryty, 
galenę, chalkopiryt, antymonit, a od XIX wieku rudy żelaza9. 
Górnictwo jest definiowane, jako dziedzina przemysłu obejmująca 
ogół działalności zmierzającej do wydobycia kopaliny i jej 

                                                 
7 J. Rydlewski, Podhalanie sprzed tysięcy lat, Kwartalnik „Tatry”, nr 

2/2007, s. 80-81. 
8 K. Trebunia Tutka, Taniec górali podhalańskich, Tatrzański Park 

Narodowy, Zakopane 2011, s. 5.  
9 J. Nyka, Tatry Polskie. Przewodnik, Trawers, Latchorzew 2007, s. 16.  
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przygotowania w procesie wzbogacenia do zastosowania w różnym 
przemyśle lub bezpośredniego wykorzystania w życiu codziennym10. 
Najczęściej bywa kojarzone z rejonem Śląska i obecnie trudno sobie 
wyobrazić ludzi wędrujących codziennie po zboczach stromej góry, 
aby dojść do miejsca swojej pracy, czyli kopalni. Aby tam dotrzeć 
trzeba było wykazać się doskonałą znajomością terenu, odpowiednią 
sprawnością fizyczną, a także sporą odwagą, gdyż można było po 
drodze natrafić choćby na dzikie zwierzęta zamieszkujące tamtejsze 
tereny. Obecnie jest to zawód w Tatrach już niespotykany. Z czasem 
zaczęły również powstawać huty żelaza, które przetapiały 
wydobywane surowce, ale podobnie jak kopalnie przestały istnieć.  

Góry są miejscem symbolicznym, budzącym zarówno ciekawość 
jak i strach. Jedno jest pewne, budzą szacunek. Wśród pierwszych 
eksploratorów wrażenie z pewnością robiła aura tajemniczości, jaka 
panowała wśród malowniczych szczytów. Ta magia przyciągała w góry 
malarzy, pisarzy, poetów. Uczucie to potęgowała specyficzna kultura, 
jaka wytworzyła się w tamtych rejonach. Każde rejony górskie 
charakteryzują się swoistymi grupami turystów, które je odwiedzają. I 
tak dla przykładu w Tatrach wytworzył się wizerunek tatrzańskiego 
turysty i co za tym idzie etos tegoż turysty. Jego częściami składowymi 
są między innymi: cele i motywacje kierujące przyjeżdżającymi w 
Tatry, działania instytucjonalne, posiadana przez nich wiedza dotycząca 
gór, przygotowanie zarówno fizyczne jak i psychiczne do wędrówek 
górskich, przygotowanie techniczne i organizacyjne, a także zachowania 
pożądane w górach. Niewątpliwie wpływ na kształtowanie się etosu 
tatrzańskiego turysty miały poszczególne etapy turystyki. Okresem 
pierwszym, w którym można wskazać początki właściwej eksploracji 
Tatr, był wiek XIX. Kolejny etap przypadł od początku XX wieku do 
1945 roku. Trzeci okres (Polski Ludowej) to lata 1945-1989. Ostatni, 
który można wskazać to lata od upadku socjalizmu do czasów 
współczesnych11.  

                                                 
10 Górnictwo, 

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/gornictwo;3907167.htm, [04.10.2014]. 
11 A. Datko Turystyka tatrzańska i etos turysty w dobie nowoczesności, 

https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/3988/1/21.%20ANN
A%20DATKO%20RPEiS%202-2012.pdf , [dostęp: 21.09.2014]. 
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Istnieje wiele powodów, dla których ludzie pojawiali się i 
pojawiają w górach, wśród nich wymienić można: polowanie, 
poszukiwanie skarbów, oprowadzanie turystów po szczytach, 
ustanawianie nowych rekordów sportowych, poszukiwanie inspiracji do 
malowania obrazów, komponowanie muzyki, pisanie wierszy, badanie 
flory i fauny. Różne zawody, różne osobowości, ale wszystkich łączy 
jedno – chęć przebywania w górach. Najstarsze ślady łowiectwa w 
Tatrach sięgają okresu paleolitu, kiedy to ówczesna ludność polowała na 
zwierzęta w celu zdobycia pokarmu i skór. Z czasem łowy przestały 
odgrywać swoją rolę i zaczęły służyć jako popis zręczności. Ludność 
zajmująca się łowiectwem musiała wykazać się odwagą, siłą, 
zręcznością, a przede wszystkim dobrą znajomością topografii12. 

Najbardziej charakterystyczny zawód związany z górami, czyli 
pasterstwo zaczęło się rozwijać głównie dlatego, że ziemia u 
podnóży Tatr jest nieurodzajna, stąd lepiej było zająć się hodowlą 
niż uprawą roli. Hale dysponowały dużą ilością traw, które mogły 
posłużyć jako pożywienie dla zwierząt13.  

Począwszy od XV wieku rozpoczęło się gospodarcze 
użytkowanie Tatr, najpierw miało charakter nieinwazyjny, dotyczyło 
bowiem niewielkich rozmiarów i nie powodowało większych zmian 
w środowisku naturalnym. Z czasem podejmowane działalności z 
dziedziny pasterstwa, górnictwa, hutnictwa, myślistwa, a także 
eksploracji lasów wywoływały coraz większe spustoszenie w 
środowisku naturalnym. Od XIX wieku przyjeżdżali w Tatry 
badacze i podróżnicy, którzy zaczęli zwracać uwagę w swoich 
badaniach na zagrożenia i zniszczenia wywołane działalnością ludzi. 
21 lipca 1947 roku na mocy decyzji Ministra Leśnictwa utworzono 
Tatrzański Park Narodowy. W roku następnym podjęto pierwsze 
próby ograniczenia wypasu owiec i w tym celu zorganizowano tak 
zwany Wielki Redyk, który polegał na przeniesieniu części owiec 
wypasanych do tej pory w Tatrach na hale w Pieninach. Wszelkie 
próby ograniczenia wypasania spotykały się jednak z niechęcią 

                                                 
12 W. Gąsienica Byrcyn, Łowiectwo w Tatrach, Kwartalnik „Tatry”, nr 

2/2007, s. 82-83. 
13 M. Grocholski, Tatry sposób na życie, Kwartalnik „Tatry”, nr 

3/2007, s. 58-59. 
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miejscowej ludności. Sprawę postanowiono uregulować na mocy 
stosownej ustawy i w tym celu przyjęto Uchwałę nr 415/60 Rady 
Ministrów z dnia 8 grudnia 1960 roku w sprawie uregulowania 
stosunków własnościowych na terenie Tatrzańskiego Parku 
Narodowego. W celu ochrony przyrody zaczęto prowadzić akcję 
wykupu lub wywłaszczenia nieruchomości. Związek Podhalan 
zaapelował o podtrzymanie tradycji kultury pasterskiej w Tatrach i w 
ten sposób owce i krowy mogły zostać wypasane na polanach, które 
nie podlegały ochronie ścisłej14.  

Obecnie w Tatrach można spotkać jedynie fragmentaryczne 
pozostałości pasterstwa. Gazdowie oddają swoje owce pod opiekę 
baców, a ci z kolei wyruszają z nimi na hale i pozostają tam przez 
całe lato. Juhasi niosą pomoc bacy i razem zamieszkują drewniane 
szałasy położone wśród malowniczych hal. W 1957 roku Tatrzański 
Park Narodowy rozpoczął proces wykupu i wywłaszczania hal, co 
spowodowało zanik powstawania szałasów i wypasu owiec. Dopiero 
w 1981 roku przywrócono kulturowy wypas, który obecnie jest 
prowadzony na 24 polanach, między innymi na Kopieńcu, 
Rusinowej Polanie, na Kalatówkach, w Dolinie Lejowej, 
Kościeliskiej i Chochołowskiej. Oznacza to wypasanie owiec i krów, 
w tradycyjnych góralskich strojach15. W celu promocji produktów 
regionalnych, prezentacji kultury i tradycji pasterskich jest 
organizowany Redyk Karpacki. Dzięki temu prezentowane jest 
bogactwo kulturowe mieszkańców poszczególnych regionów, które 
są na trasie Redyku16.  

Początki turystyki w Tatrach sięgają 1565 roku17. Z czasem 
coraz większa ilość osób zaczęła przyjeżdżać w góry i w ten sposób 
wykształciła się nowa grupa zawodowa w postaci przewodników 

                                                 
14 W. Siarzewski, Historia ochrony Tatr, Kwartalnik „Tatry”, nr 

4/2004, s. 40-57.  
15 J. Nyka, Tatry Polskie…, s. 17-18. 
16 M. Baluk, Redyk Karpacki, Kwartalnik „Tatry” nr 3/2013, s. 58-59. 
17 Beata z Kościeleckich Łaska miała wraz z mężem wyruszyć na 

wycieczkę prawdopodobnie do Zielonego Stawu Kieźmiarskiego, J. Nyka, 
op.cit, s. 18.  
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tatrzańskich18. Zwiększona ilość turystów zrodziła również 
konieczność powołania specjalnej grupy, która niosła pomoc 
poszkodowanym podczas wypadków w górach. Z pewnością zawód 
przewodnika budzi podziw. Są to osoby posiadające wiedzę o 
górach, zarówno z zakresu topografii jak i historii. Obdarza się je 
zaufaniem, bowiem to oni odpowiadają na za bezpieczeństwo osób 
im powierzonych.  

Aktualnie, głównie w związku ze zmianą życia i sposobów 
utrzymania, górale coraz częściej są odrywani od swojej kultury. Na 
przykład tradycyjny śpiew góralski zatraca swoje oryginalne 
właściwości. Muzycy góralscy coraz częściej zwracają się ku 
bardziej komercyjnym stylom muzycznym19. Obecnie nie można już 
spotkać grup pasterzy, którzy wieczorem przy ognisku śpiewali 
ludowe pieśni, jak to miało miejsce jeszcze kilkanaście lat temu.  

Na przestrzeni lat wytworzył się także etos górala, jako 
człowieka honorowego, pobożnego oraz pracowitego20. Samo 
określenie mitu górala odnosi się do zbioru przekonań i wyobrażeń, 
jakie pojawiły się dawno temu i do czasów współczesnych zmieniały 
się w świadomości ludzi21. Góral jest kojarzony z siłą, odpornością 
na przeciwności, odwagą.  

Nieodłącznym elementem gór są wspinacze i alpiniści. Na 
przestrzeni lat wyłonił się ich portret psychologiczny. Charakteryzują 
się wysokim poziomem inteligencji, ze świadomością, tego, iż to, 
czego się podejmują związane jest z ryzykiem utraty życia, 
dodatkowo wykazują się niskim poziomem emocjonalności i niskim 
poziomem lęku. W celu czerpania radości z życia muszą nieustannie 
podejmować ryzyko w górach, które daje im poczucie mobilizacji 
niezbędnej do pokonywania trudności. W zestawieniu z tym życie 
codzienne jest dla nich zbyt monotonne. Alpinistów charakteryzuje 

                                                 
18 K. Pisera, Jak dawniej po Tatrach chadzano, Tatrzański Park Naro-

dowy, Zakopane 2013, s. 245. 
19 K. Trebunia Tutka, Śpiew górali podhalańskich, Tatrzański Park Na-

rodowy, Zakopane 2012, s. 13-15.  
20 Góral to człowiek honoru, 

http://www.niedziela.pl/artykul/54589/nd/Goral-to-czlowiek-honoru, 
[21.09.2014]. 

21 Mit górala, Kwartalnik „Tatry”, nr 2/2010, s. 57. 
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swoisty mechanizm uzależnienia, objawiający się życiem od jednej 
wyprawy do kolejnej22. To właśnie oni są nieodłącznym elementem 
stromych ścian wspinaczkowych. Kojarzeni są z odwagą i niezwykłą 
sprawnością, kiedy to pokonują niebezpieczne odcinki szlaków.  

W związku z istnieniem w Tatrach kolejki na Kasprowy 
Wierch pojawiła się również wysokogórska stacja meteorologiczna 
na szczycie. W 1934 roku złożono wniosek o budowę stacji na 
Kasprowym, a od 1936 przystąpiono do prac związanych z jej 
budową, które zakończono w 1937 roku. Od momentu jej powstania 
do czasów dzisiejszych pracowało tam wielu ludzi, wśród nich: 
osoby mające doświadczenie górskie, taternickie, narciarskie, 
turystyczne, ale również osoby, które nie były wcześniej związane z 
górami23.  

Na Słowacji występuje specjalny zawód zwany nosiczem, czyli 
tragarzem zaopatrującym schroniska położone wysoko w górach. 
Dostarczają oni produktów do następujących schronisk: Zbójnickiej 
Chaty, Chaty Zamkowskiego, Chaty pod Rysami oraz do schroniska 
Terinka. Prawdopodobnie początki tej profesji sięgają roku, 1290 
kiedy to grupa mierniczych korzystała z pomocy ludności do 
transportu potrzebnych im narzędzi w Tatrach Bielskich. Z czasem 
miejscowa ludność towarzyszyła przyrodnikom udającym się w góry 
w celu pomagania im w noszeniu ich rzeczy. Kiedy zaczęły 
powstawać schroniska i ruch turystyczny zaczął wzrastać okazało 
się, że konieczne staje się transportowanie do nich produktów, 
których nie można było tradycyjnymi drogami dostarczać ze 
względu na niedostępność położenia budynków. Wśród chętnych do 
pracy byli przeważnie ubodzy rolnicy, którzy chcieli w ten sposób 
sobie dorobić. Współcześnie można spotkać ludzi, którzy robią to w 
celu obcowania z górami, stanowi to dla nich nie pracę, ale swego 
rodzaju hobby. Z pewnością nosicz charakteryzuje się zarówno 
dobrymi warunkami fizycznymi jak i odpornością psychiczną24.  
                                                 

22 A. Szymaszek, O czym śnią alpiniści?, Kwartalnik „Tatry”, nr 
1/2014, s. 95-96. 

23 A. Rajwa, 1987 metrów bliżej nieba, Kwartalnik „Tatry”, nr 3/2008, 
s. 86-91. 

24 M. Argalacs, Ziemniaki z bryndza i spać, Kwartalnik „Tatry, nr 
3/2007, s .64-65.  
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Wszystkie zawody wykonywane w górach łączy kilka cech 
wspólnych. Z pewnością wykonują je osoby, dla których 
przebywanie w górach jest przyjemnością. Wykazują się oni 
umiejętnościami potrzebnymi do poruszania się w trudnym terenie, 
co wymaga od nich znajomości topografii, odwagi. Są to osoby, 
które czują szacunek do gór. Dobrym przykładem tego jest Martin 
Stodola, który pełni funkcję leśniczego w Dolinie Białej Wody na 
Słowacji. Mimo nie zawsze sprzyjających warunków pogodowych, 
bowiem zdarza mu się być odciętym od świata ze względu na opady 
śniegu czy deszczu uniemożliwiające dojazd drogami leśnymi, 
wykonuje swoją pracę od prawie dwudziestu lat. Pod jego opieką 
znajduje się teren o powierzchni około dwóch i pół tysiąca hektarów. 
Jednak jak sam przyznaje bliskość gór sprawia, że chętnie wykonuje 
swoją pracę25.  

Wśród zawodów wykonywanych w górach można wskazać na 
ich podział na zawody tradycyjne, wykonywane również w innych 
miejscach niekoniecznie związanych z górami na przykład leśnicy, 
drwale. Są również zawody „typowo górskie”, a wśród nich pasterze, 
taternicy, grotołazi, sportowcy miedzy innymi narciarze, 
skoczkowie, ratownicy wysokogórscy, przewodnicy, pracownicy 
schronisk górskich, nosicze. Części zawodów już się nie wykonuje w 
górach, choćby górnicy, hutnicy, czy poszukiwacze skarbów. Coraz 
mniej artystów przyjeżdża w Tatry, aby wśród malowniczych 
krajobrazów poszukiwać natchnienia do swoich dzieł, jak to kiedyś 
czynili Mieczysław Karłowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer czy 
Adam Asnyk.  

Etos poszczególnych zawodów w górach zaczyna powoli 
upadać w oczach turystów. Zdaje się wydawać, że jedyny zawód, 
który wciąż cieszy się autorytetem to zawód ratownika górskiego. 
Wśród przedstawicieli innych profesji występujących w Tatrach 
pojawiają się opinie, że przewodnikowi się płaci, czyli można 
wymagać. Pracownik schroniska to z kolei bezczelny krwiopijca, a 

                                                 
25 L. Burdova, Obiad? Chleb z masłem, Kwartalnik „Tatry, nr 1/2012, 

s. 92-95. 



372 
 

strażnik ochrony przyrody – przeciwnik do wykiwania26. W ten 
sposób kończy się pewna epoka w Tatrach. To, co kiedyś było 
uznawane za coś wyjątkowego, obecnie jest kojarzone z folklorem. 
Ludzie przyjeżdżający w góry coraz częściej oczekują tego samego 
co jest w wielkim mieście z tą różnicą , że w tle pojawiają się góry. 
Wszystko to sprawia, że zawody wykonywane kiedyś z wielkim 
szacunkiem i które były kojarzone z góralami, coraz mniej są 
doceniane w czasach współczesnych. Turyści dostrzegają jedynie 
chęć zarobienia przez nich pieniędzy, a nie widzą wartości, które 
poszczególne osoby przedstawiają swoją pracą i pasją, z jaką ją 
wykonują. To dzięki nim kultura góralska przetrwała wiele stuleci i 
wykształciła cechy charakterystyczne dla zawodów górskich 
wykonywanych obecnie.  

 
Streszczenie 
Wraz z coraz to nowocześniejszymi osiągnięciami techniki i 

pośpiechem w życiu codziennym coraz mniej osób zauważa 
poświęcenie, z jakim wykonują swoją pracę osoby zamieszkujące w 
górach. Często są oni postrzegani jako osoby, wykonujące swoje 
zajęcia tylko i wyłącznie w celach osiągnięcia korzyści 
majątkowych. Części z zawodów wykonywanych dawniej już nie ma 
na przykład górników, hutników, poszukiwaczy skarbów, część z 
zawodów jest już na wymarciu jak na przykład nosicze na Słowacji. 
Warto dostrzec poświęcenie z jakim wykonują oni swoje zawody, 
często narażając swoje własne życie. Cechami wspólnymi 
wszystkich górskich zawodów są: dobra znajomość topografii 
górskiej, odporność fizyczna i psychiczna, odwaga. Są to cechy 
coraz mniej spotykane w życiu codziennym, więc warto docenić 
osoby, które je wykonują.  

Słowa kluczowe: etos, praca, góry, pasterz, zawód 
 
 
 

                                                 
26 M. Rabij, O TOPR-owcach, co nie chcieli być gwiazdami serialu, 

http://polska.newsweek.pl/o-topr---owcach--co-nie-chcieli-byc-gwiazdami-
serialu,64393,1,1.html, [dostęp: 21.09.2014]. 
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Abstract  
Nowadays we have a lot of inventions. We don’t have time to 

do things that we want to do. We don’t recognize that people who are 
living in the mountains do their work with a passion and devotion. 
People think that they are doing everything for money but it’s not 
truth. Some of the professions nowadays don’t exist for example 
miners, founders, people who want to find some treasures. Still some 
professions are respect for example lifeguards or guides because 
people don’t know when perhaps they will need them. But all profes-
sions have some features common like a expertise, courage, immu-
nity physical and psychical. These features are rarity now so they 
should be appreciate.  

Keywords: ethic, work, mountains, shepherd, job 
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Paulina Krzyżowska (UMCS) 
 

Znaczenie preferowanego systemu wartości w procesie  
konsolidacji tożsamości człowieka 

 
Czy można wyobrazić sobie życie bez wartości? Co wtedy 

stanowiłoby kryterium podejmowania decyzji, kształtowania postaw, 
co byłoby „kompasem” człowieka w świecie? Bez wątpienia aksjo-
logia ma fundamentalne znaczenie w życiu każdego z nas, bowiem 
nie ma człowieka, który by nie posiadał jakiegoś systemu wartości. 
Każdy z nas żyje w świecie wartości, to one kształtują nasz świato-
pogląd, postawy oraz wpływają na działania jakie podejmujemy – są 
więc swoistym fundamentem, podwaliną naszej tożsamości, tego 
kim jesteśmy, skąd idziemy i dokąd zmierzamy. Człowiek, wybiera-
jąc określone wartości, tworzy swój indywidualny system wartości, a 
następnie, kierując się nim w swoich wyborach, działaniach, nadaje 
swojemu życiu sens.  

Z uwagi na to, iż wiele innych referatów, zawartych w niniej-
szej publikacji przywołuje liczne wyjaśnienia pojęcia „wartości”, 
pozwolę sobie pominąć przywoływanie terminologii i skupić uwagę 
na zagadnieniu systemu wartości oraz jego konotacjach związanych 
z tożsamością człowieka. Jak wiadomo ważnym zagadnieniem jest 
nie tylko to, jakie wartości człowiek preferuje ale również, a może 
nawet bardziej istotne jest to, jaki jest ich układ. Według Rokeach’a 
system wartości to trwała, uporządkowana pod względem ważności 
organizacja przekonań dotyczących preferowanych sposobów postę-
powania lub też ostatecznych stanów egzystencji1. Przekonania te są 
jasnym drogowskazem podczas trudnych wyborów życiowych i to 
one stanowią dlań ostateczna instancję rozstrzygającą życiowe dyle-
maty. Rokeach uważał, iż zarówno tożsamościowe „ja”, jak i warto-
ści są częściami składowymi tego samego systemu poznawczego. 
Znaczenie tych elementów jest uzależnione od ich położenia w sys-
temie (im bardziej centralne tym większą maja rangę). Rokeach wy-
różnia dziesięć elementów budujących system poznawczy. Strukturą 

                                                 
1 M. Rokeach, The nature of human values. New York 1973, s.5. 
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zajmującą centralne miejsce jest tzw. self-concept (pojęcie „ja”, ro-
zumiane jako obraz siebie)2. Dalszymi „budulcami” systemu po-
znawczego są: 

- „wartości ostateczne ( są to względnie trwałe przekonania o 
słuszności personalnie lub społecznie wybranych ostatecznych celów 
dążeń ludzkich) 

- wartości instrumentalne (są to względnie trwałe przekonania 
o słuszności personalnie lub społecznie wybranych sposobów za-
chowania – sposobów postępowania), 

- system postaw, 
- konkretna postawa w stosunku do konkretnego obiektu, 
- wiedza o własnym zachowaniu, 
- wiedza o postawach osób znaczących dla jednostki, 
- wiedza o wartościach i o potrzebach osób znaczących dla 

jednostki, 
- wiedza o zachowaniu osób znaczących, 
- wiedza o świecie zewnętrznym”3. 
Według Rokeach’a pojęcie „ja” i system wartości wzajemnie 

się warunkują i stanowią regulatory zachowań jednostki4. System 
wartości stanowi nie tylko element struktury osobowości człowieka5 
ale i podstawę jego rozwoju6. Rokeach uważa, iż przekonania doty-
czące wartości są ściśle związane z koncepcją siebie jednostki7. Po-
dobnego zdania są M. Piske i D. A. Chibor. Twierdzą oni, iż warto-
ści „wchodzą w zakres tożsamości, dając poczucie stabilności i cią-
głości, pomimo zmian, jakie zachodzą w życiu”8. 

Pomiędzy tożsamością człowieka a preferowanymi przez nie-
go wartościami i zachodzi sprzężenie zwrotne. Wartości wpływają 

                                                 
2 H. Gasiul. Formalne cechy systemu wartości jako wskaźnik rozwoju 

osobowości. Studium empiryczne. Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Toruń 
1987. s.54. 

3Tamże. 54-55. 
4 Tamże. 
5 S. Siek. Struktura osobowości. ATK. Warszawa 1986. s.16. 
6 P. Oleś. Wartościowanie a osobowość: Psychologiczne badania empi-

ryczne. Lublin 1989. s.32. 
7 Tamże, s.53. 
8 Tamże. 
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na nasze postrzeganie świata, kształtują nasze postawy i wpływają na 
to, jak ważny jest dla jednostki obiekt postawy 9, stosunek do innych, 
wszystkie te czynniki determinują nas, jako osoby. To zaś, jacy je-
steśmy, umacnia nasze zachowania, preferencje wybory. Każdora-
zowa zmiana czy to w systemie wartości człowieka będzie odbija się 
w strukturze jego tożsamości.  

Inni badacze, m.in. G.W. Allport, uważają, iż wartości są pod-
stawą rozwoju człowieka. Są bowiem odnośnikiem w stawianiu so-
bie zadań, celów i priorytetów w życiu, stawią matrycę postępowania 
jednostki. Jest to ściśle związane z postrzeganiem własnej osoby, 
odkrywaniem i umacnianiem tożsamości człowieka10.   

W niniejszej pracy chciałabym zgłębić zagadnienie znaczenia 
preferowanego systemu wartości w procesie konsolidacji tożsamości 
człowieka. Konsolidacja tożsamości dokonuje się u młodego człowieka 
w okresie tzw. wczesnej dorosłości11. R. White prowadził badania nad 
młodymi dorosłymi (studentami college’u), na ich podstawie wyróżnił 
pięć „trendów wzrostu” w okresie wczesnej młodości: 

1) Stabilizacja wartości 
2) Uwolnienie się od osobistych powiązań 
3) Pogłębienie zainteresowań 
4) Humanizacja wartości 
5) Rozszerzanie się opiekuńczości 
Z perspektywy poruszanej przeze mnie tematyki najbardziej 

istotnymi są dla mnie punkty pierwszy oraz czwarty. Jeśli chodzi o 
trend związany ze stabilizacją wartości to zdaniem White’a w okre-
sie wczesnej dorosłości następuje proces stabilizacji „ja” oraz zwięk-
sza się jego niezależność. Większa samoświadomość jednostki po-
zwala jej na bardziej satysfakcjonującą realizację „kompetencji roz-
wojowych”, ról społecznych. Młody człowiek, potrafiący lepiej 
określić swoje postawy i preferencje, ma większe kompetencje, aby 
wywierać wpływ na otaczający go świat12. 
                                                 

9 H. Świda. Młodzież a wartości. WSziP. Warszawa. 1979 , s. 38. 
10 P. Oleś. Wartościowanie a osobowość … s.32. 
11 Zgodnie z koncepcją E. Eriksona są to osoby z przedziału wiekowego 

20-30 lat. 
12 M. Matuszewska. Zmiany rozwojowe wczesnej młodości. Forum Psy-

chologiczne, 1997. T. II, nr 2, s.34-37. 
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Z kolei humanizacja wartości, według White’a we wczesnej 
młodości jest niezwykle istotnym trendem. O ile bowiem w okresie 
dorastania konstrukty wartości są dla jednostki niejednokrotnie 
czymś abstrakcyjnym, o tyle moralność okresu wczesnej dorosłości 
jest już dużo bardziej funkcjonalna. White określa to jako „kontynu-
ację wzrostu moralnego”: doświadczenie życiowe, którego nabywają 
jednostki pozwala im na zmianę perspektywy w stosunku do pro-
blemów natury moralnej czy etycznej13. 

W celu zbadania zależności pomiędzy rodzajem preferowa-
nych wartości a procesem konsolidacji tożsamości jednostki stwo-
rzyłam ankietę składającą się z pytań otwartych i zamkniętych. Pyta-
nia dotyczyły zarówno sfery wartości jak i poczucia konsolidacji 
tożsamości. W kwestii zbadania rodzajów preferowanych wartości 
posłużyłam się klasyfikacją stworzoną przez M. Schellera. W bada-
niu wzięły udział 44. przypadkowe osoby. Wśród nich było 19. męż-
czyzn i 25. kobiet w wieku od 20 do 30 lat. Poziom wykształcenia 
ankietowanych był zróżnicowany (od podstawowego do wyższego), 
z tym że przeważały osoby o wyższym wykształceniu. Responden-
tami były w większości osoby niezamężne. Przedział wiekowy an-
kietowanych był nieprzypadkowy, bowiem zależało mi na zbadaniu 
ludzi młodych, wkraczających w dorosłe życie, u których (zgodnie z 
przytoczonymi przeze mnie wcześniejszymi teoriami, m.in. R. Whi-
te’a) dokonuje się proces stabilizowania wartości i poczucia tożsa-
mości. Osoby wchodzące w etap wczesnej dorosłości cechują się już 
względnie uporządkowanym systemem wartości, jednakże w toku 
nieustannych zmian, poszerzania zakresu doświadczeń życiowych 
może on ulec przeobrażeniom. Każda zmiana w hierarchii wartości 
pozostawia swój ślad w systemie poznawczym, przez co wpływa na 
dalsze przeobrażenia w strukturze tożsamości człowieka.  

W skład Skali wartości Schellera wchodzą14: 

                                                 
13 Tamże. s. 37. 
14 Cytuję za: P. Brzozowski. Skala wartości Schelerowskich SWS. Pod-

ręcznik. Pracownie Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psy-
chologicznego. Warszawa 1995. s.14. 
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1) Wartości hedonistyczne: dostatnie życie, miłość erotyczna, 
posiadania, przyjemność, radość życia, wygoda, wypoczęcie, życie 
pełne wrażeń. 

2) Wartości witalne: odporność na zmęczenie, siła fizyczna, 
sprawność, sprężystość ciała, umiejętność znoszenia chłodu i głodu15. 

3) Wartości estetyczne: elegancja, gustowność, harmonia, ład 
rzeczy, proporcjonalność kształtów, regularność rysów, 
uporządkowanie, 

4) Wartości prawdy: inteligencja, logiczność, mądrość, 
obiektywność, otwarty umysł, rozumienie, szerokie horyzonty 
umysłowe, wiedza. 

5) Wartości moralne: dobroć, honor, miłość bliźniego, 
pomaganie innym, prawdomówność, rzetelność, szczerość, uczciwość, 
uprzejmość, życzliwość. 

6) Wartości święte:  
a) Świeckie: honor, kraj, naród, niepodległość, ojczyzna, 

państwo, patriotyzm. 
b) Religijne: Bóg, wiara, zbawienie, życie wieczne. 
Preferowanie określonych skal wartości a poczucie konsolida-

cji tożsamości 
Na podstawie analizy zebranych w czasie badań materiałów 

dokonałam wstępnej charakterystyki poczucia konsolidacji tożsamo-
ści osób preferujących wartości z poszczególnych skal (które w dal-
szej części pracy określać będę „grupami”). Starałam się znaleźć i 
podkreślić zależności pomiędzy rodzajem preferowanych wartości a 
stopniem samoświadomości ankietowanych. 

 
1.  Skala wartości hedonistycznych 
Wartości hedonistyczne były często usytuowane na szczycie 

hierarchii życiowych wartości ankietowanych. Najczęściej zaznacza-
ną i najwyżej cenioną wartością była radość życia (znalazła się na 
liście u 93%16 ankietowanych wśród dziesieciu najważniejszych w 

                                                 
15 W materiale źródłowym wartości witalne zostały podzielone na dwie 

grupy: sprawność i siła fizyczna oraz wytrzymałość, jednak ja na potrzeby 
niniejszej pracy zdecydowałam się połączyć je w jedną grupę. 

16 Wyniki procentowe zostały zaokrąglone do liczby całkowitej. 
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życiu wartości). Respondenci wskazywali często również na: posia-
danie, przyjemność, dostatnie życie jako wartości dla nich ważne. Z 
przeprowadzonych przeze mnie badań wynika, iż osoby najwyżej 
ceniące wartości hedonistyczne cechuje słaba refleksyjność nad wła-
snym życiem. Respondenci z tej grupy bardzo często mieli trudności 
z odpowiedzią na pytanie „Kim jestem?”. 59% ankietowanych dekla-
rowało, że nie ma jasno określonego celu w życiu. Na pytanie „ Czy 
dobrze znasz siebie?” 49 % ankietowanych udzielało odpowiedzi 
„trudno powiedzieć”, a 23% - „nie”. Nieco ponad połowa ankieto-
wanych preferujących wartości hedonistyczne przyznała, że często 
czuje się samotna. 76% respondentów udzieliła odpowiedzi przeczą-
cej na pytanie czy byłaby zdolna do wyrzeczeń w sytuacjach, które 
wymagałyby wierność swoim wartością. Badani z tej grupy dekla-
rowali słabą znajomość historii swojej rodziny (38% zaznaczyło 
odpowiedź mówiącą, że nie znają historii swojej rodziny, 51% - czę-
ściowo) oraz słabą więź z jej członkami. 

Jak wynika z powyższej charakterystyki osoby, które opierają 
swój system wartości na wartościach ze skali hedonistycznych ce-
chuje niewielki stopień świadom osi siebie, swoich celów, pragnień, 
czynów. Ich tożsamość jawi się jako nie w pełni ukształtowana, nie-
trwała, labilna, niespójna. Wartości hedonistyczne, skupiające całą 
uwagę na własnej osobie, utrudniają zdrowe relacje z innymi ludźmi, 
bez których nie wykształci się zdrowa, stabilna i spójna tożsamość 
człowieka. 

 
2. Skala wartości witalnych 
Niestety uzyskane przeze mnie w trakcie analizy ankiet wyni-

ki nie pozwalają na zinterpretowania zależności pomiędzy prefero-
waniem wartości witalnych a poczuciem konsolidacji tożsamości. 
Wartości witalne dla żadnego z respondentów nie stanowiły trzonu 
systemu wartości, niemniej jednak nie oznacza to, iż dla ankietowa-
nych były zupełnie nieważne. Największą popularnością cieszyła się 
sprawność, która była zaznaczana na dalszych miejscach wśród naj-
ważniejszych dla badanych wartości. Z kolei umiejętność znoszenia 
głodu i chłodu nie znalazła się na żadnej liście najważniejszych war-
tości wśród ogółu ankietowanych osób. Analizując wyniki ankiety 
zauważyłam również, iż preferowanie wartości witalnych wiąże się 
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najczęściej z kierowaniem się w życiu wartościami z grup: hedoni-
stycznych i estetycznych. 

 
3.  Skala wartości estetycznych 
Wartości estetyczne były bardzo rzadko zaznaczane wśród naj-

ważniejszych wartości życiowych respondentów. Podobnie, jak przy 
skali wartości witalnych otrzymane wyniki plasowały się na dalszych 
pozycjach. Dla badanych wartości estetyczne miały drugorzędne lub 
trzeciorzędne znaczenie. Najczęściej zaznaczanymi wartościami z tej 
grupy były elegancja i harmonia, najrzadziej – regularność rysów i upo-
rządkowanie. Otrzymane wyniki, z racji tego, że były nieliczne i plaso-
wały się na końcowych lokatach nie pozwoliły mi na sformułowanie 
żadnych wniosków odnośnie wpływu wartości estetycznych na poczu-
cie konsolidacji tożsamości. Tak, jak było nadmienione wcześniej war-
tości estetyczne były przez respondentów najczęściej wybierane obok 
wartości hedonistycznych tudzież witalnych. 

 
4.  Skala wartości prawdy 
Wartości prawdy były często deklarowane przez responden-

tów jako wartości ważne w ich życiu (miały największą ilość wska-
zań, zaraz po wartościach moralnych i hedonistycznych). Osoby, 
wskazujące na wysoką rangę wartości prawdy w swoim życiu często 
wybierały również wartości moralne oraz hedonistyczne. Przepro-
wadzone badania pozwoliły mi wysnuć wniosek, iż osoby nadające 
najwyższą rangę w swym życiu wartościom prawdy cechuje ponad-
przeciętna refleksyjność. Przejawia się ona m.in. w częstym rozmy-
ślaniu nad sensem swojego życia oraz – w większości - pozytywny-
mi odpowiedziami na pytanie „Czy dobrze znasz siebie?”. 89% re-
spondentów zakwalifikowanych do tej grupy deklarowało, iż na każ-
dym etapie swojego życia ma jasno określone cele do których dąży. 
Dla ankietowanych nie stanowiło większego problemu udzielenie 
odpowiedzi na pytanie „Kim jestem? Wymień minimum pięć okre-
śleń”. Często opisywali siebie w kategoriach swojej przynależności 
płciowej, zawodowej oraz poprzez używanie określeń wartościują-
cych (zdarzało się iż również deprecjonujących). Niespełna połowa 
badanych na pytanie: „Czy byłbyś/abyś zdolny/a do wyrzeczeń w 
sytuacjach, które wymagałyby wierność swoim wartościom?” udzie-
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lała odpowiedzi twierdzącej, ok. 39% zaznaczała odpowiedź „trudno 
powiedzieć”. Respondenci z tej grupy deklarowali dość dobrą zna-
jomość historii swojej rodziny (51% zaznaczyło odpowiedź mówią-
cą, że znają historię swojej rodziny, 34% - częściowo) oraz dosyć 
wysokie więzi z jej członkami.  

Osoby, które opierają swój system wartości na wartościach 
prawdy cechuje dobra znajomość siebie, swoich celów życiowych 
oraz podejmowanych działań. Ich tożsamość jawi się jako w miarę 
stabilna i spójna. Badani z tej grupy w większości wiedzą kim są, 
skąd i dokąd idą. Można wysnuć wniosek, iż system wartości oparty 
na wartościach prawdy pozytywne wpływa na proces konsolidacji 
tożsamości osób pomiędzy 20 a 30 rokiem życia. Preferowanie w 
życiu takich wartości jak: inteligencja, mądrość, rozumienie, szero-
kie horyzonty umysłowe daje ludziom możliwość lepszego, bardziej 
dogłębne poznania i zrozumienia siebie. 

 
5.  Skala wartości moralnych 
Osoby nadające najwyższą rangę w swym życiu wartością 

moralnym, podobnie jak respondentów preferujących wartości praw-
dy cechuje refleksyjność. Poza tym są to osoby, dla których duże 
znaczenie ma rodzina (nieco ponad połowa ankietowanych z tej gru-
py deklaruje silne więzi rodzinne) oraz miejscowość/region zamiesz-
kania. 78% ankietowanych z tej grupy deklarowało, iż na każdym 
etapie swojego życia ma określony cel/ cele do którego/ych dąży. 
Respondenci z tej grupy nie mieli większych trudności w określeniu 
własnej tożsamości. Często określali siebie poprzez pełnione role 
rodzinne (np. jestem zoną, mężem, matką, bratem, córką, itd.). 63% 
badanych na pytanie: „Czy byłbyś/abyś zdolny/a do wyrzeczeń w 
sytuacjach, które wymagałyby wierność swoim wartościom?” udzie-
lała odpowiedzi twierdzącej, ok. 31% zaznaczała odpowiedź „trudno 
powiedzieć”. Ankietowani z tej grupy deklarowali dość dobrą zna-
jomość historii swojej rodziny (47% zaznaczyło odpowiedź mówią-
cą, że znają historię swojej rodziny, 38% - częściowo). 

Badani z tej grupy w większości wiedzą kim są, skąd i dokąd idą. 
System wartości oparty na wartościach moralnych pozytywne wpływa 
na proces konsolidacji tożsamości osób pomiędzy 20 a 30 rokiem życia. 
Preferowanie w życiu takich wartości jak m.in.: dobroć, miłość bliźnie-
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go, pomaganie innym, szczerość, uczciwość mówi o stosunku człowie-
ka zarówno do samego siebie, jak i do innych. Wartości moralne stano-
wiące trzon systemu wartości człowieka pokazują, iż ma on na wzglę-
dzie dobro innych, z którymi wchodzi w nieustanne interakcje. Zorien-
towanie na drugiego człowieka jest istotnym elementem w procesie 
poznawania, odkrywania samego siebie. Osoby, które opierają swój 
system wartości na wartościach moralnych cechuje dobra znajomość 
siebie, swoich celów życiowych oraz podejmowanych działań. Ich toż-
samość można opisać jako się jako spójną i trwałą. Badani z tej grupy w 
większości wiedzą kim są, skąd i dokąd idą. 

 
6.  Skala wartości świętych 
a) świeckich 
Niestety uzyskane przeze mnie w trakcie analizy ankiet wyniki 

nie pozwalają na zinterpretowania zależności pomiędzy preferowaniem 
wartości świętych świeckich a poczuciem konsolidacji tożsamości. 
Wartości święte dla nikogo z respondentów nie stanowiły trzonu syste-
mu wartości, niektóre z nich np. naród, niepodległość, państwo nie zo-
stały wskazane przez żadnego respondentów wśród dziesięciu najważ-
niejszych dlań wartości w życiu. Analizując wyniki ankiety zauważyłam 
również, iż preferowanie wartości świętych świeckich wiąże się najczę-
ściej z kierowaniem się w życiu wartościami z grup: świętej religijnej i 
moralnej. 

b) religijnych 
Wartości święte religijne był trzy razy częściej wybierane 

spośród wymienionych wartości ze skali Schellera aniżeli wartości 
święte świeckie. Zdecydowanie najczęściej zaznaczaną odpowiedzią 
wśród wartości świętych religijnych była „wiara”. W dalszej kolej-
ności: Bóg, zbawienie, życie wieczne. Osoby nadające najwyższą 
rangę w swym życiu wartością świętym religijnym, podobnie jak 
respondenci preferujący wartości prawdy oraz moralne cechuje po-
nadprzeciętna refleksyjność. Są to osoby, dla których duże znaczenie 
ma rodzina (76% ankietowanych z tej grupy deklaruje silne więzi 
rodzinne) oraz miejscowość/region zamieszkania (silną więź czuje z 
nim 61% respondentów z tej grupy). 

Zdecydowana większość ankietowanych z tej grupy deklaro-
wała, iż na każdym etapie swojego życia ma określony cel/ cele do 
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którego/ych dąży. Respondenci z tej grupy nie mieli większych trud-
ności w opisaniu własnej tożsamości. Często określali siebie poprzez 
pełnione role rodzinne (np. jestem żoną, mężem, matką, bratem, 
córką, itd.). 72% badanych na pytanie: „Czy byłbyś/abyś zdolny/a do 
wyrzeczeń w sytuacjach, które wymagałyby wierność swoim warto-
ściom?” udzielała odpowiedzi twierdzącej, ok. 23% zaznaczała od-
powiedź „trudno powiedzieć”. Ankietowani z tej grupy deklarowali 
dobrą znajomość historii swojej rodziny (63% zaznaczyło odpowiedź 
mówiącą, że znają historię swojej rodziny, 29% - częściowo). 

Badani z tej grupy w większości wiedzą kim są, skąd i dokąd idą. 
System wartości oparty na wartościach świętych religijnych pozytywne 
wpływa na proces konsolidacji tożsamości osób pomiędzy 20 a 30 ro-
kiem życia. Mimo iż deklarowane wartości święte religijne nie były 
zaznaczane często przez respondentów, to jednak w przypadku gdy już 
były to zajmowały najwyższe lokaty (u 81% osób deklarujących je jako 
ważnych w swoim życiu uplasowały się na pierwszych pięciu miejscach 
w hierarchii wartości). Respondenci preferujący wartości święte religij-
ne najczęściej deklarowali również ważność wartości moralnych oraz 
świętych świeckich w swoim życiu. Osoby, które opierają swój system 
wartości na wartościach moralnych cechuje dobra znajomość siebie, 
swoich celów życiowych oraz podejmowanych działań. Ich tożsamość 
można opisać jako się jako spójną i trwałą.  

 
7. Zestawienie porównawcze wyników badań 
Tabela zawiera dane odnośnie ilości wskazań wśród dziesię-

ciu najważniejszych wartości w swoim życiu wartości z określonych 
skal Schellera. Pierwsza kolumna zawiera informacje odnośnie po-
szczególnych skal, druga przedstawia ilość wskazań określonych 
wartości u kobiet, trzecia u mężczyzn. Ostatnia kolumna sumuje 
wyniki, ukazując łączną liczbę wskazań określonych skal wartości. 

 
Wartości Kobiety 

(25) 
Mężczyźni 

(19) 
Razem 
(44) 

Wartości hedonistyczne 53 63 116 

Wartości witalne 6 21 27 

Wartości estetyczne 14 6 20 
Wartości prawdy 61 33 94 
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Wartości moralne 78 46 124 
Wartości święte:  
Świeckie 
Religijne 

 
9 
29 

 
10 
11 

 
19 
40 

 
8. Pozostałe wnioski z badań 
Przeprowadzone przeze mnie badania wykazały, że istnieje 

również zależność pomiędzy poziomem wykształcenia a preferowa-
nymi przez respondentów wartościami. Wśród osób o wykształceniu 
gimnazjalnym i zasadniczym zawodowym najczęściej wybieranymi 
wartościami były wartości z grupy hedonistycznej i witalnej. Z kolei 
osoby o wyższym wykształceniu preferowały wartości moralne i 
wartości prawdy.  

W trakcie analizy zebranych wyników Odkryłam również in-
ne zależności, m.in. dotyczące osób będących w związkach małżeń-
skich. W zdecydowanej większości przypadków osoby te cechuje 
silna więź z członkami swojej rodziny, miejscowością oraz regionem 
zamieszkania. Respondenci pozostający w związku małżeńskim nie 
mieli większych trudności z określeniem własnej tożsamości. Ich 
stopień poczucia konsolidacji tożsamości był bardziej spójny, jasny i 
jednorodny niż u osób niezamężnych. Jako źródła swojej hierarchii 
wartości respondenci z tej grupy często udzielały odpowiedzi: rodzi-
na, środowisko życia, przyjaciele.  

Jeśli chodzi o zróżnicowanie wybieranych wartości pod kątem 
płci to mężczyźni częściej deklarowali wyższą rangę wartości hedo-
nistycznych w swoim życiu aniżeli kobiety. Podobnie było z warto-
ściami witalnymi i świętymi świeckimi. Z kolei kobiety częściej 
aniżeli mężczyźni zaznaczały w swych odpowiedziach wartości ze 
skali estetycznej, prawdy, moralnej oraz świętej religijnej. Ponadto, 
analizując zebrane ankiety doszłam do wniosku, iż respondenci de-
klarujący słabe więzi rodzinne, przyjacielskie, nieznajomość i nie-
identyfikowanie się z miejscowością/regionem zamieszkania, histo-
rią własnej rodziny, znajomością miejsca pochodzenia mieli większe 
trudności w określeniu własnej tożsamości, nierzadko nie umieli 
znaleźć minimalnych pięciu określeń stanowiących odpowiedź na 
pytanie „Kim jestem?”.  
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Podsumowanie 
Proces wartościowania, oparty na określonym systemie warto-

ści ma duży wpływ na kształtowanie się a następnie proces konsolida-
cji tożsamości człowieka. Wartości, które wybiera człowiek i którymi 
stara się kierować w życiu są nierozerwalnie związane z jego posta-
wami w różnych zakresach jego sfer funkcjonowania17. To one wa-
runkują nasze „ja”. Hierarchia wartości umiejscowiona jest w central-
nym punkcie tożsamości. Rodzaj preferowanych przez jednostki war-
tości wpływa na podejmowane przezeń decyzje i działania, współtwo-
rząc jej tożsamość. Preferowane przez nas wartości kształtują nasz 
światopogląd, postawy, myślenie określają tym samym to, kim jeste-
śmy, skąd idziemy i dokąd zmierzamy.  

Niniejsza praca oprócz sprawdzenia słuszności postawionej w 
temacie tezy miała za zadanie również zbadać rodzaje zależności 
pomiędzy preferowanymi systemami wartości a poczuciem konsoli-
dacji tożsamości. Badania ankietowe wykazały, iż takowe zależności 
istnieją. Z moich wstępnych analiz wynika, iż najlepiej ukształtowa-
ną, w miarę stabilną i spójną tożsamością cechują się osoby, których 
system wartości opiera się na wartościach moralnych, świętych i 
prawdy. Z kolei zwolenników wartości hedonistycznych (najczęściej 
wybieranych z wartościami witalnymi i estetycznymi) cechuje niski 
stopień konsolidacji tożsamości, przejawiający się w nieznajomości 
siebie, swoich dążeń, decyzji, pragnień oraz poczuciu samotności.  

Warto nadmienić, że próby interpretacyjne i weryfikujące 
wnioski z przeprowadzonych przeze mnie badań są bardzo ogólne. 
Można powiedzieć, iż stanowią zarys problematyki, którą warto by-
łoby nadal rozwijać i pogłębiać. 

 
Streszczenie 
Aksjologia jest niezwykle istotnym elementem życia każdego 

człowieka. Każdy z nas żyje w świecie wartości, to one kształtują 
nasz światopogląd, postawy oraz wpływają na działania jakie podej-
mujemy, stanowią swoisty fundament, podwalinę naszej tożsamości, 

                                                 
17 M. Komorowska – Pudło. System wartości Schellerowskich a posta-

wy dorosłych wobec wybranych aspektów relacji w heteroseksualnych 
związkach intymnych, 1(17) 2004, Kwartalnik naukowy Fides et Ratio, s.59. 
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tego kim jesteśmy, skąd idziemy i dokąd zmierzamy. Autorka niniej-
szej praca stara się znaleźć odpowiedź odpowiedzieć na pytanie czy, 
a jeśli tak, to w jaki sposób, wybór określonego systemu wartości 
wpływa na proces konsolidacji tożsamości człowieka.  

 
Abstract 
Axiology is a crucial component of the life of every human 

being. Each of us lives in a world of values, they shape our 
worldview, attitudes and affect what actions we are taking are a kind 
of Foundation our identity, of who we are, where we're going and 
where we are heading. The author of this work tries to find an answer 
to answer the question whether, and if so, how, the choice of a 
particular value system affects the process of consolidation of the 
identity of the man. 
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Anna Kazaniecka (UWM) 

 
Aksjologia człowieka uzależnionego 

 
„Wartość jest czymś nieuchwytnym,  

w pewnym sensie nie poddaje się definicji.  
My, w naszej ludzkiej naturze, usiłujemy przypisać wartość czasowi,  

pieniądzom, a nawet życiu.  
Usiłujemy mierzyć jakość życia i wartość czyjegoś życia według standardu,  

który w najlepszym wypadku jest arbitralny,  
zmienny i służy naszemu egoizmowi.” 

Christopher de Vinck 
 

Wstęp  
Wartości według, których żyje człowiek w XXI wieku ulegają 

coraz gwałtowniejszym przemianom. To co stanowiło wartość w 
poprzedniej dekadzie obecnie bardzo często straciło już na znacze-
niu, nowe wartości zastępują poprzednie. Obecnie dla człowieka 
liczy się znalezienie dobrze płatnej i ciekawej pracy, posiadanie licz-
nych dóbr materialnych oraz środki finansowe na dostatnie życie, 
zdrowie i rodzina schodzi na dalszy plan w systemie wartości współ-
czesnego człowieka. 

W sytuacji gdy człowiek jest uzależniony wówczas jego sys-
tem wartości ulega diametralnej zmianie. Jedyne co stanowi wartość 
to możliwość zażycia określonej substancji psychoaktywnej lub wy-
konanie określonej czynność, od której jednostka jest zależna. Osoba 
uzależniania podporządkowuje całe swoje życie dla możliwości kon-
tynuacji uzależnienia. Wówczas zdrowie, rodzina, praca i finanse 
oraz wszelkie dobra materialne przestają mieć znaczenie. Jedynie 
stają się wartością gdy dają szansę na przedłużenie uzależnienia.  

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie, co stanowi war-
tość w życiu osoby, która jest uzależniona. Analiza została dokona na 
podstawie badań, które były przeprowadzone za pomocą obserwacji 
uczestniczącej oraz pogłębionych wywiadów narracyjnych z osobami 
uzależnionymi od hazardu oraz od substancji psychoaktywnych. 

Wyniki badania obrazują, że w trakcie uzależnienia cały sys-
tem wartości zostaje podporządkowany jedynie substancji lub czyn-
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ności od której jest uzależniona dana jednostka, wszystko inne prze-
staje mieć znaczenie. Dopiero podczas leczenia następuje zmiana 
systemu wartości.  

 
1. Pojęcie i koncepcje wartości  
Wieloznaczność zjawiska wartości pozwala na dokonywanie 

badań z różnych punktów widzenia co daje możliwość ukazanie 
nowych złożoności, jak również nowych postaci tego zjawiska. Z 
punktu widzenia rożnych nauk takich jak: psychologia, pedagogika 
czy filozofia również będzie przyjmowany odmienny punkt widzenia 
tego zjawiska. 

