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PEDAGOGIA OJCOSTWA
ŚW. STANISŁAW KOSTKA
(1550 – 1568)

Św. Stanisław Kostka
Ur. się w grudniu 1550 r. w Rostkowie. Ochrzczony został w kościele parafialnym św.
Wojciecha w Przasnyszu. Rodzice jego - Jan Kostka, kasztelan zakroczymski i Małgorzata
z Kryskich, pochodząca z Drobina koło Płocka - byli bardzo religijni. Miał czworo rodzeństwa: trzech braci - Pawła, Wojciecha i Mikołaja oraz siostrę Annę. Bracia - Wojciech i Mikołaj zmarli w dzieciństwie. Stanisław od najwcześniejszych lat życia wzrastał w religijnej
atmosferze rodzinnego domu, o której tak pisze jego brat Paweł: „Rodzice postępowali z
nami surowo i przyzwyczajali do modlitwy i uczciwości. Wszyscy nas upominali i brali
udział w naszym wychowaniu, wszystkich czciliśmy, przez wszystkich byliśmy kochani”.
Do dwunastego roku życia Stanisław pobierał nauki w domu rodziców i u miejscowego
kapelana. Następnie przez dwa lata razem z Pawłem kształcił się i wychowywał pod opieką
młodego nauczyciela Jana Bilińskiego. W czternastym roku życia, w początkach lipca 1564
r., wyjeżdża z Pawłem i Janem Bilińskim na dalszą naukę do Wiednia. Zamieszkał w kon-
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wikcie, tzn. w internacie prowadzony przez Ojców Jezuitów. Były to czasy tzw. reformacji. Cesarz Maksymilian II skłaniał się do protestantyzmu. Po ośmiu miesiącach pobytu w
Kolegium, gdy Ojcom Jezuitom zabrano internat, Stanisław musiał się przenieść do domu
luteranina Kimberkera. Początkowo nauka sprawiała Stanisławowi trudności. W drugim
jednak roku należał do najlepszych uczniów, pod koniec zaś trzeciego roku prześcignął
nawet najlepszych. Zawdzięczał to nie tylko nieprzeciętnym zdolnościom, ale bardziej jeszcze pracowitości, pilności i sumienności, o czym świadczą jego notatki.
Wśród kolegów wyróżniał się pobożnością, skromnością i umiarkowaniem. Miał nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu. Gorliwie służył do Mszy św., często pozostawał w kościele lub kaplicy na adorację. Odznaczał się też szczególnym nabożeństwem do
Matki Bożej. Stanisław, mając zamiar wstąpić do zakonu Jezuitów, usiłował prowadzić
życie na wzór zakonny, co było powodem przykrości, jakie miał ze strony starszego brata
Pawła. W czasie pobytu w Wiedniu, w grudniu 1566 roku, Stanisław ciężko zachorował.
Obawiano się o jego życie. Powrót do zdrowia zawdzięczał cudownej interwencji Matki
Bożej. Opowiadał potem w nowicjacie w Rzymie, że ujrzał Maryję z Dzieciątkiem Jezus,
które złożyła mu na wyciągnięte ręce. Otrzymał wtedy polecenie wstąpienia do Towarzystwa Jezusowego. Powstały jednak trudności nie do pokonania na miejscu. Ojciec nigdy
nie zgodzi się, by jego syn został zakonnikiem.
Kiedy Stanisław przekonał się, że w Wiedniu nie może być przyjęty do zakonu, zdecydował się na czyn, wydawałoby się, szaleńczy. Dnia 10 sierpnia 1567 r., w niedzielę
rano po Mszy św., ubrany w ubogie szaty, by nie zwracać na siebie uwagi, decyduje się na
ucieczkę Zostawił list, w którym tłumaczy się przed Pawłem i Bilińskim dlaczego podjął
taką decyzję oraz prosi o pożegnanie w jego imieniu rodziców. Paweł z Błlińskim zorganizowali pościg, Stanisława jednak nie rozpoznano, gdyż był przebrany w ubranie żebracze.
Stanisław udał się najpierw do Augsburga, a następnie do Dylingi, mając nadzieję, że
może będzie przyjęty przez prowincjała Jezuitów w Niemczech, Ojca Piotra Kanizjusza. Zacny Ojciec Piotr Kanizjusz, późniejszy święty, przekonał się o wielkiej wartości
Stanisława i dał mu radę: jeśli chcesz być zakonnikiem, idź do samego generała Ojców
Jezuitów do Rzymu. Wystawił też Stanisławowi wspaniałą opinię, pisząc: „ Spodziewam
się po nim rzeczy przedziwnych „.
Podczas długiej i bardzo uciążliwej podróży Stanisław napisał list do rodziców. Do
Rzymu przybył 25 października 1567 r. i zapukał do furty klasztornej Ojców Jezuitów.
Generał O. Franciszek Borgiasz, późniejszy święty, zadecydował o przyjęciu Stanisława
do nowicjatu wbrew woli rodziców. Ceremonia przyjęcia odbyła się w trzy dni później,
28 października 1567 roku. W nowicjacie, jak stwierdzili liczni świadkowie, był wzorem zakonnika. Najświętszą Maryję Pannę nazywał swoją Matką i Panią. Na miesiąc
przed śmiercią Stanisław wyznał przyjaciołom, że nie opuszcza go przeczucie o bliskiej
śmierci. W dniu św. Wawrzyńca, 10 sierpnia 1568 r. w rocznicę swej ucieczki z Wiednia,
zachorował i po raz drugi ujawnił swe przeczucie bliskiej śmierci. Prosił Matkę Bożą, by
Jej Wniebowzięcie mógł przeżywać w niebie. Stan jego zdrowia nagle się pogorszył, poprosił wiec o spowiedź, przyjął Komunię św i Sakrament Chorych. Osiemnastoletnie jego
życie dobiegało końca. Odchodził z tego świata z całą świadomością. Z krzyżem i obrazkiem Matki Bożej w ręku dnia 15 sierpnia 1568 roku o godzinie trzeciej zasnął cicho
i spokojnie. Kościół ogłosił go błogosławionym w roku 1605, a świętym w roku 1726.
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PEDAGOGIA OJCOSTWA
Od redakcji / From The Editorial Office
Szanowni Państwo,
Przeżywany obecnie rok 2018 jest rokiem wielu rocznic, wspomnień, jubileuszy. Nie
sposób nie przywołać 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. 11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków - Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po
rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata. Odzyskanie niepodległości dokonało się poprzez
walkę pełną poświęcenia i bohaterstwa nie tylko na polach bitew, ale i w codziennych
zmaganiach o zachowanie duchowej i materialnej substancji narodowej oraz w codziennym trwaniu polskich rodzin. Wzorem Ojców Niepodległości - Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego - Polacy winni porzucić spory, by wspólnie świętować ten
radosny Jubileusz w jedności i pojednaniu.
Rok 2018 jest również Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego. W uchwale Sejm
podkreślił, że zwycięska walka w latach 1918-1919 stała się wielkim triumfem Polaków,
dążących do wyzwolenia się z pruskiej niewoli. Sejm ustanowił także 2018 rok - rokiem
Jubileuszu Konfederacji Barskiej. W 2018 roku przypada 250. rocznica zawiązania Konfederacji, czyli zbrojnego związku szlachty polskiej, utworzonego w Barze na Podolu 29
lutego 1768 r. w obronie wiary katolickiej i niepodległości. Posłowie przypomnieli, że celem Konfederacji było zniesienie narzuconego przez Rosję traktatu, mocą którego Rzeczpospolita stawała się protektoratem rosyjskim oraz uchwalonych - przez sterroryzowany
przez rosyjskie wojska Sejm - ustaw, które dawały równouprawnienie innowiercom.
W 2018 r. przypada także 100. rocznica urodzin metropolity przemyskiego arcybiskupa Ignacego Tokarczuka - nieustępliwego obrońcy praw wiernych Kościoła katolickiego
i jednego z duchowych przywódców pokojowych zmagań narodu polskiego o niepodległość Ojczyzny. „W latach 70. XX wieku kuria biskupia w Przemyślu była miejscem
spotkań opozycji demokratycznej i niepodległościowej, w tym szczególnie niezależnego
ruchu chłopskiego. W latach stanu wojennego pomagała rodzinom internowanych i była
enklawą niepodległej Polski, kultury niezależnej oraz ośrodkiem wsparcia Polaków zaangażowanych w działalność antykomunistyczną” - podkreślono w uchwale, ustanawiającej Rok Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka.
Patronem 2018 roku Sejm ustanowił również Zbigniewa Herberta. W uchwale zapisano m.in.: „28 lipca 2018 r. minie 20 lat od śmierci jednego z najwybitniejszych poetów
polskich i europejskich XX wieku. Z tej okazji Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w uznaniu ogromnych zasług artysty postanawia oddać mu hołd”. Dodano również, że Zbigniew
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Herbert, w epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia zawsze stał po stronie zasad:
w sztuce - kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu - kodeksów etycznych, jasno rozróżniających pojęcia dobra i zła. „Był uosobieniem wierności. Samemu sobie i słowu. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej
pracy nad przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń” - zaznaczyli posłowie.
Spotkania grup modlitewnych, czuwania, kongresy oraz pielgrzymki - to tylko niektóre wydarzenia Roku Jubileuszowego 100-lecia otrzymania stygmatów przez św. o.
Pio oraz 50-lecia jego śmierci. Wydarzenia Roku Jubileuszowego mają być okazją do
świętowania dla osób, które zetknęły się już z postacią św. o. Pio, ale również wyjściem
do tych, którzy stygmatyka nie znają. Ogólnopolskie obchody 100-lecia otrzymania stygmatów przez św. o. Pio oraz 50-lecia jego śmierci potrwają do 8 grudnia. W tym czasie
odbędzie się m.in. czuwanie z o. Pio w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, które zaplanowano na 16 i 17 czerwca. Podczas czuwania wierni będą
mogli zobaczyć relikwie związane ze stygmatykiem. Od 20 do 22 września na Jasnej
Górze odbywać się będzie Jubileuszowy Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio. Na spotkanie
- będzie ono miało charakter formacyjny - zaproszeni są przede wszystkim liderzy grup.
Podobny kongres, pod koniec września, odbędzie się także w Gdańsku. W kolejne dni (do
23 września) na Jasnej Górze odbędzie się czuwanie z Maryją i o. Pio. W dniach od 10 do
13 października odbędzie się pielgrzymka do San Giovanni Rotondo - miejsca, w którym
posługiwał o. Pio. Rozpocznie się ona od spotkania z papieżem Franciszkiem w Rzymie
podczas środowej audiencji ogólnej. Organizatorzy zarezerwowali ok. 5 tys. wejściówek.
W San Giovanni Rotondo sprawowane będą Msze św. w języku polskim, odbędzie się
konferencja związana z o. Pio, sprawowane będzie również nabożeństwo Drogi Krzyżowej. O. Pio został beatyfikowany w 1999 roku, a kanonizowany w roku 2002. Obie
uroczystości odbyły się pod przewodnictwem św. Jana Pawła II.
W roku 2018 ma się odbyć Synod biskupów poświęcony młodzieży. Obchody 100
rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, dalszy rozwój duszpasterstwa rodzin
oraz modlitwa o rychłą beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego – to główne wyzwania
Kościoła w Polsce w 2018 roku. Polskim biskupom zależy, by w nowym roku szczególny
nacisk położyć na sprawy młodzieży w perspektywie zwołanego przez papieża Franciszka Synodu Biskupów poświęconego młodzieży i rozeznawaniu powołania. Biskupi
chcą być blisko młodych, towarzyszyć im, poznać ich problemy i wyzwania. Dlatego
rok 2018 będzie szczególnie poświęcony młodzieży, również poprzez przygotowania do
Światowych Dni Młodzieży w Panamie w styczniu 2019 roku. Konferencja Episkopatu
Polski ogłosiła rok 2018 Rokiem Świętego Stanisława Kostki, który jest patronem dzieci
i młodzieży oraz patronem Polski. Okazją do tego jest przypadająca w 2018 r. 450 rocznica jego śmierci. Specjalny list o św. Stanisławie Kostce, przygotowany przez biskupów,
będzie odczytany w kościołach, w niedzielę 14 stycznia. Niezwykle ważnym wydarzeniem dla polskiego Kościoła w 2017 r. było podpisanie przez papieża Franciszka dekretu
o heroiczności cnót sługi bożego prymasa Stefana Wyszyńskiego. W 2018 r. Kościół w
Polsce będzie się modlił o rychłą beatyfikację Prymasa Tysiąclecia.
W takim klimacie wielu narodowych, ogólnopolskich, światowych, kościelnych uroczystości i jubileuszy przekazujemy Państwu kolejny, to jest szesnasty numer półrocznika, czasopisma w całości poświęconego sprawom związanym z ojcostwem. Jest to więc
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można powiedzieć „jubileuszowy” numer, w którym autorzy artykułów podejmują wiele
ważnych i aktualnych zagadnień głównie społeczno-prawno-pedagogicznych. Ponadto
znajduje się wiele innych cennych materiałów z nauczania Kościoła, czy ważnych dokumentów lub informacji związanych z szeroko pojętą tematyką ojcostwa. Jest to zapewne
istotny i pomocny materiał dla rodziców, nauczycieli, katechetów, pedagogów, studentów
czy w ogóle osób w jakimś stopniu związanych z działalnością i odpowiedzialnością za
wychowanie katolickie dzieci i młodzieży.
A skoro jesteśmy przy problematyce ojcostwa, warto pamiętać, iż powinniśmy rozmawiać z dziećmi także na trudne, ale jakże ważne tematy. Ojciec naturalny winien w
tym pełnić istotną rolę. Jeśli dzieci czy młodzież zadają pytania dotyczące życia, śmierci,
Boga czy cierpienia, ojciec swoim autorytetem winien podejmować dialog w trosce o
wychowanie młodego pokolenia. Należy używać jasnych argumentów, cierpliwie i dokładnie tłumaczyć, albo odsyłać siebie do cennych źródeł dotyczących danego tematu.
Niniejsze czasopismo zawiera wiele materiału dającego odpowiedź na wiele różnych pytań. Stąd mówienie dziecku, np. że eutanazja czy aborcja są grzechem bo tak mówi ksiądz
w kościele, zapewne nie przyniesie w przyszłości dobrych owoców. Należy tłumaczyć
kompleksowo całe zagadnienie etyczne ukazując, jaki wpływ mają zarówno na psychikę
jak i zdrowie fizyczne człowieka. Uczy to, że etyka katolicka nie jest wyłącznie zbiorem
bezsensownych zakazów uprzykrzających życie, lecz zasadami broniącymi praw i godności człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.
Ważnym jest, aby wszyscy wierzący byli świadomi swej misji dotyczącej wychowania
katolickiego młodego pokolenia. A wiemy, że celem wychowania katolickiego nie jest
narzucenie ściśle określonej, konkretnej ideologii, ale przekazanie wartości ogólnych,
stanowiących wspólne dobro ludzkości, wartości, którymi dzieci będą mogły się kierować w samodzielnym postępowaniu. Tak więc celem wychowania nie może być urabianie dzieci według jakiegoś konkretnego narzuconego wzoru, ale pomoc w tym, by stawały się one coraz lepsze; innymi słowy, by były coraz bardziej dojrzałe, twórcze, życzliwe
i szlachetne i by kierowały się takimi wartościami, jak prawda, dobro i piękno. Rodzice
winni wychowywać swoje dzieci nie tylko poprzez słowo, ale i poprzez przykład. Wychowuje się człowieka sobą. Prawdziwy trud wychowania nie polega na formułowaniu
moralnych rad, tylko na tym, że wychowując innego, trzeba najpierw zacząć od siebie i
trzeba nieustannie siebie kształtować.
W tym szerokim działaniu pedagogii i pedagogiki ważną jest pomoc młodzieży w poznawaniu siebie poprzez personalistyczne podejście przejawiające się w indywidualnym
podejściu do każdego wychowanka i jego problemów a zarazem ukazaniu mu pomocy w
rozumieniu innych w duchu chrześcijańskiego miłosierdzia i otwarcia na bliźniego. To
wszystko prowadzi i jest oparte na naśladowaniu Chrystusa, czerpaniu z Tego wzorca –
wychowawcy konkretnych wzorców osobowych do przeniesienia w świat rzeczywisty.
Czymś nieodzownym jest poszanowanie świata, dorobku kultury i dzięki niej kształtowanie postaw altruistycznych i empatycznych.
Niejednokrotnie trzeba będzie też okazywać pomoc młodym ludziom w budowaniu
ładu aksjologicznego i własnego systemu wartości oraz pomoc w obronie wyznawanych
wartości, które coraz częściej są zagrożone, wyśmiewane, pomijane. Nie możemy przy
tym zapomnieć o naszym zakorzenieniu w tradycji i kulturze katolickiej. Cennym też
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będzie w dobie zniewolenia mass mediami ukazywanie prawdziwej wolności nie jako
przyzwolenia na popełnianie zła, lecz jako prawa do wyrzeczenia się go i przeciwstawiania się mu, a z drugiej strony uświadamianie młodym, że punktem wyjścia pracy nad poprawą rzeczywistości społecznej jest twórcza i doskonaląca praca nad sobą, że zmieniając
siebie, możemy zmienić innych.
Wiemy, że jednym z praw młodości jest prawo do błędów, które nie zawsze są wynikiem
złej woli, lecz brakiem doświadczenia, bądź nabytego złego doświadczenia. Fakt ten niejednokrotnie będzie okazją do potraktowania błędów wychowanka, jako okazji do pomocy
mu w uświadomieniu niedoskonałości jego osoby i wytyczeniu nowych, pozytywnych kierunków pracy nad sobą. To wskazywanie mu i uświadamianie konieczności systematycznej
codziennej pracy nad sobą i dla dobra innych, jako szczególnej w swej autentyczności formy modlitwy, jest czymś bardzo ważnym i nieodzownym. Nawet w sytuacji trudnej, bolesnej dla wychowanka koniecznym jest noszenie w świadomości tego, że wychowanek jest
podmiotem i to w maksymalnym stopniu. Z tego zaś wynika konieczność uwzględnienia
jego wartości, jego słabości, jego dyspozycyjności a bywa, że i bezradności.
I wreszcie istotnym w całym procesie pedagogii jest uświadamianie dzieciom i młodzieży, że bycie dobrym obywatelem i patriotą jest realizacją postulatów nauki społecznej
Kościoła, a zarazem jest to rozwijanie zdolności wartościowania elementów otaczającej
rzeczywistości materialnej i kulturowej, ze szczególnym zaakcentowaniem wagi wartości duchowych. To kształtowanie serca i ducha to także umiejętność krytycznej oceny
własnych zachowań, traktowanie autentyzmu działań, prawdomówności, otwartości i zaufania jako podstawy kształtowania stosunków w relacji nauczyciel – uczeń. Zwieńczeniem owych zasad, zaleceń, wytycznych jest przestrzeganie dekalogu co oznacza także
budowanie więzi z Kościołem, parafią, diecezją.
Tradycyjne ojcostwo w zasadzie już nie istnieje. W dobie współczesności musiało
ono ulec pewnym modyfikacjom, przekształceniom z powodu odmiennych warunków
panujących w obecnych czasach. Jego wartość się zmienia. Współczesna rodzina wydaje
się być odwrotnością rodziny tradycyjnej. Ojciec nie posiada nadanego z góry autorytetu. Musi go zdobyć poprzez okazywaną miłość i odpowiedzialne zachowanie. Wszelkie
decyzje nie są już podejmowane w sposób autorytarny, a pojęcie ojcostwa zostało zdefiniowane na nowo. Współcześnie rola ojca nie ogranicza się tylko do zarabiania na byt
rodziny, ale współuczestniczy on też w wychowywaniu dzieci. Poziom kultury pedagogicznej ojców ma wpływ na siłę, zakres, charakter oraz emocjonalny wydźwięk relacji
pomiędzy ojcem a dzieckiem w procesie wychowania, które są niezwykle istotne dla
rozwoju dziecka. Główne rodzaje wychowawczych oddziaływań na dziecko.
Szanowni Państwo, niech zatem kolejny numer czasopisma będzie miejscem przenikania się wielu refleksji z różnych dziedzin nauki: pedagogiki, socjologii kultury, teologii, antropologii itp. Niech treść zawarta w tym periodyku wzbogaca każdego czytelnika.
Wielu niech odnajdzie pomoc, wsparcie, rozwiązanie i nadzieję na lepsze jutro. Niech
Wszystkich nas prowadzi swymi drogami najważniejszy Pedagog, Wychowawca, Mistrz,
Nauczyciel i Przyjaciel - Jezus.
Ks. Jan Zimny
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PRZEMÓWIENIE W PARLAMENCIE
EUROPEJSKIM

Ojciec Święty Franciszek

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

Dziękuję wam za zaproszenie do zabrania głosu na forum tej fundamentalnej instytucji
życia Unii Europejskiej i za daną mi przez was sposobność zwrócenia się za waszym pośrednictwem do reprezentowanych przez was ponad 500 milionów obywateli 28 państw
członkowskich. Szczególną wdzięczność pragnę wyrazić panu, panie przewodniczący
Parlamentu, za serdeczne słowa powitania skierowane do mnie w imieniu wszystkich
członków Zgromadzenia.
Moja wizyta odbywa się ponad ćwierć wieku od wizyty papieża Jana Pawła II. Wiele
się zmieniło od tamtych czasów w Europie i na całym świecie. Nie ma już przeciwstawnych bloków, które wówczas dzieliły kontynent na dwie części, i powoli spełnia się pragnienie, aby „Europa suwerenna i wyposażona w wolne instytucje rozszerzyła się kiedyś
aż do granic, jakie wyznacza jej geografia, a bardziej jeszcze historia”[1].
Oprócz rozszerzonej Unii Europejskiej istnieje również bardziej złożony i szybko zmieniający się świat. Jest on coraz bardziej wzajemnie powiązany i globalny, a więc mniej
«eurocentryczny». Rozleglejszej i bardziej wpływowej Unii zdaje się jednak towarzyszyć
wizerunek Europy trochę postarzałej i przytłoczonej, skłonnej czuć się mniej protagonistą
w świecie, który patrzy na nią z dystansem, nieufnością, a niekiedy z podejrzliwością.
Zwracając się dziś do was, pragnę jako pasterz skierować do wszystkich obywateli
Europy orędzie nadziei i odwagi.
Orędzie nadziei, którego podstawą jest ufność, że trudności mogą stać się silnymi
katalizatorami jedności, by przezwyciężyć wszelkie obawy, jakie żywi Europa razem z
całym światem. Nadziei w Panu, który przemienia zło w dobro, a śmierć w życie.
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Orędzie odwagi, by powrócić do mocnego przeświadczenia ojców założycieli Unii
Europejskiej, którzy pragnęli, by przyszłość była oparta na zdolności do wspólnego
działania na rzecz przezwyciężenia podziałów oraz krzewienia pokoju i jedności wśród
wszystkich narodów kontynentu. W centrum tego ambitnego projektu politycznego była
ufność w człowieka, nie tyle jako obywatela bądź podmiotu ekonomicznego, ale w człowieka jako osobę obdarzoną transcendentną godnością.
Bardzo zależy mi na podkreśleniu ścisłego związku między tymi dwoma słowami:
„godność” i „transcendentna”.
„Godność” to słowo-klucz, które cechowało odbudowę po II wojnie światowej. Naszą
historię najnowszą wyróżnia niewątpliwie centralne miejsce obrony ludzkiej godności
przed różnego rodzaju przemocą i dyskryminacją, których na przestrzeni wieków nie brakowało również w Europie. Uznanie znaczenia praw człowieka stanowi właśnie rezultat
długiej drogi, wypełnionej również licznymi cierpieniami i ofiarami, dzięki której zrodziła się świadomość wartości, wyjątkowości i niepowtarzalności każdej pojedynczej osoby
ludzkiej. Ta świadomość kulturowa ma swój fundament nie tylko w wydarzeniach historii, ale przede wszystkim w myśli europejskiej, nacechowanej przez bogactwo spotkania,
którego liczne źródła pochodzą „z Grecji i Rzymu, ze źródeł celtyckich, germańskich i
słowiańskich oraz z chrześcijaństwa, które ją dogłębnie ukształtowało”[2], tworząc właśnie pojęcie «osoby».
Dzisiaj promowanie praw człowieka odgrywa kluczową rolę w zaangażowaniu Unii
Europejskiej na rzecz wspierania godności osoby, zarówno na jej terytorium, jak i w
relacjach z innymi państwami. Jest to zaangażowanie ważne i godne podziwu, bo wciąż
istnieje aż nazbyt wiele sytuacji, w których istoty ludzkie są traktowane jak przedmioty,
których poczęcie, strukturę i przydatność można zaprogramować, a które następnie można wyrzucić, gdy nie są już potrzebne, gdyż stały się słabe, chore lub stare.
Jaka faktycznie godność istnieje, kiedy nie ma możliwości swobodnego wyrażania
własnej myśli czy wyznawania bez przymusu własnej wiary religijnej? Jaka godność jest
możliwa bez jasnych ram prawnych, ograniczających panowanie siły i zapewniających
wyższość prawa nad tyranią władzy? Jaką godność może w ogóle posiadać mężczyzna
lub kobieta, którzy stali się przedmiotem jakiejkolwiek formy dyskryminacji? Jaką godność może mieć kiedykolwiek osoba, która nie ma żywności czy niezbędnego do życia
minimum środków, czy - co gorsza - nie ma pracy, która namaszcza ją godnością?
Promowanie godności osoby oznacza uznanie, że posiada ona niezbywalne prawa,
których nie może być pozbawiona arbitralnie przez nikogo, a tym bardziej przez wzgląd
na interesy ekonomiczne.
Trzeba jednak uważać, by nie popaść w pewne błędy, które mogą wynikać z przeinaczenia idei praw człowieka i ich paradoksalnego nadużywania. Istnieje bowiem dzisiaj
skłonność do roszczenia sobie coraz więcej praw indywidualnych - kusi mnie, by powiedzieć indywidualistycznych - w której kryje się koncepcja osoby ludzkiej oderwanej od
wszelkiego kontekstu społecznego i antropologicznego, jako niemal „monada” (μovάς),
coraz bardziej nieczuła na inne otaczające ją „monady”. Pojęciu prawa zdaje się już nie
towarzyszyć równie istotne i dopełniające pojęcie obowiązku, toteż w końcu dochodzi do
afirmacji praw jednostki, bez uwzględnienia, że każda istota ludzka jest związana z pewnym kontekstem społecznym, w którym jej prawa i obowiązki są połączone z prawami i
obowiązkami innych, a także z dobrem wspólnym społeczeństwa.

12

`
Z NAUCZANIA KOSCIOŁA
Dlatego uważam, że konieczne jest dziś pogłębienie takiej kultury praw człowieka,
która mogłaby roztropnie łączyć wymiar indywidualny czy - lepiej - osobowy z wymiarem dobra wspólnego, z owym „my-wszyscy”, czyli poszczególne osoby, rodziny oraz
grupy pośrednie, tworzące wspólnotę społeczną[3]. Faktycznie, jeśli prawo każdego nie
jest harmonijnie podporządkowane większemu dobru, to w ostateczności pojmowane jest
ono jako prawo bez ograniczeń, a tym samym staje się źródłem konfliktów i przemocy.
Mówienie o transcendentnej godności człowieka oznacza zatem odwoływanie się do
jego natury, do jego wrodzonej zdolności odróżniania dobra od zła, do tej «busoli», wpisanej w nasze serca, którą Bóg odcisnął na całym stworzeniu[4]; oznacza nade wszystko
patrzenie na człowieka nie jako na absolut, lecz jako na istotę relacyjną. Jedną z najczęstszych chorób, jakie dostrzegam w dzisiejszej Europie, jest samotność, typowa dla osób
pozbawionych więzi. Jest ona szczególnie widoczna u ludzi w podeszłym wieku, często
zdanych na własny los, a także u młodych, pozbawionych punktów odniesienia i szans na
przyszłość; jest ona widoczna u wielu ubogich żyjących w naszych miastach; widać ją w
zagubionym spojrzeniu imigrantów, którzy tu przybyli w poszukiwaniu lepszej przyszłości.
Samotność tę zaostrzył kryzys gospodarczy, którego skutki wciąż powodują dramatyczne następstwa społeczne. Można również zauważyć, że w ostatnich latach, obok procesu rozszerzania Unii Europejskiej, rośnie nieufność obywateli do instytucji uznawanych za odległe, zajmujące się ustanawianiem przepisów postrzeganych jako dalekie od
wrażliwości poszczególnych narodów, jeśli nie wręcz szkodliwe. Z wielu stron wyłania
się ogólne wrażenie zmęczenia, starzenia się Europy będącej babcią, która nie jest już
płodna i nie tętni życiem. Z tego względu wydaje się, że wielkie ideały, które inspirowały
Europę, straciły siłę przyciągania, zostały zastąpione przez biurokratyczne mechanizmy
techniczne swoich instytucji.
Dołączają się do tego pewne nieco egoistyczne style życia, nacechowane przez bogactwo niemożliwe do utrzymania i często obojętne na otaczający świat, zwłaszcza na
najuboższych. Z ubolewaniem stwierdzamy, że w centrum debaty politycznej przeważają
kwestie techniczne i ekonomiczne kosztem autentycznej orientacji antropologicznej[5].
Istocie ludzkiej zagraża, że stanie się jedynie trybikiem w mechanizmie, który traktuje
ją jak dobro konsumpcyjne do użycia, toteż - niestety często to widzimy - gdy życie nie
odpowiada potrzebom tego mechanizmu, jest odrzucane bez większych skrupułów, jak
w przypadku chorych, chorych w stadium terminalnym, ludzi starszych, opuszczonych i
pozbawionych opieki, lub dzieci zabitych przed urodzeniem.
Jest to wielkie nieporozumienie, do którego dochodzi, „kiedy bierze górę absolutyzacja techniki”[6], powodująca „pomieszanie środków i celów”[7]. Jest to nieuchronny
wynik „kultury odrzucania” i „niepohamowanego konsumizmu”. Przeciwnie, głoszenie
godności osoby oznacza, że uznaje się, iż życie ludzkie jest cenne, że jest nam ono dane
darmo, a zatem nie może być przedmiotem wymiany czy handlu. Wy, jako parlamentarzyści, jesteście powołani także do wielkiej misji, choć może się ona wydawać bezużyteczna: do otaczania troską słabości, słabości narodów i osób. Otoczenie troską słabości
wymaga siły i czułości, wymaga walki i owocności w obliczu modelu zdominowanego
przez funkcjonalizm i prywatność, który nieuchronnie prowadzi do „kultury odrzucania”.
Otoczenie troską słabości osób i ludów oznacza chronienie pamięci i nadziei; oznacza
zajęcie się teraźniejszością w najbardziej marginesowych i niepokojących sytuacjach i
nadanie im godności[8].

13

FROM THE CHURCH TEACHING
Jak zatem można przywrócić nadzieję na przyszłość, aby począwszy od młodych pokoleń, została odnaleziona ufność, by dążyć do wielkiego ideału Europy zjednoczonej,
żyjącej w pokoju, twórczej i przedsiębiorczej, szanującej prawa i świadomej swoich
obowiązków?
Pozwólcie, że aby odpowiedzieć na to pytanie, posłużę się obrazem. Jednym z najbardziej znanych fresków Rafaela, znajdujących się w Watykanie, jest tzw. Szkoła Ateńska.
W jego centrum znajdują się Platon i Arystoteles. Uniesiony do góry palec pierwszego
z nich wskazuje świat idei, można powiedzieć niebo; drugi wyciąga rękę do przodu, w
kierunku patrzącego, ku ziemi, ku konkretnej rzeczywistości. Wydaje mi się, że obraz
ten dobrze opisuje Europę i jej historię, w której ciągle spotykają się niebo i ziemia,
gdzie niebo wskazuje otwarcie na transcendencję, na Boga, które od zawsze wyróżniało
Europejczyków, zaś ziemia przedstawia praktyczną i konkretną zdolność radzenia sobie
z sytuacjami i problemami.
Przyszłość Europy zależy od odkrycia żywotnego i nierozerwalnego powiązania między tymi dwoma elementami. Europa, która nie potrafi już otworzyć się na transcendentny wymiar życia, jest Europą, której powoli grozi utrata duszy, a także „ducha humanistycznego”, którego przecież kocha i broni.
Właśnie wychodząc od potrzeby otwarcia się na transcendencję, pragnę podkreślić
centralne miejsce osoby ludzkiej, która w przeciwnym razie byłaby zdana na mody i
panujące władze. Dlatego uważam, że fundamentalne znaczenie ma nie tylko dziedzictwo, które chrześcijaństwo pozostawiło w przeszłości w społeczno-kulturowym tworzeniu kontynentu, ale nade wszystko wkład, który zamierza dziś i w przyszłości wnieść w
jego rozwój. Ten wkład nie stanowi zagrożenia dla świeckiego charakteru państw i dla
niezależności instytucji Unii, ale ubogacenie. Wskazują na to ideały, które ją kształtowały
od samego początku, takie jak pokój, zasada pomocniczości i wzajemnej solidarności,
humanizm zogniskowany na poszanowaniu godności osoby.
Dlatego pragnę potwierdzić gotowość Stolicy Apostolskiej i Kościoła katolickiego,
za pośrednictwem Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE), do prowadzenia owocnego, otwartego i przejrzystego dialogu z instytucjami Unii Europejskiej.
Jednocześnie jestem przekonany, że Europie, potrafiącej wykorzystywać swoje korzenie
religijne, umiejącej docenić ich bogactwo i potencjał, byłoby łatwiej zachować również
odporność na liczne ekstremizmy, jakie plenią się we współczesnym świecie, także z
powodu wielkiej pustki ideowej, z jaką mamy do czynienia na tak zwanym Zachodzie,
ponieważ to „właśnie zapominanie o Bogu, a nie Jego wielbienie, rodzi przemoc”[9].
Nie możemy w tym miejscu nie wspomnieć o wielu niesprawiedliwościach i prześladowaniach, jakie codziennie spotykają mniejszości religijne, zwłaszcza chrześcijańskie, w różnych częściach świata. Wspólnoty i osoby stają się przedmiotem barbarzyńskiej przemocy:
są wypędzane ze swoich domów i ojczyzn; sprzedawane jako niewolnicy; zabijane, ścinane,
krzyżowane i palone żywcem przy haniebnym i współwinnym milczeniu wielu.
Mottem Unii Europejskiej jest: Jedność w różnorodności, ale jedność nie oznacza uniformizmu politycznego, gospodarczego, kulturowego czy myśli. W istocie każda autentyczna jedność żyje bogactwem tworzących ją różnorodności: jak rodzina, która jest tym
bardziej zjednoczona, im bardziej każdy z jej członków może bez lęku być w pełni sobą.
W tym sensie uważam, że Europa powinna być rodziną narodów, które będą mogły odczuwać bliskość instytucji Unii, jeśli będą one w stanie umiejętnie łączyć ideał pożądanej
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jedności z właściwą każdemu różnorodnością, doceniając wartość poszczególnych tradycji; ze świadomością swej historii i korzeni; uwalniając się od licznych manipulacji i fobii.
Umieszczanie w centrum osoby ludzkiej oznacza przede wszystkim pozwolenie jej,
by swobodnie wyrażała siebie i swoją kreatywność, zarówno jako jednostki, jak i narody.
Z drugiej strony, szczególne właściwości każdego stanowią autentyczne bogactwo, w
takiej mierze, w jakiej służą wszystkim. Zawsze należy przypominać właściwą Unii Europejskiej strukturę, opartą na zasadach solidarności i pomocniczości, aby dominowała
wzajemna pomoc i możliwe było podążanie naprzód, w duchu wzajemnego zaufania.
W tej dynamice jedności i partykularności wy, panie i panowie Eurodeputowani, musicie wziąć na siebie odpowiedzialność za podtrzymywanie żywotności demokracji, demokracji narodów Europy. Nie jest tajemnicą, że ujednolicająca koncepcja całości redukuje żywotność systemu demokratycznego, osłabiając bogate, owocne i konstruktywne
współdziałanie organizacji i partii politycznych ze sobą. W ten sposób pojawia się ryzyko
życia w sferze idei, samego słowa, obrazu, sofizmatów... aż do mylenia rzeczywistości
demokracji z nowym nominalizmem politycznym. Utrzymanie w Europie żywej demokracji wymaga unikania wielu «globalizujących sposobów» rozwadniania rzeczywistości: anielskich puryzmów, dyktatury relatywizmu, antyhistorycznych fundamentalizmów,
systemów etycznych wyzutych z intelektualizmów pozbawionych mądrości[10].
Zachowanie przy życiu demokracji jest wyzwaniem tego momentu dziejowego, nie
można bowiem dopuścić, aby ich realna siła - polityczna siła wyrazu narodów — ustępowała w obliczu presji nieuniwersalnych interesów wielonarodowych, które je osłabiają i
przekształcają w jednolite systemy władzy finansowej, służące nieznanym imperiom. Jest
to wyzwanie, które stawia dziś przed wami historia.
Dawanie Europie nadziei oznacza nie tylko uznawanie centralnego miejsca osoby
ludzkiej, ale oznacza również promowanie jej talentów. Chodzi więc o inwestowanie w
nią i w dziedziny, w których jej talenty się kształtują oraz wydają owoce. Pierwszą taką
dziedziną jest niewątpliwie wychowanie, począwszy od rodziny, podstawowej komórki i
cennego elementu każdego społeczeństwa. Rodzina zjednoczona, płodna i nierozerwalna
zawiera w sobie fundamentalne elementy, by dać nadzieję na przyszłość. Bez tej trwałej podstawy buduje się na piasku, co ma poważne konsekwencje społeczne. Z drugiej
strony, podkreślanie znaczenia rodziny nie tylko pomaga dawać perspektywy i nadzieję
nowym pokoleniom, ale także wielu osobom starszym, często zmuszonym do życia w sytuacji samotności i opuszczenia, bo nie ma już ciepła ogniska domowego, które mogłoby
im towarzyszyć i je wspierać.
Oprócz rodziny istnieją też instytucje edukacyjne: szkoły i uniwersytety. Edukacja
nie może ograniczać się do dostarczania zbioru wiedzy technicznej, ale musi sprzyjać
bardziej złożonemu procesowi rozwoju całego człowieka. Dzisiejsza młodzież chce mieć
możliwość odpowiedniej i pełnej formacji, aby patrzeć w przyszłość nie z rozczarowaniem, lecz z nadzieją. Istnieje też wielki potencjał twórczy Europy w różnych dziedzinach
poszukiwań naukowych, a niektóre z nich nie zostały jeszcze w pełni zbadane. Wystarczy
pomyśleć na przykład o alternatywnych źródłach energii, których rozwój w znacznym
stopniu pomógłby w ochronie środowiska.
Europa zawsze odgrywała wiodącą rolę w zaangażowaniu na rzecz ekologii. Nasza
ziemia wymaga bowiem stałej opieki i uwagi, a na każdym spoczywa osobista odpowiedzialność za to, by strzec stworzenia, cennego daru, który Bóg złożył w rękach ludzi.
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Oznacza to z jednej strony, że natura jest do naszej dyspozycji, możemy się nią cieszyć
i dobrze ją wykorzystywać; z drugiej jednak strony oznacza, że nie jesteśmy jej panami.
Jesteśmy stróżami, ale nie panami. Dlatego też mamy ją miłować i szanować, a „tymczasem często kierujemy się pychą, dążąc do panowania, posiadania, manipulowania,
wykorzystywania; nie ’doglądamy jej’, nie szanujemy, nie uważamy za bezinteresowny
dar, nad którym trzeba mieć pieczę...”[11]. Poszanowanie środowiska oznacza jednak,
że nie wystarczy unikać jego oszpecania, ale że trzeba je wykorzystywać w dobrych
celach. Myślę przede wszystkim o sektorze rolniczym, którego powołaniem jest dawanie
człowiekowi zaopatrzenia i żywności. Nie można się godzić, by miliony ludzi na całym
świecie umierały z głodu, podczas gdy codziennie wyrzuca się tony żywności z naszych
stołów. Ponadto poszanowanie przyrody przypomina nam, że sam człowiek jest jej podstawową częścią. Oprócz ekologii środowiska potrzebna jest ekologia ludzka, polegająca
na poszanowaniu osoby, o czym chciałem przypomnieć, zwracając się do was dzisiaj.
Drugą dziedziną, w której rozwijają się talenty człowieka, jest praca. Nadszedł czas,
by wspierać politykę zatrudnienia, ale przede wszystkim trzeba przywrócić godność pracy, zapewniając także odpowiednie warunki pracy. Oznacza to z jednej strony znajdowanie nowych sposobów, by łączyć elastyczność rynku z potrzebą stabilności i pewności
perspektyw zatrudnienia, niezbędnych dla ludzkiego rozwoju pracowników; z drugiej
strony, oznacza stwarzanie odpowiedniego kontekstu społecznego, niestawiającego sobie
za cel wyzysku ludzi, ale zapewnienie poprzez pracę możliwości zakładania rodziny i
wychowywania dzieci.
Konieczne jest również wspólne stawianie czoła problemowi migracji. Nie można pozwolić, by Morze Śródziemne stało się wielkim cmentarzem! Na łodziach, które
codziennie docierają do wybrzeży europejskich, są mężczyźni i kobiety potrzebujący
gościnności i pomocy. Brak wzajemnego wsparcia w Unii Europejskiej może zachęcać do partykularnych rozwiązań problemu, które nie biorą pod uwagę ludzkiej godności imigrantów, sprzyjają pracy niewolniczej i nieustannym niepokojom społecznym.
Europa będzie w stanie poradzić sobie z problemami związanymi z imigracją, jeśli będzie
umiała jasno przedstawić swoją tożsamość kulturową i wprowadzić w życie odpowiednie
ustawodawstwo, które potrafi chronić prawa obywateli europejskich i jednocześnie zapewnić gościnność imigrantom; jeśli będzie umiała prowadzić poprawną, odważną i konkretną politykę, która pomoże krajom ich pochodzenia w rozwoju społeczno-politycznym i przezwyciężaniu konfliktów wewnętrznych - głównej przyczyny tego zjawiska zamiast polityki interesu, która zaostrza i podsyca te konflikty. Trzeba usuwać przyczyny,
a nie tylko skutki.
Panie Przewodniczący, Ekscelencje, Panie i Panowie Deputowani!
Świadomość własnej tożsamości jest potrzebna również do prowadzenia
konstruktywnego dialogu z państwami, które zwróciły się z prośbą o przyjęcie w przyszłości do Unii Europejskiej. Myślę przede wszystkim o krajach bałkańskich, dla których przystąpienie do Unii Europejskiej będzie mogło zaspokoić pragnienie pokoju w tym regionie,
który poważnie ucierpiał z powodu konfliktów w przeszłości. Wreszcie świadomość własnej tożsamości jest niezbędna w kontaktach z innymi sąsiadującymi krajami, szczególnie
w basenie Morza Śródziemnego, z których wiele cierpi z powodu wewnętrznych konfliktów oraz presji fundamentalizmu religijnego i międzynarodowego terroryzmu.
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Do was, ustawodawców, należy zadanie ochrony i rozwoju tożsamości europejskiej,
aby obywatele odzyskali zaufanie do instytucji Unii i do projektu pokoju i przyjaźni,
który jest jej fundamentem. Wiedząc, że „im bardziej wzrasta potęga ludzi, tym bardziej
rozszerza się ich odpowiedzialność, czy to w przypadku jednostek, czy zbiorowości”[12],
zachęcam was do pracy nad tym, by Europa na nowo odkryła swą dobrą duszę.
Nieznany autor z II w. napisał, że „czym jest dusza w ciele, tym są w świecie chrześcijanie”[13]. Zadaniem duszy jest wspieranie ciała, bycie jego sumieniem i pamięcią
historyczną. Europę i chrześcijaństwo łączą dwa tysiące lat historii. Historia ta nie jest
wolna od konfliktów i błędów, również grzechów, ale zawsze ożywiało ją pragnienie
budowania dobra. Widzimy to w pięknie naszych miast, a jeszcze bardziej w pięknie
licznych dzieł miłosierdzia i budującej ludzkiej współpracy, rozsianych na kontynencie.
Tę historię w dużej części trzeba jeszcze napisać. Jest ona naszą teraźniejszością, a także
naszą przyszłością. Jest naszą tożsamością. A Europa bardzo potrzebuje odkryć na nowo
swoje oblicze, aby się rozwijać, zgodnie z duchem swoich ojców założycieli, w pokoju i
zgodzie, bo sama nie jest jeszcze wolna od konfliktów.
Drodzy eurodeputowani, nadeszła pora, aby wspólnie budować Europę, która nie obraca się wokół gospodarki, ale wokół świętości osoby ludzkiej, wokół niezbywalnych
wartości; Europę śmiało uznającą swoją przeszłość i z ufnością patrzącą w przyszłość,
aby w pełni i z nadzieją żyć swoją teraźniejszością. Nadeszła chwila, aby porzucić ideę
Europy przestraszonej i zamkniętej w sobie, aby rozbudzić i budować Europę lidera, bogatą w wiedzę, sztukę, muzykę, wartości humanistyczne, a także wartości wiary. Europę
kontemplującą niebo i dążącą do ideałów; Europę, która opiekuje się człowiekiem, broni
go i chroni; Europę stąpającą po ziemi bezpiecznie i mocno, będącą cennym punktem
odniesienia dla całej ludzkości!
Dziękuję.
[1 Jan Paweł II, przemówienie do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy,
„L’Osservatore Romano”, wyd. polskie n. 10-11/1988, s. 5.
[2] Por. Benedykt XVI, enc. Caritas in veritate, 7; Sobór Wat. II, konst. duszpast.
Gaudium et spes, 26.
[3] Por. Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, 37.
[4] Por. adhort. apost. Evangelii gaudium, 55.
[5] Benedykt XVI, enc. Caritas in veritate, 71.
[6] Tamże.
[7] Por. adhort. apost. Evangelii gaudium, 209.
[8] Benedykt XVI, przemówienie do członków korpusu dyplomatycznego, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, n. 2/2013, s. 35.
[9] Por. adhort. apost. Evangelii gaudium, 231.
[10] Por. katecheza, audiencja generalna, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, n.
8-9/2013, s. 48.
[11] Sobór Watykański II, konst. duszpast. Gaudium et spes, 34
[12] Por. List do Diogneta, 6.
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WSZYSCY POTRZEBUJĄ KATECHIZACJI

1

Święty Jan Paweł II				
(Łac. Ioannes Paulus II), właśc. Karol Józef Wojtyła, ur. 18 maja 1920 roku w Wadowicach, zm. 02 kwietnia
2005 roku w Watykanie, będąc niemal 27 lat Papieżem. Sługa Boży Kościoła katolickiego, polski duchowny
katolicki, arcybiskup krakowski, kardynał, a od 16 października 1978 roku papież nie Włoch (po raz pierwszy
od 456 lat!). Poeta i poliglota, aktor, dramaturg i pedagog. Jako filozof – fenomenolog, przedstawiciel
personalizmu chrześcijańskiego. W 1954 roku po likwidacji Wydziału Teologicznego UJ – rozpoczął wykłady
z etyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na którym Karol Wojtyła pracował do 1978 r.; był tam m.in.
kierownikiem Katedry Etyki. Jego najważniejsze publikacje to: „Miłość i odpowiedzialność” oraz „Osoba i
czyn”. Karol Wojtyła pisał także wiersze i dramaty, m.in. dramat „Brat naszego Boga”.