Pomimo, że istnienie wartości jest oczywiste, to jednak zdefi-
niowanie terminu ,,wartość’’ przysparza dużo trudności1. Pojęcie 
wartości można odnosić do osób, rzeczy, sytuacji, zjawisk, idei itp. 
Najogólniej, można przyjąć, iż ,,wartość’’ jest podstawową kategorią 
aksjologii, oznaczającą wszystko, co cenne, godne pożądania i co 
stanowi cel ludzkich dążeń2. Wartość pełni również rolę normy i 
wzoru zachowań, czyli jest regułą jak należy lub jak nie należy po-
stępować. Analiza literatury naukowej prowadzi jednak do stwier-
dzenia, że istnieje bardzo wiele zarówno określeń, jak i podziałów 
tego terminu.  

W refleksji filozoficznej, począwszy od klasyków filozofii 
greckiej nie ma zgodności co do jednoznacznego zdefiniowania terminu 
,,wartość3”. Na gruncie filozofii podjęcie próby definicji tego pojęcia 
wiąże się z koniecznością przyjęcia określonej teorii wartości. W ujęciu 
filozoficznym wartości dzielone są na pozytywne i negatywne czyli 
dobro – zło, piękno – brzydota, zdrowie – choroba itp4. Na przełomie 
XIX i XX wieku zaczął się wyodrębniać osobny dział filozofii teoria 
wartości czyli aksjologia gr. axios – to, co cenne, wartościowe, przez 
niektórych filozofów uważana za samodzielną dziedzinę wiedzy o 
charakterze interdyscyplinarnym.  

Natomiast w obszarze badań psychologii wartości 

                                                 
1 W. Tatarkiewicz, Parerga, Warszawa 1978, s. 61. 
2 U. Schrade, Etyka – główne systemy, Warszawa 1992, s. 50. 
3 A. B. Stępień, Wstęp do filozofii, Lublin 1978, 85 – 86. 
4 J. Galarowicz, Na ścieżkach prawdy, Kraków 1992, s. 570 – 571. 
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rozpatrywane są m.in. jako:  
• Kierunek motywacji: „Wartość to przedmiot czy stan rzeczy, 

który wzbudza emocje pozytywne i ku któremu jednostka skierowuje 
swe pragnienia i dążenia. (...) Odpowiedzieć, co jest wartością dla 
określonej grupy ludzi, to inaczej odpowiedzieć, ku czemu 
większość z tych ludzi dąży, co im daje satysfakcję, czego w życiu 
najczęściej poszukują”.  

• Przedmiot pozytywnej oceny. Przedmiotem oceny stają się 
cechy osobowości, przedmioty i zjawiska; ,,Wartość to tyle co obiekt 
pozytywnej postawy’’.  

•  Kryterium pozytywnej oceny przedmiotów; ,,Wartość to 
ogólne kryterium, stosowane do różnych przedmiotów, które 
decydują o tym, że wobec obiektu żywimy pozytywną postawę”5.. 

Problem wartości jest również przedmiotem analiz 
socjologicznych. W definicjach socjologów dotyczących wartości 
akcentowane są standardy zachowań oraz modele, wzorce, normy i 
przedmioty, które pociągają, stając się obiektem dążeń i postaw 
zarówno poszczególnych osób jak i grup społecznych6. 

Istnieje również kulturowe ujęcie wartości, które koncentruje 
się wokół przedmiotów uznawanych za powszechnie pożądane w 
danym społeczeństwie mających charakter symboliczny lub 
niesymboliczny oraz na przekonaniach określających godne 
pożądania sądy i zachowania7. ,,Wartość’’ w tym ujęciu kulturowym 
oznacza wszystko to, co nie jest neutralne i obojętne, lecz co cenne, 
ważne i doniosłe, przez to stanowi cel ludzkich dążeń. Jest ważne 
także samo w sobie8. 

M. Misztal proponuje następujący podział psychologicznych 
definicji wartości: 

                                                 
5 H. Świda, Pojęcie wartości i jej znaczenia dla funkcjonowania osobowości, 

w: H. Świda (red.), Młodzież a wartości, Warszawa 1979, s. 18 - 33. 
6 D. Dobrowolska, Studia nad znaczeniem pracy dla człowieka, Wro-

cław 1974, s. 70 
7 A. Misztal, Problematyka wartości w socjologii, Warszawa 1980, s. 19. 
8 W. Furmanek, Człowiek, człowieczeństwo, wychowanie, Rzeszów 

1995, s. 65. 
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• Wartość jako element systemu przekonań jednostki o nie-
normatywnym charakterze. 

• Element systemu przekonań jednostki o charakterze norma-
tywnym. 

• Przekonanie innych ludzi na temat stanu psychicznego, fi-
zycznego lub działań jednostki uważanych za godne pożądania. 

• Przedmiot, który zaspokaja potrzeby jednostki. 
• Obserwowane zachowanie jednostki9. 
Autorzy definicji zaklasyfikowanych przez M. Misztal do gru-

py pierwszej traktują wartość jako zjawisko psychiczne o charakterze 
poznawczym. Nadają oni omawianemu pojęciu znaczenie zbliżone 
do psychologicznego znaczenia terminu postawy. I tak, P.J. Bem 
podkreśla ważność wartości ze względu na ich centralny charakter w 
systemie przekonań jednostki. Definiuje on wartość jako pierwotny 
wybór lub pozytywną postawę względem pewnych stanów docelo-
wych, lub pewnych szeroko pojętych sposobów postępowania. 

Według K. Grzegorczyka „wartość jest faktem psychicznym o 
charakterze afektywno - poznawczym”, który można określić jako 
„wyobrażone przez jednostkę przeżycie psychiczne wiązane przez 
nią z zajściem w rzeczywistości stanu nagrody”10.. Wartości zatem, 
jak wynika z powyższych definicji, mogą mieć istotny wpływ na 
działanie człowieka, pobudzając go do osiągnięcia czegoś, co jest w 
określonym stopniu przez niego wyobrażalne. 

Definicja J. Szczepańskiego, który wartością nazywa „dowol-
ny przedmiot materialny lub idealny, ideę lub instytucję, przedmiot 
rzeczywisty lub wyimaginowany, w stosunku do którego jednostki 
lub zbiorowości przyjmują postawę szacunku, przypisują mu ważną 
rolę w swoim życiu, dążenie do jego osiągnięcia odczuwają jako 
przymus”11.. 

Przedmiot, obiekt czy zjawisko nabiera dla nas waloru atrak-
cyjności, jeśli zetknęliśmy się z nim w przeszłości, a zatem znamy 
jego walory i dążymy do ponownego przeżycia wiążącego się w 

                                                 
9 M. Misztal, Problematyka wartości w świecie socjologii, Warszawa 

1975, s.17. 
10 Ibidem, s. 22. 
11 J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1963, s.53. 
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naszym odczuciu ze stanem przyjemności albo też, gdy potrafimy 
wyobrazić sobie wielkość nagrody, jaka łączy się z osiągnięciem 
tego do czego dążymy. Systemu wartości osoby uzależnionej jest 
zdeterminowany na wykonanie czynności, od której jest uzależniona 
dana jednostka czy zażycie substancji psychoaktywnej zrealizowanie 
tej potrzeby powoduje rozładownie napięcia, jak również odczuwa-
nie zadowolenia. 

  
2. Definiowanie terminu uzależnienie 
W 1957 roku Światowa Organizacja Zdrowia podjęła próbę 

rozróżnienia terminu nałogu i nawyku. Nałóg charakteryzował się 
zwiększeniem tolerancji organizmu na zażywaną substancję. Szko-
dliwość była rozpatrywana w wymiarze osobistym i społecznym. Do 
zażywania substancji skłaniał przymus, pojawił się również zespół 
abstynencji i uzależnienie fizyczne12. 

W 1968 roku Komitet Ekspertów WHO (World Health Orga-
nization) wprowadził nowy termin mający uściślić pojęcia nałogu i 
nawyku, było nim pojęcie uzależnienia. Na początku odnosiło się 
ono jedynie do uzależnienia od leków. Następnie zaczęto traktować 
je, jako nadużywanie substancji psychoaktywnych. W definiowaniu 
tego zagadnienia bardzo istotną rolę odegrało uzależnienie od alko-
holu. W latach 80-tych zaczęto zastępować termin alkoholizm poję-
ciem problemu alkoholowego lub problemu spowodowanego alkoho-
lem. Miało to spowodować uniknięcie stygmatyzacji osób dotknię-
tych tą chorobą13. Łagodzenie terminologii związanej z uzależnie-
niami odnosiło się również do innego rodzaju uzależnień. 

Uzależnienie to proces postępujący polegający na utracie kon-
troli własnych zachowań. Obserwuje się utratę sensu życia, pojawie-
nie zaniku instynktu samozachowawczego. Ponadto pojawia się au-
todestrukcja i zachowania destrukcyjne, a także występuje osłabienie 
więzi rodzinnych, problemy w pracy, utrata poczucia tożsamości14. 
Uzależnienie można postrzegać, jako słabość moralną, nieodporność 

                                                 
12 I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Warszawa 2008, s. 124. 
13 Ibidem, s. 124. 
14 Z. Madeja, Uzależnienia od substancji psychoaktywnych, przedmio-

tów, czynności i osób, Tom I, Koszalin 2008, s.225. 
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psychiczną i fizyczną, brak silnej woli. Można je również postrzegać, 
jako chorobę genetyczną lub społeczną15.  

Mark Griffiths przedstawił zespół objawów świadczących o uza-
leżnieniu, które obrazują zachowanie jednostki będącej uzależnioną: 

• wyrazistość emocjonalnego podporządkowania, 
• zmiana nastroju, 
• tolerancja dawkowania, 
• objawy odstawienia, 
• konflikt z najbliższym otoczeniem, 
• nawrót16. 
 
3. Uzależnienia psychiczne, fizyczne i społeczne 
Przyjmowanie substancji psychoaktywnych bądź wykonywa-

nie określonych czynności może prowadzić do uzależnienia psy-
chicznego (pojawiającego się najpierw) i fizycznego (występującego 
w dalszej kolejności). O uzależnieniu psychicznym można mówić 
wtedy, gdy jednostka czuje nieodpartą potrzebę zażywania określo-
nej substancji psychoaktywnej bądź wykonywania określonej czyn-
ności jak również ma trudności w przezwyciężeniu tej potrzeby. 
Kolejną cechą charakterystyczną jest ciągłe skupienie uwagi, natłok 
myśli związanych z określoną substancją bądź czynnością, od której 
jednostka jest zależna17. O uzależnieniu fizycznym możemy mówić 
wówczas, gdy pojawia się zwiększona tolerancja oraz objawy absty-
nencji na daną substancję psychoaktywną bądź wykonywanie okre-
ślonej czynności18.  

W słowniku pedagogicznym uzależnienie dzieli się na fizjolo-
giczne (fizyczne), psychiczne i społeczne. Uzależnienie fizjologiczne 
polega na przymusowym zażywanianiu określonej substancji. W 
przypadku niedostarczenia jej do organizmu pojawiają się dolegli-
wości fizyczne takie jak drżenie mięśni, różnego typu bóle, bezsen-

                                                 
15 N. Ogińska- Bulik, Uzależnienie od czynności. Mit czy rzeczywi-

stość?, Warszawa 2010, s.9. 
16 M. Griffiths, Gry i hazard, Gdańsk 2004, s. 11-12. 
17 M. Krzystane, Uzależnienie, Http: 

//www.poradnikmedyczny.pl/mod/archiwum/343_uzależnienie.html [03.11.2014]. 
18 Ibidem, [03.11.2014]. 
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ność. Do najczęstszych uzależnień fizycznych należą: narkomania, 
nikotynizm, alkoholizm19. 

Uzależnienie psychiczne polega natomiast na nieodpartej po-
trzebie wykonywania określonej czynności lub zażywania określonej 
substancji. Tę formę uzależnienia cechuje osłabiona wola, natręctwo 
myślowe, obsesja brania, samooszukiwanie się. Dotyczy ono takich 
czynności jak: zakupy, praca, seks, korzystanie z Internetu, oglądanie 
TV, hazard. Z kolei uzależnienie społeczne polega na bezkrytycznym 
podporządkowaniu się oddziaływaniom grupy. Prowadzi to do stop-
niowej marginalizacji społecznej jednostki, zatraceniu poprzednio 
pełnionych ról społecznych i relacji interpersonalnych jednostki20. 

 
4. Uzależnienia chemiczne i niechemiczne  
W XXI wieku uzależnić możemy się od wszystkiego począw-

szy od jedzenia, seksu, pracy, hazardu a kończąc na narkotykach, 
alkoholu, lekach. W zawrotnym tempie życia pojawia się potrzeba 
szybkiego rozładowania napięcia, która sprzyja powstawaniu no-
wych uzależnień.  

W najprostszym ujęciu uzależnienia niechemiczne to takie, 
które przybierają postać normalnej ludzkiej aktywności, a uzależnio-
ny traci kontrolę nad wykonywaną czynnością. W związku z tym 
możemy uzależnić się od każdej czynności, jaką wykonujemy w 
życiu codziennym.  

Uzależnienia chemiczne polegają natomiast na przyjmowaniu 
określonej substancji pochodzenia roślinnego bądź chemicznego, 
która ma działanie odurzające21.  

Mark Griffiths używa pojęcia uzależnienia behawioralnego, 
które definiuje, jako „nadmierne interakcje człowieka z urządzeniem, 
może przybierać formę bierną (oglądanie TV) bądź aktywną (gra na 
komputerze)”22. 
                                                 

19 Cz. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, Słownik Pedagogiczny, Warszawa 
2009, s. 187-188. 

20 Cz. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, Słownik Pedagogiczny, op.cit., s. 
187-188. 

21 D. Zaworska- Nikoniuk, Diagnoza, profilaktyka i terapia uzależnień, 
Olsztyn 2005, s. 29. 

22 M. Griffiths, Gry i hazard, Op. cit., s.10. 
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Uzależnienie bywa uznawane za pewną słabość moralną, psy-
chiczną i fizyczną ogólnie brak silnej woli. Inni twierdzą, że to cho-
roba społeczna a nawet genetyczna, a jeszcze inni, że problem typo-
wo psychologiczny23. 

Kiedyś o uzależnieniach mówiło się jako o zażywaniu substan-
cji psychoaktywnych, takich jak: alkohol, tytoń, albo narkotyki. Dzi-
siaj coraz częściej zauważa się możliwość uzależnienia psychiczne-
go, behawioralnego, prościej mówiąc- od czynności, popędów. W 
tym przypadku chodzi między innymi o: Internet, gry hazardowe, 
komputerowe, zakupy, pracę, jedzenie24. 

Zgodnie z ICD-10 patologiczny hazard polega często na po-
wtarzającym się uprawianiu gier, które przynoszą szkodę jednostce i 
społeczeństwu. Jednostka (osoba) traci wolność, wartości osobowe i 
narusza zobowiązania społeczne, zawodowe, rodzinne i materialne. 
Uzależniony hazardzista destrukcyjnie wpływa na rodzinę i traci 
poczucie odpowiedzialności społecznej, nie liczy się z normami spo-
łecznymi. Siłą stymulującą zachowania patologicznego jest potrzeba 
przeżywania silnego napięcia, jakie pojawia się podczas gry (zwięk-
szone wydzielanie adrenaliny). Wygrana zwiększa poczucie mocy i 
popycha do dalszej gry, angażuje całą psychikę i określone zacho-
wania. Przegrana natomiast powoduje spadek szacunku do siebie i 
zmniejszenie poczucia kontroli oraz powoduje niejednokrotnie żądze 
odzyskania strat, a te z kolei stymulują poszukiwanie komfortu psy-
chicznego w dalszej grze25. Przytoczona definicja uzależnienia od 
hazardu zawiera równie kryterium, które odnosi się utraty wartości, 
jak również utraty wolności. Każde uzależnienie do tego doprowadza 
podporządkowując jednostkę do zażywania określonej substancji lub 
do wykonywania określonej czynności.  

W stosunku do takich zachowań można stosować określenia: 
zachowania patologiczne, a dodatkowo w przypadku występowania 
przymusu bez kontroli: zachowania nałogowe, kompulsywne. Te 
ostatnie mają na celu nie tylko dostarczenie wykonawcom przyjem-

                                                 
23 N. Ogińska- Bulik, Uzależnienie od czynności. Mit czy rzeczywi-

stość?, Warszawa 2010, s. 9. 
24 Ibidem, s. 9. 
25 K. Pierzchała, Cz. Cekiera, Człowiek a patologie społeczne, Op. cit., s. 161. 
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ności, ale również lub przede wszystkim zniwelować złe samopo-
czucie i napięcie26.  

Co ciekawe, mimo destrukcyjności takich zachowań, są one 
najczęściej społecznie akceptowane. Związane jest to zapewne z 
faktem, iż większość z tych czynności występuje w życiu każdej 
przeciętnej osoby. Nie jest więc niczym nadzwyczajnym dopóki nie 
dojdzie do nadużywania ich. Tak naprawdę pejoratywnego znaczenia 
nadaje im dopiero nazewnictwo, typu: siecioholizm, pracoholizm, 
pornoholizm, uzależnienie od hazardu27.  

Toczy się mnóstwo dyskusji na temat tego czy zachowania pa-
tologiczne można więc zakwalifikować do uzależnień. Moim zda-
niem można a nawet trzeba, gdyż tylko wtedy można podejmować 
jakiekolwiek środki zapobiegające przed nim. 

 
5. Założenia metodologiczne badań własnych 
Praca naukowa jest szczególną formą pracy twórczej. Polega 

ona najczęściej na ustaleniu istnienia, znalezieniu bądź potwierdze-
niu, wyszukaniu związków między już znanymi zjawiskami, rze-
czami lub ich częściami, między znanymi pojęciami albo innymi 
odzwierciedleniem zjawisk28. Badanie naukowe najogólniej można 
rozumieć, jako szukanie prawdy, znajdowanie odpowiedzi na nurtu-
jące pytania lub rozwiązanie określonego wcześniej problemu.  

Metody jakościowe powstały w wyniku krytyki i alternatywy 
w stosunku do badań ilościowych. Badania jakościowe dają możli-
wość zbadania jednostkowych losów ludzkich i dotarcia do sedna 
badanego zjawiska29.  

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie, co stanowi wartość 
w życiu osoby, która jest uzależniona. Przeprowadzone badania miały 
charakter jakościowy. Badań, które były przeprowadzone za pomocą 
obserwacji uczestniczącej oraz wywiadów pogłębionych narracyjnych, 
                                                 

26 N. Ogińska- Bulik, Uzależnienie od czynności. Mit czy rzeczywi-
stość?, op.cit., s. 9. 

27 Ibidem, s. 10. 
28 J. Pieter, Zarys metodologii pracy naukowej, Warszawa1975, PWN, s.5. 
29 T. Bauman, O możliwości zastosowania metod jakościowych w ba-

daniach pedagogicznych, [w:] T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, 
Warszawa 1998, Żak, s. 54-56. 
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które zostały przeprowadzone z pięcioma mężczyznami w wieku od 24 
do 40 lat, którzy zostali zdiagnozowani przez wykwalifikowanych tera-
peutów jako osoby uzależnione zarówno od substancji psychoaktywnych 
jak i od wykonywania czynności.  

 
6. Wyniki badań własnych 
W życiu osoby uzależnionej wartości są w duże mierze zależne 

od fazy uzależnienia. W początkowych fazach choroby wartości są 
jeszcze zgodne z ogólnie przyjętym systemem wartości, który panuje 
w społeczeństwie. W świetle literatury, wśród spraw szczególnie 
istotnych dla ludzkiego życia wyróżnia się: 

• zaspokojenie podstawowych dla życia potrzeb, 
• dążenie do wzrostu i wzbogacenia swego zadowolenia ży-

ciowego, 
• posiadanie wolności w dokonywaniu wyborów, 
• poszukiwanie pewnych wartości lub systemu przekonań, w 

który można się zaangażować30. 
W postępującej chorobie jaką jest uzależnienie coraz gwałtowniej 

postępuje zmiana hierarchii wartości na takie, które pozwalają na kon-
tynuacje uzależnienia oraz na takie które powoduje zepchnięcie odpo-
wiedzialności za popełnione czyny. Obrazują to następujące słowa: 

„ fakty są takie, że kradłem. Okradłem własną rodzinę z warto-
ściowych rzeczy. Ja je wszystkie wyniosłem do lombardu. Czyli mój 
pomysł na tą chwile wtedy,  że zastawię, potem to odkupie. Ja w to 
wierzyłem święcie.” 

Przytoczone słowa świadczą o tym, że w trakcie uzależnienie 
przestaje mieć wartość rodzina, przestaje mieć znaczenie równie 
fakt, że kradzież jest czymś zły z puntu widzenia moralnego, ale jest 
również czynem karalnym. Kradzież rzeczy, które należą do bliskiej 
osoby powoduje również w najbliższych poczucie jeszcze większej 
straty we względu na to, że wiąże się poza tym, że z utratą skradzio-
nej rzeczy również z utrata zaufania do bliskiej osoby. Jednak dla 
osoby uzależnionej ważne jest jedyne zdobycie środków na kontynu-
ację swojego uzależnienia. To właśnie dla chwili przyjemności, którą 
daje zażycie substancji psychoaktywnej czy wykonanie określonej 

                                                 
30 J. Mellibruda, Poszukiwanie samego siebie, Łódź 1980, s.40-41. 
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czynności, od której osoba jest podporządkowana determinuje po-
dejmowanie decyzji, który nie są zgodne z ogólnie przyjętym syste-
mem wartości. 

Wartością w trakcie uzależnienia stają się również rzeczy, któ-
re regularnie są oddawane do lombardów aby uzyskać środki finan-
sowe na kontynuację uzależnienia. Jedną z takich rzeczy jest telefon, 
który regularnie jest zastawiany. Przestaje on służyć jedynie do ko-
munikacji z innymi staje się również środkiem, który w awaryjnych 
sytuacjach pozwala na zdobycie pieniędzy na kontynuację uzależ-
nienia. Kolejną rzeczą, która traci swoją wartość dla osoby uzależ-
nionej jest zegarek oraz biżuteria. Wszystkie t rzeczy bez względu na 
walory sentymentalne podczas uzależnienia stają się jedynie środ-
kiem do osiągniecia celu jakim jest uzależnienia. Potwierdzają to 
następujące słowa: 

„Nie miałem pieniędzy też na paliwo. Przegrywałem wszystko. A 
okoliczne lombardy znały mnie bardzo dobrze, bo zostawiałem rzeczy 
wartościowe, które miałem przy sobie. W okolicznych lombardach”. 

Środki finansowe w trakcie uzależnienia również tracą swoją 
wartość, stają się wyznacznikiem możliwości na kontynuację uzależ-
nienia. Wszystkie rzeczy oraz pieniądze są wówczas przeliczane nie 
butelki alkoholu, działki narkotyków czy czas, który będzie można 
poświęcić na kontynuowanie wyrównywanej czynności. Wszelkie 
inne wartości takie jak dobro, wolność, miłość czy choćby posiada-
nie dóbr materialnych w trakcie uzależnienia przestaje mieć znacze-
nie zostaje zatracone na poczet nowej wartości jaką stanowi nałóg. 
Obrazują to następujące słowa: 

„Miałem zupełnie mylne pojęcie o sobie, że wszystko ludzie 
mogą mi zabrać, ale nie mogą zabrać mi godności. Nieprawda, bo ja 
sobie sam ją zabrałem,  już nie miałem tej godności, nie miałem ho-
noru. Uważałem, że jedyna rzecz jaka mi została to honor, nie ja go 
podeptałem i to mnie skłoniło i właśnie to, że czułem się jak śmieć, 
jak rzecz, ktoś kto zagubił swoje wartości życiowe. To było najważ-
niejsze. To skłonienie do leczenia”. 

Uzależnienie doprowadza wraz z postępem choroby do zamia-
ny systemu wartości, danej jednostki czystko co miało znaczenie 
dotychczas staje się mniej istotne a w konsekwencji przestaje mniej 
jakiekolwiek znaczenie. Priorytetem staje się jedynie uzależnienie 
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ani ludzie otaczający osobę uzależnioną nie są w stanie doprowadzić 
do zmiany tych postaw jedynie sama osoba, która jest uzależniona 
może wpłynąć na zmianę własnych wartości a jedyną możliwością 
do zmiany system wartości jest udanie się na terapię.  

 
Podsumowanie i wnioski 
Nasuwa się stwierdzenie, że jednym z ważniejszych wymiarów 

uzależnienia jest zatracenie w sferze wartości. Jedyna wartość, która 
ma znaczenie to substancjia czy też czynność, która uzależnia.  

Wydawać by się mogło, że niewinna rozrywka, jak również 
czynności dnia codziennego takie jak praca korzystanie z Internetu 
czy nawet sex oraz jednorazowe spożycie substancji psychoaktywnej 
nie powinna stanowić takiego zagrożenia, jakim jest choroba czy 
nawet śmierć. Bardzo często stanowią one element kultury, jak rów-
nież są ważną częścią świata rozrywki. Dla jednych stanowią one 
pewną formę odskoczni od rzeczywistości, dla innych jedynie nową, 
inną formę rozrywki dla innych stanowią zwykłą codzienną rutynę. 
Jednak należy pamiętać, że niosą ze sobą także żniwo ludzkich dra-
matów. Tragedia uzależnienia od różnego rodzaju czynność, jak 
również od substancji psychoaktywnych nie dotyczą jedynie osoby 
uzależnionej ale również wpływają na całej rodzinę tej osoby. To 
ona odczuwa jako pierwsza konsekwencje finansowe uzależnienia, 
jest okradana nie tylko z pieniędzy, ale również z poczucia bezpie-
czeństwa, jakie powinno panować w rodzinie oraz czasu, który po-
winni poświęcać dla siebie członkowie rodziny.  

Ważne jest aby były podejmowane w jak najszerszym zakresie 
działanie profilaktyczne, aby grupa osób narażonych na uzależnienie 
była coraz mniejsza. Istotną kwestią jest również powstawanie no-
wych ośrodków terapeutycznych, które będą udzielać profesjonalnej 
pomocy, aby osoby, które podejmują próbę terapeutyczną ukończyły 
terapię z sukcesem, jak również żeby żył w abstynencji od substancji 
czy też czynności, od której były uzależnione.  

Kolejną ważną kwestią jest żeby już od najniższych szczebli 
edukacji wskazywać odpowiedni system wartości zgodnie, z którym 
będzie każda osoba mogła przejść swoje życie, jak również dzięki 
któremu będzie mogła czynić dobro w stosunku do siebie jak i in-
nych osób. Zatracenie się w sytuacji kryzysu jakim jest uzależnienie 



401 
 

jest jedynie czasowym zapomnieniem o wartościach pozytywnych. 
Proces terapii pozwala na odbudowanie poprawnego oraz społeczne 
oczekiwanego systemu wartości.  

 
Streszczenie: 
Praca ma na celu przedstawienie, co stanowi wartość w życiu 

osoby, która jest uzależniona. Omówione zostaną zagadnienia zwią-
zane ze zjawiskiem wartości, jak również zostanie omówione zagad-
nienie uzależnień. Analiza została dokona na podstawie badań, które 
były przeprowadzone za pomocą obserwacji uczestniczącej oraz 
pogłębionych wywiadów narracyjnych z osobami uzależnionymi od 
hazardu oraz od substancji psychoaktywnych. Wyniki badania obra-
zują, że w trakcie uzależnienia cały system wartości zostaje podpo-
rządkowany jedynie substancji lub czynności od której jest uzależ-
niona dana jednostka, wszystko inne przestaje mieć znaczenie. Do-
piero podczas leczenia następuje zmiana systemu wartości.  

Słowa klucze: wartość, uzależnienie  
 
Summary: 
Quality human addiction 
The work aims to present, what is the value in the life of a per-

son who is dependent. We will discuss issues related to the phe-
nomenon of value, as well as the issue of substance abuse will be 
discussed. The analysis was based on the research will, which was 
carried out by means of participant observation and in-depth narra-
tive interviews with people addicted to gambling and psychoactive 
substances. The survey results illustrate that in the course of addic-
tion entire value system is subordinated only to substances or activi-
ties of which is dependent on the unit, everything else does not mat-
ter. It was only when the treatment is a change of values. 

Key words: human addiction 
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Magdalena Jaworek (UWM) 

 
„Wy żej, szybciej, mocniej” – wartości w życiu sportowca 

 
„W życiu ważny jest nie triumf lecz walka;  

istotną rzeczą jest nie zwyciężać, 
lecz umieć toczyć rycerski bój” 

Pierre de Coubertin 
 
Wstęp 
We współczesnym świecie sport można spotkać na każdym 

kroku w szkole, na siłowni, w parku oraz w profesjonalnie zorgani-
zowanych klubach sportowych. Jest on uprawiany zawodowo skie-
rowany na osiągnięcie maksymalnie dobrego wyniku oraz wśród 
amatorów dla przyjemności. Profesjonaliści spędzają kilka a nawet 
kilkanaście godzin dziennie doskonaląc swoje umiejętności w po-
szczególnych dyscyplinach. Amatorzy natomiast robią to sporadycz-
nie, bez określonego toku treningowego, nierzadko wstają skoro 
świt, aby przebiec swój codzienny dystans podczas joggingu czy 
zrealizować wizytę na siłowni po swojej pracy1. 

Bez względu na charakter podejmowanych aktywności sporto-
wych każdy uczestnik wyznaje kilka zasad i wartości, które wzajemnie 
się uzupełniają i działają na korzyść jednostki. Dzięki sportowi i „po-
dwórkowym konkurencjom” człowiek już od najmłodszych lat ma 
styczność ze współzawodnictwem i dopasowaniem się do zasad usta-
nowionych w danej konkurencji a w późniejszych czasach dyscypli-
nach. Dzieci poprzez sport uczą się cech, które w dorosłym życiu mogą 
sprzyjać ich karierze zawodowej czy będą pozytywnie współgrały w 
sferze rodzinnej czy społecznej. Jak twierdzi Marek Szwedzki „Sport 
uczy systematyczności, pracowitości, uczciwości, szacunku dla drugiej 

                                                 
1 A. Gębalska, Społeczny i etyczny wymiar sportu w mediach i kulturze 

popularnej. Szanse i potencjalne zagrożenia w dobie etosu ponowoczesno-
ści, [w:] M. Jarosz, P. Drzewiecki, P. Płatek (red.), Sport w mediach, Dom 
wydawniczy ELIPSA, s. 113.  
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osoby, poczucia własnej wartości, ale też planowania, analizy i innych 
bardzo przydatnych w życiu cech”2.  

Współczesny człowiek jest jednostką, która stara się w miarę 
aktywnie i zdrowo spędzać swój czas wolny. Zamiast wielogodzin-
nego marnowania go na grach komputerowych, czy wydawania pie-
niędzy w galeriach handlowych, niektórzy obierają całkiem inny 
kierunek. Dla amatorów będzie to po prostu hobby, którym może się 
stać uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach na basenie, siłowni, 
fitnessie czy podjęcie treningów z bardziej sprecyzowanej dyscypli-
ny sportowej. Od kilku lat w naszym kraju zauważyć można wzrasta-
jące zainteresowanie sportami, które poprawiają wydolność, kondy-
cję i poprawę sprawności fizycznej jednostek. Są to sporty, które 
cieszą się coraz większym zainteresowaniem, ponieważ dzięki podję-
tej aktywności fizycznej nasze społeczeństwo czuje się zdrowsze, 
sprawniejsze a tym samym szczęśliwsze.  

Dla niektórych jest to tylko spędzanie czasu wolnego czy 
ubarwianie szarej rzeczywistości, jednak dla sportowców zawodo-
wych jest to ich całe swoje życie, które podporządkowują treningom. 
Wśród profesjonalnych zawodników i ich trenerów jest wiele zasad i 
wartości, dzięki którym zmierzają do wytyczonych celów. Niniejsza 
praca poświęcona została zapoznaniu się z literaturą tematu poświę-
coną etyce i moralnością sportową oraz z wartościami wyznawanymi 
przez ludzi związanymi bezpośrednio ze sportem wyczynowym. 

 
1. Aksjologia, wartości, normy moralne - wyjaśnienie ter-
minologiczne 

W literaturze przedmiotu jest wiele ujęć i wyjaśnień pojęć 
związanych z aksjologią, moralnością, etyką i wartościami. Według 
Słownika Języka Polskiego PWN aksjologia definiowana jest jako 
nauka, która poświęca uwagę wartościom i kryteriom wartościowa-
nia, może to być również system sprecyzowanych wartości3. Jak 
widać aksjologia nierozłącznie wiąże się z wartościami a one z sze-

                                                 
2 M. Szwedzki, Dzieci, sport, pasja czyli wychowanie przez sport, Self 

Publica, Łódź 2013, s. 7 - 8.  
3 S. Dubisza (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego. [T. 1], Wy-

dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008. 
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roko rozumianymi normami panującymi w danym czasie na danym 
terenie i w określonym społeczeństwie i kontekście. Janina Doro-
szewska określa normę jako „pojęcie relatywne, […] uzależnione od 
różnych punktów odniesienia: okresu historycznego, obszaru kultu-
ralnego, różnych wskaźników dotyczącej określonej jednostki (wiek, 
płeć, stan zdrowia itd.) i jej środowiska (zwyczaje, poglądy, wierze-
nia, przyjęte hierarchie wartości, naciski społeczne itd.)”4. Jest to 
pewnego rodzaju przyjęty w danym społeczeństwie, w danej sytu-
acji, pożądany sposób zachowania się jednostki bądź grupy oraz 
wzorzec cech przypisanych danej roli społecznej. 

Na gruncie polskiej literatury poświęconej normom moralnym 
Maria Ossowska wymienia kilka rodzajów wzorców w obrębie funk-
cjonowania jednostki w społeczeństwie. Już w 1970 roku badaczka 
stworzyła klasyfikacje norm moralnych dzieląc je na następujące 
obręby: naszego biologicznego istnienia, godności, niezależności, 
prywatności, zaufania, sprawiedliwości, konfliktów społecznych oraz 
cnót osobistych, praktycznych i społecznych5.  

Ossowska wyróżnia również podrodzaje norm moralnych, któ-
re współcześnie znajdują się wśród głównych zasad olimpijskiego 
współzawodnictwa, należą do nich m.in. zasada równości, brater-
stwa, tolerancji, życzliwości, humanizmu solidarności i cnót moral-
nych6. Wincenty Granat wymienia kilka ujęć moralności: po pierw-
sze wymienia je jako coś perfekcyjnego i idealnego, co ma pozytyw-
ne oddziaływanie na jednostkę i jest ogólnie dobre, po drugie może 
być dwojakiego rodzaju :albo dobre moralnie albo złe moralnie, po 
trzeci może być to pewien zbiór wartości etycznych np. sportowych, 
po czwarte może być to zbiór obyczajów panujących w grupie np. 
sportowców7. Heliodor Muszyński definiuje moralność jako „ogół 
powszechnie obowiązujących w danym społeczeństwie norm i wzo-
rów zachowania odnoszących się tylko do tych czynów, które mogą 
                                                 

4 J. Doroszewskiej, Pedagogika specjalna tom I, Wydawnictwo Zakład Na-
rodowy im. Ossolineum, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1981, s. 40. 

5 M. Ossowska, Normy moralne. Próba systematyzacji, Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970.  

6 Tamże. 
7 W. Granat, Personalizm chrześcijański. Teologia osoby ludzkiej, 

Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1985. 
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być rozpatrywane jako dobre lub złe. Czyny dobre społecznie akcep-
towane, oczekiwane oraz wymagane, ich konsekwencja są pozytyw-
ne oceny społeczeństwa. Czyny złe są niewskazane i zabronione, a 
ich konsekwencją są represje otoczenia społecznego, pełniącego 
funkcję kontrolującą (…) moralność jednostki nie musi bynajmniej 
przejawiać się w stałości zachowań, w dodatku zachodzących w tych 
samych sytuacjach. Natomiast będzie ona zaznaczała w stałym sto-
sunku do określonych norm oraz wzorów postępowania”8. Rozumieć 
należy ten cytat w stosunku do sytuacji wartości sportowców w spo-
sób dosłowny, iż będą oni „rozliczani” za swoje czyny w przestrzeni 
sportowej bez względu na to czy są to dobre czy złe moralnie poczy-
nania będą one ocenione społecznie. Wychowanie wobec wartości 
określane jest nie jako narzucane normy, których jednostka ma prze-
strzegać. Jest to pewnego rodzaju styl życia, według które człowiek 
ma żyć9. Badacze tematu takie zjawisko nazywają etyką, w przypad-
ku omawianego zjawiska etyką sportu, w której wartości mają cha-
rakter uniwersalny i nieprzemijający10.  

 
2. Założenia i metody badań własnych 
Celem podjętych badań w niniejszym artykule była chęć po-

znania naukowego i jak najrzetelniejsze zdobycia wiedzy na temat 
wartości występujących w życiu sportowca. Dzięki wnikliwej anali-
zie źródeł zastanych oraz zgromadzeniu materiałów badawczych 
można w pewien, ściśle określony sposób poznać omawiane zjawi-
sko, które funkcjonuje według praw nauki11. Niniejsza artykuł napi-
sano w oparciu o metodę w strategii jakościowej, ponieważ ukierun-
kowana jest na „podjęcie tematów wykraczających poza to co obiek-
tywne i mierzalne co pozwala na podejmowanie problematyki zwią-
zanej z ocenami, wartościami, przeżyciami. (…) Podejście jakościo-
we pozwala na podejmowanie takich zagadnień, które dotyczą po-
szczególnych ludzi, jednostkowych przypadków, a także (…) zja-
                                                 

8 H. Muszyści, Rozwój moralny, WSiP, Warszawa 1987, s.46. 
9 A. Bruhlmeier, Edukacja humanistyczna, Oficyna Wydawnicza Im-

puls, Kraków 2000, s. 92.  
10 A. Gębalska, tamże, s.111. 
11 T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilo-

ściowe i jakościowe, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 2001, s. 23. 
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wisk złożonych treściowo i znaczeniowo (…) o charakterze procesu 
społecznego”12.  

W metodologicznej literaturze spotkać można wiele typów i 
klasyfikacji metod oraz narzędzi towarzyszącym badaczowi, które 
umożliwiają przeprowadzenie badań. W przypadku niniejszej pracy 
obrano strategie jakościową, dzięki której możemy opisać, poznać i 
wykorzystać materiały do wnikliwej analizy fragmentu rzeczywisto-
ści świata społecznego13. Marta Strumińska-Kutra wraz z Izabelą 
Koładkiewicz w swojej pracy wyróżniły klasyfikację wg Yina, która 
wyszczególnia opisowe studium przypadku. Dzięki tej metodzie w 
kompletny sposób uwzględnia kontekst badanego zjawiska występu-
jącego w małej społeczności, jaką w niniejszych badaniach jest spo-
łeczeństwo związane ze sportem14. 

Badania przeprowadzono w okresie od lutego do czerwca w 
2014 roku z grupą młodego pokolenia sportowców osiedlowego 
klubu piłkarskiego na terenie Olsztyna. Dobór próby badawczej był 
celowy: 13 chłopców uczęszczających na zajęcia piłki nożnej co 
najmniej od trzech lat i znajdują się w wieku od 14 do 20 lat oraz 
trenerem w/w grupy. 

Celem badań niniejszego artykułu było zbadanie i opisanie 
skali zjawiska spotykanych norm i zasad w sporcie, jak również wy-
znawanych wartości w życiu sportowca oraz trenera. 

Zbigniew Skorny określa przedmiot badań naukowych jako 
zbiór konkretnych obiektów, zjawisk, przedmiotów czy osób danej 
populacji15, dzięki któremu chcemy sformułować twierdzenia po-
twierdzające bądź negujące wcześniej postawione pytanie16. Za 

                                                 
12 T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilo-

ściowe i jakościowe, Warszawa 2001, s. 56. 
13 D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Podejścia i teorie. Tom 1, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.  
14 M. Strumińska-Kutra, I. Koładkiewicz, Rozdział 1. Studium przypad-

ku, [w:] D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia. Tom 
2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 14.  

15 Z. Skorny, Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki, Wydaw-
nictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1984, s.107. 

16 S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 1985, s. 30. 
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przedmiot moich badań uznałam: zjawisko wyznawanych wartości w 
życiu sportowca. 

W niniejszym artykule problem badawczy określono następu-
jąco: jakie są przyczyny deklarowanych wartości w życiu sportowca? 

Badając sportowców jednego z osiedlowych klubów piłki noż-
nej wykorzystano technikę ankiety z 5 pytaniami półotwartymi oraz 
wywiad narracyjny17 przeprowadzony z trenerem, które nie sugero-
wały odpowiedzi oraz obserwację uczestniczącą pośrednią i bezpo-
średnią18 w różnych sytuacjach. Dzięki tym narzędziom w naukach 
społecznych w tym badaniach pedagogicznych poznaje się cechy 
indywidualne, face fakty i opinie na dany temat19. 

 
3. Wyniki badań własnych 
Aksjologia olimpijska – cele, idee i sens  
Igrzyska Olimpijskie istnieją nie od „dziś”. Już za czasów Sta-

rożytności doszukiwać należy się pierwszych zapisków o „świętych 
igrzyskach olimpijskich”, niestety niedookreślona jest jednoznaczna 
data narodzin tych obrzędów. Grecja w tamtych czasach słynęła z 
igrzysk zwanych m.in. istmijskimi, pytyjskimi, nemejskimi oraz te 
największe – igrzyskami olimpijskimi. Niektórzy badacze problema-
tyki sportowej wyznaczyli przybliżoną datę rozpoczęcia tejże impre-
zy sportowej na rok 776 p. n. e. w Olimpii, jednakże w literaturze 
znaleźć można także odmienne opinie, dotyczące narodzin tej ważnej 
i pięknej tradycji. Eratostenes, jeden ze starożytnych helleńskich 
polihistoryków twierdził, że pierwsze współzawodnictwa sportow-
ców mogą przypadać już na 884 r. p. n. e. . Oznaczałoby to, że te 776 
r. byłyby XXVIII igrzyskami20. Forma tych „zawodów” była całkiem 
inna niż obecny styl ich prezentacji. W Grecji igrzyska trwały mini-

                                                 
17 K. Konarzewski, Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia 

praktyczna, WSiP, Warszawa 2000.  
18 M. Ciesielska, K. Wolanik Bostrom, M. Ohlamer, Rozdział 2. Ob-

serwacja, [w:] D. Jemielniak, Badania jakościowe. Metody i narzędzia. Tom 
2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 51. 

19 M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studen-
tów, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2005, s.33-34. 

20 J. A. Szczepański, Od Olimpii do Olimpiad, Wydawnictwo Literac-
kie, Kraków 1980, s. 26. 
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mum 5 dni, a zawodnicy z całego regionu (m.in. Megary, Aten i 
Krotonu) gromadzili się w odległości 50 km od Olimpu w Elidzie i 
trenowali tam pod czujnym okiem sędziów, otaczając ich fachową 
opieką oraz ograniczając im bezpieczeństwo przed przedwczesnymi 
potyczkami.  

W 393 r. n. e. decyzją Teodozjusza Wielkiego wieloletnia trady-
cja dobiegła końca. Twierdził, iż igrzyska olimpijskie to pogański ob-
rzęd21. Dopiero w latach 90-tych XIX wieku europejscy działacze po-
nownie wskrzesili idee olimpijskie. Decydujące znaczenie miała dzia-
łalność francuskiego aktywisty edukacji i sportu barona Pierre de Co-
ubertina – i to właśnie jego wymienia się jako autora ideowych podstaw 
nowoczesnego olimpizmu. W tym miejscu należy zwrócić szczególna 
uwagę na wyjaśnienie kilku podstawowych definicji, jakimi są olim-
pizm, igrzyska olimpijskie i olimpiada, które pozwalają zrozumieć cel, 
idee i sens współcześnie uznanych za najwyższej rangi zawodów, jaki-
mi są cykliczne igrzyska olimpijskie, dzięki którym rozpowszechniane 
są wartości sportowego współzawodnictwa.  

„Olimpizm  jest filozofią życia, chwalącą i łączącą w zrówno-
ważoną całość jakość ciała, woli i umysłu. Łącząc sport z kulturą i 
edukacją, olimpizm dąży do stworzenia sposobu życia opartego na 
radości z wysiłku, wychowawczych wartościach dobrego przykładu, 
odpowiedzialności społecznej i poszanowaniu uniwersalnych pod-
stawowych zasad etycznych”22. 

„ Igrzyska olimpijskie to najważniejsza na świecie międzyna-
rodowa impreza sportowa, organizowana co cztery lata (w roku prze-
stępnym) pod hasłami szlachetnego współzawodnictwa młodzieży 
oraz braterstwa i przyjaźni wszystkich narodów”23.  

Pojęcie Olimpiady w powszechnym słownictwie używane jest 
jako synonim igrzysk olimpijskich. Jednak w fachowej formie jest to 
błędne podejście, ponieważ „olimpiada” oznacza okres czasu czte-

                                                 
21 Tamże. 
22 Karta Olimpijska obowiązuje od 8 lipca 2011, International Olimpic 

Committee, DidWeDo S.à.r.l., Lausanne, Szwajcaria 2011, s. 10. 
23 D. Umiastowska, Styl życia, wiedza o olimpizmie i sprawność fizycz-

na szczecińskich uczniów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, Szczecin 1999, s. 16. 
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rech lat pomiędzy igrzyskami i dzielący je czas. W starożytnej Grecji 
był to czas przygotowań i ciężkiego treningu sportowców24. 

Podstawową ideą jaką chciał Coubertin wskrzesił było upo-
wszechnienie sportu, bo to właśnie ta dziedzina życia miała przyczy-
nić się do harmonijnego rozwoju człowieka z jednoczesnym propa-
gowaniem humanistycznych i pozytywnych wartości wolicjonal-
nych25. „Biblia” olimpiad, czyli Karta Olimpijska - określa cel i spo-
sób wszelkich działań: „ruch olimpijski oznacza skoordynowane, 
zorganizowane, uniwersalne i stałe działania, realizowane pod naj-
wyższym kierownictwem MKOI, wszystkich osób fizycznych i 
prawnych zainspirowanych wartościami olimpizmu. Rozciąga swoje 
działania na pięć kontynentów. Osiąga swój najwyższy cel groma-
dząc sportowców z całego świata na największym festiwalu sportu, 
na Igrzyskach Olimpijskich. Jego symbolem jest pięć splecionych ze 
sobą kół”26. Owe koła również posiadają przypisaną wartość, ozna-
czają pięć kontynentów a ich kolory w symboliczny sposób cechują 
dany okręg świata: 

• niebieski, oznacza Europę; 
• żółty, oznacza Azję; 
• czarny, oznacza Afrykę; 
• zielony, oznacza Australię; 
• czerwony, Amerykę; 
• natomiast tło w białym kolorze, na którym się znajdują koła, 

symbolizuje sportowców z całego świata27. 
Idea nowożytnych igrzysk olimpijskich zainicjowana została 

przez francuskiego pedagoga i sekretarza generalnego Unii Francu-
skich Towarzystw Sportów Atletycznych, Pierre de Coubertina, któ-
ry wyszedł z propozycją odrodzenia wartości starożytnego współza-
wodnictwa podczas międzynarodowej konferencji Unii Towarzystw 

                                                 
24 J. Łanowski, Święte igrzyska olimpijskie, Wydawnictwo Poznańskie, 

Poznań 2000, s. 8. 
25 Karta Olimpijska obowiązuje od 8 lipca 2011, International Olimpic 

Committee, DidWeDo S.à.r.l., Lausanne, Szwajcaria 2011. 
26 Tamże, s. 10. 
27 Karta Olimpijska obowiązuje od 8 lipca 2011, International Olimpic 

Committee, DidWeDo S.à.r.l., Lausanne, Szwajcaria 2011, s. 21. 
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Sportowych w Sorbonie w 1892 roku. Niestety nie znalazła ona zbyt 
wielu sprzymierzeńców. Hasła były zbyt odważne i innowacyjne, 
jednak młody aktywista nie poddał się po pierwszym niepowodzeniu 
i spróbował jeszcze raz podnieść ten projekt na krajowym zjeździe 
tegoż związku. W Paryżu 16-24 czerwca 1893 roku zwołano Mię-
dzynarodowy Kongres Sportowy, gdzie postawiono sobie za cel 
uzgodnienie i przedyskutowanie problemów sportu amatorskiego 
oraz wskrzeszenie igrzysk olimpijskich na wzór greckich olimpiad. 
W przeddzień zakończenia zjazdu podjęto pozytywną decyzję doty-
czącą rozpoczęcia działań organizacyjnych w zakresie rozgrywek 
sportowych na skalę światową. Powołano do życia Międzynarodowy 
Komitet Olimpijski, którego Coubertina uczyniono prezesem i pia-
stował to stanowisko przez 29 lat.  

I Igrzyska Olimpijskie w erze nowożytnej odbyły się w Grecji 
w Atenach, inauguracja odbyła się 5 kwietnia 1896 roku, a więc 
zaledwie dwa lata po powstaniu MKOl-u. Zawody rozgrywały się w 
12 dyscyplinach, jednak ze względu na deszczową pogodę wyłonio-
no zwycięzców tylko w 9 dyscyplinach. W rywalizacji mogli brać 
udział tylko mężczyźni, którzy na I nowożytnych igrzyskach konku-
rowali w 43 konkurencjach 9-ciu dyscyplin. Dopiero w kolejnych 
igrzyskach olimpijskich, w Paryżu w 1900 roku, udział mogły brać - 
w niektórych konkurencjach - również kobiety, jednak były to 
„mniej wysiłkowe dyscypliny”. Zmagania atletyczne kobiet wpro-
wadzono do programu igrzysk dopiero w 1928 w Amsterdamie. 

Organizacji i przeprowadzeniu tak skomplikowanej imprezy 
sportowej, jaką są igrzyska olimpijskie towarzyszą nie tylko emocje i 
rywalizacja sportowa, ale również inne współtowarzyszące hasła i 
idee. J. Lipiec wymienia najważniejsze z nich, które charaktery-
styczne są dla każdego kraju i zawodnika biorącego udział w olim-
piadzie: 

- demokratyzm, pluralizm oraz chęć zaprezentowania się przed 
społeczeństwem w danej dziedzinie życia, 

- chęć ukazania wysiłku fizycznego i efektu profesjonalnego 
trenowania,  

- rywalizacja, która jest głęboko zakorzeniona w każdym 
człowieku, 
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- normatywizm, który można zauważyć w prezentowanych 
wartościach wolicjonalnych, normach i zasadach znanych jako „fair 
play”28. 

Jeżeli w/w hasła i idee będą spełniane nie tylko na polu spor-
towym, a będą przenoszone na grunt życia prywatnego i publiczne-
go, to będziemy mieć coraz mniej do czynienia z oszustami, kłam-
cami i sportowcami uwikłanymi w skandale. Morale, budowane w 
trakcie treningów, zawodów, czy mistrzostw kreują zachowania po-
żądane. Jak czytamy w Karcie Olimpijskiej mottem ruchu olimpij-
skiego jest hasło „Citius, Altius, Fortius"29, co oznacza „szybciej, 
wyżej, mocniej”, oczywiście w granicach rozsądku i zasad fair play. 

Dzisiejszy świat wymaga pragmatyzmu, skuteczności i parcia 
na odniesienie sukcesu bez względu na sposób, w jaki osiąga się cel. 
Również do sportu przenikła ta negatywna tendencja, jakim okazuje 
się, np. stosowanie niedozwolonych środków i metod wspomagają-
cych, czyli doping30. Dlatego do podstawowych zadań MKOl należy 
również zwalczanie dopingu w sportach olimpijskich. Międzynaro-
dowe oraz krajowe związki takie współpracują w tym zakresie ze 
Światową Organizacją Antydopingową31. Ruch olimpijski tworzą 
organizacje i osoby, które realizują zasady olimpizmu. Główne skła-
dowe ruchu olimpijskiego to Międzynarodowy Komitet Olimpijski 
(MKOl), Mi ędzynarodowe Federacje Sportowe, Narodowe Komitety 
Olimpijskie. Oprócz wymienionych głównych składowych ruch 
olimpijski obejmuje również Komitety Organizacyjne Igrzysk Olim-
pijskich oraz krajowe związki sportowe, kluby i osoby należące do 
Międzynarodowych Federacji. Organizacje i osoby należące do ru-

                                                 
28J. Lipiec, Piękno olimpijskie [w:]  Fair play – Sport – Edukacja, Bi-

blioteka PTNKF t. IV, Warszawa 1996, s. 13-22. 
29 Karta Olimpijska obowiązuje od 8 lipca 2011, International Olimpic 

Committee, DidWeDo S.à.r.l., Lausanne, Szwajcaria 2011, s. 21. 
30Z. Dziubiński, Olimpizm dzisiaj [w:] red. Z. Żukowska, R. Żukowski, 

Edukacja olimpijska w reformującej się szkole, Wydawnictwo Estrella, 
Warszawa 2000, s. 159-161. 

31 W. Rewerski, K. Nazar (red.), Doping, Wydawnictwo Lekarskie 
PZWL, Warszawa 1995. 
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chu olimpijskiego zobowiązane są do przestrzegania zasad zawar-
tych w Karcie Olimpijskiej32. 

 
4. Etyki sportowa – relacje trener- zawodnik  
Jon M. Huntsman w swojej książce Zwycięzcy nie oszukują 

wprowadza w tematykę wartości i norm moralnych następującym 
cytatem: „Wszystkich potrzebnych wartości nauczyliśmy się jako 
dzieci, lecz czasem o nich zapominamy”33. Przytoczony cytat zwraca 
szczególną uwagę na wychowanie moralne dziecka pod okiem rodzi-
ców, osób dorosłych, nauczycieli, a w tym również trenerów34.  

Marek Szwedzki nie bez znaczenia podkreśla szczególną rolę 
trenera i istotną kwestię współpracy z rodzicami. Twierdzi, że rodzi-
ce decydując się na wysłanie pociechy na zajęcia sportowe oddają 
dziecko w ręce drugiej osoby, która z upływem czasu może odgry-
wać istotną funkcję w życiu młodego człowieka. Jak sam określa, że 
bardzo istotna jest „osobowość trenera, jego cechy charakteru i filo-
zofia życiowa. Zdarza się, że pod płaszczykiem znawcy tematu i 
człowieka mocno zaangażowanego w procesy szkolenia młodzieży, 
ukrywa się osoba niekompetentna, nieudolna, pozbawiona zasad 
moralnych i wykorzystująca pewne sytuacje dla własnych partyku-
larnych interesów”35. Jak każdy specjalista i szef wyszkolenia, tak i 
trener ma swoje cele, które chciałby w przyszłości poprzez ciężką 
lecz harmonijną i spójną pracę osiągnąć. Rainert Martens wymienia 
trzy podstawowe cele, o który marzą trenerzy: po pierwsze mieć 
mistrzowski wynik, po drugie wszechstronnie rozwijać młodych 
ludzi i po trzecie nauczyć jednostki czerpać przyjemność i radość z 
aktywność fizycznej. Powyższe cele są również podzielane przez 
rodziców i samych sportowców, jednak zawsze powinny one być 

                                                 
32 Karta Olimpijska obowiązuje od 8 lipca 2011, International Olimpic 

Committee, DidWeDo S.à.r.l., Lausanne, Szwajcaria 2011 
33 J. M. Huntsman, Zwycięscy nie oszukują, Wydawnictwo HELION, 

Gliwice 2005, s. tytułowa. 
34 Patrz: M. Szwedzki, Ibidem; A. Łuszczyńska, Ibidem; A. Strzałkow-

ska, Rodzinne uwarunkowania moralności młodych sportowców, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014,  

35 M. Szwedzki, Ibidem, s. 13. 
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realizowane biorąc pod uwagę główną regułę „Zawodnicy pierwsi, 
wygrana druga”36.  

Podczas przeprowadzania wywiadu z trenerem, sformułował 
on bardzo ważną i niestety rzeczywistą sytuację zjawiska dotyczące-
go wyznawanych wartości przez sztab szkoleniowy: „W dzisiejszym 
świecie sportu każdy chce być najlepszy, oczywiście nie mówię tutaj 
o amatorskim i mało profesjonalnym ujęciu do swojego zawodu 
zawodnika czy trenera. Mam tutaj na myśli ludzi poważnie podcho-
dzących do tego, co wykonują z pełnym zaangażowaniem i odda-
niem. Więc często ta zasada nie ma racji bytu. Zawodnicy są eksplo-
atowani do granic ich możliwości. Niestety zdarza się, że talent i 
umiejętności sportowca zostają przez to nadwyrężone bądź co gorsze 
zmarnowane kontuzjami i zbyt wysokim obciążeniem fizycznym. Na 
trenerze leży duża odpowiedzialność, ponieważ my, jako profesjona-
liści w swoim fachu pracujemy nie na maszynach lecz na ludziach, 
żywych organizmach. Musimy zdawać sobie sprawę z powagi sytu-
acji i pracy jaką musimy wykonywać perfekcyjnie, bo tylko wspólne 
oddanie i bezbłędność może doprowadzić cały zespół, czyli sportow-
ca i sztab szkoleniowy do sukcesu.” Jak widać nawet na poziomie 
osiedlowego klubu trener zdaje sobie sprawę ze stanu rzeczy mające 
miejsce w zawodowym sporcie. Sam określa i usilnie zwraca uwagę, 
że coraz więcej osób jest świadoma wyboru i konsekwencji związa-
nych z wyczynowym uprawianiem sportu, podkreśla, że „coraz wię-
cej młodych osób zaczyna przygodę ze sportem już w przedszkolu 
bądź na poziomie początkowych klas szkoły podstawowej. Jeżeli 
rodzice i dziecko marzy o spektakularnym wyniku sportowym na 
arenie sportu krajowego bądź światowego to nie ma innego wyjścia. 
Trzeba mocno trenować i zaufać trenerowi, bo to on ma wiedzę i 
kwalifikację, aby wytrenować mistrza. Lecz bez talentu, umiejętno-
ści, chęci i uporu sportowca nic z tego nei będzie”  

Kolejnym ważnym elementem etyki sportowej jest przestrze-
ganie zasady fair play, która opiera się na następujących regułach: 

1. Reguła równości zewnętrznych warunków walki w chwili jej 
rozpoczęcia. 

                                                 
36 R. Martens, Ibidem, s. 28.  
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2.  Reguła świadomej rezygnacji z szansy nieuczciwego zwy-
cięstwa. 

3. Reguła dobrowolnego podporządkowania się tradycji i prze-
pisom walki. 

4. Reguła szacunku dla przeciwnika37. 
Wśród sportowców grupy docelowej osiedlowego klubu piłki 

nożnej zadano pytanie otwarte jak rozumieją regułę „gry fair play”. 
Poniższy wykres przedstawia udzielone odpowiedzi uczestników. 

 
Wykres 1. Rozumienie zasady „fair play” przez sportowców 

osiedlowego klubu piłki nożnej. Opracowanie własne. 
 
Jak widać na powyższym schemacie młodzi sportowcy zdają 

sobie sprawę z wartości związanych z zasadą „fair play” i w więk-
szości przypadków odpowiedzi pokrywają się z regułami zawartymi 
pod tym hasłem. Ważne jest również uświadomienie sportowcom nie 
tylko reguł, według których każdy sportowiec i człowiek powinien 
postępować. Trenerzy i zawodnicy muszą zdać sobie sprawę z tego, 
że pełnią istotną funkcję w wychowaniu społecznym. Pełnią oni 
ważne opcje społeczne, które zaliczane są do zawodów pożądanych, 
a osoby pełniące te role są specyficznego rodzaju autorytetem w 
oczach jednostek zainteresowanych tematyką sportową38. 

                                                 
37 A. Demel, A. Skład, Teoria wychowania fizycznego dla pedagogów, 

Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974 
38 Wyniki badań patrz: M. Jaworek, Sportowiec autorytetem w oczach 

młodego pokolenia, [w:] J. Zimny (red.), Autorytet wczoraj – dziś – jutro, 
Eikon Plus, Stalowa Wola 2014, s. 460. 
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Powiązanie ogólnych wartości sportu wraz z zasadą fair play i 
właściwym wychowaniem moralnym sportowca może przynieść 
zamierzone cel osiągnięcia poziomu mistrzowskiego połączonego z 
ciężką pracą i wysokim poziomem umiejętności technicznych w 
danej dyscyplinie.  

Niestety nie zawsze powyższe wartości i normy są spełnianie, 
nawet w tak profesjonalnej dziedzinie życia jaką jest sport wyczy-
nowy wkradają się dewiacje w postaci nieetycznych praktyk i stylów 
zarządzania aktywnością fizyczną w wadliwy sposób skierowany na 
wynik i osiąganie celu za wszelką cenę. Niestety nawet wśród za-
wodników będących na poziomie mistrzowskim dochodzi do nie-
etycznych praktyk w postaci dopingu czy „nieczystego grania”.  

 
Podsumowanie  
Sport to bardzo prężnie i sprawnie działająca sfera ludzkiego 

rozwoju, pamiętać jednak trzeba, żeby w danej dziedzinie wszystko 
działało poprawnie powinniśmy trzymać się zasad i kierować się 
zdrowym rozsądkiem. Wartości etyczne, jakie są wpajane od naj-
młodszych lat dzieciom są łatwe do zapamiętania i proste do zrozu-
mienia, jednak w życiu codziennym z upływem czasu nawet dorośli 
o nich zapominają. Można powiedzieć, że niektóre cele są nierealne 
a wręcz utopijne, ale warto się starać aby je realizować i do nich 
dążyć, bo jak stwierdził Pierre de Coubertin „W życiu ważny jest nie 
triumf lecz walka; istotną rzeczą jest nie zwyciężać, lecz umieć to-
czyć rycerski bój”.  

 
Streszczenie 
Niniejszy artykuł porusza kwestie wyznawanych wartości 

przez sportowców, trenerów oraz podstawowych idei, norm i zasad 
panujących w świecie sportu. Poruszone zostały najważniejsze nor-
my moralne, którymi powinna kierować się jednostka tak, aby panu-
jące wartości w danej grupie społecznej były respektowane i uzna-
wane za dobre w ogóle. Niestety sport tak jak każda inna dziedzina 
życia człowieka może ulegać dewiacją i odchyleniom od przysło-
wiowej normy. Dlatego ustanowione są wewnętrzne akty prawne 
oraz weryfikowane są czynności osób związanych z działalnością 
życia sportowego zawodników instytucje krajowe i ogólnoświatowe, 
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po to aby nie łamać uniwersalnych idei olimpijskich. Sport ma na 
celu nie tylko rozwój jednostki w sferze fizycznej ale również od-
grywa on bardzo dużą rolę w obrębie progresu psychicznego, inte-
lektualnego, poznawczego, społecznego oraz wolicjonalno-
emocjonalnego.  

Słowa kluczowe: wartość, etyka, moralność, zasady, fair play, 
postawa, sportowiec, zawodnik, trener, sport 

 
Abstract 
"Higher, faster, stronger" - the values in the life of an athlete 
This article addresses the issues of fundamental values by ath-

letes, coaches, and basic ideas, norms and rules prevailing in the 
world of sports. Subjects were the most important moral norms 
which should guide the unit so that the prevailing values in a given 
social group are respected and considered good at all. Unfortunately 
sport like any other area of human life may be subject to deviation 
and standard waste of the proverbial. Thus are established internal 
legal acts and activities of persons are verified relating to the activi-
ties of life sports athletes, national and global institutions, in order 
not to violate the universal idea of games. Sport is not only an indi-
vidual in the physical realm but also plays a very important role in 
the progress bar within the mental, intellectual, cognitive, social and 
emotional. 

Key words: value, ethics, morality, rules, fair play, attitude, 
athletic, athlete, coach, sports 
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Anna Bernacka (UWM) 
 
Nauczyciel – wartość, kompetencja, osobowość, powinność.  

Obraz współczesnego nauczyciela 
 

Wprowadzenie  
Rozwój szkolnictwa staje sie coraz bardziej istotnym ogniwem 

postępu społecznego. „Wzrasta rola wiedzy naukowej w życiu prak-
tycznym i wzrasta społeczna rola oświaty (…), zmieniają się przy 
tym zasadniczo zadania, jakie stawia się przed szkolnictwem”1. W 
szczególności jednak zmieniają się zadania stawiane nauczycielowi. 
Przed współczesnym nauczycielem stawiane są wciąż nowe wyzwa-
nia, którym niestety nie każdy jest w stanie podołać. Szkoła wciąż 
ulega przekształceniom, wciąż się zmienia, modyfikuje. Nauczyciel, 
jako jednostka budująca szkołę musi się do owego stanu odpowied-
nio przystosować i zaakceptować dane zmiany.  

 
1. Powinności nauczyciela  
Krystyna Najder-Stefaniak w dziele „O powinnościach na-

uczyciela. Wprowadzenie do refleksji etycznej” poświęca całą część 
drugą zadaniom nauczyciela. „Zadanie, którego realizacji oczekuje 
się współcześnie od nauczyciela, można sprowadzić do trzech pod-
stawowych wymogów: udostępniać prawdę, uczyć dobra, przygoto-
wywać do twórczego i odpowiedzialnego bycia. Realizacja każdego 
z tych wymogów, jeżeli podejmujemy się jej w pełni świadomie, to 
znaczy zdając sobie sprawę z trudności i konsekwencji, potrzebuje 
uwzględnienia kontekstu aksjologicznego i etycznego”2.  

Nauczyciel za pierwszy obowiązek powinien sobie poczyty-
wać stałe pogłębianie swojego kwantum wiedzy i umiejętności3. Dla 
początkującego nauczyciela ważne jest zdobywanie i weryfikowanie 
wiedzy od innych pedagogów, a następnie umiejętne wykorzystanie 

                                                 
1 T. Malinowski, Nauczyciel i społeczeństwo, Warszawa 1968, s. 7 
2 K. Najder-Stefaniak, O powinności nauczyciela. Wprowadzenie do re-

fleksji etycznej, Warszawa 2007, s. 47 
3 G. Piramowicz, Powinności nauczyciela, Warszawa 1988, s. 42 
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jej w praktyce. Obiektywne uwagi innych mogą pomóc nauczycie-
lowi w pracy z uczniami.  

„Z istoty zawodu nauczycielskiego wypływają wobec nauczy-
ciela wysokie wymagania dotyczące jego wykształcenia i kultury 
umysłowej. Wymagania te dają się sprowadzić do trzech głównych: 
po pierwsze, nauczyciel powinien wiedzieć dużo, zwłaszcza o czło-
wieku i jego rozwoju, a tym samym też o społeczeństwie. Po drugie, 
nauczyciel powinien mieć gruntownie opanowaną tę dziedzinę nauki, 
która jest przedmiotem nauczanym przez niego w szkole, przy czym 
gruntowne opanowanie jednej z nauk podstawowych wiąże się z 
przyswojeniem podstaw nauk pokrewnych. Wreszcie, po trzecie, 
wiedza nauczyciela nie może być rozproszona, lecz powinna stano-
wić określoną całość, to znaczy musi być uporządkowana w systemie 
logicznie spójnym”4. 

Piramowicz podkreśla, iż nauczyciel musi bardzo starannie 
przygotowywać się do zajęć. Ma on za zadanie rzetelnie się przygo-
tować do lekcji, przemyśleć i zrozumieć dany materiał, który musi 
dzieciom przekazać. W trakcie prowadzenia danych zajęć pedagog 
musi prezentować dany materiał zgodnie z tempem przyswajania 
sobie wiedzy przez ucznia. Nie może ani za szybko ani też za wolno 
mówić. Dzieci muszą czuć się dobrze podczas lekcji, a nauczyciel 
musi dać im swobodę do zadawania pytań i prawienia uwag. Na-
uczyciel musi odpowiadać na pytania ucznia rzetelnie i zgodnie z 
prawdą. Musi być uczciwy wobec uczniów. Ważne jest to, aby nie 
przekłamywał faktów. Pedagog musi poprawnie odpowiadać na py-
tania, a jeśli nie zna odpowiedzi na dane pytanie, wprost to zakomu-
nikować. Nauczyciel też jest człowiekiem i ma prawo czegoś nie 
wiedzieć. Dobry nauczyciel powinien angażować w proces naucza-
nia i wychowania wszystkie siły swej osobowości. „Ważne są uczu-
cia. Uczucia do dzieci stanowią bardzo często inspirację dla chłod-
nego rozumu w szukaniu najlepszych, najatrakcyjniejszych form 
przekazu i sposobów postępowania w procesie nauczania i wycho-
wania. Decydują o ukształtowaniu się w nauczycielu zdolności zjed-
nywania sobie ufności i miłości dzieci”5. Dziecko jest bardzo wraż-

                                                 
4 T. Malinowski, Nauczyciel… op. cit., s. 9-10 
5 G. Piramowicz, Powinności… op. cit., s. 43 
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liwe na sygnały pośrednie wysyłane przez nauczyciela, odbiera 
uczucia i w odpowiedni sposób na nie reaguje. Piramowicz wymagał 
od nauczyciela współpracy z domem rodzicielskim. Pedagog musi 
informować rodziców o wszystkim, co dotyczy ucznia w czasie, gdy 
przebywa w szkole, jeśli oczywiście zajdzie taka potrzeba. Ważny 
jest tutaj stan zdrowia i samopoczucie ucznia. Wszelkie niepożądane 
zachowania czy stany nauczyciel musi zgłosić rodzicom. Piramowicz 
pisze również, iż obowiązkiem nauczyciela jest odwiedzanie domów 
swoich uczniów. Podczas odwiedzin pedagog powinien wykazywać 
się przy tym tolerancją i kulturą. 

Aby pedagog specjalny mógł sprostać tak odpowiedzialnym i 
trudnym zadaniom związanym z swym zawodem musi mieć nie tyl-
ko dobre przygotowanie zawodowe - teoretyczne i praktyczne - ale 
musi to być człowiek, którego osobowość jest ukształtowana w spo-
sób szczególnie sprzyjający pełnieniu tych trudnych zadań6. A więc 
nauczyciel-wychowawca powinien posiadać pewne cechy osobowo-
ści, które dostosowane są do specyficznych zadań, jakie musi wyko-
nać. Doroszewska odnosi swoją myśl również do nauczycieli szkół 
masowych. „Rola nauczyciela-wychowawcy jest tu szczególne pod-
kreślona w stosunku do roli nauczyciela szkół normalnych. Wśród 
tych ostatnich, bowiem (zwłaszcza nauczycieli szkół dla młodzieży 
starszej czy nawet dorosłych) bywają i tacy, którzy swą pracę na-
uczycielską nieraz traktują wycinkowo (np. uznając za swoje zadanie 
jedynie wyuczenie w starszych klasach jakiegoś fragmentu wiedzy, 
np. matematycznej, nie poczuwając się do obowiązku wychowania 
swych słuchaczy, z którymi zresztą mają przelotny kontakt”7. Peda-
gog specjalny nie musi obawiać się pomylenia tych zadań, czy 
opuszczenia jakiejś zadania, ponieważ w jego zawodzie zawsze bę-
dzie miał do czynienia z wychowaniem uczniów. 

Powinności nauczyciela artykułowane są również w przepisach 
prawa oświatowego. W rozdziale drugim Ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 roku (Karta Nauczyciela) wymienione zostały obowiązki na-
uczyciela. Oto one: „Nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizo-
wać podstawowe funkcje szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i 

                                                 
6 J. Doroszewska, Pedagogika specjalna, Wrocław 1981, s. 704 
7 Tamże, s. 705 
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opiekuńczą; dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej. 
Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w 
umiłowaniu Ojczyzny; w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospoli-
tej Polskiej; w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, 
sprawiedliwości społecznej i szacunku dla pracy; dbać o kształtowa-
nie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras 
i światopoglądów”8. 

 
2. Kompetencje nauczyciela  
Termin kompetencja pojawił się w języku psychologicznym i 

pedagogicznym w latach 80 XX wieku. Bardzo szybko zaczął być 
używany w odniesieniu do sprawności i profesjonalizmu, w tym 
także nauczycielskiego. Istotną cechą kompetencji jest to, że są one 
nabywane, można je, zatem traktować, jako rezultat procesu uczenia 
się. Być kompetentnym, to w pierwszym rzędzie być odpowiednio 
przygotowanym do sprawnego działania, najczęściej łączonego z 
wykonywaniem jakiegoś zawodu”9. Każdy nauczyciel powinien być 
osobą kompetentną, a kompetencje powinien nabywać już w trakcie 
studiów. Do nauczania nie wystarczy tylko zasób wiedzy teoretycz-
nej, ale również wartości, jakie wyznaje nauczyciel oraz umiejętność 
przekazywania wiedzy nabytej w toku edukacji. Wartości są na tyle 
ważne, iż decydują o tym jak pedagog swoim postępowaniem i za-
chowaniem będzie wpływał na dzieci. Wszystkie te czynniki jak i 
wiele innych mają ogromny wpływ na rozwój dziecka.  

W. Strykowski wyróżnia kilka obszarów kompetencji. Są to:  
- kompetencje merytoryczne (rzeczowe), 
- kompetencje psychologiczno-pedagogiczne, 
- kompetencje diagnostyczne,  
- kompetencje w dziedzinie planowania i projektowania (dzia-

łalności dydaktycznej i wychowawczej),  

                                                 
8 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku, Karta Nauczyciela, 

http//www.prawo.vulcan.edu.pl 
9 Z. Bartkowicz, Nauczyciel kompetentny w perspektywie deontologicz-

nej [w:] Z. Bartkowicz, M. Kowaluk, M. Samujło (red), Nauczyciel kompe-
tentny. Teraźniejszość, a przyszłość, Lublin 2007, s. 28 - 29 
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- kompetencje dydaktyczno– metodyczne,  
- kompetencje komunikacyjne,  
- kompetencje medialne i techniczne,  
- kompetencje związane z kontrolą i oceną osiągnięć uczniów 

oraz jakościowym pomiarem pracy szkół,  
- kompetencje dotyczące projektowania i oceny programów i 

podręczników szkolnych; 
- kompetencje autoedukacyjne, związane z rozwojem zawo-

dowym10. 
S. Dylak natomiast podjął ciekawą próbę klasyfikacji kompe-

tencji. Wyodrębnił następujące kompetencje:  
- kompetencje bazowe, pozwalające nauczycielowi na poro-

zumiewanie się z dziećmi, współpracownikami, rodzicami, na przy-
swojenie i przestrzeganie zasad etycznych, społecznych;  

- kompetencje konieczne, umożliwiające skuteczne i konstruk-
tywne wypełnianie przez nauczyciela jego zadań (kompetencjom 
tym autor poświęca najwięcej uwagi, a w ich obrębie wyróżnia kom-
petencje interpretacyjne, autokreacyjne i realizacyjne);  

- kompetencje pożądane, czyli te, które nie są niezbędne, ale 
mogą pomóc w realizacji zawodu nauczyciela, na przykład zaintere-
sowania i umiejętności związane ze sportem, turystyką, sztuką11. 

Kolejnym bardzo interesującym podziałem kompetencji są 
kompetencje ujęte w projekcie zestawu standardów kompetencji 
zawodowych nauczyciela, które zostały przyjęte na posiedzeniu Ko-
mitetu Nauk Pedagogicznych PAN w dniu 13 listopada 1997 roku. 
Do tych kompetencji zaliczamy:  

- kompetencje prakseologiczne,  
- kompetencje komunikacyjne,  
- kompetencje współdziałania,  
- kompetencje kreatywne,  
- kompetencje informatyczne, 
- kompetencje moralne12. 

                                                 
10 Tamże, s. 29-30 
11 T. Lewandowska – Kidoń, Kompetencje nauczycieli szkoły współcze-

snej [w:] Z. Bartkowicz, M. Kowaluk, M Samujło (red), Nauczyciel kompe-
tentny. Teraźniejszość, a przyszłość, Lublin 2007, s. 185 
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Szczegółowo omówione zostaną wyróżnione kompetencje W. 
Strykowskiego. Kompetencje merytoryczne dotyczą samego przed-
miotu nauczania, czyli odwołują się do wiedzy z danej specjalizacji, 
jaką posiada nauczyciel. Pedagog musi posiadać odpowiednią wie-
dzę i umiejętności z wykładanego przedmiotu. Jest to rzecz naturalna 
jednak oprócz tego musi jeszcze zaprezentować ją tak, aby dzieci 
przyswoiły sobie materiał i poukładały go w umyśle w pewien sche-
mat myślowy. Kompetencje merytoryczne wiążą się ściśle z kompe-
tencjami samokształceniowymi. Aby nauczyciel posiadał zasób wie-
dzy ze swojego obszaru kształcenia, musi nabyć tę wiedzę, a więc 
samokształcić się i samorealizować. Pedagog powinien wciąż rozsze-
rzać swoją wiedzę przedmiotową o zagadnienia z innych dziedzin. 
„(…) dynamiczny rozwój wiedzy w poszczególnych dziedzinach 
wymaga ciągłego aktualizowania i selekcjonowania. Bardzo łatwo 
stać się <<wtórnym analfabetą>> w swojej dziedzinie, kiedy przeka-
zujemy wiedzę nieaktualną, nieuwzględniającą najnowszych odkryć 
naukowych”13. Zbyt rozległa wiedza przekazywana uczniom jest 
szkodliwa tak samo jak jej ograniczenie. Nauczyciel musi przekazy-
wać wychowankom taką partię wiadomości, aby mogli oni zweryfi-
kować ją i uporządkować. 

Kolejnym obszarem kompetencji współczesnego nauczyciela 
są kompetencje psychologiczno-pedagogiczne. Nauczyciel musi 
zdobyć wiedzę z zakresu psychologii, a także umiejętnie ją wykorzy-
stać w pracy z dziecmi. Wiedza psychologiczna potrzebna jest rów-
nież w tworzeniu procesu kształcenia i wychowania w szkole. W 
szczególności wiadomości z zakresu psychologii rozwojowej mają 
kluczowe znaczenie. Nauczyciel musi dobrze poznać etapy rozwoju 
poznawczego dziecka tak, aby mógł dostosować program nauczania 
do jego możliwości i predyspozycji. Wiedza z zakresu tych kompe-
tencji jest bardzo obszerna i trudno ją jednoznacznie określić14. 

Kompetencje diagnostyczne związane są z poznawaniem 
uczniów i ich środowiska. Nauczyciel musi dobrze poznać ucznia, 

                                                                                                        
12 Tamże, s. 187 
13 W. Strykowski, J. Strykowska, J. Pielachowski, Kompetencje na-

uczyciela szkoły współczesnej, Poznań 2003, s. 25 
14 Tamże, s. 25 
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aby mógł poddać go procesowi nauczania. Kompetencje te dotyczą 
tego, co badamy oraz w jaki sposób. „Przedmiotem badania są, więc 
cechy rozwojowe ucznia, jak i jego cechy indywidualne, do których 
należą: inteligencja, zainteresowania, styl poznawczy, poziom aspi-
racji, motywy uczenia się. Obok cech rozwojowych i indywidual-
nych uczniów konieczne jest również poznanie ich środowiska spo-
łeczno-wychowawczego, zwłaszcza rodziny i grupy rówieśniczej”15. 

Kompetencje w dziedzinie planowania i projektowania są klu-
czowym elementem w działalności dydaktycznej i wychowawczej 
nauczyciela. Opracowanie różnych projektów, planów i programów 
należy do głównych zadań nauczyciela. Planowanie i projektowanie 
zajęć szkolnych jest, więc bardzo ważne i ma istotny wpływ na efek-
tywność pracy szkoły. 

Kompetencje dydaktyczno - metodyczne tworzą wiedza na te-
mat zasad i metod realizacji procesu kształcenia. „W świetle najnow-
szych koncepcji edukacyjnych definiujemy proces kształcenia, jako 
zespół czynności nauczyciela i uczniów, w którym nauczyciel przede 
wszystkim stwarza warunki do samodzielnego zdobywania wiedzy 
przez uczniów oraz uruchamiania różnego rodzaju aktywności. Pro-
ces nauczania-uczenia się zapewnia tym lepsze efekty, w im więk-
szym stopniu nauczyciele respektują określone prawidłowości przy-
swajania wiedzy i umiejętności. Prawidłowości, według których 
przebiega ten proces kształcenia, i wynikające z nich dyrektywy 
kierowane pod adresem nauczyciela i uczniów nazywamy zasadami 
kształcenia”16. 

Kompetencje komunikacyjne to wiedza z zakresu komuniko-
wania się, a także nadawania i odbierania określonych komunikatów. 
Informacje te przekazywane są bardzo dynamicznie. Zawierają one 
określoną treść i określają charakter relacji między osobami, które w 
danym momencie się komunikują. Komunikacja w szkole to poro-
zumiewanie się nauczycieli z uczniami, innymi nauczycielami i pra-
cownikami oraz rodzicami17. 

                                                 
15 Tamże, s. 26  
16 Tamże, s. 27-28 
17 Tamże, s. 27-28 
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Kompetencje medialne i techniczne związane są z tworzeniem 
warsztatu pracy własnej i ucznia. Do pożądanych kompetencji na-
uczyciela z tego zakresu można zaliczyć: rozeznanie w zasobach 
medialnych związanych z realizowanym przedmiotem, blokiem 
przedmiotowym; umiejętność dokonywania analizy i oceny meryto-
rycznej i pedagogicznej istniejących zasobów medialnych; umiejęt-
ność wyznaczenia mediom odpowiedniego zadania w procesie 
kształcenia i wychowania, adekwatnie do ich właściwości i możli-
wości; posiadanie podstawowych umiejętności obsługi urządzeń 
medialnych; znajomość podstawowych zasad ergonomii pracy z 
mediami w warunkach szkolnych; a także przygotowanie do usta-
wicznego unowocześniania własnego i uczniowskiego warsztatu 
pracy18. Nauczyciel musi stworzyć uczniowi taką atmosferę i warun-
ki, aby mógł on samodzielnie pochłaniać wiedzę. Kompetentny na-
uczyciel aranżując pracę uczniów powinien oprzeć się na koncepcji 
kształcenia multimedialnego, które polega na wykorzystywaniu no-
woczesnych pomocy i środków dydaktycznych. 

Kompetencje związane z kontrolą i oceną osiągnięć uczniów 
oraz jakościowym pomiarem pracy szkoły Niemierko określa mia-
nem kompetencji w zakresie diagnozy edukacyjnej. Ocenienie i kon-
trolowanie jest dla nauczyciela momentem bardzo trudnym. Sytuacje 
z tym związane są niekiedy przykre, stresujące i niesprawiedliwe. 
We współczesnej szkole ocenianie uczniów zostało znacznie rozsze-
rzone. Wprowadza się mierzenie, jakości pracy szkoły, które reali-
zowane jest najczęściej przez nadzór pedagogiczny19. 

Kompetencje dotyczące projektowania i oceny programów 
oraz podręczników szkolnych są kolejnymi bardzo ważnymi we 
współczesnej szkole kompetencjami. „Reforma systemu edukacji 
stwarza nauczycielom nowe szanse i daje nowe uprawnienia w za-
kresie projektowania oraz oceny programów szkolnych, podręczni-
ków i środków dydaktycznych. Te interesujące dla nauczyciela prace 
                                                 

18 I. Nowakowska - Buryła, Kompetencje nauczyciela a rozwijanie sa-
modzielności poznawczej uczniów [w:] Z. Bartkowicz, M. Kowaluk, M. 
Samujło (red), Nauczyciel kompetentny. Teraźniejszość, a przyszłość, Lu-
blin 2007, s. 128 

19 W. Strykowski, J. Strykowska, J. Pielachowski, Kompetencje na-
uczyciela… op. cit. Poznań 2003, s. 30 
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twórcze wymagają nowych kompetencji o charakterze projektowym 
i oceniającym”20. Nauczyciele muszą wykazać się własną inicjatywą 
w zdobywaniu umiejętności i wiedzy w zakresie tych kompetencji, 
gdyż dotychczasowe plany studiów kształcenia nie zawierały treści, 
które umożliwiłyby ich doskonalenie. Stwarza to szanse dla nauczy-
cieli ambitnych i utalentowanych, którzy mogą wykazać się swoją 
kreatywnością i innowacyjnością.  

Kompetencje autoedukacyjne zwane także samokształcenio-
wymi dotyczą rozwoju zawodowego nauczyciela. Pedagog musi 
nieustannie pracować nad sobą, swoją osobowością, musi rozwijać 
umiejętności zawodowe oraz samokształcenie i doskonalenie. Kre-
atywny nauczyciel, taki, który wciąż się kształci lepiej zrozumie 
potrzeby ucznia i w bardziej adekwatny sposób je zaspokoi. Nauczy-
ciel współodpowiedzialny jest za wyniki w nauce ucznia. To, w jaki 
sposób przekazuje wiedzę, jak to czyni, jakimi metodami, świadczy 
o późniejszych wynikach21. 

Na szczególną uwagę zasługują kompetencje, które dotyczą 
nauczyciela pracującego z uczniami niepełnosprawnymi intelektual-
nie. „A. Maciarz sugeruje, by nauczyciel podejmujący taką prace 
posiadał: odpowiedni zasób wiedzy z nauk, którym przedmiotem jest 
rozwój, wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży niepełnospraw-
nej; odpowiedni zasób umiejętności pełnienia opieki, wychowania 
nauczania dzieci i młodzieży, w tym także posiadania umiejętności 
specjalnych, niezbędnych w pracy z daną kategorią osób niepełno-
sprawnych; pozytywne postawy emocjonalne wobec dzieci i mło-
dzieży, wrażliwość na ich potrzeby rozwojowe oraz skłonność do 
zaspokajania tych potrzeb; przekonanie o wartości integracyjnego 
wychowania i nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”22. 

Omówione zostaną kompetencje wcześniej już przedstawione, 
a mianowicie kompetencje przyjęte na posiedzeniu Komitetu Nauk 
Pedagogicznych PAN z 1997 roku. Owe kompetencje odgrywają 
                                                 

20 Tamże, s. 30 
21 Tamże,s. 30 
22 A. Zamkowska, Kompetencje nauczyciela wymagane w pracy z 

uczniem z upośledzeniem umysłowym w procesie edukacji inkluzyjnej [w:] 
Z. Palak, A. Bujnowska (red), Kompetencje pedagoga specjalnego. Aktual-
ne wyzwania teorii i praktyki, Lublin 2008, s. 80  
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kluczową role w procesie edukacji osób z niepełnosprawnością. Pe-
dagog musi posiadać odpowiednie umiejętności, kompetencje, które 
jeszcze większą wagę nabierają w edukacji specjalnej. „W opraco-
waniach wyszczególnia się następujące umiejętności, którymi powi-
nien wykazać się dobry pedagog: umiejętności diagnozy edukacyjnej 
w zakresie potrzeb i oczekiwań uczniów, umiejętności planowania 
pracy, umiejętność właściwej organizacji procesu uczenia się, umie-
jętność ewaluacji pracy i samooceny oraz autorefleksji, włączanie 
umiejętności kluczowych w proces edukacji”23. Wszystkie te umie-
jętności muszą zostać włączone w prace pedagoga specjalnego. M. 
Kocuj podkreśla specyfikę ostatniej umiejętności, jaką jest włączanie 
umiejętności kluczowych w proces edukacji. Za kompetencje włą-
czania umiejętności kluczowych w proces edukacji uważa się: pla-
nowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się, skuteczne 
komunikowanie się w różnych sytuacjach, efektywne współdziałanie 
w zespole, rozwiązywanie problemów w sposób twórczy oraz 
sprawne posługiwanie się technologią informacyjną24. Te właśnie 
sfery aktywności są najmniej wypracowane i utrwalone u ucznia z 
niepełnosprawnością intelektualną. Pedagog powinien ukierunko-
wywać ucznia tak, aby wykazywał on chęć działania i współdziała-
nia z innymi. Każda świadomie podjęta aktywność ma swój cel. Pe-
dagog może delikatnie biorąc pod uwagę zainteresowania ucznia, 
wspomagać go w dążeniu do celu. Niewątpliwie, więc kompetencje 
komunikacyjne pedagoga specjalnego są niesłychanie ważne w inte-
rakcjach z uczniami. „Celem kompetencji komunikacyjnych nauczy-
ciela jest koordynacja zachowań instrumentalnych osób podejmują-
cych aktywność komunikacyjną. Intencją jest wzajemne oddziały-
wanie przez nawyki werbalne i pozawerbalne”25. Nauczyciel musi 
odpowiednio komunikować się z uczniem, aby wypracować sobie 
miano autorytetu. U pedagoga specjalnego kompetencje komunika-
                                                 

23 M. Kocuj, Pedagog specjalny we współczesnej rzeczywistości eduka-
cyjnej [w:] P. Majewicz i A. Mikrut (red), Kompetencje pedagoga w kontek-
ście teorii i praktyki, Gliwice – Kraków 2008, s. 100 

24 Tamże, s. 100 
25 M. Chodorowska-Chromiec, Kompetencje komunikacyjne nauczycie-

la w pracy z uczniem [w:]  Z. Bartkowicz, M. Kowaluk, M. Samujło (red), 
Nauczyciel kompetentny. Teraźniejszość, a przyszłość, Lublin 2007, s. 113 
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cyjne powinny być bardziej rozwinięte albowiem pracuje on z 
dziećmi, które nie zawsze chcą się komunikować, niekiedy nawet ta 
komunikacja jest niemożliwa. Nie mogą bądź nie chcą nawet komu-
nikować się werbalnie. Ich kontakt ogranicza się tylko niekiedy do 
sygnałów przesyłanych mimiką lub reakcją na dany bodziec. Z ko-
munikowaniem wiąże się nie tylko mowa, ale także gesty, mimika, 
akcentowanie słów, wyraz twarzy, postawa ciała. Czasami uczniowie 
nie potrafią trafnie ocenić sytuacji i wiążą się z tym nieporozumie-
nia. Nauczyciel powinien zdawać sobie sprawę z tego, że do dzieci z 
niepełnosprawnością powinien mówić bezpośrednio i jasno stawiać 
sprawę. 

Kolejnymi istotnymi kompetencjami są kompetencje kreatyw-
ne, które również są bardzo ważne w pracy z dziećmi z niepełno-
sprawnością intelektualną. Krótko zostały one scharakteryzowane 
wcześniej jednak zasługują one na większą uwagę. „Doskonalenie 
nauczycieli stymuluje ich rozwój zawodowy, usprawnia warsztat 
pracy, daje osobistą satysfakcję, poprawia relacje w środowisku 
szkolnym, przyczynia się do profesjonalizmu czy wręcz mistrzostwa 
zawodowego”26. Pedagog powinien się dokształcać w swoim zawo-
dzie, a w szczególności pedagog specjalny, na ramionach, którego 
spoczywa rozwój dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, jego 
sukcesy w życiu szkolnym, a także porażki. Pedagog specjalny ma, 
więc za zadanie nie tylko przekazać wiedze dzieciom, ale także 
przekazać ją tak, aby one sobie tę wiedze utrwaliły i odpowiednio 
wykorzystały w przyszłości. To niebywale trudne zadanie, zważyw-
szy na ograniczenia i trudności, które wiążą się z niepełnosprawno-
ścią. Pedagog musi się doszkalać także po to, aby uniknąć sytuacji 
gdzie może nieświadomie przekazać uczniom nieaktualne bądź nie-
prawidłowe informacje. Aby uczyć dzieci jak samodzielnie zdoby-
wać wiedzę, jak być ambitnym i dążyć do wyznaczonych celów, 
musi sam tą umiejętność posiadać.  

Kompetencje moralne natomiast są najważniejszymi kompe-
tencjami nauczyciela. Nauczyciel sam w sobie, jako osoba, która 
żyje w społeczeństwie, wchodzi w interakcje z innymi z pewnością 
powinien żyć moralnie. Osoba niewyznająca i niestosująca się do 

                                                 
26 T. Lewandowska - Kidoń, Kompetencje... op. cit., s. 192 
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zasad etycznych i moralnych nie ma prawa być pedagogiem. Nie 
może ona dawać złego przykładu podopiecznym, tym bardziej, że 
powinna ona być autorytetem, kimś wartym naśladowania. To wielki 
zaszczyt być autorytetem dla kogoś, jednak na ten zaszczyt ciężko 
zapracować, to nie jest łatwe zadanie i wymaga wielkiego poświęce-
nia. Nauczyciel jest osobowością dojrzałą emocjonalnie, zdolną do 
prowadzenia refleksji moralnej. Jest „głównym interpretatorem 
skomplikowanych zjawisk współczesnego świata (i własnego kraju), 
głównym doradcą w dokonywaniu wyboru między tym, co ważne, 
co prawdziwe, co realne w tej wielości zdarzeń, jakie otaczają 
uczniów (…) „Pedagog jest przewodnikiem, który zapoznaje dziecko 
z nowymi wartościami moralnymi i etycznymi i udoskonala te już 
nabyte. Prowadzi ucznia tak, aby nie zbłądził w swej podróży i aby 
dotarł do celu, jakim jest moralne i etyczne życie w społeczeństwie. 
W związku z tym nauczyciel powinien już podczas swojego kształ-
cenia na studiach zapoznawać się wartościami, które nie posiada, a 
utrwalać te, które już posiada, tak, aby mógł już od początku swojej 
kariery przekazywać i pielęgnować je w uczniach. 

Bardzo ważnym aspektem w pracy pedagoga specjalnego jest 
umiejętność współdziałania. „Nauczyciel współpracujący z uczniami 
to ten, który między innymi potrafi nawiązać kontakt z wychowan-
kiem, motywować go do współpracy z innymi, umie organizować 
sytuacje wychowawcze wyzwalające uczniów chęć wspólnego dzia-
łania, posiada umiejętność integrowania grupy oraz rozwiązywania 
konfliktów przez negocjacje i mediacje, jednym słowem potrafi sam 
współpracować z uczniami przy opracowaniu, realizacji i ocenie 
procesu dydaktyczno – wychowawczego i umie nauczyć tego swoich 
podopiecznych, traktuje ich podmiotowo”27. Pedagog specjalny musi 
od samego początku swojej pracy rozwijać te wszystkie umiejętności 
poprzez wchodzenie w interakcje i komunikowanie się z innymi 
nauczycielami, pracownikami, rodzicami.  

Na uwagę zasługują również kompetencje informatyczne pe-
dagoga specjalnego. ”Współczesne programy nauczania zakładają 
stały kontakt uczniów z komputerem ( technologia informacyjną) w 

                                                 
27 T. Lewandowska – Kidoń, Kompetencje… op. cit., s. 192 
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szkole”28. Pedagog powinien posiadać odpowiednie przygotowanie 
informatyczne. Dotyczy to głównie pracy z komputerem, jak i rów-
nież korzystania z informacji zawartych w internecie. Nauczyciele 
bardzo rzadko wykorzystują komputer, jako środek dydaktyczny w 
pracy z uczniami, w szczególności z uczniami niepełnosprawnymi. 
Najczęściej korzystają z gotowych kart pracy umieszczanych w róż-
nych książkach. Nie wykazują tym samym własnej inicjatywy two-
rzenia różnego rodzaju ćwiczeń i zabaw dla dzieci. Bardzo rzadko 
również prezentują treści dydaktyczne za pomocą komputera. 
Uczniowie, szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną są naj-
częściej znudzeni monotonną lekcją, nie skupiają uwagi na tym, co 
nauczyciel mówi. Lekcje, na których nauczyciel prezentuje obrazo-
wo zjawiska bądź rzeczy jest ciekawsza. Często nauczyciele wzbo-
gacają lekcje filmikami dotyczącymi danego tematu. To również 
wpływa na efektywność pracy nauczycielskiej.  

   
3. Osobowość nauczyciela 
Osobowość pedagoga jest podstawowym składnikiem kwalifi-

kacji w zawodzie nauczyciela. Na całokształt osobowości składa się 
wiele cech i predyspozycji, którymi nauczyciel musi się wykazywać 
w toku swojej pracy. „Stąd też od nauczycieli wymaga się więcej niż 
od przedstawicieli innych zawodów. Oczekuje się od nich przede 
wszystkim wysokich kwalifikacji oraz kompetencji. Pierwsze z nich, 
czyli kwalifikacje, są konstruowane przez wiedzę, umiejętności oraz 
cechy psychofizyczne, na które składają się: cechy sensomotoryczne, 
zdolności i cechy osobowości uważane za kluczowe w zawodzie 
nauczyciela”29.  

Rozwój osobowości i predyspozycje nauczyciela nie są rzeczą 
prywatną. Od zachowania nauczyciela zależy tak naprawdę cały tok 
rozwoju dziecka. „Nauczyciel, przechodząc przez różne stadia roz-
woju według współczesnych teorii rozwoju, na przykład E. Eriksona, 
staje się osobą, nigdy ostatecznie nie kończąc i nie zamykając owego 

                                                 
28 Tamże, s. 195 
29 P. Majewicz, Pedagog specjalny - osobowość i możliwości jej for-

mowania [w:] P. Majewicz i A. Mikrut (red), Kompetencje pedagoga w 
kontekście teorii i praktyki edukacji specjalnej, Gliwice-Kraków 2008, s. 17 
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stawania się. Rozwój ten odbywa się dzięki doświadczeniu, które 
zgodnie z koncepcją dwóch racjonalności Roberta Kwaśnicy tworzy 
się w dwóch strefach znaczeń: w obszarze wiedzy praktyczno-
moralnej i w obszarze wiedzy technicznej”30.  

„Według S. Szumana osobowość doskonałego nauczyciela 
tworzą dwa elementy: pierwszym jest to, co nauczyciel wychowawca 
posiadł i ma do rozdania, drugim sposób rozdawania, zwłaszcza 
umiejętność oddziaływania na innych. Na temat pożądanych cech 
dobrego nauczyciela rozważania prowadził również St. Baley. Autor 
ten uważał, że najistotniejszą cechą osobowości nauczyciela jest 
zdatność wychowawcza, będąca swoistym zbiorem cech umożliwia-
jących wychowanie. Należą do nich między innymi przychylność dla 
wychowanków, rozumienie ich psychiki, potrzeba obcowania z 
ludźmi, cierpliwość, takt pedagogiczny, powinowactwo duchowe z 
dziećmi, respektowanie indywidualności, swoiste zdolności arty-
styczne”31.  

M. Grzegorzewska, która wniosła pokaźny wkład do polskiej 
myśli pedeutologicznej, pedagogowi poświęciła wiele publikacji. 
Niejednokrotnie podkreślała w nich znaczenie osobowości pedagoga 
specjalnego w pracy z niepełnosprawnymi uczniami. 

„(…) Maria Grzegorzewska w osobowości nauczyciela widzia-
ła główne źródło powodzenia pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. 
Za najważniejsze cechy osobowości pedagoga uznała miłość, do-
broć, życzliwość, wysokie morale, poczucie odpowiedzialności i 
wyzwalającą postawę, ale również wiarę w sens własnej pracy”32. 
Autorka podkreśla, iż przez uszczęśliwianie innych uszczęśliwiamy 
również siebie a dając z siebie jednocześnie zyskujemy. 

                                                 
30 E. Lemańska – Lewandowska, Osobowość współczesnego nauczycie-

la. Autorytet w świetle doświadczeń-raport z badań [w:] Zeszyty Naukowe 
Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 
Zeszyt 9, M. Nyczaj – Drąg, A. Olczak (red), W poszukiwaniu nowoczesnej 
szkoły, Kraków 2005, s. 187 - 188 

31 W. Strykowski, J. Strykowska, J. Pielachowski, Kompetencje …op. 
cit., s. 22 

32 A. Mikrut, Pedagog specjalny - osobowość i możliwości jej formo-
wania [w:] P. Majewicz i A. Mikrut (red), Kompetencje pedagoga w kon-
tekście teorii i praktyki edukacji specjalnej, Gliwice-Kraków 2008, s. 20 
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M. Grzegorzewska nie rozgranicza osobowości nauczyciela 
pracującego z dziećmi w normie intelektualnej oraz z dziećmi z nie-
pełnosprawnością. Jednak, cechy, które mają większe znaczenie dla 
pedagoga specjalnego, jak zauważył Kosakowski, bardziej akcentuje. 

J. Doroszewska w swoim dziele „Pedagogika specjalna” po-
święca w sumie dwa rozdziały na określenie osobowości pedagoga 
specjalnego, a mianowicie w kształceniu, dokształcaniu i doskonale-
niu zawodowym pedagogów specjalnych oraz w deontologii peda-
goga specjalnego”33.  

Cz. Kosakowski rozważając nad osobowością pedagoga spe-
cjalnego pisał: „Zastanawiając się nad wzorem osobowym pedagoga 
specjalnego, należy wziąć pod uwagę miedzy innymi: postęp nauki, 
dorobek pedagogiki specjalnej, przemiany społeczne, przemiany 
zachodzące w edukacji w ogóle oraz w kształceniu specjalnym oraz 
dotychczasowy dorobek pedeutologii specjalnej”34. Zmiany, jakie 
następują w pedagogice specjalnej, powinny stać się rozważaniami 
na temat osobowości pedagogów specjalnych. Nauczyciel – wycho-
wawca w szkole specjalnej musi możliwie najlepiej uczyć te dzieci - 
przekazywać im często specjalnymi metodami wiedzę o otaczającym 
świecie; wychowywać je – kształtować w nich właściwą postawę 
wobec siebie, innych ludzi ich wytworów i wobec otaczającego 
świata, przyrody ożywionej i nieożywionej; oddziaływać interwen-
cyjnie na te dzieci – zwalczając występujące u nich odchylenia 
ujemne i rozwijać odchylenia dodatnie, umożliwiające im w ten spo-
sób optymalny rozwój; opiekować się nimi, zapewniając im bezpie-
czeństwo i zaspokojenie potrzeb w stopniu sprzyjającym ich maksy-
malnemu rozwojowi i przygotowaniu do życia; organizować otacza-
jące je środowisko, ludzi i rzeczy, uzupełniać i przekształcać wystę-
pujące w nim oddziaływanie ujemne w dodatnie; uświadamiać spo-
łeczeństwo o istocie upośledzenia, roli profilaktyki i kształcenia spe-
cjalnego w procesie rozwiązywania tego problemu.  

Kirejczyk pisał: „wysoki poziom kompetencji naukowo - dy-
daktycznych, zaangażowanie społeczne, wysoka etyka zawodowa, a 

                                                 
33 J. Doroszewska, Pedagogika… op. cit., s. 695 
34 Cz. Kosakowski, Węzłowe… op. cit., s. 224 
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także warunki życia i pracy - to podstawowe czynniki określające 
sprawność zawodową nauczycieli"35.  

„H. Borzyszkowska sprowadziła cechy osobowości pedagoga 
specjalnego do trzech zasadniczych kategorii: umysłowości, moral-
ności oraz humanitaryzmu. Pierwsza z nich obejmuje takie właści-
wości nauczyciela - wychowawcy, jak: rozległa wiedza i doświad-
czenie pedagogiczne, bardzo dobra znajomość psychiki osób z nie-
pełnosprawnością oraz takt pedagogiczny. Do drugiej zalicza: opa-
nowanie, zrównoważenie, odpowiedzialność za swoją pracę, praco-
witość, obowiązkowość, systematyczność, prawdomówność, bezinte-
resowność oraz właściwą postawę osób z niepełnosprawnością. Na-
tomiast kategoria określana, jako humanizm społeczny obejmuje 
wysoką, jakość relacji w kontaktach pedagoga z dzieckiem36.  

 
Streszczenie 
Współczesny nauczyciel to nauczyciel innowacyjny, nauczy-

ciel kreatywny, nauczyciel wartościowy. Od nauczyciela wymaga się 
wiele. Dziś nie tylko powinien posiadać i przekazywać wiedzę teore-
tyczną. Nauczyciel powinien stale się dokształcać, doskonalić swe 
kompetencje, wzbogacać swój system wartości. Artykuł przedstawia 
wartościowego nauczyciela w świetle jego powinności, osobowości i 
kompetencji. Przedstawione zostały również rozważania na temat 
pedagoga specjalnego jako nauczyciela wartościowego. 

 
Summary 
A contemporary teacher is innovative teacher, creative teacher, 

reputable teacher. They require from the teacher a lot. Today he 
should not only have and hand the theoretical knowledge over. The 
teacher should constantly improve his skills, to improve one's com-
petence, to make one's system of values rich. The article is showing 
the reputable teacher in the light of his duty, the personality and 
competence. Dissertations were also presented about the special 
teacher as the reputable teacher. 