Dzieci i młodzież dzisiaj
Temat wyznaczony przez mojego Poprzednika, Pawła VI, na IV Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, brzmiał: „Katecheza w naszych czasach, zwłaszcza katecheza
dzieci i młodzieży”. Wzrastająca liczba młodych jest bez wątpienia dla większej części
dzisiejszego świata faktem budzącym największe nadzieje, a równocześnie największy
niepokój. W niektórych krajach, zwłaszcza tzw. Trzeciego Świata, więcej niż połowa
ludności jest w wieku poniżej 18 lub poniżej 30 lat. Oznacza to wiele milionów dzieci i
młodzieży przygotowujących się już do życia dorosłego. Ale to tylko liczby. Niedawne
wydarzenia, tak jak i kronika codziennych wypadków, mówią nam, że ta niezliczona gromada młodych, nawet jeśli tu i tam nękana niepewnością i strachem, oszukiwana schronieniem w obojętności i w narkotykach, a nawet kuszona nihilizmem i uciekaniem się
do gwałtu, stanowi jednak w swej większości poważną armię ludzi, którzy wśród wielu
niebezpieczeństw chcą budować kulturę przyszłości.
Otóż pytamy w naszej trosce duszpasterskiej: w jaki sposób tej gromadzie dzieci,
młodzieży można ukazać Jezusa Chrystusa, Boga, który stał się Człowiekiem - ponadto
jak Go objawić, nie przez egzaltację, zrodzoną z pierwszego przelotnego spotkania, lecz
tak, aby jego Osoba i orędzie, Boży plan zbawienia, objawiony przez Niego, były rozpoznawane co dzień głębiej i jaśniej? Także jak przekazać wezwanie, które On kieruje
do każdego, i wreszcie samo Królestwo, które chce ustanowić na tym świecie spośród
„małej trzódki” wierzących w Niego, a które dojdzie do pełni dopiero w wieczności? Jak
sprawić, aby sens i siła, podstawowe wymagania i prawo miłości oraz nadzieja tego Królestwa były poznane? Trzeba więc zwrócić tu uwagę na pewne szczególne właściwości,
jakie przybiera katecheza dla różnych etapów życia.
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Dzieci najmłodsze
Okresem godnym uwagi jest właśnie ten, gdy małe dziecko otrzymuje od rodziców
i środowiska rodzinnego pierwsze elementy katechezy, które są, być może, niczym innym, jak tylko ukazaniem, w prostych słowach dobrego i troskliwego Ojca w niebie,
ku któremu dziecko uczy się wznosić swoje serce. Króciutkie modlitwy, które dziecko
ledwie wymawia, dają początek dialogowi pełnemu miłości z Bogiem ukrytym, którego
słowa nauczy się później słuchać. Nigdy nie jest dość przypominania rodzicom o tym
wczesnym wprowadzeniu katechetycznym, albowiem w rodzinie chrześcijańskiej ma się
dokonać włączenie wszystkich władz dziecka w żywy kontakt z Bogiem. Jest to dzieło o
znaczeniu zasadniczym, wymagające wielkiej miłości i głębokiego szacunku dla dziecka,
które ma prawo do tego, by mu prosto i prawdziwie przedstawiono wiarę chrześcijańską.
Dzieci starsze
Wkrótce potem, w szkole, w kościele, w parafii, albo też pod kierunkiem wychowawców w jakiejś katolickiej uczelni, czy w szkole państwowej gdy dziecko styka się z szerszym kręgiem społecznym, przychodzi czas katechezę wprowadzającą w życie Kościoła w
sposób uporządkowany i regularny, bezpośrednio przygotowującą do przyjęcia sakramentów. Mowa tu o katechezie dydaktycznej, zwróconej jednak ku świadczeniu o wierności, o
katechezie wprowadzającej, lecz całościowej, gdyż powinna ujawnić, ich w elementarnej
formie, wszystkie zasadnicze tajemnice wiary i ich wpływ na życie moralne i religijne
dziecka. Katecheza ta pogłębia zrozumienie sakramentów, ale równocześnie z sakramentów, które się przeżywa, czerpie moc życiową, która jej nie pozwala być tylko doktryną i
daje dziecku radość z tego, że jest ono świadkiem Chrystusa w swoim środowisku.
Dorastający
Następnie przychodzi czas dojrzewania, pierwsza młodość z tym wszystkim, co wiek
ten przynosi wielkiego, ale i niebezpiecznego. Jest okres, w którym każdy odkrywa samego
siebie i swój własny świat wewnętrzny, w którym snuje wielkie plany. Budzi się wtedy
uczucie miłości i naturalny popęd seksualny, rozpala się pragnienie nawiązywania kontaktów społecznych i szczególnie głęboka radość, związana z obiecującym odkrywaniem
życia. Często jest to także wiek głęboko nurtujących pytań niepokojących poszukiwań prowadzących do frustracji. Wiek pewnego rodzaju nieufności wobec innych, niebezpiecznego
zamknięcia się w sobie, pierwszych nieraz klęsk i goryczy. Katecheza musi brać pod uwagę te tak często ulegające zmianom warunki tego trudnego okresu życia. Katecheza może
nawet mieć znaczenie decydujące, jeżeli potrafi doprowadzić młodego człowieka do krytycznego zastanawiania się nad własnym życiem i do dialogu, jeśli nie będzie unikać jego
wielkich problemów dotyczących dawania siebie, zaufania, samej miłości i udziału w niej
przez życie seksualne. Ukazanie Jezusa Chrystusa jako Przyjaciela, Przewodnika i Wzoru, który budzi podziw, a jednocześnie może być naśladowany; naświetlenie Jego orędzia,
które przynosi odpowiedź na owe zasadnicze pytania; wyjaśnienie planu miłości Chrystusa - Zbawiciela, będącego znaczącym wyrazem jedynej prawdziwej miłości i mającego
moc zjednoczenia ludzi, może stanowić podstawę do prawdziwego wychowania w wierze.
Zwłaszcza tajemnice męki i śmierci Jezusa, którym św. Paweł przypisuje zasługę chwalebnego zmartwychwstania, mogą bardzo przemawiać do świadomości i do serca młodych i
rzucić światło na pierwsze bolesne doświadczenia własne i świata, który odkrywają.
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Młodzi
Z wiekiem młodzieńczym przychodzi godzina pierwszych wielkich decyzji. Wspierany duchowo, być może przez członków swojej rodziny i przez przyjaciół, a mimo to
pozostawiony sobie samemu i swojemu sumieniu, musi młody człowiek coraz częściej i
rozważniej - z obowiązku sumienia - kierować swoim losem. Dobro i zło, łaska i grzech,
życie i śmierć będą coraz silniej walczyć między sobą w nim samym, jako kategorie
moralne - co jest oczywiste - lecz także i przede wszystkim jako fundamentalne wybory,
które z całą jasnością, świadomy własnej odpowiedzialności, musi przyjąć lub odrzucić.
Oczywiste jest, że katecheza, która odrzuca egoizm w imię wielkoduszności, która podaje bez fałszywych uproszczeń i bez złudnego schematyzmu chrześcijański sens pracy,
wspólnego dobra oraz sprawiedliwości i miłości; katecheza, która uczy pokoju między
narodami, podnoszenia godności ludzkiej i wyzwolenia - tak jak te problemy przedstawione są w ostatnich dokumentach Kościoła, taka katecheza szczęśliwie dopełnia w umysłach młodzieży wypróbowaną katechezę, odnoszącą się do rzeczywistości czysto religijnych, której nigdy n należy zaniedbywać. Katecheza nabywa wówczas dużego znaczenia,
ponieważ Ewangelia może być wtedy tak przedstawiona, zrozumiana i przyjęta, że nada
sens życiu i wzbudzi podstawy - skądinąd niezrozumiałe - a mianowicie: wyrzeczenie,
wstrzemięźliwość, łagodność, sprawiedliwość, zaangażowanie, pojednanie, poczucie
Absolutu i tego co niewidzialne itp., czyli takie przymioty, które pozwolą rozpoznać tego
młodego człowieka - wśród jego kolegów - który jest uczniem Jezusa Chrystusa.
Katecheza przygotowuje także do ważnych obowiązków chrześcijańskich wieku dojrzałego. Jeśli chodzi na przykład o powołanie do stanu kapłańskiego lub zakonnego, to
jest rzeczą pewną, że wiele wśród tych powołań zrodziło się w czasie dobrze prowadzonej katechezy w okres dzieciństwa i wczesnej młodości.
Katecheza staje się w ten sposób od wczesnych lat dzieciństwa po próg dojrzałości
pewnego rodzaju stałą szkołą i towarzyszy głównym etapom życia, jak latarnia oświecająca drogę małego dziecka, młodzieńca i dorastającego człowieka.
Katecheza skierowana do młodych
Zaprawdę ogarnęła mnie radość, gdy dostrzegłem podczas IV Zgromadzenia Ogólnego
Synodu i w latach następnych, że Kościół jak długi i szeroki ogarnięty został troską: jak
katechizować dzieci i młodzież? Dałby Bóg, by tak rozbudzona troska pozostawała długo
w świadomości Kościoła. W szczególny sposób Synod przyniósł wielką korzyść całemu
Kościołowi starając się z jak największą dokładnością ukazać złożone oblicze dzisiejszej
młodzieży, gdy ukazał, że młodzież ta używa swoistego języka, na który z cierpliwością
i mądrością trzeba umieć przetłumaczyć Orędzie Chrystusowe nie wypaczając go; gdy
wbrew pozorom dowiódł, że młodzi mają, chociaż w sposób ukryty i niejasny, więcej niż
podatną wolę i otwarty umysł, a nawet raczej prawdziwe pragnienie poznania, kim jest
„Jezus, którego zwą Chrystusem”; gdy wreszcie wyjawił, że praca katechetyczna, jeśli
chce się ją pełnić dokładnie i poważnie, jest dziś trudniejsza i bardziej męcząca niż kiedykolwiek, a to z powodu przeszkód i trudności wszelkiego rodzaju, na które napotyka;
jednakże przynosi ona równocześnie więcej pociechy, zważywszy na głębię odpowiedzi
dawanych przez dzieci i młodzież. Jest to skarb, na który Kościół może i powinien liczyć
w nadchodzących latach. Niektórzy młodzi odbiorcy katechezy ze względu na ich szczególną sytuację życiową wymagają specjalnej troski.
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Upośledzeni
Myślę tu najpierw o wszystkich upośledzonych fizycznie lub umysłowo. Mają oni prawo tak samo, jak ich rówieśnicy, poznać „tajemnicę wiary”. Większe trudności, na jakie
napotykają, zwiększają jeszcze zasługę ich własnych wysiłków, jak i wysiłków ich wychowawców. Z wielką radością zauważyłem, że stowarzyszenia katolickie, poświęcające
się pracy nad upośledzoną młodzieżą, przedstawiły na Synodzie owoce swoich doświadczeń na tym polu i wyniosły z Synodu głębokie pragnienie, by jeszcze lepiej stawić czoła
temu problemowi. Gorąco pragnę zachęcić i umocnić te stowarzyszenia w ich wysiłkach.
Młodzi w środowisku niereligijnym
Myśl moja zwraca się do coraz liczniejszej rzeszy dzieci i młodych, urodzonych i
wychowywanych w rodzinach niechrześcijańskich, bo co najmniej niepraktykujących,
którzy pragną mimo wszystko poznać wiarę chrześcijańską. I dla nich także powinna
być zorganizowana odpowiednia katecheza, by mogli wzrastać w wierze i żyć nią coraz
pełniej, chociaż pozbawieni pomocy, a może nawet napotykając sprzeciw we własnym
środowisku.
Dorośli
Przechodząc w myśli szeregi tych, których należy objąć katechizacją, nie mogę pominąć jednej z największych trosk Ojców Synodu, troski dotkliwej i naglącej, zrodzonej z
powszechnego doświadczenia. Chodzi zaś o problem wielkiej wagi, jakim jest katecheza
dorosłych. Jest to najznakomitsza forma katechezy, ponieważ zwraca się ona do osób
wykonujących największe zadania i w ogóle zdolnych do życia według Orędzia Chrześcijańskiego i to z jego pełni. Wspólnota chrześcijańska nie może prowadzić katechezy
stałej z pominięciem bezpośredniego i wypróbowanego udziału dorosłych, zarówno tych,
którzy w niej uczestniczą, jak i tych, którzy ja organizują. Świat, w którym młodzi mają
żyć i świadczyć o wierze, która katecheza stara się zbadać i utwierdzić, po większej części znajduje się we władaniu dorosłych, dlatego ich wiara winna być również stale oświecana wzmacniana i odnawiana, aby przeniknęła całą działalność doczesną, za którą są
odpowiedzialni. Aby zaś katecheza mogła być tak skuteczna powinna być ciągła; będzie
bowiem rzeczywiście daremna, jeśli zatrzyma się na samym progu wieku dojrzałego;
choć bowiem, oczywiście w inne formie, niemniej niezbędna okazuje się dla dorosłych.
Katechumenat ponowny
Spośród dorosłych potrzebujących katechezy nasza duszpasterska i misyjna troska kierowana jest do tych, którzy urodzeni i wychowani w krajach jeszcze nieschrystianizowanych,
nie mogli potem nigdy zgłębi nauki chrześcijańskiej, z którą okoliczności życia pozwoliły
im się kiedy zetknąć. Obejmuje także tych, którzy w dzieciństwie otrzymali katechez stosowną do ich wieku, lecz potem oddalili się od wszelkich praktyk religijnych i w wieku
dojrzałym posiadają wiadomości religijne na poziomi dzieci; zwraca się również do tych,
którzy chociaż w swoim czasie byli ot jęci katechezą, to jednak była ona niewłaściwie
prowadzona lub źle przyjęta; do tych wreszcie, którzy urodzeni w kraju chrześcijańskim,
a nawet żyjąc w środowisku - socjologiczne rzecz biorąc - chrześcijańskim, nigdy przecie
nie zostali wykształceni we własnej wierze i stąd, jako dorośli, pozostają katechumenami
w dosłownym znaczeniu tego słowa.
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Różnorodne i uzupełniające się formy katechezy
Dorośli, w każdym wieku, nie wyłączając osób w wieku podeszłym które zasługują na szczególną troskę z racji ich doświadczenia i nurtujących ich problemów, są odbiorcami katechezy na równi z dziećmi, dorastającymi i młodzieżą. Należałoby ponadto
wspomnieć o wychodźcach, o tych, których postęp współczesny doprowadził do nędzy
i opuszczenia, o tych, którzy zamieszkują dzielnice wielkich miast, pozbawione kościołów, odpowiednich miejsc i budynków.
Myśląc o tych wszystkich pragnę wyrazić życzenie, ażeby mnożyły się dzieła powstałe dla ich formacji chrześcijańskiej wraz z odpowiednimi pomocami (takimi jak: urządzenia audiowizualne, pisma, spotkania i wykłady), aby dzięki nim dorośli mogli częściej
uzupełniać przerwaną lub niewystarczającą katechezę albo też odpowiednio dopełnić na
wyższym poziomie nauczania to, czego się nauczyli w dzieciństwie, czy nawet tak wykształcić się w tej dziedzinie, by mogli pewniej pomagać innym.
Chodzi także o to, by katecheza dzieci, młodzieży, dorosłych, katecheza ciągła nie
były jak gdyby terenami oddzielonymi od siebie czy pozbawionymi wzajemnej łączności. Jeszcze ważniejsze jest, by nie doszło między nimi do całkowitego rozłamu, lecz
wręcz przeciwnie, trzeba aby się one między sobą uzupełniały. Dorośli bowiem mają
wiele do dania młodzieży i dzieciom w dziedzinie katechezy, ale mogą też wiele od nich
otrzymać dla wzrostu własnego życia chrześcijańskiego.
Na końcu ośmielam się powiedzieć: w Kościele Jezusa Chrystusa nikt nie może uważać się za zwolnionego od obowiązku uczestnictwa w katechezie. Myślę tu także o młodych alumnach seminariów, młodych członkach rodzin zakonnych, jak również o wszystkich, którzy są powołani do służby duszpasterskiej i katechetycznej; tym lepiej wypełnią
swoje zadania, im pokorniej będą trwać w szkole Kościoła, wielkiego Katechety, a zarazem wielkiego Katechizowanego.

Prelegenci Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat:
„Świat fundamentalnych zagrożeń”,
Stalowa Wola, 06.03.2018
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ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II O WSI I
ROLNICTWIE

Prof. dr hab. Zbigniew Narecki – KUL JPII w Lublinie

Ur. 4 lipca 1948 roku w Gołębiu koło Puław /woj. lubelskie/. W r. 1967 ukończył Liceum Pedago-giczne w
Lublinie oraz podjął studia w KUL na Wydziale Teologicznym, a rok później - na specjali-zacji socjologicznej
Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej. Dalszą naukę kontynuował w l. 1972-1975 w Instytucie Teologii
Pastoralnej KUL, gdzie napisał pracę dyplomową pt.: „Rola i znaczenie rodziny w wychowaniu osoby
chrześcijanina. Opracowanie w świetle Vaticanum II” oraz uzyskał licencjat z teologii. W roku 1975 podjąłem
pracę zawodową w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL na etacie staży-sty-bibliotekarza i rozpocząłem studia
doktoranckie zwieńczone obroną pracy pt.: „Zadania Kościoła wobec współczesnych wzorów życia rodziny
wiejskiej w Polsce. Studium socjologiczno-pastoralne”. W kolejnych latach ukończył Podyplomowe Studium
Bibliotekoznawstwa w UMCS w Lublinie. Rozprawa habilitacyjna stanowi podsumowanie dotychczasowej
działalności naukowo--publicystycznej i praktycznej, która skupia się wokół pastoralnych i socjologicznych
tematów ewangelizacji parafialnej w Polsce. Podjął pracę dydaktyczno-naukową na Wydziale Zamiejscowym
KUL w Stalowej Woli. Nadal opracowuje różne bibliografie.

1. Wgląd w społeczno-kościelną historię problemu. 2. Nauczanie Świętego dotyczące wsi i rolnictwa: wątek biblijno-teologiczny; wykład społeczny Papieża: ważniejsze
kwestie wiejskie; prawa i zobowiązania rolników. 3. Papieskie dzieło ewangelizacyjne
wobec wsi i rolnictwa: podstawowe założenia i cele ewangelizacyjne; formy i metody
ewangelizacji /duszpasterstwa/. Podsumowanie (pol-ang). Przypisy.
Godne uwagi jest rolnictwo jako sektor gospodarki, który koncentruje się na wytwarzaniu żywności roślinnej lub zwierzęcej poprzez różnego rodzaju jednostki gospodarcze,
najczęściej rodzinne gospodarstwa wiejskie. Na tych terenach, gdzie ludzie żyją i włodarzą na własnej ziemi jako podstawowym środku produkcji, pisano wiele w zakresie nauk
humanistyczno-społecznych, m.in. historii, etnologii, socjologii, ekonomii. Mało natomiast można znaleźć opracowań z zakresu społecznej nauki Kościoła, które dotyczyłyby
ważkich zagadnień wsi i rolnictwa, jakie można byłoby uzupełniać cennymi i zarazem
mało znanymi treściami oraz spostrzeżeniami praktycznymi. Może powodem tego stanu
rzeczy było krótkie - bowiem sięgające kilku dekad - zainteresowanie tej nauki kwestiami
agrarnymi. Być może, iż wielowiekową kulturę i obyczajowość społeczności rolniczych
przenikała samorzutnie, jakby od wewnątrz, powszechna zwyczajowość wraz z towarzyszącą ludową religijnością, które były bezdyskusyjnie oczywiste. Epoka zainteresowania
ze strony społecznej nauki Kościoła kwestiami wsi i rolnictwa datuje się na dobre od
encykliki Jana XXIII Mater et magistra, chociaż pewne wątki kwestii rolnych znaleźć już
można w sławetnej encyklice Leona XIII Rerum novarum. Sprawy agrarne kontynuował
Paweł VI w encyklice Populorum progressio, co stanowiło grunt do dalszego podejmowania i znaczącego rozwinięcia ich problematyki przez Jana Pawła II.
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Interesującym tematem byłoby prześledzenie tejże wykładni Świętego, na której uwagę skupiał podczas licznych pielgrzymek w postaci katechez, homilii, rekolekcji, nawet
osobistych nawiedzin wsi i rodzin rolników. W nauczaniu tym pojawia się wiele ważkich
wątków teoretycznych i momentów pasterskiej posługi, które składają się na papieskie
przedsięwzięcia w ramach szerszej akcji ewangelizacyjnej wobec współczesnych chrześcijan. Zresztą problemy te żywo interesowały Papieża jeszcze na długo przed posługą
piotrową, bowiem formowały Jego osobowość podczas duszpasterskiej misji w archidiecezji krakowskiej. Znane są turystyczno-rekreacyjne wojaże Karola Wojtyły po ziemi
ojczystej, poświęcane ludziom wsi akcje duszpastersko-apostolskie, które współorganizował i uczestniczył osobiście w nich wraz z osobami świeckimi oraz ich gremiami.
Wgląd w społeczną-kościelną historię problemu
Po raz pierwszy Leon XIII podjął w encyklice Rerum novarum problemy szerokich
mas robotniczych, jakie zaczęły wyłaniać się w rzeczywistości wczesnego kapitalizmu
Europy Zachodniej. W dokumencie napomknął także o kwestii godności i wartości ludzi
pracujących w gospodarstwach wiejskich, doceniając ich ciężki trud, który bywał dotąd niezauważany a zasługiwał na szacunek. Jeśli zachodziła potrzeba - wskazywał też
na potrzebę wsparcia tych środowisk ze strony szerszych społeczności i państwa. Obok
wielu zawodów, które zaczęły kształtować się w nowej przestrzeni epoki industrialnej,
umiejscowił Papież na równi z zajęciami przemysłowymi starodawny zawód pracy na
roli, prawa i rangę ludzi ze środowisk wiejskich. Tą główną tezę, która dotyczyła wartości pracy na roli i godności trudu rolnika, rozwinął o istotne wątki Pius XI w dwóch
podstawowych tematach. W pierwszym - głosił o nakazie sprawiedliwości i miłości jako
prawami życia społecznego, którymi należy kierować się we wszelkich poczynaniach
gospodarczych człowieka wraz - z ważkim i dotąd mało docenianym sektorem rolnym.
W drugim - zwrócił uwagę na potrzebę wprowadzania takiego porządku prawnego, kiedy
pracujący w różnych dziedzinach gospodarki ludzie mogliby odpowiednio korygować
własne wytwory produkcji i dochody z powszechnymi zapotrzebowaniami społecznymi.
Taka korelacja przynosiłaby pożytek dobru wspólnemu całego społeczeństwa, a nie tylko
jednostronnie partykularnym interesom.
U Jana XXIII w encyklice Mater et magistra spotkać można bardziej szersze spojrzenie na pracę rolnika. Jest to działalność mającą wielką godność i wartość z tego względu,
iż wytwarzanie i zaspokajanie powszechnych potrzeb człowieka wymaga wiele mozołu i poświęcenia, jaki może niejednokrotnie paraliżować uwarunkowania klimatyczne,
nieurodzaje, kataklizmy, pomory, także różne koniunktury rynkowe lub niesprawiedliwa
dystrybucja produktów. Zwraca Papież w Encyklice uwagę na rys posłanniczy tegoż zawodu jako otrzymany od Boga, czyniący wykonujących tę misję współpracownikami
w celowo niedokończonym przez Stwórcę dziele (1). W związku faktem partycypacji
rodzaju ludzkiego w dziele stworzenia od samego początku, ubolewał Papież nad tym,
iż pracownicy na Bożej roli nie partycypują na równi z innymi sektorami gospodarki.
Przysługujący im dotychczasowy status znaczył niesprawiedliwość społeczną, bowiem
byli rolnicy w porównaniu z innymi zawodami przemysłowymi zaniedbani oraz lekceważeni. Oczywistym jest, że ich wielki trud leży u podstaw wszelkiej pomyślności ludzkiej
działalności, bowiem bez wyprodukowanych przez rolników pokarmów niewiele można
dokonać (2). W tym też celu sformułował Jan XXIII kilka generalnych pouczeń. Przede
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wszystkim wieś i rolnicy potrzebują: wsparcia dla swoich wciąż zaniedbanych domostw
i gospodarstw w postaci urządzeń użyteczności publicznej; doinwestowania oraz możliwości wyposażenia w niezbędny sprzęt techniczny, który udogodni ich prace na roli
oraz usprawni produkcję rolno-zwierzęcą; stosownych zmian w prawie rolnym i polityce
gospodarczej państwa, które znacząco ułatwią wydajność pracy na roli i w gospodarstwie rolno-domowym (3); stwarzania bazy-zaplecza społecznego w ogóle, zwłaszcza
- na terenach wiejskich w postaci infrastrukturalnych stowarzyszeń, organizacji i różnego
typu związków, m. in. techniczno-ekonomicznych, kulturowych, edukacyjnych..., które ukształtują tamtejsze warunki życia „bardziej ludzkimi”, w standardach swych zbliżonych do wymogów industrialno-urbanizacyjnych współczesności; uatrakcyjniania
i wzmacniania więzi społecznych w rodzinnych gospodarstwach oraz w środowiskach
wiejskich w tym celu, aby były bardziej trwałe, dawały radość, motywowały i wspierały
ludzi młodych do pozostawania na wsi oraz gospodarkach rolnych na przyszłość; co za
tym idzie - przywracania lub uruchomiania na terenach wiejskich szeregu sprawdzonych
oraz stosownych do potrzeb chwili przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych, szkoleń innowatorskich, możliwości podwyższania przez rolników własnych kwalifikacji zawodowych oraz osobistych zainteresowań i potrzeb duchowych; odpowiedniej i zarazem
skutecznej pomocy specjalistycznej do wykonywania zawodu, możliwości kształtowania
branżowych stowarzyszeń i zrzeszeń zawodowych, które umożliwią udział braci rolniczej w życiu publicznym, kulturalnym, administracyjno-politycznym. Pozostaje wciąż w
dotychczasowej tradycji i kulturze wiele ważkich przesłanek ku temu, aby - na nowych
już zasadach - ludzie na wsi czuli się świadomymi kreatorami i przodownikami rozwoju
gospodarczego, wzrostu kultury duchowej i agrarnej oraz postępu społecznego. Naprzeciw temu powinny wychodzić ze strony społeczeństwa i państwa liczne inicjatywy społeczno-kulturowe. Niezbywalną w tym dziele rolę mogą odegrać znane wsi od wieków:
tradycja kulturowa, wiara religijna, duszpasterstwo parafialne i wspierane przez państwo
lokalne stowarzyszenia i samorządy oraz gospodarcze kooperatywy (4).
Z kolei Paweł VI w encyklice Populorum progressio podjął kwestie własności i prawa
do ziemi jako dobra wspólnego ludzkości w celu dostarczania środków do życia i narzędzi rozwoju. Dlatego każdy człowiek ma prawo do jej posiadania, zaś poprzez każdą
pracę, m. in. na roli, winien doskonalić siebie i jako współpracownik samego Stwórcy odciskać własne znamię duchowe. Powinien poprzez otrzymane narzędzia i środki wykańczać oraz doskonalić dzieło przez Boga rozpoczęte. Praca rolnika jest kontynuacją dzieła
stwórczego, jaką urzeczywistnia się od wieków - ale zgodnie z zamiarem Bożym - w
wielu inicjatywach indywidualnych bądź w formach zorganizowanych wspólnot, spółek,
organizacji, korporacji rolnych, itd. (5).
Nauczanie Świętego dotyczące wsi i rolnictwa
Wątek biblijno-teologiczny
Prawdą Biblii jest powierzenie przez Boga ziemi jako daru, obwarowanego zastrzeżeniem, aby człowiek nie zakwestionował, iż jest to tylko jego dobro i może z nim robić
wedle własnego upodobania. Stwórca powierzył mężczyźnie i kobiecie panowanie nad
ziemią i nad całym na niej żywym dobytkiem, z fundamentalnym zastrzeżeniem, aby
ludzie zaludniali ją i zagospodarowywali zgodnie z zamiarem Stwórcy, tj. na <Boży obraz i podobieństwo>. Posłuszeństwo Bożym prawom, w tym podporządkowaniu całego
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porządku stworzenia, stanowi biblijną gwarancję urzeczywistniania ładu Bożego w świecie, który zapewnia człowiekowi - bez żadnych obaw odstępstwa grzechowego - doskonalenie siebie i całego ludzkiego rodzaju. Co wymownie podkreślił Święty w encyklice
Laborem exercens - mądre dokańczanie, tzn. wedle Bożego zamysłu, dzieła stwórczego,
stanowi głęboko wpisaną prawdę, iż człowiek poprzez swoje włodarzenie na Bożym areale uczestniczy w procesie samego Stwórcy. Jako Jego współuczestnik i dzierżawca dóbr,
dalej pomnaża je i dopełnia na miarę swoich możliwości (6). Stąd tak istotne, bowiem oddające setno sprawy w powierzonym przez Boga człowiekowi dziele, stanowią terminy
„panowanie” i „uprawianie” ziemi, które - zdaniem Papieża - są zasadą do przestrzegania
przez ludzi, którzy rozporządzają tym Darem, tj. przez sprawujących władzę publiczną, techników, pracowników, przedsiębiorców, dystrybutorów, itd. Dlatego winno to być
włodarzenie pełne szacunku i oddania czyli rozsądne i pełnione z miłością, a nie niszczące stwórcze Dobra. Ponieważ wprowadzenie człowieka w porządek włodarzenia jest
jednocześnie wprowadzeniem w ład obdarowania, stąd przestrzega Bóg przed grzechem
dewastowania przez niego dzieła natury i sprowadzania do doraźnego i egoistycznego
użycia. Ma być człowiek w sprawowaniu tej opieki roztropnym i zarazem szlachetnym
panem oraz stróżem-dzierżawcą i zarazem ekologiem ziemi, gdyż Bóg z pewnością zażąda od niego w przyszłości rozliczenia się co do joty z tegoż włodarstwa. Mądre i planowe
pomnażanie plonów natury jest istotą powołania, moralnym obowiązkiem rolnika. Posłanie takie, jako jedna z pierwszych postaci zorganizowanej działalności człowieka, która
odsyła wprost do korzeni biblijnych i najwymowniej uosabia postawione ludziom przez
Stwórcę zadanie, przywoływał Papież w wielu wypowiedziach jako istotę powołania rolnika. Zdaniem Papieża - praca rolnika jest w tak bezpośrednim kontakcie z przyrodą
realizacją misji człowieka, szansą doskonalenia jego ciała i ducha, godnego życia, odkrywania uniwersalnych i religijnych wartości oraz tworzenia wszelkiej kultury (7).
Wiele jest w Biblii fragmentów na potwierdzenie rangi i wartości ziemi oraz pracy rolnika. Występuje tam mowa o „karmicielce”, która: wymaga odpowiedzialnego, rozsądnego i innowacyjnego gospodarowania; jako dar od Boga domaga się plonów zwielokrotnionych po to, aby Stwórca mógł błogosławić dzierżawcy poprzez jego dobre działanie;
postępowania wedle Jego zamysłu, jakie wtedy może przynosić rzeczywisty rozwój ludzkiego rodzaju, stawać się wielkim błogosławieństwem po wszech czasy, w przeciwnym
wypadku zagrozi i ześle wielkie niebezpieczeństwo, które nazwie Święty „cywilizacją
śmierci”; zapraszając do niesienia dobra i zarazem odkrywania nieprzeczuwanych horyzontów samego Boga wszechmocnego, stanie się dla innych działalności gospodarczych
wzorcem ludzi Bożych, bogactwem cnót i znakiem mądrości, których tylko głupiec nie
dostrzeże lub je „zakopie” (8).
Wykład społeczny Świętego
Ważniejsze kwestie wiejskie. W nauczaniu społecznym Papieża zwraca uwagę podkreślanie wartości i godności każdej pracy ludzkiej, zwłaszcza trudu na roli, gdzie człowiek - w sposób bardzo wymowny - otrzymaną w darze od Boga ziemię czyni sobie
poddaną i potwierdza swoje panowanie w widzialnym świecie. Konsekwencją tegoż nakazu jest uczestniczenie rolników na sposób widzialny i duchowy, poprzez bezpośrednią
współpracę z Bogiem-Stwórcą oraz służenie bliźnim, w kształtowaniu ziemskiej rzeczywistości. Powinno im ono przynosić udoskonalanie ciała i ducha, pozwalać godnie żyć,
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odkrywać wartości moralne i tworzyć kulturę. Praca ta nabiera kultowego znaczenia, bowiem daje chleb doczesny, co w symbolu Chleba Eucharystycznego jest zadatkiem życia
wiecznego. Przez to religijne odniesienie cały rolniczy wysiłek „wkracza” w wieczność.
Z tej Bożej prawdy czerpie Papież treści o wyjątkowej wartości pracy na ziemi, którą jest
ścisły związek z naturą jako dziełem i zarazem darem Boga oraz - twórczej przemiany w
człowieku, w jakiej współuczestniczy. Stąd wynika ranga pracy rolnika, która w swoich
żywicielskich „owocach” rozlewa się szeroko na wiejskie rodziny, a potem - na szersze
społeczności. Z tego tytułu pracujący na ziemi ludzie i całe ich środowiska wymagają wsparcia, aby tą pracę uczynić lżejszą, szanowaną, godną miana człowieka. Dlatego
trzeba szerszego zrozumienia i pomocy ludziom wsi w tym tylko celu, aby sami zaznając
szacunku mogli godnie świadczyć dobra bliźnim oraz doświadczać stałej satysfakcji odwzajemnienia. Taka relacja przyniesie im osobistą radość w postaci awansu społecznego
oraz szansę uczestniczenia w ogólnoludzkiej kulturze. Wszelka dyskryminacja lub obojętność społeczna nie przysporzy nikomu pożytku, zwłaszcza nie pozwoli na właściwy
wkład w dobro wspólne rolnikom, ich rodzinom oraz całemu wiejskiemu środowisku (9).
Wkład Świętego na temat wsi i rolnictwa streścić można w trzech następujących sformułowaniach. /1/ Na problematykę pracy rolnika spogląda Papież poprzez pryzmat kluczowych dylematów współczesności, którymi są głód, bezrobocie i ubóstwo. W encyklikach poruszających tematy gospodarcze oraz w przemówieniach wygłaszanych podczas
swoich pielgrzymek po świecie Papież sięga do podstawowych zasad sprawiedliwości
i miłości społecznej, których urzeczywistnianie wywodzi się z pierwszej ze wszystkich
gospodarek, tj. pracy rolniczej i jej godności oraz praw, jakie czerpie wprost z biblijnego
wykładu na <wzór i podobieństwo Boże>. Współczesność nosząca znamiona „cywilizacji śmierci” dotyka zwłaszcza rolnika, powoduje widoczne zagrożenie jego godności i
podstawowego prawa do życia. Zapobiec temu źródłu zagrożenia może tylko ludzka solidarność, wzajemny szacunek i pomoc. Co podkreśla Papież w swoich dokumentach, brak
ich w życiu społecznym zrodzi jeszcze wiele groźniejszych schorzeń tkanki społecznej w
postaci: wyzysku, porzucania rodzinnych gospodarstw, degradacji środowiska, ściągania
jeszcze większej pogardy do pracy i ludzi wsi. Należałoby na czas i wszelkimi zapobiegającymi tej sytuacji dziełami przeciwstawiać się. Stąd konieczność troski społeczeństwa
i państwa wobec wsi przejawiająca się w: podejmowaniu szczególnej opieki w formie
różnych inicjatyw społeczno-gospodarczych; zadośćuczynieniu niedoinwestowaniu rolnictwa przez odpowiednie przedsięwzięcia techniczne oraz nowoczesne metody produkcji rolnej; tworzeniu niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych, m. in. drogowych, handlowych, budowlanych, modernizacyjnych…; organizowaniu akcji edukacyjno-kulturalnych, które dowartościują morale rolników i poprawią warunki egzystencji na wsi (10).
/2/ Istotną kwestią dotykającą wprost życia pracy rolnika stanowi odpowiednio rozumiany oraz stosowany postęp, w którym należałoby dać bezsprzecznie priorytet nie technice, lecz etyce. Postulat ten mieści się w ramach głoszonej przez Papieża <cywilizacji
miłości>, dla której przestrzeń stanowiłyby społeczności wiejskie. W ugruntowywaniu
tegoż priorytetu niewątpliwie pozytywny katalizator, który ułatwi życie i pracę rolnika,
posiadałyby okalające je, następujące czynniki zewnętrzne: odpowiednio prowadzona
polityka podatkowa i kredytowa państwa; przychylny system ubezpieczeń społecznych;
planowe zagospodarowanie zbytu produktami rolno-spożywczymi; tworzenie optymalnej
struktury gospodarstw domowych wraz z całym zapleczem socjalnym i usługowym umoż-
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liwiającym godziwe warunki życia i pracy na ziemi. Brak tych czynników wytworzyło
przez lata niesprawiedliwe struktury gospodarcze, dyskryminowało warunki egzystencji
i pracy, co w efekcie jeszcze bardziej pogłębiło podziały społeczne, wzmogło pauperyzację poszczególnych środowisk lub nawet regionów, upośledziło awans ekonomiczny, kulturowy, edukacyjny, polityczny…. Wszystko to stanowiło sprzyjający grunt dla rozrostu
<struktur grzechu>, w których rozpanoszyły się prywatne interesy, pycha i egoizm. Przed
czym przestrzegał Święty - ukształtowały się wówczas warunki podatne do tworzenia
klimatu niezdrowej konkurencji i partykularnych układów, w jakich panowali silniejsi,
szerzyła się niesprawiedliwość oraz apatia ogółu społeczeństwa. Z tego względu zwracał
się Papież do państwa jako gwaranta dobra wspólnego, które winno: tworzyć i stosować
sprawiedliwe ustawodawstwo; stać na straży zapewniania godziwego wynagrodzenia za
pracę; tworzyć klimat do harmonijnego rozwoju wszelkich sektorów gospodarki i ekonomii, także rolnej; rozwijać całą infrastrukturę życia wiejskiego i produkcji rolnej, która
niwelowałaby skutecznie dysproporcje wobec środowisk miejskich; wzmagać akcjami
kulturowo-edukacyjnymi ich tożsamość i godność. Wiele istnieje dziś na wsi dylematów,
które kształtują szereg dysproporcji bytowych, społeczno-gospodarczych nierówności,
dyskryminacji prawnych i kulturowych. Są to przyczyny masowej niechęci do pracy na
ziemi i ucieczki ludności wsi do miast, zwłaszcza młodych. Taka sytuacja od dekad stworzyła wiele napięć społecznych, zachwiała rynkiem gospodarki rolnej na korzyść zagranicy i importu, wytworzyła rażące dysproporcje w stopie życia i w awansie cywilizacyjnym
rolników, w sumie - niebezpiecznie wyludniła te środowiska i uczyniła niekonkurencyjnym polskie rolnictwo (11).
/3/ W związku z powyższym należałoby zwrócić szczególną uwagę na zastosowanie
wobec rolnictwa priorytetów w postaci społecznych zasad: solidarności, pomocniczości,
personalizmu i dobra wspólnego, słowem - istotnej dla rozwoju i wspólnej dla ludzi < gramatyki etycznej>. Te kluczowe dla kształtowania <cywilizacji miłości> zasady mają decydujące znaczenie dla rozwoju rolnictwa i przyszłości środowisk lokalnych. Jeśli znajdą
się w zestawie przewodnich do rozwiązania ze strony państwa spraw to uchronią tereny
wiejskie od niebezpiecznych dysproporcji gospodarczych i od szkodliwych napięć społecznych w ogóle; ich eliminacja stwarzałaby podstawy do rozwoju dobra wspólnego oraz
wzmocniła jakości więzi społecznych w całym kraju. Przede wszystkim - powstałby realny
skok jakościowy pomiędzy starym stylem gospodarowania a obecną działalnością rolnika,
który niwelując ową dyslokację ukształtowałby < społeczną gospodarkę rynkową>. Święty
wyrażał o jej modelu pozytywną opinię, w której korzeniem jest wolność osoby wraz z obowiązkiem odpowiedzialnego z niej korzystania. Jednocześnie dodał: trzeba tu podkreślić
specyficzne różnice pomiędzy tendencjami współczesnego społeczeństwa, a tendencjami
występującymi w społeczeństwie przeszłości nawet niedawnej. Niegdyś decydującym czynnikiem produkcji była ziemia, a później kapitał jako wyposażenie w maszyny i dobra służące
jako narzędzie, dziś zaś czynnikiem decydującym w coraz większym stopniu jest sam człowiek, to jest jego zdolności poznawcze, wyrażające się w przygotowaniu naukowym, zdolności do uczestniczenia w solidarnej organizacji, umiejętności wyczuwania i zaspokajania
potrzeb innych ludzi (12). Stwierdzenie to zdaje się kapitalnie pasować do wspomnianej
<wspólnej gramatyki etycznej> wobec rolnictwa i wsi, w którym zawiera się idea nowej
ekonomii, daleka od deterministycznej i mechanistycznej koncepcji praw gospodarowania.
Jednak wymaga ona wielkiej odpowiedzialności osobistej i społecznej, na poziomie lokal-
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nym i międzynarodowym, co z kolei przekłada się konkretnie na: nową solidarność pracy,
współuczestniczącą inicjatywę w gospodarowaniu, wolność człowieka i odpowiedzialność.
Warunkiem powstawania tegoż ładu gospodarczego z zastosowaniem zasad solidarności i pomocniczości, a określanego w nauce Kościoła < społeczną gospodarką rynkową>,
powinno być takie wspieranie rolników ich rodzin przez państwo, Kościół i instancje
publiczne - z zastosowaniem zasad solidarności i pomocniczości - aby poczuli się rozumno-wolitywnymi osobami z nadprzyrodzoną godnością i świadomością współuczestnictwa w stwórczym planie samego Boga. Nic dziwnego, iż Święty natarczywie eksponował podczas swych pielgrzymek w różnych zakątkach świata „teologię pracy na ziemi”.
Słowa z Księgi Rodzaju 1, 28 to nic innego, jak służba człowieka innym oraz jego samorozwój. Rozwoju osoby w wolnym i odpowiedzialnym działaniu nie da się rozłączyć z
jej własnym doskonaleniem i uświęceniem - i o tym muszą wszyscy pamiętać w pomocy
opartej na zasadach społecznych Kościoła w ramach < gramatyki etycznej> (13).
Prawa i zobowiązania rolników. Oddzielny rozdział szczególnej troski Papieża o kondycję i losy wsi stanowi lista praw. Głównie dotyczy ona zagrożonego - w unifikującej
się globalnej rzeczywistości - prawa do zachowania tożsamości i odrębności społeczno-kulturowej mieszkańców społeczności lokalnych, ich obyczajowości i duchowości,
jakie od wieków kształtowała fundamentalna dla ludzi wartość ziemi oraz praca w środowisku przyrodniczym. Nie można tego podstawowego prawa własności i środka produkcji wszelkich dóbr konsumpcji podważać ani niszczyć przez alternatywne, z reguły
niezgodne z porządkiem Stwórcy, m. in. kolektywne ideologie oraz systemy gospodarki
i pozarodzinnej kultury, niesprawiedliwe style zarządzania, najczęściej mierzone ekonomiczną efektywnością, sposoby hodowli roślinno-zwierzęcej. Szczególnie niebezpieczne
jest zastępowania bogatej spuścizny obyczajowo-religijnej wsi współczesnymi, wykorzeniającymi rdzennych mieszkańców z ich „mateczników życia i pracy”, praktykami. Te
pozbawione etosu chrześcijańskiego reguły przenikają materialistyczno-konsumpcyjne
treści oraz style życia i gospodarowania. Niepodważalną zasadą naturalnych uprawnień
do godziwego życia i pracy jest prawo rolnika do szacunku i rozwoju (14).
Z prawem do godnego bytowania wiąże się niepodważalne uprawnienie każdego człowieka do własności, w tym - do niezagrożonego posiadania ziemi i produktów z niej
wytworzonych, z którymi może dzielić się z innymi w ramach sprawiedliwości społecznej i zasad zdrowej gospodarności. Także w interesie dobra wspólnego oraz zabezpieczenia własnych praw winni rolnicy zrzeszać się, tworzyć sieć samorządności w postaci
związków zawodowych i gospodarczych jako gwarantów niezależności i ochrony przed
wszelką niesprawiedliwością, tj. wyzyskiem różnych grup interesów, pozbawianiem się
decydowania o sobie i zabezpieczeń prawno-socjalnych (15).
Z prawami nierozłączne są zobowiązania rolników. Papież wymienia m. in. podtrzymywanie życia na ziemi, tj. troskliwość o jej zagospodarowanie i jakość produktów
roślinno-zwierzęcych, rozwijanie samego siebie, kulturę duchową i wiarę w rodzinie,
szerzenie <cywilizacji życia i miłości> w swoim gospodarstwie i społeczności, propagowanie - rozumianego w duchu chrześcijańskim - ekologicznego etosu wobec wszelkiego
stworzenia i ludzkiej wspólnoty. Jako kontynuator Bożego dzieła ma rolnik działać odpowiedzialnie czyli mądrze i szlachetnie, co przekłada się konkretnie na podnoszenie
wartości ziemi poprzez odpowiednie jej zagospodarowanie, a tym samym - zawodowe