 

                                                 
35 Tamże, s. 228-229 
36 P. Majewicz, Pedagog specjalny… op. cit., s. 20 
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Paweł Łubiński (UWM) 

 
Aksjologiczne aspekty wychowania narodowego 

 
Wprowadzenie 
Większość procesów związanych z podejmowaniem nowych 

wyzwań na polu edukacji szkolnej, wychowawstwa, problemów 
dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, kwestii merytorycz-
nych, systemu oświaty czy szkolnictwa wyższego należy zakwalifi-
kować jako wyraz chęci zmiany stanu obecnego za pomocą modyfi-
kacji systemowych. Aksjologiczne aspekty wychowania i edukacji 
nierzadko są pomijane lub traktowane „po macoszemu”. Wynika to 
w dużej mierze z postępu technologicznego i cywilizacyjnego, po-
przez który takie elementy, jak: liczba, skala, pomiar, ocena, para-
metr, stopień zastępują coraz częściej rzeczywisty wymiar wartości 
współczesnego człowieka. Systemowość i swoista schematyczność 
w edukacji jest przez wielu teoretyków-pedagogów uznawana za 
przyczynę obniżenia się jakości kształcenia kolejnych pokoleń i in-
nych dysfunkcji oraz niedomagań polskiego (ale i europejskiego) 
szkolnictwa wszystkich szczebli. Zmiana myślenia kategoriami 
pragmatycznymi na myślenie w kategoriach aksjologicznych i od-
wrotnie (w praktyce chodzi tu o zmianę podejścia podkreślającego 
użyteczność i praktyczność kształcenia na podejście humanistyczno-
społeczne) jest również źródłem cyklicznych zmian systemowych 
kolejnych gabinetów rządowych zastanawiających się nad wyższo-
ścią bądź niższością kształcenia zawodowego nad ogólnym. Swoistą 
odpowiedzią na dylematy z tym związane może być koncepcja wy-
chowania narodowego zreorientowana i przedefiniowana na potrzeby 
współczesnej edukacji, wychowawstwa oraz innych aspektów peda-
gogicznych.  

 
1.  Potrzeba aksjologicznego podejścia do edukacji i 
wychowania 
O tym, że wartości są, a w zasadzie powinny być, nieodłącz-

nym elementem procesu nauczania, nikogo kto zajmuje się tematyką 
pedagogiczną, przekonywać nie trzeba. Problem pojawia się w mo-
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mencie wcielania w życie pewnych rozwiązań, które kwestie aksjo-
logiczno-etyczne spychają na dalszy plan – choćby wspominana 
wielokrotnie parametryzacja w kształceniu akademickim służąca 
potęgowaniu tzw. „wyścigu szczurów” oraz burzeniu prawidłowo 
rozwijających się relacji pomiędzy ludźmi, którzy w obliczu tego 
typu propozycji unowocześniania i skalowania systemu oceny (nie-
koniecznie) umiejętności stają się konkurentami. Dlatego też rola 
wartości szczególnie etycznych, które są przedmiotem zainteresowa-
nia w naukach humanistycznych, społecznych i teologicznych, jest 
niezwykle istotna dla egzystencji jednostek, jakości ich życia, relacji 
interpersonalnych, a także rozwoju każdej z osób wchodzących w 
skład grupy odpowiedzialnej za wychowanie i kształcenie, a więc 
uczniów, rodziców i nauczycieli-wychowawców1. Oczywiście kwe-
stią wartości w sensie ogólnym zajmuje się nauka zwana aksjologią, 
natomiast nauki szczegółowe podejmujące sprawy związane z warto-
ściowaniem określonych postaw zajmują się nimi w szczególny, 
charakterystyczny dla danej dziedziny sposób – doceniając rolę war-
tości w pedagogice, socjologii, politologii i innych dyscyplinach 
naukowych wchodzących w skład nauk humanistycznych i społecz-
nych. Jak podaje Władysław Cichoń: „Stosunek nauk humanistycz-
nych do aksjologii jest więc określony zależnością rzeczywistości 
humanistycznej od świata wartości. Jest to zależność wynikająca z 
nakładania się na siebie dziedzin badawczych obu tych grup dyscy-
plin. (…) na przykład humanistycznie zorientowana pedagogika, a 
tym samym humanistyczna teoria wychowania jest przedmiotowo 
zależna między innymi bezpośrednio od aksjologii moralnej (a więc 
pewnej aksjologii szczegółowej), pośrednio od aksjologii ogólnej (co 
wynika z zależności aksjologii szczegółowej od ogólnej) (…). Moż-
na tu zatem dostrzec, że każda nauka humanistyczna – podobnie jak 
pedagogika – wiąże się w swoich podstawach teoretycznych z aksjo-

                                                 
1 K. Denek, Wartości jako źródło edukacji, [w:] Dziecko w świecie warto-

ści. Część pierwsza: Aksjologiczne barwy dziecięcego świata, t. XIV, red. 
B. Dymara, Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 2003, s. 22.  
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logią”2. Wartości w pedagogice narodowej (o czym w dalszej części) 
stanowią kluczową dla zrozumienia jej specyfiki kwestię. 

Zastanawiając się nad rzeczywistym wymiarem znaczenia war-
tości w świecie pluralistycznego do nich podejścia oraz faktyczną ich 
rolą w naukowych dywagacjach przedstawicieli nauk humanistycz-
no-społecznych, należy zdaniem autora pochylić się nad sprecyzo-
waniem pewnego systemu wartości, który jest charakterystyczny dla 
środowiska szkolno-wychowawczego. Oczywiście w ramach jedne-
go systemu wartości (będącego zbiorem wartości powiązanych ze 
sobą różnymi logicznymi relacjami) występują elementy odnoszące 
się do celowości i oceny systemu (lub podsystemu) ze względu na 
funkcje i zadania, które winny wypełniać określone wartości. Jak 
podaje Janusz Sztumski, na danym systemie wartości oparta jest 
ideologia systemu, sankcjonująca jego hierarchię, uzasadniająca 
funkcjonujące w nim instytucje, zwyczaje i obyczaje oraz ich oddzia-
ływanie i określająca sposób myślenia, postawy i zachowania jedno-
stek i zbiorów tworzących na tej podstawie system społeczny. „Na 
istniejącym systemie wartości opiera się również morale systemu 
społecznego, czyli obowiązujące wzorce etyczne, a nawet estetyczne, 
bez których żaden system tego typu nie mógłby istnieć”3. Jeżeli pro-
ces wychowawczy i wszelkie czynności, które się z nim wiążą po-
traktować można jako pewien system, złożoną całość, to w kontek-
ście powyższego wywodu dojść można do ciekawych spostrzeżeń. 

W literaturze przedmiotu podkreśla się często zależność ide-
ałów wychowawczych i celów wychowania od konkretnej koncepcji 
wartości – zwłaszcza wartości moralnych (nierzadko także religij-
nych), fundamentalnych dla rozwoju osobowości ludzkiej. Ukierun-
kowanie działalności wychowawczej, u podstaw której leży wiedza z 
zakresu aksjologii, na formułowanie programów wychowawczych 
wskazuje właśnie na zależności zadań, celów i treści pedagogicznych 

                                                 
2 W. Cichoń, Wartości – człowiek – wychowanie. Zarys problematyki ak-

sjologiczno-wychowawczej, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
1996, s. 97-99. 

3 J. Sztumski, Jakie wartości powinna kształtować współczesna szkoła?, 
[w:] Świat wartości i wychowanie, red. W. Szewczuk, Wyd. Fundacja In-
nowacja, Warszawa 1996, s. 122-123. 
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od owej, przyjętej koncepcji4. O tym, że kategoryzacja wartości w 
kontekście wychowawczym jest pojęciem wieloaspektowym i wie-
lowymiarowym świadczy chociażby schemat Janusza Homplewicza 
dotyczący hierarchii i systemu wartości wychowania oraz etyki pe-
dagogicznej zaprezentowany przez Kazimierza Deneka5. Wspomnia-
na hierarchia opiera się na założeniu, iż to Bóg jest wzorem i funda-
mentem wychowawczych wartości transcendentnych (dziecięctwo 
Boże, wiara, nadzieja, miłość, czynienie dobra, postawa łączności z 
Bogiem), które uzupełniają się wzajemnie z naturalnymi wartościami 
wychowawczymi (człowiek i godność ludzka, dojrzałość intelektual-
na, dojrzałość emocjonalna, tolerancja). W ramach swoistych pod-
systemów wyróżnia się tu wewnętrzne, etyczne wartości wychowa-
nia, które dotyczą osobowości, wszechstronnego rozwoju oraz po-
stawy i czynów obejmujących miłość, dobroć, życzliwość, serdecz-
ność, wdzięczność, ufność, rozwagę, mądrość, dzielność, roztrop-
ność, sumienność, hojność, wspaniałomyślność, odwagę, cierpli-
wość, konsekwencję, stałość, pokorę, uczciwość i altruizm; oraz 
społeczne, etyczne wartości wychowania dotyczące rodziny (samo-
realizacji), współżycia (środowiska i wspólnoty) oraz zawodu (po-
wołania), które z kolei obejmują wychowanie, nauczanie, kształce-
nie, umiejętności dydaktyczne, przykład, kontaktowość, utrzymywa-
nie więzów, przyjaźń, koleżeństwo, solidarność, pomoc, służbę, fa-
chowość, powołanie, braterstwo i opiekę6. Pomimo znacznej rozpię-
tości aksjologicznej wyszczególnionej hierarchii, stanowi ona zda-
niem autora trafne odzwierciedlenie idealnego modelu systematyzu-
jącego wartości w zakresie zarówno poznawczym, jak i uniwersal-
nym. Przegląd wartości transcendentnych oraz naturalnych w świetle 
ich wymiaru wewnętrznego oraz społecznego daje odpowiedź na 
pytanie o źródła pożądanych postaw społecznych w kontekście wy-
chowawczym, nauczania i kształcenia, które wedle przedstawionej 
hierarchii rodzą się w rodzinie, wspólnocie (różnych jej rodzajach) i 

                                                 
4 W. Cichoń, Wartości – człowiek – wychowanie…, s. 103. 
5 K. Denek, Wartości jako źródło edukacji…, s. 27 za: J. Homplewicz, 

Etyka pedagogiczna, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1996. 
6 Zob. Ryc. 1. Hierarchia i system wartości wychowania i etyki pedago-

gicznej. K. Denek, Wartości jako źródło edukacji…, s. 27. 
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powołaniu zawodowym odpowiednich jednostek. Podejmowanie 
trudu wychowania i edukacji w duchu wartości często przedstawiane 
w literaturze przedmiotu (nawet tej czasowo odległej) świadczy o 
poziomie godności ludzkiej7, szacunku do siebie i innych ludzi. 

W kontekście aksjologicznego ujmowania procesów edukacyj-
no-wychowawczych należy rozróżnić, ale także na pewien sposób 
traktować łącznie, szerokie i wąskie rozumienie wychowania. Szero-
kie ujęcie wiąże się z wszelkimi oddziaływaniami na człowieka 
wpływającymi na poziom jego indywidualności, a wąskie – z zamie-
rzonym i świadomym oddziaływaniem na drugą osobę w celu wy-
chowawczym. Zarówno jednak szerokie, jak i węższe ujęcia teore-
tyczne tracą swe walory w momencie niedoceniania lub braku do-
strzeżenia faktu, iż samo wychowanie jest równoznaczne z procesem 
realizacji określonych wartości (szczególnie moralnych)8. Wartości 
te mają także trojakie znaczenie: po pierwsze – w znaczeniu zalet i 
wad człowieka umożliwiają bądź utrudniają określone moralnie po-
stępowanie (np. można na kimś polegać jeśli się wie, że dana osoba 
jest uczciwa); po drugie – w znaczeniu określonego czynu człowie-
ka, który to posiada własną kwalifikację moralną (np. nie każdy 
prawnik przestrzega na co dzień ustalonych przez siebie zasad); 
wreszcie po trzecie – w znaczeniu zespołu wartości osobowych jed-
nostki, jej aksjologicznej charakterystyki (np. wartości konstytuujące 
wewnętrzne „ja” danej osoby)9. M.in. dlatego tzw. „edukacja aksjo-
logiczna” skłania do przewartościowania i dostosowania treści dy-
daktycznych do określonych cech, czynów, postaw i indywidualizmu 
„odbiorcy” edukacji10. Wartości, które wiążą się z narodową myślą 
pedagogiczną (godność ludzka i obywatelska, przykład wychowaw-
cy i jego autorytet, przysposabianie podopiecznych do aktywnego 
działania, szacunek dla dokonań przodków i tradycji narodowej, 
związek współczesności z aktywizmem na rzecz przyszłości naro-
                                                 

7 Zob. E. A. Wesołowska, Wychowanie patriotyczne w szkole, Wyd. 
Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1988, s. 79. 

8 W. Cichoń, Wartości – człowiek – wychowanie…, s. 113, 119. 
9 Tamże, s. 119. 
10 Zob. J. Lipiec, Podstawy edukacji aksjologicznej czyli szkoła wobec 

wartości, [w:] Świat wartości i wychowanie, red. W. Szewczuk, Wyd. Fun-
dacja Innowacja, Warszawa 1996, s. 319. 
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du)11 są również nieodzownym elementem hierarchicznego układu 
wartości społecznych przekazywanych w rodzinie i najbliższym 
otoczeniu. Wartości te zbliżają pokolenia, za ich pośrednictwem 
dokonywane są określone wybory i podejmowane decyzje, wreszcie 
dzięki nim i na ich podstawie uczniowie projektują własne postawy i 
przekonania12. Kluczową w tym procesie rolę może odegrać kompe-
tentny nauczyciel, który powinien mieć swoistą autonomię w kwe-
stiach aksjologiczno-wychowawczych. Warto w tym kontekście 
posłużyć się słowami Tadeusza Pilcha: „Otóż nauczyciel nie jest 
funkcjonariuszem systemu, państwa, a tym mniej jeszcze określonej 
orientacji politycznej. Nauczyciel, jak to określa średniowieczna 
myśl pedeutologiczna, to sługa prawdy i wartości. Swoją misję może 
dobrze wykonywać tylko jako człowiek niezależny”13.  

 
2.  Idea wychowania narodowego 
Wszelkie koncepcje wychowawcze opierają się na określonych 

wzorcach i ideach przewodnich konstytuujących ich kształt. Jedną z 
takich idei był patriotyzm, który legł u podstaw koncepcji wychowa-
nia narodowego na progu odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Patriotyczne pragnienie zjednoczenia ziem polskich okupowanych 
przez zaborców przerodziło się w więź, bez której faktyczna jedność 
społeczna oraz państwowa i działanie na rzecz wspólnego interesu 
nie byłyby możliwe. Tego typu więzi i postawy mają jednak jeszcze 
jedno istotne znaczenie – uszlachetniające człowieka oraz hierarchi-
zujące jego wartości (chociażby wyższość altruizmu ponad ego-
izmem)14. Paradoksalnie jednak egoizm może być elementem, który 
w sposób pozytywny będzie oddziaływał na jednoczące się społe-
czeństwo, jednakże musi to być egoizm narodowy, a więc postawa 
służąca potęgowaniu narodowej indywidualności w ramach wspólno-

                                                 
11 E. A. Wesołowska, Wychowanie patriotyczne…, s. 79-84. 
12 K. Denek, Wartości jako źródło edukacji…, s. 34-35. 
13 T. Pilch, Rozważania wokół etyki zawodu nauczyciela, [w:] Świat war-

tości i wychowanie, red. W. Szewczuk, Wyd. Fundacja Innowacja, War-
szawa 1996, s. 313. 

14 B. Gawlina, Potrzeba przemiany polskiego patriotyzmu, [w:] Świat 
wartości i wychowanie, red. W. Szewczuk, Wyd. Fundacja Innowacja, War-
szawa 1996, s. 234. 
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ty i działalności na jej rzecz. Można to było naówczas osiągnąć po-
przez wyzwolenie „narodowego ducha jednostki i narodu” będącego 
warunkiem przezwyciężenia narodowej bierności i skłaniania się ku 
wzrostowi twórczych sił w podzielonym zaborami społeczeństwie15. 
Taki zamiar miała ówczesna, przedwojenna myśl polityczno-
pedagogiczna, której głównymi wyrazicielami byli Stanisław Prus-
Szczepanowski16, Zygmunt Balicki17, Roman Dmowski18 i Lucjan 

                                                 
15 K. Wrzesińska, Kultura i cywilizacja w myśli Narodowej Demokracji 

(1893-1918), Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2012, s. 182. 
16 Stanisław Prus-Szczepanowski (1846-1900) – ekonomista i pedagog 

końca XIX wieku. Urodził się w Kościanie Wielkopolskim, w 1862 roku 
zakończył edukację w szkole średniej w Wiedniu. Wykształcenie politech-
niczne zdobył również w Austrii, chemiczne i ekonomiczne we Francji, a 
technologiczno-chemiczne w Anglii. Po uzyskaniu tytułu inżyniera został 
ekspertem do spraw indyjskich w Londynie. Kiedy powrócił do kraju powo-
łał do życia Galicyjskie Towarzystwo Akcyjne dla Przemysłu Naftowego. 
W roku 1886 został wybrany na posła do parlamentu wiedeńskiego, a w 
1889 – do parlamentu galicyjskiego. Był współtwórcą Towarzystwa Szkoły 
Ludowej, a za sprawą wydawnictw „Ekonomista” i „Słowo Polskie” oraz 
znajomości z Adamem Asnykiem, propagował krzewienie oświaty w war-
stwach ludowych. Był zwolennikiem pozytywistycznej wizji odbudowy 
ekonomicznej kraju i koncepcji wychowania narodowego. Do najważniej-
szych jego prac należą m.in.: „Nędza Galicji w cyfrach i program energicz-
nego rozwoju gospodarczego kraju” (Lwów 1888), „Myśli o odrodzeniu 
narodowym” (Lwów 1903), „O polskich tradycjach w wychowaniu” (Lwów 
1912). M. Wójcik, Szczepanowski-Prus Stanisław, [w:] Słownik pedagogów 
polskich, red. W. Bobrowska-Nowak, D. Drynda, Wyd. Uniwersytetu Ślą-
skiego, Katowice 1988, s. 196. 

17 Zygmunt Balicki (1858-1916) – polityk, socjolog, publicysta narodo-
wo-demokratyczny. Współtwórca w 1881 roku Stowarzyszenia Socjali-
stycznego Lud Polski nakierowanego na przeciwdziałanie międzynarodo-
wemu socjalizmowi Wielkiego Proletariatu. W latach 1882-1886 przebywał 
w Szwajcarii, gdzie kształcił się z zakresu prawa i filozofii, po czym wrócił 
do kraju. W roku 1890 zbliżył się ideowo do Romana Dmowskiego. Był 
działaczem politycznym obozu narodowo-demokratycznego oraz publicystą 
„Przeglądu Społecznego”, „Głosu”, „Przeglądu Wszechpolskiego”, „Gazety 
Warszawskiej” i „Sprawy Polskiej”. Jego najdonioślejszym działem jest 
„Egoizm narodowy wobec etyki” (1902), w którym Balicki dowodzi istnie-
nia etyki podporządkowanej narodowi jako „najwyższej indywidualności 
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Zarzecki19 – teoretycy koncepcji wychowania narodowego. Jeśli 

                                                                                                        
społecznej”. J. Kurczewska, Zygmunt Balicki (1858-1916), [w:] Dusza spo-
łeczeństwa. Naród w polskiej myśli socjologicznej. Wybór tekstów, red. J. 
Kurczewska, Wyd. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2002, s. 88-89. 

18 Roman Dmowski (1864-1939) – pisarz polityczny, delegat polski na 
konferencję paryską w 1919 roku, twórca obozu Narodowej Demokracji, 
mąż stanu, jeden z twórców niepodległej Polski. Urodził się we wsi Kamio-
nek pod Warszawą. W roku 1886 ukończył III gimnazjum warszawskie, a w 
1891 wydział fizyczno-matematyczny Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie 
otrzymał stopień kandydata nauk przyrodniczych. Był członkiem patrio-
tycznej organizacji „Zet”, a od 1889 Ligi Polskiej. W 1893 roku stworzył 
Ligę Narodową. Był posłem do Dumy rosyjskiej, a w 1919 roku delegatem 
polskim na konferencję w Paryżu, gdzie podpisał w imieniu Polski Traktat 
Wersalski, który uznawał prawo Polaków do posiadania niepodległego 
państwa. W dwudziestoleciu międzywojennym był głównym przeciwni-
kiem politycznym Józefa Piłsudskiego. W 1926 roku powołał do życia 
narodowo-katolicki Obóz Wielkiej Polski. Do najdonioślejszych jego prac 
zalicza się: „My śli nowoczesnego Polaka” (1904), „Niemcy, Rosja i kwe-
stia polska” (1907), „Polityka polska i odbudowanie państwa” (1925), „Ko-
ściół, naród i państwo” (1927), „Przewrót” (1933). I. Chrzanowski, W. 
Konopczyński, Życiorys Romana Dmowskiego, Dom Wyd. Ostoja, Krze-
szowice 2004; Życiorys, http://www.romandmowski.pl/default.php? 
dzial=zyciorys&nazwa=krótszy (dostęp 27.10.2014). 

19 Lucjan Zarzecki (1873-1925) – pedagog polski przełomu XIX i XX 
wieku. Urodził się w Rudni na ziemi chełmińskiej. Studiował na wydziale 
matematyczno-fizycznym uniwersytetu w Petersburgu (zajmował się też 
filozofia, historią, prawem i psychologią), następnie na Uniwersytecie War-
szawskim. W roku 1901 zaczął pracę jako nauczyciel matematyki, a w 
latach 1905-1916 był profesorem matematyki w Towarzystwie Kursów 
Naukowych. Pracował w Państwowym Instytucie Pedagogicznym UW, 
gdzie wykładał pedagogikę, dydaktykę ogólną i metodykę nauczania ele-
mentarnego matematyki. Redagował „Przegląd Pedagogiczny”, „Szkołę 
Polską”, „Polską Macierz Szkolną” oraz „Wiadomości Matematyczne”. 
Będąc teoretykiem koncepcji wychowania narodowego przedefiniował ideał 
wychowawczy prezentowany przez Prusa-Szczepanowskiego, Balickiego i 
Dmowskiego. Był zwolennikiem ideału „robotnika-obywatela”. Jego głów-
ne dzieła to: „O wychowaniu narodowym” (1917), „Charakter jako cel 
wychowania” (1819), „Wychowanie narodowe. Studia i szkice” (1926). D. 
Drynda, Zarzecki Lucjan, [w:] Słownik pedagogów polskich, red. W. Bo-
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chodzi o Stanisława Prusa-Szczepanowskiego, to swój ideał „obywa-
tela-bohatera” opierał na połączeniu podejścia tradycjonalistycznego 
z realistycznym. Czerpał idee z przywiązania do tradycji narodo-
wych, swoistego kultu polskiego narodu, jednakże zauważał też 
pewne ułomności natury ekonomicznej, które doprowadziły do nie-
powodzeń narodowych Polski i Polaków. Koncepcja wychowania 
narodowego Stanisława Prusa-Szczepanowskiego była wynikiem 
praktycznego oraz interdyscyplinarnego podejścia do zagadnienia 
„odrodzenia narodowego”, które to miało być możliwe poprzez sze-
roką działalność oświatową i społeczno-ekonomiczną. Prusowi-
Szczepanowskiemu bliskie było szczególnie pozytywistyczne podej-
ście do kwestii wychowania narodowego, wzorem wychowania 
umysłowego. Jego zdaniem w tej materii należało dążyć do: po 
pierwsze – uznania doświadczenia życiowego człowieka i formy 
samokształcenia za podstawy tzw. „autodyktatyzmu” będącego wa-
runkiem wszelkiego kształcenia; po drugie – kształtowania postaw 
obywatelskich, edukacyjnych i wychowawczych zbieżnych z linią 
prezentowaną przez ustrój polityczny całego państwa; po trzecie – 
zapewnienia przede wszystkim kształcenia dla warstw produkują-
cych i zarabiających, a nie dla warstw spożywających i egzystują-
cych na „państwowym garnuszku”; po czwarte – kształcenia głównie 
w kierunkach matematyczno-przyrodniczych20. Stanisława Prusa-
Szczepanowskiego zaliczano do postępowego nurtu pedagogiki na-
rodowej w Polsce21. Postawa Prusa-Szczepanowskiego wynikała 
głównie z faktu jego inżynierskiego wykształcenia i braku zawodo-
wej styczności z zagadnieniami czysto pedagogicznymi. 

Zygmunt Balicki, nazwany przez Bogumiła Grotta „szermie-
rzem pedagogiki narodowej”22, odniósł się do kwestii wychowaw-
czych po raz pierwszy, w tak doniosły sposób, na Polskim Kongresie 

                                                                                                        
browska-Nowak, D. Drynda, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 
1988, s. 226-227. 

20 Por. F. Filipowicz, Myśl pedagogiczna Lucjana Zarzeckiego 1873-
1925, Wyd. Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 
1974, s. 130, 138. 

21 Tamże, s. 131. 
22 B. Grott, Zygmunt Balicki ideolog Narodowej Demokracji, Wyd. Arca-

na, Kraków 1995, s. 49. 
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Pedagogicznym we Lwowie, który odbył się 1 listopada 1909 roku. 
Wygłosił tam referat pt. „Zasady wychowania narodowego”23, opu-
blikowany również na łamach „Przeglądu Narodowego”. Balicki 
wypowiada tam następujące słowa: „Wychowanie narodowe wyma-
ga od jednostki innego stosunku do Ojczyzny, niż jako do czegoś, co 
na zewnątrz duszy naszej istnieje, przy całem pragnieniu dobra tej 
Ojczyzny i potępianiu wszystkiego, co w nią godzi”24. W innym, 
wydanym w 1902 roku sztandarowym dziele Balicki pisze: „Altru-
izm wobec swego narodu i przejęcie się jego egoizmem składają się 
łącznie na uczucie patriotyzmu”25. Rozróżnienie egoizmu jednost-
kowego i egoizmu narodowego jest kluczowe dla zrozumienia idei 
przyświecającej obowiązkowi patriotycznemu u Balickiego i jego 
koncepcji wychowania narodowego w kontekście owego obowiązku. 
Wychowanie bowiem winno przejawiać się na różnych płaszczy-
znach narodowego życia i być odzwierciedleniem nieustannej walki 
o dobro własnego narodu i państwa. Poniższe słowa Balickiego, 
zdaniem autora, trafnie oddają specyfikę dbałości o interes narodowy 
w duchu wspomnianego egoizmu narodowego: „Nie zadowalając się 
współudziałem w walkach o niepodległość obcych narodów, zapra-
gnęliśmy mieszać się do ich wewnętrznych ruchów rewolucyjnych, 
w imię altruistycznej walki o wolność innych, jak gdybyśmy u siebie 
w domu nie potrzebowali wszystkich sił, aby ochronę własnej wol-
ności należycie przygotować”26. Cytowane słowa trafnie opisują 
również w pewnym sensie „politykę narodową” prowadzoną przez 
współcześnie rządzących państwem w Polsce, którzy zapewne z 
Zygmuntem Balickim nie zgodziliby się we wskazanej kwestii. Wy-
chowanie narodu do odpowiedzialności za własne czyny dla dobra 
wspólnego powinno tymczasem zmierzać w innym kierunku. Zyg-
munt Balicki postulował kształtowanie wśród najmłodszych pokoleń 

                                                 
23 Tamże, s. 50. 
24 Oryginalna pisownia. Z. Balicki, Zasady wychowania narodowego, 

„Przegląd Narodowy”, nr 10/1909, s. 387. 
25 Tenże, Egoizm narodowy – katechizm nacjonalisty (fragment dzieła 

„Egoizm narodowy wobec etyki”, Lwów 1902), [w:] Dusza społeczeństwa. 
Naród w polskiej myśli socjologicznej. Wybór tekstów, red. J. Kurczewska, 
Wyd. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2002, s. 92. 

26 Tamże, s. 95. 



451 
 

postaw wzmacniających poczucie własnej godności i tożsamości 
narodowej. Postawy te miały być przede wszystkim aktywnym, 
czynnym owocem patriotycznych przekonań i wartości. Balicki sta-
nowczo odrzucał ideę patriotyzmu biernego, nie przebijającego się 
przez trudy życia codziennego. Jego ideałem było wcielanie w życie 
idei wychowania narodowego uskuteczniającej koncepcję „człowie-
ka działającego w zespole z myślą o jego celach zbiorowych, umie-
jącego funkcjonować ofiarnie w strukturach poddanych rygorom 
hierarchii i poczucia obowiązku”27.Obowiązkiem objęte miało być 
także kształcenie w zakresie historii, geografii, języka ojczystego i 
literatury służące formowaniu się „narodowego ducha” i przeciw-
stawiające się relatywizowaniu wartości. Ukształtowany na tych 
fundamentach człowiek miał być (emocjonalnie, intelektualnie i 
wolicjonalnie), zdaniem Balickiego, odzwierciedleniem modelu wy-
chowawczego „żołnierza-obywatela”, któremu przyświecał postulat 
twórczości28. Balicki wyraźnie odróżniał proces edukacji od wycho-
wania – jego zdaniem w procesie wychowawczym powinno górować 
przeżywanie dziejów narodu, poznawanie kraju, odczuwanie wspól-
noty językowej, a nie nauka poprzez przyswajanie „suchej” wiedzy i 
faktów29. M.in. w ten sposób miało odbywać się w koncepcji wy-
chowania narodowego Zygmunta Balickiego kształtowanie charakte-
ru narodowego. Balicki pisał bowiem: „Być kimś – sprowadza się 
we wszystkich dziedzinach życia do jednego: mieć charakter”30. 

Roman Dmowski, choć główna część jego pisarstwa i publicy-
styki opierała się na wątkach bardziej politycznych, społecznych i 
kulturowych niż pedagogicznych, w sposób mniej lub bardziej po-
średni odwoływał się do kategorii wychowawczej i edukacyjnej 
przełomu XIX i XX wieku. Czynił to w szerokim kontekście „bier-
ności powszechnej” polskiego społeczeństwa, której przyczyn dopa-
trywał się m.in. w szlacheckim charakterze narodu ukształtowanego 
na gruzach polskiej państwowości w czasie zaborów. Katarzyna 
Wrzesińska zauważa, że w momencie, w którym Rzeczpospolita 

                                                 
27 B. Grott, Zygmunt Balicki ideolog…, s. 50-51. 
28 Tamże, s. 51-52. 
29 K. Wrzesińska, Kultura i cywilizacja…, s. 196. 
30 Z. Balicki, Zasady wychowania narodowego…, s. 399. 
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utraciła swą niepodległość, zastopowaniu uległ rozwój społeczno-
ekonomiczny kraju. W sytuacji nikłego znaczenia polskiego miesz-
czaństwa oraz biednej i zacofanej warstwy chłopskiej to właśnie 
szlachta (od której wzorce zachowania i postawy czerpało społeczeń-
stwo) stanowiła warstwę dominującą, krzewiącą w narodzie nieobo-
wiązkowość, zastój i wspomnianą bierność31. W kontekście swoiste-
go kultu czynu i aktywizacji Dmowski pisał w „Myślach nowocze-
snego Polaka”: „Nienawidzę nauczycieli, którzy, mając z powołania 
swego obowiązek uczyć i wychowywać młodzież, znęcają się nad 
nią, zabijając jej siły fizyczne w zarodku, znieprawiają ją moralnie, 
powstrzymują lub wypaczają jej rozwój umysłowy”32. Zatem dla 
Dmowskiego kwestia „emancypacji” narodowego pierwiastka ponad 
bierne jego otoczenie, ułożenie moralne czyniące człowieka godnym 
następcą minionych pokoleń oraz rozwój umysłowy urosły do rangi 
czynnika decydującego również o sile charakteru to nieodzowne 
elementy wychowania narodowego, których pielęgnacja doprowadzi 
do ukształtowania ideału człowieka zdolnego, zdaniem Dmowskie-
go, do bezwzględnej walki o swe prawa33. „Dmowski wskazywał na 
konieczność kształtowania od najmłodszych lat takich cech jak od-
waga do samodzielnego życia, zdolność do podejmowania inicjatyw, 
do szukania lepszych perspektyw (…). Winą za wzrastanie kolejnego 
pokolenia >>niedołęgów<< [Dmowski – przyp. P.Ł.] nie obarcza 
szkół, podlegających polityce zaborców, a samo społeczeństwo pol-
skie, które przez lata po tragedii powstania styczniowego nie potrafi-
ło znaleźć własnych dróg kształtowania młodych charakterów i umy-
słów”34. Co ciekawe i warte odnotowania, Roman Dmowski uważał, 
że nadmierny wpływ matki lub ojca na wychowanie dzieci może być 
(za sprawą nadopiekuńczości i niedostosowania młodego człowieka 
do wykonywania obowiązków oraz samoobrony przed zagrożeniami 
wynikającymi z kolei dorosłego życia) szkodliwy dla ich psychiki i 
zachowania. Konsekwencją miała być niezaradność życiowa, brak 

                                                 
31 K. Wrzesińska, Kultura i cywilizacja…, s. 186. 
32 R. Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka, Wyd. Nortom, Wrocław 

2002, s. 90. 
33 F. Filipowicz, Myśl pedagogiczna…, s. 138. 
34 K. Wrzesińska, Kultura i cywilizacja…, s. 186-187. 
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zdolności do samodzielnego i odpowiedzialnego podejmowania de-
cyzji, ustępliwość oraz strach przed rzeczywistością (co uznać moż-
na za pewną „zniewieściałość” młodego pokolenia)35. A jest to jedna 
z kluczowych spraw dla wychowania narodowego, co potwierdzają 
słowa samego Dmowskiego: „przyszła Polska (…) będzie taka, jak 
wychowacie wasze dzieci”36. 

 
3.  Aksjologia wychowania narodowego 
Przedstawione powyżej sylwetki teoretyków wychowania na-

rodowego oraz ich postulaty i koncepcje zostały przedstawione 
osobno za sprawą ich nieco odmiennego charakteru niż koncepcja 
pedagogiki narodowej i wychowania narodowego Lucjana Zarzec-
kiego. Wspomniana odmienność wynikała z co najmniej dwóch po-
wodów: po pierwsze – żaden z wymienionych teoretyków (poza 
Lucjanem Zarzeckim) nie był z wykształcenia pedagogiem, a po 
drugie – wspomniana „trójka” dała pewne podstawy do ukonstytu-
owania się koncepcji Zarzeckiego, którego to określa się mianem 
głównego teoretyka wychowania narodowego, choć w pełni niedo-
cenionego. Lucjan Zarzecki biorąc pod uwagę zasygnalizowane po-
wyżej ujęcia wychowania narodowego zmodyfikował je, a jego ideał 
opierał się na modelu „robotnika-obywatela”, człowieka, który od-
znaczał się silną wolą w dążeniu do celu i w całości poświęcał się 
własnej ojczyźnie37. Myśl pedagogiczna Lucjana Zarzeckiego w 
esencjonalnej formie została przedstawiona przez autora w osobnym 
artykule38. Kluczową kwestią tej części artykułu jest refleksja nad 
aksjologicznym wymiarem wychowania narodowego i jego składo-
wych biorąc pod uwagę wartości zawierające się w owej koncepcji. 

Wartości wypływających z wychowania narodowego jest wie-
le, jednak szczególnie kilka z nich zasługuje na ich szersze nakreśle-

                                                 
35 Zob. Tamże, s. 197-199. 
36 W. Jabłonowski, Z biegiem lat. Wspomnienia o Romanie Dmowskim, 

Dom Wydaw. Ostoja, Krzeszowice 2007, s. 30. 
37 D. Drynda, Zarzecki Lucjan…, s. 227. 
38 Zob. P. Łubiński, Pedagogika narodowa – edukacja w przeszłości a 

edukacja przyszłości, [w:] Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości, red. 
W. Welskop, Wyd. Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, 
Łódź 2014, s. 21-26. 
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nie. Zdaniem autora należy wyszczególnić w tym miejscu dwie kate-
gorie wartości: pierwsza – odnosząca się bezpośrednio do treści na-
rodowych (naród, ojczyzna, patriotyzm) i druga – zawierająca warto-
ści kształtujące osobowość jednostki i decydujące o jej poziomie 
wychowawczym (praca, samowychowanie, wartości moralne). 
Pierwszą z wartości jest naród, niezależnie od jego terminologiczne-
go ujęcia. Z teoretycznego punktu widzenia naród (rozumiany w 
kategoriach etnicznych, kulturowych czy politycznych) jest z jednej 
strony czynnikiem spajającym poszczególne jednostki w ramach (w 
zależności od przyjętej koncepcji narodu) wspólnoty pochodzenia, 
dziedzictwa kulturowego oraz instytucji państwa; a z drugiej strony – 
fundamentem do eksponowania tożsamości narodowej, od poziomu 
której nierzadko zależy stopień wywyższania lub poniżania własnej 
wspólnoty narodowej kosztem lub zyskiem innej39. Krystyna Chałas 
stwierdza, iż jeżeli istotę narodu rozpatruje się w kontekście celów 
wychowawczych, to głównym celem nauczyciela-wychowawcy 
winno być przede wszystkim wspomaganie swoich wychowanków w 
rozumieniu wartości narodu, kształtowaniu narodowej tożsamości 
oraz dążeniu do urzeczywistnienia wartości narodu w codziennym 
życiu40. Owo urzeczywistnianie wizji narodu jako określonej płasz-
czyzny egzystencji ludzkiej nie może być odseparowane od wizji 
Kościoła katolickiego wspomagającego budowę świadomości naro-
dowej, poczucie duchowej więzi i narodowej solidarności. Ważnym 
pojęciem jest też „moralność chrześcijańska” będąca z kolei podsta-
wą rozwoju osobistego jednostek. Zatem w sytuacji przyswajania, 
rozumienia i przekładania na konkretne czyny wartości narodu uczeń 
powinien przede wszystkim określić swój stosunek do narodu, zro-
zumieć istotę tej wartości w skali jednostki, grupy i całego społe-
czeństwa, zaakceptować naród jako wartość, starać się być człowie-
kiem odpowiedzialnym i wiernym narodowi oraz być aktywny na 

                                                 
39 Zob. B. Gawlina, Potrzeba przemiany polskiego patriotyzmu…, s. 235. 
40 K. Chałas, S. Kowalczyk, Wychowanie ku wartościom narodowo-

patriotycznym. Elementy teorii i praktyki, t. 2, Wyd. Jedność, Lublin-Kielce 
2006, s. 138. 
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rzecz krzewienia tożsamości narodowej w swoim najbliższym oto-
czeniu41. 

Wartością bezpośrednio związaną z narodem i jego państwo-
wym odniesieniem jest ojczyzna. Termin ten pochodzi od słowa „oj-
ciec” i wyraża się w nim spuścizna po przodkach, którą to Jan Rymar-
kiewicz w 1843 roku dzielił na ziemską i duchową. Ojczyznę ziemską 
stanowiła ziemia zagospodarowana i zabudowana poprzez pracę naro-
du, a duchowa wyrażała się w narodowych zwyczajach, wierze ojczy-
stej i obyczaju42. Eugenia Anna Wesołowska pisze: „Obszar jakiś staje 
się ojczyzną o tyle tylko, o ile istnieje zespół ludzki, który odnosi się 
w pewien sposób i pewien sposób kształtuje jego obraz (…). W złożo-
ności tego pojęcia zwraca [Stanisław – przyp. P.Ł.] Ossowski uwagę 
na ojczyznę prywatną, opartą na bezpośrednich przeżyciach jednostki, 
związanych z ojczystym terytorium, na bezpośrednim stosunku osobi-
stym (…) – i ojczyznę ideologiczną, opartą na pewnych przekonaniach 
(…) np., że moja ojczyzna to ziemia mego narodu, z którym łączą 
mnie wielorakie więzi, a moim obowiązkiem jest uczestnictwo w jego 
zbiorowym życiu, obrona i wzbogacanie jego substancji materialnej i 
duchowej”43. Wspomniana substancja materialna i duchowa ma od-
zwierciedlenie w wieloznaczności i wielopłaszczyznowości pojęcia 
ojczyzny. Matka otaczająca miłością, terytorium ziemi ojczystej, 
wspólnota ludzi, instytucje państwa, zobowiązania, dziedzictwo cza-
sów przeszłych oraz właśnie grupa wartości to tylko niektóre ze zna-
czeń terminu „ojczyzna”44. Krystyna Chałas wyróżnia następujące 
ogniwa procesu wychowania ucznia: uświadomienie sobie przez 
ucznia znaczenia ojczyny jako wartości, zrozumienie jej istoty, akcep-
tacja obowiązków wobec ojczyzny, promocja własnej i szacunek dla 
ojczyzn innych narodów oraz zaangażowanie na rzecz dobra własnej 
ojczyzny45. 

Trzecią z analizowanych wartości, które winny leżeć u pod-
staw wychowania narodowego jest patriotyzm. Kolejność wymienia-
                                                 

41 Tamże, s. 138-140, 146. 
42 Patrz E. A. Wesołowska, Wychowanie patriotyczne…, s. 10. 
43 Tamże, s. 11-12. 
44 K. Chałas, S. Kowalczyk, Wychowanie ku wartościom narodowo-

patriotycznym…, s. 148-149. 
45 Tamże, s. 154-155. 
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nych wartości nie jest przypadkowa bowiem w aksjologicznym uję-
ciu patriotyzm jest wyrazem dążności do zdobycia, zachowania lub 
utrzymania odpowiedniego stanu dobra własnego narodu i ojczyzny. 
Pomimo tego, że patriotyzm może być rozpatrywany w kategorii 
postawy społeczno-politycznej (opartej na uczuciu miłości i emocjo-
nalnym związku z własną ojczyzną zgodnie z zasadą jedności i soli-
darności wewnątrznarodowej) lub określonej ideologii (podnoszącej 
potrzebę dążności do podporządkowania własnych interesów intere-
som narodu i ojczyzny) stanowi on nieodłączny element narodowego 
wychowania46. Istotą polskiego patriotyzmu, szczególnie w obliczu 
zagrożenia narodowo-państwowego bytu, było ogniskowanie postaw 
społecznych i idei politycznych wokół walki całego narodu na rzecz 
suwerenności ojczystego kraju. Głównie chodziło o walkę zbrojną 
(choć nie tylko – walka odbywała się m.in. także na linii oświatowej) 
jednoczącą „naszych” przeciwko „obcym”. Owa jedność i wspólnota 
interesów odgrywała kluczową rolę w procesie kształcenia patrio-
tycznego członków społeczeństwa oraz eksponowania jego faktycz-
nego stosunku do rozbiorów Polski, germanizacji i rusyfikacji pod-
ważających podstawy tożsamości narodowej oraz realnego zagroże-
nia bytu państwowego w obliczu zbliżającej się wojny47. W kontek-
ście wychowawczym wartość patriotyzmu jest o tyle istotna, że do-
tyka sfery zarezerwowanej dla człowieka (wymiar osobowościowy), 
obywatela (wymiar polityczny) oraz patrioty (wymiar tożsamościo-
wo-ideowy). Zadaniem wychowawcy jest zatem przede wszystkim 
kształtowanie ludzkiej dojrzałości, obywatelskiej obowiązkowości i 
świadomości oraz potrzeby dawania patriotycznego świadectwa48. 
Dlatego też nauczyciel-wychowawca, na co zwracają uwagę Krysty-
na Chałas i Stanisław Kowalczyk, powinien skupić się w swym dzia-
łaniu pedagogicznym (a uczeń powinien skupić się na przyswajaniu 
wiedzy i nabywaniu umiejętności z tego zakresu) zwłaszcza na na-
stępujących obszarach: umiejscowienie patriotyzmu w hierarchii 

                                                 
46 E. A. Wesołowska, Wychowanie patriotyczne…, s. 13. 
47 B. Gawlina, Potrzeba przemiany polskiego patriotyzmu…, s. 234-

235; F. Filipowicz, Myśl pedagogiczna…, s. 128. 
48 Zob. K. Chałas, S. Kowalczyk, Wychowanie ku wartościom narodo-

wo-patriotycznym…, s. 159. 
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wartości uczniów, unaocznienie istoty i znaczenia patriotyzmu dla 
społeczeństwa, motywowanie do „bycia i stawania” się patriotą na co 
dzień oraz umiejętność oceny i krytycznego spojrzenia na działal-
ność własną i innych ludzi niosącą pozytywny lub negatywny wy-
dźwięk49. 

Praca, samowychowanie i wartości moralne będące osobowo-
ściowym wątkiem wychowania narodowego należy traktować łącz-
nie, zwłaszcza, że poza oczywistym walorem tożsamościowym i w 
pewnym sensie „emancypacyjnym” (wychodzenie narodu spod tery-
torialnej okupacji) stanowią one wykładnię narodowej koncepcji 
wychowania. Na osobowość składa się bowiem szereg czynników 
oddziałujących na człowieka na zewnątrz (praca na rzecz wspólnoty, 
a nie w ściśle indywidualnym tonie), od wewnątrz (potrzeba samo-
kształcenia i samowychowania podstawą kształtowania świadomo-
ści) i w sensie uniwersalnym (wartości moralne). Tego typu zesta-
wienie w ramach osobowości ludzkiej proponował także wspomnia-
ny już Lucjan Zarzecki50.  

Jeśli chodzi o wartość pracy, a właściwie pracowitości to nale-
ży zaznaczyć, iż wartość ta wyraża się w dokładności i staranności 
wykonania oraz systematyczności i wytrwałości w realizacji wyty-
czonych celów51. Celem wychowania narodowego jest kształcenie 
charakteru w kierunku otwarcia na dobro wspólnoty narodowej i 
przedsięwzięcie wszelkich czynności na rzecz budowy silnej struktu-
ry społecznej i państwowej – także (a właściwie przede wszystkim) 
w sensie aksjologicznym. Praca w powyższym kontekście stanowi 
cenne źródło ludzkiej egzystencji (materialny aspekt pracy decydują-
cy o poziomie stopy życiowej jednostki), współdziałania w ramach 
grup i większych zbiorowości (socjologiczny aspekt pracy) oraz 
rozwoju moralnego człowieka (realizacja i rozwój w duchu wartości 
moralnych)52. W świetle badań okazuje się, że wysoki wskaźnik 
                                                 

49 Tamże, s. 169. 
50 F. Filipowicz, Myśl pedagogiczna…, s. 134-135. 
51 S. Bartel, Pracowitość jako wartość w procesie edukacji w rodzinie, 

[w:] Świat wartości i wychowanie, red. W. Szewczuk, Wyd. Fundacja In-
nowacja, Warszawa 1996, s. 186. 

52 A. Tomanek, Praca jako wartość, 
http://znpchorzow.pl/publikacje/opracowania/29.pdf (3.11.2014). 
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pracowitości osiąga się poprzez oddziaływanie międzypokoleniowe 
w podstawowej komórce wychowawczej (również w narodowej 
koncepcji) jaką jest rodzina. Sabina Bartel podaje, że wysoka praco-
witość wynika m.in. z: ścisłej współpracy na polu edukacyjno-
wychowawczym zarówno ojca, jak i matki, w słowach i czynach 
których przejawia się model pracowitości stanowiący wzór dla 
dziecka; łącznego oddziaływania na dziecko systemu nagród i kar 
oraz argumentacji uzasadniającej wybór określonej wartości; prze-
wagi nagród nad karami w procesie wychowawczym53. Pisząc o 
pracy i pracowitości autor ma na myśli ich różnorodny wymiar i 
charakter. 

Samowychowanie, które w literaturze przedmiotu często jest 
wartością pomijaną, odgrywa kluczową rolę w uświadamianiu sobie 
przez wychowanków wyników procesów wychowawczych decydu-
jących o ich rozwoju (Lucjan Zarzecki użyłby zapewne sformułowa-
nia „samowiedza”)54. Władysław Cichoń pisze, iż „niezbędną pod-
stawą takich procesów samowychowawczych staje się wówczas 
akceptacja określonych zespołów wartości, które kształtują cel i ideał 
tak rozumianej autoedukacji. Samowychowanie jest zawsze samo-
kształtowaniem, formowaniem własnego >>aksjologicznego wnę-
trza<<, a przede wszystkim swego osobowego >>ja<<”55. Istotne jest 
także to, aby swój system wartości budować w oparciu o powszech-
nie uznany model wartości moralnych, jako najbliższych naturalnej i 
teologicznej sferze godności ludzkiej. Porządek, zgodność czynów 
ze słowami i właśnie jakość ludzkiego współżycia we wspólnocie 
stanowią o randze wartości moralnych w kształtowaniu własnego 
„ja” 56. Często podstawą etyczno-moralną w procesie wychowaw-
czym staje się religia, którą teoretyk wychowania narodowego Lu-
cjan Zarzecki pragnął uczynić źródłem „zasad i norm moralnych”57. 

 
                                                 

53 Zob. S. Bartel, Pracowitość jako wartość…, s. 193. 
54 Zob. F. Filipowicz, Myśl pedagogiczna…, s. 132. 
55 W. Cichoń, Wartości – człowiek – wychowanie…, s. 117. 
56 J. Legowicz, Intelektualizm tyczny i moralność, [w:] Świat wartości i 

wychowanie, red. W. Szewczuk, Wyd. Fundacja Innowacja, Warszawa 
1996, s. 159. 

57 F. Filipowicz, Myśl pedagogiczna…, s. 137. 
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Podsumowanie 
Analizowana koncepcja zrodziła się w okresie poprzedzającym 

odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku, a swój triumf 
święciła szczególnie w pierwszych dekadach XX wieku. Jej poja-
wienie się było wynikiem trudnej sytuacji Polaków rozsianych po 
ziemiach podzielonej przez zaborców Rzeczypospolitej, a jej głów-
nym założeniem miało być zjednoczenie narodowe (jednolitość) 
Polaków z trzech zaborów. Wychowanie narodowe miało zaszcze-
piać miłość oraz pragnienie pracy na rzecz własnej ojczyzny i naro-
du, a także krzewić „narodowego ducha” i kształtować postawę god-
ną naśladowania dla kolejnych pokoleń. To właśnie pewna aksjolo-
gia, „wartość” wspólnoty interesów, tradycji i dziedzictwa historycz-
no-kulturowego w działalności na rzecz rozwoju edukacji jest syno-
nimem zaangażowania również współczesnych środowisk narodo-
wych w pracę na rzecz wartościowego kształcenia ludzi młodych i 
kształtowania wśród nich idei oraz postaw zgodnych z uniwersalny-
mi, narodowymi, chrześcijańskimi wartościami. Warto, zdaniem 
autora, na zakończenie przytoczyć definicję wychowania zaprezen-
towaną przez Krystynę Chałas, wedle której: „wychowanie jest oso-
bowym spotkaniem i dialogiem wychowawcy-mistrza i ucznia, 
wspomagającym wychowanka w urzeczywistnianiu szerokiego spek-
trum wartości, prowadzących do pełni rozwoju osobowego wycho-
wanka, do głębi człowieczeństwa”58. Owo spektrum wartości (nieko-
niecznie szerokie, natomiast na pewno treściwe) zostało przedsta-
wione w powyższym opracowaniu. 

 
Streszczenie 
Artykuł przedstawia aksjologiczny wymiar koncepcji wycho-

wania narodowego. W podrozdziale pierwszym został przedstawiony 
szeroki kontekst edukacji i wychowania biorąc pod uwagę ideały 
wychowawcze i wartości przekazywane w procesach, którymi zaj-
muje się pedagogika. W podrozdziale drugim przedstawiono kon-
cepcję wychowania narodowego i sylwetki jej głównych teoretyków. 

                                                 
58 K. Chałas, Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki, 

t.1, Wyd. Jedność, Lublin-Kielce 2003, s. 65. 
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Natomiast podrozdział trzeci stanowi próbę wyszczególnienia warto-
ści przekazywanych za sprawą wychowania narodowego.  

 
Abstract 
The axiological aspects of national education 
This article presents an axiological dimension of the concept of 

national education. The first chapter was presented a broad context 
education and upbringing, taking into account the educational ideals 
and values passed in the processes studied by pedagogy. The second 
section presents the concept of national education and silhouettes of 
its major theorists. The third section is an attempt to specify values 
passed through national education. 
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Katarzyna Świercz (UJK) 

 
Wartości edukacyjne w Opowieściach z Narnii C.S. Lewisa 

 
29 listopada 1898 roku w Belfaście w Irlandii na świat przy-

szedł jeden z najbardziej uznanych pisarzy XX wieku – Clive Staples 
Lewis. Był znakomitym uczonym, specjalistą od literatury średnio-
wiecznej i renesansowej. Jednak największą sławę zdobył jako pisarz 
i teolog. Dorobek literacki Lewisa jest niezwykle bogaty. Nie sposób 
wymienić wszystkich jego dzieł ponieważ jako pisarz próbował on 
swoich sił w różnych formach literackich, a początki tych prób miały 
miejsce we wczesnych latach jego dzieciństwa. Jedno jest pewne, że 
twórczość autora Opowieści z Narni jest ponadczasowa i do dziś 
inspiruje nie tylko młode pokolenie. 

Rozważania na temat wartości w utworze literackim takim jak 
Opowieści z Narnii C.S. Lewisa należy rozpocząć od określenia tego 
czym jest „wartość” i jak należy ten termin rozumieć. Słownik języka 
polskiego podaje następującą definicje tego słowa, wartość jest „cechą 
lub zespołem cech właściwych danej osobie lub rzeczy, stanowiący o 
jej walorach cennych dla ludzi”1. Jest to jednak definicja ogólna i po-
bieżna, rozszerzeniem jej zajmują się badacze różnych dziedzin: psy-
chologii, socjologii, pedagogiki i filozofii. Słowo „wartość” wywodzi 
się z łacińskiego słowa valor, valere oznaczającego „bycie silnym, 
zdrowym, potężnym, wartym, mającym znaczenie dla siebie i dla ko-
goś”. Kiedy mowa o wartościach pierwszym skojarzeniem jakie się 
nasuwa są wartości moralne. Nie jest to jednak jedyna kategoria jaką 
można określić tym mianem. Wartościami są także zdrowie i uroda, 
rodzina i wykształcenie, mądrość, bezpieczeństwo, dobra rozrywka 
czy kariera. Wszystko to co jest dla nas dobre i cenne2. 

                                                 
1 Słownik języka polskiego, pod red. M. Szymczaka, Warszawa 1992, t. 

III, s. 660. 
2 I. Koźmińska, E. Olszewska, Z dzieckiem w świat wartości, Warszawa 

2007, s. 41. 
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Rzeczą oczywistą jest, że społeczeństwo powinno kierować 
się i respektować wszystkie wartości. Dlatego tak ważnym aspektem 
wydaje się nauczanie aksjologii już od najmłodszych lat.  

Proces wychowania i kształcenia ma na celu ukształtowanie 
duchowej struktury jednostki i przygotowanie jej do życia społeczne-
go. Jednakże, co szczególnie istotne, proces ten by przynieść pożąda-
ne rezultaty zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i społecznym, 
musi opierać się na wartościach, które leżą u podstaw działań peda-
gogicznych3. 

Nauczanie młodego człowieka wartości i pokazywanie mu 
właściwych wzorców zachowań powinno się opierać głównie na 
dawaniu dobrego przykładu przez osoby starsze. Edukacja aksjolo-
giczna nie ogranicza się jedynie do środowiska szkolnego, ale wkra-
cza również w inne sfery życia codziennego. Należy zatem w sposób 
odpowiedzialny podchodzić do wychowania i kształtowania młodego 
człowieka. Wartości moralne uczą zachowań korzystnych nie tylko 
dla tego, kto je praktykuje, ale również dla innych, poprawiają sto-
sunki międzyludzkie i kształtują lepszych ludzi4. 

W literaturze dla dzieci i młodzieży głównymi elementami 
odpowiedzialnymi za „przesyłanie wartości” są fabuła i kreowane w 
utworze postaci. Fabuła poprzez schematy fabularne oraz konkretne 
zdarzenia czy epizody prezentuje czytelnikowi relacje i zależności 
pomiędzy wartościami. Również inne elementy takie jak metatekst, 
narracja, kompozycja poprzez uzupełnienie treści zawartych w fabu-
le mają wpływ na kształtowanie systemu wartości przedstawionego 
w utworze literackim5. Fabuła powieści obyczajowych dla młodych 
odbiorców niesie za sobą informację dotycząca elementarnej wiedzy 
o uniwersum wartości, co jest bardzo ważne z wychowawczego 
punktu widzenia. Teksty te ukazują w prawdzie najprostsze i pod-
stawowe, ale prawdziwe relacje panujące między wartościami ze 
sfery dóbr duchowych6. 
                                                 

3 D. Kowalewska., Harry i czary mary, czyli o wartościach edukacyj-
nych w cyklu powieści „Harry Potter” J.K. Rowling, Kraków 2005, s. 184. 

4 I. Koźmińska, E. Olszewska, op. cit., s. 41. 
5 M. Kwiatkowska-Ratajczak, Z perspektywy wartości o prozie dla 

dzieci i młodzieży, Poznań 1994, s. 109. 
6 Tamże, s. 110. 
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Natomiast kreowane w utworze postaci pełnią funkcje swego 
rodzaju „wzorów” dla młodego człowieka. Postawa czytelnika 
kształtowana jest poprzez naśladownictwo oraz identyfikację z boha-
terem literackim i ważne jest, aby postać kreowana w utworze była 
bliska odbiorcy. W literaturze dla dzieci i młodzieży bohater jest z 
reguły w wieku zbliżonym do wieku czytelnika, dlatego też jego 
doświadczenia i problemy odpowiadają temu, co jest bliskie młode-
mu człowiekowi. Dzięki takiemu zabiegowi czytelnik potrafi do-
strzec konsekwencje, jakie bohater musi ponosić w rezultacie swoich 
poczynań oraz widzi związki między obiektywnymi warunkami swo-
jego życia, a proponowanymi przez model literacki zachowaniami. 
Często zdarza się także, że postać na tyle imponuje młodemu czło-
wiekowi, że wpływa to na wzrost szacunku do samego siebie po-
przez utożsamienie się z godną podziwu, niezwykłą jednostką. Dla-
tego też tak ważne jest  w jaki sposób autor konstruuje postaci7.  

W utworach dla młodego odbiorcy dydaktyzm jest jednym z 
podstawowych wyznaczników, aksjologicznie nacechowane są one 
na poziomie świata przedstawionego, zdarzeń oraz postaci. Można 
więc mówić o „wychowywaniu przez literaturę” polegającym na 
prezentowaniu młodemu czytelnikowi właściwych wzorców moral-
nych i osobowych zawartych w tekstach literackich. Wynikałoby z 
tego, że w utworach tych należy się doszukiwać elementów i aspek-
tów o pozytywnym wymiarze, czyli tych, które są pożądane z punktu 
widzenia wychowawczego i rozwojowego. Jednak świat przedsta-
wiony składający się z samych pozytywów może wydawać się czy-
telnikowi nieautentyczny, dlatego też znajdujemy w książkach dla 
dzieci i młodzieży modele negatywne, które nierzadko mogą z równą 
siłą oddziaływać na czytelnika w sposób właściwy wychowawczo8. 

Najlepiej i najpełniej edukacyjny wymiar tekstów literackich 
łączą w sobie trzy kręgi wartości: poznawcze, moralne i estetyczne. 
Wartości poznawcze leżą u podłoża procesu edukacji. Wiążą się one 
z poznawaniem świata, rozmaitych jego aspektów i zjawisk, co 
wspomaga proces rozwoju osobowego, społecznego i kulturowego 
młodego odbiorcy. Okazuje się, że poznawanie tego co zewnętrzne 

                                                 
7 Kowalewska, op. cit., s. 202 - 203. 
8 Tamże, s. 206. 
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w stosunku do człowieka jest przydatne nie tylko w poszerzeniu 
wiedzy o świecie zewnętrznym, ale również ma istotny wpływ na 
bliższe i pełniejsze określenie własnego wewnętrznego „ja”. Za pod-
stawową wartość poznawczą przyjmuje się prawdę9. 

Początkowe akapity utworu mają kluczowe znaczenie, ponie-
waż to one decydują o tym czy czytelnik poświęci swój czas na prze-
czytanie całej opowieści. Wizyta Łucji w szafie, w pierwszej części 
cyklu pt. Lew, Czarownica i stara szafa, jest chwytem, który wpro-
wadza elementy fantastyczne do historii. Od tego momentu już więk-
sza część opowieści będzie miała miejsce w świecie wymyślonym 
przez Lewisa. W miarę poznawania Narnii młody czytelnik może 
odnaleźć podobieństwa między światem w jakim żyje, a tym zapro-
ponowanym przez autora. Ma on okazję analizować fikcyjną relację 
o alternatywnej rzeczywistości w odniesieniu do naszego świata. 
Opowieści mogą więc być swego rodzaju „zwierciadłem”, w którym 
odbijają się realia z jakimi czytelnik spotyka się codziennie. 

Świat fantastyczny stanowi po prostu „przestawienie” układu, 
który przyjmują sprawy w świetle rzeczywistym. […] W opowie-
ściach, które zestawiają nasz świat i świat obcy, miotamy się między 
czymś znajomym i nieznanym. W jednej chwili po prostu rozkoszuje-
my się przygodą, którą jest wejście do obcego świata, w następnej – 
przypomina nam się o problemach naszego własnego świata i życia, 
które w nim pędzimy10.  

Analizując wartości poznawcze cyklu Opowieści z Narnii nie 
można pominąć faktu, że autor zafascynowany mitologią celtycką 
czerpie z wielu różnych źródeł kultury europejskiej. Młody czytelnik 
ma więc we wszystkich książkach z tego cyklu nie tylko przegląd 
stworzeń mitycznych związanych ze wszystkimi mitologiami Euro-
py, ale również nawiązania do romansu rycerskiego, Biblii , baśni, 
fantasy i innych gatunków literackich. Różnorodność powieści Lewi-
sa sprawia, że są one przydatne i mogą być wykorzystane do zapre-
zentowania wszystkich tych elementów młodemu czytelnikowi. Tym 
bardziej, że autor był wybitnym znawcą epok średniowiecza i rene-

                                                 
9 Tamże, s. 207. 
10 L. Ryken, M. L. Mead, Przez starą szafę. Przewodnik dla miłośników 

Narnii, Kraków 2006, s. 41- 42.  
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sansu. Zatem czytelnicy odnajdą w jej świecie takich mieszkańców, 
jak fauny, drzewne nimfy czy nawet konkretne rzymskie bóstwa, na 
przykład Bachusa, boga wina i świętowania, czy Pomonę, boginie 
sadów. 

Lewis uważał jednak, że najważniejsze mity klasyczne stano-
wią „autentyczny, choć niewyraźny przebłysk boskiej prawdy pada-
jący na ludzką wyobraźnię”. Stworzony przez niego świat cały po-
brzmiewa biblijnymi aluzjami naukami, zarazem jednak w wielkiej 
obfitości pojawiają się w nim istoty z mitów, legend i ludowych wie-
rzeń: centaury, smoki, karły, olbrzymy, gnomy itd.11 

Taki zabieg  zastosowany w tworzeniu dzieła literackiego nie 
tylko prezentuje liczne źródła kultury europejskiej, ale również roz-
wija w młodym czytelniku zdolności kojarzenia elementów intertek-
stualnych. Podkreśla to niewątpliwie wartość poznawczą całego cy-
klu uwzględniając szczególnie młodego czytelnika w wieku szkol-
nym. Wielu nauczycieli na różnych poziomach edukacyjnych wyko-
rzystuje narnijski cykl Lewisa właśnie w takim kontekście. Warto 
więc zestawiać Opowieści z Narnii z innymi poznawanymi przez 
uczniów tekstami literackimi. 

Bardzo wartościowym ćwiczeniem symbolicznej interpretacji 
tekstu i kojarzenia różnych tekstów kultury będzie zestawienie sceny 
stworzenia Narnii w „Siostrzeńcu Czarodzieja” z  fragmentami księ-
gi Genesis. Ponadto odnajdujemy bogate możliwości odwołań anty-
ku, rycerskiego średniowiecza, muzułmańskiego Wschodu, flirtu z  
filozofią Platona w „Ostatniej Bitwie”, zestawienie „Opowieści z 
Narnii” z „Mistrzem i Małgorzatą” Bułhakowa12. 

Wartości poznawcze powiązane są nierozerwalnie z inną ka-
tegorią wartości tj. wartościami moralnymi. Ponieważ aby wartość 
moralna mogła zostać zrealizowana, najpierw należy rozpoznać sy-
tuację, działanie oraz osoby, których dotyczy sytuacja13. Wartości 
moralne  można określić mianem „jądra” celów wychowawczo roz-
wojowych. Wychowanie młodego człowieka opiera się głównie na 

                                                 
11 D. C. Downing, Wyprawa w głąb szafy. Opowieści z Narnii i ich 

twórca, Poznań 2006, s. 142. 
12 K. Stróżyński, Od baśni do Biblii, „Polonistyka” 1992 nr 7-8, s. 442 – 443. 
13 Kowalewska, op. cit., s. 215. 
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rozwijaniu w nim tej kategorii wartości. Jest to podstawowe założe-
nie nie tylko całego systemu edukacji, ale służą temu również zabie-
gi pedagogów, rodziców, instytucji społecznych i religijnych.  Jed-
nostka  poprzez wychowanie powinna być ukierunkowana na rozwi-
janie i urzeczywistnianie wartości moralnych14. 

O cyklu Opowieści z Narnii można powiedzieć, że jest nasy-
cony wartościami moralnymi. W książce młody czytelnik bez pro-
blemu odnajdzie bezpośrednie odniesienia do aksjologii chrześcijań-
skiej, jak również do kodeksu rycerskiego oraz ogólnie pojętej spo-
łecznie kategorii dobra. Podstawowe wartości takie jak przyjaźń, 
rodzina, lojalność, odwaga, rozsądek, miłość są zawarte we każdej z 
części cyklu. Wynika z tego, że Opowieści z Narnii pojmowane jako 
całość jak i odniesienie się do poszczególnych książek są źródłem 
nieocenionym w nauczaniu wartości moralnych na wszystkich 
szczeblach edukacji. 

Same „Opowieści z Narnii” mogą również służyć za rzetelne 
przewodniki ilustrujące moralne upadki i powstawanie z nich.[…] 
Charakter kształtuje się nie poprzez nauki moralne, lecz w rzeczywi-
ście dokonywanych wyborach moralnych, sytuacjach, w których 
właściwa decyzja nie jest najłatwiejszym ani najbezpieczniejszym 
wyborem. W świecie Narnii przed takimi wyborami stają wszystkie 
główne postaci, a czytelnicy mogą się uczyć wraz z nimi15. 

Kategoria dobra jest nadrzędna i podstawowa w kontekście 
wartości moralnych. W utworach Lewisa nietrudno dostrzec elemen-
tarne przykłady dobra. Autor Opowieści z Narnii znany jako apolo-
geta chrześcijaństwa nie pisał jednak swojej książki jako swego ro-
dzaju Biblii  dla dzieci, przeznaczonej wyłącznie dla chrześcijan. 
Narnijski cykl jest na tyle uniwersalny i ponadczasowy, że można go 
polecić nie tylko wyznawcom Chrystusa, ale również innym, niewie-
rzącym osobom, ponieważ każdy odnajdzie w nich jakieś przesłanie 
dla siebie. 

Zaczynając rozważania nad wartościami moralnymi w 
Opowieściach z Narnii warto zastanowić się nie tylko nad kategorią 
dobra w powieściach, ale również nad podstawową wartością 

                                                 
14 Tamże, s. 214. 
15 Downing, op. cit., s. 120- 122.  
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przeciwstawną dobru, jaką jest zło. U Lewisa podział na postaci 
pozytywne i negatywne jest bardzo wyraźny, a co za tym idzie czytelnik 
utożsamiający się w sposób naturalny z postacią pozytywną,  
identyfikuje się również z jej dobrym postępowaniem. Mamy więc we 
wszystkich książkach cyklu wyraźne kontrasty pomiędzy światem dobra 
a światem zła. W Lwie, Czarownicy i starej szafie reprezentantami 
dobra jest rodzeństwo Pevensie, ich sprzymierzeńcy oraz oczywiście 
Aslan, zło reprezentuje Biała Czarownica. Kolejna część cyklu – Książę 
Kaspian – jest poświęcona walce o tron w Narnii. I tak tytułowy bohater 
reprezentuje dobro, natomiast uzurpator Miraz – zło. W Koniu i jego 
chłopcu dobrzy są bohaterowie reprezentowani przez dzieci – Szastę i 
Arawis, zło to Kalormeńczycy. Najciekawszymi przypadkami w 
powieści są a te, które dzięki pobytowi w Narnii przechodzą 
wewnętrzną przemianę. Najlepszym przykładem takiego bohatera jest 
Edmund Pevensie. 

Przypadek Edmunda, który w pierwszej części cyklu 
przechodzi przemianę oraz wszystkie okoliczności tej przemiany są 
również doskonałym przykładem wskazującym na inne wartości 
moralne w powieści. Bohater na początku „zepsuty” przez szkołę z 
internatem, zadufany w sobie, bezlitośnie drwiący z siostry i 
pragnący władzy, łatwo poddaje się wpływom Białej Czarownicy, co 
prowadzi do jego ostatecznego upadku. Kiedy jednak zdrada 
bohatera wychodzi na jaw, nie spotyka się on z pogardą, ani karą czy 
wykluczeniem. Kiedy skruszony Edmund powraca do rodzeństwa i 
obozu Aslana, Lewis prezentuje czytelnikowi piękną scenę, w której 
Edmundowi zostają okazane miłosierdzie i przebaczenie. 

Gdy tylko  [dzieci] zjadły śniadanie, wyszły na zewnątrz i 
zobaczyły Aslana spacerującego z Edmundem po mokrej od rosy 
trawie, z dala od reszty dworu. Nie sądzę, abym musiał wam 
opowiadać, co mu Aslan powiedział (nikt tego zresztą nie słyszał), 
ale była to w każdym razie rozmowa, której Edmund nigdy nie 
zapomni. Kiedy dzieci zbliżyły się, Aslan zwrócił się w ich stronę i 
popchnął ku nim Edmunda. — Oto wasz brat. Nie ma już potrzeby 
wracać do tego, co było16. 

                                                 
16 C. S. Lewis, Lew, Czarownica i stara szafa, [w:] Opowieści z Narnii, 

przeł. Polkowski A., Poznań 2004, s. 102. 
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Wartościami moralnymi, które bez trudu odnajdziemy w cyklu 
Lewisa jest empatia, współczucie oraz solidarność.  Współodczuwanie z 
innymi przeciwstawione jest skrajnemu egoizmowi, który cechuje postaci 
negatywne. Troska o innych jest podkreślana w różnych częściach cyklu. 
Postaci pozytywne, takie jak Łucja, odczuwają to  w sposób naturalny, 
natomiast bohaterowie tacy jak  Edmund muszą się nauczyć współczucia. 
Scena, w której Edmund po raz pierwszy odczuwa  empatię, jest 
momentem przełomowym. 

Po raz pierwszy w tej historii Edmund poczuł żal nad kimś 
innym niż on sam. Jakże to było smutne pomyśleć o tych małych 
kamiennych figurkach, siedzących pod drzewem przez całe ciche dni 
i całe ciemne noce, rok po roku, aż w końcu porośnie je mech, a ich 
twarze pokruszą się ze starości.17 

Empatia i współczucie dla innych często łączy się z poświęce-
niem. Bohaterowie poświęcają się dla innych lub dla wyższych celów, 
często znosząc trudy i niewygodę. Nierzadko wiąże się to z niebezpie-
czeństwami czy wręcz fizycznie odczuwalnymi konsekwencjami. W 
dalekich podróżach nie brakuje więc siniaków, krwi i ran.  Przykłada-
mi takich postaci mogą być Julia, Eustachy i Błotosmętek, którzy w 
Srebrnym krześle podróżują do Podziemi, aby odnaleźć księcia Riliana 
i wykonać zadanie powierzone im przez Aslana. 

Jednak największym i niewątpliwie najpiękniejszym aktem 
poświęcenia się dla drugiej osoby jest oddanie za nią życia. Wiąże 
się to również z ogromną miłością i  oddaniem. Akt ten jest wyrazem 
wielkiego dobra i zawiera w sobie bardzo wiele z podstawowych 
wartości ogólnoludzkich. Taką właśnie postawą w pierwszej części 
Opowieści z Narnii wykazuje się Aslan. Wielki Lew oddaje życie za 
Edmunda, który zdradził swoją rodzinę i wszystkich Narnijczyków. 
Postępowanie Lwa i jego późniejszy powrót do żywych w sposób 
oczywisty przywołuje skojarzenie ze śmiercią i zmartwychwstaniem 
Jezusa Chrystusa, który również oddał swoje życie za grzeszników. 
Można w związku z tym stwierdzić, że Aslan w świecie Narnii jest 
istotą o przymiotach boskich.  

Szczerość, prawdomówność i poszanowanie prawdy są 
kolejnymi wartościami, które bardzo cenił sobie autor cyklu. 

                                                 
17 Tamże, s. 88. 
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Uczciwość nie tylko w stosunku do innych, ale również do samego 
siebie oraz umiejętność przyznania się do winy czy błędu 
podkreślana jest przez Lewisa w wielu sytuacjach. Przykładem może 
być rozmowa Juli Pole ze Srebrnego krzesła z Aslanem, w której 
dziewczynka przyznaje się Lwu dlaczego nie pomogła koledze, który 
spadł z urwiska. Aslan docenia szczerość dziewczynki,  nagradza ją 
dobrym słowem, ale również wyznacza swego rodzaju „pokutę” jaką 
jest powierzone jej zadanie. Uświadamia przy okazji Julii, że złe 
uczynki mają swoje konsekwencje, przez jej nieodpowiedzialne 
zachowanie zaszkodziła nie tylko sobie ale również powodzeniu 
całej misji.  

Akty odwagi w cyklu Opowieści z Narnii są również bardzo 
ważnymi i przełomowymi momentami w powieści. Odwaga u 
Lewisa nie oznacza niewrażliwości na lęk, bohaterowie odczuwają 
strach, jednak potrafią go przezwyciężyć. Często ma to również 
związek z rycerskimi odruchami postaci, ponieważ powieści z cyklu 
zawierają liczne elementy średniowieczne. Zatem w Narnii 
obowiązuje również Kodeks Rycerski. Przykładem takiego 
zachowania, a jednocześnie pierwszą walką i sposobnością do 
zasłużenia sobie na miano rycerza, jest walka Piotra z wilkiem. Piotr 
nie tylko wykazuje się tutaj odwagą, ale również staje w obronie 
kobiety – swojej siostry Zuzanny.  

Postacią, która również wykazuje się nie małą odwagą jest 
Edmund. Po chwilach, w których bohater był po stronie zła następuje 
w nim wewnętrzna przemiana. Wtedy to właśnie on wykazuje się 
największą odwagą i determinacją w walce z siłami zła. Na polu 
bitwy Edmund udowadnia, że w gruncie rzeczy jest po stronie dobra. 
To właśnie dzięki niemu  w ostatecznym starciu z siłami Czarownicy 
bitwa przybiera obrót korzystny dla narnijczyków, bohater 
roztrzaskuje czarodziejską różdżkę, która jest głównym źródłem 
mocy przeciwnika. Chłopiec zostaje jednak ciężko ranny w walce i 
udaje mu się przeżyć tylko dzięki magicznemu napojowi, który 
Łucja dostała od Świętego Mikołaja.  

Należy w tym miejscy wspomnieć również, że główni 
bohaterowie Lwa, Czarownicy i starej szafy są rodzeństwem zżytym 
ze sobą i lojalnym wobec siebie nawzajem. Lewis przez ten fakt 
podkreśla wagę rodziny w naszym życiu. Rodzeństwo Pevensie, 
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pomimo różnic w charakterach i częstych sprzeczek, w sytuacji  
kiedy Edmund okazuje się zdrajcą bierze na siebie 
współodpowiedzialność a Piotr stara się tłumaczyć brata przed 
Aslanem.  

Nie sposób wymienić wszystkich odwołań do wartości w 
utworach Clive’a Staplesa Lewisa. Wszystkie części cyklu 
Opowieści z Narnii są skarbnicą wskazówek  moralnych i mogą być 
wykorzystane w edukacji aksjologicznej młodych ludzi. 

Historia stworzona przez Lewisa oddziaływała sugestywnie na 
młodych czytelników. Liczne sceny z książki, są tak wyraźnie 
powiązane z opowieściami zawartymi w Biblii , że trudno nie 
zauważyć podobieństw. Każdy kto zna najważniejsze wydarzenia z 
Ewangelii bez trudu skojarzy narnijskiego lwa Aslana z postacią 
Jezusa Chrystusa. Już od pierwszej części cyklu mamy do czynienia 
z nawiązaniami zarówno do Starego jak i do Nowego Testamentu i 
nawiązania te przewijają się konsekwentnie przez cały cykl. Jednak 
nie należy podejrzewać autora Opowieści z Narnii o to, że stworzył 
swego rodzaju Pismo Święte dla dzieci, nie takie było zamierzenia 
Lewisa. Część czytelników zakłada, że autorowi w trakcie pisania 
powieści przyświecały otwarcie cele dydaktyczne. Posadzają Lewisa 
o napisanie chrześcijańskiej książki dla dzieci wykorzystując 
konwencję opowieści fantastycznej. Jednak nie można stwierdzić, że 
Opowieści z Narnii są jedynie alegorią Pisma Świętego, a wszystkie 
zdarzenia i postaci to biblijne historie w przebraniu. 

Charakterystykę chrześcijańskich powiązań w Opowieściach z 
Narnii najlepiej jest rozpocząć od przedstawienia sylwetki Wielkiego 
Lwa Syna Władcy-Zza-Morza – Aslana. Kreacja tej postaci jest 
niezwykle istotna dla interpretacji świata przedstawionego.  Już w 
pierwszej opublikowanej części cyklu jaką była książka Lew, 
Czarownica i stara szafa, mamy oczywiste nawiązanie do śmierci i 
zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Niczemu niewinny Aslan 
oddaje dobrowolnie swoje życie za zdrajcę Edmunda. Ten akt 
poświęcenia przywodzi na myśl śmierć Jezusa, który poddał się 
licznym torturom i oddał swoje życie na krzyżu, aby odkupić 
grzechy ludzi. Aslan również tuż przed wykonaniem wyroku przez 
Czarownicę doznaje upokorzenia i bólu, co podobnie jak Chrystus, 
znosi z należytą sobie godnością i spokojem. Lew jako istota boska 
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ma również moc przewidywania przyszłości i odznacza się 
mądrością, która później prowadzi do jego zmartwychwstania. Alan 
zna bowiem Wielkie Czary sprzed początków czasu i zaklęcie, które 
głosi, że oddanie życia za zdrajcę skutkuje powrotem do żywych. 
Syn Boży z Nowego Testamentu również przepowiada swoje 
zmartwychwstanie i zwycięstwo nad śmiercią. Nawiązanie to niesie 
ze sobą cały „ładunek” pozytywnych wartości, od solidarności, 
ofiarności, aż po wyraz największej miłości do drugiego człowieka. 
Miłość Boga i bliźniego to podstawowe założenia wiary 
chrześcijańskiej.  

Z miłości bliźniego wynika także kolejny aspekt 
chrześcijański zawarty w książkach Lewisa. Człowiek jako istota 
stworzona na wzór i na podobieństwo Boga ma prawo do wolnej 
woli i godności dziecka bożego.  

Również wolna wola jaką ma każda jednostka ludzka jest 
elementem wielokrotnie podkreślanym w całym narnijskim cyklu. 
Poprzez kreowane sytuacje autor porusza także problemy 
filozoficzne takie jak obecność i sens istnienia zła w świecie. 
Bohaterowie mają jednak wpływ na swoje postępowanie, Aslan 
podobnie jak biblijny Bóg daje swoim dzieciom wolną wolę nie 
pozostawiając ich jednak samym sobie. Pozwala on głównym 
postaciom popełniać błędy i ponosić ich konsekwencje. Fakt ten 
niezwykle upodabnia Wielkiego Lwa do Starotestamentowego Boga, 
który już w pierwszym dniu po stworzeniu człowieka obdarzył go 
swobodą podejmowania decyzji i wybierania pomiędzy dobrem a 
złem. 

Dzieci spotykają się z Lwem. On nie determinuje 
podejmowanych przez nich decyzji, wzywa, ale nie zniewala ich 
swoją wielkością. Podjęcie określonego działania jest wynikiem ich 
woli.[…] Mali bohaterowie obdarzeni są wolną wolą nie tylko wtedy, 
kiedy spełniają oczekiwania Syna Władcy - Zza- Morza. Mają ją 
również wówczas, kiedy mu się przeciwstawiają. Tak jest w 
przypadku Edmunda. Opowiadając się po stronie Czarownicy, służąc 
jej, przyczynia się do chwilowego zwycięstwa Białej Pani18. 

                                                 
18 M. Kwiatkowska-Ratajczak, op. cit., s. 137. 
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Kolejnym ważnym elementem nawiązującym do wartości 
chrześcijańskich w cyklu Lewisa jest fakt, iż Aslan wśród swoich 
licznych mocy boskich ma również zdolność uzdrawiania chorych. 
Po raz kolejny przywodzi to na myśl skojarzenie z Jezusem z Naza-
retu, który podczas swoich podróży pomógł wielu chorym.  Lew 
często korzysta z tych mocy, między innymi pomaga Ryczypiskowi, 
który stracił ogon oraz uzdrawia umierającą kobietę w Księciu Ka-
spianie. Aby jednak dostąpić łaski należy całkowicie zawierzyć bo-
skiej istocie oraz wykazać się szczerymi intencjami. Wszystkie te 
elementy znajdziemy również w Piśmie Świętym, na przykład w 
scenie uzdrowienia trędowatego, chromego, niewidomego czy in-
nych ludzi dotkniętych ciężkimi dolegliwościami.  

Bohaterowie Opowieści z Narnii nie są w swoich 
poczynaniach pozostawieni sami sobie. W wielu momentach mogą 
liczyć na pomoc i opiekę Aslana. Często sytuacje, które im się 
przytrafiają są częścią większego planu. Wiara w opiekę i 
przewodnictwo Boga w życiu jest również jednym z założeń  
chrześcijaństwa. Poczucie, że człowiek nie jest osamotniony w 
swojej wędrówce przez życie i fakt, że może się zwrócić o pomoc do 
boskiego patrona daje efekt bezpieczeństwa i stabilizacji. 
Przekonanie to pomaga również ludziom w uporaniu się z 
życiowymi przeciwnościami oraz faktem istnienia zła i cierpienia w 
świecie. W cyklu Lewisa boska opieka Aslana jest obecna w życiu 
bohaterów nawet wtedy, kiedy nie są jej świadomi. Lew wyznacza 
zadania, ale jest także  przewodnikiem i pocieszycielem. W 
sytuacjach krytycznych czy beznadziejnych tylko pomoc Aslana 
okazuje się skuteczna. Lew zawsze zjawia się w odpowiednim 
momencie, aby wesprzeć narnijczyków. 

Doskonałym przykładem podkreślającym znaczenie jakie ma 
opieka sił wyższych w życiu człowieka jest historia Szasty. Chłopiec 
jako dziecko został znaleziony przez rybaka,  wychowany w surowy 
sposób i traktowany bardziej jak służący niż członek rodziny. Po 
latach Szasta odnajduje jednak szczęście i okazuje się, że przez cały 
czas mógł liczyć na pomoc i opiekę Aslana. Tak więc można 
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stwierdzić, że „całe życie Szasty toczy się pod opiekuńczą łapą 
Lwa”19. 

Rozważając kwestie wartości w narnijskim cyklu nie można 
pominąć historii Eustachego Scrubba. Chłopiec przez przypadek 
przenosi się do Narnii wraz z Edmundem i Łucją. Od początku 
przygody Eustachy jest nieznośnym egocentrykiem, który zamiast 
pomagać uczestnikom Podróży „Wędrowca do Świtu”,  wciąż tylko 
przeszkadza i narzeka. Taki współtowarzysz wyprawy nie zyskuje 
sobie sympatii głównych bohaterów, zresztą Eustachy nie dba ani o 
sympatię ani o dobro kogokolwiek poza sobą samym. Jednak w 
Narnii nawet taka postać ma szansę na poprawę swego zachowania. 
Przez swoją chciwość Scrubb zostaje zamieniony w smoka. Dopiero 
pozbawienie chłopca ludzkiej postaci pomaga mu zrozumieć jak 
bardzo są mu potrzebni inni ludzie. Od tego momentu bohater 
zmienia swój charakter,  staje się pomocny i życzliwy, współdziała z 
towarzyszami podróży i wielu sytuacjach udowadnia, że można na 
niego liczyć.  

Poprzez tę postać i zdarzenia, w które zostaje uwikłana, Lewis 
wprowadza też dziecko w krąg poszukiwań wartości osobowych. 
Pokazuje, jak bardzo etyczna ocena człowieka uzależniona jest od 
jego umiejętności zaangażowania się w działania ludzkiej 
społeczności. Zgodnie z chrześcijańskimi przekonaniami wskazuje na 
łączność świata Boga ze światem ludzi. Eustachy zmienia się dzięki 
własnemu pragnieniu bycia wespół z innymi i włączeniu się Aslana w 
dążenie chłopca do odnowy swego życia20. 

Eustachy miał, więc okazję do tego aby odkupić swoje winy. 
Przemiana w smoka miała niezwykle zakończenie, dzięki pomocy 
Aslana chłopiec zrzuca smoczą skórę. Dokonuje się w ten sposób nie 
tylko przemiana postaci, lecz także oczyszczenie moralne. 
Potwierdzona zostaje tutaj  po raz kolejny jedna z podstawowych 
zasad chrześcijaństwa, głosząca, że każdy grzesznik ma możliwość 
pokuty i odkupienia swoich win.   

Podsumowując bez wątpienia można stwierdzić, że Opowieści 
z Narnii autorstwa C.S. Lewisa, mimo iż w założeniu autora nie 

                                                 
19 J. Rogers, op. cit., s. 158. 
20 M. Kwiatkowska-Ratajczak, op. cit., s. 138. 
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miały być metaforycznym przedstawieniem Biblii , zawierają szereg 
odniesień i powiązań do założeń wiary chrześcijańskiej. Wielki Lew 
Aslan bez trudu może zostać skojarzony przez czytelników z 
Chrystusem, a sceny takie jak zmartwychwstanie, koniec i początek 
świata z przekazami zawartymi w Piśmie Świętym. Zdarza się, że 
nieprzemijający  urok Opowieści z Narnii dla wielu czytelników, 
wiąże się nie tyle z ich literacką wartością, ile z nowatorskim i 
bardzo głębokim ujęciem przez autora założeń teologii 
chrześcijańskiej21.  

Kolejną kategorią wartości, które niewątpliwie dotyczą dzieła 
literackiego są wartości estetyczne. Można rozumieć je dwojako. Po 
pierwsze potraktować utwór literacki jako dzieło sztuki, poszukując 
w nim wartości artystycznych. Po drugie poszukiwać w dziele 
jakości aksjologicznych, które mogą wywołać przeżycie estetyczne 
oraz które mają odniesienia do oddziaływań wychowawczych. Rola 
wartości estetycznych w procesie wychowania i rozwoju jest 
zasadnicza. Odgrywają one kluczową rolę w procesie zaznajamiania 
młodego pokolenia z dziedzictwem kulturowym, tradycją oraz 
pomagają otworzyć się na otaczający świat i uwrażliwiają na 
piękno22. 

Opowieści z Narnii niewątpliwie dostarczają czytelnikowi 
doznań natury estetycznej. Dowodów na to w tekście powieści jest 
dużo, przykładem mogą być niezwykle kunsztowne literacko opisy 
narnijskich krajobrazów czy nawiązującego do mitologii 
skandynawskiej Sądu Ostatecznego. Prosty język autora w 
połączeniu z bogactwem fantazji i spontanicznością nawiązuje do 
świata młodego czytelnika, a co za tym idzie ułatwia mu odbiór 
dzieła. Aspekt paidialności jest konieczną cechą literatury 
adresowanej do dzieci.  

Podsumowując, należy wspomnieć, że niekończąca się 
popularność książek Lewisa ma swoje źródła nie tylko w kunszcie 
literackim autora, czy w niezwykle porywającej fabule, ale także w 
ich dydaktycznych aspektach. Opowieści z Narnii zawierają 
wszystkie podstawowe wartości edukacyjne i mogą być doskonałym 

                                                 
21 D. C. Downing, op. cit., s. 91. 
22 D. Kowalewska, op. cit., s. 216. 
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narzędziem, dzięki któremu dorośli mają szansę pokazać dzieciom, 
co jest w życiu ważne, rozwinąć w nich wrażliwość na dobro i 
piękno, a przy okazji dowiedzieć się również wiele o sobie. 

 
Streszczenie 
Artykuł poświęcony jest wartościom edukacyjnym zawartym 

w cyklu Opowieści z Narnii autorstwa C.S. Lewisa. Początkowe 
akapity zawierają podstawowe informacje dotyczące autora cyklu 
narnijskiego. Następnie wyjaśnione zostaje pojęcie „wartość” jako 
kluczowe dla dalszych rozważań. Zasadniczą treść  artykułu można 
podzielić na trzy części tematyczne koncentrujące się wokół podsta-
wowych kręgów wartości : poznawczych, moralnych i estetycznych. 
Każdy element poparty został przykładami odnoszącymi się do cyklu 
utworów Lewisa.  

Wartości poznawcze w Opowieściach z Narnii  wiążą się z 
poznawaniem świata, rozmaitych jego aspektów i zjawisk, co wspo-
maga proces rozwoju osobowego, społecznego i kulturowego mło-
dego odbiorcy. Za podstawową wartość poznawczą przyjmuje się 
prawdę. Analizując wartości poznawcze cyklu Opowieści z Narnii 
nie można pominąć faktu, że autor zafascynowany mitologią celtyc-
ką czerpie z wielu różnych źródeł kultury europejskiej. Młody czy-
telnik ma więc, we wszystkich książkach z tego cyklu, nie tylko 
przegląd stworzeń mitycznych związanych ze wszystkimi mitolo-
giami Europy, ale również nawiązania do romansu rycerskiego, Bi-
blii , baśni, fantasy i innych gatunków literackich. 

Wartości moralne  można określić mianem „jądra” celów wy-
chowawczo -rozwojowych. Wychowanie młodego człowieka opiera 
się głównie na rozwijaniu w nim tej kategorii wartości. Jest to pod-
stawowe założenie nie tylko całego systemu edukacji, ale służą temu 
również zabiegi pedagogów, rodziców, instytucji społecznych i reli-
gijnych. Podstawowe wartości takie jak przyjaźń, rodzina, lojalność, 
odwaga, rozsądek, miłość są zawarte w każdej z części cyklu. Istotne 
są również nawiązania do wartości chrześcijańskich charakterystycz-
ne dla twórczości Lewisa. Wynika z tego, że Opowieści z Narnii 
pojmowane jako całość jak są źródłem nieocenionym w nauczaniu 
wartości moralnych na wszystkich szczeblach edukacji. 
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Kolejną kategorią wartości, które niewątpliwie dotyczą dzieła 
literackiego są wartości estetyczne. Można rozumieć je dwojako. Po 
pierwsze potraktować utwór literacki jako dzieło sztuki, poszukując 
w nim wartości artystycznych. Po drugie poszukiwać w dziele jako-
ści aksjologicznych, które mogą wywołać przeżycie estetyczne oraz 
które mają odniesienia do oddziaływań wychowawczych. Opowieści 
z Narnii niewątpliwie dostarczają czytelnikowi doznań natury este-
tycznej na przykład poprzez kunsztowne literacko opisy, bogactwo 
motywów oraz  nawiązania do świata dziecięcego odbiorcy. 

 
Summary 
The Educational Values of The Chronicles of Narnia by C. S. 
Lewis 

The article describes the educational values contained in The 
Chronicles of Narnia by C. S. Lewis. The initial paragraphs contain 
basic information about the creator of Narnia cycle. Then, the con-
cept of "a value" is explained as a key for further consideration. The 
essential content of the article can be divided into three topic sections 
focusing on the core values: cognitive, moral and aesthetic. Each part 
contains some examples relating to literary works by Lewis. 

The cognitive values of The Chronicles of Narnia are con-
nected with learning about the world, its various aspects and phe-
nomena, which supports the process of personal, social and cultural 
development of the young audience. A basic cognitive value is the 
truth. The analysis of the cognitive values shows the fact that the 
author fascinated by Celtic mythology used in his cycle a lot of ele-
ments from the different sources of the European culture. The young 
reader has got, in all the books in the cycle, not just a huge variety of 
the mythical creatures related to all mythologies of Europe, but also 
references to a chivalric romance, the Bible, fairy tales, fantasy and 
other literary genres. 

Moral values can be defined as "the core" of educational and 
developmental objectives. The education of young people is mainly 
based on the value of this category. This is the basic assumption of 
the whole education system. Some educators, parents, social and 
religious institutions also support the value development. Basic val-
ues such as friendship, a family, loyalty, courage, common sense, 
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love are contained in each part of the cycle. There are also important 
references to Christian values characteristic in the literary works by 
Lewis. The Chronicles of Narnia, conceived as a whole, are an in-
valuable source in teaching moral values at all levels of education. 

Another category of values, which undoubtedly relates to lit-
erary works, are aesthetic ones. Readers can understand them in two 
ways. Firstly, they can treat a literary work as a work of art, looking 
for the artistic values in it. Secondly, people might search for the 
axiomatic values in the literary work that may lead to an aesthetic 
experience. The values have got references to the educational activi-
ties. The Chronicles of Narnia undoubtedly provide a reader with an 
aesthetic experience by elaborate literary descriptions, the huge vari-
ety of motifs and references to the world of a child reader. 
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Nikol Volková – Słowacja 
 

 
Rodina ako prioritná pastoračná skupina 

 
Úvod  
V súčasnosti pociťujeme ohrozenie manželstva a rodiny, ako 

aj zníženú sociálnu vážnosť hodnoty manželstva. Snaha o 
spochybnenie udržateľnosti modulu rodiny postaveného na trvalom 
manželskom zväzku jednej ženy a jedného muža je jednou zo 
zásadných charakteristík prostredia, v ktorom dnes naše rodiny žijú. 
No ak sa donedávna pastorácia rodín prirodzene opierala o 
všeobecné akceptovanie takéhoto modelu rodiny, mohla byť 
postavená na pastoračných prístupoch, ktorým toto všeobecné 
akceptovanie napomáhalo. Preto zásadná zmena v tejto oblasti je 
však výzvou, aby sa pastorácia rodín v súčasnom živote Cirkvi stala 
predmetom obnovy a naozaj prednostnou otázkou a ešte 
intenzívnejšie pokračovala v úsilí na podporu rodín1.  

 
1. Význam manželstva 
Manželstvo je veľmi dôležité v dnešnej spoločnosti. Je 

nazývané predsieňou neba, ale len vtedy, ak manželia dodržiavajú 
prísne pravidlá, ktoré manželstvo vyžaduje2. Manželstvo je úplné 
spoločenstvo medzi mužom a ženou vo všetkých aspektoch ľudskej 
osoby – telom, citmi, zmyslami, vôľou a duchom. „Ich láska smeruje 
k čo najhlbšej osobnej jednote, ktorá ponad spojenie v jednom tele 
vedie k tomu, aby vytvorila jedno srdce a jednu dušu“ 3. Je to forma 
kresťanského učenia, kde sa ich vzájomná láska stáva obrazom 

                                                 
1 Porov.: Konferencia biskupov Slovenska: Pastoračný plán Katolíckej 

cirkvi na Slovensku 2007 – 2013, 33. s. 34. In: 
http://www.kbs.sk/documents/pdf/pep/pep2007.pdf (28.11.2013). 

2 Porov.: FAZEKAŠ, Ľ.: Ako žiť. Kresťanská etika životných hodnôt a 
ľudských spoločenstiev. Bratislava : ECM, s. r. o., 1994. s. 63. 

3 KAHANEC, M.: Identita povolania ženatého diakona v latinskom 
obrade. In: Theologos –  Theological revue. Prešov : GTF Prešovská uni-
verzita, 1/2009. s. 275.  
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absolútnej a večnej lásky, ktorou Boh miluje človeka. Manželia sú 
znamením hlbokej jednoty medzi Bohom a jeho ľudom4.  

Manželský zväzok je dôverné spoločenstvo manželského 
života a lásky, ktoré ustanovil Boh a vybavil vlastnými zákonmi, nie 
je to ustanovizeň, ktorá vzniká na základe ľudských dohôd alebo 
legislatívnych nariadení, ale jej stabilita vyplýva z Božieho 
ustanovenia, ktorá je založená na samotnej prirodzenosti manželskej 
lásky. Manželská láska, ktorá vychádza zo samotnej Kristovej lásky 
a ponúka sa prostredníctvom sviatosti, robí kresťanských manželov 
svedkami novej spoločnosti, založenej na evanjeliu a na 
veľkonočnom tajomstve. Prirodzenosť manželskej lásky vyžaduje 
stabilitu manželského vzťahu a jeho nerozlučiteľnosť5.  

Manželstvo je zakorenené vo vzájomnej odovzdanosti, v 
priateľskom sebadarovaní, v láskyplnej službe sebe navzájom i v 
službe spoločnej. Manželstvo je preto súčasťou usporiadania 
ľudského sveta, je inštitúciou prirodzeného poriadku ľudského 
života. Je spoločným dedičstvom celého ľudstva a je to 
inštitucionalizovaný vzťah muža a ženy. Preto jeho úlohou je aj 
legalizácia a zverejnenie spolužitia muža a ženy pred ľudskou 
spoločnosťou. „Jej najvyšším poslaním je rodenie a výchova 
potomstva“6. Tento fakt rešpektuje aj civilný Zákon o rodine č. 
36/2005 Z. z.7 Celkovou podstatou je zhrnutie týchto základných 
prirodzených téz, ktoré sa dotýkajú podstatnej definície a úloh 
manželstva. „Manželstvo vzniká v každej spoločnosti“8.  

Každá spoločnosť tento jedinečný zväzok chráni a napomáha 
v jeho dobro, preto manžel a manželka sú si rovní v právach a 
povinnostiach a hlavným účelom manželstva je založenie rodiny a 

                                                 
4 Porov.: ČITBAJ, F.: Konkordát a moderný štát. In: Theologos – Theo-

logical revue. Prešov: GTF Prešovská univerzita, 2/2009. s. 202. 
5 PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: Kompen-

dium sociálnej  náuky Cirkvi. Trnava : Spolok svätého Vojtecha – Vojtech, 
spol. s r. o., 2008. s. 130, 133. 

6 ČITBAJ, F.: Konkordát a moderný štát. s. 202. 
7 Porov.: Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 
8 MARPHY, R. F.: Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha : 

SLON, 1999. s. 73. 
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ich poslaním je výchova detí. Manželstvo je posvätný stav, sviatosť. 
Môžeme povedať, že je to spájanie mostov, nadväzovanie vzťahov, 
spájanie ľudí. Manželstvom sa skrze spojenia ženícha a nevesty 
spájajú tiež ich rodiny a v dnešnej dobe už oveľa častejšie i rôzne 
národy, rasy a kultúry. Tento zväzok manželov je znamením trvalého 
spoločenstva medzi Bohom a jeho ľudom, preto v manželstve sa 
láska medzi osobami stáva darovaním sa medzi sebou, stáva sa 
vzájomnou vernosťou a počiatkom nového života, v znášaní 
radostných i smutných udalostí, pretože láska sa stáva službou9. 
Samozrejme, že túžba po rodičovstve pramení z ich vzájomnej lásky. 
Muž a žena sa stávajú nositeľmi otcovskej lásky Boha pre svoje deti, 
ktoré sú tiež synmi a dcérami Boha. Manžel, manželka a deti sa 
spájajú do kresťanskej rodiny vďaka svojej vzájomnej láske a 
vzájomnej podpore vo všetkých premenách života, v spoločne 
prežitých zápasoch i radostiach. Preto so svojou živou vierou 
odpovedajú na práva manželského života a na potreby každodenného 
života, veď len oni sami upevňujú nielen rodinný život, ale aj 
kresťanské spoločenstvo a celú spoločnosť10.  

Každý človek, ktorý vstupuje do manželstva tak naplňuje Bo-
žie volanie, ktoré mu je vštepené do srdca. V manželstve Boží zákon 
má byť napĺňaný nielen na jeho začiatku, ale pre dobro manželstva 
ho majú manželia zachovávať počas celého jeho trvania11. Taktiež 
katolícke manželstvo dnešného postmodernizmu sa snaží po-
ukazovať, ako má fungovať a plniť všetky funkcie tohto zväzku. Ale 
realita je iná, lebo kríza dopadá ako na rodiny, tak aj na manželstvá a 
manželské spolužitie začína zanikať. „Je podceňovaná sviatosť ma-
nželstva a pritom je dôležitá zo siedmich sviatosti“ 12.  

Manželstvo je spoločenstvo vzájomného podriadenia. Pretože 
to nie je urážka pre ženu ani výsada pre muža, pretože každý z nich 
dostal svoju rolu, pre ktorú je vystrojený zvláštnymi darmi. Keď sa 
však obaja manželia podriadia Pánovi, dá im aj hojne síl na splnenie 

                                                 
9 ČITBAJ, F.: Konkordát a moderný štát. s. 205.  
10 Porov.: KAHANEC, M.: Identita povolania ženatého diakona v latin-

skom obrade. s. 278 – 279.  
11 Porov.: ČITBAJ, F.: Konkordát a moderný štát. s. 206.  
12 ČITBAJ, F.: Konkordát a moderný štát. s. 210 – 211.  
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jeho príkazov a ich spoločenstvo urobí požehnaným13. Cirkev v Eu-
rópe musí vo svojich vyjadreniach na všetkých úrovniach verne pr-
edkladať pravdu o manželstve a rodine, aby poukázala ich význam a 
hodnotu v Božom pláne spásy14. „Je potrebné podotknúť, že k pr-
imeranému hodnoteniu je podstatné hodnotenie úlohy ženy, ktorá 
patrí medzi základné otázky a prvky pri uvažovaní o manželstve a 
rodine“15. 

 
2. Dôležitosť rodiny pre spoločnosť 
Rodina, prirodzené spoločenstvo, v ktorom sa skúša sp-

oločenskosť človeka, prispieva jedinečným a nenahraditeľným sp-
ôsobom k dobru spoločnosti. Rodinné spoločenstvo sa rodí zo sp-
oločenstva osôb: „Úzke spoločenstvo sa vzťahuje na osobný vzťah 
medzi „ja“ a „ty“ . Spoločenstvo presahuje túto schému v smere k 
spoločnosti, k „my“. Rodina, spoločenstvo osôb, je preto prvou ľu-
dskou spoločnosťou.  

Rodina je v spoločnosti najlepšou zárukou proti každému ind-
ividualistickému alebo kolektivistickému odklonu, pretože tam je 
osoba v centre pozornosti ako cieľ a nikdy nie ako prostriedok. Je 
celkom evidentné, že dobro ľudí a blaho spoločnosti sú úzko spojené 
s priaznivým postavením manželského a rodinného spoločenstva. 
Bez rodín, ktoré sú v spoločenstve silné a majú stabilné povinnosti, 
sa národy oslabujú. V rodine sa vštepujú morálne hodnoty už v prv-
ých rokoch života, tam sa prenáša duchovné dedičstvo náboženského 
spoločenstva i kultúra národa. V nej sa zaúča do sociálnej zodpoved-
nosti a solidarity16.  

Vo vzťahu k spoločnosti a štátu sa potvrdzuje priorita rodiny. 
Veď rodina je vo svojom poslaní privádzať na svet potomstvo, je 
samotnou podmienkou jej existencie. V iných funkciách, v prospech 

                                                 
13 Porov.: FAZEKAŠ, Ľ.: Ako žiť. Kresťanská etika životných hodnôt a 

ľudských spoločenstiev. s. 60. 
14 Porov.: JÁN PAVOL II.: Ecclesia in Europa, 90. Trnava : Spolok 

svätého Vojtecha, 2004, s. 85. 
15 RATZINGER, J. – BENEDIKT XVI.: Z môjho života. Trnava : 

Dobrá kniha, 2005. s. 119. 
16 Porov.: PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: 

Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, 231. s. 129. 
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každého zo svojich členov, rodina dôležitosťou a hodnotou pred-
chádzať poslanie, ktoré musia zastávať spoločnosť a štát. „Rodina 
ako majiteľ nedotknutých práv má svoje oprávnenie v ľudskej 
prirodzenosti, a nie v uznaní štátu. Rodina tu teda nie je pre 
spoločnosť a pre štát, naopak, spoločnosť a štát sú pre rodinu“17. 