29

ARTICLES
rozwijanie swoich rolniczych kwalifikacji rolniczych wraz z praktycznymi umiejętnościami oraz doskonaleniem się w człowieczeństwie w sferze intelektualnej, kulturowej
moralno-duchowej. Codzienne warunki i mozoły życia rolniczego nie powinny być przeszkodą na drodze doskonalenia jego profesjonalizmu zawodowego, a tym bardziej - czynienia postępu w człowieczeństwie i postawie chrześcijanina. Jest najbardziej błędnym
przekonaniem, jakoby taki postęp był niemożliwy, a to z racji na fakt, że szczytną działalność w dziele stwórczym samego Boga powinna przenikać żywa wiara i moralność. Musi
więc rolnik troszczy się stale na co dzień o własną sylwetkę religijno-moralną z tytułu:
usilnego obowiązku, który wynika z godności bycia włodarzem na „Pańskiej winnicy”;
wierności wartościom, jakim ma służyć i rozwijać dzięki praktykowaniu wiary i służeniu
Bogu; miłości do ziemi i współbraci jako podwaliny pod zdrowe i harmonijnie rozwijające się społeczeństwo; świadomym uczestnictwie na swój sposób w ewangelizacyjnym
dziele na rzecz <cywilizacji miłości>. Jak podkreślał Papież, wewnętrzna struktura tejże
odpowiedzialnej troski będzie zawierać w sobie poczwórny prymat: osoby przed rzeczą,
etyki przed techniką, „bardziej być” aniżeli „więcej mieć”, miłosierdzia ponad sprawiedliwością. W świetle tych priorytetów praca rolnika winna być otrzymanym od Boga
posłannictwem, która prowadzi świat ludzki ku Nowej Ziemi (16).
Kwestią, która wynika z deprawacji pierwszego zobowiązania jest obecnie - w ocenie
Papieża - stale narastający kryzys ekologiczny, zarówno przyrody i człowieka, który wynika z ogólnego kryzysu wiary i moralności. Stąd paląca potrzeba kształtowania postawy
odpowiedzialności ekologicznej pojmowanej jako służby środowisku naturalnemu i zarazem dobru człowieka. Dająca wszelki pokarm praca rolnika na ziemi winna rozwijać
go duchowo i moralnie. Oto kilka tez papieskich, które podkreślają ekologiczną kwestię.
1/ Przede wszystkim - jest człowiek powołany do panowania nad ziemią mądrze i z miłością; powinien zatem zarządzać naturą jako darem Boga roztropnie i z szacunkiem, a
nie niszczyć jej. Ma to być: obcowanie z przyrodą na zasadzie pana i zarazem stróża,
gospodarne i jednocześnie etyczne; zarazem przynoszące obopólny pożytek, sobie i społeczeństwu, dające plony i godne bytowanie dla całej ludzkości. Jest to zatem wielkie i
szlachetne, religijno-moralne zobowiązanie rolnika (17). 2/ Ziemia to środek podtrzymujący życie. Jako dar wymaga gospodarki odpowiedzialnej, jaką cechuje talent, umiejętności i ofiarna praca człowieka. Stąd produkty żywnościowe, roślinne i zwierzęce,
muszą być zdrowe, tj. zapewniać konsumentom bezpieczeństwo. Nie mogą powodować
zagrożeń zdrowia i życia, tj. być nadmiernie i niewłaściwie nawożone lub opryskiwane, genetycznie modyfikowane, produkowane najtaniej wedle ekonomiczno-handlowych
praw zbytu, itp. Zła żywność tworzy źródło licznych chorób u milionów ludzi, którzy
spożywają ją przez szeroko reklamowaną sieć supermarketów lub w Internecie (18). 3/
Podstawą chrześcijańskiej ekologii jest szacunek i godność dla pracy rolnika, jaką ukazał
sam Chrystus. Jest w Ewangeliach wiele pouczających przypowieści, które przyrównują
Królestwo Boże i życie wieczne do dobrych siewców, prawych zarządców winnic, gospodarnych dzierżawców i zapobiegliwych robotników Pańskiej roli, itd. (19). 4/ W najbliższym kontakcie z przyroda, żywym na co dzień „ekologiem”, pozostaje rolnik, który
pracuje na łanach natury, stosując się do zwykłego następstwa pór roku. Tylko rolnik
najwymowniej doświadcza, czuje i realizuje porządek swego życia wedle rytmów przyrody. Tym samym najintymniej obcuje ze światem Bożym w trojakim wymiarze: mineralnym, roślinnym i zwierzęcym. Posiada wyjątkową sposobność podziwiania dzieła na-
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tury Stwórcy. Z jej piękna, nadzwyczajnego porządku zakodowanego w przyrodniczym
arcydziele stworzenia, może czerpać wiele mądrości, odszyfrowywać zamysły Stwórcy,
a tym samym pozyskiwać wyjątkowy zmysł wiary i rozwijać postawę wdzięczności za
wszystko dobro, które w naturze dostrzega i otrzymuje. Stąd zaufanie Papieża pokładane w rolniczej braci jako największych szermierzach chrześcijańskiego ekologizmu.
Poprzez bezpośrednie obcowanie i doświadczanie przyrody w trudach pracy stają się oni
najlepszymi jego heroldami. To z nieba pochodzi deszcz, wiatr i słońce, które pojawiają
się niezależnie od rolnika. Rolnik robi wszystko, aby jego wysiewy dawały plony, lecz
Bóg sprawia ich wzrost jako Źródło życia. Nawet klęski żywiołowe, susze, grady, tajfuny
i powodzie mówią rolnikowi o zależności od Boga. Tym samym rolnik, jak nikt inny,
znajduje się w samym centrum wydarzeń i tajemnic Stwórcy. Tylko on może rekapitulować swój świat pracy do chwały, a przez to wchodzić w aurę mistyki wiary, która leży u
źródeł chrześcijańskiej ekologii Jana Pawła II (20).
Otwartą kwestią, która dotyka mocno zagrożeń rolnictwa w sferze zobowiązań moralno-religijnych, jest często pomijana - szczególnie przy dzisiejszym nadmiernym eksploatowaniu zasobów, chemizacji i genetycznej manipulacji produktami roślinno-zwierzęcymi - racja do takiej ochrony ziemi, aby służyła z powodzeniem następnym pokoleniom.
Nie można ziemi w sposób pazerny i gwałtowny doprowadzać do stanu, iż stanie się
w krótkim czasie bezpłodna, nieużyteczna i zatruta. Sprawa dotyczy całego ekosystemu, jakości i ilości stosowanych w określonym czasie nawozów, zbytnio osuszających
lub zabagniających duże połacie pól i łąk nieprzemyślanych melioracji, niewłaściwego
zadrzewiania urodzajnych gleb, eksperymentowania z tzw. GMO, itp. Do tych „przedmiotowych” zagrożeń dołącza się m. in.: wielki exodus ludności wiejskiej do miast oraz
brak młodych następców i małżeństw do prowadzenia gospodarstw rolnych; przestarzałe
metody kultywacji i przechowywania zbiorów - zbóż, owoców i warzyw; zła polityka
społeczno-ekonomiczna państwa wobec społeczności lokalnych, które kształtują nierówności i dyskryminują niektóre kategorie ludności, np. z małych i niepełnych gospodarstw,
oddalonych od dróg publicznych wiosek lub domostw; szkodliwa kolektywizacja nieruchomości rolnych i podupadłych gospodarstw domowych; nieprzyjazne wsi ustawodawstwo, jakie podważa własność prywatną oraz możliwości produkcji i zbytu płodów
rolnych, m. in. poprzez: brak dotacji, punktów skupu towarów oraz dystrybucji maszyn i
usług technicznych, słaby dostęp do kredytów inwestycyjnych, niewystarczający system
stałych kontraktacji, zbytnio rozbudowana sieć nieuczciwego pośrednictwa, praktykowanie niskich i niekontrolowanych cen produktów rolnych itd. W interesie dobra wspólnego
winna być troska o rolnictwo w duchu sprawiedliwości społecznej i miłości. Byłaby to
inwestycja na całe przyszłe pokolenia, która eliminowałaby wszelkie problemy głodu
i napięć społecznych, w rezultacie - zachęcała młodych do pracy na roli oraz tworzyła
sprzyjające warunki do rozwoju wsi i rolnictwa. Jeśli rezerwy natury są nieogarnione
oraz można je jeszcze pomnażać przez mądrą organizację oraz zagospodarowanie zasobów ludzkich i przyrodniczych, to kształtowanie polityki wobec wsi i rolnictwa w duchu
priorytetów <cywilizacji miłości>, może okaże się najlepszą inwestycją społeczno-gospodarczą, bowiem czerpiąca moc z samego Boga (21).
Gwarantem zobowiązań moralnych rolników byłoby subsydiarne potraktowanie ich
przez państwo. Będzie dotyczyło to całej sfery produkcji gospodarstw rolnych, jakie zależą od czynników naturalnych oraz rozwijania ekonomicznej sfery rolnictwa wraz z wkła-
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dem w ludzkie zasoby rolnictwa, co zagwarantuje rozwój kultury agrarnej i duchowej
wsi. Wszędzie tam musi zaistnieć człowiek, nie podważana w niczym jego godność osobowa oraz wartość pracy na roli, w niczym nie zagrożona głodem, nędzą ekonomiczną
i duchowo-moralną, nieetyczna konsumpcja. W sferze subsydialności i solidarności wobec wsi oraz rolnictwa winny znaleźć się obok państwa różne stowarzyszenia i związki,
do udziału w których mają prawo także rolnicy. Trzeba więc dowartościować wspólne
inicjatywy związków rolniczych z pozarolniczymi, zwłaszcza - możliwości przeprowadzania stałych reform w celu: wzrostu dochodów rolników, poprawy warunków pracy i
szans ochrony interesów społeczności lokalnych, polepszania sytuacji prawnej, bytowej,
kulturowej i duchowej ich mieszkańców, słowem - zapewnienia szans rozwoju rolnictwa
wraz z moralno-duchowym wzrostem społeczności wiejskich. Symbioza tychże składników na pewno wzbogaci i ułatwi pracę oraz życie wiejskie o ludzkie wartości, które są
filarami bytu społecznego, czyli - o wielkoduszną przyjaźń, gotowość do dzielenia się,
solidarność z potrzebującymi, umiłowanie rodziny i ziemi, troskę o pokój. Bez rozwiązania powyższych kwestii, trudno oczekiwać polepszania status quo wsi i rolnictwa. Bez
tego frontu wsparcia życie i praca na roli okażą się w dalszym ciągu nieludzkie (22). Z
niniejszymi problemami stajemy bezpośrednio przed tematem dotyczącym kościelnego
wkładu, a konkretnie - papieskiego dzieła ewangelizacji wobec wsi i rolnictwa.
3. Papieskie dzieło ewangelizacji wobec wsi i rolnictwa
Jak zauważamy - nauczanie papieskie wskazuje wyraźnie na wyjątkową wartość pracy
rolnika oraz religijność mieszkańców wsi. Święty podkreślał stale konieczność poprawy warunków życia i pracy ludzi na wsi oraz - jej duchowo-religijnej kondycji. W tym
celu należałoby podążyć w Kościele za Jego sugestią, aby zachowując szacunek wobec
autonomii spraw doczesnych, podejmować takie działania, ażeby środowiska wiejskie pomimo wielu palących problemów - zyskiwały chrześcijańskie oblicze. Wraz z potrzebą
uświadamiania rolnikom zaistniałych dylematów, jawi się konieczność kształtowania w
nich sumień, szczególnie chrześcijańskiego etosu i wiary. Z tej racji powstała inicjatywa
powołania akcji ewangelizacyjnej, która stanowiłaby odpowiednią reakcję Kościoła na
problemy religijno-moralne, egzystencjalne i zawodowe ludzi wsi. W ocenie Papieża,
istnieją oczywiste powody do tworzenia i rozwijania działalności duszpastersko-apostolskiej na rzecz wsi i rolnictwa, która - w osądzie sytuacji społeczno-religijnej i warunków
bytowych panujących w tych środowiskach - leży w gestii lokalnych episkopatów. To
Kościoły lokalne mogą najlepiej rozeznawać konteksty socjologiczne tych środowisk i
zastosować doń adekwatne na obecną chwilę struktury formalno-organizacyjne oraz odpowiednie formy i metody ewangelizacji (23).
Podstawowe założenia i cele ewangelizacji
Odnosząc zainteresowanie do warunków wsi stwierdzić należy, iż rolnictwo w Polsce
stanowią w głównej mierze gospodarstwa rodzinne, które bazują na tradycji wielu pokoleń, z ugruntowaną - aczkolwiek wymagającą pogłębienia - ludową religijnością. Co wyrażał niejednokrotnie Papież, istnieje konieczność kształtowania bardziej wszechstronnej
formacji religijnej, której wtóruje potrzeba stworzenia stałego duszpasterstwa rolników.
Z tej racji zostało ono powołane 2 XII 1982 na Konferencji Plenarnej Episkopatu, którego
pierwszym przewodniczącym Komisji został bp Jan Gurda. W następnych miesiącach
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opracowano doń Statut, który zatwierdziła ostatecznie Konferencja Episkopatu w kwietniu roku 1985. Formalnie struktury ogólnopolskiego duszpasterstwa rolników zaczęły na
dobre funkcjonować, wraz z apostolatem świeckich - w złożonych okolicznościach społeczno-gospodarczego i politycznego kryzysu - dopiero w drugiej połowie lat osiemdziesiątych. Oceniając trudną sytuację Polski tych lat, postawiono sobie wówczas za główny
cel odrodzenie moralne ludności wsi i gospodarki domowej - zaś zgodnie z ideą nauki papieskiej - wzmocnienie nadszarpniętej mocno jej tożsamości i godności wraz - z potrzebą
większego zaangażowania tych środowisk w życie Kościoła i państwa. Szczególnie pod
kierownictwem bpa Romana Andrzejewskiego w duszpasterstwie tym zaczęto rozwijać
problematykę dotyczącą etycznej i religijnej misji rolnika. Rozpoczęto wówczas zwolna
rozbudowywać solidarnościowy front pomocy oraz współpracy duchownych ze świeckimi, który ukazywał - w odróżnieniu od kolektywnej, w sumie degradującej sektor rolniczy
polityki państwa - perspektywy wsi i rolnictwa. Wtedy też podjęto w sposób konsekwentny realizowanie postulatów papieskiej wykładni społecznej w posłudze katechetycznej,
kaznodziejskiej i pedagogizacji dorosłych. Zaczęto także od podstaw rekonstruować ducha wspólnotowego pośród rozbitych więzi w społecznościach lokalnych przez posługę
służebno - wspólnotową, opierając ją na żywotnych na wsi patriotyczno-religijnych wartościach wokół Boga i Ojczyzny. Na ich kanwie można było odbudowywać - na nowych
zasadach ekonomii - związki z dotychczas niedowartościowanym sektorem gospodarki
rolnej. Zwraca uwagę akcentowana w Statusie Duszpasterstwa Rolników miłość do człowieka i Ojczyzny, godność rolnika oraz wartość ziemi i pracy na roli, szacunek do bogatych tradycji i wiary ojców. W posłudze tej zostały także podkreślone, najczęściej nieznane szerszemu ogółowi, tezy społeczno-moralnej nauki Kościoła dotyczące: podnoszenia
statusu zawodu rolnika i potrzeby profesjonalizacji, zresztą zgodne z potrzebami społecznej gospodarki rynkowej; podejmowania nowych wyzwań i pomocowych innowacji
pracy na roli; troski o wyżywienie narodu wedle właściwszych wymogów ekonomii dóbr,
opartych na katolickiej < gramatyce etycznej> ; rozwijania zainteresowań rolników w
zakresie historii narodu, rolnictwa i Kościoła w Polsce; propagowania ogólnych zasad
i zaleceń społecznej nauki Papieża-Polaka; rozbudowywania więzi społecznych, ruchu
związkowego, stowarzyszeń kościelno-religijnych, pomocy charytatywnej, doradztwa
prawnego, gospodarczego, finansowo-kredytowego /np. w ostatnich latach dotacji ze
środków UE/, itp. Pozostaje ważki problem uwrażliwiania wszystkich na wagę mozołu pracy na ziemi, likwidowania dysproporcji pomiędzy miastem i wsią w życiu na co
dzień w: sieci handlowej, ilości obiektów kultu parafialnego, pracy wedle przemysłowej
organizacji, dostępu do arterii komunikacyjnych, dojazdów ludności do pracy w mieście
a dzieci i młodzieży wiejskiej do szkół, dostępu dorosłych do ośrodków kultury, w ogóle
- do typowych dla aglomeracji miejskich, przywilejów i dóbr (24).
Formy i metody ewangelizacji /duszpasterstwa/
Uwaga ogólna. Zwraca uwagę potrzeba zastosowania kilku form ewangelizacyjnych /
duszpastersko-apostolskich/, które - najogólniej mówiąc - podnoszą kondycję moralno-religijną społeczności wiejskich. Koncentrują się one wokół trzech nurtów pośrednictwa
zbawczego, zresztą pokrywającego się z eklezjo-genetycznym tryptykiem funkcji: misji
Słowa Bożego, czyli funkcji prorockiej; Kultu liturgicznego i sakramentów, tj. funkcji
kapłańskiej; posługi Miłości w Diakonii (25). Obok stosowanych wobec tych środowisk
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form i metod tzw. duszpasterstwa ogólnego zwanego masowym, należałoby podjąć zadania specjalne, które odnoszą się tylko do parafii wiejskich. Będą to profilowane pod
kątem warunków wiejskich i potrzeb rolników trzy główne postacie w: przepowiadaniu
Słowa Bożego - katechetyczne, biblijne i homilijne, które mają podnosić świadomość nt.
godności i wartości powołania rolnika jako włodarza dóbr Boga-Stwórcy; sprawowaniu
Kultu religijnego i sakramentów poprzez posługę sakramentalną i poza sakramentalną,
która wykorzystuje - do pogłębiania formacji duchowej i intelektualnej - różnego rodzaju, uświęcone tradycją i wiarą nabożeństwa ludowe, np. poświęcenia pól i płodów
ziemi, dożynki, odpusty, pielgrzymki, procesje, dni skupienia i rekolekcje, modlitwy i
nabożeństwa; Diakonii Miłości m. in. wobec nowych ugrupowań religijno-kościelnych,
ugruntowywania i rozwijania tradycyjnych posług chrześcijańskich w tychże środowiskach w postaciach charytatywnych, trzeźwościowych, stanowych, pielgrzymkowych,
apostolsko-misyjnych… oraz - nowopowstałych wraz z duchem czasu, które z racji na
swój znany i dość szeroki wpływ winny być upowszechniane w duszpasterstwie medialnym, turystyczno-pątniczym, ekologicznym, itp.
Idąc za papieską sugestią, wyodrębnione nurty ewangelizacyjne winny ukazywać: 1/
zadania przynależne posłudze nadzwyczajnej, które należałoby w nowej rzeczywistości kiedy na dobre upowszechniają się formalne i nieformalne struktury religijno-kościelne,
także w parafiach wiejskich - włączać w zwyczajny depozyt duszpasterstwa, zaś w sytuacji ewangelizacji zdezintegrowanych społeczności wiejskich, wspierać przez różnorakie
dzieła apostolskie typu integracyjno-uspołeczniającego; 2/ przedkładany do realizacji - w
różnych kontekstach parafii wiejskich - zakres takich służb, jakie stanowią - utrwalone
tradycją kościelną oraz wyodrębniające się w warunkach współczesnych - zadania główne /ściśle ewangelizacyjne, tj. duszpastersko-apostolskie/, bądź pomocnicze /czyli społeczno-edukacyjne/. Jednakże tematy te stanowią oddzielny do rozważań rozdział (26).
Konkretne propozycje. Z powyżej zaznaczonych racji, pożądanymi dla wzrostu moralno-religijnej kondycji ludności wiejskiej i profesjonalizacji zawodu rolnika wydają się
akcje edukacyjne w formie: szkoleń i kursów oraz referatów i wykładów, dyskusji, wymiany zdań i doświadczeń ze specjalistami, tworzenia tzw. kościelnych uniwersytetów
ludowych... W ramach rozbudowy sieci struktur tejże ewangelizacji powstało w Polsce
od połowy lat osiemdziesiątych około 200 takich placówek. Są to wszechnice rolnicze
propagujące w trzyletnich cyklach zajęcia w wymiarze 5-6 godzin tygodniowo, z reguły w dniach wolnych od pracy w czasie miesięcy dla prac polowych przestojowych
/od listopada do marca/. Od strony programowej przyjęły one trzy bloki tematyczne:
duszpastersko-informacyjny, humanistyczno-społeczny i oświatowo-zawodowy. Jeśli nie
zawsze na terenie parafii, to częściej - bowiem wedle lepszych możliwości - na szczeblu
dekanalno-diecezjalnym, niniejsze zajęcia mogą ubogacać prowadzone przez duchownych i świeckich co jakiś czas /poczynając nawet od cyklów co tygodniowych/ specjalne
ewangelizacje w formie: rekolekcji i dni skupień; okolicznościowych liturgii wraz z tzw.
„rolniczymi” nabożeństwami, katechezami, homiliami; specjalnymi wykładami biblijno-teologicznymi, pielgrzymkami, dożynkami; misjami wielkopostnymi i adwentowymi. Mogą je znacząco wspierać katolickie mass-media - prasa, radio, telewizja, Internet.
Wskazane postacie ewangelizacji są od strony organizacyjno-strukturalnej i formalnej /
programowo-treściowej, tj. religijno-duchowej, humanizacyjno-społecznej i edukacyjno-
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-rolniczej/ stale rozwijane i na cały kraj rozpowszechniane.
Zwracają uwagę funkcjonujące w ostatnich latach oraz stale rozwijające się w ewangelizacji wsi mass media, m. in. dzięki Radiu Maryja i Telewizji Trwam, wielu lokalnym
stacjom katolickim / Jasna Góra, Kielce, Siedlce, Włocławek…/. Wydatnie ułatwiają one
realizować jej programy w czterech pogłębiających religijność parafian wiejskich dymensjach: wiedzy na temat doktryny i etyki katolickiej; następnie - pogłębionego przeżywania praktyk liturgiczno-sakramentalnych; zwłaszcza - najbardziej trudnego i weryfikującego wiarę wymiaru moralno-wspólnotowego, m. in. w kształtowaniu postaw i
zachowań w kierunku dobra wspólnego. Dość istotną jest ostatnia dymensja religijności,
którą stara się rozwijać duszpasterstwo rolników, m. in.: przez różne akcje dobroczynne,
trzeźwości, katechizacyjno - pedagogizacyjne, stanowe, apostolat indywidualny i zorganizowany…; z kolei - edukację rolną, jaką upowszechniają w stosownych dla rolników
samokształceniach i pracy oświatowo-wychowawczej, tj. czytelnictwo, kluby zainteresowań i świetlice, oświata specjalna, propagowanie ludowej sztuki i kultury; następnie
- realizowane poprzez organizowanie życia społecznego dzieła humanizacyjne, które pielęgnują tradycję wsi i patriotyzm, integrują nadszarpnięte przemianami więzi społeczne;
na końcu - popularyzowanie wiedzy naukowej w organizowaniu odczytów i wykładów
przez znawców z zakresu przyrodoznawstwa, nauk rolnych i im pokrewnych.
Warto w ramach tej akcji medialnej wymienić powstałe dla wsi czasopisma katolickie,
m. in.: Tygodnik Rolników - Obserwator /1993/ ; propagujący duchowe i materialne dziedzictwo rolników miesięcznik Ziemia Rodzinna /1999/; Nasz Gościniec. Materiały duszpasterskie dla rolników /1983/, oraz wiele pomniejszych. Przełomowym wydarzeniem
było powołanie przez bpa Romana Andrzejewskiego w 1990 roku we Włocławku Wydawnictwa Duszpasterstwa Rolników, które do tej chwili wydało wiele cennych dla wsi,
promujących w duchu nauki społecznej Kościoła: pozycji książkowych i broszur, Kalendarzy dla Rolników, materiałów instruktażowych, informatorów, folderów, itd. (27).
Cenną inicjatywą ewangelizacyjną na rzecz wsi są corocznie organizowane - dziękczynne za plony - akcje dożynkowe, których ogólnopolskie centrum stanowi od 1982 roku
Jasna Góra, aczkolwiek dużą frekwencją cieszą się też Licheń, Kalwaria Zebrzydowska,
Gietrzwałd. Poprzedzają je spotkania i sympozja formacyjne na szczeblach wszystkich
diecezji, dekanatów i parafii w Polsce. Warto wspomnieć o związanych z dziękczynieniem za płody ziemi oraz kultywowanych: święceń pól, zbóż, zwierząt, odprawianych
w kaplicach modlitw oraz nabożeństw na wiosnę i w lecie. Zresztą zachowały się dotąd
niektóre piękne zwyczaje folklorystyczno-religijne roku liturgiczno - kościelnego, m. in.
adwentowego i bożonarodzeniowego, wielkopostnego i wielkanocnego, Bożego Ciała…,
coroczne uroczystości odpustowe, pątnicze, straży pożarnych, kół gospodyń, związków
hodowców…, które opisuje bogata rodzima literatura (28).
Podsumowanie
W nauczaniu Świętego można znaleźć na temat rolnictwa i wsi wiele cennych i wciąż
aktualnych - od strony poznawczej i zastosowań praktycznych - nauk. Odnoszą się one
nie tylko do samych mieszkańców tych środowisk, ale do społeczeństwa i państwa,
bowiem w interesie wszystkich leży ich pomyślność oraz integralny rozwój społeczno-gospodarczy i duchowy współczesnej Polski. Trudno sobie wyobrazić sprawę inaczej,
kiedy każde środowisko i zawód będą mierzyły dobro wspólne tylko własnymi party-
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kularnymi interesami. Wieś i rolnictwo tworzą w aktualnej społeczno-państwowej tkance konstytutywny element i rolę. Podobnie dostrzega problem społeczna nauka Świętego Jana Pawła II, która znacząco ubogaca całościowy ogląd kwestii wsi i rolnictwa o
niezbywalny, bowiem bezcenny „kapitał moralno-religijny”. Jest to unikatowy wykład
teologiczno-etyczny, który daje spojrzenie na zawód rolniczy jako na misję w stwórczo-zbawczym Planie Boga. Niepomiernie tym samym wzbogaca sferę profesjonalną
pracy rolnika, który nie stroniąc od najnowszych zdobyczy innowacyjno-technicznych i
ekologicznych, może pełniej ukazywać swoje walory jako Boże powołanie. Złotym środkiem rozwiązania zawodowej kwestii rolnika byłoby połączenie w jedną całość: <elementu moralno-religijnego> i <nowoczesnego profesjonalizmu>. Wówczas zaistniałby
kapitalny wzorzec <powołaniowy>, który przyciągałby uwagę ludzi innych zawodów,
a przy okazji - rzecz fundamentalnie ważna - przynosiłby rzeczywiste dobro wspólne
Polakom. Dla rozwiązania tej kwestii widzi Papież dwojako zorganizowaną akcję pomocową dla wsi i rolnictwa : od wewnątrz - poprzez różnorodne wspieranie świadomości,
poczucia godności i duchowości rolników oraz ludności wiejskiej w szeroko zakrojonej
działalności ewangelizacyjnej Kościoła /zob. P. 3/; od zewnątrz - przez objęcie nad wsią
możliwie kompleksowego, zaplanowanego długoterminowo wachlarza pomocy prawno-ekonomicznej, socjalno-technicznej, kulturowo-medialnej, edukacyjnej… ze strony
społeczeństwa i państwa. W ten sposób dałoby się usuwać istniejące dysproporcje i kompleksy ludzi ze wsi w stosunku do miast i zawodów przemysłowo-usługowych. Tym
samym powstałyby w środowiskach wiejskich warunki godne człowieka, natomiast zawód rolnika zacząłby przyciągając ludzi, zwłaszcza młodych; stawałby się szanowanym
i pożądanym społecznie <powołaniem>.
We wspomnianych kwestiach dotyczących rekapitulacji życia i pracy na wsi wypowiadał się Papież jednoznacznie i zdecydowanie. Może następować rzeczywiście ubogacająca wymiana wszelkich dóbr materialnych i duchowych pomiędzy tymi środowiskami,
bowiem - pomimo licznych dylematów i trudności - posiada wieś wiele cennego i pięknego do zaoferowania miastu w postaci wartości przyrody i pracy, bogatej tradycji i cnót
moralnych. Z kolei - środowiska miejskie ze swoim industrialno-urbanizacyjnym „kapitałem”, mogą zamienić pracę rolnika oraz życie na wsi bardziej człowiekowi przyjazne.
A że można to zamierzenie urzeczywistniać, zapewniał sam Święty w swoim nauczaniu i
propozycjach praktycznych, ale pod jednym warunkiem: w rozwiązywaniu tegoż problemu musiałaby wystąpić permanentna, zdeterminowana odpowiednimi przedsięwzięciami
wszystkich zainteresowanych pomoc i współpraca: rolników i ich społeczności, społeczeństwa, państwa oraz Kościoła /zob. P. 2-3/.
Summary:
Saint John Paul II on the countryside and agriculture
In the Saint’s teaching on the subject of agriculture and the countryside one can find
many valuable and still up-to-date ideas: both from the cognitive side and practical applications. These ideas refer not only to the inhabitants of these communities, but also
to society and the state. Their well-being and the integral socio-economic and spiritual
development of modern Poland is in everyone’s interest. It is difficult to imagine the
matter differently when every circle and profession will measure the common good only
with their own particular interests. The countryside and agriculture form a constitutive
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element in the current society and state. This is also how the problem of agriculture is perceived by Saint John Paul II’s social science, which significantly enriches a holistic view
of the countryside and agriculture with the inalienable, priceless, moral and religious
‘capital’. It is a unique theological and ethical lecture that gives a look at the agricultural
profession as a mission in the creative and saving plan of God. It immensely enriches
the professional sphere of the farmer’s work, who, not avoiding the latest technical and
ecological achievements, can more fully present his values as God’s call. The golden
means of solving the issue of farmer’s profession would be to combine into one: <moral
and religious element> with <modern professionalism>. Then there would be a great vocational pattern that would attract the attention of people of other professions, and by the
way - a fundamentally important thing - it would bring real common good to the Poles.
In order to solve this issue, the Pope suggests a twofold aid campaign for the countryside
and agriculture: from the inside - through various support for the awareness, dignity and
spirituality of farmers and the rural population in the Church’s extensive evangelization
activities /see P. 3/; from the outside - by providing the most comprehensive, long-term
legal, economic, social, technical, cultural, media, and educational assistance from the
society and the state. In this way, we could gradually eliminate existing disproportions
and complexes of people from villages in relation to cities and industrial and service occupations. Thus, conditions worthy of a man would emerge in agricultural environments,
whereas the farmer’s profession would attract people, especially young people; it would
become a respectable and socially desirable vocation.
In the aforementioned issues concerning the recapitulation of life and work in the
countryside, the Pope spoke clearly and decisively. There may be a truly enriching exchange of all material and spiritual goods between these environments, because - despite
numerous dilemmas and difficulties - the countryside has a lot of valuable and beautiful
things to offer to the city, e.g. in the form of nature, work, rich tradition and moral virtues.
In turn, urban environments, with their industrial ‘capital’, can change agricultural work
and rural life to be more human-friendly. Saint himself assured in his teaching and practical proposals that it is possible to realize this goal, but on one condition: in solving this
problem there would have to be help and cooperation. It should be permanent, determined
by the relevant undertakings of all interested parties: farmers and their communities, society, state and the Church /see. P. 2-3/.
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Co ważniejsze dla sukcesu, talent czy pracowitość?
– A co ważniejsze w rowerze, przednie czy tylne koło?
George Bernard Shaw
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MIŁOŚĆ MAŁŻEŃSKA NA WZÓR
MIŁOŚCI I OFIARY CHRYSTUSA

ks. dr hab. Stanisław Gulak, prof. – PPWSZ w Nowym Targu

Ur. dnia 24.03.1965 r. w Tomaszowie Lubelskim. Studia teologiczne w KUL w l. 1984-1990, zakończone tytułem magistra w 1990 roku. Święcenia kapłańskie 2 czerwca 1990 w Archikatedrze
Lubelskiej. W latach 1993-1998 studia doktoranckie na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Studia ukończył nadaniem stopnia doktora teologii dogmatycznej w 1999 roku.
Dalej rozwijał swoje zainteresowania naukowe w obszarze nauk społecznych. W l. 2002 – 2005
wykładowca w WSOSP w Dęblinie, w 2009-2015 wykładowca etyki i filozofii w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (PPWSZ) w Nowym Targu. W styczniu 2015 r. przeprowadził
przewód habilitacyjny i uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk społecznych. We wrześniu
2015 r. został dyrektorem Instytutu Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki w PPWSZ w
Nowym Targu i profesorem tejże Uczelni. Dnia 9 maja 2016 r. wybrano go na stanowisko rektora
PPWSZ.

Fundament teologii małżeństwa i rodziny stanowi prawda o Bogu - Miłości (por. 1 J
4, 8) i człowieku stworzonym na obraz i podobieństwo Boga (por. Rdz 1,26). Stwarzając
człowieka z miłości, Bóg powołał go jednocześnie do miłości, która nas z Nim łączy. Bóg
jest miłością i w samym sobie przeżywa tajemnicę osobowej komunii miłości. Stwarzając
człowieka na swój obraz i nieustannie podtrzymując go w istnieniu, Bóg wpisuje w
człowieczeństwo mężczyzny i kobiety powołanie, a więc zdolność i odpowiedzialność za
miłość i wspólnotę. Miłość jest zatem podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej
istoty ludzkiej1.
Godność i naturę szczególnego rodzaju miłości, którą jest miłość małżeńska widać
w świetle Boga będącego pełnią miłości. Mówi o tym papież Paweł VI w encyklice Humane vitae: miłość małżeńska najlepiej objawia nam swą prawdziwą naturę i godność
dopiero wtedy, gdy rozważamy, że początek swój czerpie ona jakby z najwyższego źródłaz Boga, który jest Miłością i Ojcem, od którego bierze swe imię wszelkie ojcostwo na
niebie i na ziemi2.
Miłość wyróżnia się tym, że jest ona wartością osobową, obejmującą całą naturę
ludzką. Tę szczególną formę przyjaźni charakteryzuje wierność, wyłączność do końca
życia3. Miłość małżeńska rozwija, doskonali małżonków i wiąże ich z Bogiem (por. 1 J 4,
16-17). Sakrament jest znakiem osobowego spotkania człowieka z Bogiem. To konkretny
środek ustanowiony przez Chrystusa dla naszego zbawienia. Podnosząc małżeństwo do
rangi sakramentu Pan pobłogosławił miłość małżeńską. Dał małżonkom łaski potrzebne
do realizacji ich powołania oraz umiejętność kochania się w sposób nadprzyrodzony, na
wzór miłości Chrystusa do Jego Oblubienicy-Kościoła.
1
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Z sakramentalnego charakteru małżeństwa wypływa nierozerwalność związku
mężczyzny i kobiety, który jest odtąd znakiem, obrazem miłości Chrystusa do Kościoła.
Małżeństwo jest więc pamiątką zbawienia, które dokonało się przez Krzyż. W numerze 13 adhortacji apostolskiej Familiaris consortio Jan Paweł II napisał: Jako pamiątka
sakrament daje łaskę i zadanie upamiętniania wielkich dzieł Bożych i świadczenia o nich
wobec swoich dzieci; jako umocnienie, daje im łaskę i zadanie wprowadzania w życie,
wzajemnie wobec siebie i wobec dzieci, wymogów miłości, która przebacza i darzy odkupieniem; jako proroctwo daje łaskę i zadanie życia i świadczenia o nadziei przyszłego
spotkania z Chrystusem.
W celu uzdrowienia miłości małżeńskiej Jezus Chrystus ustanowił sakrament
małżeństwa przez który wychodzi naprzeciw małżonkom i prowadzi ich do Ojca.
Włączając zaś miłość ludzką w miłość Bożą czyni miłość małżeńską szczególną formą
miłości zwaną agape czy caritas4.
Sakramentalny charakter małżeństwa umacnia, daje siłę, konsekruje małżonków
chrześcijańskich do właściwego wypełniania obowiązków i godności małżeństwa.
Wypełniając mocą tego sakramentu swoje zadania małżeńskie i rodzinne, przeniknięci
duchem Chrystusa, który przepaja całe ich życie wiarą, nadzieją i miłością, zbliżają się
małżonkowie do osiągnięcia własnej doskonałości i obopólnego uświęcania, a tym samym
do wspólnego uwielbiania Boga5. Nadając małżeństwu godność sakramentu Chrystus
wskazał, podkreślił wartość małżeństwa dla planu stworzenia i odkupienia. Jest to historio – zbawcza rola miłości małżeńskiej.6 W rozdziale piątym Listu do Efezjan św. Pawła
widać strukturę małżeństwa. Św. Paweł wzywa w nim małżonków do wzajemnego szacunku ukazując miłość małżeńską na tle miłości Chrystusa do Kościoła [ por. Ef 5, 21 – 33].
Przez chrzest mężczyzna i kobieta stali się członkami Kościoła. Zostali włączeni w
Nowe, Wieczne Przymierze oblubieńcze Chrystusa z Kościołem. Ta wspólnota życia
i miłości , ustanowiona przez Boga, w sakramencie małżeństwa zostaje wywyższona,
włączona w miłość oblubieńczą Chrystusa i wzbogacona Jego mocą zbawczą.
Wzorem dla wspólnoty małżeńskiej, uświęconej przez Misterium Ciała Chrystusa jest
miłość Chrystusa do swej Oblubienicy – Kościoła. W miłości tej nie ma dominacji, lecz
obie strony są równe i pozostają we wzajemnej postawie służebnej. Uczestnictwo w Misterium Ciała Chrystusa określa więź człowieka z Bogiem. Istotą miłości małżeńskiej jest
zjednoczenie człowieka z Bogiem7. Tak, jak Chrystus prowadzi Kościół do Ojca, tak samo
miłość małżeńska ma prowadzić małżonków do Boga, co dzieje się na drodze wierności dla
prawdy miłości małżeńskiej8. Miłość Chrystusowa uświęca i obdarowuje życiem. Dlatego
cała misja rodzicielska wynikająca z samej istoty małżeństwa ma być spełniana mocą łaski
Ducha Świętego i miłości Chrystusa9. W małżeństwie chrześcijańskim widać naturę Chrystusa, gdyż wyprowadza ono od Niego całe swoje znaczenie. Małżeństwo chrześcijańskie
jest związane z aspektem chrystocentrycznym i eklezjalnym. Chrystus aktualizuje siebie w
konkretnej sytuacji życiowej, a małżonkowie uczestniczą w samorealizacji Kościoła.
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Reasumując miłość Chrystusa do Kościoła ma moc uświęcającą, czyli oczyszczającą
z win. Zaś z istoty sakramentu małżeństwa wynika, że także miłość małżeńska ma być
uświęcająca. Przejawia się to we wzajemnej pomocy, uwalnianiu się od win oraz rozwijaniu darów przyrodzonych i nadprzyrodzonych. Z współdziałającego charakteru
miłości małżeńskiej wynika, iż mężczyzna i kobieta są odpowiedzialni za życie duchowe współmałżonka, gdyż istotnym celem miłości małżeńskiej jest wzrastanie w miłości
Boga przez wierne naśladowanie Chrystusa i posłuszeństwo Kościołowi10.
Jak już wspomnieliśmy po stworzeniu miłość małżeńska została okaleczona, ale Jezus
Chrystus obdarzając ją błogosławieństwem i łaską przywrócił jej pierwotne piękno oraz
czystość. Miłość małżeńska ma charakter międzyosobowy. Przejawia się ona w różny
sposób, w zależności od epoki i kultury danego narodu. Sobór Watykański II wymienia
trzy składniki, swoiste oznaki miłości małżeńskiej, którymi są: a) dobrowolne uczucie;
b) cielesne, fizyczne przejawy miłości; c) duchowe przejawy miłości, szlachetne uczucia11. Tak więc miłość małżeńska składa się z trzech elementów, którymi są następujące
płaszczyzny: fizyczna, uczuciowa i duchowa.
Płaszczyzna fizyczna – KDK określa ją jako element egoistyczny i krótkotrwały12.
Wyraża on pragnienie fizyczne i szukanie zadowolenia. Pożądanie zmysłowe i miłość
cielesna szukają zaspokojenia w ciele i płci przez używanie. Gdy ów cel zostanie
osiągnięty znika zainteresowanie przedmiotem pożądania, aż do ponownego wzbudzenia
pożądania. Pożądliwość ciała zmierza więc ku wyżyciu się. Miłość cielesna, która wyrasta z samej pożądliwości ciała nie jest miłością osoby, gdyż na miejsce istotnej w miłości
wartości osoby wysuwa się wartość seksualna. Zbliżenie i współżycie, które wyrosło tylko z pożądania ciała nie ma charakteru miłości, nie jest właściwą miłością, gdyż nie posiada wartości zjednoczenia osobowego13. Jednakże fizyczne przejawy miłości wyrażone
w sposób prawdziwie ludzki, sprzyjają wzajemnemu darowaniu się sobie małżonków i
współdziałają w rozwoju miłości małżeńskiej.
Płaszczyzna uczuciowa – wyraża potrzebę znalezienia i zaspokojenia: czułości, bliskości, oparcia, pomocy. To stopniowe nabywanie świadomości kim jestem. Ten składnik miłości wyraża się w delikatności i wzmacnianiu miłości małżeńskiej. Stąd element
uczuciowy wyraża miłość mocniej niż fizyczny. Jednak mimo to jest on zawsze niestały,
egoistyczny, gdyż sprowadza miłość do poziomu uczuciowego, co może wpłynąć na trudność w ocenie osoby kochanej. Płaszczyzna uczuciowa jest formą poszukiwania siebie
i spontaniczną realizacją siebie przez typowe wartości odnajdywane w drugiej osobie14.
Płaszczyzna duchowa– w numerze 49 Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym stoi ona na szczycie hierarchii składników miłości, ponieważ prowadzi małżonków do dobrowolnego, wzajemnego oddawania się sobie, które wyraża się
w czułych uczuciach i aktach oraz przenika całe ich życie15. Element duchowy kierując
elementem fizycznym i uczuciowym czyni miłość autentyczną. Zakłada dwie powyższe
płaszczyzny, lecz kieruje osobę na płaszczyznę transcendentną.
10
11
12
13
14
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Płaszczyznę duchową charakteryzuje radość z dawania szczęścia drugiej osobie. Wyraża się w pragnieniu dobra i chęci czynienia go we wspólnocie dwojga osób.
Mężczyzna i kobieta akceptują się, wyrażają gotowość wzajemnej miłości i pomocy.
Pragną się z sobą zjednoczyć przez wspólne tworzenie stałego i wyłącznego związku.
Płaszczyzna duchowa odnosi się do dwubiegunowości płciowej. Osoba uznaje swą
odrębność płciową i u drugiej płci szuka dopełnienia. Płciowość należy traktować jako
dobry dar od Boga dla człowieka. Płciowość jest dla człowieka zadaniem, włączonym w
jego osobistą drogę do zbawienia, które ma spełnić.
W płaszczyźnie duchowej zawiera się więc wolny i świadomy wybór oraz zaakceptowanie jedynej, niepowtarzalnej osoby kochanej. Miłość małżeńska, w której dominuje
element duchowy urzeczywistnia się w szacunku, w pragnieniu rozwoju pozytywnych
wartości współmałżonka i w pragnieniu osłabienia oraz wyeliminowania przymiotów
negatywnych. W tej miłości osoba kochająca pragnie być również wzajemnie kochaną
i szuka takiego samego szczęścia, jakie daje, nie traktując jednak osoby miłowanej w
sposób narzędziowy16.
Reasumując w miłości małżeńskiej muszą istnieć wszystkie trzy powyższe płaszczyzny,
choć z różnym natężeniem, gdyż brak któregoś z tych składników deformuje miłość.
Najistotniejsza jest płaszczyzna duchowa, bo sprawuje ona władzę, kieruje płaszczyzną
uczuciową i fizyczną, aby miłość małżeńska była prawdziwa. Należy jednak podkreślić,
iż te trzy składniki miłości korelują z sobą tworząc w człowieku jedną miłość małżeńską.
Miłość małżeńska ma charakter międzyosobowy, dlatego opiera się na dobrowolnym
uczuciu i wzajemnym dawaniu siebie. Obejmuje ona dobro całej osoby, a więc jej wymiar
duchowy i cielesny oraz relacje: rodzinne, społeczne, religijne17. Afirmacja wartości osoby jest fundamentem miłości, aby miała ona pełną wartość osobową i jednoczącą kobietę
i mężczyznę. Afirmacja nadaje miłości charakter szczęściodajny, gdyż wypływa z niej
pragnienie godnego dobra dla osoby umiłowanej18.
Między kobietą i mężczyzną zachodzi międzyosobowa relacja zwana komunią,
stanowiąca podwaliny dla komunii rodziny. Komunia małżeńska sięga korzeniami do naturalnego uzupełniania się mężczyzny i kobiety. Wzmacnia ją osobista wola małżonków,
którzy pragną dzielić ze sobą całe swoje życie, czyli to, co mają i kim są. Stąd komunia
ta jest owocem, znakiem głęboko ludzkiej potrzeby19.
Z wzajemnego oddania się sobie mężczyzny i kobiety oraz ich potrzeby jedności i
miłości wyrasta przymierze małżeńskie rozumiane jako nierozerwalna komunia. Papież
Jan Paweł II terminu przymierze małżeńskie używa w odniesieniu do małżeństwa sakramentalnego. Ojciec Święty międzyosobową miłość mężczyzny i kobiety nazywa przymierzem małżeńskim, czyli nieodwołalną, osobistą zgodą dwojga ludzi. Miłość małżeńska
ma charakter osobowy. Jest ona szczególną relacją zachodzącą pomiędzy małżonkami
różnymi pod względem płci i uzdolnień, lecz równymi z uwagi na godność osobową, która
ich łączy20. Miłość oblubieńcza jest czymś więcej niż miłość upodobania, pożądania, czy
16
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życzliwości. Jej istotę, rdzeń stanowi oddanie swojej własnej osoby, swojego ja drugiej
osobie z uwagi na jej dobro. Od pozostałych form miłości różni się ona nie tylko od strony osoby, która kocha, ale i łączności międzyosobowej, którą wytwarza.
Z chwilą wejścia miłości oblubieńczej w relację międzyosobową powstaje charakterystyczne dla miłości małżeńskiej – wzajemne oddanie się sobie dwojga osób. Od strony
indywidualnej jest to wyraźne oddanie się drugiej osobie, zaś w relacji międzyosobowej
– oddanie wzajemne. Aby małżeństwo było zgodne z pozytywną normą personalistyczną
musi kierować się, żyć miłością oblubieńczą21.
Oblubieńczy charakter miłości małżeńskiej wyraża się we wzajemnym darze osoby
dla osoby, gdyż miłość to dawanie i przyjmowanie. W przysiędze małżeńskiej narzeczeni
ślubując sobie dozgonną miłość nazywają siebie imieniem własnym. Dlatego słowa te
wskazują na dar konkretnej osoby, który jest trwały i nieodwołalny, a więc zobowiązuje
mocniej niż jakikolwiek inny dar22.
Miłość małżeńska jest wzajemnym obdarowywaniem siebie, darem siebie samego
w celu ubogacenia drugiej osoby sobą23. Zakłada więc wewnętrzną potrzebę oddania własnej osoby przy jednoczesnej chęci posiadania osoby kochanej. Jednakże dar
jest tylko wtedy darem, jeśli nie posiadam, bo wszystko oddałem. Właściwą reakcją,
odpowiedzią na dar miłości jest uświadomienie sobie tego daru i wdzięczność za niego,
bo ten kto umie przyjmować, potrafi również dawać. Wzajemność wypływa z natury
miłości. Stąd przyjęcie musi być równocześnie oddaniem i odwrotnie24. Wypełnieniem
miłości małżeńskiej są dzieci. W numerze 14 Adhortacji Apostolskiej Familiaris consortio Ojciec Święty Jan Paweł II napisał: Małżonkowie oddając się sobie, wydają z siebie
nową rzeczywistość - dziecko, żywe odbicie ich miłości, trwały znak jedności małżeńskiej
oraz żywą i nierozłączną syntezę ojcostwa i macierzyństwa.
Miłość małżeńska osłabia egoizm, który wyklucza pragnienie dobra dla osoby kochanej. We wzajemnym darze osoby dla osoby łączy się jedność i nierozerwalność
małżeństwa oraz szacunek wzmacniający wierność25. Jedność małżeńska jest ze swej
istoty osobowa, gdyż z woli Stwórcy mężczyzna i kobieta mają być dla siebie towarzyszami. Przez wzajemną miłość mają oni tworzyć jedno. O tej jedności ciała mówi Rdz
2, 24. Płciowość wyraża mowę ciała, która jest istotą miłości małżeńskiej i odpowiedzią
daną Bogu na dar stworzenia. Ta jedność dwojga nie zamyka małżonków na nich samych,
lecz otwiera ich na nowe życie26.
Jedność małżeńska opiera się na zasadzie daru, gdyż oddając się sobie i przyjmując
siebie małżonkowie tworzą jedno. Ciała ich wyrażają dar, a z dwu, różnych płci mają
oni z woli Boga utworzyć jedno ciało [por. Rdz 2, 24]. Jednakże wyrażenie jedno
ciało dla autora natchnionego oznacza nie tylko jedność fizyczną, ale i duchową, czyli na płaszczyźnie woli i umysłu. Akt małżeński wyraża miłość oblubieńczą, gdy ciała
małżonków wskazują na dar, jakim jest ofiara z siebie i przyjęcie daru drugiej osoby. Owa
jedność duchowa powstaje przez przyjęcie współodpowiedzialności za osobę kochaną,
21
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wyzwalaniu w niej tego wszystkiego, co dobre oraz uznaniu jej spraw za własne.
Jedność miłości małżeńskiej istnieje wówczas, gdy małżonkowie wyznają takie same
nadrzędne wartości; mają ten sam cel, do którego wspólnie dążą, a więc są jednością
przed Bogiem i ludźmi. Tajemnica prawdziwej jedności tkwi w tym, że małżonkowie
nie zatracają się, lecz każdy z nich pozostaje sobą, a nawet odnajduje się i posiada w
pełniejszym stopniu, niż przed małżeństwem27.
W numerze 20 adhortacji apostolskiej Familiaris consortio Ojciec Święty napisał:
Komunia małżeńska charakteryzuje się nie tylko swoją jednością, ale również swoją
nierozerwalnością:’’ To głębokie zjednoczenie będące wzajemnym oddaniem się sobie dwóch osób, jak również dobro dzieci, wymaga pełnej wierności małżonków i prze
ku nieprzerwalnej jedności ich współżycia’’[...]. Dar sakramentu jest jednocześnie
powołaniem i przykazaniem dla małżonków chrześcijańskich, aby pozostali sobie wierni
na zawsze, ponad wszelkie próby i trudności, w wielkodusznym posłuszeństwie świętej
woli Pana:’’ Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”28.
Wierność wypływa z miłości. Dlatego jest ona wzajemnym zaufaniem, uczciwością,
przystosowaniem się do siebie, budowaniem wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. Wierność
wzywa małżonków do czystości i odpowiedzialności za życie, które może się począć. W
miłości małżeńskiej małżonkowie oddając się sobie jako dar przyjmują dar od drugiej osoby. Jest to dar osobowy, a więc nierozerwalny, nieodwołalny. Logika daru sprzeciwia się
utylitaryzmowi i traktowaniu osoby współmałżonka jako środka do celu. Wierność wyklucza więc wszelkie użycie, zdradę, nieuczciwość małżeńską. Zaś obustronne pielęgnowanie
i dochowanie wierności gwarantuje trwałość, nierozerwalność małżeństwa29.
Mówiąc o miłości małżeńskiej nie można oddzielić od siebie dwóch aspektów:
jednoczącego i prokreacyjnego30. Miłość małżeńska jest kolebką życia, gdyż z niej poczyna się nowy człowiek. Płodność to szczególny dar od Stwórcy, przez który wkracza
On w życie małżonków. Małżeństwo i miłość małżeńska z natury swej skierowane są ku
płodzeniu i wychowywaniu potomstwa. Dzieci też są najcenniejszym darem małżeństwa i
rodzicom przynoszą najwięcej dobra31. Rodzicielstwo otwiera małżonków na wieczność,
gdyż w swoich dzieciach mogą oni obcować z Jezusem Chrystusem (por. Mt 25,40) i
codziennie wychowując je dążyć do świętości. Konsekwencją sakramentalnej jedności
jest rodzicielstwo, które czyni małżonków matką i ojcem. Chodzi tu jednak nie tylko o
rodzicielstwo fizyczne, ale i duchowe. Wychowując dziecko rodzice codziennie go rodzą.
Prawdziwymi, pełnymi rodzicami są ci, którzy wychowali dziecko, a nie tylko dali mu
życie w sensie fizycznym, bo istotniejsze jest zrodzenie duchowe. Jednakże normalnie
rodzicielstwo fizyczne i duchowe idzie z sobą w parze.
W zjednoczeniu małżonków istotna jest ich gotowość współpracy ze Stwórcą i obustronna chęć przyjęcia nowego życia. W gotowości tej tkwi najgłębsza akceptacja życia
i postawa rodzicielska nawet wtedy, gdy nie owocuje dzieckiem32. Miłość, podobnie jak
życie, jest ze swej natury dynamiczna. W encyklice Casti connubii papież Pius XI napisał,
27
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45

ARTICLES
że: próbą miłości jest czyn33. Miłość wymaga, by ją ciągle potwierdzano. Potrzeba ta wzrasta, jest szczególnie ważna zwłaszcza w momentach krytycznych, gdy człowiek musi
wybierać. Ogromnie ważne jest, aby małżonkowie w poczuciu wspólnoty, odpowiedzialnie zareagowali, odpowiedzieli na powyższe wezwanie miłości. Wtedy, gdy przyjdą
trudności to szybko je wspólnie pokonają, a rodzina uodporni się na zagrożenia34.
Miłość małżeńska nie jest darem statycznym, ale wymaga ciągłego doskonalenia i
konkretyzowania w zmiennych warunkach życia, tworzonych przez konkretne środowisko
ludzkie, jej siła oddziaływania zależy od jakości świadectwa wierności małżonków,
od troski o wychowanie dzieci, od włączenia się w ogólny proces budowania wartości
małżeństwa i rodziny35.
Rozwój miłości nie kończy się z chwilą zawarcia małżeństwa, lecz zmienia swój charakter. Odtąd jest ona nieodwracalnym przyjęciem odpowiedzialności za osobę kochaną.
Dlatego gdy dochodzi do kryzysu małżeńskiego, to obie strony są zobowiązane do ożywienia wspólnoty i wzajemnej pomocy w przezwyciężaniu trudności.
Streszczenie:
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie
unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko
przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje36. Powyższy Hymn o miłości św. Pawła najpełniej
wyraża naturę miłości małżeńskiej. Św. Paweł uczy prawdziwej, pełnej miłości, która w
każdej sytuacji jest wymagająca. To uzdalnia ją do tego, aby wszystko przetrzymać. Nie
ulega ona egoizmowi, indywidualizmowi, zazdrości. Istotna jest tu postawa człowieka,
gdyż tylko ten, kto w imię miłości wymaga od siebie może wymagać miłości od innych
ludzi. W miłości wymagającej ujawnia się jej piękno. Kształtuje ona prawdziwe dobro
człowieka oraz promieniuje prawdziwym dobrem.
W Liście do Rodzin Ojciec Święty Jan Paweł II napisał: miłość jest prawdziwa wówczas,
gdy tworzy dobro osób i wspólnot, gdy tym dobrem obdarowuje drugich37. Pełna miłość
małżeńska wyraża się w miłości ofiarniczej, oblatywnej. Wymaga ona ofiary, aby egoizm
małżonków nie zniszczył tej wspólnoty życia i miłości. Miłość małżeńska ma charakter
międzyosobowy i wyraża się w gotowości służenia drugiej osobie. Małżeństwo jest więc
bezinteresownym ofiarowaniem siebie w darze drugiej osobie, ale również przyjęciem
osoby kochanej jako daru. Miłość bowiem jest dawaniem i przyjmowaniem daru. Nie
można jej kupować ani sprzedawać. Można się nią tylko wzajemnie obdarowywać38.
Słowa kluczowe: Miłość, małżeństwo, rodzina, godność, sakramentalny charakter,
kościół, Bóg
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Summary:
Love of marriage according to the model of love and Christ
Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does
not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record
of wrongs. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects,
always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails39. The Hymn of Love
by St. Paul expresses the very nature of conjugal love. St. Paul teaches true, full of love,
which in every situation is demanding. This allows it to resist everything. It is not selfish,
individualised, jealous. This is the attitude of the man, because only the one who, in the
name of love, demands from himself may demand love from other people. In the demanding, lo it reveals its beauty. It shapes the true good of man and it radiates with the true
good. In the Letter to Families, the Holy Father John Paul II wrote: Love is true when it
creates the good of persons and communities when it bestows the other40. Full conjugal
love is expressed in sacrificial, oblivious love. It requires sacrifice so that the egoism of
the spouses does not destroy this community of life and love. Married love is interpersonal and is expressed in the willingness to serve the other person. Marriage is thus selfless
offering itself to the other person, but also to the loving person as a gift. Love is the giving
and receiving of the gift. You cannot buy or sell it. You can only give it to each other41.
Key words: love, marriage, family, dignity, sacramental character, church, God
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KWESTIA PRACY I SPRAWIEDLIWEGO
WYNAGRODZENIA. ZARYS
FILOZOFICZNO-TEOLOGICZNY

mgr Michał Stachurski – Uniwersytet Opolski w Opolu

Ur. w 1991 roku w Krakowie. W 2016 roku otrzymał tytuł licencjata filozofii, a rok później (2017 r.) ukończył studia
uzupełniające magisterskie z filozofii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Jednocześnie w tym
samym roku ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu z zakresu kadr i płac.
W roku akademickim 2017/18 rozpoczął studia doktoranckie przy Instytucie Filozofii Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu Opolskiego. Zainteresowania badawcze: filozofia polityczna, społeczna, personalizm. Od 2014 roku
związany ze wspólnotą L’Arche we Wrocławiu najpierw jako asystent domowy, następnie jako wolontariusz.

Wprowadzenie
Człowiek XXI wieku jest uczestnikiem różnych projektów społeczno-ekonomicznych.
Często nie jest świadom, że jest częściej traktowany jako „przedmiot”, „narzędzie”, niż
jako podmiot relacji. Słusznie pytał M. Heidegger w jednym ze swoich tekstów, oto czy
rozwój techniki nie sprawił, iż zapomnieliśmy o podstawach naszej egzystencji, o nas samych. Jednym z codziennych zajęć, które są częścią wyżej wymienionych „projektów”,
jest praca. Jest ona częścią naszego życia. Choć mówi się o różnych rodzajach pracy:
fizycznej, umysłowej, zarobkowej itd. to jednak słowo to kojarzy się z czymś, co wpływa
bezpośrednio na nasz rozwój, gdyż składową pracy jest otrzymywane wynagrodzenie. W
zależności od przyjętego stanowiska w antropologii, etyce czy nawet teologii mówi się
o różnych definicjach pracy, jednocześnie zakładając inne podejście do kwestii wynagrodzenia i jego z ważniejszych przymiotów, jakim powinny być „sprawiedliwość”, czy
„godność”. W Polsce tym bardziej pytania o rozumienie pracy, jak również kwestii materialnej jest istotne z kilku przyczyn. Z jednej strony Polska przeszła (jak wiele innych
krajów Europy Wschodniej) transformacje, nie tylko w zakresie ustroju, ale także gospodarki – od centralnie sterowanej do wolnorynkowej. Z drugiej strony obecna sytuacja
gospodarcza w naszym kraju, a co za tym idzie współczesny rynek pracy, w którym przy
niskim bezrobociu warunki zaczynają stawiać potencjalni pracownicy wymusza pewnego rodzaju pytanie o charakterze etycznym.
Artykuł się skierowany do wszystkich, którzy interesują się kwestiami gospodarczo-ekonomicznymi pod względem etycznym. Celem artykułu jest szukanie odpowiedzi na
pytanie o możliwości wynagrodzenia, które będzie można nazwać „sprawiedliwym”. Pytania te są stawiane w kontekście etyki, aksjologii oraz teologii, nie mniej jednak niektóre
przedstawione poglądy można pogodzić w istniejącymi stanowiskami ekonomicznymi
(np. personalizm ekonomiczny). Tekst został podzielony na trzy części. Na wstępie (2.)
zostanie scharakteryzowane pojęcie pracy od strony etyki oraz teologii rzymskokatolickiej. W punkcie 3 omówione zostaną najważniejsze stanowiska w zakresie pojęcia „spra-
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wiedliwość”. W ostatniej części artykułu pojawi się kwestia „sprawiedliwego wynagrodzenia”, która występuje w nauczaniu społecznym Kościoła oraz etyce personalistycznej.
Pojęcie pracy
Wątek filozoficzny – etyka i aksjologia
Praca niewątpliwie jest częścią życia człowieka. Szukając właściwej definicji pracy
należy założyć, że nie ma jednego satysfakcjonującego opisu fenomenu, który dotyka
większość obecnej populacji. Nie mniej jednak trudno nie zgodzić się ze zdaniem niektórych filozofów, iż praca jak podobnie ekonomia czy gospodarka nie jest pozbawiona pytań
o charakterze etycznym czy aksjologicznym. Marcin Gorazda, współczesny krakowski filozof ekonomii tak pisze o tych, którzy byli przeciwnego zdania: „Próby oczyszczenia ekonomii z przed założeń aksjologicznych były podejmowane wielokrotnie i moim zdaniem
nie do końca w sposób udany (…) Wśród ekonomistów nie ma nawet zgody co do oceny
zdarzeń historycznych (…)1. Wyjęcie pytań o etykę czy wartości obiektywne w sferze, która dotyczy materialnej części życia człowieka mogłaby „pomóc” w szybszym wzroście
majątku konkretnych ludzi. Trudno jednak przewidzieć, czy dobro tych przedsiębiorców
mogłoby odwzorowywać sytuację reszty społeczeństwa, ale także w globalnej wersji także
i całego państwa oraz narodu. Stąd rodzi się potrzeba refleksji o ludzkiej pracy na gruncie
etyki.
Obecnie w etyce dominują trzy stanowiska, które w sposób dogłębny opisują zjawisko pracy. Idąc za podziałem przedstawionym przez Tadeusza Ślipkę można mówić o
pracy w kontekście liberalizmu, marksizmu oraz personalizmu2. Każda z wymienionych
płaszczyzn, przyjmując określony „wzorzec” antropologiczny buduje podstawy dotyczące
etycznego rozumienia pracy ludzkiej. Podkreślić należy, iż pierwsze dwie wymienione
stanowiska różnią się znacząco od personalistycznego patrzenia na człowieka i jego
działanie. Liberalizm ekonomiczny kojarzy się z takimi postaciami filozofii jak T. Hobbes
(1588-1679) , J. Lock (1632-1704), czy A. Smith (1723-1790). Za wspólną podstawę ich
myślenia należy przyjąć twierdzenie, iż fundamentalnym elementem życia człowieka jest
wolność3. Wolność była przez nich rozumiana w sposób szeroki. Sam Locke pisząc swoje
„Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego” zaznacza kilkukrotnie, iż problem woli i wolności jest złożony. W jego myśleniu można zauważyć, iż o wolności myśli i pisze z kilku
perspektyw (wolność metafizyczna, wolność działania, wolność woli itd.)4. W kontekście
liberalnego rozumienia pracy warto zwrócić uwagę na sylwetkę Adama Smitha. Mimo, iż
uchodził on za profesora filozofii moralnej (etyki), to żywo interesowały go relacje ludzkie
na płaszczyźnie ekonomicznej i gospodarczej. Warto w tym miejscu podkreślić, iż kontynuował on myśl swoich poprzedników w kontekście rozumienia państwa jako umowy
społecznej. Stąd w jego przekonaniu praca była wynikiem, czy sumą interesów, których
źródłem był egoizm ludzki. W taki oto sposób pisał o życiu gospodarczym: „ (…) Daj mi
to, czego ja chcę, a otrzymasz to, czego ty chcesz: oto znaczenie takiej propozycji i to jest
właśnie sposób, w jaki otrzymujemy nawzajem od siebie największą część usług”5. Można
1
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zatem uznać, iż takie myślenie o pracy ludzkiej ma charakter negatywny. W tak przedstawionym ujęciu trudno zauważyć potrzeby drugiego człowieka, tak jak proponuje nauczanie społeczne Kościoła w kategoriach dobra wspólnego. Przedstawiona koncepcja jest wynikiem m.in. rodzącego się utylitaryzmu, gdzie najważniejszym celem jest działanie, które
przynosi konkretne użyteczne skutki6. A. Smith pominął w tym myśleniu najważniejszy
element – samego człowieka, zaś interes rozumiał jako drogę do osiągnięcia zamierzonych
celów bez względu na środki. Widać tutaj niebezpieczeństwo, które można zobrazować
następującym pytaniem – człowiek dla gospodarki, czy gospodarka dla człowieka?
Zupełnie inne stanowisko przedstawiają personaliści. Wśród głównych założeń personalizmu jest stwierdzenie, iż każda osoba ludzka ma swoją godność, która przejawia
się m.in. w wolności rozumianej jako wynik działania rozumnego7. Skutkuje to przekonaniem, iż osoba jest zawsze podmiotem, nigdy zaś przedmiotem działania. Personaliści
krytykowali m.in. liberalny obraz człowieka oraz marksistowskie8 (materialne) spojrzenie
na człowieka i pracę ludzką. Na podkreślenie również zasługuje fakt, iż personaliści patrzą
na osobę nie tylko jako indywiduum, ale także w szerszym kontekście, jako pełnoprawnego członka danej wspólnoty czy społeczności, w której żyje. Aspekt społeczny osoby jest
niezwykle mocno podkreślany przez ten nurt. Stawiany jest akcent nie tylko na potrzeby
biologiczne czy materialne ale także na wątek dotyczący aksjologii. Człowiek potrzebuje
społeczeństwa, aby móc realizować potrzebę przekazu wartości wyższych: dobra, piękna,
miłości. Społeczeństwo zaś potrzebuje konkretnego człowieka, aby wspólnie się rozwijać,
korzystając z umiejętności, wiedzy, doświadczenia konkretnej jednostki9. Stąd też można mówić o personalistycznej wizji pracy. Jest ona definiowana jako wszelkie działanie
człowieka jako osoby. Podkreśla się znaczenie zarówno pracy fizycznej, jak również umysłowej. Ważniejszym jest jednak założenie, że praca ma dwojaki charakter: podmiotowy i
przedmiotowy. Jest to kluczowy opis w kontekście liberalizmu i materializmu dialektycznego, którego reprezentantem jest Hegel. Podstawą jest podmiotowe ujęcie pracy – celem
pracy jest człowiek, nigdy zaś odwrotnie10. Stąd wynika kolejny wniosek. Praca powinna
być postrzegana w kategoriach wartości dla konkretnego człowieka (aspekt indywidualny), ale także dla konkretnego społeczeństwa (aspekt społeczny). Aspekt społeczny pracy
mocno akcentował Józef Tischner, który w „Etyce solidarności” szukał odpowiedzi na pytanie, czym jest praca. Pisał „ (…) Odpowiadamy: praca jest szczególną formą rozmowy
człowieka z człowiekiem, służącą podtrzymywaniu i rozwojowi życia ludzkiego”11. Personaliści podkreślają, że człowiek wykonując swoją pracę uczciwie, przyczynia się zarówno
do rozwoju osobistego, jak również wszystkich tych, którzy z owocu jego pracy będą
korzystać. Jest to stanowisko zupełnie odmienne w stosunku do myślenia o pracy w kategoriach „wyścigu”, w którym za wszelką cenę zrealizuje swój własny, egoistyczny interes.
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Wątek teologiczny – perspektywa pracy od strony katolickiej nauki społecznej
Jednym z owoców katolickiej nauki społecznej jest teologiczna refleksja o pracy. Widać
to od początku formułowania głównych zasad społecznych przez Kościół katolicki. Doskonałym obrazem tego stanu rzeczy jest pierwsza encyklika, która według teologów rozpoczyna formalnie „teologiczną batalię o człowieka żyjącego w społeczeństwie, ale także
człowieka pracującego”. Encyklika Rerum novarum” ogłoszona 15 maja 1891 roku przez
papieża Leona XIII odbiła się szerokim echem w świecie jemu współczesnym. W dobie
dwóch przeciwstawnych nurtów gospodarczo-ekonomicznych – socjalizmu i kapitalizmu
– Kościół wziął w obronę robotników. Leon XIII dobitnie podkreślał, iż głównym zadaniem jest dialog pomiędzy pracodawcą a pracownikiem12. Dialog ten powinien być oparty
na dwóch wartościach: prawdzie i sprawiedliwości (RN 17). Dokument ten zapoczątkował
dalszą, pogłębioną troskę o człowieka w kontekście życia społeczno-gospodarczego.
W tym kontekście warto zwrócić uwagę na definicję gospodarki, której autorem Alfred
Klose. W jednym ze swoich tekstów pisał, iż „gospodarka jest częścią naszej kultury;
rozwój kulturalny jest możliwy tylko wtedy, gdy istnieją ku temu odpowiednie warunki
gospodarcze (…) Postęp gospodarczy może się w ten sposób słusznie wiązać z postępem
duchowo-kulturowym i społecznym”13. Z powyższą tezą trudno polemizować. Rozpatrując kategorie „człowiek pracujący” można w tym kontekście zauważyć, iż człowiek,
który jest sprawiedliwie wynagradzany za swój trud będzie miał większą możliwość, ale
także i motywację do korzystania z innych usług oraz dóbr. Stąd słabszy rozwój gospodarki będzie wpływał na osłabienie innych gałęzi życia społecznego. Człowiek – co m.in.
przedstawił A. Maslow – najpierw będzie realizował potrzeby niższe14. W momencie ich
zaspokojenia będzie myślał o potrzebach wyższych np. korzystania z dóbr kultury.
Jak zatem jest definiowana praca przez katolicką naukę społeczną? Godnym uwagi jest
zapis w Katechizmie Kościoła Katolickiego. W dokumencie tym czytamy o kilku płaszczyznach pracy. Jest ona – w pierwszej kolejności – działaniem osób. Człowiek przez Boga
został powołany do tego, aby czynić sobie ziemie poddaną. Wykonując swoje codzienne,
zawodowe obowiązki człowiek jednocześnie korzysta z darów i talentów, którymi został
obdarowany przez Stwórcę (KKK 2427). Z jednej strony podkreśla się aspekt indywidualny pracy. Dzięki pracy – podkreśla nauczanie społeczne Kościoła – człowiek rozwija
siebie, swoje zdolności oraz umiejętności. Z drugiej strony wpływa na swoje otoczenie,
a szerzej na społeczeństwo w którym żyje. Fakt ten uwypuklił Jan Paweł II w encyklice
Centesimus annus, która została wydana w setną rocznicę pierwszej encykliki społecznej.
Papież podkreśla w niej, że „coraz bardziej widzimy, jak praca jednego człowieka splata
się w sposób naturalny z pracą innych ludzi (…) Praca jest bardziej owocna i wydajna,
im lepiej człowiek potrafi poznawać możliwości wytwórcze ziemi i głębiej odczytywać
potrzeby drugiego człowieka, dla którego praca jest wykonywana (CA 31). Jan Paweł II
łącząc dotychczasowe nauczanie z perspektywą coraz szybszego rozwoju cywilizacji podkreśla, iż to co w pracy powinno być wyeksoponowane to przede wszystkim podmiotowość każdego człowieka oraz relacje międzyludzkie (aspekt społeczny). Celem pracy nie
jest tylko zdobywanie środków do życia, ale także budowanie więzi, których źródłem jest
miłość bezinteresowna. Głos ten był wielokrotnie podnoszony przez Kościół. Przypomniał
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o tym również Benedykt XVI, który zauważył, że „kto usiłuje uwolnić się od miłości, będzie gotowy uwolnić się od człowieka jako człowieka” (DCE 28).
Filozoficzno-teologiczne spojrzenie na zasadę sprawiedliwości
Znając już, przynajmniej wstępny zarys dotyczący refleksji o pracy na gruncie filozofii i teologii należy jeszcze wskazać na najważniejsze elementy dotyczące sprawiedliwości. O sprawiedliwości można myśleć zarówno z perspektywy teologii jak również i filozofii. Teologicznie ujmując tę dyspozycję przyjmuje się, że należy ona do cnót
etycznych (kardynalnych). Jest rozumiana jako cnota, która usprawnia człowieka do
oddania każdemu, co mu się według słuszności należy15. Samo pojęcie zawdzięczamy
osobie Arystotelesa, który wyróżnił trzy podstawowe gatunki sprawiedliwości: zamienną, rozdzielczą i legalną (prawną, ogólną)16. W połowie XIX w. pojawiła się czwarta
odmiana sprawiedliwości, którą nazwano społeczną17. Ta stała się przedmiotem szerokiej
dyskusji w kręgach filozofów politycznych i społecznych. W związku z tym zasługuje na
odrębną refleksję. Sprawiedliwość zamienna jest rozumiana jako układ uprawnień, które
określają co jednej osobie, należy się od drugiej osoby przy zachowaniu zasady, że oboje
są sobie równi jako podmiot relacji18. Przykładem takiej sprawiedliwości jest oferowanie
towaru przez sprzedającego, który umożliwia zakup chcącemu kupić towar klientowi
(sprzedawca wydaje towar kupującemu po otrzymaniu odpowiedniej ilości pieniędzy).
Sprawiedliwość rozdzielcza określa zasady, co należy się konkretnym jednostkom lub
społecznościom od państwa jako podmiotu, który reprezentuje całość19. W tym przypadku, przykładem są wszelkie działania związane z kwestiami socjalnymi np. pomoc
bezrobotnym. Sprawiedliwość prawna zaś opisuje sytuację odwrotne do sprawiedliwości
zamiennej. Jest to układ praw, jakimi dysponuje państwo w stosunku do obywateli, które
pomagają w realizacji zadań związanych z jego funkcjonowaniem20. Przykładem może
być kwestia dotycząca podatków czy poboru wojskowego.
Jak zostało wyżej zasygnalizowane, sprawiedliwość społeczna stała się przedmiotem
dyskusji w XX wieku na gruncie filozofii polityki i filozofii społecznej. Nie sposób oczywiście przedstawić wszystkich stanowisk, nie mniej jednak należy zwrócić uwagę na
cztery główne postaci: Friedriecha von Hayeka, Johna Rawlsa oraz Alasdair’a MacIntyre’a. Na wstępie na podkreślenie zasługuje fakt, że głównym obrońcą sprawiedliwości
społecznej był i jest Kościół, który rozumie ją jako zespół działań, w których państwo dba
oto, aby obywatel zachował swoją godność niezależnie od tego, na jakim poziomie życia
się znajduje. Działania te skupiają się wokół miłości rozumianej jako budulec wspólnoty
społecznej, gospodarczej oraz politycznej (por. CiV 9). Wyrażają to liczne encykliki papieskie. W jednej z nich czytamy, czytamy, iż „prawdziwa i stabilna demokracja nie jest
istotnie możliwa bez sprawiedliwości społecznej” (EiA 56).
Pierwszym ważnym, współczesnym głosem w sprawie sprawiedliwości społecznej
jest stanowisko Friedriecha von Hayeka. Był on przedstawicielem liberalizmu. Zajmował
się kwestiami dotyczącymi wolnego rynku, demokracji, wolności oraz sprawiedliwości.
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W kontekście omawianego zagadnienia nas interesuje pogląd na kwestie sprawiedliwości. Zasłużył się dość nietypowym połączeniem pochwały wolności przeciwko wartościom, a zwłaszcza przeciwko sprawiedliwości społecznej21. Głównym zadaniem liberalnej koncepcji wolności jest realizacja własnych celów bez refleksji nad tym, co może
potrzebować druga osoba. Twierdził, iż nie można oceniać państwa jako instytucji pod
kątem sprawiedliwości bądź niesprawiedliwości. W jego ocenie sprawiedliwość przynależy do konkretnego człowieka, nigdy zaś do większej grupy czy organizacji. Ciekawym
jest jego pogląd, w którym stwierdza, iż wszelkie działania państwa, które ma charakter
dążenia do sprawiedliwości będzie „zamachem” na wolność konkretnej jednostki22. Hayek poddaje pod wątpliwość fakt pomocy socjalnej, w której państwo samo ustala zasady
rozdziału dóbr potrzebującym. Pyta, czy same już zasady, reguły mają charakter sprawiedliwości. Z jednej strony może wydawać się słusznym pytanie oto, czy państwo pełniąc
funkcję socjalną robi to zawsze sprawiedliwie, to z drugiej strony należy pytać oto, czy
lepiej, żeby w ogóle tego nie robiło.
Kolejnym ważnym stanowiskiem w sporze o sprawiedliwość jest głos Johna Rawls’a,
który w 1971 roku wydał „Teorię sprawiedliwości”. Jako punkt wyjścia swojej refleksji
przyjął znany model społeczeństwa (państwa) jako umowy społecznej, dodając do tego
hipotetyczny stan początkowy23. W swoim dziele zaznacza, iż „społeczeństwo jest dobrze
urządzone wtedy, gdy nie tylko wspiera dobro swych członków, lecz jest ponadto efektywnie regulowane przez publiczną koncepcje sprawiedliwości”24. Jak można zauważyć, jest
to głos zupełnie inny, niż ten przedstawiony przez Hayeka. Rawls widzi, że sprawiedliwość ma swoje role i cele w społeczeństwie, nie mniej jednak przedstawia je w kontekście
własnych poglądów. Zakłada on sytuacje hipotetyczną (stan pierwotny), w której zgromadzeni są ludzie nie znający w większości własnych poglądów, religii, wykształcenia i
pozycji społecznej Jest to tzw. zasłona niewiedzy. Głównym ich zadaniem jest ustalanie
podstawowych zasad podczas debaty. W czasie tych rozmów każdy ma prawo wypowiedzieć własne zdanie, ale ma także prawo do tego, aby być w pełni wysłuchanym. W
ocenie Rawls’a takie warunki umożliwiają ustalić podstawowe zasady społeczne25. Mają
świadomość zdolności kierowania się własną koncepcją dobra, która polega na racjonalnym wcielaniu korzyści26. Można to zobrazować na przykładzie podziału tortu. Osoby nie
wiedzące, jaki kawałek przypadnie im w udziale, ale nie wiedzące też kto dostanie inne
kawałki, powinny podjąć decyzję o równym podziale tortu. Takie podejście Rawls określi
jako sprawiedliwość rozumianą bezstronnie. Chodzi oto, aby będąc sprawiedliwym nie
tylko myśleć o własnej sytuacji, ale także – używając języka fenomenologów – zawiesić
myślenie i stanąć z boku albo wręcz postarać się wejść w sytuację drugiego człowieka.
Stąd rodzą się dwie zasady sprawiedliwości opisane w części pierwszej „Teorii sprawiedliwości”. Pierwsza z nich brzmi następująco: „Każda osoba ma mieć równe prawo do
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jak najszerszego systemu równych podstawowych wolności możliwego do pogodzenia z
podobnym system wolności dla innych”27. Druga zasada jest określona w taki oto sposób:
„nierówności społeczne i ekonomiczne mają być tak ułożone, aby zarówno (a) można się
było rozsądnie spodziewać, że będzie to z korzyścią dla każdego, jak i (b) wiązały się z
pozycjami i urzędami otwartymi dla wszystkich”28. Można zatem uznać, iż celem pierwszej zasady jest obrona wolności jako wartości, która powinna być dostępna dla wszystkich – równość. Druga zasada dopuszczając nierówności, nakłada na państwo obowiązek
weryfikacji, czy wszyscy korzystają z równości szans29. O ile pierwsza zasada nie budzi
wielkich kontrowersji, to jednak druga zasada może takie powodować tym bardziej, że na
dalszych stronach „Teorii sprawiedliwości” autor przedstawia ogólną koncepcje. Pisze, że
„wszystkie wartości społeczne (…) mają być równo dystrybuowane, chyba, że nierówna
dystrybucja którejkolwiek (czy też wszystkich) spośród tych wartości jest korzystna dla
każdego”30. Rawls zatem dopuszcza, że może zdarzyć się taka sytuacja, w której nierówność może być prawem społeczeństwa. Oczywiście przedstawiona „zasada różnicy” na tle
gospodarczym jest uzasadniona, ponieważ pewne grupy społeczne powinny otrzymywać
większe wynagrodzenie, aby podejmowały się zadań, które nie zostaną wykonane przez
większość społeczeństwa np. ze względu na brak odpowiedniego wynagrodzenia. Pojawia
się jednak wątpliwość, czy takie tłumaczenie może być powodem do braku reakcji na
skrajne sytuacje – biedy i bogactwa. Autor „Teorii sprawiedliwości” zaznacza, że nierówności powinny istnieć przy jak większej korzyści dla najgorzej usytuowanych. Trudno
jednak – patrząc np. na dzisiejszą sytuację w części Afryki bądź Ameryki Południowej –
dostrzec fakt, że nierówność nie odbywa się kosztem najbiedniejszych. Głos Rawlsa jest
ważny, gdyż z jednej strony nie lekceważy sprawiedliwości w życiu społecznym, zaś z
drugiej strony koncepcja ta powoduje wiele nieścisłości pod względem etycznym.
Zupełnie inne zdanie o sprawiedliwość przedstawił szkocki przedstawiciel komunitaryzmu Alasdair MacIntyre. Jego główne dzieło „Dziedzictwo cnoty” dał początek odnowie
etyki, a zwłaszcza nauce o cnotach w kontekście arystotelesowskiej filozofii moralnej. Odwołując się do Arystotelesa, chce przekroczyć jego myślenie o cnotach podając jej własną
definicję. Opisuje cnoty poprzez pojęcie „praktyki”31. Według niego praktyka to „wszelką
spójną i złożoną formę społecznie ustanowionej kooperatywnej działalności ludzkiej, poprzez którą dobra wewnętrzne wobec tej działalności są realizowane w procesie dążenia
do realizacji wzorców doskonałości, które są charakterystyczne dla tej formy działalności
i które po części ją definiują; dzięki tak pojętej działalności praktycznej ludzka zdolność
do osiągania doskonałości oraz ludzkie pojęcie celów i dóbr ulegają systematycznemu
poszerzeniu”32. W kontekście przedstawionej definicji należy zwrócić uwagę na jego rozumienie sprawiedliwości. Zwraca uwagę na to, że sprawiedliwość przynależy do dóbr33 we27
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wnętrznych życia rodzinnego. Zauważa, że bez dążenia do tych dóbr życie w społeczności, a zwłaszcza w rodzinie nie miałoby sensu34. Określa zatem sprawiedliwość jako cnotę
społeczną warunkującą funkcjonowanie w myśl chrześcijańskiej zasady dobra wspólnego.
Sprawiedliwe wynagrodzenie
Polskie prawodawstwo wobec kwestii dotyczącej wynagrodzenia
Mając już zarysowany obraz rozumienia pracy i dyskusji o sprawiedliwości, zostanie
teraz opisana kwestia dotycząca sprawiedliwego wynagrodzenia. Na wstępie należy dokonać przeglądu najważniejszych polskich aktów prawnych, które dotyczą pracy i kwestii płacy za pracę zarobkową. Należy wymienić trzy najważniejsze: Ustawę zasadniczą
(Konstytucja RP), Kodeks Pracy oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości
minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.
W pierwszej kolejności analizując te trzy dokumenty należy stwierdzić, iż autorzy pominęli sformułowanie „sprawiedliwe wynagrodzenie”. W Konstytucji RP35 jedyny zapis
dotyczący płacy (art. 65 pkt 4) brzmi następująco: „Minimalną wysokość wynagrodzenia
za pracę lub sposób ustalania tej wysokości określa ustawa”. Autorzy pominęli kwestię
dotyczącą zarówno godności wynagrodzenia za wykonywaną pracę jak również sprawiedliwego wynagrodzenia. Dla prawdy naukowej należy dodać, iż ustawa zasadnicza wskazuje już w art. 2, iż „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym,
urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”. Jednak w ciągu ostatnich 30-tu
lat nie użyto pojęcia „sprawiedliwość” w kontekście wynagrodzeń. Widać to na przykładzie drugiego, kluczowego dokumentu, jakim jest Kodeks Pracy36. Skupimy się na dwóch
zapisach, które pośrednio wynikają z cytowanego fragmentu Konstytucji RP. W Kodeksie
Pracy (art. 10 par. 2) zapisano, iż „Państwo określa minimalną wysokość wynagrodzenia
za pracę”, zaś w art. 13 czytamy, że „Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia
za pracę. Warunki realizacji tego prawa określają przepisy prawa pracy oraz polityka państwa w dziedzinie płac, w szczególności poprzez ustalanie minimalnego wynagrodzenia
za prac”. Oba przytoczone punkty odnoszą się do terminu „płaca minimalna”. Zarówno
od strony teologii, jak również i filozofii, a zwłaszcza etyki można postawić pytanie, czy
płaca minimalna jest tym samym, co godziwe wynagrodzenie oraz sprawiedliwe wynagrodzenie. Odpowiedź może być pozytywna bądź negatywna w zależności od prowadzonej
polityki przez państwo. Nie mniej jednak należy dodać, iż od 1989 roku, kiedy to płaca
minimalna została wprowadzona w Nowej Zelandii trwa dyskusja oto, czy takie działanie
pozytywnie wpływa na całą gospodarkę. Przeciwnicy płacy minimalnej m.in. wskazują na
korelacje między wzrostem płacy minimalnej, a wzrostem bezrobocia37. Jest to również
tzw. belka ochronna dla pracodawców, którzy zatrudniając osoby, proponują dokładnie
taką sumę, jaka obowiązuje w ramach Rozporządzenia Rady Ministrów, które ustala płacę
minimalną na dany rok kalendarzowy. Z drugiej strony należy wskazać, iż ochrona pła34
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J. Zdybel, Idea sprawiedliwości czy cnota sprawiedliwości? Stanowisko Alasdaira MacIntyre’a w sporze o sprawiedliwość, [w:] J. Zdybel, L. Zdybel (red.), „Filozofia polityki współcześnie”, dz. cyt., s. 307.
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cy minimalnej przynajmniej po części zabezpiecza sytuację materialną większości społeczeństwa. Kodeks Pracy wskazuje także na pojęcie godziwości wynagrodzenia. W ekonomii „godziwość” jest wyrażana wzorami38. Zadaniem filozofii i teologii jest kierowanie
mocnego głosu, aby praca i płaca była godna oraz sprawiedliwa społecznie.
Katolicka nauka społeczna wobec zagadnienia płacy
Przeglądając nauczanie społeczne Kościoła na temat wynagrodzenia godnym uwagi
jest fakt, iż bardzo mocno stawiany jest akcent na sam termin „sprawiedliwość”. Zaznacza się, że wynagrodzenie to prawo pracownika, które przekłada się na dochód społeczny. Szukając początków nauczania o sprawiedliwej wypłacie za pracę należy sięgnąć do
Pisma Świętego, jak również patrologii. Św. Klemens Rzymski w „Liście do Koryntian”
nauczał, iż „dobry robotnik z ochotą przyjmuje chleb za pracę swoją, a leniwy i niedbały
w oczy nie śmie spojrzeć pracodawcy swemu”39. Kluczowymi dokumentami, które wyrażają troskę o wynagrodzenie to nauczanie Soboru Watykańskiego II, zapisy w Katechizmie Kościoła Katolickiego oraz encykliki papieskie.
Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes
wskazuje, iż „w podlegających dziś zmianom sprawach gospodarczych, jak w nowych
formach społeczeństwa przemysłowego, gdzie np. rozwija się automatyzacja, należy
dbać, żeby każdy znalazł wystarczającą i odpowiednią dla siebie pracę (…) (GS 66).
Ojcowie soborowi opisując kwestie gospodarcze oraz wszelkie możliwe relacje z jednej strony nie pominęli sytuacji, która dotyczy rozwoju technologii, zaś z drugiej strony mocno stawiali akcent na człowieka i jego unikatową rolę, jaką pełni w procesach
gospodarczo-ekonomicznych. W nauczaniu tym podkreśla się, że pracownik nie może
być traktowany jako przedmiot (towar), ale jako osoba posiadająca odpowiednie umiejętności, kwalifikacje. Zaznaczono także w tym samym dokumencie, iż wynagrodzenie powinno być godne, co znaczy, że otrzymana płaca powinna zapewnić środki nie
tylko do przeżycia na minimalnym poziomie, ale także umożliwić rozwój człowiekowi (GS 67). Kwestie sprawiedliwego wynagrodzenia bardzo mocno podkreślał Jan
Paweł II. W encyklice Laborem exercens postawił odważną i być może nie wygodną
tezę, iż weryfikacja ustroju sprawiedliwego państwa odbywa się właśnie przez kwestię wynagrodzenia pracowników za pracę (LE 214). Oczywiście, papież podkreśla, że nie jest to jedyny sprawdzian dla tego ustroju, jednak ważny ze względu na
fakt, iż poprzez otrzymane wynagrodzenie bądź jego brak człowiek podejmuje decyzję o swoim rozwoju, ale także o rozwoju swojej rodziny. Kościół także nie zapomina
o realiach, które wynikają z konkretnej sytuacji gospodarczej czy ekonomicznej właściciela. Już Pius XI pisał w 1931 roku, iż „przy określaniu wysokości płacy trzeba uwzględniać także stan przedsiębiorstwa i prawa jego właściciela (QA 72). Chodzi oto, aby ustalając pensje pracownicze jednocześnie oceniać realnie stabilność finansową przedsiębiorstwa. Kościół nie jest zwolennikiem wydawania pieniędzy bez pokrycia, gdyż skutkiem
takiego działania mogłoby być zamknięcie danej firmy oraz zwolnienie pracowników.
Bezrobocie zaś nie jest nigdy przedmiotem pochwały. Podkreśla się wręcz, iż brak pracy
to zło społeczne, które wpływa m.in. za zaburzenie podstawowych funkcji jaką do speł38
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nienia ma rodzina we współczesnym świecie40. Jednocześnie papież zaznacza, iż jeśli
brak sprawiedliwego wynagrodzenia jest wynikiem niesprawiedliwego ucisku na pracodawcę, to sprawcy Ci postępują wbrew prawu naturalnemu (QA 72)
Kościół w swoim społecznym nauczaniu wskazuje, iż praca jest relacją, która łączy
wszystkie osoby: właściciela, pracownika i klienta. Każdy z nich jest osobą – podmiotem
tej relacji. Celem pracy jest rozwój człowieka, nie zaś człowiek dla pracy. Stąd wynika,
że praca niesie ze sobą zarówno prawa jak obowiązki. Prawem pracownika jest otrzymanie sprawiedliwego wynagrodzenia, prawem pracodawcy jest uczciwe wykonanie pracy
przez osobę zatrudnioną, zaś prawem klienta jest odebranie produktu czy usługi zgodnie
z umową.
Etyka wobec kwestii sprawiedliwego wynagrodzenia
Zastanawiając się nad kwestią sprawiedliwego wynagrodzenia od strony etycznej41
należy postawiać pytanie o kryteria, które należy przyjąć, aby takie sformułowanie przynosiło zamierzone efekty. Tadeusz Ślipko stawia dwa pytania. Pierwsze z nich dotyczy
kryteriów moralnych związanych ze sprawiedliwym wynagrodzeniem. Drugie dotyczy
źródła prawa pracownika do sprawiedliwej płacy.
Jakie jest zatem źródło sprawiedliwego wynagrodzenia za pracę? Odpowiedzi szukamy w prawie do pracy. Krakowski etyk zauważa, iż prawo do wynagrodzenia jest ściśle
związane z prawem do pracy i ma podobne źródła. Pierwszym z nich jest stwierdzenie,
że prawo do wynagrodzenia wynika z prawa naturalnego. Człowiek poprzez pracę aktualizuje swoje możliwości, rozwija siebie, ale także przyczynia się do rozwoju drugiego
człowieka42. Nie mniej jednak każda osoba pracująca ma prawo domagać się tego, aby
otrzymywać środki, które będą służyły życiu i rozwojowi43. Te środki nie są tylko przeznaczone dla rozwoju konkretnego człowieka, ale także jego rodziny. Stąd podkreśla się,
że istnieje wynagrodzenie indywidualne, którego wysokość mierzy się potrzebami konkretnej osoby, ale także wynagrodzenie rodzinne, gdzie uwzględnia się nie tylko pracownika, ale wszystkich najbliższych, których utrzymuje44. Drugie źródło – w opozycji do
teorii liberalizmu ekonomicznego – odnosi się do kwestii umowy między pracownikiem,
a pracodawcą. W etyce personalistycznej ważniejszym jest prawo do wynagrodzenia niż
umowa wynikająca z prawa pozytywnego45. Często umowa może mieć zapisy niekorzystne dla pracownika, stąd ta „ochrona” ze strony etyki.
Szukając kryteriów moralnych dla ustalenia, czym jest wynagrodzenie sprawiedliwe
należy odwołać się do trzech zasad: potrzeb, efektywności i kryteriów pomocniczych46.
Czym jest „zasada potrzeb”? Wynika ona również z prawa naturalnego. Człowiek po40
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winien otrzymywać wynagrodzenie, które nie będzie zaspokajało tylko wyłącznie jego
potrzeb biologicznych. Otrzymane pieniądze również powinny wystarczyć do tego, aby
mógł rozwijać się kulturowo i społecznie. Każda osoba pracująca – w myśl tej zasady
– powinna mieć możliwie równy dostęp do dóbr i usług. Pojawia się tutaj wspólna płaszczyzna dla myślenia o sprawiedliwym wynagrodzeniu z perspektywy sprawiedliwości
społecznej oraz teorii sprawiedliwości przedstawionej przez Rawls’a. Problem jednak
pojawia się w kwestii nierówności, którą autor „Teorii sprawiedliwości” dopuszcza, a nawet wskazuje, że takie muszą istnieć (jak wyżej zostało to zasygnalizowane). Etyka personalistyczna zaś wraz z koncepcją sprawiedliwości społecznej hołduje tezie, iż pracujący powinni mieć podobne prawa i obowiązki wynikające z stosunku pracy. To wynika z
drugiej zasady – efektywności. W ramach tej zasady podkreśla się, że tam, gdzie jakość
pracy jest podobna, tam również i płaca powinna być podobna. Zróżnicowanie płac jest
oczywiście etycznie uzasadnione, natomiast nie może być tłumaczone wyłącznie kwestią
nierówności. Pojawią się także kryteria pomocnicze, o których była już wcześniej mowa
m.in. uwzględnienie stanu przedsiębiorstwa, sytuacja na rynku pracy czy kondycja ekonomiczno-gospodarcza państwa.
Podsumowanie
Szukając odpowiedzi na pytanie o rolę człowieka w procesach gospodarczo-ekonomicznych należy zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo, które coraz częściej pojawia
się w niektórych projektach. Liberalizm ekonomiczny z jednej strony hołduje pojęciu
„wolności”, z drugiej strony dopuszcza nierówności społeczne tłumacząc się tym samym
pojęciem. Człowiek ma prawo wybrać, może nawet wybrać niesłusznie, zaś trudno brak
udzielenia pomocy tłumaczyć tylko i wyłącznie prawem do wyboru – zawodu, wykształcenia. Marks traktował pracę jako cel, nie zaś środek. Człowiek w jego myśleniu był
częścią wielkiej maszyny, którą nazywał „państwem”. Z jednego rodzaju – używając
kategorii językowych K. Marksa – „wyzysku” zwanego kapitalizmem zaproponował
przejście w drugi ucisk zwany „socjalizmem”.
Wobec powyższych wątpliwości ciekawą propozycją wydaje się koncepcja zarówno
przedstawiona w ramach katolickiej nauki społecznej, jak również przez etykę personalistyczną. Człowiek jest przedstawiony jako podmiot, który zarówno w życiu społecznym,
jak również w życiu gospodarczym jest partnerem niezależnie od tego, jaką „rolę” pełni.
Zarówno w nauczaniu społecznym Kościoła, jak również w personalizmie podkreśla się,
że praca jest środkiem, zaś celem jest rozwój zarówno indywidualny, jak również społeczny. Nie pomija się kwestii wynagrodzenia. Jest ono ważnym czynnikiem motywującym, jest jednocześnie prawem pracownika, którego korzenie sięgają prawa naturalnego.
Sprawiedliwe wynagrodzenie zaś jest możliwe, jeśli weźmie się pod uwagę zarówno
sytuację konkretnego pracownika (jego wykształcenie, zdolności, umiejętności oraz doświadczenie, sytuacje rodzinną) jak również sytuację konkretnego pracodawcy. Drogą do
porozumienia przez obie strony jest konstruktywny dialog, bo jak zauważył J. Tischner
praca jest rozmową – rozmową o człowieku, a celem pracy jest służba życiu.
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Streszczenie:
Artykuł się skierowany do wszystkich, którzy interesują się kwestiami gospodarczo-ekonomicznymi pod względem etycznym. Celem artykułu jest szukanie odpowiedzi na
pytanie o możliwości wynagrodzenia, które będzie można nazwać „sprawiedliwym”. Pytania te są stawiane w kontekście etyki, aksjologii oraz teologii, nie mniej jednak niektóre
przedstawione poglądy można pogodzić w istniejącymi stanowiskami ekonomicznymi
(np. personalizm ekonomiczny). Tekst został podzielony na trzy części. Na wstępie (2.)
zostanie scharakteryzowane pojęcie pracy od strony etyki oraz teologii rzymskokatolickiej. W punkcie 3 omówione zostaną najważniejsze stanowiska w zakresie pojęcia „sprawiedliwość”. W ostatniej części artykułu pojawi się kwestia „sprawiedliwego wynagrodzenia”, która występuje w nauczaniu społecznym Kościoła oraz etyce personalistycznej.
Summary:
The article is addressed to all those who are interested in ethical issues in economic
and economic terms. The purpose of the article is to look for answers to the question
about the possibility of remuneration that can be called “just”. These questions are posed
in the context of ethics, axiology and theology; nevertheless, some of the viewspresented
can be reconciled with existing economic positions (eg, economic personalism). The text
has been divided into thre eparts. At the beginning (2.), the notion of ethics and theology
of Roman Catholic will be characterized. In point 3, the most important position sregarding the concept of “justice” will be discussed. In the last part of the articlet here will be
the question of “just remuneration” which occurs in the Church’s social teaching and
personal ist ethics.
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Wpływ myślenia zerojedynkowego na
relacje rodzinne