Každý spoločenský model, ktorý má v úmysle slúžiť dobru 
človeka, nemôže neprihliadať na ústredné miesto a zodpovednosť 
rodiny v spoločnosti. Spoločnosť a štát vo svojich vzťahoch k rodine 
majú povinnosť držať sa zásady subsidiarity. V duchu tohto princípu 
verejné autority nesmú zbaviť rodinu tých úloh, ktoré môže splniť 
dobre sama alebo slobodne združená s inými rodinami. Z druhej 
strany tie isté autority majú povinnosť podporovať rodinu tým, že jej 
zaistia všetku pomoc, ktorú potrebuje, aby primeraným spôsobom 
vzala na seba všetky svoje úlohy18. 

Rodina sa usiluje byť priestorom vzájomného spoločenstva, 
ktoré je tak veľmi potrebné v stále viac individualistickej spol-
očnosti. V nej môže rásť pravé spoločenstvo osôb vďaka neustálej 
dynamike lásky, ktorá je základným rozmerom ľudskej skúsenosti a 
ktorá práve v rodine nachádza privilegované miesto na to, aby sa 
prejavila: „Láska spôsobuje, že človek sa realizuje cez pravý dar 
seba samého: milovať znamená dávať a prijímať to, čo sa nedá ani 
kúpiť, ani predať, ale iba slobodne a vzájomne darovať“ 19.  

Vďaka láske, základnej skutočnosti na definovanie manželst-
va a rodiny, je každá osoba, muž i žena, uznaná, prijatá a rešpekto-
vaná vo svojej dôstojnosti. Z lásky sa rodia vzťahy prežívané v zna-
mení nezištnosti, ktorá rešpektuje a podporuje vo všetkých i v kaž-
dom osobitne osobnú dôstojnosť ako jedinú cennú hodnotu, robí 
pohostinnosť, stretnutia a rozhovory srdečnými, ochotu nezištnou, 
službu veľkodušnou a duchovné vzťahy hlbokými. Existencia rodín, 
ktoré žijú v tomto duchu, odhaľuje nedostatky a protirečenia spolo-
čnosti, ktorá je prevažne, ak nie výlučne, orientovaná na kritériá 
                                                 

17 PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: 
Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, 214. s. 129. 

18 Porov.: PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: 
Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, 214. s. 129. 

19 PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: 
Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, 221. s. 133. 
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účinnosti a funkčnosti. Rodina žijúca každodenným vytváraním siete 
vzájomných vzťahov, vnútorných i vonkajších, sa stáva prvou a nen-
ahraditeľnou školou zmyslu pre spoločnosť, príkladom a podnetom 
pre širšie spoločenské vzťahy na základe vzájomného rešpektovania, 
spravodlivosti, dialógu a lásky20. 

Cirkev, osvietená svetlom biblického posolstva, považuje ro-
dinu za prvé prirodzené spoločenstvo, ktoré má svoje vlastné a orig-
inálne a dáva ju do stredu sociálneho života: „odsunúť rodinu do 
podradnej a druhoradej úlohy, vylúčiť ju z postavenia, ktoré jej v 
spoločnosti patrí, znamená zapríčiniť ťažkú škodu pravému vzrastu 
celého spoločenského organizmu“. Rodina, ktorá vzniká z intímneho 
spoločenstva života a manželskej lásky, založená na manželstve me-
dzi jedným mužom a jednou ženou, vlastní špecifický a originálny 
sociálny rozmer, pretože je prvým miestom vzájomných vzťahov, 
základnou životaschopnou bunkou spoločnosti: je to božská us-
tanovizeň, ktorá je základom života ľudí ako prototyp sociálneho 
poriadku21.  

Rodina je jednoznačne užitočná a základná spoločenská jed-
notka. Život jestvuje len v organizovanej forme ako organizmus. 
Takým živým organizmom je rodina22. „Veď je jedinou štruktúrou, v 
ktorej sa vychovávajú deti“23. Dôležitá je stabilná rodina, ktorá je 
nevyhnutná pre dobro spoločnosti24. Zároveň je prvým prirodzeným 
výchovným prostredím, kde je potrebné budovanie pevných vzť-
ahov25. V rodine sa vštepujú morálne hodnoty už v prvých rokoch 
života, tam sa prenáša duchovné dedičstvo náboženského spoloč-
enstva i kultúra národa. Tu je tiež veľmi dôležitý a podstatný vzťah 

                                                 
20 Porov.: PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: 

Kompendium sociálnej  náuky Cirkvi, 221. s. 134. 
21 PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: 

Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, 211. s. 128. 
22 Porov.: FAZEKAŠ, Ľ.: Ako žiť. Kresťanská etika životných hodnôt a 

ľudských  spoločenstiev. s. 57. 
23 MARPHY, R. F.: Úvod do kulturní a sociální antropologie. s. 75. 
24 Porov.: PESCHKE, K. H.: Křesťanská etika. Praha: Vyšehrad, 1999. s. 428. 
25 Porov.: BOTIKOVÁ, M.: K antropológii životného cyklu. Bratislava : 

Univerzita Komenského, 2008. s. 35.  
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ako k osobe26. Človek v nej prežíva svoje prvé radosti, utrpenia, 
sklamania, učí sa podliehať rôznym tradíciám, nadobúda schopnosť 
dávania. Funkcia rodiny je dvojaká, ako biologicko-kreatívna a psy-
chologicko-výchovná. Prirodzená jednota týchto funkcií má exkluz-
ívne pozitívny vplyv na deti aj rodičov. Človek tu naberá skúsenosti, 
ktoré ho ovplyvňujú po celý život27. „V rodine sa jednotlivec od 
svojho narodenia stretáva s láskou, učí sa ju prijímať a dávať“ 28.  

Plodnosť manželskej lásky sa však neobmedzuje len na plodenie 
detí, i keby bola chápaná v jej vlastnom ľudskom rozmere: rozširuje sa a 
obohacuje všetkými tými plodmi mravného, duchovného a nadpri-
rodzeného života, ktoré otec a matka na základe svojho povolania majú 
odovzdávať deťom a skrze nej Cirkvi a svetu29. 

Rodinná láska je prototypom akejkoľvek lásky ako spoločens-
kého životného postoja. Preto je potrebné rodinu ako inštitúciu ch-
rániť a udržiavať. Ale rodinu ovplyvňujú vonkajšie faktory, ktoré 
majú na ňu dopad a tak rodina je hlavne v dnešnej dobe ohrozovaná 
a oslabovaná. Sú to prejavy neúplnej rodiny, nízky pokles plodnosti, 
vysoká rozvodovosť30. Preto je potrebné to riešiť aby rodina ostala 
naďalej tým, čím bola. To sa dá dosiahnuť len ak sú pevné rodinné 
putá a vzájomnou komunikáciou. Pri rôznych problémoch v rodinách 
je možné vyhľadať pomoc alebo poradenstvo. „V súčasnej dobe je už 
rozšírená aj pomoc vo forme pastorácie“31. 

 
2.1. Kríza rodiny 
Dnešnú krízu rodiny môžeme do istej miery vnímať v súvis-

losti so vzostupom masovej spoločnosti. Preto množstvo rôznych 

                                                 
26 Porov.: PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: 

Kompendium sociálnej náuky Cirkvi. s. 129. 
27 Porov.: MARPHY, R. F.: Úvod do kulturní a sociální antropologie. s. 294.  
28 SUMEC, M.: Rodina – škola solidarity v službe chudobným. In: So-

ciálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet II. Ružomberok: Katolícka 
univerzita v Ružomberku, 2009. s. 248. 

29 Porov.: JÁN PAVOL II.: Familiaris consortio, 28. Trnava: Spolok 
svätého Vojtecha, 1993. s. 55 – 56.  

30 Porov.: MARPHY, R. F.: Úvod do kulturní a sociální antropologie. s. 294. 
31 LIPTÁK, R.: Rodina ako dôležitý subjekt pastorácie. In: Theologos – 

Theological revue. Prešov: GTF Prešovská univerzita, 2/2009. s. 289.  
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faktorov odvádza ľudí od rodinného prostredia, ktoré majú veľký 
vplyv na rodinu32. Štandardom sa v postmodernej dobe začala stavať 
efektívnosť. Začalo sa rozpadať rodičovstvo, jadro rodinného života. 
Rodinu poznačila rozvodovosť, skepticizmus voči tradíciám a kríza 
rodiny spôsobila aj následnú krízu zdrojov psychickej podpory33. 
„Základná inštitúcia rodiny v súčasnosti prechádza hlbokou krízou, 
čo predstavuje časť krízy hlavne vo vzťahu medzi mužmi a ženami“34.  

V minulosti bola rodina v bezprecedentnej stabilite, no v súč-
asnosti stále častejšie vzniká rozvodovosť, nemanželské spolužitia, 
narodenie detí mimo manželstva, podiel detí žijúcich len s jedným 
rodičom, podiel jednočlenných domácností. Tieto zlomy vzťahov 
spôsobené rozvodmi a odlukou sa odrážajú hlavne na vývoji a psy-
chike detí. „Pre spoločnosť sú to veľké straty spoločenských väz-
ieb“35. Sekundárne to naznačuje nestabilnosť vzťahov biologických 
rodičov. Stabilita partnerských manželských vzťahov je rovnako 
jeden z dôležitých ukazovateľov sociálnosti a socioadaptability jed-
notlivcov36. Stále viac pozorujeme, že príťažlivosť manželstva naď-
alej klesá. Vplyv stratilo i manželstvo ako všeobecne schvaľovaný 
kontext plodenia detí37.  

Preto môžeme konštatovať, že rodina je inštitúcia, kde dôlež-
itú úlohu má žena a jej poslanie v nej, hlavne v terajšej postmodernej 
dobe38. Ale aj napriek tomu má žena v spoločnosti poslanie, ktoré jej 

                                                 
32 Porov.: FFORDE, M.: Desocializácia. Kríza postmodernity. 

Bratislava: Lúč, 2010. s. 230.  
33 Porov.: HREHOVÁ, H.: Motívy pre pochopenie potreby reálnej 

jednoty v súčasnom svete. In: KUNA, M.: Slovensko, materializmus a 
desocializácia. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2006. s. 186.  

34 FFORDE, M.: Desocializácia. Kríza postmodernity. s. 226.  
35 FFORDE, M.: Západný materializmus a vyvážanie desocializácie. In: 

KUNA, M.: Slovensko, materializmus a desocializácia. Ružomberok: 
Katolícka univerzita, 2006. s. 3.  

36 Porov.: HRKÚT, J.: Desocializácia na Slovensku: symptómy a 
poznámky k riešeniu. In: KUNA, M.: Slovensko, materializmus a 
desocializácia. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2006. s. 106.  

37 Porov.: FFORDE, M.: Desocializácia. Kríza postmodernity. s. 228.  
38 Porov.: KUNA, M.: Matthew Fforde a výzva desocializácie pre 

Slovensko. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2006. s. 29.  
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umožňuje byť aj manželkou, matkou a pracujúcou ženou, pretože 
dnešná spoločnosť jej ponúka aj dôležité funkcie v ktorých sa žena 
môže uplatniť39. „Aj keď žena sa uplatňuje v spoločnosti ako pracu-
júca žena, vždy zastáva svoj status v manželstve, v rodine a hlavne 
pri výchove detí“40.  

Keďže rozpad, ku ktorému dochádza na mnohých úrovniach, 
poukazuje aj na nárast počtu osamelých žijúcich ľudí. Narastajúci 
počet takzvaných rodín s jedným rodičom, ktorý v sebe zahŕňa de-
socializáciu detí tým, že sú zbavené druhého rodiča a jeho príbuze-
nstvá. Sú to veľmi hmatateľné prvky charakterizujúce rozpad rodiny. 
Dochádza k nemu však i na hlbšej a ťažšie merateľnej úrovni, ktorou 
je skutočná textúra vzťahov medzi mužmi a ženami a medzi rodičmi 
a deťmi. Potom chýba láska medzi manželskými partnermi a medzi 
mužmi a ženami, ktorí žijú spolu v kohabitácii (táto skutočnosť nám 
jasne potvrdzuje úroveň rozvodovosti, rozchodov a rozpadov) je 
jadrom tohto šíriaceho sa rozkladu rodiny. Taktiež sa zvyšuje miera 
násilia v rodinách, je to spôsobené hlavne nedostatkom lásky a dô-
stojnosti voči druhému človeku. Tieto všetky vplyvy v dnešnej sp-
oločnosti majú veľký dopad hlavne na jednotlivca, ktorý potom up-
adá do krízy temnoty41.  

Domnievame sa, že dnes je už skoro výnimkou, keď sa použí-
va slovné spojenie „nukleárna rodina“. Nukleárna rodina nie je sp-
oločenský izolovaná, ale práve naopak je považovaná za miesto st-
retávania, vytvára akýsi styčný bod v príbuzenskej sieti. Keďže ma-
nžel a manželka vyrástli v odlišných orientačných rodinách, ako v 
antropológii je nazývané, že začali vytvárať svoju vlastnú „prokrea-
čnú rodinu“ (funkčná, plodivá, rozmnožujúca sa rodina), ktorá bude 
zasa orientačnou rodinou ich detí. V takejto rodine má človek status 
rodiča42. Dnes nám chýba zdroj podpory rodiny, ktorý bol kedysi 
silný, činorodý a vplyvný. „Preto je potrebné, aby si ľudia začali 
ceniť rodinu vo viere, úcte a láske, aby sa udržal jej status v spolo-

                                                 
39 Porov.: CROISSANT, J.: Žena neboli kněžství srdce. Praha : 

Paulínky, 2005. s. 6. 
40 BOTIKOVÁ, M.: K antropológii životného cyklu. s. 115.  
41 Porov.: FFORDE, M.: Desocializácia. Kríza postmodernity. s. 229.  
42 Porov.: MARPHY, R. F.: Úvod do kulturní a sociální antropologie. s. 86. 
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čnosti a tým by sa docielilo aj fungovanie a rozvoj celej spol-
očnosti“43.  

  
3. Význam pastorácie pre rodiny  
Pastorácia je povolanie starostlivosti o ľudí hľadajúcich svoju 

životnú cestu. Je zameraná na vytváranie spoločenstva osôb, kde je 
preukázaná starostlivosť výchovy v rodine. Jej poslanie v spoločnosti 
je, aby rodina sa podieľala na živote cirkvi, rodiny v službe života, 
kňaza pri pastorácií rodín. Cirkev prichádza k rodinám, aby im po-
skytla pomocnú ruku.  

V súčasnosti je mnoho rodín poznačených rôznymi biedami, 
ktoré sú bez podpory, pomoci, komunikácie a strácajú silu žiť svoje 
životné rozhodnutia. Sú rodiny zdravé, rodiny chorľavé, rodiny, kt-
oré sa vyvíjajú v rôznych kultúrnych, sociálnych, ideologických, 
politických kontextoch. Práve tu musí pastorácia rodín nadobudnúť 
misijný charakter. Podstatou i cieľom pastorácie rodín je, aby získala 
svoju pôvodnú, konkrétnu tvár44. „Je potrebné bdieť, opraviť omyly 
a priviesť blúdiacich na správnu cestu“45.  

Pri riešení týchto problémov sa vo veľkej miere pastoračné 
úlohy prelínajú s povinnosťami štátu voči rodine, ako aj s možnosť-
ami rôznych rodinných a občianskych združení. Spoločenstvo Cirkvi 
si na jednej strane jasne vymedzuje svoje pole pôsobnosti, ktorým je 
predovšetkým duchovné sprevádzanie rodín zamerané na zvládnutie 
problémových situácií, na druhej strane chce zodpovedne vstúpiť do 
spolupráce s inými subjektami v takej miere, v akej môže napomôcť 
komplexnému riešeniu týchto ohrození46. 

Základným východiskom aj pre obnovu pastorácie rodín je 
preto jej napĺňanie v duchu novej evanjelizácie. Vnímanie rôznosti 
stupňov, kde sa jednotlivé rodiny nachádzajú vzhľadom na pre-
žívanie kresťanskej viery je potrebné viesť k diferencovanému prí-
stupu k jednotlivým rodinám, aby sa každá rodina cítila oslovená v 
                                                 

43 FFORDE, M.: Desocializácia. Kríza postmodernity. s. 239.  
44 Porov.: LIPTÁK, R.: Rodina ako dôležitý subjekt pastorácie. s. 299.  
45 RATZINGER, J. – BENEDIKT XVI.: Z môjho života. s. 123. 
46 Porov.: Konferencia biskupov Slovenska: Pastoračný plán Katolíckej 

cirkvi na Slovensku 2007 – 2013, 33. s. 34. In: 
http://www.kbs.sk/documents/pdf/pep/pep2007.pdf ä (28.11.2013). 
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jej špecifickej situácii. Je nevyhnutné hľadať cesty, ako osloviť a 
duchovne sprevádzať nielen kvalitné kresťanské rodiny žĳúce vo 
vernosti a trvalej otvorenosti pre nový život, ale aj ako podchytiť a 
prejaviť podporu a pomoc rodinám v kríze, neúplným rodinám, odl-
účeným manželom, ako aj všetkým, ktorí žĳú v neregulárnej situácii 
vzhľadom k ideálu kresťanskej rodiny. Úprimný záujem o tieto rodi-
ny sa stáva mimoriadne dôležitým pre pastoračnú činnosť Cirkvi. 
Neobmedzuje sa len na najbližšie kresťanské rodiny, ale rozširujúc 
svoje obzory o všetky rodiny, no zvlášť o tie, ktoré sa nachádzajú v 
ťažkom položení47. 

Na prvom mieste dnešná pastorácia rodín musí prezentovať pr-
edovšetkým skúsenosť konkrétneho pevného manželstva. Tu musí uk-
ázať, aký veľký význam má sviatosť manželstva pre všedný deň manž-
elov a rodiny, pre vzájomné darovanie sa, pri hľadaní svojho miesta v 
úlohách spoločenstva kresťanov, v úlohách celej spoločnosti. Preto je na 
mužovi a žene, aby mali silu to spolu zvládnuť a udržať zdravú, funkčnú 
rodinu. Pastorálna teológia musí zvládnuť skrze ľudský a Boží moment 
zodpovednosť a silu viery48. Kresťanská rodina môže v súčasnom svete 
vydávať účinné svedectvo proti prevládajúcemu materializmu, rozk-
ošníctvu a svojvôli49. „Je nevyhnutné, aby sa rodina opäť stala prvou 
vychovávateľkou vo viere“50.  

Dôležitým prostriedkom na prvé oslovenie rodín môže byť uspo-
riadanie Dňa rodín alebo Stretnutie rodín, napríklad pri príležitosti Medz-
inárodného dňa rodiny, s príťažlivým spoločenským programom. V rámci 
podobných akcií by mali byť zaradené aj stretnutia s odborníkmi na 
manželské a rodinné otázky, svedectvá rodín prípadne diskusia, ale hlavne 
možnosť neformálnych stretnutí s kresťanskými rodinami, kde by sa 
mohli vytvoriť prirodzené kontakty medzi neveriacimi či vieru 
nepraktizujúcimi rodinami a veriacimi rodinami ako aj kňazom farnosti. 

                                                 
47 Porov.: Konferencia biskupov Slovenska: Pastoračný plán Katolíckej 

cirkvi na Slovensku 2007 – 2013, 34. s. 35. In: 
http://www.kbs.sk/documents/pdf/pep/pep2007.pdf (28.11.2013). 

48 Porov.: LIPTÁK, R.: Rodina ako dôležitý subjekt pastorácie. s. 299.  
49 Porov.: RATZINGER, J. – BENEDIKT XVI.: Z môjho života. s. 120. 
50 SUMEC, M.: Rodina – škola solidarity v službe chudobným. In: So-

ciálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet II. Ružomberok: Katolícka 
univerzita v Ružomberku, 2009. s. 248. 
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Pre náročnosť prípravy takéhoto stretnutia môže byť užitočné pripraviť ho 
na úrovni dekanátu alebo diecézy v spolupráci s diecéznym pastoračným 
centrom pre rodinu ako aj s prorodinnými organizáciami tretieho sektora, 
prípadne aj s podporou miestnej samosprávy. V takom prípade treba na-
dviazať a udržiavať trvalejší kontakt s rodinami, ktoré sa takejto akcie 
zúčastnili51. 

Za kľúčové sa považuje v pastorácii rodín: 
1. Celková pastorácia rodín: dostatočná príprava mladých, ale 

aj rodičov a krstných rodičov pre prijatie dieťaťa a zodpovednú vý-
chovu, ktorá sa dotýka morálnej výchovy.  

2. Pokračovať v pastoračnej kontinuálnej výchove detí po 
prvom sv. prijímaní spolu s animátormi, kňazom a rodičmi a 
sprevádzať ich v malých skupinkách ku príprave prijatia sviatosti 
birmovania. 

3. Pokračovať po birmovke v stretávaní sa s mladými a 
pomáhať im pri budovaní čistých priateľských vzťahov až po 
snúbenecké obdobie, kedy možno pokračovať so vzdialenou 
prípravou na manželstvo – najprv v malých skupinkách, kde sa dobre 
vzájomne spoznajú a neskoršie realizovať blízku prípravu na 
manželstvo u rozhodnutých snúbeneckých párov.  

4. Usilovať sa o to, aby v centrálnych farnostiach mohla pr-
ebiehať kvalitná, organizovaná a fundovaná bezprostredná príprava 
snúbencov v malej 5-7 párovej skupine cez najnovší model pr-
edmanželských kurzov a následne pokračovala aj periodická pa-
storačná starostlivosť o manželov v každom veku – to môže dobre 
fungovať v malých rodinných spoločenstvách52.  

V pastorácií je najdôležitejšie dávať dôraz na osobný život, 
ktorý je reálnym obrazom toho, čomu veríme. Hovoríme tomu „os-
obné svedectvo“, aj keď pri bežnom konaní vôbec nemyslíme na to, 
že chceme svedčiť, ale iba na to, že chceme byť verní Tomu, v kt-
orého veríme. Potom je dôležité nezľaknúť sa toho, že iní nás ne-

                                                 
51 Porov.: Konferencia biskupov Slovenska: Pastoračný plán Katolíckej 

cirkvi na Slovensku 2007 – 2013, 35. s. 36. In: 
http://www.kbs.sk/documents/pdf/pep/pep2007.pdf (28.11.2013). 

52 Porov.: ŠMIDRIAK, O.: Pastorácia s dôrazom na spoločenstvo a 
evanjelizáciu. Ružomberok: Verbum, 2012. s. 18. 
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chápu, veď aj my ich často nechápeme a čudujeme sa tomu, ako 
môže niekto žiť bez vízie do večnej budúcnosti s Bohom. Treba po-
čítať aj s nepochopením, a kvôli tomu je dôležité, čo najlepšie po-
znať situáciu na poli našej pastorácie a neprikrášľovať si reálny ob-
raz prostredia, v ktorom žijeme53. 

Ak sa zamyslíme, tak môžeme konštatovať, že pastorácia mu-
sí byť akoby dvojaká – posilňovať spoločenstva, ktoré chcú ísť hl-
bšie a zároveň im pomáhať, aby boli otvorené. Problém môže byť 
niekedy v tom, že tí, čo idú hlbšie, sú uzavretí a tí, ktorí sú otvorení, 
sú zasa pomerne plytkí. „Farnosť potrebuje, aby sa v nej vytvorila 
atmosféra, v ktorej by sa mohli prejaviť charizmy laikov, v školstve je 
angažovanie laikov celkom zaujímavé a osožné, v menšej miere sa 
angažujú vo farnosti“54. 

Za kľúčové sa považuje z hľadiska novej evanjelizácie za-
merať sa na pastoráciu mládeže, rodiny, na sociálnu a civilnú pa-
rticipáciu v pomoci núdznych. Zároveň je potrebné v budúcnosti 
zamerať svoju pozornosť aj na ľudí, ktorí nepoznajú Krista, teda na 
nové misijné pôsobenie55.  

Budovanie pastoračných štruktúr, ale najmä prípravu laikov 
na pastoračnú spoluprácu je dôležitou požiadavkou rozvoja farnosti. 
Kňazi by mali venovať čas formácii laikov, ktorí sviatostným ži-
votom aj osobnými predpokladmi sa môžu zapájať do pastorácie vo 
farnosti. Formulácia laikov prebieha aj mimo farnosti – v laických 
apoštolských hnutiach a vtedy kňaz môže osloviť už pripravených 
spolupracovníkov. Dialóg kňazov a laikov a dialogické metódy by sa 
mali stať kľúčovými pre rozvoj farskej pastorácie. „Farnosť, ktorá 
bude mať niekoľkých aktívnych laikov má veľký pastoračný potenciál 
a dokáže svedectvom viery osloviť stovky veriacich“56.   

                                                 
53 Porov.: ŠMIDRIAK, O.: Pastorácia s dôrazom na spoločenstvo a 

evanjelizáciu. s. 15.  
54 ŠMIDRIAK, O.: Pastorácia s dôrazom na spoločenstvo a evan-

jelizáciu. s. 16.  
55 Porov.: ŠMIDRIAK, O.: Pastorácia s dôrazom na spoločenstvo a 

evanjelizáciu. s. 16.  
56 ŠMIDRIAK, O.: Pastorácia s dôrazom na spoločenstvo a evan-

jelizáciu. s. 17.  
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V súčasnosti sa javí ako kľúčové pre Cirkev osobnejší a di-
ferencovaný prístup. A to správne rozlišovať, kto potrebuje sp-
revádzanie, kto katechézu, kto evanjelizáciu a kto predevanjelizáciu. 
Ak to budeme stále miešať, človek bude mať pocit, že Cirkev dáva 
niečo, čo nie je celkom pre neho. Z toho ale potom vyplýva, že kňaz 
nemá šancu sám a individuálne riešiť všetky pastoračné otázky a 
existenčne potrebuje laikov ako spolupracovníkov57. Vďaka konaniu 
ľudí, ktorí dokázali a dokážu zmeniť svoje teologické myslenie sa 
postupne zmení nielen spôsob vykonávania pastorácie, ale aj povaha 
Cirkvi a jej spoločenstiev58.  

Pritom v evanjelizačnej a misijnej dynamike neprináleží Cir-
kvi len aktívna úloha ohlasovateľky, ale tiež meditatívna úloha poč-
úvajúceho a učeníka. Ako evanjelizátor začína Cirkev tým, že evan-
jelizuje seba samu. Predovšetkým je potrebné znovu nájsť formy a 
prostriedky ako hovoriť o Bohu tak, aby sme dokázali reagovať na 
očakávania a túžby dnešných ľudí59.  

Odkaz sociálnej náuky rozhoduje o prirodzenosti, formulácii, 
rozložení a rozvíjaní sociálnej pastorácie. Je výrazom služby sociá-
lnej pastorácie, ktorá smeruje k vysvetľovaniu, podporovaniu a sl-
užbe pre integrálny rozvoj človeka prostredníctvom praxe kresť-
anského oslobodzovania v jeho pozemskej i transcendentnej persp-
ektíve. Cirkev žije i koná v dejinách vo vzájomnej súčinnosti so sp-
oločnosťou a kultúrou v konkrétnom čase, aby naplnila svoje posla-
nie ohlasovať všetkým ľuďom nové kresťanské učenie v konkr-
étnosti ich ťažkostí, bojov a výziev tak aby ich viera osvetľovala a 
aby v pravde pochopili, že obnoviť sa v láske Krista znamená pravé 
oslobodenie. Sociálna pastorácia je živým a konkrétnym výrazom 
Cirkvi, ktorá si je plne vedomá vlastného poslania evanjelizovať 
sociálne, ekonomické, kultúrne a politické skutočnosti sveta60.  

                                                 
57 Porov.: ŠMIDRIAK, O.: Pastorácia s dôrazom na spoločenstvo a 

evanjelizáciu. s. 18.  
58 Porov.: ŠMIDRIAK, O.: Pastorácia s dôrazom na spoločenstvo a 

evanjelizáciu. s. 26.  
59 Porov.: ŠMIDRIAK, O.: Pastorácia s dôrazom na spoločenstvo a 

evanjelizáciu. s. 37.  
60 Porov.: PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: 

Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, 524. s. 296. 
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Sociálne posolstvo evanjelia musí Cirkev orientovať, aby ro-
zvíjala dvojakú pastoračnú úlohu: má pomáhať ľuďom objaviť prav-
du a vybrať si cestu, ktorou ísť, a povzbudzovať úsilie kresťanstva, 
aby v sociálnej oblasti svedčili o evanjeliu pohotovou službou. Po-
treba novej evanjelizácie dáva Cirkvi pochopiť, že jej sociálne posol-
stvo získa dôveryhodnosť skôr svedectvom činov než svojou dôsle-
dnosťou a vnútornou logikou61.  

Sociálna náuka stanovuje základné kritéria pastoračnej činno-
sti v sociálnej oblasti: ohlasovať evanjelium, porovnávať evanjeliové 
posolstvo so spoločenskou realitou, plánovať činnosti zamerané na 
obnovenie takýchto skutočností a prispôsobovať ich požiadavkám 
kresťanskej morálky. Nová evanjelizácia spoločnosti vyžaduje pr-
edovšetkým ohlasovanie Evanjelia: „Boh v Ježišovi Kristovi dáva 
spásu každému človekovi a celému človekovi“. Takéto ohlasovanie 
odhaľuje človekovi seba samého a musí sa stať základom na vysve-
tľovanie spoločenských skutočností. Pri ohlasovaní evanjelia je po-
dstatný a nevyhnutný spoločenský rozmer, aj keď nie je jediný. „Mu-
sí ukazovať nevyčerpateľnú plodnosť kresťanskej spásy, aj keď sa 
dokonalé definuje prispôsobenie spoločenských skutočností evanjeliu 
v dejinách nebude môcť zrealizovať: žiaden výsledok, ani ten najvy-
darenejší, nemôže uniknúť hraniciam ľudskej slobody a escha-
tologickému zameraniu každej stvorenej skutočnosti“62.  

Pastoračná činnosť Cirkvi v spoločenskej oblasti má dosve-
dčiť predovšetkým pravdu o človekovi. Kresťanská antropológia 
umožňuje človekovi rozlišovať spoločenské problémy, pre ktoré sa 
nemôže nájsť dobré riešenie, ak sa nechráni transcendentná povaha 
človeka, ktorá sa naplno zjavila vo viere. Spoločenská činnosť kresť-
anov sa musí inšpirovať základným princípom hlavného významu 
človeka. Z požiadavky podporovať integrálnu identitu človeka sa 
rodí ponuka tých veľkých hodnôt, ktoré vedú k usporiadanému a 
plodnému spolužitiu: pravdy, spravodlivosti, lásky, slobody. Sociálna 
pastorácia sa snaží o to, aby obnova verejného života bola spojená s 

                                                 
61 Porov.: PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: 

Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, 525. s. 297. 
62 PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: Kompen-

dium sociálnej náuky Cirkvi, 526. s. 297 –298. 
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účinným rešpektovaním týchto hodnôt. Týmto spôsobom Cirkev 
prostredníctvom mnohostranného evanjeliového svedectva smeruje k 
podporovaniu svedomia pre dobro všetkých a každého ako nevyče-
rpateľný zdroj rozvoja celého spoločenského života63.  

 
Záver 
Naším zámerom bolo poukázať na význam a status manže-

lstva a rodiny v spoločnosti. Veď rodina je miestom, kde sa zvláš-
tnym spôsobom zjavuje láska. Zároveň je prvou školou ľudských 
cností a privilegovaným miestom ohlasovania evanjelia. Budúcnosť 
evanjelizácie závisí v značnej miere aj od rodiny ako domácej cirkvi. 
Keďže práve rodina je ohniskom pravej lásky. Vzhľadom k tomu, že 
v dnešnej dobe niektoré rodiny nie sú schopné žiť a strácajú silu, je 
potrebné im ponúknuť pomoc. Vo veľkej miere pastorácia je tá, ktorá 
má za úlohu hľadať cestu ako vstúpiť do dialógu s týmito rodinami a 
ponúknuť im pomoc, cez ktorú sa opäť posunú a nájdu zmysel kráčať 
ďalej.  

Taktiež Cirkev svojím slobodným účinkovaním dosvedčuje, 
že civilizácia došla k vážnym problémom viery, ale i morálky. Preto 
jej úlohou je podporovať a skvalitňovať pastoráciu. Veď tradičné 
štruktúry Cirkvi (diecéza, farnosť) sa v priebehu dejín osvedčili, tak 
preto poukazujeme, že farnosť je osobitným miesto, kde sa 
uskutočňuje Cirkev. Samozrejme, že snaha o novú evanjelizáciu 
musí byť zameraná na obnovu farnosti ako spoločenstva, ktoré ohla-
suje, slávi a svedčí o evanjeliu lásky. Farské spoločenstvo, ktoré nie 
je iba miestom služby, kultu a náhodných stretnutí, ale konkrétnej 
skúsenosti viery a lásky, s misionárskym dynamizmom a silou evan-
jeliového svedectva. Farnosť predstavuje konkrétnu formu miestneho 
realizovania sa Cirkvi, v určitom zmysle je ona Cirkvou, ktorá žĳe 
uprostred domov svojich synov a dcér. Aby Cirkev mohla plniť toto 
poslanie, jej povinnosťou je ustavične skúmať znamenia časov a 
vysvetľovať ich vo svetle Evanjelia. 

 
 

                                                 
63 Porov.: PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: 

Kompendium sociálnej  náuky Cirkvi, 527. s. 298. 
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Abstract 
Family as a pastoral priority group 
Clerical activity is always the dynamic expression of the 

nature of the Church, which mission is to lead people to salvation. 
The local churches are still the most impressive, immediate and 
effective tool for family cleric. The clerical care of the family, which 
is a separate and specific form of clerical service, the Church itself is 
effective beginning and the main factor using its structures and 
personnel. Whereas the clerical activity is aimed at families that is 
why the Church pays special attention to teaching them to be 
responsible in marriage love regarding to requirements of community 
and life services to ensure they harmonize their private home life 
with a common and generous work on building up the Church and 
human society. As the married couple becomes a family after birth of 
children, the Church will stand by parents in the sense that children 
receive and love as a Lord’s gift of life, make them pleased, 
regardless of effort and assist in their human and Christian growth. 
Key words: human. marriage. family. mother. church. cleric. 

 
Abstrakt  
Pastoračná činnosť je vždy dynamickým prejavom povahy Cir-

kvi, ktorá má poslanie viesť ľudí k spáse. Miestne Cirkvi sú stále tým 
najpôsobivejším, bezprostredným a najúčinnejším nástrojom rodinnej 
pastorácie. V pastoračnej starostlivosti o rodinu, ktorá je zvláštnou a 
špecifickou formou pastoračnej služby, je sama Cirkev účinným poč-
iatkom a hlavným činiteľom, pomocou svojich štruktúr a pracovníkov. 
Keďže je pastoračná činnosť zameraná na rodiny, tak Cirkev venuje 
zvláštnu pozornosť ich výchove k zodpovednej manželskej láske vzh-
ľadom na požiadavky vzájomného spoločenstva a služby životu, k 
tomu, aby uvádzali do súladu svoj súkromný domáci život so spoločnou 
a veľkodušnou prácou na budovaní Cirkvi a ľudskej spoločnosti. Keďže 
manželská dvojica sa stáva rodinou vlastne až narodením detí, Cirkev 
bude stáť pri rodičoch v tom zmysle, aby deti prijímali a milovali ako 
dar od Pána života a aby im s radosťou, bez ohľadu na námahu, pom-
áhali pri ich ľudskom a kresťanskom raste.  

Kľúčové slová: Človek. Manželstvo. Rodina. Matka. Cirkev. 
Pastorácia.  
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Monika Poźniak (UWM) 

 
Wartość życia poczętego 

 
1. Godność i wartość życia  
Wartość osoby ludzkiej nie da się uzasadnić jedynie na pod-

stawie jej struktury biologicznej. Tak naprawdę z biologicznego 
punktu widzenia, człowiek nie zajmuje pierwszego miejsca w przy-
rodzie. Nie jest on najsilniejszym, ani największym, czy też najbar-
dziej sprawnym ssakiem. W człowieku musi zatem istnieć coś wy-
jątkowego, co go wyróżnia i nadaje szczególne miejsce w naturze 
ożywionej, w którą może ingerować i tę naturę transcendować. Pyta-
jąc o status osoby ludzkiej i z nim związaną godność należy najpierw 
wyjść od pojęcia, kim w ogóle jest człowiek?  

Jego powołanie do istnienia zostało opisane w Księdze Rodza-
ju, gdzie Stwórca wyróżnił go spośród wszystkich istot żyjących, 
stwarzając go „na swój obraz i podobieństwo” (Rdz 1,26). Jan Paweł 
II w Li ście do rodzin pisał: „Być człowiekiem – to jego podstawowe 
powołanie, być człowiekiem na miarę daru, jaki otrzymał. Na miarę 
tego, którym jest samo człowieczeństwo, a z kolei dopiero na miarę 
wszystkich talentów, jakimi został obdarzony. W tym znaczeniu, 
Bóg chce każdego człowieka dla niego samego” 1.To właśnie czyni 
go wyjątkowym pośród całego stworzenia. Otrzymał od Stwórcy 
umiejętność poznawania siebie i panowania nad sobą oraz dawania 
siebie innym. Został naznaczony godnością, która jest znakiem obra-
zu Boga w człowieku i w żaden sposób nie może się jej pozbyć. Wy-
nika ona z jego człowieczeństwa, którego specyficzną rysą jest wol-
ność często dzisiaj naruszana. Szczególnie zostaje pogwałcona god-
ność dziecka nienarodzonego, któremu przysługują takie same pra-
wa, jak dorosłemu człowiekowi.  

Przez ostatnie lata rozpatrywano problem dziecka poczętego. 
Dla wielu ludzi istota ludzka była człowiekiem od pierwszego odde-
chu. A przecież przyjście na świat było i jest kontynuacją drogi życia, 
która zaczęła się dziewięć miesięcy wcześniej. Niedojrzali i egoistycz-

                                                 
1 Jan Paweł II. List do rodzin ( dalej LDR), nr 9. 
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ni rodzice, przerywają tą drogę dla własnej wygody, jednocześnie 
lekceważąc prawa moralne. Powinni na wstępie zastanowić się, jaki 
mają stosunek do nowego życia, ponieważ powinno ono kształtować 
się w mądrości i miłości, gdyż jest tajemnicą poczęcia2. Człowiekiem 
nie wolno się posługiwać, lecz afirmować go, gdyż został stworzony 
na wzgląd dla niego samego. Jego prawa są niezbywalne, a godność, 
którą posiada ze względu na samo stworzenie, jest niemożliwa do 
utracenia. Jest on darem dla swych rodziców i miłością dla samego 
Boga. Należy więc odpowiedzieć na pytanie, skoro to Bóg powołuje 
do życia, to dlaczego ludzie odbierają je drugiemu? Dlaczego pozba-
wia się prawa do istnienia bezbronną, niemal niezauważalnie poczętą 
istotę? Zabicie nienarodzonego człowieka posiada taką samą rangę 
popełnionego przestępstwa, jak pozbawienie życia osoby dorosłej. 
Należy więc bronić dziecka poczętego, ponieważ gdy „ocala się niena-
rodzonego, ocala się siebie samego”3. Idąc za słowami Chrystusa: 
„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniej-
szych, mnieście uczynili” (Mt 25, 40). Musimy strzec życia szczegól-
nie tych, którzy nie są w stanie sami się obronić. Istnienie człowieka 
jest powołaniem i fundamentem, ale nie ostatecznością, ponieważ 
swoje spełnienie znajduje w Bycie Najwyższym.  

 
2. Prawo do istnienia 
Wielkim orędownikiem i obrońcą życia poczętego był Papież 

Jan Paweł II, który w jednym ze swoich przemówień do pracowni-
ków służby zdrowia podkreślał wagę życia, jako najwyższej warto-
ści, ponieważ jest ono dobre i należy odnosić się do niego z miłością 
i czcią. Każdy przejaw agresji i niechęci wobec istnienia godzi w 
przykazanie „Miłuj bliźniego jak siebie samego” (Mt 22,39). Leka-
rze powinni z szacunkiem podchodzić do życia i otoczyć szczególną 
ochroną dzieci nienarodzone, które nie mają szans na jakąkolwiek 
obronę, ponieważ nie są w stanie wyrazić swojego sprzeciwu. Żaden 

                                                 
2 J. Salikj. Tajemnica dziecka poczętego. [w:] W imieniu dziecka po-

czętego. red. J. W. Gałkowski, J. Guli. 
Lublin 1991, s. 130.   
3 T. Styczeń. Dlaczego obrona życia nienarodzonego. [w:] W imieniu 

dziecka poczętego. red. J. W. Gałkowski, J. Guli. red. Lublin 1999, s. 145.  
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człowiek nie powinien pozbawiać życia drugiej istoty ludzkiej, 
zgodnie z nakazem piątego przykazania „ Nie zabijaj”  (por. Wj 
29,13). Pracownicy służby zdrowia zawsze powinni wywiązywać się 
z przysięgi, którą składają, jako kandydaci do zawodu. Nie mają 
prawa przerywać życia, lecz je za wszelką cenę ratować i chronić. 
Każde nienarodzone dziecko ma prawo do istnienia i powinno być 
obdarzone miłością od samego początku4. To właśnie w łonie matki 
zaczyna się nowa historia każdego człowieka, a śmierć jest tylko 
przejściem do życia wiecznego. Kobieta i mężczyzna zawierając 
związek małżeński, powinni afirmować nowe życie i przyjąć je z 
miłością, a także mieć do niego ogromny szacunek. Muszą znać ran-
gę przysięgi, którą składają sobie przed Bogiem i nie mogą trakto-
wać dziecka jak swojej własności, ale jak owoc ich miłość, który 
tworzy wspólnotę życia. 

 Każdy ma prawo decydować o własnym istnieniu, ale nie ma 
prawa decydować o czyimś. Papież Benedykt XVI, będąc jeszcze 
kardynałem zaznaczył, że „prawo do życia wypływa z natury czło-
wieka, a państwo ich nie nadaje, lecz je tylko stwierdza i uznaje” 5. Z 
wypowiedzi Kardynała wnioskować można, że prawo do istnienia 
przysługuje człowiekowi ze względu na to, że jest człowiekiem. 
Jednak często ludzie zastanawiają się, od jakiego momentu płód staje 
się istotą ludzką. Wielu nie przyjmuje do wiadomości, że nowe życie 
powstaje od chwili połączenia komórki jajowej z plemnikiem i że od 
tego momentu już należy mu się szacunek. Nie jest to życie rodzi-
ców, ale nowo poczętej istoty, która od tej chwili zaczyna się rozwi-
jać i żyć własnym życiem, aż do naturalnej śmierci. Życie jest darem 
samego Boga, a to, co dostajemy od Niego jest święte, ponieważ On 
jest Święty. Istnienie ludzkie jest dobre, ponieważ „od samego po-
czątku domaga się stwórczego działania Boga i pozostaje na zawsze 
w specjalnym odniesieniu do Stwórcy, swego jedynego celu”6. 

 
 

                                                 
4 Tamże, s. 162.  
5 J. Ratzinger. Prawo do życia a Europa. [w:] W imieniu dziecka poczę-

tego. red. J. W. Gałkowski, J. Guli. Lublin 1999, s. 288.  
6 Jan Paweł II. Encyklika Evagelium vitae, nr 53. 
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3. Rola kobiety  
Najważniejszą rolę w przekazywaniu życia odgrywa kobieta. 

Poczęcie dziecka jest postrzegane jako doświadczenie pozytywne, 
wiążące się z radością i akceptacją. Istnieją jednak pojęcia „ciąży 
niechcianej” lub „nieplanowanej”. Terminy te wskazują na sytuację, 
gdy poczęcie wiąże się z ogromnym psychicznym obciążeniem i z 
życiowym kryzysem. Najczęściej decyzję o przerwaniu ciąży kobieta 
podejmuje w pierwszym okresie poczęcia. Presja czasowa jest czyn-
nikiem obciążającym7. Matka nierzadko osamotniona będąca pod 
ogromną presją otoczenia, znajduje zrozumienie i akceptacje wielu 
środowisk dla swojej decyzji o aborcji. Przeciwnikom zabijania nie-
narodzonych dzieci zarzuca się lekceważenie trudnej sytuacji w ja-
kiej znajduje się kobieta.  

Większa ilość kobiet podkreśla, że jest nie wiele matek, które 
decydują się w sposób lekkomyślny na aborcję. Problem pojawia się, 
gdy ojciec dziecka, który nie jest w stanie zaakceptować ojcostwa 
zmusza kobietę do przerwania ciąży. Bywa też, że dziecko burzy 
plany kobiety np. musi zrezygnować z kariery. Badania pokazują, że 
otoczenie bardzo wpływa na decyzję o aborcji. Zwłaszcza, gdy ko-
bieta nie ma żadnego wsparcia od najbliższych i musi sama poradzić 
sobie z sytuacją w jakiej się znajduje. Jest smutnym faktem, iż kon-
flikt o poczęte dziecko powstaje również w małżeństwie.  

Wszystkie wyżej wymienione aspekty „niechcianej ciąży” 
wchodzą w ustawodawstwie aborcyjnym wielu krajów. Ustawy te 
oparte są na argumentach odnoszących się do sytuacji kobiet, które 
uczestniczą w konflikcie między swoim życiem i zdrowiem a życiem 
nienarodzonego dziecka. Niestety istnieją kobiety, które podkreślają, 
że nawet, gdyby ich sytuacja znacznie uległa poprawie to i tak by nie 
zrezygnowały z przerwania ciąży8.  

Natomiast obrońca dzieci nienarodzonych, jakim był papież 
Jan Paweł II podkreślał, że małżonkowie poznają siebie nawzajem 
poprzez współżycie, które prowadzi do poczęcia owocu ich miłości. 
Wówczas kobieta odkrywa swoją kobiecość poprzez macierzyństwo, 

                                                 
7 D. Kornas-Biela. Wokół poczętego życia ludzkiego. Warszawa 2002, 

s. 187-189.  
8 Tamże, s. 188. 
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a mężczyzna swoją męskość poprzez ojcostwo. Zaznaczał również, 
że niewiasta „staje wobec mężczyzny, jako matka-podmiot nowego 
ludzkiego życia, które w niej się poczyna i rozwija, i z niej też rodzi 
się na świat”9. Kobieta, która nosi dziecko pod sercem, powinna 
otaczać je ogromną miłością i ochraniać przez drogę macierzyństwa. 
Rodzicielstwo staje się pełnią człowieczeństwa, bo do tego człowiek 
został powołany. To jest jego najważniejsze i najbardziej odpowie-
dzialne zadanie. Samo macierzyństwo jest sekretem i formą obcowa-
nia z tajemnicą życia, które rozwija się w łonie. Kobieta będąca w 
stanie błogosławionym czuje, że rozwija się w niej istota ludzka i ma 
świadomość, że musi o nią zadbać. Matka powinna zdać sobie spra-
wę z tego, że Bóg obdarzył ją ogromną łaską przekazywania życia. 
Musi również zrozumieć, że jest stworzeniem, które zostało szcze-
gólnie umiłowane przez swego Stwórcę, bowiem macierzyństwo jest 
wyjątkowym błogosławieństwem. Sprawia, że kobieta spełnia samą 
siebie i jest wyrazem jedności wspólnego człowieczeństwa, które jest 
udziałem wszystkich ludzkich istot, tak mężczyzn jak i kobiet10. Po-
winna także mieć wsparcie w ojcu dziecka i razem z nim oczekiwać 
przyjścia na świat bezbronnej istoty, która ich obojga bardzo potrze-
buje. Przez wzajemny dar siebie otwierają drogę nowemu życiu. 

Tylko małżonkowie mogą stworzyć komunię osób, co jest o 
tyle istotne, że bez niej nie będą mogli stworzyć wspólnoty życia. 
Ważne jest, by rodzice rozpoznawali siebie w swoim dziecku, które 
jest z nich obojga i które ubogaca ich miłość. Muszą mieć świado-
mość, że poprzez poczęcie, człowiek bierze w posiadanie na nowo 
człowieczeństwo11. Rodzicielstwo jest powołaniem każdego małżeń-
stwa, jest dopełnieniem ich miłości. Małżonkowie powinni przyj-
mować dary i wypełniać zadania, jakie im Bóg przeznaczył w sa-
kramencie12. 

 
                                                 

9 Jan Paweł II. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a 
sakramentalność małżeństwa. 

Watykan, 1986, s. 85. 
10 Tamże, s. 186-187.  
11 Tamże, s. 86.  
12 M. Wójcik. Rodzicielstwo. [w:] Pukam do drzwi Waszych domów i 

pragnę się z Wami spotkać. red. B. Harassek. Warszawa 1994, s. 80.  
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4. Czynniki wpływaj ące na postawę ojca wobec poczętego 
dziecka 

Dla mężczyzny wiadomość, że zostanie ojcem, jest często za-
skoczeniem i dużym przeżyciem. Jednak powinien zaakceptować ten 
fakt i uznać swoje ojcostwo za wyjątkowe powołanie i wziąć za nie 
pełną odpowiedzialność.  

Jednym z czynników, który wpływa na stosunek mężczyzny 
do poczętego dziecka, jest jego kontakt ze swoim ojcem. Jeśli 
wspomina negatywnie swoje dzieciństwo, wówczas może budzić się 
w nim lęk, zazdrość lub poczucie bezradności. Jeżeli były one pozy-
tywne i godne naśladowania, to ojciec może je przełożyć na wycho-
wanie swojego potomka. Wówczas będzie mu łatwiej nawiązać z 
nim relacje. Jednak, gdy stosunek jego ojca wobec niego był zły, 
wtedy może być mu trudno wyrażać i okazywać swoje uczucia 
względem dziecka. Często w takich przypadkach chce być inny niż 
jego rodzic i obdarować go tym, czego sam nie otrzymał w dzieciń-
stwie. Niestety, dążąc tą drogą, może napotkać trudności, ponieważ 
nie posiada potrzebnego doświadczenia, nie wie, jak ta prawidłowa 
więź ma wyglądać.13 

Mężczyzna potrzebuje więcej czasu niż kobieta na przystoso-
wanie się do nowej sytuacji i do tego, że jest rodzicem. Jeżeli dziec-
ko było planowane, wówczas ojcu będzie łatwiej zaakceptować i 
dostosować się do nowej rzeczywistości. Rodzice muszą być gotowi 
na przyjęcie dziecka, powinna cechować ich dojrzałość uczuciowa, 
poczucie stabilności finansowej, miłość wobec siebie i co ważne 
powinni stawiać „wysoko dziecko w hierarchii wartości” 14. 

Ogromna odpowiedzialność za całą rodzinę ojcu może przy-
sporzyć wiele stresu, szczególnie, gdy pojawiają się trudności eko-
nomiczne. Może to także powodować negatywny stosunek do poczę-
tej istoty. Problem pojawia się wówczas, gdy mężczyzna nie plano-
wał rodzicielstwa, a jego uczucia do żony nie są wystarczająco moc-
ne. Ciąża wówczas staje się dla niego szokiem i z niechęcią odnosi 
się do poczętego potomka. Pojawia się w nim myśl, że dziecko zo-
stało poczęte, by pozostał w związku z kobietą, której nie kocha. 

                                                 
13 Por. D. Kornas-Biela, jw. s. 74. 
14 Tamże, s. 74. 
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Często w takim przypadku mężczyzna odchodzi od rodziny lub jego 
stosunek jest bardzo negatywny wobec dziecka15. 

Kolejnym czynnikiem jest zachowanie jego żony. Niektóre 
kobiety wykorzystują swoją ciążę, aby spełnić swoje potrzeby. Czę-
sto mężczyzna czuje się winny. Zarzuca sobie to, że wprowadził 
żonę w stan, który jej czasami dokucza i wówczas trudniej im zapla-
nować kolejne dziecko. Bywa, że kobiety ograniczają rolę ojca, od-
suwając go od różnych problemów i zadań związanych z rodziciel-
stwem16. 

Bywa, że ojciec jest nieobecny psychicznie. Częstym powo-
dem takiego stanu rzeczy jest podział ról w rodzinnie, kiedy matka 
przejmuje wychowanie dziecka, a mężczyzna zarabia pieniądze, by 
żyć w dostatku. Takie ograniczenie źle wpływa na relacje ojca z 
dzieckiem, przeszkadza w jego rozwoju i pozbawia go wielu warto-
ści, które ojcostwo niesie ze sobą17. 

Niedojrzałość jest następnym czynnikiem, który wpływa na 
postawę ojca wobec dziecka. Zazwyczaj młodzi mężczyźni nie chcą 
być ojcami. Prowadzą aktywne życie seksualne, ale nie myślą o ro-
dzicielstwie. Tacy mężczyźni są nastawieni na przyjemności i sukce-
sy oraz są nieodpowiedzialni. Często ich kontakt z dzieckiem jest 
trudny albo w ogóle go nie ma. Kształtuje się pewien model cech 
prawdziwego ojca, który ma nauczyć dziecko np. szacunku do ko-
biet, odpowiedzialności i gotowości do zatroszczenia się o rodzinę. 

Mechanizmy obronne są kolejnym czynnikiem, które wpływa-
ją na stosunek ojca do poczętego dziecka. Przejawiają się w postaci 
takich zachowań, jak tłumienie negatywnych emocji związanych z 
oczekiwaniem na narodziny dziecka i wyparcie ze świadomości fak-
tu, że jest się ojcem. Często mechanizmy te przyczyniają się do po-
wstawania uzależnień takich jak alkoholizm czy pracoholizm. Jest to 
ucieczka od wzięcia odpowiedzialności za dziecko i kobietę. Niedoj-
rzali ojcowie koncentrują całą uwagę na sobie, na tym jak wyglądają, 
jaką zajmują pozycję w społeczeństwie i w pracy. Takie zachowania 

                                                 
15 Tamże, s. 74-75. 
16 M. Braun-Gałkowska. Być ojcem. [w:] Oblicze ojcostwa. red. D. 

Kornas-Biela. Lublin 2001, s. 202. 
17 Tamże, s. 202. 
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psują relacje z całą rodziną i stają się przyczyną jej rozpadu. Ogrom-
ną rolę w zapobieganiu podobnym sytuacjom odgrywa żona, która 
powinna stworzyć takie warunki, by mężczyzna był w pełni zaanga-
żowany w wychowywanie dziecka. Jeśli mężczyzna nie będzie po-
strzegał swego domu, jako „bezpiecznej przystani i solidnego zaple-
cza”18, wówczas będzie szukał miłości i akceptacji poza domem. 
Ojciec rodziny powinien potwierdzać swoje ojcostwo w domu i być 
doceniony przez żonę. Wówczas będzie czuł się odpowiedzialny za 
całą rodzinę19. 

Pragnienie ojcostwa istnieje wtedy, kiedy mężczyzna jest doj-
rzały, rozpoznaje wówczas swoje powołanie do bycia ojcem. Jednak 
żeby je zrealizować, potrzebna jest zgoda żony, która musi również 
rozpoznać swoje powołanie do macierzyństwa20. Kobieta powinna 
zrozumieć, że mężczyźnie jest trudniej nawiązać kontakt z dziec-
kiem, szczególnie w okresie prenatalnym. Ona staje się pośredniczką 
między nowo poczętą istotą a jego ojcem. Powinna pomóc partnero-
wi nawiązać relacje z potomkiem, np. poprzez wspólne udanie się na 
badanie USG, gdzie oboje przeżywają to, co się dokonuje w jej łonie. 
Może także nauczyć go rozmowy z dzieckiem, powinna pozwolić na 
dotykanie brzucha i wspólne obserwacje ruchów potomka. Ważne 
jest to, aby pomogła mu zrozumieć, że ich rozwijające się dziecko 
jest odrębną istotą, która potrzebuje ich obojga21. 

Najważniejsza jest rozmowa, która pomoże mężczyźnie prze-
analizować, przyjąć i zaakceptować wiele rzeczy wiążących się z 
faktem bycia ojcem. Musi on odczuć, że jest potrzebny kobiecie w 
tym wyjątkowym dla nich okresie. Mężczyzna może pomagać żonie 
na wiele sposobów, chociażby pilnując tego, co spożywa, jak rów-
nież w wyborze lekarza lub podczas wspólnego sprzątania domu, czy 
robieniu zakupów. Powinien stać się dla niej oparciem, by nie czuła 
się samotna i nie myślała, że musi liczyć tylko na siebie22. 

                                                 
18 P. Kociołek. Odkrywanie daru ojcostwa. [w:] Ojcostwo. red. J. Au-

gustyn. Kraków 1998, s. 129. 
19 Tamże, s. 129. 
20 C. Rise. Sztuka ojcostwa. Poznań 2006, s. 31-32. 
21 B.Glade. Ciąża. Poradnik dla przyszłych ojców. Warszawa 2004, s. 44-45. 
22 Tamże, s. 44-45. 
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Bardzo ważnym czynnikiem, który wpływa na postawę ojca 
wobec swojego potomka, jest obecność przy porodzie. Współcześni 
ojcowie często są przy kobiecie na sali porodowej, szczególnie, gdy 
rodzi się ich pierwsze dziecko. Jest to dla nich moment urzeczywist-
nienia faktu zaistnienia dziecka. Powinien wiedzieć, na czym polega 
cała akcja porodowa, co będzie przeżywała jego żona, i jak jej po-
móc. Jeśli nie zdobędzie takich informacji, wówczas może budzić się 
w nim lęk, zniechęcenie i duży stres. Wielu rodziców uczęszczając 
na zajęcia w szkole rodzenia, uczą się jak zachować się podczas po-
rodu. Powinni również rozmawiać na ten temat ze swoim lekarzem, 
który im doradzi, co powinni zrobić23 danej sytuacji i odpowie na 
wszystkie nurtujące pytania.  

Ważne jest, by mężczyzna towarzyszył kobiecie przez cały 
okres ciąży, troszcząc się o nią i rozwijającą się w niej istotę. W 
istocie, by umiał nawiązać relacje ze swoim dzieckiem, mówiąc do 
niego, śpiewając mu, tuląc go. Dzięki temu po narodzinach dziecko 
rozpoznaje głos ojca i nie boi się go. Mężczyzna powinien zrozu-
mieć, że dziecko po porodzie przez pewien okres bardziej jest zwią-
zane z matką niż z ojcem. Dlatego nie może być zazdrosny o potom-
ka, lecz powinien być wyrozumiały i wspierać żonę w jego wycho-
waniu. Jeśli mężczyzna poświeci się całkowicie rodzinie, stworzy 
wówczas kochającą wspólnotę rodzinną, będzie sam czuł się kocha-
ny i sprawi, że żona i dzieci również będą z nim szczęśliwi 24. 

Mężczyzna jest bardziej potencjalnym ojcem niż kobieta mat-
ką, dlatego powinien panować nad własną seksualnością, ponieważ 
to właśnie głównie za jego przyczyną powstaje nowe życie. Musi 
wziąć odpowiedzialność za siebie, kobietę i dziecko. Owa roztrop-
ność przejawia się między innymi w zdobywaniu informacji na temat 
płodności swojej i kobiety oraz w wytrwaniu w czystości seksualnej, 
ponieważ jest ona ogromną wartością duchową. Problem powstaje, 

                                                 
23 Por. C. Rise, jw. s. 34-35. 
24 M. Hanulewicz. Uciemiężony czy szczęśliwy, czyli dziewięć miesię-

cy oczekiwania na narodziny dziecka z perspektywy męża. [w:] Ciąża czy 
stan błogosławiony? red. E.Lichtenberg-Kokoszki. Kraków 2011, s. 66-67. 
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gdy męskość utożsamiana jest tylko z seksualnością, wówczas męż-
czyzna kierujący się takim systemem jest bardzo niedojrzały25. 

 
5. Dziecko jako dar 
W Debacie o świadomym rodzicielstwie nie sposób pominąć 

ważnych zmian w naturze społecznej w odniesieniu do znaczenia 
rodzicielstwa. Podkreślając osobistą wolność, współczesna mental-
ność promuje wyzwolenie się z obowiązku ograniczającego swobod-
ne korzystanie z życia. W takim układzie wartości, trudno mówić, że 
każde dziecko jest nie tylko wartością dla rodziców, ale jest warto-
ścią samą w sobie, a jednocześnie darem od Boga. W czasach, gdy 
jeszcze wiedza biologiczna na temat prokreacji nie była znana, czło-
wiek stawał w obliczu narodzin jako tajemnicy i przyjmował oraz 
traktował drugiego człowieka w sposób naturalny. Wraz z postępem 
nauki, dziedzina prokreacji pozwoliła zbadać znajomość zasad jej 
funkcjonowania, co pozwoliło na świadome zaplanowanie dziecka. 
Może lecz nie musi być to wyrazem świadomego i odpowiedzialne-
go przekazywania życia. Niestety mentalność dzisiejszego społe-
czeństwa utrudnia zauważenie w dziecku daru, a w macierzyństwie 
współpracy z Bogiem i powołania społecznego. Obrazuje tą mental-
ność chociażby zmiana słownictwa używanego w kontekście poczę-
cia. Określenia takie jak „stan błogosławiony” lub „ bycie przy na-
dziei” jest wyrazem ogromnego szacunku dla kobiet będących w 
ciąży. Zostały jednak zastąpione słowami takimi jak: „zajść w ciążę” 
czy też „planowane/nie planowane dziecko” lub „zrobienie dziecka”. 
Słowo „prokreacja” została zastąpiona określeniem „reprodukcja”, 
czyli ingerencja człowieka w procesie przekazywania życia za po-
mocą technologii.  

Należy zauważyć, że w dzisiejszym świecie, człowiek używa 
wielu środków technicznych do przeprowadzenia zabiegów, które 
pozwolą rodzicom spełnić marzenia o własnym dziecku. Jednak istnie-
je mnóstwo par, dla których dziecko przestało być darem Bożym, a 
jedynie jest przeszkodą do samorealizacji. Większa ilość dzieci jest 
postrzegana jako wyraz nieodpowiedzialności i postaw aspołecznych. 

                                                 
25 W. Półtawska. Wychowanie do ojcostwa. [w:] Oblicza Ojcostwa. red. 

D. Kornas-Biela. Lublin 2001, s. 225-22. 
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Rzutuje się to przede wszystkim na rodziny wielodzietne, które nie 
powinny być przyczyną dyskryminującej generalizacji26. 

Istnieje wiele krajów ubogich, w których liczne potomstwo 
stanowi symbol potęgi i pełni przede wszystkim funkcje socjalną. 
Dzieci są tam jedyną pomocą dla swoich rodziców, którzy, osią-
gnąwszy podeszły wiek sami nie są w stanie pracować i swobodnie 
funkcjonować. Natomiast w krajach wysoko rozwiniętych jest zupeł-
nie inaczej. Sieć przeróżnych ubezpieczeń osłania finansowo osoby 
starsze, zaś wysoki standard życia sprawia, że dziecko staje się bar-
dzo drogim „elementem”, a drugi czy trzeci potomek obniżenia już 
standardu życia rodziny.  

Możemy zauważyć, że w krajach rozwijających się występuje 
powiązanie pomiędzy ubóstwem i wielodzietnością27. Istnieje wiele 
organizacji, które tworzą programy antykoncepcyjne, umożliwiając 
ubogiemu społeczeństwu bezpłatny dostęp do właściwych środków 
medycznych, przy czym legalizuje się aborcje, uważając ją za metodę 
planowania rodziny. Badania pokazują, że w krajach rozwijających 
podnosi się standard życia, a jednocześnie spada przyrost naturalny28. 

 
Podsumowanie 
Małżonkowie posiadają szczególną misję obrony życia i pro-

kreacyjnej funkcji rodziny. Na początku XXI wieku prokreacja ludz-
ka, a jednocześnie rodzina nie były tak zagrożone, jak w dzisiejszej 
kulturze. Różne są tego przyczyny. Jest wiele środowisk wrogich 
życiu, które wbrew logice i etyce, a nawet w imię obrony praw osoby 
ludzkiej, usiłują nienarodzonym dzieciom odebrać prawo do istnie-
nia, a więc prawo stanowiące fundament wszystkiego, co można 
nazwać prawem osoby ludzkiej. Zdaniem Papieża Jana Pawła II, jest 
to anty-cywilizacja destrukcyjna, która w naszej epoce występuje w 
bardzo szerokim zasięgu. U jej podstaw leży kryzys prawdy, który 
budując na egoizmie i utylitaryzmie, odrzuca prawdziwą miłość, 
wolność i bezinteresowny dar osoby dla osoby. W konsekwencji 

                                                 
26 M. Machinek. Życie w dyspozycji człowieka. Wybrane problemy 

etyczne u początku ludzkiego życia. Olsztyn 2004, s. 81. 
27 A. Kurowska. Skąd się bierze bieda? Zeszyt 5. Warszawa 2008, s. 14. 
28 Por. M. Machinek, jw. s. 81.  
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prowadzi to do cywilizacji użycia, postaw proaborcyjnych i wycho-
wania seksualnego budowanego na permisywizmie moralnym29. 

Troska małżonków i rodziców chrześcijańskich w płaszczyźnie 
obrony życia powinna najpierw realizować się w budowaniu chrześci-
jańskiej cywilizacji miłości, która jest przeciwna mentalności konsump-
cyjnej preferującej dobra materialne i odrzucenie duchowego bogactwa 
życia ludzkiego30. Atmosfera wiary i miłości, klimat otwarcia się na 
życie, obecny w domu rodzinnym oraz świadomość bycia akceptowa-
nym przez rodziców, stanowią fundament wychowania do rodziciel-
stwa. Rodzice są wezwani do wpajania własnym dzieciom prawdy, że 
zostały z miłością przyjęte, że w ich rodzinie każde poczęcie było zaak-
ceptowane. Podobnie też głęboki szacunek i akceptacja okazywana 
każdej osobie, przyczynia się do budowania w dzieciach otwarcia się na 
życie. Miłość do życia powinna być najskuteczniej zaszczepiona przez 
miłowanie tych, którzy obdarowali życiem. 

Dar życia może być najskuteczniej obroniony wówczas, gdy 
będzie obroniony w rodzinie. Cywilizacja miłości zaszczepiona w 
sercach i umysłach dzieci poprzez świadectwo rodziców, może stać 
się najlepszą gwarancją skuteczności ukształtowania postaw wyklu-
czających cywilizację śmierci. Faktem jest, że prawo stanowione 
wielu krajów, życia ludzkiego nie chroni, jednak najpierw powinno 
ono być ochronione w rodzinie. Zadaniem rodziców jest więc tłuma-
czyć, odpowiednio do wieku dzieci, dlaczego aborcja, środki poron-
ne, antykoncepcja i eutanazja są złe. Rodzice chrześcijańscy powinni 
dobrze znać nauczanie Kościoła w tej dziedzinie, aby ją właściwie 
przekazać potomstwu. Nauczanie ostatnich papieży i dokumenty 
Stolicy Apostolskiej przypominają prawdę o nienaruszalności życia 
ludzkiego. Przyjęcie więc misji obrony i promocji rodzicielstwa 
umocni Kościół i naszą Ojczyznę. 

 
Streszczenie 
Wartość życia poczętego 
Bóg obdarzył istotę ludzką nie tylko miłością, lecz także wol-

nością i rozumem, co sprawia, że nie jest ona tylko czymś, ale też 

                                                 
29 LDR nr 13. 
30 Jan Paweł II. Encyklika, Familiaris consortio nr. 30.  
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kimś i jest w stanie sama podejmować decyzje. Niezrozumiałe jest 
to, że człowiek posiadający wolną wolę, pozwala poczynać się nowej 
istocie, a później stwarza jej takie warunki, by mogła się ona nie 
narodzić. Każdy chrześcijan ma obowiązek chronić nowe życie i 
troszczyć się o jego potrzeby, bo ono samo nie potrafi o siebie wal-
czyć. Nie wolno niszczyć daru życia, ani w niego ingerować. Tym, 
co burzy pokój w świecie, jest aborcja. Prawdziwe umiłowanie nie 
odrzuca poczętej istoty, bo to, co wydało nienarodzone dziecko na 
śmierć, na pewno nie jest miłością. Uczucie to nie zamyka się na 
dwojga ludzi, lecz obejmuje inne osoby. Miłość polega na oddaniu 
siebie drugiej osobie, jest gotowa do ofiarności i wyrzeczenia. Ro-
dzina powinna być mocno zjednoczona i być dla siebie wsparciem 
szczególnie w sytuacjach trudnych. Bóg dał człowiekowi najcenniej-
szy dar - życie, które jest wyrazem Jego miłości i tylko On ma prawo 
je odebrać. Ludzie powinni zrobić wszystko, by nie godzić w nie i w 
swoją godność, bo nie po to ją otrzymali. Każdy ma być obrońcą 
nowego życia, kto nim się nie stanie, jest jego przeciwnikiem, łamiąc 
przy tym piąte przykazanie. 

 
Abstract 
Value of unborn life 
God gave human beings not only the ability to love, but also 

freedom and wisdom, which make the man not only “something”, 
but also “someone”, able to take their own decisions. It is beyond 
understanding that a man, who possesses free will, allows a new life 
to be conceived, and then creates such conditions for the new life 
that it cannot be born. Every Christian’s duty is to protect a new life 
and to care for its needs because it cannot fight for itself. The gift of 
life cannot be destroyed or interfered with. Abortion is what disturbs 
peace on earth. True love does not reject a conceived and unborn 
creature, because what made an unborn child die must not be called 
love. Love is not restricted only to two people, but it also embraces 
others. Love consists in offering oneself to the other person; a person 
who loves is ready for dedication and sacrifice. Family members 
should be strongly bonded and provide support to each other, espe-
cially in difficult moments. God has given man the most precious gift 
– life, which is a sign of His love, and only He can take it back. Peo-
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ple should do anything to prevent jeopardising it and to preserve 
their dignity because this is not why they received it. Everyone has to 
defend a new life; those who do not defend a new life are its enemy 
and they break the fifth commandment. 
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Diana Marta Mościcka (UWM) 

 
Wpływ doniesień medialnych na wartości uznawane przez 

młodych ludzi 
 
Nasz kraj wszedł w XXI wiek z dużymi nadziejami i 

oczekiwaniami. Jeszcze ćwierć wieku temu Polacy marzyli o tym, 
żeby dogonić świat w wielu aspektach. Pokładano nadzieję w 
rozwoju społecznym, gospodarczym, politycznym, kulturowym i 
technologicznym. Wszystkie te obszary łączą mass media.  

Żyjemy w niezwykle ciekawych czasach pod wieloma 
względami. Otaczają nas bardzo mądre urządzenia, mające ułatwiać 
nam życie. Współczesność coraz częściej określamy mianem 
masowej, tabloidowej oraz konsumpcyjnej. Media co sekundę 
serwują nam nowe informacje i doniesienia. Środki masowego 
przekazu silnie wpełzły do naszej ludzkiej egzystencji. Dziś każdy z 
nas stał się od nich w jakiś sposób zależny. Codzienna prasówka, 
przeglądanie stron internetowych, oglądanie telewizji czy słuchanie 
radia w samochodzie to tylko kilka z mediów, z których korzystamy 
każdego dnia niemal automatycznie, nie zastanawiając się, w 
zasadzie dlaczego, w jakim celu i po co?  

Świętowana niedawno rocznica 25-lecia „demokratycznej 
Polski”1 skłania do refleksji i pokazuje nam, że teraźniejszość 
wymaga od nas mobilności oraz bycia dobrze poinformowanym.  

Media dzielą się na te, których konsumpcja wymaga 
przemieszczenia, czyli np. wyjścia z domu i udania się do miejsca, w 
którym są aktywne oraz na takie, które łatwo udomowić, czyli te, 
które będą mogły towarzyszyć nam podczas jedzenia, sprzątania czy 
odpoczynku2. Przykładem pierwszych z nich są spektakle teatralne i 

                                                 
1 A. Antoszewski, Jakość demokracji w Polsce po 25 latach przemian, 

s. 75, [w:] Polska – 25 lat po wyborach czerwcowych. Konsekwencje dla 
sytuacji wewnętrznej i pozycji międzynarodowej, red. T. Astramowicz – 
Leyk, W. Tomaszewski, Instytut Nauk Politycznych UWM, Zakład Poligra-
ficzny UWM w Olsztynie, Olsztyn 2014.  

2 W. Godzic, Kuba i inni. Twarze i maski popkultury, Wyd. Akademic-
kie Sedno, Warszawa 2013, s. 31. 
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operowe, projekcje kinowe oraz inne widowiska, ale nawet ranga i 
rytuał (np. założenie odpowiedniego stroju) z tym związany, powoli 
zanika, co właśnie zauważamy wśród młodzieży. Drugi podział 
odnosi się do mediów „udomowionych”, czyli głównie telewizji oraz 
internetu. Współcześnie zdecydowanie większym zainteresowaniem 
cieszą się media z tej drugiej kategorii, bo przecież zamiast iść do 
kina na ciekawy film (nie mówiąc już o teatrze czy filharmonii), 
spora część społeczeństwa woli zostać w domu i skorzystać np. z 
internetowych lub cyfrowych wypożyczalni (bo jest taniej i możemy 
to robić w „kapciach”). To pokazuje, że staliśmy się wygodniejsi i 
jesteśmy bardziej zapracowani.  

D. Marshall stwierdził kiedyś, że aby być sławnym, trzeba się 
napracować3. Słowa te, ostatnimi czasy nieco straciły na znaczeniu, 
bo niemal codziennie słyszymy o nowych „gwiazdach”, idolach czy 
bożyszczach tłumów, czyli łatwej i szybkiej karierze oraz sławie, o 
której marzy wiele kobiet i mężczyzn.  

Mass media, a szczególnie tabloidy i plotkarskie portale 
internetowe codziennie prezentują nam swoją subiektywną wizję 
współczesnego świata. Niestety w wizję tę wierzy duża część 
społeczeństwa, coraz młodsze osoby, które szczególnie nie powinny 
czerpać informacji z tego typu mediów, gdyż ich opinie są zero – 
jedynkowe.  

W ciągu ostatnich kilkunastu lat, Polska zmieniała się na 
lepsze pod wieloma względami. Rozbudowują się miasta, powstaje 
nowoczesna infrastruktura, społeczeństwo jest coraz lepiej 
wykształcone4, ludziom żyje się dostatniej. Młodzi Polacy 
wyjeżdżają za granicę, poznają inne kultury i zwyczaje, zdobywają 
nowe doświadczenia, są chwaleni, bo świetnie sprawdzają się, jako 
pracownicy. Nowe pokolenia czują się „prawdziwymi” 

                                                 
3 Tamże, s. 38. 
4 Wybory ścieżki kształcenia a sytuacja zawodowa Polaków, Informacje i 

opracowania statystyczne, GUS - Departament Badań Społecznych i Warunków 
Życia, Warszawa 2013, s. 21-26, 
http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/e_wybory_sciezki_ksztalcenia.pdf 24.10.2014  
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Europejczykami5 i „obywatelami świata”. Mimo, że nastąpił szeroko 
pojęty rozwój oraz pojawiły się grupy bardzo bogatych Polaków, to 
nadal funkcjonuje też obraz ubóstwa i syndrom „Polski B”. 
Jednocześnie nie wszystkim rodakom żyje się łatwiej. Przybywa 
ludzi starych, którymi nie ma się kto opiekować. Rzadko spotykamy 
dziś rodziny wielopokoleniowe, w których uczono wzajemnego 
szacunku oraz kultywowano tradycje i zwyczaje. Rodzi się za mało 
dzieci, młodzi ludzie późno zakładają rodziny, przybywa singli, 
coraz popularniejszy staje się konsumpcyjny model rodziny.  

Według badań CBOS z 1999 roku, dotyczących planów oraz 
aspiracji życiowych polskiej młodzieży, wynika, że ich ambicje 
życiowe systematycznie rosną6. Młodzi ludzie chcą dziś dobrej, 
stałej i świetnie płatnej pracy, jednocześnie trwa „wyścig szczurów”, 
w którym wielu przegrywa. Z owych badań dowiedzieć się można, 
że zwiększa się chęć posiadania dóbr materialnych, objawiająca się 
m. in. wolą posiadania własnego domu oraz samochodu7. W 
końcówce XX wieku wśród młodzieży wzrosło znaczenie życia 
rodzinnego, zmalało – miłości i przyjaźni, jako życiowego celu8. Co 
ciekawe w ubiegłorocznym raporcie CBOS zatytułowanym 
„Wartości normy”, można zauważyć, że w deklarowanym systemie 
wartości, coraz mniejsze znaczenie przypisuje się: wierze religijnej, 
wykształceniu, patriotyzmowi oraz bogactwu9. Z kolei na znaczeniu 
zyskuje szacunek innych oraz uczciwe życie. Nieco inaczej sytuacja 
ta, przedstawia się w stosunku do osób młodych, tam właśnie 
szczególnie duży nacisk kładzie się na karierę, popularność i 
wygodne życie. Zachowaniami oraz postawami, które zwłaszcza dziś 

                                                 
510 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Komunikat z badań 

CBOS, nr 52/2014, oprac. B. Roguska, Warszawa 2014, s. 1, 
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_052_14.PDF [25.10.2014 r.] 

6 Plany, dążenia i aspiracje życiowe młodzieży, Komunikat z badań 
CBOS, BS/95/99, oprac. A. Sęk, Warszawa 1999, s. 1, 
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/1999/K_095_99.PDF [25.10.2014 r.] 

7 Tamże.  
8 Tamże.  
9 Wartości i normy, Komunikat z badań CBOS, BS/111/2013, oprac. R. 

Boguszewski, Warszawa 2013, s. 1, 
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_111_13.PDF [25.10.2014 r.] 
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są częściej akceptowane społecznie niż nieuznawane, to: życie w 
konkubinacie, stosowanie antykoncepcji, nieuczestniczenie w 
wyborach oraz szeroko pojęta liberalizacja różnych sfer ludzkiego 
życia10. Te postawy wydają się być szczególnie „bliskie” osobom w 
wieku 18-40 lat, czyli obecnemu pokoleniu młodych ludzi, którzy 
dorastali już w tzw. „wolnej” Polsce lub urodzili się po upadku 
komunizmu.  

Według danych z 2012 roku, opublikowanych przez Instytut 
Reutersa, wynika, że młodzież nagminnie korzysta z serwisów 
społecznościowych, po części jak z serwisów informacyjnych11. To 
właśnie na Facebooku oraz Twitterze młodzi ludzie szukają 
wiadomości o bieżących sprawach, między innymi polegając i 
kierując się rekomendacjami znajomych12. Współcześnie 
nieobecność na portalach typu Facebook, Twitter, Instagram czy 
Skype powoduje pewnego rodzaju wykluczenie. Social media to 
aktualnie domena i sposób szybkiej komunikacji, przede wszystkim 
młodzieży i dzieci. 

Cechą charakterystyczną współczesności jest mieszanie się 
narodowości, etniczności, kultur a co za tym idzie, ścieranie się 
różnych systemów wartości i znaczeń13. Sposób w jaki jednostka 
rozumie, doświadcza oraz realizuje wartości, kształtuje jakość jej 
życia14. Następnie, już na poziomie podejmowania konkretnych 
decyzji życiowych, które podparte są owymi wartościami, ma ona 
także wpływ na losy najbliższego środowiska danej jednostki, czyli 
rodziny, krewnych, przyjaciół czy znajomych15.  

                                                 
10 Tamże.  
11Zobacz:http://media.wp.pl/kat,1022939,title,Mlodzi-ludzie-

wiadomosci-ze-swiata-czerpia-z-
Facebooka,wid,14764279,wiadomosc.html?ticaid=113bea [24.10.2014 r.] 

12 Tamże.  
13 G. Szabelska, W poszukiwaniu uniwersalnych wartości – kondycja 

miłości, wolności i odpowiedzialności we współczesnym świecie, [w:] Peda-
gogika wobec wyzwań cywilizacyjnych, red. M. Kuchcińska, G. Szabelska, 
Wyd. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 
2011, s. 31. 

14 Tamże.  
15 Tamże.  
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Od kilkudziesięciu lat jesteśmy czynnymi świadkami 
prawdziwej rewolucji informacyjnej. Technologie komunikacyjne od 
zarania dziejów odgrywały znaczącą rolę w rozwoju ludzkości, ale to 
dopiero ubiegły wiek zaowocował zmianami na tak szeroką skalę16. 
Dotychczasowe środku masowego przekazu zostały uzupełnione o 
nowe, tworząc nieznane wcześniejszym pokoleniom środowisko 
komunikacyjne17. Telefonia komórkowa, prasa, radio, telewizja oraz 
internet stały się powszechnym narzędziem edukacji, działalności 
handlowej, wzajemnej komunikacji i współpracy, dialogu 
międzykulturowego oraz rozrywki18. Te różnego rodzaju 
komunikatory zawładnęły naszym czasem prywatnym i służbowym.  

Kreowanie wirtualnych zamiast realnych doznań, tak modne 
od kilku lat, leży gdzieś głęboko w psychice młodego człowieka. 
Przyczynił się do tego już nie tylko sam rozwój internetu, telewizji, 
radia czy prasy, ile nasze przyzwyczajenia do tych dobrodziejstw. 
Wielogodzinny kontakt z mediami, zwłaszcza młodego pokolenia, 
wpływa na zachodzące zmiany w ich umysłach niezwykle silnie.  

Każda osoba tworzy wokół siebie przestrzeń społeczną, 
duchową i kulturową, gdzie każda z nich jest niezbędna do jego 
prawidłowego rozwoju i funkcjonowania19. To, co je łączy i 
„trzyma” to właśnie komunikacja, która tworzy relacje stanowiące o 
wymiarze kreowanego w umyśle świata. Przed rozwojem nowych 
technologii, mechanizmy komunikacji ludzkiej, były zgodne z 
rozwojem biologicznym, czyli naturą człowieka. W miarę postępu 
technicznego oraz tworzenia się pierwszych mediów, a następnie ich 
transformacji, zmieniło się to. Nie działo się to jednak drastycznie, 
krok po kroku ludzie przyzwyczajali się do tych zmian. Dopiero w 
końcówce XX wieku procesy globalizacji, nadmierna konsumpcja, 
bogacenie się państw oraz pojawienie się mediów masowych - 
zwłaszcza interaktywnych, łatwiej dostępnych i o wiele tańszych, 
spowodowało znaczne przyspieszenie.  
                                                 

16 B. Siemieniecki, Media a patologie we współczesnym świecie, [w:] 
Wychowanie do wartości w świecie cyberkultury, red. B. Bilicka, Wyd. 
Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, s. 15. 

17 Tamże.  
18 B. Bilicka red., op. cit., s. 9. 
19 B. Siemieniecki, op. cit., s. 27.  
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Papież Jan Paweł II wypowiedział kiedyś bardzo znamienite 
słowa: „okres młodości jest czasem szczególnie intensywnego 
odkrywania ludzkiego „ja” – i związanych z nim właściwości oraz 
uzdolnień”.  

W warunkach ogromnego wpływu środków masowego 
przekazu na człowieka, dokonują się istotne zmiany w 
funkcjonowaniu współczesnej rodziny20. Coraz mniej czasu 
poświęcamy na rozmowy, zabawy, intymność, czyli po prostu 
wspólne bycie razem. Role w rodzinie odwracają się, podążamy za 
modą, czerpiąc wzorce od bohaterów telewizyjnych i filmowych. To 
wszystko skutkuje przyspieszeniem zmian kulturowych, bo to, co 
przebiegało dotychczas w skali wielu pokoleń, dziś odbywa się w 
przeciągu kilku lat21.  

Przekaz medialny dość często ujmowany jest, jako źródło 
wpływów działających w kontekście innych możliwych 
oddziaływań22. Według znanej psycholog Pameli Rutledge 
przestaliśmy już żyć w epoce informacji, a zaczęliśmy żyć w erze 
zaangażowania23. Dziś nie potrzebujemy jedynie dostępu do 
informacji, newsa i wiedzy, ponieważ nowe media masowe stały się 
częścią naszego doświadczenia życiowego, którego istotą jest 
stworzenie mocnej więzi człowieka z różnymi produktami kultury 
masowej, czyli m. in. właśnie przekazami medialnymi24.  

I tak portale społecznościowe przestają powoli być jedynie 
platformą kontaktów społecznych, a stają się podmiotem 
biznesowym i marketingowym. Telewizja już kilkanaście lat temu 
zmieniła się i obecnie pełni np. funkcję promocyjną i rozrywkową a 
coraz rzadziej edukacyjną oraz informacyjną. Zarzucani jesteśmy 

                                                 
20 Tamże, s. 37. 
21 Tamże.  
22 A. Kołodziejczyk, Podejście użytkowania i korzyści w badaniu skut-

ków oddziaływania mediów, [w:] D. Kubicka, A. Kołodziejczyk, Psycholo-
gia wpływu mediów. Wybrane teorie, metody, badania, Oficyna Wydawni-
cza „Impuls”, Kraków 2007, s. 45. 

23 Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy ba-
dawcze, red. A. Ogonowska, G. Ptaszek, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 
Kraków 2013, s. 7.  

24 Tamże.  
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reklamami, oferuje się nam różnego rodzaju produkty, które tylko 
pozornie mają ułatwić nam życie. Niestety o tym wszystkim nie 
zawsze pamiętają młode osoby, które tak silnie wierzą w to, co 
usłyszą, zobaczą i przeczytają w mediach.  

Dzisiejsza generacja ludzi młodych z obywateli powoli 
przekształca się w „netizenów”, czyli obywateli sieci internetowej25. 
Uczniowie, studenci i młodzi pracownicy muszą wiedzieć, że zdjęcia 
i dane raz zamieszczone w internecie pozostają w nim na zawsze. 
Wszystko to może zostać wykorzystane przeciwko tym, którzy się na 
to zdecydują. Odbiorcy mediów są w dość skomplikowanej sytuacji, 
która nieustannie zmusza ich do ufania nadawcom.  

Sieci społeczne są tak samo stare, jak ludzkość. Od chwili, gdy 
ludzie zaczęli tworzyć najpierw małe grupy, a następnie większe 
skupiska, zawsze jedni porozumiewali się z drugimi26. Każdy naród 
potrzebował informacji, która stała się nośnikiem edukacji, poznania 
oraz prawa. Cele i role informacji podczas rozwoju społeczeństw 
oraz zmian polityczno – gospodarczych ulegały ustawicznemu 
rozszerzaniu się. Dlatego rynkiem mediów zaczęły rządzić te same 
prawa co rynkiem towarów konsumpcyjnych27. To, co media oferują 
i proponują, same traktują jak towar, którego wartość – cenę 
wyznacza popyt, który sami muszą sobie nakręcić. Oczywiście, jak 
wszędzie, za dobry i wartościowy towar, należy odpowiednio 
zapłacić. Natomiast tandeta jest tania i powszechnie dostępna.  

Nie wolno zapomnieć o tym, że media są przecież wytworem 
człowieka, które z założenia miały ułatwiać jego pracę oraz 
dostarczać mu informacji. Dziś oddziałują na niego i wpływają na 
postrzeganie przez społeczeństwa - rzeczywistości. Media mają 
coraz silniejszy wpływ na systemy wychowania, systemy 
edukacyjne, gusta a nawet marzenia obecnych pokoleń.  

Od początku marca do końca maja 2014 roku, autorka 
przeprowadziła badania ankietowe na reprezentacyjnej grupie 501 

                                                 
25 S. Juszczyk, Człowiek w świecie elektronicznych mediów – szanse i 

zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000, s. 39. 
26 J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, Wyd. Naukowe 

PWN, Warszawa 2010, s. 38. 
27 S. Juszczyk, op. cit., s. 40. 
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osób28, w wieku: 16 - 40 lat. Osoby te wywodziły się z miast oraz wsi, 
byli to uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: technikum, kilku LO, w 
tym Plastycznego i Sportowego oraz studenci uniwersyteckich 
kierunków ścisłych i humanistycznych a także młodzi pracownicy. 
Badanie miało m. in. na celu sprawdzenie w jaki sposób współczesne 
media wpływają na ich codzienne życie.  

Co ciekawe aż u ponad połowy (57%) pytanych samo pojęcie 
„media” wzbudzało negatywne emocje, 27% traktuje je obojętnie a 
tylko 16% reaguje na nie pozytywnie. Ponadto w znacznej 
większości ankietowani uważają, że mass media kreują 
rzeczywistość lub znacząco na nią wpływają.  

W dotychczasowej historii ludzkości agendy komunikowania 
były wpływowymi czynnikami społecznego nacisku29. Komunikatory 
coraz łapczywiej chcą kreować rzeczywistość. Mówi się dziś nawet o 
tym, że środki komunikowania masowego tworzą i wychowują swoich 
odbiorców oraz z nich żyją30. Część społeczeństwa coraz wyraźniej 
zauważa ten trend i np. rezygnuje z posiadania w swoim domu 
telewizora, natomiast druga grupa jest już tak silnie uzależniona od 
informacji i rozrywki, serwowanej przez media, że nie widzi tego 
zagrożenia.  

Ankietowani są świadomi, że w newsach dnia, pierwsze 
skrzypce grają afery oraz inne szokujące informacje. Według 
odpowiedzi respondentów, młodzi ludzie wiedzą o kreacyjnej funkcji 
mediów, które traktują je jako głównego dostarczyciela informacji. 
Wyniki potwierdzają też opinię, że mass media wpływają znacząco 
na naszą codzienność a wśród nich prym wiedzie internet.  

Media to dziś dobrze naoliwiona maszyna, która pracuje tak 
szybko, że nie ma czasu zwrócić uwagi na to co zostawia za i po 
sobie. Ilość danych oraz wiadomości serwowanych przez media, 
powoduje chaos i może prowadzić do zmęczenia, wykluczenia, 
zniesmaczenia i skrzywienia naszej codzienności. Z drugiej strony 

                                                 
28 Dokładnie 245 kobiet i 256 mężczyzn.  
29 T. Goban – Klas, Komunikowanie i media, [w:] Dziennikarstwo i 

świat mediów – nowa edycja, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Wyd. TAiWPN 
UNIVERSITAS, Kraków 2012, s. 31. 

30 Tamże, s. 27.  
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siła mediów wykorzystywana jest czasem do bardzo dobrych celów, 
jak np. do zwrócenia uwagi na nieprawidłowości podmiotów 
publicznych oraz wykrywania luk prawnych. Moc mediów objawia 
się też w propagowaniu dobrych zachowań i autorytetów, 
zaangażowania w pomoc osobom potrzebującym i uczenia się 
empatii. Nowe sposoby i narzędzia komunikowania z racji ich ilości, 
mobilności i wpływu zmodyfikowały i wzbogaciły odbiorców. 

Można wymóc na mediach uwzględnienie dobrych praktyk i 
tematów godnych uwagi, ale trzeba to robić w przemyślany i 
konsekwentny sposób. Media są dla nas, a nie my dla nich. Nie bez 
kozery mówi się, że ten, kto ma pilota od telewizora, ten ma 
władzę…  

Media reprodukują każdemu pokoleniu katalog podstawowych 
wartości społecznych, zachowań, języka a nawet zasad moralnych, 
przejmując wiele z funkcji do niedawna jeszcze zarezerwowanych 
dla rodziny, autorytetów, ekspertów oraz oświaty.  

We współczesnych czasach, goniących za sensacją, karierą, 
kultem pieniądza, ale i stabilizacją oraz zwolnieniem tempa, 
potrzebujemy coraz wyraźniejszych i bardziej namacalnych 
dowodów na to, że możemy mediom zaufać.  

Oddziaływanie mass mediów na życie każdego z nas trwa już 
od kilkunastu lat, ale dopiero stosunkowo od niedawna przybrało tak 
gigantyczne rozmiary. Rzeczywiście media stały się dobrym 
kompanem naszej codzienności i prozy życia. Ich moc sprawcza, 
wszechobecność i siła perswazji oraz manipulacji, w mniejszym 
bądź większym stopniu, ukierunkowuje całe społeczeństwa, a 
zwłaszcza najbardziej chłonne - młode organizmy. Niestety 
specjalnie wyselekcjonowane i zaprezentowane doniesienia oraz 
relacje dziennikarzy determinują (czasem nawet mimochodem) nasze 
rozmowy, modę, styl, zachowania, chęci i gusta.  

Jak wskazuje autorka oraz ogólnopolskie badania opinii 
publicznej, coraz wyraźniej młode osoby dostrzegają niebezpieczną 
siłę współczesnych środków masowego przekazu. Powoli zaczynają 
się temu sprzeciwiać, ale póki co jest to przysłowiowa „walka z 
wiatrakami”. Respondenci ankiety autorki, na samo słowo „media” 
zareagowali negatywnie bądź obojętnie, paradoksalnie wykazali też 
iż są uzależnieni od informacji.  
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Agencja badań Synovate opublikowała wyniki projektu Planet 
Edge, w którym przebadano 18-24 letnie osoby, pochodzące z 11 
krajów Europy, pod kątem tego, w jaki sposób spędzają swój czas 
wolny31. I tak, najpopularniejszym zajęciem w wolnym czasie jest 
serfowanie po internecie32. Respondenci więcej czasu poświęcają na 
internet niż na telewizję. 32% ankietowanych stwierdziło, że nie 
wyobraża sobie życia bez swojej komórki. Zdumiewać może fakt, że 
książki są bardziej popularne i chętniej czytane niż magazyny. 
Wszystkie wyniki zamieszczone w tym raporcie pokazują, że wraz z 
rosnącym brakiem wiary w system edukacji oraz rynek pracy, młodzi 
ludzie poświęcają coraz więcej czasu zajęciom wykonywanym w 
wolnym czasie, aby odczuć przynależność do grupy rówieśników33. 
Dla dzisiejszej młodzieży najistotniejszą wartością zdają się być 
przyjaciele, którzy stawiani są wyżej niż rodzina, kariera i 
edukacja34.  

Oczekiwania w stosunku do komunikatorów ewoluują, dziś na 
szczęście, dzięki wykształceniu i mądrości życiowej odbiorców 
mediów, coraz trudniej publikować niesprawdzone lub zafałszowane 
wiadomości. Wielość mediów stwarza konkurencję pomiędzy 
redakcjami oraz koncernami medialnymi, widzowie mają większy 
wybór. Ale natłok i wielość obrazów nie zawsze pomagają… 

Relacje oraz przekazy medialne mogą być źródłem zagrożeń, 
ale nie można zapominać też o ich pozytywnej roli. Dobrze 
sterowane i zarządzane mogą propagować autorytety (tak bardzo dziś 
potrzebne nam wszystkim), interweniować i w odpowiedzialny oraz 
bezpieczny sposób nagłaśniać różne nieprawidłowości w państwie.  

Współcześnie pomiędzy pokoleniami murem staje technika i 
nowe technologie35. Osoby młode funkcjonują dziś, w konwencji 

                                                 
31 Jaka jest współczesna młodzież, 27.04.2007, 

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/jaka-jest-wspolczesna-mlodziez# 
[29.10.2014 r.] 

32 Tamże.  
33 Tamże.  
34 Tamże.  
35 M. Suchodolska, Jaka jest ta dzisiejsza młodzież? – wywiad z J. Kurzępą, 

„Gazeta Prawna.pl”, 
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zwielokrotnionych tożsamości oraz „wszech-bycia”. Młodzi ludzie 
rozmawiają z nami, jedząc posiłek, jednocześnie pisząc smsy oraz 
komentując na portalu społecznościowym nowe posty36. Pokolenie 
40 – 50 latków nie rozpoznaje dzisiejszego świata oraz codzienności, 
którą młodzi oswoili37.  

Niestety zbyt rzadko, w mass mediach, obiektywnie pokazuje 
się świat młodego pokolenia. Wynikać to może z, tego, że 
ekstremizmy wszelkiego rodzaju lepiej się „sprzedają” a przecież 
osoby dojrzałe przywykły do tego, że o młodzieży dziś mówi się 
głównie w negatywny sposób38. Bardzo często nie doceniamy 
młodych osób, zarzucamy im brak doświadczenia i roztargnienie. A 
przecież młode osoby tak, jak i starsze są pracowite i leniwe oraz 
aktywne i pasywne.  

Bł. Jakub Alberione pisał: „młodość nie jest rozdziałem 
wyrwanym z życia ani przedmową do książki bez powiązania z 
całością. Jest wprowadzeniem do całej reszty, jest fundamentem, na 
którym ma się oprzeć budowla całego życia” i właśnie dlatego warto 
uzmysłowić mediom, jak kreatywnie mogą wpływać na obecne i 
przyszłe pokolenia.  

 
Streszczenie 
Dziś popularne jest hasło, że jesteśmy społeczeństwem kon-

sumpcyjnym, w którym media zawładnęły niemal każdą sferą nasze-
go życia. Przez ciągły pęd, stres i chęć bycia najlepszym oraz boga-
tym sami przedefiniowujemy nasze priorytety. Codziennie poznaje-
my nowe postawy oraz zachowania, które jeszcze kilka lat temu 
wydawały się odległe i nierealne, dziś są normą i częścią nowocze-
snej kultury. Trzeba przyznać, że uzależnienie od urządzeń mobil-
nych i przekazów medialnych, zmienia nasze postrzeganie świata i 
zagrożeń. Wbrew pozorom to właśnie młodzież najdotkliwiej od-
czuwa skutki szeroko pojętej mediatyzacji, gdyż jest ona najbardziej 

                                                                                                        
http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/708202,jaka_jest_ta_dzisiejsza_mlodziez.ht
ml [29.10.2014 r.] 

36 Tamże.  
37 Tamże.  
38 Tamże.  
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podatna na wpływy z zewnątrz. Mass media wpływają już nie tylko 
na gusta, zachowania czy sympatie i antypatie, ale w dużej mierze na 
życie i wartości szczególnie młodych osób.  

Słowa kluczowe: młodzi ludzie, wartości, oddziaływanie, 
zmiany, mediatyzacja 

 
Abstract: 
The impact of media reports on the values recognized by 
young people 

A popular contemporary slogan says that our generation is a 
consumerist society, in which the media has captured almost every 
sphere of life. Thanks to a continuous rush, stress and desire to be the 
best and richest we, redefine our sense of priorities ourselves. Every 
day we learn new attitudes and behaviors, which seemed distant and 
unreal few years ago. While in today’s world they have become a 
norm and a part of modern culture. Our perception of the world and 
threats is subject to change because of the addiction on mobile de-
vices and media broadcasts. Contrary to appearances, it is the young 
people who are most severely affected by the consequences of this 
broadly defined mediatization, as they are most susceptible to exter-
nal influences. Mass media no longer influence just the tastes, behav-
ior or likes and dislikes but to a large extent also young people’s 
lives and values.  

Keywords: young people, value, influence, change, mediatization 
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Nina Dymkowska (UWM) 
 

Wartość rodziny w życiu człowieka 
 
Wstęp 
Śledząc debaty mające miejsce w mediach, czy na łamach czaso-

pism naukowych wyłania nam się obraz chaosu. Pierwszym, co rzuca 
się w oczy, to fakt, że do końca nie wiadomo jak to jest z tą kondycją 
współczesnej rodziny. Z jednej strony zewsząd atakują nas komunikaty, 
donoszące o zmierzchu i zupełnym rozpadzie rodziny, o braku nadziei 
na poprawę. Pojawiają się debaty i konkluzje o schyłku znaczenia ro-
dziny. Z drugiej jednak strony mamy także grupę komunikatów, z któ-
rych płynie zupełnie inny przekaz, dotyczący rodziny. Druga grupa 
komunikatów, głosi, że co prawda rodzina nie jest może w najlepszej 
kondycji, są rysy i niedociągnięcia w jej obrazie, ale nadal trwa i ma się 
świetnie i wcale nie zanosi się na to, aby miała dokonać swojego żywota 
lub przejść do historii, jako relikt przeszłości. Widać zmiany w funkcjo-
nowaniu rodzin, zmieniające się formy i definicje tego, co można uznać 
za rodzinę, a co nią nie jest. Jednak wynikają one bardziej z dostoso-
wywania się do toczących się przemian w tym zakresie.  

Obserwując rzeczywistość można dojść do wniosku, że dane 
dotyczące upadku rodziny są dalece na wyrost i są przedwczesne. 
Rzeczywistość weryfikuje dane, ponieważ nadal wśród ludzi panuje 
przekonanie o tym, że rodzina jest ważna i posiadanie jej jest speł-
nieniem pewnych celów życiowych. Nadal ludzie tworzą związki, 
legalizują je w obliczu Boga czy państwa, biorąc ślub w Urzędzie 
Stanu Cywilnego. Krótko mówiąc Polacy nadal chcą zakładać rodzi-
ny, a rodzina jako wartość nadal jest wymieniana jako ta, którą naj-
częściej kierują się w życiu.  

 
1. Współczesne oblicza rodziny. 
Przemiany dotyczące formowania i rozwoju rodziny w Polsce 

są faktem. Dzieje się to nie tylko u nas w kraju, ale trend taki obser-
wuje się we wszystkich krajach zachodniej Europy. Początkowo 
zmiany te, zaczęto obserwować w pierwszej połowie lat sześćdzie-
siątych w północnych krajach Europy. Później, wraz z nastaniem lat 
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siedemdziesiątych, zmiany w funkcjonowaniu rodziny zaczęto ob-
serwować także na zachodzie kontynentu, a finalnie także na połu-
dniu Europy, które do tej pory było bastionem tradycyjnego postrze-
gania roli rodziny w życiu człowieka. Zmiany te dotyczyły głownie 
wzrostu znaczenia związków nieformalnych, spadku chęci zawiera-
nia małżeństw, odkładania decyzji o posiadaniu pierwszego dziecka 
lub całkowitym zrezygnowaniu z posiadania potomstwa, spadku 
ilości dzieci w rodzinach, a także wzroście urodzeń dzieci z tak zwa-
nych związków pozamałżeńskich. Wymienione wcześniej elementy, 
są charakterystycznymi składnikami przemian, które obecnie można 
także obserwować w Polsce jak i całej Europie. Co prawda zamiany 
na gruncie polskim dotarły tu znacznie później, bo na przykład spa-
dek dzietności w naszym kraju datuje się na połowę lat osiemdziesią-
tych, a zmiany dotyczące form rodziny, obserwuje się dopiero od lat 
dziewięćdziesiątych1. 

Zmiany te wzbudziły zainteresowanie badaczy, chcący poznać 
przyczyny tego zjawiska. W światowej literaturze możemy spotkać 
dwie główne koncepcje teoretyczne. Pierwsza z nich tak zwana teo-
ria drugiego przejścia demograficznego, odwołuje się do sfery świa-
topoglądowej. Zwolennicy tego podejścia tłumaczą przemiany w 
postrzeganiu i formowaniu rodzin w krajach rozwiniętych, faktem 
zmiany wyznawanych wartości, a dokładniej rzecz ujmując, z poja-
wieniem się nowych dominujących wartości, jak dążenie do samore-
alizacji i osobistego spełnienia się w życiu, a także, co dotyczy ko-
biet, nowych aspiracji zawodowych, edukacyjnych czy związanych 
ze sferą konsumpcji. Na decyzję o utworzeniu związku nieformalne-
go zamiast zawarcia związku małżeńskiego, według tej teorii ma 
wpływ indywidualistyczne podejście do życia, wybranie takiego, a 
nie innego, stylu życia. Wiąże się to także z odrzuceniem wartości 
tradycyjnych na rzecz tych postmodernistycznych. W podobny spo-
sób tłumaczy się odkładanie decyzji o posiadaniu dziecka, które we-
dług tego podejścia, jest wynikiem rosnącej potrzeby kształcenia się 
kobiet i dłuższej i pełnej obecności na rynku pracy2.  

                                                 
1 Matysiak A. , Nowe zworce formowania i rozwoju rodziny w Polsce, 

Warszawa 2014, s. 9.  
2 Tamże, s.11. 
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Druga koncepcja wyjaśniająca zmiany dotyczące rozwoju ro-
dzin i jej nowych form, zakłada, że wynikają one z ograniczeń, jakim 
poddani są młodzi ludzie, chcący założyć rodzinę. Ograniczenia te 
polegają przede wszystkim na trudności w znalezieniu partnera ży-
ciowego, z podjęciem i utrzymaniem pracy zarobkowej, która jest 
źródłem stałego dochodu, na konieczności i trudnościach wiążących 
się z łączeniem pracy zarobkowej i wychowaniem dzieci, na trudno-
ściach z usamodzielnieniem się i uniezależnieniem się od rodziny 
polegającym na posiadaniu własnego mieszkania itd.3. Czynniki te 
coraz częściej padają jako argument, w dyskusji nad przyczynami 
niskiej płodności w Europie Południowej, Środkowo- Wschodniej, 
Austrii czy Niemczech. Porównując młodych ludzi mieszkających w 
krajach skandynawskich z tymi wymienionymi tu przed chwilą, ci 
pierwsi mają zapewniony lepszy start życiowy. Mieszkańcy południa 
Europy natrafiają na bariery w postaci braku pracy, słabości opieki 
socjalnej, która pozwoliłaby na łączeniem pracy z wychowaniem 
dzieci, niskiej dostępności do kredytów hipotecznych i wysokich cen 
najmu mieszkań. Z tymi problemami mieszkańcy Skandynawii nie 
muszą się zmagać, stąd tam zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja 
demograficzna krajów.  