dr Mateusz Szast – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie		

Adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w
Krakowie ze stopniem naukowym doktora nauk społecznych w zakresie socjologii. Zainteresowania naukowo-badawcze oscylują wokół problematyki migracji, kapitału społeczno-kulturowego, mediacji i negocjacji.

1. Wstęp
Zagadnienia postępu technologicznego i wpływu rozwoju technicznego na życie człowieka to tematyka ciesząca się dużą popularnością wśród badaczy społecznych. Problematyka korzystania z możliwości postępu technologicznego przez człowieka rozpatrywana jest w kategoriach zarówno skutków negatywnych, jak i korzyści. Do tych pierwszych
zaliczyć można przed wszystkim zalew informacyjny i problemy z koncentracją, co jest
uwarunkowane tym, iż śpimy coraz krócej (średnio 7 godzin dziennie), przeznaczając
resztę doby na śledzenie informacji, głównie za pomocą środków elektronicznych. Wśród
konsekwencji wymienić można także deficyt czasu i stres – pierwszego mamy coraz
mniej, drugiego coraz więcej.
Wymienia się także zatarcie granicy między pracą a odpoczynkiem, częste uzależnienia (internet, telewizja, telefon komórkowy) oraz izolację społeczną jako społeczną konsekwencję nadużywania hipermediów. Poza tym istotną ceną postępu teleinformacyjnego
jest spłycenie relacji społecznych, relacji międzyludzkich oraz postępująca izolacja społecznajako największe wyzwanie naszych czasów. Korzystanie z Internetu osłabia relacje bezpośrednie face to face1. Pozytywne skutki wykorzystywania postępu w dziedzinie
środków przekazu i komunikowania masowego to przede wszystkim ułatwienie życia,
wzrost samodzielności i intymności w kontaktach międzyludzkich.
Jednakże czy rzeczywiście o taki sposób kreowania świata współczesnego człowieka, uwikłanego w technologiczne możliwości, w nawiązywanie za ich pośrednictwem
kontaktów międzyludzkich,nam chodziło? Czy człowiek w swojej naturze rzeczywiście zabiegał o tego typu społeczne implikacje? Na te pytania, poprzez analizę literatury
przedmiotu, jak również badań naukowych (statystycznych) w kontekście korzystania ze
środków masowego komunikowania, będę się starał w niniejszym artykule odpowiedzieć
z uwzględnieniem myśli przewodniej – relacji rodzinnych.

1

5 dowodów na to, że technologia nie wpływa pozytywnie na nasze życie, http://maxmania.pl/informacje-prasowe/5dowodow-technologia-wplywa-pozytywnie-zycie (10.11.2017)
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2. Myślenie zerojedynkowe – uwarunkowania cywilizacyjne i społeczne
Zmiany cywilizacyjne nie pozostają bez znaczenia dla funkcjonowania współczesnych
rodzin. Zwłaszcza w obrębie życia osobistego, jak również relacji emocjonalnych. Postęp
cywilizacyjny wymusza niejako rewolucję stylu życia współczesnego człowieka–w zakresie tego, co i jak myślimy o sobie i o swoich związkach intymnych.Cechą szczególną
owej rewolucji jest zasięg. Ponieważ jest ona globalna, zatem obejmuje jednocześnie
wiele miejsc na Ziemi (Europa, Azja, Chiny), implikując lokalne skutki – jednym z nich
jest wzrastająca refleksyjność jednostek w zakresie życia intymnego i rodzinnego2.
Jedną z przyczyn owych refleksji jest proces indywidualizacji poprzez kolizję interesów pomiędzy rodziną a wolnością osobistą każdego człowieka. Rodzina nuklearna poprzez swój status płciowy jest konfrontowana z prawami i podmiotowością emancypacji
jednostki3. Nie bez znaczenia pozostają także media, które mogą mieć dwojaki wpływ na
życie człowieka – bezpośredni lub pośredni. Ten pierwszy polega na tym, iż media wywierają zmiany w obszarze działania, organizacji życia czy zachowań odbiorców poprzez
zmiany sposobów spędzania wolnego czasu.
Wpływ pośredni ma bardzo szeroki zasięg na odbiorców, który polega między innymi
na rozpowszechnianiu określonego stylu życia, kształtowaniu postaw lub ocen postępowania, a także upowszechnianiu nowych modelii wzorówżycia rodzinnego.Telewizja
jako środek masowego przekazu wywiera wpływ na odbiorców, gdyż odbiorca, zwany
także oglądaczem, przenosi się z jednego końca świata na drugi. Świat jawi się dla niego
jako teatr, a jego stosunek do świata staje się bierny4. Ludzie zaczęli orientować się na
siebie, samorozwój, akcentowanie własnych potrzeb kosztem relacji rodzinnych i podtrzymywania wysokiej dzietności.
W tym miejscu należałoby wspomnieć o teorii drugiego przejścia demograficznego,
która wymienia czynniki wpływające na rodzinę. Do nich można zaliczyć: przemiany
rynku pracy i związana z owymi przemianami presja ekonomiczna wymuszająca podejmowanie pracy i uniemożliwiająca realizację funkcji prokreacyjnej. Należy także wskazać na przemiany kultury, w ramach której dominują tendencje do samorealizacji, czyli
egocentrycznego patrzenia na świat przez pryzmat potrzeb jednostki5.
Zinstytucjonalizowana indywidualizacja jako przejęcie (transformacja) instytucji społecznych, które ustają nowy porządek relacji pomiędzy jednostką a społeczeństwem6,
gdzie wiele ról dotychczas należących do rodziny przejmują instytucje, rodzi paradoksy.
Z jednej strony współcześnie zauważa się tęsknotę ludzi za prawdziwą miłością, poszukiwaniem szczęścia, by z drugiej strony doświadczać coraz więcej sytuacji, w których człowiek mimo świadomości swoich potrzeb oraz pragnień rozbija związek za związkiem.
Sądzi, iż małżeństwo powinno być oparte na dozgonnej miłości, natomiast w sytuacji
wystąpienia sytuacji spornej czy kryzysu w rodzinie decyduje się na jego rozwiązanie,
częstokroć nie podejmując walki o naprawę więzi7.
2

3
4

5
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T. Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2012, s. 393.
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Przed wynalezieniem i upowszechnieniem środków masowego przekazu człowiek
nie wiedział najczęściej lub dowiadywał się z dużym opóźnieniem o wydarzeniach, które odgrywały się daleko od niego.Obecnie jest o nich szybko informowany. Umożliwia
to zaangażowanie w sprawy całego świata. Praktycznie jednak człowiek nie potrafi się
angażować we wszystko. Przyzwyczaja się wiec do obojętnego obserwowania spraw,
które powinny go poruszyć. Zwykły wypadek drogowy nie jest przecież aż tak straszny
jak masakry w Wietnamie czy współczesne ataki terrorystyczne, które można oglądać
bezpiecznie przy kolacji w rodzinnym gronie. W środku komunikatu o zbombardowaniu
miasta i śmierci setek ludzi, albo tuż po nim, pojawia się reklama mydła czy wina, wskutek czego nasz stosunek do wydarzeń na świecie staje się powierzchowny i przybiera
charakter zobojętnienia8.
Cechy cyfrowego świata
Digitalizacja wchodzi we wszystkie obszary funkcjonowania człowieka jako globalna domena środowiska informacyjnego składająca się ze współzależnych sieci tworzonych przez
infrastrukturę technologii informacyjnej (IT) oraz zawartych w nich danych, włączając internet, sieci telekomunikacyjne, systemy komputerowe. Cyfrowy świat współczesnego człowieka
charakteryzuje się między innymi:
a) Wirtualnością jakoalternatywą dla rzeczywistości (realności), w której człowiek może
realizować swoje potrzeby. Niemniej jednak, aby rzeczywistość wirtualna mogła zaistnieć,
wymagane jest wystąpienie jednocześnie trzech czynników „I3”Immersion-Interaction-Imagination, czyli zanurzenie, interakcja oraz wyobraźnia.
b) Cyfrowością, nazywaną również binarnością lub reprezentacją numeryczną. Oznacza
ona, że zjawiskom przypisuje się wartości numeryczne, co pozwala na oderwanie tekstu medialne od materialnej formy i ułatwia dostąp do niego9.
c) Hipertekstowością, gdzie tekst hipertekstowy jestniesekwencyjny i jego czytanie jest w
pełni uzależnione od preferencji czytającego. Składa się on bowiem z fragmentów i części
mniejszych tekstów połączonych linkami poprzez zaprogramowane interfejsy.
d) Anonimowością – cechy statutowe człowieka przestają mieć znaczenie. Cecha ta może
albo pozytywnie wpływać na człowieka, np. poprzez poradnictwo online, ale i negatywnie,
rodząc odczucie bezkarności i braku kontroli.
e) Astygmatycznością, czyli wyeliminowaniem w przestrzeni online cech stygmatyzujących człowieka takich jak: płeć, wiek czy rasa.
f) Acielesnością, czyli oddzieleniem umysłu od ciała człowieka przy zwróceniu uwagi na
wyalienowanej informacji, co skutkuje odsunięciem od doświadczeń realnego życia.
g) Aprzestrzennością – brakiem fizycznego miejsca (placelessness), brakiem przywiązania
do miejsca, bezosobowym społeczeństwem i kształtowaniem przestrzeni przepływowej10.
Cechy współczesnych pokoleń to używanie technologii cyfrowych, zwłaszcza przez
dzieci. Ich postrzeganieróżni się od postrzegania rodziców tym, iż cechuje je przede
wszystkim komunikacja tekstowa oraz korzystanie z treści wideo (poprzez You Tube),
natomiast swoje życie przenoszą do świata wirtualnych społeczności. Pokolenie Z nie
zna świata bez internetu, tzw. App Generation lub Digital Natives (cyfrowi tubylcy).Spo8
9

10

M. Braun-Gałkowska, Wykorzystywanie środków masowego przekazu…, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2010, s. 256.
E. Krzyżak-Szymańska, Bezpieczeństwo dziecka w cyfrowym świecie a wychowanie w rodzinie, [w:] J. Zimny
(red.), Societas Familia-Parentela, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Stalowa Wola 2017,s. 71.
Tamże, s. 74.
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sób myślenia dzieci jest różny od sposobu rozumienia świata przez ich rodziców, różni
się także proces komunikacji (u rodziców dominuje komunikacja face to face),podczas
gdy u dzieci odbywa się ona głównie za sprawą formelektronicznych. Rodzice nowe
technologie wykorzystują na użytek codzienności lub w pracy, z kolei ich dzieci czynią z
technologii użytek codzienności,kreując (tworząc) swój własny świat11.
Niegdyś człowiek nie odbierał tylu informacji na temat otaczającego go świata jednocześnie. Dopiero rozwój środków masowego komunikowania, zwłaszcza nowych środków komunikacji elektronicznej (hipermediów), zaczął bombardować jednostki natłokiem wydarzeń i informacji. Z jednej strony umożliwia mu to zaangażowanie się w bieżące wydarzenia, by zdrugiej strony dostrzec problem natłoku informacyjnego i chaosu
w analizie otaczającej rzeczywistości. Człowiek niedostrzegający wielu informacji, nie
potrafi się w pełni zaangażować, co skutkuje jego zobojętnieniem w analizie odbieranych
treści12. Współczesne przeobrażenia społeczne, począwszy od industrializacji poprzez
urbanizację, implikują załamanie strych struktur społecznych, gdzie tradycyjne wartości
przestają mieć pierwszorzędne znaczenie, zastępując je nowymi, funkcjonalnymi układami wzorów czy systemów wartości13.
Jednakże zazwyczaj wśród opisów negatywnych aspektów wpływu mediów na życie
współczesnego człowieka, zwłaszcza internetu, można dostrzec także pewne jego pozytywne strony, które zauważył między innymi Marcin Szczerbiński. Zdaniem tego autora,
serwisy społecznościowe zawierają „wiele istotnych wychowawczo zasad, wskazówek i
narządzi. Założenie indywidualnego konta uzależnione jest od akceptacji tych reguł. W
wielu miejscach autorzy wprost odwołują się do treści wychowania, jego podmiotów i
metod. Tworząc podstrony,poświęconerealizacji postulowanych przez siebie zasad,kierując je do dzieci i młodzieży w oparciu o reguły, odpowiednie narzędzia, które sąbezpośrednio dla nich tworzone. Serwisy nie ograniczają się jedynie do dorastającychużytkowników, ale mająświadomość znaczenia wychowawców (rodzice, nauczyciele, pedagodzy
szkolni) i instytucji zajmujących się zwalczaniem niewłaściwych zachowań w internecie,
tworzą dla nich spersonalizowane serwisy. W ten sposóbwydająsięwychodzić naprzeciw
potrzebie wychowania do odbioru mediów”14.
Podczas trwającego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos opublikowano
wyniki badania Microsoftw oparciu o bazę10 tysięcy ankietowanych internautów pochodzących z dziesięciukrajów, którzyokreślili swoje preferencje nt. znaczenia technologii w
życiu współczesnego człowieka. Niezależnie od kraju pochodzenia ankietowanych stwierdzili oni, iż technologia ma istotny wpływ na ich życie w obszarach: biznes, edukacja,
transport, sztuka, kultura i więzy społeczne. Technologia umożliwia człowiekowi prowadzenie biznesu, ułatwia wprowadzanie innowacji, pomaga w edukacji, zwiększa szanse na
gospodarcząwydajność, ale także polepsza jakość życia ze szczególnym uwzględnieniem
kultury, zdrowia, transportu czy wolności.Negatywny wpływ według ankietowanych technologia wywiera na obszary życia prywatnego, bezpieczeństwo i piśmienność15.

11
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Każda zmiana technologiczna niesie ze sobą przemianę społeczną, słowa Karola
Marksa istotnie oddają atmosferę szybkości przemian współczesnego człowieka, ich powszechności czy łatwości dostępu. Obecnie jest coraz mniej miejsc, które zostały wyłączone spod zasięgu telefonii komórkowej czy sieci bezprzewodowej Wi-Fi. Telefony
komórkowe (smartfony) posiada bowiem 42% całej populacji16. Karierę społeczną robiły
swego czasu krótkie wiadomości tekstowe (SMS), umożliwiające szybkie przesyłane informacji za pomocą skrótów i precyzji. Współczesny człowiek staje się bezbronny wobec
rozwoju technologii, jest nie tyle jej użytkownikiem co więźniem poprzez racjonalizm i
wiarę w potęgę nauki i masową ingerencję w naturę świata i człowieka17.
Badania przeprowadzone nt. technologii i internetu wśród uczniów (561 osób z całego
kraju) w 2012 r. dowiodły, iż dominującym typem komunikacji wśród ankietowanych jest
komunikowanie synchroniczne poprzez komunikatory i czaty.Blisko 70% respondentów
komunikuje się w ten sposób bardzo często lub często (odpowiednio 45,5% i 22,3%), nie
korzysta niewiele – 5,2% badanych. Badani uczniowie bardzo często (54,4%) lub często
(33%) korzystają również z poczty elektronicznej. Badani w odsetku 23,5% zaglądają do
skrzynki pocztowej w pierwszej kolejności po włączeniu komputera. Ankietowani uznali,
iż ich życie toczy się głównie wokół portali społecznościach, takich jak Facebook, którego codziennie lub prawie codziennie odwiedza 58,8% spośród nich, często robi to 17,1%,
natomiastjedynie 14,8% nie korzysta18.
Inne badanie programu Da Vinci Learning dowodzi, iż95% polskich dzieci ogląda
telewizję codziennie, a ponad 60% z nich robi to przez kilka godzin, z kolei 30% dzieci
posiada własny odbiornik telewizyjny.Badania TNS OBOP w 2013 r., dowodzą, iż Polacy
(dorośli) oglądają telewizję przez średnio 3 godziny 42 minuty dziennie, blisko połowa
badanychogląda codziennie telewizję z dziećmi. W 2015 r. prowadzono badania w Stanach Zjednoczonych, z których wynika, iż „96% proc. dzieci do 4.roku życia korzysta z
urządzeń elektronicznych, trzy czwarte z nich posiada własne urządzenie. Z tego samego
badania dowiadujemy się, że większość 2-latków korzysta z nowoczesnej technologii na
co dzień, oglądając najczęściej filmy na You Tube lub Netflixie”19.
Dane z Urzędu Statystycznego Bydgoszczy podają, iż96,9% mieszkańców tego regionu i 95,2% wszystkich Polaków posiada telefon komórkowy. Podobnie wygląda sytuacja
w przypadku komputera i dostępu do sieci internetowej (w 2005 r.– 16,8%, w 2015 r.
– 69,5%). Dorośli około 2 godziny i 30 minut każdego dnia spędzają na oglądaniu TV,
DVD, lub wideo.Korzystanie z komputera to około 1 godzina i 22 minuty dziennie, natomiast czytanie książek zajmuje im 1 godzinę i 16 minut. Dzieci z kolei na gry i zabawy
przy pomocy komputera poświęcają 2 godziny i 6 minut dziennie,same gry komputerowe
pochłaniają im1 godzinę i 46 minut,akomunikują się z innymi przy użyciu komputeraprzez ponad półtorej godziny w ciągu każdej doby (1 godzinę 31 minut). Najmniej czasu
dzieci poświęcają na czytanie książek–62 minuty dziennie.
Wojciech Kulik podsumowuje:„Przeciętny Polak – jak wynika z tego badania – każdego dnia spędza ponad sześć i pół godziny, wpatrując się w ekran jednego ze swoich
16
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Najnowsze smartfony i wpływ nowych technologii na życie człowieka, https://tech.wp.pl(10.11.2017).
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elektronicznych urządzeń. Zdecydowanie najwięcej czasu – 132 minuty dziennie – pochłania nam komputer. Niespodzianką może być bardzo wysoki wynik, jeżeli chodzi o
tablety (61 minut). 6,5 godziny. Czy to dużo? Cóż, z jednej strony niewątpliwie tak. Z
drugiej jednak… Liderzy rankingu – mieszkańcy Indonezji – każdego dnia spędzają 132
minuty naprzeciwko telewizora, 117 minut przed komputerem, 181 minut, bawiąc się na
smartfonie, i kolejne 110 minut – na tablecie. Łącznie daje to aż 9 godzin na wpatrywaniu
się w różne ekrany”20.
Interesujące badania prowadziła niedawno firma Deloitte „Tech Trends 2017”, gdzie
stwierdzono, iż „Średnio spędzamy około 6 godzin dziennie w sieci. Z internetu aktywnie korzysta w Polsce 25,71 mln osób. Czas średni obejmuje bowiem surfowanie w sieci
przy pomocy komputera (4,4 godziny) i telefonu przenośnego (1,3 godziny), natomiast
w 2016 r. z social mediów korzystało ok. 14 mln użytkowników, a w 2006 r. jedynie800
tys.). W Polsce jest 58,84 mln smartfonów, przy liczbie Polaków 28,4 mln.Na świecie w
2016 r.zarejestrowano3,79 mld samrtfonów (liczba mieszkańców globu to 7,4 mld)21.Generalne rzecz ujmując, prawie trzy czwarte Polaków posiada dostęp do internetu (72%),
39% Polaków korzysta z portali społecznościowych, 61% posiada smartfon (64% Francuzów i 68%. Niemców). Poza tym Polacy prawie 6 godzin dziennie spędzają, korzystając z internetu i61%spośród nich ogląda przynajmniej raz w tygodniu filmy w sieci, z czego 31% przynajmniej codziennie, 80% użytkowników korzysta z FB poprzez smartfon
(Generacja Z nie jest wielkim fanem Facebooka), ponad połowa badanych (55%)kupuje
przynajmniej raz w miesiącu jakiś produkt bądź usługę przez internet22.
3. Konsekwencje myślenia zerojedynkowego w kategorii relacji rodzinnych
Człowiek to istota komunikująca się, Homo communicans, gdyż w toku swojego życia nieustannie komunikuje swoje potrzeby, a także odbiera bodźce z zewnątrz umożliwiające łącznie w grupy czy warunkujące działania społeczne. Komunikowanie stanowi
proces stanowiący pewną zdolność, która nie została człowiekowi dana w chwili jego
narodzin. Jednak, co niezwykle istotne, musi się on jej uczyć, by prawidłowo się komunikować, zatem porozumiewać z innymi osobami, grupami czy instytucjami społecznymi.
Jednak, jak twierdzi Marian Wolicki, aby komunikacja, zwłaszcza komunikacja w rodzinie, przebiegała w sposób prawidłowy, musi spełniać dwa kryteria. Pierwszym jestosobowe, a więc naturalne podejście do drugiej osoby poprzez relację typu JA – TY, czego
przykładem zupełnie odwrotnym jest relacja typu JA – TO.
W prawidłowej komunikacji, zwłaszcza w rodzinie, niezbędny jest dialog, czyli osobowe traktowanie partnera interakcji poprzez wymianę spostrzeżeń, refleksji oraz prawidłowy odbiór niewerbalnych sygnałów ciała drugiej strony. Jak powiada autor: „Przejrzystość partnerów, czyli ich otwartość, polega na możliwości danej drugiemu człowiekowi
poznania siebie takim, jakim się jest, jak się odczuwa, czego oczekuje, bez jakiegokolwiek fałszu czy ukrywaniaosoby ludzkiej jako bytu dialogicznego, relacyjnego, stadnego,
ale posiadającego wymiar psychologiczny – zwłaszcza w kontekście życia rodzinnego”23.
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Poza tym istotna jest umiejętność empatycznego podejścia do drugiej osoby, zatem
zrozumienia jego myśli, uczuć czy stanów emocjonalnych. Nie byłoby to możliwe bez
otwartości partnerów interakcji na własne potrzeby24. Nadrzędne, nieprawidłowe traktowanie partnera interakcji (relacja JA – TO), według psychologia Wolickiego, prowadzi do
manipulacji, czyli zafałszowania rzeczywistości, co w konsekwencji może implikować
zniewolenie drugiego człowieka,a także stosowanie ucieczki, skrytości,zabijania spontaniczności, gdzie małżonkowie mogą przestać dyskutować o własnych potrzebach25. W
przypadku dzieci, które w rodzinie zinternalizują wzory osobowe ojca i matki, zachowanie destrukcyjne ich rodziców może także wpłynąć negatywnie na ich zachowanie
(zwłaszcza do10.rokużycia). Rodzice powinni umożliwić dzieciom prawidłową naukę
żywotnych i pogłębionych relacji międzyosobowych, nauczać asertywności, czyli zdolności wyrażania własnych praw, postaw i myśli26.
Proces socjalizacji człowieka przebiega w ścisłym związku z wpływem całego środowiska kulturalnego ze szczególnym uwzględnieniem roli wychowawczej środków
masowego przekazu27. W przypadku analizy komunikatów kształtowanych w ramach
technologii cyfrowej, zwłaszcza internetowej, mamy do czynienia z zaszyfrowaniem informacji, treści przekazu (komunikatu), który może być niezwykle trudny w przypadku
nadawania komunikatu poprzez zaszyfrowane treści zrozumiałe jedynie dla części zainteresowanych.
Zachwiana komunikacja (wysyłanie sprzecznych sygnałów co do swojej roli) wpływa
destrukcyjnie na relacje w rodzinie28. Jak powiada Wolicki, w przypadku sytuacji, kiedy
w rodzinie komunikacja polega wyłącznie na przekazywaniu informacji (o podziale ról,
budżecie domowym)przy braku kontaktu osobowego, refleksji oraz odczytaniu emocji
(mowa ciała), rodzina przestaje być grupą (podstawową komórką społeczną), rozpoczyna
się proces jej rozpadu, atrofii29.Środki masowego komunikowania z jednej strony umożliwiają sposób porozumiewania się pomiędzy ludźmi, jednakżemogą także powodować i
pogłębiaćegocentryzm i wyobcowanie30.
Korzystanie z technologii można porównać do zachowaniaobserwowanegoprzy
użyciu dopaminy. Podczas korzystania, odczytywania wiadomości wydziela się dopamina, dzięki czemu człowiek czuje się lepiej, poprawia mu się humor, czuje się potrzebny
i wartościowy, niemniej jednak działa to mocno uzależniająco, podobnie jak alkohol czy
substancje psychoaktywne. Jednak alkohol jest zakazany, środki odurzające są mocno
potępiane, a korzystanie z mediów społecznościowych już nie! Dlaczego człowiek wysyłający mnóstwo jałowych wiadomości typu: cześć, hej, co tam szukającyaprobaty i afiliacji,de factojej nie odnajduje? Wręcz przeciwnie, zagłębia się jeszcze bardziej w świat
24
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Tamże, s. 16.
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M. Braun-Gałkowska, Wykorzystywanie środków masowego przekazu w procesie wychowania rodzinnego, [w:] F.
Adamski (red.), Wychowanie w rodzinie, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2010, s. 253.
M. Wolicki, dz. cyt., „Społeczeństwo i Rodzina” nr 39 (2/2014) s. 20.
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E. Kopeć, Uzależnienie od internetu młodzieży. Na podstawie przeprowadzonych badań, [w:] J. Zimny (red.),
Współczesne zagrożenia. Fakty i mity, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Stalowa Wola 2014, s.229.
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wirtualny, który nie ma przełożenia w świecie realnym,implikując szereg następstw w
postrzeganiu człowieka i jego cielesności. Znane sąprzykładyosób, który dokonywały
czynów zabronionych, uznając, iż człowiek ma kilka żyć niczym postać z gry komputerowej. Z uczuciami może być bardzo podobnie.
4. Zakończenie
Człowiek dzieli życie we współczesnym świecie niejako z technologią, która go otacza. Natomiast zasadniczym elementem funkcjonowania świata jest współżycie człowiekaz technologią, umożliwiającą zarówno zabawę, naukę, jak i łączność z niemalże całym
światem, możliwość realizacji rozmaitych funkcji biznesowych, zawodowych czy osobistych, którychistnienia nie można na tym etapie wycofać, gdyżkorzystanie z mediów to
nie tyle wybór co konieczność.Pozostaje do rozwiązania zasadnicza kwestia dotycząca
człowieka wobec korzystania ze zdobyczy techniki. Napisano już o tym wiele (wady,
skutki i ich wpływ na funkcjonowanie jednostki ludzkiej), niemniej jednak zabrakło refleksji na temat faktu wpływu na relacje rodzinne.
Wspomnieć należy w tym miejscu, iż szeroko dostępne badania opinii publicznej
(CBOS, OBOP, Diagnoza Społeczna) w swoich analizach zawierają dane traktujące kwestie rodzinne jako dla społeczeństwa polskiego niezwykle istotne (praktycznie rodzina
dla Polaków jako całości jest najważniejsza, następnie zdrowie i dopiero na kolejnych
miejscach znajdują się kwestie materialne, samorozwój oraz inne przymioty życia). W
kontekście aksjologii Polaków brakuje zatem sposobów podjęcia kwestii wpływu myślenia technicznego na relacje rodzinne i właściwego korzystania z mediów, np. poprzez
edukację medialną, która przygotowuje do należytegokorzystania z mediów, mając na
względzie dobro jednostki ludzkiej31.
Streszczenie:
Tematem artykułu jest ujęcie współczesnej rodziny w kontekście obecnych przeobrażeń w sferze informatyzacji życia, zarówno zawodowego, szkolnego, jak i rodzinnego.
Robocze określenie „myślenie zerojedynkowe” to metafora traktująca o polaryzacji
współczesnego świata w obrębie życia off line lub on line, człowieka myślącego i realizującego swoje życie w myśl sekwencyjnego zapisu cyfrowego, gdzie decyzje jak również
działania podejmowane w ramach swojego życia jednostka ludzka kreuje w myśl przyjętych standardów współczesności – tak lub nie, gdzie maleje przestrzeń relacji rodzinnych
(w konsekwencji i społecznych)pomiędzy tym, co jest zrobione, lub co nie może być
zrobione. Może oznaczać to dyfuzję rozwoju kompetencji miękkich nieodzownych przy
kształtowaniu relacji rodzinnych i krewniaczych. W referacie będzie zatem mowa o erozji relacji i przeobrażeń relacji we współczesnych rodzinach pod wpływem środków
technologii, gdzie człowiek notabene staje się ofiarą zmian cywilizacyjnych, których
może w rzeczywistości wcale nie dostrzegać.
Słowa klucze: rodzina współczesna, relacje w rodzinie, technologia
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Summary:
The Influence of Binary Thinking on Family Relationships
The subject of the article is viewing the modern family in the context of present changes in the area of information technology and people’s professional, academic and family
lives. The working term “binary thinking” is a metaphor treating the polarization of the
modern world within an off-line or on-line lifestyle. It means man thinks and realizes his
life according to the thought patterns of a sequential digital record, where life decisions
are made and actions undertaken within this framework. The contemporary standards of
yes or no cause the space of family relationships (and consequently social relations) between what is done or what cannot be done to decrease. This may mean a diffusion of the
development of soft skills essential for shaping relationships with family and relatives.
Thus, this report will deal with the erosion of relationships and their transformation in
contemporary families under the influence of technology, where, incidentally, a person
becomes a victim of the civilization changes that he may not perceive at all.
Key Words: the contemporary family, family relationships, technology
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Wstęp.
Rodzaj tekstu. Artykuł ma charakter teoretyczny, koncepcyjny. Celem artykułu jest pokazanie, co na temat wojny islamu z niemuzułmanami (tzw. dżihadzie) napisano w Koranie, oraz
jak pedagogika katolicka powinna odnieść się do tej islamskiej doktryny w aspekcie wychowawczym. Metodologia. Autor, pisząc tekst, korzystał z historiograficznej metody analizy
dokumentów, oraz analizy logicznej. Stan badań. Jak dotąd brak jest całościowego odniesienia się pedagogiki katolickiej do tez zawartych w muzułmańskim Koranie w tym aspekcie.
Jakkolwiek istnieją liczne teksty historiograficzne, politologiczne, a nawet – filozoficzne lub
teologiczne na temat dżihadu (por. niżej przegląd literatury). Niniejszy tekst próbuje zatem
uzupełnić tę lukę od strony pedagogicznej (w cząstkowym zakresie motywu wojny w Koranie), patrząc na owe motywy dżihady styczne z punktu widzenia pedagogiki katolickiej, próbując odnieść się prewencyjnie do kwestii dżihadu w aspekcie edukacyjnym w wychowaniu
chrześcijańskim, szczególnie w Polsce.
Dla przypomnienia trzeba napisać, że Koran, czyli tekst literacki napisany przez Mahometa
(właśc. Muhammad ibn Abd Allah ibn Abd al-Muttalib, zmarły w 632 r. po Chr. w Medynie),
uważany jest przez muzułmanów (mahometan) za księgę objawioną (świętą) islamu. Powtórzyć trzeba, że Koran (arab. Al-Qur’ān, Kuran) w oryginale został spisany w języku arabskim,
a jego nazwa oznacza dosłownie „recytację”, „czytanie” lub też „kolekcję” (według analizy
rdzenia tego słowa: q-r-‘).
Dla przypomnienia należy powtórzyć również, że w Koranie znajduje się 114 ‘sur’(rozdziałów). Sury z kolei podzielono natzw. ‘aje’ (wersety). Istnieje 90 sur tzw. mekkańskich,
łagodniejszych (spisanych przez Mahometa w Mekce w okresie 610-622 po Chr.), natomiast
pozostałe 24 sury tzw. medyńskie, bardziej „wojownicze”, agresywniejsze, z elementami okrucieństwa, spisane zostały przez niego w Medynie, gdzie przebywał w latach 622-632 po Chr.
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Powtórzyć należy ponadto tę regułę, że sury w Koranie ułożono na ogół według zasady od najdłuższej do najkrótszej. Współcześnie w Polsce popularny (cytowany) np. jest przekład Koranu
dokonany przez Józefa Bielawskiego1, choć funkcjonują także inne tłumaczenia, tu pominięte.
Na temat dżihadu (wojny muzułmańskiej z niewiernymi) powstały bardzo liczne książki.
Na temat islamu i dżihadu wymienić można przykładowo publikacje zagraniczne. Do książek
w języku angielskim o islamie i dżihadzie dostępnych w oryginale w niektórych polskich bibliotekach naukowych należą publikacje: Gillesa Kepela2 (2002), Stephena Schwartza3 (2002),
Efraima Karsha4 (2006), Walida Pharesa (20075, 20086), Alii Brahimi’ego7 (2011), Irm Heleem8
(2012) czy praca zbiorowa pod red. Stephena J. Blanca9 (2015) itd.
W języku polskim dostępne są obecnie zarówno opracowania zbiorowe, jak i autorskie
książki indywidualnych autorów (dzieła oryginalnie polskie oraz przekłady z języków obcych). Dla przykładu wymienić można (chronologicznie) następujące książki ogólne na temat
islamu oraz islamskiego dżihadu (wojny z niewiernymi, tj. tu: niemuzułmanami), takie jak
np.bardzo znana, popularna także w Polsce (mająca dziesięć wydań w ciągu około dekady)
książka o wojnie cywilizacji, w tym także o wojnie ‘cywilizacji islamu’ – autorstwa Samuela
P. Huntingtona (wydania angielskie– 199610, 199811, 201112, wydania polskie– 199713, 199814,