Doniesienia o kryzysie rodziny nie są wyznacznikiem tylko 
naszych czasów. Debaty i przewidywania na ten temat rozpoczęły się 
już mniej więcej w połowie XIX wieku. Nie jest to, więc dyskurs 
typowo współczesny. Może zamiast rozmawiać i zastanawiać się nad 
przyczynami „kryzysu rodziny”, warto zastanowić się nad tym, że 
pomimo tylu zmian, ludzie nadal chcą zawierać związki małżeńskie. 
Twierdzenie o tym, że w krajach zachodniej Europy, małżeństw 
zawieranych jest coraz mniej jest nieprawdą4. Nie należy obwiesz-
czać także jakiegoś renesansu w kwestii zawierania małżeństw, ale 
podejść do tego jak do tendencji, która jest nie jest trwała i nie-
zmienna. Należy podkreślić, że zmiany dotyczące sfery rodziny i 
małżeństw nie są procesami jednokierunkowymi i niezmiennymi, 
„zjawisko swobody seksualnej, epidemię rozwodów i tzw. kryzys 

                                                 
3 Tamże, s.11. 
4 Sikorska M, Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko: o nowym ukła-

dzie sił w polskich rodzinach, Warszawa 2009, s.165. 
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wartości rodzinnych warto raczej traktować jako jeden z etapów w 
procesie transformacji życia rodzinnego, a nie jako nieodwołalną 
zapowiedz <katastrofy rodziny>”5. Nie należy spodziewać się, że 
teraz nastąpi powrót do stabilnego modelu rodziny tradycyjnej – 
małżeństwa z dziećmi. Sytuacja i spostrzeganie rodziny jako modelu, 
zmienia się dość dynamicznie i należy zauważyć ,że ma to miejsce 
cyklicznie. To co kiedyś było nie do pomyślenia w kwestiach two-
rzenia związku, współcześnie jest czymś akceptowanym. Obecnie 
rodzina, (w nowej formie, czyli taka którą tworzą osoby pozostające 
w nieformalnym związku, osoby bezdzietne pozostające w związku, 
tej samej płci i przeciwnej itd.) jak by jej nie określić, znowu jest 
trendy. Choć trudno prognozować, jak długo potrwa taki stan rzeczy, 
to na pewno nie powinno się tak łatwo prognozować upadku i kryzy-
su rodziny.  

 
2. Co nam pokazują badania? 
Analizując aktualnie dostępne badania można wysnuć wnio-

sek, że postrzeganie rodziny, wbrew krążącym opiniom, nie zmienia 
się – nadal Polacy chcą i zakładają rodziny. Rodzina jako wartość 
wciąż jest postrzegana jako największe szczęście i dobro w życiu 
człowieka.  

W dalszej części artykułu zostaną przytoczone wyniki badań 
przeprowadzonych w Polsce w ostatnich latach. Jest to badanie wyko-
nane przez CBOS „Rodzina – jej współczesne znaczenie i rozumienie” 
przeprowadzone w marcu 2013 roku. Projekt ten potwierdza tezę o 
dobrej kondycji wartości rodziny w Polsce, w której zauważa się pewne 
zmiany w obrębie funkcjonowania i tworzenia rodzin, ale nie mają one 
większego wpływu na postrzeganie rodziny, jako wartości. 

Większość Polaków, jak wynika z odpowiedzi udzielonych w 
badaniu CBOS6 wartość rodziny ceni sobie najwyżej z pośród wielu 
innych wartości, którymi kierujemy się w życiu. Taką deklarację 
złożyło 78% respondentów biorących udział w badaniu. Na dalszych 
pozycjach znalazło się zdrowie (58%), spokój (47%), uczciwe ży-

                                                 
5 Tamże s.165. 
6 Raport CBOS, Rodzina- jej współczesne znaczenie i rozumienie, 

Warszawa marzec 2013. 
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cie(46%), grono przyjaciół (42%), szacunek innych ludzi (42%), 
pracę zawodową(41%), wiarę religijną (26%). Wartości takie jak 
życie pełne przygód i wrażeń (6%), udział w demokratycznym życiu 
społeczno-politycznym (4%) oraz sukces i sława (4%) zajęły odległe 
miejsca. Patrząc na listę wartości z pośród, której mogli wybierać 
respondenci, na której znalazło się wiele „atrakcyjnych” alternatyw, 
to że rodzina uzyskała tak wysoki wynik, należy odbierać w bardzo 
optymistycznych kategoriach, świadczących o naprawdę silnej pozy-
cji wartości rodziny w życiu respondentów.  

W badaniu tym zadano także pytanie o znaczenie rodziny w 
życiu człowieka. Na pytanie sformułowane: Jak Pan(i) sądzi, czy 
człowiekowi potrzebna jest rodzina, żeby rzeczywiście był szczęśliwy, 
czy raczej uważa Pan(i), że bez rodziny można żyć równie szczęśli-
wie?, udzielić można było odpowiedzi wybierając jedną z trzech 
dostępnych: 1. Człowiekowi potrzebna jest rodzina, żeby rzeczywi-
ście był szczęśliwy, 2. Bez rodziny można żyć równie szczęśliwie, 3. 
Trudno powiedzieć. Na tak zadanie pytanie 85% badanych zadekla-
rowało, że to rodzina daje poczucie szczęścia.  

Zapytano także respondentów o ocenę postrzegania roli rodzi-
ny w życiu człowieka. Opinię taką wyrażali oni na 10 stopniowej 
skali, gdzie 10 oznaczało, że jest bardzo ważna, a 1 – że rodzina w 
ogóle nie jest ważna w życiu. Większość badanych, bo aż 81% 
wskazała najwyższą wartość. Jest to wzrost w porównaniu z rokiem 
2008, gdzie 78% badanych przypisało najwyższą ocenę na propono-
wanej skali7. Tylko 15% (wybór 7-9, na proponowanej skali) bada-
nych uznał rodzinę za istotną, choć nie najważniejszą, a 4% (wybór 
od 7 w dół na skali) wskazało na przeciętne lub niewielkie znaczenie 
rodziny w życiu człowieka.  

Przytoczone wcześniej w części teoretycznej artykułu, charak-
terystyczne składniki przemian dotyczących rodziny, takie jak wzra-
stająca liczba rozwodów, opóźnianiem bądź niepodejmowaniem 
decyzji o małżeństwie i posiadaniu dzieci, wchodzenie w związki 
nieformalne i posiadanie w nich dzieci, siłą rzeczy wpłynąć musiały 
na redefinicję pojęcia rodziny funkcjonującej w społeczeństwie. Po-

                                                 
7 Przytoczone badanie CBOS obejmuje, porównanie wyników badań 

nad rodziną z 2008 roku (Nie ma jak rodzina Warszawa marzec 2008) 



536 
 

twierdzają ją odpowiedzi na pytanie postawione w badaniu. Respon-
dentom zadano pytanie: Jaki rodzaj związku między ludźmi 
uznał(a)by Pan(i) za rodzinę, a jaki nie? Czy, Pan(i) zdaniem, rodzi-
nę tworzy (tworzą). Zaproponowane odpowiedzi brzmiały: małżeń-
stwo z dziećmi, matka(ojciec) samotnie wychowująca(y) dziecko lub 
dzieci, osoby pozostające w związku nieformalnym (konkubinacie) 
wychowujące dzieci z tego związku, małżeństwo bez dzieci, mat-
ka/ojciec z dziećmi i konkubent/konkubina, osoby pozostające w 
związku nieformalnym (konkubinacie) nieposiadające dzieci, zwią-
zek osób tej samej płci (gejów lub lesbijek) wychowujących wspól-
nie dziecko (dzieci) jednej z nich, związek dwóch osób tej samej płci 
(gejów lub lesbijek) niewychowujących dzieci. 

Wyniki pokazały, że istnieje pełna zgodność, co do tego, co 
możemy nazwać rodziną, ponieważ aż (!) 99% badanych wskazało, 
że rodzinę tworzą małżonkowie z dziećmi. Zdecydowana większość 
badanych (91%) uznaje za rodzinę także matkę lub ojca samotnie 
wychowujących przynajmniej jedno dziecko. Dość rozpowszechnio-
ne jest również przekonanie, że rodziną są osoby pozostające w 
związku nieformalnym i wychowujące dzieci z tego związku (78% 
wskazań). Niespełna trzy czwarte badanych (71%) uznaje za rodzinę 
bezdzietne małżeństwo, a dwie trzecie (67%) mianem rodziny okre-
śla układ, w którym matka lub ojciec wychowuje swoje dzieci wraz z 
konkubentem/konkubiną. Pozostałe wymienione rodzaje związków 
między ludźmi zdecydowanie rzadziej definiowane są jako rodzina. 
Jedynie co trzeci respondent jej mianem określa nieformalny zwią-
zek dwojga ludzi, którzy nie mają dzieci (33%), a jeszcze mniej 
liczną grupę stanowią ci, którzy jako rodzinę uznają związek osób tej 
samej płci wychowujących dziecko/dzieci jednej z nich (23%) czy 
też, tym bardziej, związek gejów lub lesbijek niewychowujących 
dzieci (14%)8. 

Mimo, iż wciąż w społeczeństwie bark zgody na to, aby nazy-
wać związki homoseksualne rodziną, to właśnie w przypadku tej 
kategorii nastąpiły największe zmiany w porównaniu z badaniem z 
2008 roku. Jak wynika z najnowszych badań wzrosła liczba respon-
dentów, która za rodzinę uznaje osoby tej samej płci pozostające w 

                                                 
8 Raport CBOS s. 6-7. 
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związku i wychowujące dziecko,(z 9% do 23%), ale także osoby tej 
samej płci tworzące związek nieformalny lecz nie posiadających 
dziecka z (6% do 14%). Fakt ten może wynikać ze zmiany świado-
mości ludzi żyjących współcześnie. Uprzednio osoby homoseksualne 
pozostawały w ukryciu, niezbyt często ujawniając osobom postron-
nym swoją orientację. Niezbyt często decydowały się także na zakła-
danie rodziny. Kwestie osób i rodzin homoseksualnych pozostawały 
tematem tabu, pomijano ten wątek w debatach publicznych. Dziś jest 
inaczej, osoby homoseksualne, a także pary, które pozostają w 
związkach nie ukrywają się ze swoimi wyborami życiowymi. Śro-
dowiska te także coraz częściej postulują zmiany w wielu dziedzi-
nach życia, jak chociażby w prawie do adopcji czy dziedziczenia. 
Wywołuje to debatę w mediach, obecność tego tematu w świadomo-
ści ludzi, przez co następuje oswojenie się z treściami dotyczącymi 
osób homoseksualnych, a także może większą ich akceptację. Wśród 
znajomych sobie osób spotykających się na co dzień, także następuje 
pewnego rodzaju rozluźnienie i brak ukrywania swoich preferencji. 
To także ma istotny wpływ na postrzeganie spraw osób homoseksu-
alnych, ponieważ coraz więcej znamy takich osób w naszym otocze-
niu i coraz większa w nas tolerancja na te kwestie. Staje my się także 
bardziej otwarci na świat, poprzez podróże i znajomość jeżyków, 
które pozwalają na poznawanie innych kultur i obyczajowości. Stąd 
pewnie wyniki badań i zmiana wyników w tej konkretnej kategorii.  

Zmiany, w porównaniu z badaniem z 2008 roku, widać także 
na gruncie postrzegania osób odmiennej płci tworzących związek 
nieformalny. Współcześnie bardziej jesteśmy skłonni uznać za ro-
dzinę, osoby pozostające w konkubinacie, wychowujące swoje 
dziecko lub dzieci. (z 71% w 2008 do 78% w roku 2013) bądź nie 
posiadających dzieci wcale (z 26% na 33%). Częściej również z po-
równaniem z rokiem 2009, za rodzinę uznawane jest małżeństwo 
nieposiadające dzieci (z 67% na 71%).  

Blisko połowa rodaków żyje w tak zwanej małej rodzinie, czy-
li składającej się z rodziców i dzieci. Wzrosła liczba osób tworzą-
cych jednoosobowe gospodarstwo domowe (z 9% w roku 2008 na 
12% w roku 2013) oraz małżeństw nie posiadających potomstwa (z 
9% w 2008 na 12% w 2013). Jeśli zaś chodzi o preferowane modele 
życia ponad połowa ankietowanych (55%) za najodpowiedniejszy 
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dla siebie model rodziny uznaje małżeństwo z dziećmi, więcej niż 
jedna czwarta (29%) chciałaby żyć w dużej rodzinie wielopokole-
niowej. Zdecydowanie mniej chętnie Polacy opowiadają się za ży-
ciem w pojedynkę (4%), w małżeństwie bez dzieci (4%) oraz w sta-
łym związku partnerskim z osobą odmiennej płci (4%). Tylko nie-
liczni widzieliby siebie w roli rodzica samotnie wychowującego 
dziecko (1%), w tymczasowym związku partnerskim z osobą od-
miennej płci (1%) oraz w innych formach związku, w tym homosek-
sualnych (1%)9. Z analizy wynika także, że osoby, które żyją samot-
nie, chcieliby założyć rodzinę (38% deklaracji), a tylko 21% odpo-
wiada istniejąca sytuacja. Jeśli chodzi o małżeństwa nie posiadające 
dzieci, to zgadza się z nią 20% osób, większość, bo 55%, chciałaby 
powiększyć rodzinę o dziecko. Osoby, które samotnie wychowują 
dzieci, deklarują chęć życia w małej rodzinie, tylko jedna czwarta nie 
chciałaby zmieniać swojej sytuacji rodzinnej.  

Wyniki tych badań dość dokładnie ukazują nam skalę zjawiska 
dotyczącego postrzegania i funkcjonowania rodziny, a także kondy-
cji samego pojęcia wartości rodziny. Widzimy wyraźnie, iż pomimo 
wielu przeciwności, zmieniających się warunków społeczno-
ekonomiczno- kulturowych, pojecie rodziny, jako pewnej podstawy 
życia nadal trwa w nieprzerwanej formie.  

 
Podsumowanie 
Pomimo wielu zmian zachodzący w obrębie funkcjonowania i 

pojmowanie rodziny, nadal, jak pokazują badania, dla wielu Polaków 
jest ona podstawową wartością i powodem do poczucia szczęścia i 
spełnienia w życiu.  

Zachodzą także pewne widoczne zmiany w definiowaniu poję-
cia rodziny, w dzisiejszych czasach nie jest to już tylko małżeństwo 
posiadające dzieci. W opinii wielu Polaków, rodzina to także samot-
na matka, czy ojciec, a także osoby pozostające w nieformalnym 
związku posiadające dzieci. Wciąż wyraźny sprzeciw słychać w 
związku z uznaniem za rodzinę związku osób tej samej płci, jednak 
w powszechnej opinii i to zaczyna się zmieniać. Jesteśmy coraz bar-
dziej skłonni zaakceptować fakt istnienia takich związków i uznaniu 

                                                 
9 Raport CBOS s.9. 
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ich za formę rodziny, niż to miało miejsce jeszcze kilka lat temu. 
Zmieniło się także postrzeganie związków nieformalnych i dzieci 
urodzonych w takich związkach- w opinii społecznej związki takie 
uznawane są za rodzinę.  

Badania pokazały także, że Polacy rodzinę, fakt jej posiadania 
nadal uznają za nieodzowny składnik szczęśliwego życia. Zdecydo-
wana większość osób biorących udział w badaniu stoi na straży prze-
świadczenia, że rodzina jest tym, co jest potrzebne człowiekowi do 
szczęścia. Wiele osób w badaniu deklarowało także, że chciałoby 
żyć w rodzinie wielopokoleniowej, deklaracje takie odnotowały 
wzrost w stosunku do badania z lat poprzednich.  

Samo rozumienie rodziny nie jest już tak łatwo definiowane 
jak kiedyś, a wynika to z wielu realizowanych modeli życia rodzin-
nego. Zmiana w obrębie wyznawanych wartości i norm także ma 
wpływ na to, co dzieje się i jaki ma kształt współczesna rodzina. 
Normy i wartości wśród, których wzrastamy, często są ze sobą 
sprzeczne. Młode pokolenia wzrastają w poczuciu pozbawienia i 
oparcia w trwałych wartościach. Jak wynika z badań, to rodzina – 
jakkolwiek rozumiana jest wartością, która pozostaje niezmienna i na 
której można się oprzeć. 

 
Streszczenie  
Rodzina, jako wartość dla współczesnych ludzi, ma nadal duże 

znaczenie. Badania nad rodziną pokazują, że nadal uważana jest jako 
podstawa funkcjonowania w społeczeństwie, bez której człowiek 
staje się nieszczęśliwy i nie do końca kompletny. Pomimo dochodzą-
cych zewsząd informacji ,na temat kryzysu i rozpadzie rodziny, ona 
nadal ma się dobrze i ludzie nadal chcą zakładać rodziny. Są to może 
niezbyt trwałe byty, ale jest to raczej wynik czasów w których żyje-
my i przejaw przyswajania nowych norm i wartości. Rodzina ,jako 
wartość jakkolwiek spostrzegana, nadal ma się dobrze.  

 
Summary  
The family, as the value for the people of today, is still impor-

tant. Research on the family show that is still considered as the basis 
for the functioning of society, without which man becomes miserable 
and not fully complete. Despite coming from everywhere informa-
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tion on the crisis and the collapse of the family, she still is doing well 
and people still want to start a family. They are not a very stable 
entities, but is rather the result of the times in which we live and 
manifestation of assimilation of new norms and values. The family, 
however, perceived as a value, is still alive and well. 
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Roman Kordonskyy (UWM) 

 
Formacja moralna – fundamentem nieustannego samowychowania 

 
Wstęp 
Żyjemy w szczególnym czasie. Z jednej strony, nowoczesna 

epoka przynosi nam nowe perspektywy i nowe inspiracje, z drugiej – 
jest wyzwaniem. Czternaście lat temu, ludzkość weszła w nowy wiek 
i nowe tysiąclecie. Z przeglądu wydarzeń, które pozostawił po sobie 
XX wiek, można wyciągnąć dwa ogólne wnioski. Z jednej strony, 
minione stulecie charakteryzuje się największym skokiem w rozwoju 
technologii, mediów i komunikacji. Z drugiej, w ostatnim stuleciu w 
krwawych wojnach zginęło więcej ludzi niż w całej dotychczasowej 
historii ludzkości. Świadczy to o tym, że każda epoka historyczna 
tworzy pewne światopoglądowe orientacje, wyobrażenia i koncepcje 
natury, świata, miejsca i roli człowieka, jak również jego stosunku 
do siebie samego i innych. 

Od renesansu, gdy człowieka uznano za wartość, edukację 
rozpatrywano jako sposób percepcji swoich norm kulturowych oraz 
dalszy ich rozwój. W ponowoczesnym społeczeństwie zauważalnym 
jest proces przewartościowywania hierarchii wartości. Nowa sytu-
acja społeczno-polityczna wpływa na przemyślenia celów edukacyj-
nych, teoretyczno-metodologicznych zasad oraz kryteriów wydajno-
ści treści, form i metod kształcenia. Żeby lepiej zrozumieć istotę 
formacji moralnej najpierw trzeba przypomnieć na czym polega wy-
chowanie, a dopiero później wskazać cechy formacji moralnej jako 
elementu samowychowania. Jest to ważne ponieważ wraz ze zmia-
nami następującymi w świecie, polityce, gospodarce i ekonomii, 
zauważa się także zmianę podejścia do wychowania, które z teore-
tycznych refleksji, coraz częściej sprowadza się tylko do wymiaru 
praktycznego. W szczególny sposób widoczne jest to w stosowaniu 
różnych socjotechnik mających na celu szybkie zapewnienie pożą-
danych efektów1. 

                                                 
1 Por. J. Niewęgłowski, Zarys wychowania chrześcijańskiego, „Semina-

re” 26 (2009), s. 265. 
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1. Wychowanie – edukacja 
Pojęcie wychowania pochodzi od łacińskiego słowa educare, 

które oznacza długi, złożony proces wyprowadzania kogoś z gorsze-
go do lepszego stanu. Wówczas można je scharakteryzować w zna-
czeniu szerszym jako „wszelkie działania dokonywane na człowieku 
w trakcie jego życia i w węższym, ukazującym świadome i zamie-
rzone działanie wychowawcy na wychowanka, mające na celu trwałe 
zmiany w jego osobowości”2. J. Niewęgłowski zauważa, że: „[wy-
chowanie] nie powinno ograniczać się wyłącznie do troski o stymu-
lowanie rozwoju czynnikami zewnętrznymi, ale [ma] ułatwić i po-
móc duchowi, aby wzrastał od wewnątrz”3. Więc, można wniosko-
wać, że w wychowaniu chrześcijańskim wychowanek jest traktowa-
ny jako osoba cielesno-duchowa, a otaczający świat jako środek 
doskonalenia4. 

W encyklopedii ukraińskiej wychowanie jest określone jako ce-
lowy i świadomy proces formowania harmonii osobowości, który za-
wiera formowanie humanizmu, pracowitości, uczciwości, prawdomów-
ności, zdyscyplinowania, odpowiedzialności, poczucia własnej wartości, 
edukacji patriotyzmu i miłości do ojczyzny. Proces wychowania od-
zwierciedla tworzenie każdej osoby5. Amerykańskie słowniki pedago-
giczne natomiast, charakteryzują termin „wychowanie” na swój sposób. 
Jest ono niejako „wchłaniane” przez pojęcie „education” (edukacja). W 
taki sposób pojawia się definicja „aesthetic education” (wychowanie 
estetyczne), „character education” (wychowanie charakteru), „Christian 
education” (wychowanie chrześcijańskie), „cultural education” (eduka-

                                                 
2 Zob. Wychowanie moralne, w: W. Okoń, Słownik pedagogiczny, War-

szawa 1984, s. 347-348. 
3 Por. J. Niewęgłowski, dz. cyt., s. 266. 
4 Istnieje wiele koncepcji wychowania, pomimo tego posiadają one 

wspólne elementy. Chodzi tutaj o podkreślenie świadomych, zamierzonych 
i planowych działań na osobowość wychowanka, wsparcia w przyjmowa-
nych postawach, nie umniejszając przy tym jego godności i w żaden sposób 
go nie kompromitując. Por. Z. Marek, Podstawy wychowania moralnego, 
Kraków 2005, s. 58. 

5 М. Коляда, Сучасна енциклопедія виховання дитини, БАО, Київ 
2007, с. 400. 
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cja kulturalna), „moral education” (wychowanie moralno-estetyczne)6. 
Wobec powyższego, można twierdzić o istnieniu wielu odpowiednich 
koncepcji wychowania w ponowoczesnym systemie edukacji szkolnej. 

Problematyka wychowania została w znaczący sposób badana 
i opisana w pracach naukowych N.В. Archangielskiego (ukr. Н.В. 
Архангельського)7, N.M. Boldyrewa (ukr. Н.М. Болдирєва)8, N.K. 
Krupskiej (ukr. Н.К. Крупської)9, I.F. Charlamowej (ukr. І.Ф. 
Харламова)10 i innych, w których przedstawiono esencję podstawo-
wych pojęć z teorii wychowania moralnego oraz wskazano sposoby 
dalszego rozwoju zasad, treści, form i metod wychowania moralne-
go. W literaturze polskiej poruszana tematyka znalazła się w pracach 
M. Łobockiego11, T. Zadykowicza12, M. Wolickiego13, i innych, któ-
re w niniejszej pracy zostały uwzględnione i przytoczone. 

W procesie wychowania, osoba współdziałająca z wychowawcą 
zawsze pozostaje podmiotem wychowania. Poza tym, zasadniczy 
wpływ w początkowej fazie wychowania ma najbliższe środowisko, 
czyli rodzice. Później, kiedy dziecko uczestniczy w życiu szkolnym, do 

                                                 
6 Dictionary of education, C.V. Good (ed.), McGraw-Hill, New York 

1945, s. 39. (całość495 s.). W literaturze polskiej stosuje się także inne 
określenia charakteryzujące wychowanie moralne np. „wychowanie do 
wartości”, „kształcenie charakteru”, „wychowanie do moralności czy też 
wychowanie etyczne. Por. M. Łobocki, Wychowanie moralne w zarysie, 
Kraków 2008, s. 11. 

7 Н.В. Архангельський, Моральне виховання, Вид. Просвещение, 
Москва 2000. 

8 Н.І. Болдирєв, Моральне виховання школярів. Питання теорії, 
Вид. Педагогіка, Москва 2000; Н.І. Болдирєв, Н.К. Гончаров, 
Педагогіка, Москва 2001. 

9 Н.К. Крупська, Завдання школи I ступеня, Т. 2, Вид. 
Просвещение, Москва 1978. 

10 І.Ф. Харламов, Моральне виховання школярів: Посібник для 
класих керівників, Вид. Просвещение, Москва 2003. 

11 M. Łobocki, Wychowanie moralne w zarysie, Kraków 2008. 
12 T. Zadykowicz, Formacja moralna w pluralistycznym społeczeństwie – 

koncepcje i metody, Rocznik Teologii Katolickiej 2012, tom XI/2, ss. 165-184. 
13 M. Wolicki, Wychowanie sumienia jako najistotniejszy element wy-

chowania moralnego, [w:] A. Rynio (red.), Wychowanie chrześcijańskie. 
Między tradycją współczesności, Lublin 2007. 
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rodziców przyłączają się nauczyciele i inni wychowawcy. Należy za-
uważyć, że z upływem czasu, na kształtowanie moralności coraz więk-
szy wpływ wywiera sama osoba. Do rozwoju dojrzałej osobowości 
potrzebne są indywidualne decyzje człowieka i nieustanna praca nad 
sobą. Cechą charakterystyczną młodości jest intensywna praca nad wła-
snym charakterem. S. Jasionek zauważa, że „chodzi o to, aby dzięki 
samowychowaniu stał się on stały, mocny, odpowiedzialny, wrażliwy 
na prawdziwe wartości, wytrwały w trudnościach, odważny, unikający 
łatwych kompromisów”14. 

 
2. Wychowanie moralne 
Istotna kwestią jawi się ujęcie wychowania moralnego jako 

wspólnego mianownika w całej sferze wychowania. Ponadto, w ży-
ciu człowieka pojawiają się kategorie etyczne i moralne. Co więcej, 
organizacja życia młodych osób potrzebuje bezpośredniego wpływu 
na nich i interakcji z nimi. Powinno to stanowić fundament, na któ-
rym opiera się działalność, komunikacja, relacje i zachowania mło-
dych ludzi. Społeczna potrzeba postępowania oraz różne systemy 
wychowawcze dążą do jednego celu, którym jest uformowanie doj-
rzałej osoby pod względem fizycznym, umysłowym, moralnym i 
religijnym oraz przygotowania do życia w społeczeństwie. Takie 
podejście stawia pierwszeństwo wychowania moralnego nad innymi 
dziedzinami wychowania15. 

Jak wspomniano powyżej, wychowanie moralne jest jednym z 
podstawowych składników wychowania. Według M. Łobockiego, w 
procesie wychowania nadrzędnym celem jest rozwój moralny w 
sferze poznawczej, emocjonalnej i behawioralnej: 

1) Świadomość odróżniania dobra od zła; 
2) Rozwój wrażliwości moralnej; 
3) Konkretne postępowanie moralne16. 
M. Łobocki wyróżnia tradycyjne i nowsze metody wychowania 

moralnego. Do tych pierwszych obok dawania przykładu postępowania 

                                                 
14 S. Jasionek, Wychować człowieka. Osoba ludzka. Prawa człowieka. 

Wychowanie moralne, Kraków 2007, s. 153. 
15 Por. Z. Marek, dz. cyt., s. 62-63. 
16 Por. M. Łobocki, dz. cyt., s. 12-13. 
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moralnego, wdrażania do zachowań moralnych i zapoznawania z wie-
dzą moralną, zalicza kierowanie procesem samowychowania dzieci i 
młodzieży17. Polega ono na tym, że wychowawca zachęca i inspiruje 
dzieci i młodzież do samowychowania, czyli do kierowania własnym 
rozwojem moralnym. Zauważa także, że w procesie wychowania mo-
ralnego wzajemnie uzupełniają się wpływy hetero- i autoedukacji, czyli 
oddziaływań zewnętrznych oraz uwarunkowań wewnętrznych, a wśród 
nich w sposób szczególny kierowanie własnym rozwojem moralnym. 
Proces samowychowania stanowi zwieńczenie wszystkich działań wy-
chowawczych i jest ważny ponieważ staje się sprawdzianem skuteczno-
ści wcześniej stosowanych metod. W nim, w większym stopniu wy-
chowanie moralne zależy od samych wychowanków oraz ich wysiłków 
nad kształtowaniem charakteru. Byłoby to niemożliwe bez przyzwole-
nia wychowawców i zaangażowania wychowanków, ponieważ właści-
we postępowanie moralne wymaga świadomego, dobrowolnego, w 
miarę bezinteresownego i konsekwentnego wybierania dobra oraz jego 
realizowania w życiu. Innymi przejawami wychowania moralnego 
oprócz inspirowania do pracy nad sobą są także: podsuwanie odpo-
wiednich wzorców osobowych do naśladowania; kształtowanie poczu-
cia odpowiedzialności moralnej za własne postępowanie; udostępnianie 
literatury pięknej i dzieł sztuki, które wzbudzają refleksje nad moralnym 
życiem i konsekwencjami oraz zapoznawanie z różnymi technikami 
samodoskonalenia się. Niewłaściwe stosowanie metody kierowania 
procesem samowychowania może doprowadzić do negatywnych po-
staw osoby samowychowującej, która będzie odnosić wrażenie, że już 
osiągnęła doskonałość lub świętość. Takie przekonanie jest wyrazem 
braku skromności, wyniosłości i zarozumiałości18. 

Samowychowanie jest momentem, w którym wychowanek 
sam przejmuje odpowiedzialność za własny rozwój. W. Starnawski 
stwierdza, że następuje w nim wówczas „duchowa inicjacja”, czyli 
pewnego rodzaju przemiana polegająca na uświadomieniu sobie, że 
coś zależy od niego samego i ma na to wpływ. Wychowanek sam 
decyduje kim się stanie i zdaje sobie z tego sprawę. Wówczas ulega 
zmianie jego sposób patrzenia na otoczenie i samego siebie. W pro-

                                                 
17 Por. M. Łobocki, dz. cyt., s. 21-34. 
18 Tamże, s. 26-27. 
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cesie samowychowania pojawiają się także kryzysy duchowe, które 
polegają na zakwestionowaniu dotychczasowego systemu życia i 
wartościowania. Jest to budujące, ponieważ pozwala na zaangażo-
wany udział w życiu, który wymaga od wychowanka podejmowania 
dojrzałych decyzji, prowadzących do doskonalenia siebie. Jednym z 
niebezpieczeństw samowychowania jest to, że człowiek popełniając 
błędy poznawcze może pobłądzić. Wynikają one z braku obiektyw-
nego kryterium. W takim przypadku może on ulec samozadowole-
niu, ponieważ zazwyczaj lepiej ocenia swoje zachowanie w porów-
naniu do postępowania innych. Zagrożenia wynikają także z tego, że 
samowychowanie jest procesem subiektywnym. Dlatego wychowa-
nek potrzebuje relacji z innymi ludźmi, konfrontacji z opiniami oraz 
obiektywnego zdania na temat swojego postępowania. Ważna jest 
tutaj obecność wychowawcy, ponieważ może on skorygować nie-
właściwie postępujące samowychowanie19. 

Odnosząc wychowanie moralne do zachowań można twier-
dzić, że jego istotą są działania wychowawcze zmierzające do wy-
tworzenia u wychowanka zdolności poznawania i rozróżniania dobra 
od zła oraz wybierania dobra i unikania zła. Wiążą się z tym dwa 
wymiary jego życia: indywidualny i społeczny20. W aspekcie indy-
widualnym człowiek sam decyduje o swoim postępowaniu, nato-
miast w aspekcie społecznym postępuje przestrzegając ogólnie przy-
jętych zasad. Dlatego patrząc na pojęcie wychowania moralnego z tej 
perspektywy, będzie ono postępowaniem zgodnym z powszechnie 
obowiązującymi normami społecznymi, wartościami uważanymi za 
uniwersalne i ponadczasowe oraz z własnym sumieniem. 

 
3. Wychowanie moralne jako formacja 
Formacja moralna jest istotnym elementem wychowania persona-

listycznego, gdyż w żadnym stopniu nie odnosi się do świata rzeczy, ani 
do świata zwierząt, a istnieje wyłącznie w świecie osób. Co więcej, być 
osobą to być nie tylko kimś świadomym i wolnym, ale również odpo-

                                                 
19 Por. W. Starnawski, Bycie osobą. Podstawy moralności i wychowa-

nia, Warszawa 2011, s. 143-147. 
20 Por. Z. Marek, dz. cyt., s. 61. 
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wiedzialnym moralnie. Wrażliwość i odpowiedzialność moralna stano-
wią więc specyficzną cechę człowieka jako osoby. 

Jan Paweł II, w posynodalnej adhortacji apostolskiej Christifi-
deles laici, przywołując obraz winnego krzewu z Ewangelii naucza, 
że podstawowym celem integralnej i spójnej formacji katolików jest 
„coraz pełniejsze odkrywanie przez nich własnego powołania i coraz 
większa gotowość do tego, by żyć nim w wypełnianiu własnej mi-
sji”21. Takie spojrzenie wymaga od nich formacji do jedności we 
wspólnocie Kościoła i życia społecznego. Papież wyróżnia przy tym 
różne aspekty formacji, w której na uprzywilejowanym miejscu 
znajduje się formacja duchowa, następnie doktrynalna oraz znajo-
mość społecznej nauki Kościoła. Należy zaznaczyć, że z formacji 
doktrynalnej wynika konieczność systematycznej katechezy. Nie 
można także zapomnieć o rozwijaniu w osobie wartości ludzkich, 
które są ważne w działalności apostolskiej22. 

Chrześcijańska formacja, według papieża obejmuje rozwijanie 
wartości umożliwiających realizację własnego powołania. Ma przy 
tym towarzyszyć człowiekowi otwartość na słowo Boże, sakramenty 
i działanie Ducha Świętego. Nie jest ona przywilejem dostępnym 
tylko dla wybranych, ale prawem i obowiązkiem wszystkich. Dlate-
go powinna korzystać z takich metod, które pomogą człowiekowi w 
realizacji powołania chrześcijańskiego. Papież zauważa, że formacja 
powinna mieć na uwadze także specyfikę lokalnej kultury. Będzie 
ona owocna jedynie wtedy, gdy człowiek poczuje się odpowiedzial-
ny za własną formację i rozpocznie dzieło samowychowania23. 

Z instrukcji Essential elements, mówiącej o istotnych elemen-
tach nauczania Kościoła na temat życia konsekrowanego w zastoso-
waniu do instytutów oddających się pracy apostolskiej dowiadujemy 
się, że formacja „dla każdego zakonnika i dla każdej zakonnicy (…) 
oznacza proces stawania się coraz bardziej uczniem Chrystusa, po-
przez wzrastanie w jedności z Nim i upodobnianie się do Niego. 

                                                 
21 Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska o powołaniu i misji 

świeckich w Kościele i w świecie, dwadzieścia lat po Soborze Watykań-
skim II Christifideles laici, 58. 

22 Por. Tamże, 60. 
23 Por. S. Mojek, dz. cyt., s. 207. 
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Polega to na coraz pełniejszym przejmowaniu sposobu myślenia 
Chrystusa, coraz głębszym uczestnictwie w Jego oddaniu się Ojcu i 
w Jego braterskiej posłudze rodzinie ludzkiej i na realizowaniu tego 
wszystkiego zgodnie z charyzmatem założyciela, będącego formą, w 
jakiej członkowie danego instytutu żyją Ewangelią” 24. Instrukcja 
zachęca każdego, aby stawać się coraz bardziej podobnym do Chry-
stusa według własnego powołania. 

W cytowanej powyżej posynodalnej adhortacji apostolskiej, 
Jan Paweł II określa także zadania katolików, którzy mają nieustan-
nie wzrastać, dojrzewać i przynosić coraz to obfitszy owoc. Przyta-
cza także słowa Ojców synodu na temat formacji chrześcijańskiej, 
charakteryzując ją jako „stały proces osobistego dojrzewania i upo-
dabniania się do Chrystusa, zgodnie z wolą Ojca, pod kierunkiem 
Ducha Świętego”25. Powinna ona być priorytetowym zadaniem die-
cezji i programów duszpasterskich na którym skupiać się mają wy-
siłki wszystkich wspólnot. 

W encyklice Veritatis splendor, Papież zauważa, że „wiara po-
siada również wymiar moralny: jest źródłem zgodnego z nią życio-
wego zaangażowania i zarazem takiego zaangażowania się domaga. 
Obejmuje i wydoskonala przyjęcie i zachowanie Bożych przykazań. 
(...) Poprzez życie moralne wiara staje się wyznaniem, nie tylko wo-
bec Boga, ale także przed ludźmi: staje się świadectwem”26. Można 
więc mówić o formacji wiary poprzez którą człowiek nieustannie 
uczy się komunikacji z Bogiem. Co więcej, zostaje on przeobrażony 
w „nowego człowieka”. 

Soborowa deklaracja Gravissimum educationis, na temat wy-
chowania chrześcijańskiego podkreśla, że wychowanie zmierza do 
ukształtowania osoby w kierunku jej ostatecznego celu oraz dobra 
społeczności w której życiu uczestniczy27. Należy dbać także o for-

                                                 
24 Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich, Istotne elementy na-

uczania Kościoła na temat życia konsekrowanego w zastosowaniu do Insty-
tutów oddających się pracy apostolskiej Essential elements, 45. 

25 Jan Paweł II, Christifideles laici, 57. 
26 Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor o niektórych podstawo-

wych problemach nauczania moralnego Kościoła, 89. 
27 Por. Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim 

Gravissimum educationis, 1. 
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mowanie wychowawców mających szczególną siłę przekonywania 
młodych ludzi. Chodzi o wytworzenie w nich odpowiedzialności za 
własną formację, która ma także postać samowychowania. Wraz z 
tym działaniem człowiek zdaje sobie sprawę z konieczności jej po-
głębiania28. Lecz w niektórych środowiskach formacja moralna jest 
traktowana jako coś niewłaściwego, jako próba narzucania wycho-
wankowi zbędnych norm czy obcych mu zasad postępowania. W 
konsekwencji zauważalnym jest traktowanie sfery moralnej jako 
zbędnego balastu, który ogranicza ludzką wolność i utrudnia życie. 
Co więcej, wielu postrzega ją jako niepotrzebny zbiór staroświeckich 
nakazów i zakazów. Inni z kolei są przekonani, że moralność to coś, 
co odnosi się wyłącznie do ludzi religijnych. 

Należy zwrócić uwagę na wzajemną zależność między forma-
cją a duchowością, ponieważ ich podstawą jest życie łaski, dar miło-
ści Boga i uczestnictwo w Jego świętości. Wymaga to od człowieka 
przyjęcia i świadomej współpracy z łaską29. Ponowoczesna kultura 
religijna charakteryzuje się szerokim kalejdoskopem następujących 
postaw: „od feng shui do holistycznej medycyny, od aromatoterapii 
do weekendowych ćwiczeń jogi, od chrześcijańskiej mistyki do New 
Age, w końcu od duchowości do biznesu”30. Człowiek wybiera po-
stawę religijną według własnego uznania, uwzględniając duchowe 
potrzeby w danym momencie jego życia. Ponowoczesna duchowość 
to już nie „formy wyrazu uczuć i przekonań religijnych”31, lecz „wie-
rzenia i praktyki, które nie są związane z tradycyjnymi instytucjami 
religijnymi, ale są zorientowane na jakieś pozaludzkie moce”32. Po-
nowoczesna duchowość to istna panorama monokulturowości, w 

                                                 
28 Por. Jan Paweł II, Christifideles laici, 63. 
29 Por. J.W. Gogola, Współczesna duchowość a formacja, w: M. Ko-

żuch, J. Poznański (red.), Czy dzisiaj można formować bez psychologii?, 
Kraków 2002, s. 35-37. 

30 A. Wójtowicz, Duchowość czyli kolonizacja religii, [w:] M. Libi-
szowska-Żółtkowska, S. Grotowska (red.), Religijność i duchowość – daw-
ne i nowe formy, Wydawnictwo Nomos, Kraków 2010, s. 35. 

31 W. Pawluczuk, Nowa duchowość, [w:] M. Libiszowska-Zółtkowska, 
J. Mariański (red.), Leksykon socjologii relogii: zjawiska - badania - teorie, 
Warszawa 2004, s. 90-91. 

32 Tamże, s. 90-91. 
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której możemy odnaleźć wszelkie ruchy o charakterze ekologicznym 
czy naukowym, ruchy lub kulty synkretyczne, a także ruchy okulty-
styczne. W literaturze naukowej na określenie nowej duchowości 
używa się również terminów takich jak: alternatywna duchowość, 
niewidzialna religia, New Age lub nowa scena religijna33. Pomimo 
zróżnicowanego charakteru nowej duchowości, pewne jej elementy 
powtarzają się. 

Mówiąc o wychowaniu moralnym jako formacji, bardziej ak-
centuje się aktywność samej osoby w procesie wychowania. Wów-
czas „formacja moralna będzie wywieraniem trwałych wpływów 
przez osobę, grupę, instytucję na osobowość drugiego człowieka w 
celu ukształtowania w nim, zgodnie z odpowiednim modelem, psy-
chicznych struktur poznawczo-oceniających, systemu przekonań i 
wartości oraz wytworzenia wypływających z nich umiejętnych dzia-
łań w określonym kierunku”34. W formacji odbiorca jest podmiotem 
aktywnym, ponieważ sam ocenia konieczność własnego rozwoju 
oraz jego kierunek. To ona towarzyszy człowiekowi i stymuluje jego 
rozwój. Umożliwia także autorealizację i podaje wzory do oceny 
samego siebie. Należy zaznaczyć, że formacja posiada charakter 
integralny, który ma na uwadze wszechstronny rozwój człowieka, a 
jej wynikiem ma być osoba odpowiedzialna moralnie. 

Jak zaznacza o. prof. Andrzej Derdziuk, formacja moralna 
obejmuje wszystkie wymiary ludzkiej egzystencji i realizuje się w 
chrystoformizacji. Chodzi tutaj o nadawanie osobie formy życia i 
działania na wzór Chrystusa. Dokonuje się to pod wpływem działa-
nia Ducha Świętego35. Aby ściślej określić zakres oddziaływań pe-
dagogicznych na człowieka, rozróżnia on wymiar wychowania, na-
uczania i kształcenia oraz formacji. Wychowanie jest „procesem w 

                                                 
33 M. Mariański, Nowa duchowość - alternatywa czy dopełnienie reli-

gijności?, [w:] M. Libiszowska-Żółtkowska, S. Grotowska (red.), Religij-
ność i duchowość – dawne i nowe formy, Wydawnictwo Nomos, Kraków 
2010, s. 19. 

34 S. Mojek, Formacja moralna, [w:] J. Nagórny, K. Jeżyna (red.), Jan 
Paweł II. Encyklopedia Nauczania Moralnego, Radom 2005, s. 205. 

35 Por. A. Derdziuk, Formacja moralna a formacja sumienia, [w:] J. 
Nagórny, T. Zadykowicz (red.), Formacja moralna, formacja sumienia, 
Lublin 2006, s. 13. 
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którym człowiek dochodzi do poznania swego realnego „ja” i okre-
ślenia strategii dochodzenia do osiągnięcia poziomu optymalnie 
ustawionego „ja” idealnego”36. Przez to wychowanek poznaje same-
go siebie. Jest to możliwe dzięki pomocy drugiej osoby, ponieważ 
dokonuje się przez konfrontację i dialog z drugim człowiekiem. Na-
uczanie i kształcenie dostarcza człowiekowi wiedzy i daje umiejęt-
ność jej systematyzowania. Pozwala także na przekazywanie jej in-
nym. Należy zaznaczyć, że proces kształcenia trwa całe życie czło-
wieka. Przez połączenie posiadanej wiedzy z umiejętnościami osoba 
dochodzi do mądrości, czyli zdolności łączenia wiedzy teoretycznej 
z praktyczną i potrafi zastosować ją w konkretnych sytuacjach. 

Formacja jest procesem, którego celem jest ukształtowanie w 
osobie odpowiednich zdolności do poznania i oceny sytuacji oraz 
interioryzacja systemu przekonań i przyjęcie hierarchii wartości, 
według której będzie podejmować działania, opierając się także na 
istniejących zasadach. W terminologii istnieje utożsamianie formacji 
moralnej z wychowaniem moralnym. Należy jednak zauważyć, że 
wychowanie moralne może mieć nieco węższy zakres, ponieważ 
odnosi się do etapów życia związanych z dzieciństwem i okresem 
młodości. Może się to odbywać na zasadzie samowychowania, ale 
najczęściej jest wychowywaniem przez innych. Formacja moralna 
natomiast dotyczy całego życia człowieka, który jest jednocześnie jej 
podmiotem i przedmiotem. Zawiera ona w sobie wszystkie wcze-
śniejsze wysiłki pedagogiczne37. 

Mówiąc o formacji dotykamy pewnej tajemnicy człowieka, 
który w Chrystusie odnajduje sens własnego życia, tożsamość i po-
wołanie. Będąc odkupionym przez Chrystusa i włączony w Jego 
Mistyczne Ciało jest współodpowiedzialny za swoją formację, po-
nieważ jest jej podmiotem, a nie bierną materią, którą można w do-
wolny sposób kształtować38. Ważne jest także uświadomienie sobie, 
że człowiek jest jednocześnie celem i punktem wyjścia w formacji. 

                                                 
36 Tamże, s. 15. 
37 Por. Tamże, s. 14-21. 
38 Por. J.W. Gogola, Współczesna duchowość a formacja, w: M. Ko-

żuch, J. Poznański (red.), Czy dzisiaj można formować bez psychologii?, 
Kraków 2002, s. 29-30. 
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Należy pamiętać o tym, że dzieło formacyjne opiera się na metodach 
zaczerpniętych z nauki o człowieku oraz na działaniu Bożym, które-
mu im bardziej się poddaje, tym jest ono skuteczniejsze39. 

 
Zakończenie 
Ponieważ Bóg ogarnia swoim działaniem zbawczym całego 

człowieka, sama osoba powinna włączyć wszystkie sfery swojego 
życia w realizację nadprzyrodzonego celu. Punktem wyjścia w 
kształtowaniu sfery moralnej jest demaskowanie fałszywych stereo-
typów myślenia oraz pozytywne motywowanie wychowanków do 
podjęcia pracy nad sobą w tej dziedzinie. W tym procesie należy 
uwzględnić także uzdolnienia danej osoby i jego charyzmaty w wy-
pełnianiu swojej misji w Kościele. Istotną kwestią jest także odkry-
wanie i pogłębianie własnej tożsamości oraz realizacja wyznaczo-
nych zadań40. 

Na podstawie zgromadzonej literatury i źródeł dotyczących 
nauczania posoborowego Kościoła katolickiego można twierdzić, że 
w procesie formacji moralnej biorą udział różne elementy, m.in. 
samowychowanie (gdyż proces wychowania nie kończy się na osią-
gnięciu dojrzałości, tylko trwa całe życie), najbliższe środowisko czy 
życie szkolne (rodzice, nauczyciele i inni wychowawcy). W trakcie 
procesu wychowawczego ważnymi jawią się systematyczna kateche-
za, modlitwa, udział w sakramentach i sakramentaliach, co w zna-
czący sposób wspomaga rozwój formacji moralnej i integralnej. Na-
leży zaznaczyć, że w dzisiejszych czasach istnieje potrzeba formacji 
integralnej, ponieważ akcentowanie jednej z dziedzin może dopro-
wadzić do zniekształcenia życia duchowego. 

Można zatem stwierdzić, że jednym z najważniejszych wymia-
rów odpowiedzialności człowieka za swój rozwój jest formacja mo-
ralna. Człowiek potrzebuje jej, ponieważ przez nią uczy się samo-
dzielności i odpowiedzialności za własne czyny. Ujęcie formacji 
moralnej w sposób integralny i wszechstronny pozwala objąć 
wszystkie płaszczyzny jego życia w odniesieniu do Boga, bliźniego i 
względem samego siebie. Ze względu na rozwój różnych trendów, 

                                                 
39 Por. Jan Paweł II, Christifideles laici, 63. 
40 Por. J.W. Gogola, Współczesna duchowość a formacja, dz. cyt., s. 35-37. 
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nurtów i nowych form duchowości w ponowoczesnym społeczeń-
stwie, ważnym jest spojrzenie na kondycję moralną współczesnych 
ludzi. Dochodzi bowiem do makabrycznych wykrzywień religijno-
duchowych, które współcześnie uważa się jako coś dobrego, pożąda-
nego czy po prostu korzystnego. Religia na ponowoczesnym rynku 
uznawana jest za „towar”, który podlega regułom popytu i podaży. 
Wartość religii zależy od jej atrakcyjności oraz wydajności, a war-
tość jest dodatkowym bonusem dla człowieka. Elementy składowe 
religii klasyfikuje się jako część kapitału duchowego, gdzie „dyna-
mika tych dóbr, ich wartość, jako forma kapitału jest wyraziście wi-
doczna w takich procesach, jak religijna konwersja, dewocyjny 
eklektyzm, religijne szaleństwo, ruchy religijne itp.”41. 

Wzorem formacji chrześcijańskiej jest Chrystus, dlatego po-
winna ona zmierzać do ciągłego upodabniania się do Niego. W 
związku z powyższym, istotnym elementem jawi się stała formacja 
osób odpowiedzialnych za nią (formatorów), którzy właściwie pokie-
rują tym procesem i wdrożą wychowanków do samowychowania, 
gdyż w drodze formacji moralnej można pobłądzić. Precyzyjne ro-
zumienie i rozróżnianie takich pojęć, jak: krzywda, grzech, wina i 
zadośćuczynienie jawią się jako sprawdzian dojrzałości. Należy pa-
miętać o tym, że normy moralne mają zawsze wartość uniwersalną, 
czyli dotyczą wszystkich ludzi. Odpowiedzialność moralna za naru-
szenie tego typu norm jest natomiast zawsze sprawą indywidualną. 
Dlatego w dobie społeczeństwa ponowoczesnego, w którym kon-
sumpcja i tzw. wolność absolutna stawiane są na pierwszym miejscu, 
przed Kościołem, jako doświadczonym wychowawcą i formatorem 
sumień ludzkich, stoi ważne zadanie. Potrzeba więc umiejętnego 
dyskursu w sprawach wychowania, wychowania moralnego oraz 
formacji moralnej w społeczeństwie dynamicznie rozwijającym się. 

 
Streszczenie 
Wychowanie jest nieodłącznym procesem życia ludzkiego, a 

formacja moralna – jednym z zadań wychowania. Celem artykułu 
jest określenie natury formacji moralnej. Pomoc źródłową niniejsze-

                                                 
41 B. Guzowska, Duchowość ponowoczesna. Idee, perspektywy, Rze-

szów 2011, s. 135 



554 
 

go opracowania stanowi literatura teologiczna z zakresu danej pro-
blematyki oraz dokumenty Kościoła m.in. posynodalna adchortacja 
apostolska Christifideles laici, Deklaracja o wychowaniu chrześci-
jańskim Gravissimum educationis oraz encyklika Veritatis splendor. 
Analiza źródeł będzie ukierunkowana chrystocentrycznie, ponieważ 
owe treści posiadają swoje centrum w Chrystusie. Takie spojrzenie 
będzie decydować o interpretacji teologicznej źródeł. 

Słowa kluczowe: formacja, modlitwa, moralność, samowy-
chowanie, wychowanie 
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