1

2

3
4
5
6

7
8

9
10
11
12

13

14

72

Koran, z arab. przeł. i komentarzem opatrzył Józef Bielawski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986, seria: Bibliotheca Mundi; Koran, z arab. przeł. i komentarzem opatrzył Józef Bielawski, wyd. 2., Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1997, seria: Bibliotheca Mundi; Koran, z arab. przeł. i komentarzem opatrzył Józef Bielawski, wyd. 4., Państwowy Instytut
Wydawniczy, Warszawa 2007, seria: Bibliotheca Mundi; Koran, z arabskiego przełożył i komentarzem opatrzył Józef Bielawski,
wyd. 4 (dodruk), Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2016, seria: Bibliotheca Mundi. Tekst Koranu w tłumaczeniu J.
Bielawskiego dostępny jest w sieci (otwarty dostęp). Zob. Tłumaczenie znaczenia Świętego Koranuwedług Józefa Bielawskiego
[źródło: PIW, Warszawa 1986]: http://www.planetaislam.com/koran_bielawski.html [dostęp: 2.11.2017].
G. Kepel, Jihad. The trail of political Islam, transl. by Anthony F. Roberts, Belknap Press of Harvard University
Press, Cambridge 2002.
S. Schwartz, The two faces of islam. The hosue of Sa’ud from tradition of terror, Doubleday, New York [etc.] 2002.
E. Karsh, Islamic imperialism. A history, Yale University Press, New Haven – London 2006.
W. Phares, The war of ideas. Jihadism against democracy, Basingstoke, Palgrave Macmillan, New York 2007.
PharesWalid, The war of ideas. Jihadism against democracy, Houndmills, Basingstoke, Palgrave Macmillan, New
York – Hampshire 2008.
Brahimi Alia, Jihad and just war in the war on terror, reprint, Oxford University Press, Oxford [etc.] 2011.
Haleem Irm, The Essence of islamis textremism. Recognition through violence, freedom through death, Routledge, London – New York 2012, seria: Routledge Studies in Political Islam, vol. 8.
Russia’s homegrown insurgency. Jihad in the North Caucasus, editor Stephen J. Blanck, CPSC, Lavergne 2015.
S. P. Huntington., The clash of civilizations and the remaking of world order, Simon & Schuster, New York 1996.
Tenże, The clash of civilizations and the remaking of world order, Simon & Schuster, London [etc.] 1998.
Tenże, The clash of civilizations and the remaking of world order, with a new foreword by Zbigniew Brzezinski,
Simon & Schuster Paperbacks, New York [etc.] 2011.
Tenże, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przeł. Hanna Jankowska, wyd. 1., Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 1997, seria: Spectrum.
Tenże, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przeł. Hanna Jankowska, wyd. 2., Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 1998, seria: Spectrum.

ARTYKUŁY
200015, 200116, 200317, 200418, 200519, 200620, 200721, 200822).
Nadto można wskazać na książki traktujące tylko o islamie i dżihadzie, dostępne w
języku polskim, wydawane w Polsce bardzo licznie w kolejnych latach na przełomie XX
i XXI wieku,np. napisane przez Piotra Stawińskiego23 (1989), Benjamina R. Barbera24
(1997), Timothy’ego Rizzi’ego25 (1999), Petera Partnera26 (2000), Malise’a Ruthvena27
(2001), Krzysztofa Kościelniaka28 (2002), Gillesa Kepela (200329, 201030), Macieja Kusia31 (2003), Ahmeda Rashida32 (2003), Mariusza Kubiaka33 (2004), Petera Kreefta34
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ARTYKUŁY
Poza tym opublikowano opracowania zawężone tematycznie, np. specjalistyczną książkę na temat palestyńskiego, terrorystycznego Hamasu – publikację Samuela Laurenta58
(2015). Wyspecjalizowane książki na temat terrorystycznej Al-Kaidyto np. Toma Carew’a59
(2003), Alego Hamada60 (2007), z kolei szczegółowe opracowania na temat terrorystycznego tzw. Państwa Islamskiegoto m.in. opracowania Patricka Cockburna61 (2015), Anny
Erelle62 (2015), Macieja Falkowskiego i Józefa Langa63 (2015),Sophie Kasiki oraz Pauline
Guéne64 (2016), Artura Wejksznera65 (2016) itd. Ta wielka ilość różnorodnych publikacji na
temat islamskiego dżihadu w różnych jego wersjach świadczy o ważności tematu i żywym,
trwałym zainteresowaniu nim, także w katolickiej Polsce, w związku z realnym zagrożeniem dla Europy ze strony islamu w XXI wieku, równie realnym, jak to miało miejsce w
XVII wieku, gdy muzułmanie oblegali Wiedeń i przygotowywali się do inwazji na Rzym,
planując, że w bazylice św. Piotra urządzą wielkie stajnie dla swoich koni. W XXI w. ich
celem jest opanowanie, innym sposobem, całej zachodniej Europy i czego nawet specjalnie
nie ukrywają przed opinią publiczną. Historia powtarza się zatem, tylko w innej wersji,
odmiennym wariancie, inwazja islamu na jeszcze na ogół chrześcijańską (choć częściowo
już postchrześcijańską) Europę trwa i jest opisywana przez licznych autorów.
Należy wspomnieć tu także książkę zbiorową, traktującą o wojnie, w tym m.in. o dżihadzie, ale z pozycji katolickiej teologii moralnej66 (2003).
Dla przypomnienia, warto także dodać, że istnieje również muzułmańska pedagogika,
rzecz jasna oparta o Koran, np. koncepcja pedagogiczna M. Fethullaha Güllena. Na ten
temat powstała po polsku książka Eugeniusza Sakowicza67 (2014).
Problematyka edukacji muzułmanów dotyka także obecnie bezpośrednio Polski, np.
znikomej, nowej, islamskiej mniejszości jemeńskiej, o czym pisał Adrian Karol Siadkowski68 czy niewielkiej, kilkutysięcznej, tatarskiej (mongolskiej) mniejszości muzułmańskiej, prastarej, bo osiadłej na ziemiach polskich od kilkuset lat, ale pozostającej
w żywej, pozytywnej relacji do chrześcijaństwa, o czym pisała m.in. Ida Schabieńska69
(2015). Problem tzw. polskich Tatarów jest nietypowy, ponieważ są oni uważani przez
pewnych, fundamentalnych wyznawców islamu z Bliskiego Wschodu nieomal za rodzaj
sekty, która mało ma już wspólnego z islamem w jego głównych nurtach.
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Zlaicyzowany Zachód próbował w XXI wieku narzucać swój obłędny, „tolerancjonistyczny” model edukacyjny muzułmanom, np. w Turcji70 (2007), ale ta ideologia tolerancjonizmu w edukacji (w istocie wywodząca się z neomarksizmu kulturowego typu multi-kulti) poniosła na gruncie islamu zupełne fiasko, z oczywistych względów nie przyjęła
się, ponieważ to, co pochodzi z Europy, wciąż jest w islamie uważane za pochodzące od
„krzyżowców”, mahometanie wciąż pamiętają wyprawy krzyżowe i sami pozostają pod
wpływem silnej wiary w Allaha, korzystając z rad Koranu odnośnie do dżihadu jako jednego z filarów mahometanizmu itd. Islamski dżihad to zaprzeczenie tolerancji i pokoju.
Świadomy oczywistych różnic pomiędzy islamem a chrześcijaństwem, ks. prof. Dariusz Oko, krakowski, katolicki filozof poznania, korzystając z lektury Koranu i książek
Billa Warnera, wybrał zestaw koranicznych cytatów dotyczących wojny71 (dżihadu). Autor niniejszego tekstu skorzystał z tego wyboru ks. Dariusza Oko, dodając przy cytowanych sentencjach komentarze pedagogiczne. Tekst ma charakter glossy, uzupełnienia
wyboru surowych tekstów koranicznych i próby wyciągnięcia z nich wniosków natury
pedagogicznej w kontekście wojny (dżihadu).
Jak wiadomo, ks. Dariusz Oko zapisał od siebie w tekście swego wyboru sentencji
koranicznych taki oto bardzo długi tytuł: Koran, Czyli w co muzułmanie mają wierzyć
na temat kobiet i wojny jako absolutne, na wieczność nienaruszalne objawienie, wolę i
prawo Allaha, któremu muszą być podporządkowani kafirzy, zatem my wszyscy.
Dla przypomnienia, należy powtórzyć, że termin „kafir” (w odniesieniu do mężczyzny) lub „kafirka” (w odniesieniu do kobiety) oznacza osobę ‘niewierną’, przy czym
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Teaching for tolerance in Muslim majority societies, Recep Kaymakcan and Oddbjørn Leirvik (eds.), Centre for
Values Education (DEM) Press, in cooperation with the Oslo Coalition on Freedom of Religion or Belief, Istanbul
- Oslo 2007, seria: Değerler Eğitim Merkezi, vol. 40.
Dla przypomnienia. Ks. Dariusz Oko, e-mail do autora niniejszego artykułu, z dnia 23.10.2017 (autor jest jednym
z odbiorców korespondencji w ramach obszernej listy e-mailingowej ks. prof. Dariusza Oko). W treści e-maila z
23.10.2017 ks. Dariusz Oko napisał: „przesyłam kluczowe cytaty z Koranu na temat kobiet i wojny. One pomagają
nam rozumieć, dlaczego islam był i jest aż tak wielkim zagrożeniem dla Polski, Europy i chrześcijaństwa. Taka
wiedza jest konieczna, abyśmy skutecznie, zjednoczeni bronili się przed tym śmiertelnym niebezpieczeństwem.
Zachęcam też oglądnięcia mojego telewizyjnego wykładu na ten temat: http://tv-trwam.pl/film/rozmowy-niedokonczone-16092017[.] A także polecam wykład jednego z najwybitniejszych specjalistów z tego obszaru, Billa
Warnera: https://www.youtube.com/watch?v=L0QW3ix-OJg[.] Polecam także innego jego wykłady oraz krótkie
książeczki (każda książeczka to około dwie godziny czytania): [1] Bill Warner, Koran w dwie godziny, Kraków
2016 [właśc. 2017], Bill Warner, Sira. Życie Mahometa, Kraków 2016 [właśc. 2017], Bill Warner, Hadisy. Sunna
Mahometa, Brno 2016, Bill Warner, Szariat dla niemuzułmanów, Brno 2016. (...) Ks. Dariusz Oko”. Wykład zob.: Dariusz Oko,Ideologie walczące z Bogiem, Kościołem i człowiekiem, TV TRWAM, Rozmowy niedokończone, 16.09.2017, http://tv-trwam.pl/film/rozmowy-niedokonczone-16092017 [dostęp: 28.10.2017].Powyższe cztery
książki ks. Dariusz Oko określił w cytowanym we-mailu także jako „Dalsza lektura o istocie islamu bardzo godna
polecenia (każda książeczka na około dwie godziny czytania)”. Zob. Bill Warner, „Polityczny Islam” wykład z tłumaczeniem (Jakie jest zagrożenie ze strony politycznego islamu), https://www.youtube.com/watch?v=L0QW3ix-OJg [dostęp: 28.10.2017]; tenże,Koran w dwie godziny, przekład oraz wydanie: Centrum Studiów nad Politycznym Islamem, CSPI International, Kraków 2017, seria: Smak Islamu; tenże,Sira. Życie Mahometa, przekład oraz
wydanie: Centrum Studiów nad Politycznym Islamem, CSPI International, Kraków 2017, seria: Smak Islamu;
tenże Hadisy. Sunna Mahometa, Centrum Studiów nad Politycznym Islamem, CSPI International, Brno 2016;
tenże, Szariat dla niemuzułmanów, wyd. 3 popr., przekład oraz wydanie: Centrum Studiów nad Politycznym Islamem, CSPI International, Brno 2016.Wybór cytatów o wojnie(dżihadzie) z Koranu dokonany przez ks. Dariusza
Oko nosi tytuł: Koran, Czyli w co muzułmanie mają wierzyć na temat kobiet i wojny jako absolutne, na wieczność
nienaruszalne objawienie, wolę i prawo Allaha, któremu muszą być podporządkowani kafirzy, zatem my wszyscy.
Wszelkie pogrubienia istotnych treści sur w cytowanym materiale Koranu pochodzą od ks. Dariusza Oko. Ks. prof.
Dariuszowi Oko dziękuję w tym miejscu za inspirację tematyczną poprzez nadesłany mi wybór cytatów w e-mailu.

ARTYKUŁY
zakres owej ‘niewierności’ może być rozmaicie interpretowany przez rozmaite odłamy
(szkoły, nurty) islamu. Wahabici (fundamentalni sunnici) uważają za kafira/kafirkę osobę, która nie jest sunnitą/sunnitką (zatem np. muzułmanów-szyitów uznają za kafirów, a
muzułmanki-szyitki za kafirki). Na ogół muzułmanie uważają za kafirów/kafirki osoby
niebędące muzułmanami/ muzułmankami, np. chrześcijan/chrześcijanki, żydów/żydówki (wyznawców/wyznawczynie judaizmu, tj. mozaizmu, czyli religii mojżeszowej) itd.
Wyznawców/wyznawczynie chrześcijaństwa i judaizmu oraz tzw. sabeizmu (a nawet zaratustryzm/zoroastrianizmu/zaratustrianizmu) – np. pewne odłamy islamu uznają za tzw.
Ludzi Księgi’ (czyli potencjalnych kandydatów do zbawienia, ale gorszej kategorii). Najbardziej ‘otwarte’ odłamy islamu poprzez termin „kafir/kafirka” uważają tylko np. satanistów, a więc osoby, które utraciły moralność i odrzuciły wiarę w Boga (rozumianego tu
jako Allah). Z zasady dla muzułmanów – kafirami/kafirkami są odstępcy/odstępczynie od
islamu, czyli islamscy apostaci (apostata to po arabsku tzw. „murtadd”).Cytowane wersety Koranu stosowane do kafirów/kafirek oznaczać mogą zatem odniesienie do różnych
grup osób. Pewne jest to, co dla nas istotne, z punktu widzenia pedagogiki katolickiej, że
chrześcijanie/chrześcijanki, a więc w szczególności katolicy/katoliczki są odpowiednio
w tym kontekście odpowiednio – kafirami/kafirkami.
Wojna w Koranie
Islam jest w istocie swej, zapisanej w Koranie, barbarzyńskim wezwaniem do przemocy (morderstw, zabijania niewinnych ludzi), zwłaszcza wobec tych, którzy islamu nie
chcą przyjąć jako własnej religii. Sura II/191 nakazuje wszak wprost zabijanie niewiernych: „I zabijajcie ich, gdziekolwiek ich spotkacie, / I wypędzajcie ich, skąd oni was
wypędzili!”.
Przemoc wpisana została w istotę mahometanizmu. Nie ma mahometanizmu bez przemocy, bez walki z użyciem przemocy. Sura II/216 wprost stanowi, że „Przepisana jest
wam walka.”. Koran sankcjonuje przemoc, zabójstwo, morderstwo, okrucieństwo, w
imię tej barbarzyńskiej religii. Walka, czyli dżihad, jest jednym z istotnych elementów
islamu, stosowanych wobec niewiernych, czyli m.in. wobec chrześcijan (w tym oczywiści – katolików).
Koran pozwala na zemstę, ponieważ mściwość należy do istoty islamu. Mahometanizm to religia zorganizowanej instytucjonalnie, usankcjonowanej nienawiści wobec
osób niebędących muzułmanami. Sura III/4 przestrzega przed niewiarą w Allaha oraz
mówi o zemście wobec osób niewiernych: „Zaprawdę, tych, którzy nie uwierzyli w znaki
Boga / – czeka kara straszna! / Bóg jest potężny, włada zemstą!”.
Przy czym każdy muzułmanin jest zobligowany do zabijania niemuzułmanów, a czynić to ma w imię Allaha. Sura IV/89 zaleca jasno zabijanie niewiernych:„A jeśli się odwrócą, to chwytajcie ich i zabijajcie ich, / Gdziekolwiek ich znajdziecie!”.Tak barbarzyńskiej, źródłowo pełnej przemocy, z istoty swej – morderczej religii próżno szukać gdzie
indziej, jak tylko w mahometanizmie. Każdy, kto odwraca się od islamu, każdy, kto nie
chce przyjąć islamu, powinien być przez wiernego muzułmanina zabity, zamordowany w
imię barbarzyńskiej religii, tak stanowi wprost Koran.
Sura IV/91 potwierdza zabijanie niewiernych (czyli niemuzułmanów) jako powszechny obowiązek każdego muzułmanina: „Chwytajcie ich i zabijajcie ich, gdziekolwiek ich
napotkacie. My wam dajemy na nimi władzę jawną!”.
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Sura IV/95 wprost stanowi o nagrodzie za walkę (czyli dżihad) z niewiernymi (czyli z
niemuzułmanami): „Wywyższył Bóg gorliwie walczących swoimi dobrami i swoim życiem nad tych, którzy siedzą spokojnie, o jeden stopień. / Wszystkim Bóg obiecał rzeczy
piękne. Lecz Bóg wyróżnił walczących gorliwie ponad tych, którzy siedzą spokojnie, /
Nagrodą ogromną – zbliżając ich o wiele stopni do Siebie przebaczenie i miłosierdzie”72.
Sura IV/103 pokrzepia muzułmanów do ścigania ludzi niewiernych:„I nie traćcie ducha w ściganiu tych ludzi!”. Ściganie niemuzułmanów jest obligatoryjne, w myśl słów
Koranu. Niewierni (tj. niemuzułmanie) mają się czuć, zatem, jak zwierzyna łowna, którą
się ściga i zabija.
Sura V/33ponadto wprost nakazuje zabijanie niewiernych walczących z islamem oraz
określa rodzaj tej śmierci i sposób jej wykonania (metodę uśmiercenia): „Zapłatą dla
tych, którzy zwalczają Boga i jego Posłańca i starają się szerzyć zepsucie na ziemi, będzie tylko to, iż będą oni zabici lub ukrzyżowani albo też obetnie im się rękę i nogę na
przemian legle, albo też zostaną wypędzeni z kraju. Oni doznają hańby na tym świecie”73.
Barbarzyństwo owej religii mahometańskiej jest jasne, skoro wprost nakazuje ona sposób
okrutnego, nieludzkiego, obowiązkowego zabijania (bezwzględnego mordowania) tych,
którzy stają przeciwko Allahowi i Mahometowi. Wypędzanie niemuzułmanów z kraju
traktowane tu jest jako rzecz drugo planowa, w zasadzie jako wyjątek, dowód wielkiej
łaskawości islamskich morderców, dla których zasadą jest mordowanie niemuzułmanów.
Sura V/51 stanowi wprost o całkowitym zakazie przyjaźni muzułmanina z wyznawcami judaizmu i chrześcijaństwa: „O wy, którzy wierzycie! / Nie bierzcie sobie za przyjaciół żydów i chrześcijan; oni są przyjaciółmi jedni dla drugich. A kto z was bierze ich
sobie za przyjaciół, to sam jest spośród nich”74. Zatem, chrześcijanin/chrześcijanka nigdy
nie powinien/nie powinna wierzyć mahometaninowi / mahometance, gdy próbuje on/
ona „zaprzyjaźnić” się z wyznawcą / wyznawczynią Chrystusa, ponieważ, w myśl zasad
koranicznych, taka przyjaźń nie jest realnie możliwa, a nawet została wprost zakazana
przez Koran, expressis verbis.
Na marginesie można zauważyć, że to powinno uświadomić wszelkim europejskim
‘tolerancjonistom’ bezowocność ich ideologii oraz ich pozornych działań edukacyjnych
wobec wyznawców Allaha. Na tym tle widać także, że tzw. polscy Tatarzy, którzy jako
muzułmanie wchodzą w dobrowolne związki małżeńskie z chrześcijankami w Polsce, w
zasadzie nie zachowują podstawowej zasady Koranu niewchodzenia w zażyłe relacje z
niemuzułmanami. Wszak chrześcijańskie żony Tatarów polskich nie są wcale tu owymi
„brankami”, jak nazywa je Koran, dopuszczając takie związki z ‘niewiernymi’.
Sura V/86 stanowi wprost o potępieniu niewiernych (osób, które nie wierzą w Allaha):
„A ci, którzy nie wierzą i za kłamstwo uznają Nasze znaki, / Będą mieszkańcami ognia
piekielnego”. Na eschatologicznej zapowiedzi Koranu się nie kończy, pojawia się wprost
nakaz bezpośredniej, doczesnej przemocy (bicia).
Sura VIII/12 zapowiada wprost kary dla niewiernych (czyli także dla chrześcijan) oraz
apostatów (odstępców) od islamu:„Ja wrzucę strach w serca niewiernych. / Bijcie ich
więc po karkach! Bijcie ich po wszystkich palcach! /Dlatego, że oni oddzielili się od
72
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Ks. Dariusz Oko wyjaśnił w swoim przypisie, że: „Największa nagroda jest za dżihad, czyli za walkę i zabijanie
kafirów na wojnie.”.
Tenże. „Takie rzeczy z ludźmi rzeczywiście czynił już sam Mahomet, tak nakazywał ucinanie rąk i nóg oraz pozostawianie w tym stanie na słońcu – aż do skonania z wykrwawienia.”.
Ks. Dariusz Oko odesłał tu czytelnika dodatkowo wprost do Sury V/57.
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Boga i jego Posłańca. /A kto oddziela się od Boga i Jego Posłańca... /Zaprawdę, Bóg jest
straszny w karaniu!”. Przemoc, okrucieństwo i brutalna agresja islamu wobec niemuzułmanów jest istotą tej barbarzyńskiej religii, nie da się temu zaprzeczyć, skoro tak stanowi
wprost Koran.
Sura VIII/17 stanowi o uśmiercaniu niewiernych przez muzułmanów jako o karze Allaha wykonywanej rękami tychże muzułmańskich ‘wiernych’: „To nie wy ich zabijaliście, lecz Bóg ich zabijał. / To nie ty rzuciłeś, kiedy rzuciłeś, lecz to Bóg rzucił.”. Każde
morderstwo (zabójstwo) dokonane przez muzułmanina na niemuzułmaninie zostaje pochwalone, usprawiedliwione, nagrodzone przez Koran jako spełnienie woli okrutnego,
żądnego krwi, mściwego Allaha. Barbarzyńska, okrutna, agresywna religia islamska
sankcjonuje morderstwo na niewinnych ludziach tylko dlatego, że są oni np. chrześcijanami czy wyznawcami innych religii, niż islam, albo, że nawracają się z mahometanizmu
na chrześcijaństwo. Trzeba o tym jasno mówić na lekcjach religii w szkole, jak okrutny,
żądny krwi (krwiożerczy) oraz barbarzyński, pełen nienawiści do niemuzułmanów jest w
swej istocie islam i, że wynika to wprost z nakazów Koranu.
Sura VIII/30 mówi o usprawiedliwieniu przez Allaha każdego muzułmańskiego podstępu zastosowanego wobec niemuzułmanów: „Jeśli zatem oni spiskują, to i Bóg przygotowuje podstęp. / A Bóg jest najlepszy w swoim podstępie”. Dodatkowo Koran opisuje
Allaha jako istotę podstępną, wyzbytą skrupułów, cyniczną, przebiegłą, sprytną. Koran
porównuje przy tym do zwierząt tych ludzi, którzy nie rozumieją islamu, którzy nie przyjmują islamu do wiadomości (są „głusi”) i którzy milczą wobec Allaha, tzn. nie chwalą
Allaha swoimi ustami, nie modlą się do niego na głos.
Sura VIII/32 mówi: „Zaprawdę, najgorszymi ze zwierząt w oczach Boga są głusi i
niemi, którzy wcale nie rozumieją”. Nieco dalej można przeczytać o ludziach, którzy odrzucili islam, jako o istotach gorszych od zwierząt. Sura VIII/55 mówi wprost: „Zaprawdę, gorsi od zwierząt u Boga są ci, którzy odrzucili wiarę”. Dla muzułmanów, w myśl
Koranu, gorszymi od zwierząt są np. chrześcijanie (w tym – oczywiście zatem i katolicy),
którzy odrzucają islam jako religię.Koran traktuje niewiernych (w tym – chrześcijan) jak
zwierzęta: Sura XLVII/12 mówi wszak wprost: „A ci, którzy nie uwierzyli, będą używali
i będą jedli jak zwierzęta”. Dla mahometan – my, chrześcijanie jesteśmy tylko zwierzętami. O tym, jak nakazuje traktować nas Koran – trzeba jasno mówić na lekcjach religii
(na katechezie), z ambon kościołów oraz w mass mediach. Należy uczulić i wyedukować
chrześcijan, aby nie byli naiwni w tym względzie i wiedzieli, z jaką pogardą traktuje niemuzułmanów ta barbarzyńska religia, bo tak nakazuje mahometanom Koran.
Tenże Koran wprost mówi o walce (dżihadzie) wobec niewiernych aż do momentu,
gdy na świecie będzie 100% muzułmanów, tj. aż do zabicia ostatniego niemuzułmanina na Ziemi. Sura VIII/39 wszak nazywa rzecz tę po imieniu:„Zwalczajcie ich, aż nie
będzie już buntu i religia w całości będzie należeć do Boga”. A jeśli islam zapanuje już
na całym świecie, wszędzie zatryumfuje barbarzyńska religia okrutnego Allaha, to wtedy zakończy się dopiero muzułmańska walka (dżihad) i nastanie era wiecznego ‘pokoju
muzułmańskiego’ na całej Ziemi. Oznacza to wszak całkowite zniszczenie innych religii,
w tym – chrześcijaństwa, dlatego chrześcijanie (w tym – katolicy) powinni wykazywać
się odwagą i wprost bronić swojej religii, aby nigdy nie dopuścić do tryumfu islamu „w
całości” na świecie. Całkowity tryumf koranicznego Allaha oznacza wszak wprost całkowitą śmierć chrystianizmu na Ziemi, absolutny koniec chrześcijaństwa, w tym także kres
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katolicyzmu. Trzeba to sobie jasno uświadomić i nauczać powszechnie o tym śmiertelnym zagrożeniu wprost czyhającym ze strony islamu. Trzeba o tym mówić w szkołach na
lekcjach religii i w kościołach, z ambon podczas homilii oraz w mass mediach. Duchowni
katoliccy nie mogą być naiwni, muszą znać to, co naucza Koran o dżihadzie wobec „niewiernych”, bo to dotyka także bezpośrednio chrześcijan (katolików). Nie można uciekać
od problemu islamskiego dżihadu, skierowanego także wobec Kościoła Katolickiego.
Skuteczna obrona przed islamskim dżihadem to nasze być albo nie być, to warunek sine
qua non ocalenia Europy przed mahometańskim barbarzyństwem.
Koran sankcjonuje kradzież, grabież, łupienie niemuzułmanów przez muzułmanów.
Złodziejstwo jest tu religijnie nagradzane – to się nazywa barbarzyńska demoralizacja na
szeroką skalę, masowo, całych społeczności. Poza sankcjonowaniem kradzieży, Koran
ustanawia przy tym dodatkowo podwójną dziesięcinę (czyli defacto dwudziestoprocentowy podatek) dla Mahometa i dla jego następców (krewnych) oraz dla celów charytatywnych, realizowanych przez wspólnotę muzułmańską (wobec muzułmańskich ubogich i muzułmańskich gości, tj. ‘podróżnych’). Sura VIII/41 mówi wprost: „Cokolwiek
weźmiecie w postaci łupów, / To piąta część należy do Boga i Jego Posłańca, / Do jego
krewnych i sierot, do ubogich i do podróżnego.”. Innymi słowy – łupienie, okradanie niemuzułmanów jest „legalne” w islamie, tylko trzeba 20% z tego, co muzułmanin zagrabił,
ukradł, przeznaczyć na cele ‘religijne’, wskazane przez Koran. To całkowite przeciwieństwo chrześcijaństwa (siódme przykazanie: nie kradnij!).
Koran stanowi wprost o zakazie brania jeńców (mężczyzn) spośród niewiernych, co
oznacza w praktyce zabijanie każdego mężczyznę niemuzułmanina. Sura VIII/219 mówi
wszak o Mahomecie (szerzej można to odnieść do islamu w ogóle): „Nie jest odpowiednie dla Proroka, aby brał jeńców, dopóki on nie dokona całkowitego podboju ziemi”.
Jeńców można brać zatem wtedy, gdy już cała Ziemia będzie już w rękach muzułmanów.
Koran nakazuje zabijaniewszystkich niemuzułmanów (czyli ‘bałwochwalców’) i
przygotowywanie na nich „wszelkich zasadzek”, tzn. dowolnych podstępów. SuraIX/5
–czyli tzw. Sura Mieczastanowi jasno: „A kiedy miną święte miesiące, wtedy zabijajcie
bałwochwalców, tam gdzie ich znajdziecie; chwytajcie ich, oblegajcie i przygotowujcie
dla nich wszelkie zasadzki”75.
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Ks. Dariusz Oko wyjaśnił w swoim przypisie, że: „Sura Miecza jest, jak widać, jedną z wielu sur nawołujących do
podboju, rabowania i zabijania kafirów oraz gwałcenia kafirek. Takie sury są właśnie obowiązujące jako napisane
później, przez 10 lat w Medynie, czyli w okresie wojny i okrucieństwa. Sury te, zgodnie z tzw. zasadą abrogacji[,]
w przypadku sprzeczności znoszą sury napisane wcześniej przez 13 lat w Mekce, czyli w okresie pokoju i łagodności. W islamie jest tak, jakby Stary Testament następował po Nowym i znosił go. Tak też żył sam Mahomet. Na
przykład kazał jednego dnia wymordować na swoich oczach całe plemię żydowskie, czyli około 800 mężczyzn.
Natomiast kobiety tego plemienia zamieniono w niewolnice seksualne (z których jedna piąta przypadła Mahometowi). W Medynie tego rodzaju czynów Mahomet i jego towarzysze dokonywali średnio co 6 tygodni, a w Koranie
w 91 miejscach pisze, że muzułmanin ma naśladować Mahometa. Dlatego ludzie, którzy na 100 % chcą realizować
Koran, mogą się stać bardzo niebezpieczni, mogą być np. terrorystami. Mogą nas też swobodnie oszukiwać, bo nas
można okłamywać w dowolny sposób – jeśli to służy islamowi (zgodnie z zasadą takiji). Mogą np. pokazywać łagodne wersy z Mekki i mówić, że taki jest cały Koran. [/] To tłumaczy[,] dlaczego od początku historia islamu jest
historią nieustannej wojny i podboju. To tłumaczy [także], dlaczego prawie wszędzie tam, gdzie zaczyna panować
islam, wszelkie inne religie są unicestwiane – albo natychmiast przez eksterminację fizyczną, albo z biegiem czasu[,] na skutek nieustannego prześladowania. To tłumaczy[,] dlaczego też współcześnie nie ma żadnego państwa
islamskiego, w którym byłyby szanowane wszystkie podstawowe prawa człowieka (np. wolność wyznania i prawo
do samookreślenia się kobiet), [bo] rządzi szariat.”.
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Sura IX/13 dodatkowo wzmacnia nakaz zwalczania niemuzułmanów przez muzułmanów: „Czyż nie będziecie zwalczać ludzi, którzy złamali swoje przysięgi i którzy usiłowali
wypędzić Posłańca?”. Agresja, okrucieństwo, przemoc stanowią o istocie walki islamu z
niemuzułmanami, jako metody rozszerzania ich barbarzyńskiej wiary, Koran zagrzewa
do boju muzułmanów, żerując przy tym na ich najniższych instynktach, emocjach, pożądliwości, zemście, zbudzając atawizmy i podziały. Podstawowy podział w islamie na
‘wiernych’ (muzułmanów) i ‘niewiernych’ (niemuzułmanów) jest motywem przewodnim
w Koranie, na którym bazuje permanentny nakaz walki tych pierwszych z tymi drugimi.
Sura IX/20 snuje dla mahometan wizję nagrody eschatologicznej (wiecznej) u Allaha za
walkę z niemuzułmanami: „Ci, którzy walczyli na drodze Boga swoim majątkiem i swoimi
duszami, będą mieli najwyższy stopień u Boga”. Chrześcijanie, tak jak i wszyscy inni ‘niewierni’, mają być zwalczani i upokarzani przez mahometan, bo tak stanowi Koran.
Koran stanowi jasno o walce (dżihadzie) z niewiernymi. Sura IX/29 mówi tu wprost:
„Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą (...) / Dopóki oni nie zapłacą daniny własną ręką i
nie zostaną upokorzeni.”. W całości, w przekładzie Józefa Bielawskiego cytat ten brzmi
następująco: „Zwalczajcie tych, którzy nie wierząw Boga i w Dzień Ostatni, którzy nie
zakazują tego,co zakazał Bóg i Jego Posłaniec, i nie poddają się religii prawdy – spośród
tych, którym została dana Księga - dopóki oni nie zapłacą daniny własną rękąi nie zostaną upokorzeni”. W innym przekładzie, ten sam cytat brzmi tak oto: „Zwalczaj tych,
którzy nie wierzą w Allaha ani w Dzień Ostateczny, ani nie uznają za zabronione tego,
co zostało zabronione przez Allaha i Jego Proroka, ani nie uznają religii Prawdy, (nawet
jeśli są) Ludem Księgi, dopóki nie zapłacą dżizję z wolą podporządkowania się i sami nie
poczują się poddanymi”76.
Także do chrześcijan (w tym do nas – katolików) odnoszą się słowa Koranu o upokorzeniu i osobistym zapłaceniu przez nich (a więc tu – przez nas) daniny (podatku,
dżizji) mahometanom. Należy zaznaczyć, że obecnie w XXI w. islamscy nachodźcy, mahometańscy najeźdźcy w Europie Zachodniej za należną im w sposób oczywisty dżizję
(podatek od niemuzułmanów) uznają przyznawane im całożyciowe zasiłki socjalne, całożyciowe „darmowe” socjalne mieszkania, całożyciowe darmowe posiłki (wyżywienie),
darmową, całożyciową opiekę zdrowotną itd. i to bez konieczności jakiejkolwiek pracy z
ich strony na rzecz Europejczyków. Tam bowiem, gdzie jakikolwiek muzułmanin postawił swoją stopę, tam ziemia staje się automatycznie terytorium muzułmańskim, należącym do sfery islamu, państwem Allaha, to wynika z Koranu.
Zdobycie terytorium wroga przez zasiedlenie (pokojowe, bez walki) nazywa się
współcześnie w islamie hidżrą. Pierwotnie ‘hidżra’ (hegira) to dosłownie: ‘wywędrowanie’, ‘wielka emigracja’, ‘ucieczka’. Pierwszym przykładem hidżry w islamie jest emigracja Mahometa z Mekki do Jasribu (czyli późniejszej Medyny) w 622 r. po Chr. A „ci,
którzy z razem wywędrowali” to muhadżirowie. Współcześni ‘nachodźcy’ (nie mylić z
uchodźcami, bo nimi wszak nie są) islamscy w Europie to muhadżirowie, którzy ‘pokojowo zdobyli’ terytorium wroga, tj. obszar niemuzułmańskiej, chrześcijańskiej Europy,
wędrując milionami z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej „na zaproszenie”, przy okazji eksportując islam do setek miast europejskich poprzez inwazję demograficzną (a ich
przyrost naturalny przewyższa kilkakrotnie przyrost naturalny Europejczyków niemuzułmanów, statystyka jest bezwzględna).
76

Dżizja, https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%BCizja [dostęp: 2.11.2017].
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W myśl zasad Koranu, muzułmanie w Europie, tam gdzie zamieszkują, uważają się
za „panów” obszaru, domagają się powszechnego wprowadzenia zasad Koranu i urzeczywistniają w praktyce koraniczne prawo szariatu jako jedyne obowiązuje w coraz
większych zamkniętych gettach muzułmańskich w kilkuset miastach europejskich, gdzie
policja nie ma w praktyce dostępu, a europejskie państwo prawa nie funkcjonuje wcale.
Muzułmanie - nachodźcy Europejczyków niemuzułmanów traktują jako ludzi podbitych,
im poddanych, gorszej kategorii, którzy muszą im płacić nieustanne daniny (dżizję) w
postaci świadczeń socjalnych w zamiast za prawo do życia, tj. za chwilowe niezabijanie
ich (czyli – nas, w tym – chrześcijan). Zaprzeczyć takiemu stanowi rzeczy nie sposób,
obserwując rozwój sytuacji celowej islamizacji Zachodu i celowych, zorganizowanych
czynów muzułmańskich na Zachodzie skierowanych przeciwko chrześcijaństwu i cywilizacji zachodniej (Francja, Niemcy, Szwecja, Belgia, Holandia, Wielka Brytania itd.).
Gdzie się da, tam, wykorzystując demokratyczne mechanizmy, przejmują władzę (vide
np. muzułmański burmistrz Londynu).
W tej sytuacji skuteczna obrona i samoobrona ze strony chrześcijan jest konieczna.
Nie chodzi przy tym o wzbudzanie strachu przed islamem, epatowanie islamskim terroryzmem, ale o realne, całkowite wyeliminowanie islamu z Europy jako podłoża wojny cywilizacyjnej, o powszechne, skuteczne przeciwdziałanie islamowi w Europie. Walka cywilizacji trwa. Cywilizacja barbarzyńska (niższa) pragnie zwyciężyć cywilizację wyższą
(europejską) i nią zawładnąć, tu Samuel P. Huntington, a wcześniej – Feliks Koneczny
mieli rację. Nie pierwszy to przykład w dziejach. Islamska cywilizacja turańska podbiła
cywilizację bizantyńską (walka zakończyła sie ostatecznie w 1453 r. upadkiem Konstantynopola). Islamska cywilizacja turańska (Mongołowie) podbiła cywilizację chrześcijańską we Wschodniej Europie w XII w. Islamska cywilizacja arabska podbiła tereny
Północnej Afryki i Półwyspu Iberyjskiego (VII-XV w.), uprzednio należące do Imperium
Rzymskiego do V w. po Chr. (cywilizacji łacińskiej) itd. Islamska cywilizacja turańska
podbiła chrześcijańską południową Europę (Bałkany podbite na kilkaset lat przez Imperium Osmańskie) itd.
Wniosek z tego prosty dla nas, Europejczyków w XXI wieku: nie należy dopuszczać
muzułmanów do postawienia ich stopy na chrześcijańskiej ziemi w Europie, a tych muzułmanów-nachodźców, którzy już tu są – należy bezwzględnie wszystkich deportować.
W przeciwnym razie – muzułmanie uznają to za dowód poddania się (uległości, poddaństwa, uznania zwierzchności), zatem idzie żądanie dżizji (stałego podatku) od niemuzułmańskich Europejczyków (czyli nas), za to tylko, że są (że jesteśmy) niemuzułmanami i
że muzułmanie łaskawie pozwalają im (tj. tu: nam) żyć w Europie.
W myśl zasad Koranu, zatem w konsekwencji, Europa już w momencie postawienia
pierwszej stopy przez wyznawcę Allacha, zaczęła,w mniemaniu mahometan, należeć do
sfery islamu, stała się terytorium mahometańskim, a nasz przywilej życia (jako niemuzułmanów, tu: jako chrześcijan) na zasiedlonym pokojowo ‘terytorium muzułmańskim’
– sporo kosztuje (to dżizja). Tak mahometanie traktują nas, cywilizowanych Europejczyków (niemuzułmanów, chrześcijan), jak nakazuje im Koran, źródło ich barbarzyńskiej
religii. To nie jest wymysł jakichś islamistów czy terrorystów, taki po prostu jest islam w
swej istocie, zapisanej w Koranie. Istotą islamu jest walka zbrojna dla Allacha.
Koran wzywa wprost do walki (dżihadu) z niewiernymi na wszelkie sposoby. Sura
IX/41 mówi wszak następująco o walce dla Allaha: „Wyruszajcie – lekko i ciężkozbrojni!
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Walczcie waszymi majątkami i waszymi duszami na drodze Boga! To jest dla was lepsze,
gdybyście mogli wiedzieć!”.
Sura IX/73 wzmacnia ów nakaz surowej walki (dżihadu) sankcją piekła (Gehenny)
dla niemahometan: „O, Proroku! Walcz przeciwko niewiernym i przeciwko obłudnikom
i bądź dla nich surowy! Ich miejscem schronienia będzie Gehenna. Jakże nieszczęsne
do miejsce przybycia!”. Agresja, surowość– zostały wpisana w istotę barbarzyńskiego
islamu już w Koranie, bez agresji wszak islam nie istnieje, nie mógłby nigdy zaistnieć,
ani się rozprzestrzenić w świecie.
Sura IX/86 nakazuje wszystkim mahometanom wprost walkę (dżihad) z niemahometanami (jako niewiernymi): „Wierzcie w Boga i walczcie razem z Jego Posłańcem!”.
Agresywny ton Koranu wynika z postępków i niecnych koncepcji jego ziemskiego twórcy, tj. Mahometa.
Sura IX/88 ustanawia z kolei nagrodę (doczesną i wieczną: dobra i szczęście) dla mahometan za walkę (dżihad) z niewiernymi: „Lecz Posłaniec i ci, którzy uwierzyli wraz z
nim, zmagali się w walce swoim majątkiem i swoimi duszami. Dla nich będą dobra i oni
będą szczęśliwi!”.
Sura IX/101 dodaje wprost o ogromnej, dwukrotnej karze dla przeciwników Mahometa, którzy tylko pozornie (zewnętrznie, obłudnie) przyjmują islam, a w rzeczywistości, w
swoim wnętrzu, w swej duszy, pozostają przy swoich nieislamskich wierzeniach: „Wśród
Beduinów, którzy znajdują się wokół was, są obłudnicy; / I wśród mieszkańców Medyny
są uporczywie trzymający się obłudy. /Ty ich nie znasz, My ich znamy. My ich ukarzemy
dwukrotnie, potem oni zostaną poddani karze ogromnej!”.
Koran przewrotnie powołuje się na Torę i Ewangelię, aby uzasadnić śmiertelną walkę
(dżihad) z niewiernymi, tzn. także mordowanie, zabijanie niemahometan. Sura IX/111
wszak mówi wprost: „Oni walczą na drodze Boga i zabijają, i są zabijani, zgodnie z JegoPrawdziwą obietnicą w Torze, Ewangelii i w Koranie.”.
Koran nakazuje mahometanom zwalczać niemahometan w ich najbliższym otoczeniu
(dżihad, agresja w swoim środowisku). Sura IX/123 stanowi wszak jasno:„Zwalczajcie
tych spośród niewiernych, którzy są blisko was./ Niech się spotkają z waszą surowością.
I wiedzcie, że Bóg jest z bogobojnymi!”.‘Bogobojni’, to, w myśl Koranu, tylko mahometanie, czyli wyznawcy Allaha. Inni mają być bezwzględnie zwalczani.
Dla niemahometan Koran przewiduje ‘karę poniżającą’ oraz ‘karę permanentną’ za
wyśmiewanie się z wyznawców Allaha. Sura XI/38 mówi wszak: „Jeśli wyśmiewacie
się z nas, to bądźcie pewni, że my będziemy się z was wyśmiewać, tak jak wy się z nas
wyśmiewacie. Niebawem się dowiecie, kogo spotka kara poniżająca i na kogo spadnie
kara nieustająca”.
W odpowiedzi na wyśmiewanie islamu i Mahometa – Koran domaga się „nieustającej”
i „poniżającej” kary, tj. de facto kary śmierci (najwyższej kary). W praktyce oznacza to
wyroki śmierci realizowane bezwzględnie. Doświadczył tego Sir Ahmed Salman Rushdi
(ur. 1947), autor książki pt. Szatańskie wersety, wydanej w 1988 r., inspirowanej życiem
Mahometa. Muzułmanie uznali ją za bluźnierczą dla islamu. Dnia 14 lutego 1989 ajatollah
Ruhollah Chomeini (1902-1989), polityczny i duchowy, najwyższy przywódca szyickiego
islamu w Iranie, oficjalnie ogłosił fatwę o treści: „Informuję dumnych muzułmanów na
świecie, że autor książki Szatańskie wersety – która jest przeciwko islamowi, Prorokowi
i Koranowi – jak i wszyscy, którzy są uwikłani w jej publikowanie i są świadomi jej za-
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wartości, niniejszym są skazani na śmierć”. W konsekwencji HitoshiIgarashi (1947-1991),
japoński tłumacz książki Rushdiego dnia 11 lipca 1991 roku został zamordowany po owej
fatwie muzułmańskiej. Wskutek tej mahometańskiej fatwy także Ettore Capriola, włoski
tłumacz tegoż dzieła Rushdiego, kilkukrotnie został pchnięty nożem. Ponadto w siedzibach
kilku wydawnictw publikujących to dzieło zostały podłożone bomby. Irańska państwowa
agencja informacyjna 14 lutego 2006 r. podała, że powyższa fatwa nadal obowiązuje i nie
zostanie cofnięta77.
Za opublikowanie serii karykatur Mahometa (przedruk rysunków z duńskiego „Jyllands-Posten” z 2005 r.) w styczniu 2006 r. przez francuskie czasopismo satyryczne
„Charlie Hebdo”, w odwecie muzułmańskim w 2011 r. siedziba redakcji doszczętnie
spłonęła a następnie, mimo ochrony policyjnej, w 2015 r. muzułmanie zabili w siedzibie
redakcji 12 osób (w tym – dwóch policjantów), a 11 zranili. Natomiast wcześniej, w
odwecie za te karykatury Mahometa muzułmanie w Nigrze w 18 lutego 2006 r. spalili
w sumie 45 kościołów chrześcijańskich (!), w tym 11 w mieście Maiduguri, choć przecież tygodnik „Charlie Hebdo” jest pismem także antychrześcijańskim, antyreligijnym
w ogóle. Fala islamskich aktów barbarzyństwa (podpalenia, zniszczenia, demolowanie,
wybijanie szyb, terror, ofiary śmiertelne) wobec instytucji państw europejskich i USA
(identyfikowanych z „krzyżowcami”), przetoczyła się w świecie islamskim w 2006 r. z
jawnym podkreśleniem, że to odwet za karykatury Mahometa (!).W odwecie w Nablusie muzułmanie spalili francuskie centrum kulturalne. To jawny dowód szczegółowy na
bezwzględność islamu, jego mściwość, odwetowość, nienawiść, agresję i barbarzyństwo
wpisane w istotę tej religii. Skoro z powodu rysunków Mahometa zginęło w ramach dżihadu z rąk islamskich w sumie kilkadziesiąt osób i zniszczono w sumie setki publicznych
obiektów, identyfikowanych przez mahometan z „krzyżowcami”, tj. Europą, a do zniszczeń tych i odwetu wzywali muzułmańscy duchowni.
Koran stanowi o karze doczesnej (karze tortur za życia na ziemi) i wiecznej (karze
piekła – tortur po śmierci) dla niemahometan za brak wierności Allahowi. Sura XXII/19
wszak mówi o tym jasno i bardzo agresywnie: „Ci, którzy nie uwierzyli, będą mieli ubranie przykrojone z ognia; / a głowy ich polewane będą wrzącą wodą, / która roztopi ich
wnętrzności i skórę. / Dla nich będę żelazne rózgi z hakami. Ilekroć będą chcieli wyjść
stamtąd, udręczeni cierpieniem, będą tam zawracani: Zakosztujcie kary ognia palącego!”.
Chrześcijanie (w tym katolicy), jako niewierni Allahowi oraz Mahometowi, czyli jako ci,
którzy nie uwierzyli w Allaha, pójdą do islamskiego piekła. Trzeba o tym jasno powiedzieć, co przewidziano dla wyznawców Jezusa Chrystusa w mahometanizmie, tj. jakie
rodzaje kar. Nie można udawać, że islam jest religią pokojową, skoro dżihad ma wpisany
w program swego istnienia od początku, w Koranie, to barbarzyńska, agresywna religia,
niezwykle wojownicza, zaborcza, totalna i mściwa, pełna nienawiści wobec niemahometan. W dodatku to religia w istocie niereformowalna, zatem w większym wymiarze
niemożliwa do realnej zmiany – bo zawsze pozostaje tu Koran jako ostateczne słowo w
każdej kwestii.
Koran wprost stanowi o losie wyznawców judaizmu i chrystianizmu (czyli „ludziach
Księgi”) w świecie islamu. Sura XXXIII/26 wprost mówi o Allahu: „I On sprowadził z
ich twierdz tych ludzi Księgi, którzy im pomagali, / I rzucił w ich serca strach. Część z
77
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nich zabiliście, a część wzięliście do niewoli”. Chrześcijan (w tym – katolików) i mozaistów (wyznawców religii mojżeszowej) – mahometanie zabijają lub biorą do niewoli, bo
tak stanowi Koran, taką barbarzyńską agresję, posuniętą aż do zniewalania i morderstw,
ustanawia wobec chrześcijan i wyznawców religii mojżeszowej.
Koran wprost przeklina niewiernych, zatem i wyznawców Chrystusa (chrześcijan)
lub Boga Jahwe (osób wyznania żydowskiego). Sura XXXIII/61 mówi wprost o ich
chwytaniu i zabijaniu bez litości przez muzułmanów:„Przeklęci! Gdziekolwiek się znajdują, zostaną schwytani i zabici bez litości”. Agresja mahometanizmu wynika z prymitywizmu i barbarzyństwa tej religii oraz jej twórcy.
Koran wprost nakazuje każdemu muzułmaninowi obcinanie niewiernym (a więc
i chrześcijanom, w tym – oczywiście i katolikom, ma się rozumieć) głów mieczem.
Sura XLVII/4 mówi, jak to robić (swoista instrukcja dla mahometan, jak postępować z
niemahometanami): „Kiedy więc spotkacie tych, którzy nie wierzą, to uderzcie ich mieczem po szyi; a kiedy ich całkiem rozbijecie, to mocno zaciśnijcie na nich pęta. A potem
albo ich ułaskawicie, albo żądajcie okupu, aż wojna złoży swoje ciężary. (...) A co do tych,
którzy zostaną zabici na drodze Boga, to On nie uczyni ich uczynków daremnymi”78.
Koran stanowi, że łupy mają zabierać ci, którzy wyruszyli aby walczyć (na dżihad) z
niewiernymi, a nie ci, którzy się ociągali w tej walce i wyruszyli zbyt późno na tę walkę.
Sura XLVIII/12 mówi wszak jasno: „Będą mówili ci, którzy pozostali w tyle: – kiedy
wyruszycie po łupy, aby je zabrać – »Pozwólcie nam pójść za wami!« Oni pragną zmienić
słowa Boga. Powiedz: »Wy nie pójdziecie za nami. Tak powiedział przedtem Bóg!«”.
Wiernym muzułmanom agresywny Allah przyobiecał łupy w zmian za walkę (dżihad)
w ‘niewiernymi’. Sura XLVIII/18 stanowi o tym wprost: „Spodobali się Bogu wierni, kiedy złożyli tobie przysięgę na wierność pod drzewem. On poznał, co było w ich sercach, i
zesłał na nich spokój bezpieczeństwa, i dał im w nagrodę bliskie zwycięstwo i mnóstwo
łupów, które mieli zabrać. / Bóg jest potężny, mądry! Bóg obiecał wam liczne łupy, które
weźmiecie”. Mahometanizm pochwala, sankcjonuje rozbójnictwo, przestępstwa, bezlitosne łupienie, czyli okradanie niemahometan. To typowy relatywizm moralny, czyli tzw.
moralność Kalego, w myśl zasady: jak Kali (muzułmanin) komuś (niemuzułmaninowi)
„ukraść krowa” (łupy), to dobrze, a jak ktoś (niemuzułmanin) Kalemu (muzułmaninowi)
„ukraść krowa” (łupy), to źle. Nawet gdyby tym łupem była tylko karykatura Mahometa
(czyli jakoby „kradzież” wizerunku).
Koran jest księgą, w której wprost zapisano agresywną walkę (dżihad) z niewiernymi,
czyli z tymi, którzy nie wierzą w Allaha. Nie jest zatem prawdą, że dżihad to wymysł
tzw. współczesnych islamistów czy tzw. terrorystów islamskich. Każdy, tak – każdy,
wierny muzułmanin, został w Koranie bezwzględnie zobowiązany do agresywnej walki
z ‘niewiernymi’ i może wobec ‘niewiernych’ stosować dowolne podstępy, może oszukiwać, okradać, łupić, porywać, bić, zabijać (mordować) niewiernych, gwałcić, karać,
dowolnie zniewalać, ucinać ręce, nogi, aż do śmiertelnego wykrwawienia, a wszystko to
zostało pochwalone w Koranie jako „dobre” w oczach okrutnego Allaha i zasługujące na
‘nagrodę’. Chrześcijanie, w tym katolicy – powinni zatem jasno uświadomić sobie, jak
traktuje ich islam, w samym Koranie, i nie być naiwnymi, nie dać nigdy sobie wmówić
„pokojowych” zamiarów islamu. Edukacja chrześcijan w zakresie znajomości Koranu
78
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jest niezbędna, szczególnie zaś o tym, co Koran mówi o dżihadzie wobec ‘niewiernych’,
czyli także nas - chrześcijan.
W świetle cytowanych zapisów koranicznych o dżihadzie, mahometanizm, w myśl zasad Koranu, to w istocie barbarzyńska religia, z natury destrukcyjna, prymitywna, okrutna,
niemoralna, wojownicza, agresywna, jawnie gloryfikująca przemoc i zło, relatywistyczna,
pochwalająca zło stosowane wobec innych ludzi (oraz nazywająca zło dobrem), która w
swej istocie ma zabójczy plan zniszczenia wszystkich innych religii (nie-islamskich), w
tym – chrześcijaństwa i judaizmu oraz zapanowania niepodzielnie na całym świecie. Na
dyktat islamu chrześcijanie nigdy nie powinni się zgodzić, lecz stanąć w obronie własnej
wiary i własnej cywilizacji chrześcijańskiej, szczególnie w Europie. Należy odzyskać Europę dla Europejczyków. Należy odzyskać wszystkie ziemie chrześcijan dla chrześcijaństwa. To jest bój śmiertelny o ‘być albo nie być’ chrześcijaństwa w Europie.
Trzeba to sobie jasno uwiadomić i w pedagogice katolickiej, zarówno na lekcjach
religii, jak i w kościołach katolickich podczas homilii, nadto regularnie w mass mediach
o tym przypominać. Pedagogika katolicka powinna kształtować w ludziach cnotę odwagi
do walki z islamem, do obrony chrześcijaństwa, do niepoddawania się inwazji obcej,
barbarzyńskiej, prymitywnej cywilizacji spod znaku agresywnego półksiężyca. Obecnie
w III tysiącleciu, w Europie albo wyznawcy Allaha podbiją chrześcijan, albo też chrześcijanie zwyciężą mahometan inie ma innej możliwości wyjścia (tertium non datur), bo
„mieszanki” cywilizacyjne nie istnieją, nie są możliwe (np. łacińsko-arabskie, czyli tu:
chrześcijańsko-islamskie), jak pisał Feliks Koneczny.
To walka na śmierć i życie, tak było w dziejach w średniowieczu i nowożytności oraz
tak jest obecnie w trzecim tysiącleciu. Przynajmniej w Europie, gdzie narodziła się cywilizacja zachodniochrześcijańska (łacińska), czyli nasza cywilizacja, zbudowana na chrześcijańskiej Ewangelii, greckiej filozofii i rzymskim prawie, powinna ona zwyciężyć islamskie barbarzyństwo i skutecznie cofnąć inwazję islamu z zachodniej Europy. A uczyni
to tylko jednym sposobem,tj. całkowicie rugując islam z ziem europejskich, odbierając
nachodźcom-muzułmanom obywatelstwo państw europejskich lub prawo osiedlenia się
w tych krajach, bezwzględnie deportując wszystkich nachodźców – mahometańskich
wyznawców do krajów ich pochodzenia oraz do krajów pochodzenia ich przodków. Skuteczna rekonkwista chrześcijaństwa wobec brutalnej inwazji islamu na Europę to jedyne
wyjście, jeśli Europejczycy nie chcą zginąć pod naporem barbarzyńskiego, bezwzględnego, agresywnego islamu, którego dżihad zdobywa wciąż nowe tereny na naszym kontynencie. Wyznawcy islamu opanowali już kilkaset miast zachodnioeuropejskich, wprowadzając tam defacto koraniczne prawo szariatu w zamkniętych dzielnicach (gettach)
islamskich w Niemczech, Francji, Belgii, Holandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii itd.
Pedagogika katolicka w Polsce powinna jasno określić zasady chrześcijańskiej obrony
kultury polskiej także przed (tą rozpoczętą, ale chwilowo wstrzymaną i tą spodziewaną
w przyszłości) inwazją islamu w Polsce, przede wszystkim przez fakt niewpuszczania
nachodźców mahometańskich i trwały, wieczny zakaz budowy lub tworzenia jakichkolwiek meczetów czy domów modlitwy lub centrów kultury islamskiej (to tylko pretekst do
inwazji islamu). Powszechna edukacja w mass mediach, szkołach i kościołach o barbarzyńskich celach agresywnego islamu, wyłożonych jasno w Koranie w postaci dżihadu,
powinna uświadomić Polakom grożące nam niebezpieczeństwo. Środki działania należy
dopasować stosownie do rozwijającej się sytuacji. Należy także uświadomić sobie fakt
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rzeczywistego popierania islamskiej inwazji przez ateistyczne, lewicowo-liberalne partie
polityczne i antychrześcijańskie, masońskie, lewackie lub liberalne mass media w Unii
Europejskiej, docelowo po to, aby zniszczyć chrześcijaństwo w Europie (także w Polsce) rękami mahometan, jak wszystko na to wskazuje. Ostatnio także w Polsce, obecnie,
kierunek masowego przyjmowania islamskich nachodźców został poparty jawnymi deklaracjami przez takie partie lewicowo-liberalne lub lewicowe, jawnie i faktycznie antykatolickie, antychrześcijańskie, antypatriotyczne, antynarodowe, jak np. Platforma Obywatelska czy Nowoczesna, Sojusz Lewicy Demokratycznej czy Partia Razem. Trzeba to
wprost zaznaczyć, aby jasne stało się, kto jest kim i kto do czego dąży w Rzeczypospolitej
Polskiej, która jako państwo ma chrześcijańską tradycję od ponad 1050-ciu lat i nie powinniśmy od tej sprawdzonej, dobrej tradycji nigdy odchodzić. Powinniśmy umacniać i
rozwijać chrześcijaństwo w Polsce i nie dopuszczać do rozwoju islamu i wzrostu ilości
islamskich nachodźców w naszym kraju. Ta polska odpowiedź na realne zagrożenie islamem jest prawidłowa, zdroworozsądkowa, racjonalna i ma rację bytu.
Jak donoszą polskie mass media katolickie (w październiku 2017 r.), fakty są takie
oto: w ciągu minionych kilkunastu lat XXI wieku w Wielkiej Brytanii zlikwidowano
400 kościołów katolickich, w Niemczech – 150, we Francji – 18. Wiele z nich zamieniono na meczety, inne na puby, dyskoteki, restauracje, sale koncertowe, muzea, apartamenty mieszkalne, lokale odnowy biologicznej (tzw. ‘spa’) czy nawet burdele (domy
rozpusty). W masońskiej Francji na najbliższe lata zaplanowano likwidację (zburzenie)
2800 (dwóch tysięcy ośmiuset) kościołów. Planowa, konsekwentna, masońska ateizacja
doprowadziła do laicyzacji i desakralizacjioraz likwidacji kościołów. Na miejsce likwidowanego celowo i planowo chrześcijaństwa wchodzi na Zachodzie islam. Masoneria
chce zniszczyć chrześcijaństwo rękami muzułmanów. To są fakty znane powszechnie,
oczywiste, omawiane codziennie w mass mediach.
To samo, czego dokonywali ateistyczni bolszewicy, komuniści w Rosji w XX wieku
na Wschodzie (zburzenie kilkudziesięciu tysięcy cerkwi/kościołów) – dokonuje się teraz
w XXI w. na Zachodzie Europy, tylko innymi metodami, ale efekt pozostaje ten sam –
instytucjonalna walka z chrześcijaństwem. Skorzystał tylko na tym islam – wypierając
stopniowo chrześcijaństwo z Zachodu, w myśl koranicznych zasad dżihadu (walki) z
‘niewiernymi’.
Pedagogika katolicka w Polsce powinna przypominać wielokroć, w myśl racjonalnej,
polskiej polityki historycznej, w myśl zasad polskiego wychowania patriotycznego, że
chrześcijańscy Polacy trzykrotnie już odpierali antychrześcijańskie hordy muzułmańskie:
w średniowieczu w XIII wieku atak mahometańskich Mongołów (cywilizacja turańska),
w XVI-XVII wieku – wielokrotne ataki mahometańskich Tatarów i Turków (cywilizacja
turańska). Ponadto w XX wieku – chrześcijańscy Polacy odparli atak barbarzyńskiej antycywilizacji w istocie także turańskiej, tj. antychrześcijańskiej, bolszewickiej Rosji w
1920 r. W XXI wieku powinniśmy być przygotowani jako chrześcijanie na skuteczne odparcie lub skuteczne niedopuszczenie dospodziewanej inwazji islamskiej (tym razem mahometańskiej cywilizacji arabskiej), poprzez wzmocnienie u Polaków narodowej więzi
wspólnotowej, patriotyzmu i umocnienie chrześcijaństwa w Polsce oraz przez prowadzenie, niezależnej, suwerennej polityki narodowej, zupełnie innej od narzucanej nam przez
kraje Zachodu, samobójczej polityki imigracyjnej typu „Willkomenspolitik” (polityki
otwartych drzwi), prowadzącej do powstania wybuchowej mieszanki typu ‘multi-kulti’
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i osłabienia danego narodu oraz danej religii, jak stało się to w Niemczech czy Francji.
Wzmacnianie etosu rycerza (żołnierza), obrońcy Ojczyzny i wiary chrześcijańskiej
jest wskazane w sytuacji zagrożenia islamem w Europie. Należy to czynić podczas edukacji dzieci i młodzieży w szkole, a także w trakcie homilii w kościołach wobec wszystkich chrześcijańskich wiernych, a także w mass mediach. Należy przygotować duchowo, kulturowo Polaków-chrześcijan do obrony chrześcijaństwa przed ekspansją islamu.
Obrona ta może odbywać się różnymi metodami, byleby była skuteczna i prowadziła
niezawodnie do celu, czyli uchronienia chrześcijańskiej Polski przed islamizacją, bo muzułmanizacja społeczności idzie w parze z laicyzacją i ateizacją oraz z denarodyzacją,
wynarodowieniem i dechrystianizacją (w szczególności dekatolicyzacją), jak ma to miejsce na Zachodzie Europy.
Streszczenie:
1. Rodzaj artykułu: Artykuł oryginalny, koncepcyjny jest przyczynkiem do badań. 2.
Cel artykułu. Celem artykułu jest wprowadzenie do koranistyki i pokazanie obrazu dżihadu w Koranie, aby ukazać zagrożenia dla kultury chrześcijańskiej ze strony islamu. 3.Zastosowana metodologia badawcza. Autor w artykule użył metodologię historiograficzną
analizy dokumentów oraz analizę logiczną. 4. Główne wyniki analizy.Tekst ukazał źródłowo poprzez cytaty z Koranu, jak islam ujmujedżihad, czyli walkę z niemahometanami. Autor w tekście wykazał, że islamska religia jest zagrożeniem dla cywilizacji chrześcijańskiej, poprzez swoje barbarzyństwo. Autor wskazał na konieczność powszechnej
edukacji przez pedagogikę katolicką na lekcjach religii oraz podczas homilii w kościołach i w mass mediach – na temat dżihaduw islamie (Koranie), aby obronić się przed
tymi zagrożeniami. 5.Ograniczenia wyników analizy. Wyniki analizy są ograniczone do
dżihadu w Koranie. 6. Implikacje praktyczne artykułu. Wyniki analiz można zastosować
w praktyce dla celów dydaktycznych dla uczniów w szkołach na lekcjach religii oraz w
kościołach podczas homilii lub w mass mediach. 7. Implikacje społeczne artykułu. Wyniki analizy mają zastosowanie społeczne w szkołach, kościołach i mass mediach. 8. Oryginalność artykułu. Nowa wartość, jaką wnosi ten artykuł w stosunku do dotychczasowych
badań, polega na źródłowym wprowadzeniu czytelników do nauczania islamskiego o
dżihadzie w Koranie, w perspektywie pedagogiki katolickiej. Tekst także uświadamia
praktycznie zagrożenia, jakie wynikają ze stosowania koranicznej nauki o dżihadzie w
muzułmańskiej praktyce postępowania wobec niemuzułmanów, zwłaszcza chrześcijan.
Słowa klucze: Allah, Mahomet, Koran, islam, mahometanizm, mahometanie, muzułmanie, dżihad w Koranie, dżihad w islamie, pedagogika katolicka a islam, pedagogika
katolicka a Koran, ks. Dariusz Oko, etos rycerza, chrześcijańska obrona przed islamem,
wojna, walka
Abstract:
Catholic pedagogy and the Koran about the war / jihadin selection by father Dariusz
Oko
What kind of article: The original conception text is a research contribution. 2. The
goal of an article: The article aims at introduction to the knowledge of the Koran and
presentation image of jihad in the Koran, to show threats for Christian culture from the
side of Islam. 3. The research method applied. The author of the article used/applied a
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historiographical method of document analysis and logic analysis. 4. Main results. Thetext presented source-based through quotations from the Koran, how Islam show jihad or
battle against non-Muslims / non-Mohammedans. The author demonstrated in the text,
that Islam religion is the threat for Christian civilization, through its barbarity. The author
point to necessity the common education by Catholic pedagogy during the lessons of
religion and duringthe homilies in the churches and in mass media – on theme the jihadin
Islam (the Koran), to defense against these threats. 5. The limits of the results. The results
are limited to jihad in the Koran. 6. Practical implications of the article. The results of
the analysis can be applied for the didactic reasons for students (pupils) at the schools,
during the lesson of religion and in the churches in the homilies, or in mass media. 7. Social implications of the article. These results socially are applicable at the schools, in the
churches, and in the mass media. 8. The novelty of the article. New insights introduced
by the article with regards to the current literature is the source-based introduction for the
readers to the Islam doctrine about thejihad in the Koran (the Qur’ān), in the perspective
of Catholic pedagogy. The text educates practically the treats that are results of using the
Koran doctrine on the jihad in the Muslim practice of behaviour against / towards non-Muslims, especially Christian people.
Key words: Allah, Muhammad, Mohammed, Koran, Qur’ān, Islam, Mohammedanism, Mohammedans, Muslims, jihad in the Koran, jihad in Islam, Catholic pedagogy
and Islam, Catholic pedagogy an the Koran, father Dariusz Oko, knight’s ethos, Christian
defence against Islam, war, battle,
Bibliografia:
Wybrane źródła:
Koran, z arab. przeł. i komentarzem opatrzył Józef Bielawski, Państwowy Instytut
Wydawniczy, Warszawa 1986, seria: Bibliotheca Mundi.
Koran, z arab. przeł. i komentarzem opatrzył Józef Bielawski, wyd. 2., Państwowy
Instytut Wydawniczy, Warszawa 1997, seria: Bibliotheca Mundi.
Koran, z arab. przeł. i komentarzem opatrzył Józef Bielawski, wyd. 4., Państwowy
Instytut Wydawniczy, Warszawa 2007, seria: Bibliotheca Mundi.
Koran, z arabskiego przełożył i komentarzem opatrzył Józef Bielawski, wyd. 4 (dodruk), Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2016,seria: Bibliotheca Mundi.
Tłumaczenie znaczenia Świętego Koranuwedług Józefa Bielawskiego [źródło:
PIW, Warszawa 1986]:http://www.planetaislam.com/koran_bielawski.html [dostęp:
2.11.2017].
Opracowania
Barber B. R., Dżihad kontra McŚwiat, przeł. H. Jankowska, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 1997, seria: Spectrum.
Barber B. R., Dżihad kontra McŚwiat, przeł. H. Jankowska, Muza, Warszawa 2000,
seria: Spectrum.
Barber B. R., Dżihad kontra McŚwiat, przeł. H. Jankowska, Muza, Warszawa 2001,
seria: Spectrum.
Barber B. R., Dżihad kontra Mc Świat, przeł. H. Jankowska, wyd. 4. Muza, Warszawa
2004, seria: Spectrum.
Barber B. R., Jihad vs. McWorld.Terrorism’s challenge to democracy, Corgi’s,London 2003.

89

ARTICLES
Borowski A., Islam. Zagadnienia wybrane, Studio Noa, Katowice 2009, seria: Biblioteka Teologiczna Wydziału Teologicznego - Uniwersytet Śląski w Katowicach, nr 13.
Brahimi A., Jihad and just war in the war on terror,reprint, Oxford University Press,
Oxford [etc.] 2011.
Carew T., Dżihad! Tajna wojna w Afganistanie, przeł. A. Bernaczyk, Zysk i S-ka. Wydawnictwo, Poznań 2003.
Cockburn P., Państwo Islamskie, przekład M. Bielik, wstęp D. Boćkowski, Dom Wydawniczy PWN, Warszawa 2015, seria: Bieguny Wojny.
Collins A., Mój dżihad, tł.: P. Szalaty, Ender, S. Brudny, Ustroń 2013, seria: War Report.
Elsässer J., Jak dżihad przybył do Europy. Wojownicy Boga i tajne służby na Bałkanach, przeł. Małgorzata Bochwic-Ivanovska, Warszawskie Wydawnictwo Literackie
Muza, Warszawa 2007, seria: Spectrum.
Engdahl F. W., Nieświęta wojna.Grzech pierworodny Ameryki, przekład Mateusz Kotowski, Wydawnictwo „Wektory”, Bielany Wrocławskie 2015.
Erelle A., Dżihadystka.Relacja z wnętrza komórki rekrutacyjnej Państwa Islamskiego, przełożył z języka francuskiego Marek Chojnacki, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice 2015.
Estulin D., W imię Allaha.Jak Zachód stworzył, sponsorował i rozpętał piekło islamskiego terroru, z języka angielskiego przełożył Maciej Potulny, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice 2016.
Falkowski M., Na peryferiach światowego dżihadu. Kaukaz Północny – iluzja stabilizacji, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa 2014, seria: Punkt
Widzenia - Ośrodek Studiów Wschodnich,nr 45.
Falkowski M., Lang J., Homodżihadicus.Islam na obszarze byłego ZSRR a fenomen
postsowieckich bojowników w Syrii i Iraku, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka
Karpia, Warszawa 2015, seria: Raport OSW, Wersja elektroniczna: http://www.osw.waw.
pl/sites/default/files/raport_homo_dzihadicus_net.pdf [dostęp: 31.10.2017].
Falkowski M., Strachota K., Dżihad i Nowa Wielka Gra.Paradoksy zagrożenia wojującym islamem w Azji Centralnej. Jihad vs. The New Great Game. Paradoxes of militant
Islamic threats in Central Asia, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa 2010, seria: Punkt Widzenia – Ośrodek Studiów Wschodnich.
Grabowski W., Fundamentalizm muzułmański na Bliskim Wschodzie, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
Haleem Irm, The Essence of islamistextremism. Recognition through violence, freedom through death, Routledge, London – New York 2012, seria: Routledge Studies in
Political Islam,vol. 8.
Hamad Ali, U mrežizla. Međunarodniterorizam i „Al-Kaida”, “Glas Srpske”,„Una
press”, Banja Luka - Beograd 2007.
Herbert B., Anderson K. J., Diuna. Dżihad Butleriański, przeł. A. Jankowski, rys. Wojciech Siudmak, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2008.
Herbert B., Anderson K. J., Diuna. Dżihad Butleriański, przeł. A. Jankowski, rys.
Wojciech Siudmak, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2012.
Huntington S. P., The clash of civilizations and the remaking of world order, Simon &
Schuster, New York 1996.
Huntington S. P., The clash of civilizations and the remaking of world order, Simon &
Schuster, London [etc.] 1998.

90

ARTYKUŁY
Huntington S. P., The clash of civilizations and the remaking of world order, with a new
foreword by Zbigniew Brzezinski, Simon & Schuster Paperbacks, New York [etc.] 2011.
Huntington S. P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przeł. Hanna Jankowska, wyd. 1., Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 1997, seria: Spectrum.
Huntington S. P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przeł. Hanna Jankowska, wyd. 2., Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 1998, seria: Spectrum.
Huntington S. P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przeł. Hanna Jankowska, wyd. 3., Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2000, seria: Spectrum.
Huntington S. P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przeł. Hanna Jankowska, wyd. 4., Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2001, seria: Spectrum.
Huntington S. P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przeł. Hanna Jankowska, wyd. 5, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2003, seria: Spectrum.
Huntington S. P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przeł. Hanna Jankowska, wyd. 6., Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2004, seria: Spectrum.
Huntington S. P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przeł. Hanna Jankowska, wyd. 7., Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2005, seria: Spectrum.
Huntington S. P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przeł. Hanna Jankowska, wyd. 8., Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2006, seria: Spectrum.
Huntington S. P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przeł. Hanna Jankowska, wyd. 9., Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2007, seria: Spectrum.
Huntington S. P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przeł. Hanna Jankowska, wyd. 10., Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2008, seria: Spectrum.
Karsh E., Islamic imperialism. A history, Yale University Press, New Haven – London 2006.
Kasiki S., Guéna P., Piekło ISIS, przełożył T. Markowski, Prószyński i S-ka, Warszawa 2016.
Kepel G., Jihad. The trail of political Islam, transl. by Anthony F. Roberts, Belknap
Press of Harvard University Press, Cambridge2002.
Kepel G., Święta wojna.Ekspansja i upadek fundamentalizmu muzułmańskiego,
przekł. Katarzyna Pachniak, Dialog, Warszawa 2003.
Kepel G., Zemsta Boga. Religijna rekonkwista świata, przeł. Agnieszka Adamczak,
wstęp Cezary Michalski, posł. Agata Bielik-Robson, Wydawnictwo Krytyki Politycznej,
Warszawa 2010, seria: Seria Krytyki Politycznej,nr 20.
Kosmynka S., Od Boga do terroru. Rola religii w ideologii dżihadyzmu na przykładzie
organizacji Al-Kaida,Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
Kosmynka S., Święta wojna w Al-Ándalus. Przeobrażenia aktywności dżihadystycznych komórek terrorystycznych w Hiszpanii w latach 1995-2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
Kościelniak K., Dżihad. Święta wojna w islamie : związek religii z państwem, islam a
demokracja, chrześcijanie w krajach muzułmańskich, Wydawnictwo„M”, Kraków 2002.
Kreeft P., Ekumeniczny dżihad. Ekumenizm i wojna kultur, tł. Jan J. Franczak, „Fronda”,
Warszawa 2005, seria: Biblioteka Frondy.
Kubiak M., Święte wojny w tradycji islamu, Polskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne, Warszawa 2004.
Kuś M., Boża ścieżka i jej rozstaje. Dżihad Usmanad’an Fodio i dzieje emiratów fulańskich, Księgarnia Akademicka, Kraków 2003.
Laurent S., Kalifat terroru. Kulisy działania Państwa Islamskiego, przełożyła Ewa

91

ARTICLES
Kaniowska, Wydawnictwo WAB, Warszawa 2015.
Levitt M., Hamas. Polityka, dobroczynność i terroryzm w służbie dżihadu, przedmowa
Dennis Ross, przekł. Łukasz Müller, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, seria: Mundus– Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Lisicki P., Dżihad i samozagłada Zachodu, Fabryka Słów, Lublin 2015.
McMeekin S., Ekspres Berlin-Bagdad. Kajzer, islam i imperium osmańskie, 18981918, tł. Aleksandra Czwojdrak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2012, seria: Historiai (Kraków).
Nicolle D., Wojny za wiarę. Chrześcijaństwo i dżihad 1000-1500, przeł. z ang. Beata
Spieralska, Bellona, Warszawa 2008.
Oko D., Koran, Czyli w co muzułmanie mają wierzyć na temat kobiet i wojny jako
absolutne, na wieczność nienaruszalne objawienie, wolę i prawo Allaha, któremu muszą
być podporządkowani kafirzy, zatem my wszyscy,e-mail z dnia 23.10.2017.
Oko D., Ideologie walczące z Bogiem, Kościołem i człowiekiem, TV TRWAM, Rozmowy niedokończone, 16.09.2017,http://tv-trwam.pl/film/rozmowy-niedokonczone-16092017
[dostęp: 28.10.2017].
Partner P., Wojownicy Boga.Święte wojny chrześcijaństwa i islamu, tł. Józef Kozłowski,
Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000.
Phares W., The war of ideas. Jihadism against democracy, Basingstoke, Palgrave
Macmillan, New York 2007.
Phares W., The war of ideas.Jihadism against democracy,Houndmills, Basingstoke,
Palgrave Macmillan, New York – Hampshire2008.
Ramsauer P., Pokolenie dżihadu. Europo, czeka cię apokalipsa!,przełożył Viktor Grotowicz, Warszawskie Wydawnictwo Literackie „Muza”, Warszawa 2016.
Rashid A., Dżihad. Narodziny wojującego islamu w Azji Środkowej, przeł. Andrea i
Maciej Falkowscy, Dialog, Warszawa 2003, seria: Świat Orientu.
Rizzi T., Dżihad, przeł. Robert Ulijasz, Wydawnictwo Adamski i Bieliński, Warszawa 1999.
Rohoziński J., Narodziny globalnego dżihadu, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2017.
Rosenberg J. C., Ostatni dżihad, z ang. przeł. Krzysztof Obłucki, Świat Książki, Warszawa 2005.
Russia’shomegrown insurgency. Jihad in the North Caucasus,editorStephen J.
Blanck,CPSC, Lavergne 2015.
Ruthven M., Islam. Dżihad, Prorok, Koran, przeł. Katarzyna Pachniak, wyd. 2, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001, seria: Bardzo Krótkie Wprowadzenie.
Sageman M., Sieci terroru, przekł. Marek Król, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, seria: Mundus - Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Sakowicz E., Muzułmańska edukacja i wychowanie. Pedagogiczna wizja M. FethullahaGülena, Libra, Wydawnictwo i Drukarnia, Dunaj Instytut Dialogu, Białystok – Warszawa 2014.
Schabieńska I., Wychowanie i kształcenie w muzułmańsko-chrześcijańskich rodzinach
Tatarów polskich, Inicjatywa Wydawnicza ÇaxarxanXucalıq [etc.], Wrocław [etc.] 2015.
Scheuer M. [Anonim], Imperialna pycha.Dlaczego Zachód przegrywa wojnę z terrorem?,przeł. Arkadiusz Czerwiński, „Akces”, Warszawa 2005, seria: Myśl Polityczna
– Akces.
Schwartz S., The two faces of islam.The hosue of Sa’ud from tradition of terror, Doubleday,
New York [etc.] 2002.
Siadkowski A. K, Tożsamość islamska i edukacja. Studium teoretyczno-empiryczne na

92

ARTYKUŁY
przykładzie mniejszości jemeńskiej w Polsce,nakł. autora, Gliwice 2007.
Spencer R., Niepoprawny politycznie przewodnik po islamie i krucjatach, przeł. z ang.
Maria Jaszczurowska, Fronda, Warszawa 2014.
Stawiński P., Dżihad, ahmadijja i Brytyjczycy, Polskie Towarzystwo Orientalistyczne,
Warszawa 1989.
Szatańskie wersety (powieść), https://pl.wikipedia.org/wiki/Szata%C5%84skie_wersety_(powie%C5%9B%C4%87) [dostęp: 2.11.2017].
Teaching for tolerance in Muslim majority societies, Recep Kaymakcan and Oddbjørn
Leirvik(eds.), Centre for Values Education (DEM) Press, in cooperation with the Oslo
Coalition on Freedom of Religion or Belief, Istanbul - Oslo 2007, seria: Değerler Eğitim
Merkezi,vol. 40.
Warner B., „Polityczny Islam” wykład z tłumaczeniem (Jakie jest zagrożenie ze strony politycznego islamu), https://www.youtube.com/watch?v=L0QW3ix-OJg [dostęp:
28.10.2017].
Warner B., Koran w dwie godziny, przekład oraz wydanie: Centrum Studiów nad Politycznym Islamem, CSPI International, Kraków 2017, seria: Smak Islamu.
Warner B., Sira. Życie Mahometa, przekład oraz wydanie: Centrum Studiów nad Politycznym Islamem, CSPI International, Kraków 2017, seria: Smak Islamu.
Warner B., Hadisy. Sunna Mahometa, Centrum Studiów nad Politycznym Islamem,
CSPI International, Brno 2016.
Warner B., Szariat dla niemuzułmanów, wyd. 3 popr., przekład oraz wydanie: Centrum
Studiów nad Politycznym Islamem, CSPI International, Brno 2016.
Weigel G, Wiara, rozum i wojna z dżihadyzmem. Wezwanie do działania, przeł. Krzysztof Jasiński, Fronda, Warszawa 2009.
Wejkszner A., Ewolucja terroryzmu motywowanego ideologią religijną na przykładzie
salafickiego ruchu globalnego dżihadu, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2010.
Wejkszner A., Państwo islamskie. Narodziny nowego kalifatu?, Difin, Warszawa 2016.
Wojna–sprawiedliwa? Przesłanie moralne Kościoła, red. Janusz Nagórny, Marian Pokrywka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003.

Uczestnicy „Europejskich Dni Kultury Młodzieży”.
Po Mszy świętej w kaplicy w Bojanowie na rozpoczęcie spotkania pod hasłem:
„Kultura – Nauka – Sport”,
Bojanów, 06 maja 2018 roku

93

ARTICLES
IDEA PROBACJI SZANSĄ NA POWTÓRNĄ
SOCJALIZACJĘ JEDNOSTKI
W ŚRODOWISKU OTWARTYM

mgr Renata Wawerska – KUL JP II w Lublinie

W 2016 roku ukończyła studia magisterskie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w
Lublinie na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja.
Obecnie doktorantka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie na Wydziale
Nauk Społecznych w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Opiekuńczej.

Wprowadzenie
Każde prawidłowo funkcjonujące społeczeństwo wypracowuje zestaw właściwych sobie praw i norm moralnych, które regulują sposób jego funkcjonowania a których naruszenie w konsekwencji skutkuje określoną sankcją karną. Przywrócenie sprawiedliwości
oraz oddziaływanie na sprawcę w celu jego poprawy służy przede wszystkim poczuciu
bezpieczeństwa i zapewnieniu ładu społecznego.
Celem opracowania jest wskazanie źródeł przestępczości poprzez odniesienie do wybranych koncepcji zachowań dewiacyjnych, zwrócenie uwagi na istotę kary rozumianej
jako środek represyjny i podkreślenie znaczenia idei probacji jako alternatywy dla izolacji penitencjarnej skazanych.
Przestępczość w literaturze specjalistycznej – przegląd stanowisk teoretycznych
Kluczowym terminem dla pełnej analizy tematu jest przestępczość, rozumiana jako: „zbiór
czynów zabronionych ustawowo pod groźbą kary, a popełnionych na obszarze danej jednostki
terytorialnej”1. Chodzi zatem o sumę wszystkich działań niezgodnych z prawem w odniesieniu
do konkretnego terenu, zarówno tych zweryfikowanych w systemie prawnym jak też nie.
W opracowaniu wybranych stanowisk teoretycznych w obszarze przestępczości najwłaściwszym będzie odniesienie się do głównych teorii etiologicznych oraz reakcji społecznej. Pierwsze z nich określać będą paletę powodów jakimi kieruje się jednostka podczas naruszania norm społecznych, drugie natomiast do tego w jaki sposób powstają reguły zbiorowości, jak społeczeństwo reaguje wobec osób, których zachowanie jest sprzeczne
ze standardami otoczenia oraz konsekwencji będących rezultatem tych odpowiedzi.
W ujęciu teoretycznym podjętej problematyki wiodąca staje się koncepcja strukturalna, która zakłada, iż przyczyny działań naruszających prawo wynikają ze struktur
społecznych. Przedstawicielem tego rodzaju założenia jest Robert Merton prezentujący
teorię anomii. Idea ta oparta jest na pozyskaniu odpowiedzi na pytanie „w jaki sposób
struktura społeczna i kulturowa wywierają presję na różnie ulokowanych w niej ludzi,
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popychając ich do zachowań niezgodnych z normami społecznymi”2. Interpretacja tej
kwestii pozwala na przyjęcie stanowiska, że działanie przestępcze w pewien sposób
wynika z wrodzonych cech człowieka, jego instynktów, które przeważają w sytuacji
zmniejszonej weryfikacji norm przez otocznie.
Tym samym zanegowany zostaje głos poprzedników Mertona, będących zwolennikami koncepcji kontroli społecznej mówiącej: „nietrafny jest pogląd, że zachowanie dewiacyjne jest immanentne naturze ludzkiej, że stanowi ekspresję biologicznych popędów
człowieka, które dochodzą do głosu zawsze wtedy, gdy osłabieniu ulega kontrola społeczna”3. Odejście od wcześniejszych tendencji wskazuje na fakt zachowań dewiacyjnych będących bezpośrednią reakcją na sytuację społeczną, w której znajduje się jednostka. Niepożądane zachowania więc rodzą się w wyniku nieporadności ich eliminacji
w zakresie konkretnych zintegrowanych zbiorowości ludzkich. Skłonności biologiczne
natomiast ustępują roli wpływu struktur cywilizacyjnych.
Sama anomia pojmowana jest jako „[…] załamanie zdarzające się w strukturze kulturowej, występujące zwłaszcza wtedy, kiedy istnieje silna rozbieżność pomiędzy normami
i celami kulturowymi a społecznie ustrukturowanymi możliwościami działania członków
grupy zgodnie z tymi normami”4. Warunkiem sprzyjającym wystąpieniu zjawiska są zatem bariery o charakterze strukturalnym, a ponadto dysonans pomiędzy akcentowaniem
wartości, a norm służących do ich realizowania. Konsekwencją tego toku rozumowania
jest więc przeświadczenie o tym, że dewiacja nie jest przejawem patologicznych skłonności danych jednostek, a odnosi się do relacji celów kulturowych ze społecznie respektowanymi środkami, które mają przyczynić się do ich osiągnięcia.
Znacznie bardziej rozbudowane założenia w kwestii podejścia kulturowego do dewiacji akcentuje teoria zróżnicowanych powiązań Edwina H. Sutherlanda. Podstawę całej
koncepcji tworzy zestawienie dziewięciu twierdzeń, treść których wskazuje na to, że od
znaczenia wzorów zależne jest czy jednostka wybierze zachowanie konformistyczne czy
przestępcze, gdyż sam proces uczenia się nie generuje takiego podziału. Co więcej powodem dewiacji nie może być żaden czynnik, którego konsekwencja mogłoby być jednocześnie zachowanie niezgodne z prawem, jak również podporządkowanie się przyjętym
w społeczeństwie wyznacznikom postępowania. Poczucie porażki ujawniając się we frustracji może być przyczyną czynów zabronionych, jednak może mieć ona swoje ujście w
konformizmie dlatego sama w sobie nie stanowi przyczyny przestępczości. Dlatego też
człowiek, który przyswoił w procesie wychowania podporządkowanie normom instytucjonalnym odstąpi od nonkonformistycznych zachowań na rzecz wpojonych wzorców.
Sutherland wysunął twierdzenie podziału na rozmaite odłamy społeczeństw różnych
krajów czy struktur lokalnych, które mają swoje odpowiedniki w subkulturach. Każde otoczenie tworzy zespół poglądów i wartości, w subkulturach niektórych środowisk mieszczą się nawet założenia realizowania działań generalnie uznawanych przez społeczeństwo
za przestępcze. Wzrastanie ludzi na pograniczu prawa zwiększa prawdopodobieństwo
przejęcia wyuczonych i nieakceptowanych przez resztę społeczeństwa norm. Jednostka
umieszczona zrządzeniem losu w środowisku dewiacyjnym sama z czasem taka się stanie.

2
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Założenie to klasyfikuje koncepcje do interakcjonistycznych teorii przestępczości5.
Przechodząc do kierunku kontroli społecznej wartą uwagi pozostaje koncepcja Durkheima. Teoria ta odnosi się do zestawienia osłabienia kontroli sprawowanej w obrębie
społeczeństwa z zachowaniem o cechach dewiacji. Mimo, iż koncepcja ta początkowo
służyła analizom suicydalnym współcześnie wykorzystywana jest również do wyjaśniania kwestii przestępczości. Podstawą założenia była niejednolitość natury ludzkiej i
tkwiący w niej zlepek odmiennych w swej specyfice części, które wywołują trwały konflikt w osobowości człowieka. Współistniejące w charakterze osoby cechy biologiczne i
socjalne nie są równorzędne. „Owa dwoistość natury ludzkiej sprawia też, że człowiek
targany jest sprzecznościami między swym wrodzonym egoizmem a wymogami życia
zbiorowego”6. Wynika z tego, że w jednostce brak jest swoistej wewnętrznej harmonii.
Elementem, który kreuje wytyczne dla poszczególnych ludzi jest więc czynnik zewnętrzny rozumiany jako społeczność. Człowiek jawi się jako istota antyspołeczna, której pejoratywne tendencje zahamować może jedynie zbiorowość. Pogląd ten wysuwa tezę
o względności i tymczasowości procesów socjalizacji i internalizacji wartości. Pierwotne
cechy człowieka takie jak egoizm czy zachłanność pozostają w opozycji do poczucia
współodpowiedzialności za obowiązujące normy, pewności co do słuszności indywidualnego postępowania. Negatywna reakcja na działanie, które odbiega od powszechnie
akceptowanych zasad ma wpływ na umacnianie więzi. Zatem społeczeństwo takie musi
charakteryzować się integralnością, spójnością celów i ideałów oraz jasnymi regułami
współżycia w jej obrębie. Stabilność porządku danej populacji wynikać ma ze skuteczności reakcji na destabilizację jej mechanizmów, jak również z konformizmu jej członków.
Nie dopuszczalne jest zupełna swoboda normatywna.
Jak przyjął Durkheim zachowania dewiacyjne oraz kontrola społeczna pozostają w
bezpośrednim związku, ponieważ w wyniku osłabienia relacji zbiorowości wzrasta podatność na czyny zabronione i na odwrót. Tak więc dewiacja jest postrzegana jako nieodłączny fragment życia zbiorowego. „[…] przestępstwo - mimo, że z reguły wywołuje
repulsję i potępienie- może spełniać również bardzo pożyteczną rolę. W pewnych wypadkach uzmysławia, że można się jednak zachowywać w odmienny sposób, w innych zaś
nawet przygotowuje zmiany społeczne”7. Prawidłowe funkcjonowanie społeczeństwa zatem niejako uzależnione jest od istnienia w jego strukturach tego rodzaju zachowań, gdyż
generują one standardy właściwych działań. W istocie wyznaczają one granice między
tym co jest dopuszczalne a tym, co niedozwolone. Stanowisko to kładzie więc nacisk na
rolę czynów zabronionych w rozwoju zbiorowości ludzkich i przemian w ich sferze. Niemoralność jednostki wynikająca z nie działających odpowiednio mechanizmów, które za
zadanie mają wymuszać konformizm jest rozumiana jako motywująca do ujednolicenia
systemu wartości i zewnętrznej jego weryfikacji.
Przynależąca do funkcjonalistycznych teorii przestępczości koncepcja Durkheima
za podstawę przyjęła stan aktualnego braku norm postępowania, odejście od pewnych
wartości tradycyjnych stwarzających potrzebę kreowania nowych. Przeciętny człowiek
potrzebuje klarownych wzorów, których miałby przestrzegać. Ich brak może powodować
niepewność a co za tym idzie skłonność do zachowań przestępczych8.
5
6
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Koncepcja Kaia T. Eriksona wniosła nowe podejście w którym znaczącą właściwością
zbiorowości jest jej autonomia, uzyskana dzięki doświadczeniom zdobywanym wspólnie w kręgu tworzących jej osób. Atrybutem każdej zbiorowości więc jest jej odrębność
wynikającą z szeregu specyficznych dla niej zwyczajów, poglądów oraz sposobu funkcjonowania. Aprobowane oraz niedopuszczalne wytyczne zachowań są zatem względne
w zależności od tożsamości danej społeczności. Tolerancja wewnątrz konkretnej grupy
najłatwiej określona może być poprzez konfrontację dewianta z podmiotem kontroli społecznej, które zakreślają granice systemu normatywnego danej społeczności. Konieczność ciągłego weryfikowania aktualności danych obszarów przestrzeni kulturowej ogółu
powodowana jest pojawianiem się nowych tendencji pokoleniowych. Równowaga życia
społecznego warunkowana jest nadzorem w kwestii działań dewiacyjnych.
Jeżeli chodzi o instytucje formalnej kontroli społecznej głównym dążeniem nie jest
zlikwidowanie zachowań przestępczych. Diagnoza istotności problemu, może być o wiele wartościowsza od samych statystyk rozmiarów czynów zabronionych. Pierwszorzędnym celem jest zatem zwalczanie zjawisk patologii społecznej i jej stabilizacja na odpowiednim poziomie poprzez wykorzystanie aparatu kontroli przez otoczenie.
Kwestia powodów z jakich w różnych kulturach, zauważalne są odmienne trendy dewiacji stała się istotnym elementem rozważań Eriksona. Zwrócił on uwagę na brak jednolitości w określaniu standardu zachowań dewiacyjnych i normalnych w odniesieniu
zarówno do rozmaitych społeczeństw jak i konkretnego społeczeństwa obserwowanego
w różnym czasie. Odmienność wzorów działań przestępczych tłumaczona jest różnicami
w systemach wartości między społecznościami. Szczególna czujność społeczna wobec
centralnych wartości generuje dużą liczbę czynów zabronionych w nie godzących. Osoby
dopuszczające się takich działań są szczególnie sankcjonowane.
Zagadnieniem, które zamyka teorię Eriksona jest specyfika interakcji między osobami lub instytucjami stygmatyzującymi a jednostką naznaczoną. Pogląd ten formułuje
twierdzenie o nietrwałym charakterze dewiacji porównanej do innych przejściowych ról
społecznych. Jednakże na ich tle funkcja społeczna utracona przez przestępcę jest niejako nieodwracalna w opinii publicznej z racji stereotypów. Dystans społeczeństwa co do
przywrócenia straconego statusu w wyniku czynu zabronionego jest zupełnie zrozumiała,
jednakże może spowodować ponowny do niego powrót9.
Odwołując się do teorii piętnowania warte podkreślenia staje się twierdzenie, że człowiek staje się przestępcą w wyniku zakwalifikowania go do tej kategorii. Co prawda, nie
dzieje się tak bez powodu, jak jednak dowiedzie przywołane poniżej stanowisko Beckera
ten sam czyn dokonany przez różne osoby może w jednym przypadku zostać uznany
za przestępstwo w drugim zaś nie. Różne wytyczne dla ocen identycznych zachowań i
stwierdzenia ich występowania powodują rozbieżność w kwestii represji karnych10.
Howard S. Becker w swojej koncepcji przyjął stanowisko, że samo zjawisko postępowania w ten sam sposób jednostek w pewnej grupie ludzi nie daje podstaw do uznania spójności tej zbiorowości. Reakcja społeczna wyznacza dewiacyjny charakter czynu.
Opinia publiczna zatem stanowi o naruszeniu norm społecznych, a nie sam fakt nieprzestrzegania ich. Niektóre zachowania potępiane w jednych kulturach spotykają się z tolerancją na gruncie innych.
9
10
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W kategorii zachowań wiernych regułom lecz postrzeganych jako dewiacyjne wystosowane zostało pojęcie błędnego oceniania. Nieformalna reakcja społeczna może powodować niezasadne postrzeganie działania przestępczego. Zgodność postępowania z
normami w wyniku niesłusznego posądzenia o ich brak może skutkować potępieniem.
Podobnie w systemie prawa sytuacja ma się, kiedy sąd orzeka winę a człowiek w wyniku
pomyłki trafi do więzienia.
Inaczej sytuacja się przedstawia, kiedy naruszane są zasady ładu społecznego, a środowisko nie zdaje sobie z tego sprawy uznając zachowanie za konformistyczne. W takim
wypadku mówi się o dewiacji ukrytej. Wielu postaw na pozór nie odbiegających od zasad
zbiorowości nie da się ocenić w wyniku ich powierzchownej analizy w przeciwieństwie
do czystej formy przestępczości, która nie ulega żadnej wątpliwości.
Kreowanie a następnie egzekwowanie reguł zbiorowości wyjaśnione zostają za pomocą
złożoności organizacji jakimi są współczesne społeczeństwa. Odmienność procesów tworzenia i stosowania zasad oddają zróżnicowanie grup i środowisk w zakresie władzy i siły.
Szczególną rolę w teorii Beckera odgrywa sekwencyjny model dewiacji. Negował pogląd mówiący, że wszystkie determinanty wpływają jednocześnie na zachowanie przestępcze a ich nasilenie może być jednakowe. Tak więc każdemu etapowi spotęgowania
dewiacji, który da się wyróżnić przypisane są inne, warunkujące ją czynniki. Sekwencje
danego wzoru zachowania cechują się więc odmiennością w odniesieniu do różnych jednostek i ich odrębnych motywacji sprawczych.
Analizę sekwencji dewiacji Becker poszerzył o pojęcie kariery. Która obrazować miała
nowy sposób życia i nonkonformistycznej tożsamości. Kariera ta rozpoczynać się miała
wraz z popełnieniem czynu zabronionego, który rozpatrywany był zarówno w perspektywie intencjonalnej jak też nieintencjonalnej. Dalszy jej przebieg natomiast ściśle związany
został z publicznym określeniem osoby jako dewianta. W takim przypadku chodzi o status
dewiacyjny, służący nadaniu symbolicznej kategorii przestępcy podczas popełnienia czynu
zabronionego. W skutek takiego naznaczenia następuje przeniesienie uogólnionego znaczenia działania, nieaprobowanego społecznie na inne cechy i zachowania dewianta.
Ważnym elementem postrzegania przestępcy jest fakt, odrzucenia go przez społeczeństwo. Okoliczności takie spowodować mogą, iż zaczyna on naruszać inne normy struktur
zbiorowych, których z założenia wcale nie chciał łamać. Powoduje to także zmianę obrazu dewianta w jego postrzeganiu samego siebie. Środowisko bowiem zakłada dalszą
konsekwencje działań przestępczych sprawcy. Taka kolej rzeczy przyjmuje miano samospełniającego się proroctwa. Zepchnięcie na margines życia społecznego łączy się z pozbawieniem możliwości uczestnictwa w grupach konformistycznych. Kariera ta kończy
się wraz z momentem przystąpienia do zorganizowanej grupy dewiacyjnej, potęgując
tożsamość przestępczą jednostki11.
Zaprezentowane teorie odnoszące się do problematyki dewiacji szczególną wagę przywiązują do czynników socjologicznych. Każda z nich zmierza do udzielenia odpowiedzi
na pytanie dlaczego ludzie naruszają normy społeczne oraz jaki wpływ mają takie mechanizmy w odniesieniu do struktury i funkcjonowania konkretnych zbiorowości.
Powyższe teorie przestępcze świadczą o szerokim wachlarzu przyczyn naruszania norm
prawnych. Wśród nich wskazane zostały poglądy zakładające wyuczoną przestępczość, a także
następującą w wyniku obniżenia kontroli społecznej i nie mniej pomijaną w literaturze koncepcję, zgodnie z którą człowiek staje się przestępcą w wyniku zakwalifikowani go do tej kategorii.
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Pozbawienie wolności jako reakcja na czyn zabroniony
Zgodnie z ogólną definicją prawa karnego, kara stosowana w prawie karnym czyli
kara kryminalna jest wyjątkowo ostrym środkiem przymusu państwowego, mającym na
celu zwalczanie przestępstw. Wyznaczając sankcje za konkretne typy zachowania ustawodawca jednocześnie wskazuje na ich naganność z punktu widzenia prawa karnego.
Sąd natomiast poprzez wymierzenie kary za określone przestępstwo daje wyraz negatywnej oceny zachowania sprawcy. Wymierzenie kary staje się zatem aktem napiętnowania
sprawcy. Pociąga to za sobą dolegliwość osobistą, gdyż nie ma możliwości odbycia kary
za ukaranego przez inną nawet bliską osobę, pośrednio jednak dotyka ona w zakresie finansowym członków rodziny skazanego. Możemy zatem mówić o dolegliwości moralnej
oraz ekonomicznej kary12.
Odwołując się do teorii zasłużonej kary warto zaznaczyć, że dolegliwość rozumiana w
proponowanym ujęciu nie ma charakteru ani zbyt łagodnego, ani też zbyt surowego. Co
więcej fundamentu jej nie stanowi proporcjonalność względem znamion podmiotowej
strony przestępstwa jak również adekwatność co do stopnia czynu przestępczego. Chodzi
w szczególnej mierze o karę sprawiedliwą, stanowiącą wypośrodkowanie między przesadnym rygoryzmem oraz skrajnym abolicjonizmem. Zatem kara ta nie może być zbyt
okrutna i odbierać skazanemu szansy na powrót do normalnego życia13.
Zgodnie z teoriami bezwzględnymi rozumianymi jako absolutne kara jest odpowiedzią na czyn przestępcy w formie odwetu. Celem kary więc jest odpłata za popełnione
przestępstwo. Według I. Kanta orzekanie kary stanowi imperatyw kategoryczny, czyli
bezwzględny, wrodzony nakaz konkretnego postępowania. W myśl zasady odpłata równym za równe wymiar sprawiedliwości ma za zadanie ukaranie każdego sprawcy i za
każdy czyn w sposób adekwatny do winy. Podkreśla się tym samym nie tyle oddziaływanie w kierunku poprawy, lecz to, by stało się zadość sprawiedliwości. Kara jest wiec
aktem sprawiedliwości, którego nie można zaniechać. Koncepcja ta określana jest mianem teorii „odwetu moralnego” lub „jurydycznego”, „sprawiedliwego”. Według G. Hegla natomiast kara stanowi typowy nakaz logiki, negację negacji. Przestępstwo jest w taki
ujęciu zaprzeczeniem prawa rozumianego jako urzeczywistnienie rozumnej idei woli.
Konsekwencją tej zależności staje się potrzeba likwidacji powstałej sprzeczności. Kara
będąca zanegowaniem woli jednostkowej zaprzeczającej prawu, będąca potwierdzeniem
prawa, przywróceniem jego idei staje się środkiem dla osiągniecia powstającego antagonizmu. Heglowskie ujęcie nazywane jest „odwetem dialektycznym”14.
Teorie względne czyli utylitarne prezentują, iż kara nie może stanowić jedynie odpłaty
za przestępstwo, musi spełniać określone cele, które mieszczą się w obszarze prewencji
ogólnej i szczególnej. Kara ma za zadanie przyniesienie określonej korzyści. Mógł nią być
zarówno interes państwa, pożytek dla porządku prawnego społeczeństwa czy też pożytek
przestępcy. Charakterystycznym w dobie oświecenia stało się stanowisko mówiące, że
ważna jest nie tyle surowość, co nieuchronność kar. Poglądy o potrzebie poużytkowego
traktowania kar miały swoje miejsce między innymi w stanowisku H. Grotiusa. Twierdził
on, iż kara jest naturalną konsekwencją przestępstwa, ale jednocześnie powinna być pożyteczna. Oparta powinna być na zasadach słuszności i pożyteczności. T. Hobbes podkreśla
12
13
14

T. Bojarski, Polskie prawo karne: zarys części ogólnej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003, s. 207.
A. Bałandynowicz, Probacja …, s. 177.
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rolę odstraszenia, S. Puffendorf akcentuje natomiast aspekt wychowawczy. Nie bez znaczenia również były słowa rzymskiego filozofa Seneki, który twierdził, że nikt rozsądny
nie każe dlatego, że popełniono przestępstwo, lecz po to aby zapobiec jego popełnianiu. J.
Bentham silnie akcentuje postulat prewencji ogólnej. Wskazuje na cele indywidualno-prewencyjne w postaci uniemożliwienia sprawcy popełnienia nowych przestępstw, poprawy
i odstraszenia.
W zakresie teorii mieszanych kary obejmują założenia łączące wątki obu poprzednich,
czyli zestawiające cel odpłaty z innymi celami kary. W opinii E. Krzymuskiego nawiązują do Grotiusa. W XIX w. były reprezentowane np. przez Bara, Bernera, P. Rossiego,
J. Ortolana. J. Makarewicz, twierdził, że kary nie trzeba uzasadniać, ponieważ podobnie
jak przestępstwo jest ona zjawiskiem społecznym. Żadna teoria nie zmieni tego, że kara
jest odpłatą, gdyż jest to naturalne podobnie jak w życiu, obserwacji i prawie porównawczym. Dyskusji poddać można jedynie cel kary, nie idealny, jeden tylko lecz to jakie
są ewentualności pożytecznego zastosowania kary adekwatnie do różnych typów przestępców, uwzgledniający dla jednych poprawę, dla drugich odstraszenie, dla innych zaś
unieszkodliwienie15.
Kara powinna stanowić rzeczywisty instrument zapobiegania przestępczości. Do jej
priorytetowych zadań należy przeciwdziałanie przestępczości oraz resocjalizacja sprawców przestępstw. Bezpośrednie odniesienie do celów kary Kodeks Karny zawiera w art.
53§1, w ramach tzw. ogólnych dyrektyw wymiaru kary. Dotyczą one etapu orzekania
kary. Do kwestii celów kary, w szczególności kary pozbawienia wolności, ale już w procesie jej wykonywania, odnoszą się przepisy kodeksu karnego wykonawczego.
Sprawiedliwość naprawcza i probacja w systemie traktowania sprawców przestępstw
Dezorganizacja społeczeństwa mająca swoje przyczyny we wzroście przestępczości
w znacznym stopniu postępowała wraz z rozwojem industrializacji, jak również nauki
i technologii. Powstawały nowe grupy przestępców a ich klasyfikacja stawała się coraz
bardziej rozbudowana. Antyspołeczne zachowania traktowano jako porażkę daleko idącą
w konsekwencjach społecznych. Dlatego też resocjalizacja miała być ofertą integracji
działań obejmujących zmianę przestępcy, przekształcenie instytucji oraz społeczeństwa.
Trojaki charakter oddziaływania zapewnić miał optymalność wysiłków w drodze do refleksji skazanego, który liczyć mógłby zarówno na wsparcie rodziny, organów państwowych jak również środowiska. Przedstawiona idea jest spójna z obecną tendencją do wykorzystania resocjalizacji wspierającej w otwartym społeczeństwie, a co za tym idzie do
wykorzystania jej również na potrzeby instytucji opiekuńczych.
Resocjalizację w oparciu o społeczeństwo określano jako ogół działań opiekuńczych,
wychowawczych i terapeutycznych następujących w społeczeństwie. Definicja taka jednak uznana została jako zbyt wąska w stosunku do podejmowanych oddziaływań podobnie, jak ta mówiąca o każdym działaniu mającym na celu pomoc sprawcy przestępstwa
w powrocie na drogę prawa. Niekonsekwencją tych ujęć jest fakt alternatywy między
programem zorientowanym na społeczeństwo a jedynie o nim opartym oraz braku kryteriów dających podstawę różnicowania ich od innego typu projektów. Znacznie takie
ujęcie różni się od właściwego, gdzie program ten wpływa na prawdziwe zaangażowanie
w relacje ze społecznością lokalną poprzez kształcenie, zatrudnienie, rekreację, praktyki
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religijne czy działania socjalne czyli dobra i usługi w obrębie danej społeczności. Istota
więzi podporządkowana jest częstotliwości, czasowi ich trwania oraz wzajemnym stosunkom w konfiguracji pracownik, podopieczny i społeczeństwo. Stanowią one punkt
zróżnicowania programów opartych o społeczeństwo z innymi strategiami. Najbardziej
trafną wydaje się definicja Centrum Sprawiedliwości Karnej Harwardzkiej Szkoły Prawa mówiąca, że im więcej klientów uczestniczy w legalnych działaniach wspierających,
które obejmują dany program, tym bardziej opiera się on wówczas o społeczeństwo16.
Dotychczasowe programy w zakresie poza więziennych oddziaływań obejmowały
udzielanie przepustek do pracy, urlopów, halfway houses, zwolnienia warunkowe oraz
wyodrębnioną na ich gruncie probację.
W opinii Andrzeja Bałandynowicza „Probacja jako środek resocjalizacji w oparciu o
społeczeństwo bazuje na teorii, że najlepszy sposób osiągniecia celu, jakim jest resocjalizacja, to organizowanie sankcji kryminalnych w społeczeństwie w przypadkach, gdy
uzasadniają to funkcje kary. Zakłada się, że dana osoba nauczy się z powodzeniem żyć
w społeczeństwie, a nie w sztucznym i oderwanym środowisku, jakim jest instytucja
więzienna. Probacja jako środek resocjalizacji w oparciu o społeczeństwo, w połączeniu
z sensownym zaangażowaniem społecznym, zapewnia wymagane oddziaływanie społeczne, ekonomiczne oraz osobowościowe”17.
Departament Spraw Wewnętrznych ONZ w roku 1951 w opracowaniu „Probacja i
analogiczne środki” określił probację jako proces resocjalizacji przypisany przez sąd w
stosunku do osoby oskarżonej o popełnienie przestępstwa w światle prawa, podczas którego osoba poddana kurateli żyje w społeczeństwie i reguluje swoje życie zgodnie z warunkami ustanowionymi przez sąd lub inną władzę i pozostaje pod nadzorem kuratora18.
Różnorodność ujęć definicyjnych terminu probacja wyodrębniła cztery kryteria w klasyfikacji porządkującej w aspekcie formalno- prawnym, statusu podopiecznego, podsystemu wykonawczego w ramach sądownictwa karnego oraz procesu19.
Pierwsze kryterium akcentuje iż probacja jest wstrzymaniem wykonania wyroku przez
sąd, który określa czas pozostania sprawcy w społeczeństwie pod dozorem kuratora. Jego
odwołanie oraz skazanie sprawcy następuje wówczas, kiedy podejmie jakiekolwiek działanie niezgodne z nakazami sądu. Taka koncepcja probacji przyjęta została przez środowisko prawnicze.
Drugim wyznacznikiem jest probacja ujmowana w kontekście obrazowania statusu
przestępcy skazanego na probację. Mimo częściowego ograniczenia wolności jego status
pozostaje lepszy niż innych przestępców. Możliwość podjęcia pracy, utrzymywania rodziny, unikanie efektów więzienia i naprawienia wyrządzonej ofiarom szkody świadczy
o tym, że osoby te nie są ani całkowicie wolne ani uwięzione.
Trzeci aspekt odnosi się do organu administracji lub organizacji zajmującej się świadczeniem usług probacyjnych dla młodocianych lub dorosłych sprawców przestępstw.
16
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W ich zakresie główną rolę odgrywa zastosowanie sprecyzowanych środków, które
miałyby pomóc skazanym w uniknięciu kłopotów. Uwypuklona zostaje tu rola kuratora,
który nie tylko nadzoruje ale także pilnuje i współtworzy resocjalizację klienta.
Ostatnie kryterium nakreśla zespół funkcji, działań, usług oraz postępowania sprawcy.
Zjawisko to określane jest jako równoległe w aktywności sprawcy, sądu jak i społeczeństwa. Przebieg procesu zawiera konieczność meldowania się sprawcy u kuratora, kontroli
przestrzegania warunków probacji, świadczenia usług w czasie resocjalizacji, których
potrzebuje skazany oraz doradztwa.
Obowiązujący kodeks karny wyróżnia trzy możliwości stosowania środków probacyjnych przewidzianych przez ustawodawcę: warunkowe umorzenie postępowania karnego,
warunkowe zawieszenie kary oraz przedterminowe warunkowe zwolnienie (p.w.z).
Rozróżniane są także trzy funkcje probacji ujmowanej w formie instytucjonalnej poprzez opiekę społeczną, kontrolę społeczną oraz zmianę społeczną20.
Warto zwrócić uwagę na komplementarność wymienionych ról. Ich realizacja dokonuje się jednocześnie przez kuratorów sadowych, osoby dozorowane i społeczeństwo.
Założenie iż dana osoba w sposób godny nauczy się żyć w otwartym środowisku jest
podstawą probacji.
Orzekanie sankcji karnej w postaci kary bezwzględnego pozbawienia wolności za popełnione przestępstwo pozostaje dominującą tendencją w Polskiej polityce kryminalnej.
Podstawą takiego poglądu jest przekonanie o podatności każdego skazanego na określone
działania wychowawcze jak również teoria, iż kara izolacji stwarza najlepsze warunki dla
resocjalizacji. Konsekwencją ma być skutecznie zreformowana osobowość przestępcy
dzięki czemu uniknąć można zjawiska recydywy.
Podsumowanie
Aktualny model zwalczania przestępczości opierający się na orzekaniu uciążliwych,
niezróżnicowanych środków karnych pozostaje w opozycji wobec koncepcji neutralizowania demoralizującego wpływu środowiska więziennego na skazanego. Podobnie
zjawisko prizonizacji nie wpływa dodatnio na przygotowanie więźniów do życia na wolności. Fakt iż kara pozbawienia wolności nie stanowi skutecznego środka poprawczego
zwłaszcza gdy chodzi o recydywistów penitencjarnych stanowi kolejny argument poszukiwania bardziej optymalnych sposobów oddziaływań na sprawców przestępstw.
Rozwój idei probacji jako profesjonalnej działalności różnych podmiotów w charakterze wolnościowej sankcji prawno-karnej jest bezpośrednią odpowiedzią na aktualne potrzeby zmian. Reprezentujący ten zamysł system poprawczy, powinien stwarzać
możliwość udanego powrotu do życia w społeczeństwie oraz rehabilitacji w warunkach
wolności kontrolowanej. Tak rewolucyjne podejście w polityce karania może stanowić
istotną szansę systemową21.
Streszczenie:
Zjawisko przestępczości tłumaczone jest w literaturze poprzez różnorakie koncepcje
dewiacyjne, których źródła upatruje się chociażby w wyuczonej bezradności czy osłabieniu kontroli społecznej. Reakcją na czyn przestępczy jest kara rozumiana jako osobista
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dolegliwość dla sprawcy. Probacja prezentowana jest jako nowe rozwiązanie odbywania
kary w systemie wolnościowym, w którym to jednostka ma szansę na powtórną socjalizację nie w warunkach izolacji penitencjarnej a w otwartym społeczeństwie. Takie rozwiązanie uzasadnione jest funkcjami kary oraz odpowiedzialnością społeczeństwa za jednostkę.
Słowa kluczowe: probacja, resocjalizacja, kara pozbawienia wolności, sprawiedliwość naprawcza
Abstract:
The idea of probation as an opportunity to the socialisation of the individual in an
open environment.
The phenomenon of crime is explained in the literature by various deviant concepts,
the sources of which are found, for example, in the learned helplessness or weakening of
social control. The reaction to a criminal act is punishment, understood as a personal ailment for the perpetrator. The attempt is presented as a new solution of serving a sentence
in the system of freedom, in which the individual has a chance to socialize again not in
conditions of penitentiary isolation, but in an open society. This is justified by the function of punishment and by the responsibility of society for the individual.
Key words: probation, resocialization, imprisonment, restorative justice
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Duch prawa i duch wolności są filarami społeczeństw.
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OJCOSTWO W KONTEKŚCIE
KSZTAŁTOWANIA POSTAW
PATRIOTYCZNYCH U DZIECI

mgr Kamil Roman – KUL JP II w Lublinie

Ur. 4 kwietnia 1991 roku w Siedlcach. Absolwent Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach. W
2016 roku ukończył studia magisterskie na kierunku zarządzanie. Aktualnie doktorant na Wydziale Nauk Społecznych KUL na kierunku pedagogika. Zainteresowania badawcze koncentrują się na kwestiach dotyczących zarządzania oświatą, jakości nauczania w pla-cówkach oświatowych, funkcjonowania szkół katolickich w polskim systemie oświaty oraz wychowania patriotycznego.

Analizując istotę patriotyzmu możemy pojęcie te zdefiniować jako uczucie przywiązania do wspólnoty duchowej i materialnej przeszłych, przyszłych jak również obecnych
pokoleń, które zamieszkują dany obszar, używają tego samego języka, posiadają wspólną
historię, tradycję, obyczaje oraz kulturę1.
W literaturze polskiej i zagranicznej możemy spotkać się z wieloma definicjami patriotyzmu. Według księdza profesora Czesława Bartnika możemy wymienić następujące
rodzaje patriotyzmu2:
Patriotyzm narodowy, polegający na szczególnych relacjach z narodem, a wiec z tą
grupą ludzi, do której się należy i z której się pochodzi;
Patriotyzm państwowy jest relacją miedzy obywatelem a danym państwem, w którym
znajduje się nasza „mała ojczyzna”. Często państwo może mieć charakter wielonarodowy. Ludzie różnych narodowości mogą czuć się wtedy obywatelami danego państwa;
Patriotyzm cywilizacyjny, świadczący o przywiązaniu do tradycji i kultury danej cywilizacji. W przypadku europejczyków mamy tutaj do czynienia z utożsamianiem się z
dorobkiem cywilizacji łacińskiej, czyli poczucia dumy z dorobku cywilizacji zachodniej;
Patriotyzm duchowo-religijny, którego istota polega na głębokim przywiązaniu do tradycji religijnych, wynikających z pochodzenia, wpojonych wzorców wychowania czy też
przynależności do danej religii.
Dokonując oceny patriotyzmu w ujęciu historycznym możemy przyjąć klasyfikację A.
Walickiego, który za główne ujęcia patriotyzmu przyjął:
Patriotyzm dotyczący wierności woli danego narodu, utożsamiający się z dążeniem do
suwerenności wewnętrznej i zewnętrznej,
Patriotyzm jako przywiązanie do idei narodu i związanej z tym faktem tradycji,
Patriotyzm jako obrona interesu narodowego3.
W aspekcie pedagogiki i kształtowania postaw patriotycznych ważne jest zdobywa1

2
3
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nie informacji i wiedzy na temat własnego kraju, która pozwala na budowanie trwałych
relacji pomiędzy człowiekiem a jego ojczyzną. W tym aspekcie celem wychowania jest
przedstawianie dziecku obrazów rzeczy i innych zjawisk, które mogą kojarzyć się mu z
swoją ojczyzną i wpływać na jego wyobraźnie4. W działaniach tych aktywny udział mogą
brać ojcowie, którzy poprzez książki, wizyty w teatrze, muzeum czy też kinie pomagają
dziecku zwerbalizować i ukształtować pozytywny obraz ojczyzny.
Wychodząc od definicji Wincentego Okonia za wychowanie możemy przyjąć „proces
świadomie organizowanej działalności społecznej, opartej na stosunku wychowawczym
pomiędzy wychowankiem a wychowawcą, których celem jest wywołanie zamierzonych
zmian w osobowości jednostki”5. W kwestii wychowania patriotycznego istotny jest proces, którego celem jest wytworzenie u wychowanka poczucia przynależności do danego
narodu, szacunku do jego symboli czy też budowaniu więzi z ojczyzną. Działanie to ma
charakter ciągły i składa się z wielu etapów.
I. Vanowska w przypadku edukacji patriotycznej wyróżniła następujące fazy rozwoju
tego modelu kształcenia:
Edukacja oparta na miłości i szacunku do swoich rodziców, ojczyzny, która powinny
kształtować się na wczesnym etapie edukacji,
Kształtowanie pozytywnego nastawienia do ojczyzny(moje miasto, mój region ,moja
miejscowość) – ten etap realizowany jest w okresie szkolnym,
Kształtowanie pozytywnego nastawienia do swojego kraju, który odpowiada okresowi
dorastania i jest realizowany w okresie liceum i dalszej nauki na studiach (państwowość
patriotyczna),
Podnoszenie świadomości wychowanków co do przynależności do określonej społeczności poprzez jej kulturologiczne, historyczne i religijne tradycje,
Życzliwy stosunek do wszystkich narodów, który kształtowany jest w sposób
indywidualny przez każdego człowieka na całym etapie jego życia6.
Wychodząc od przedstawionych etapów rozwoju można dokonać stwierdzenia, iż początkowy etap kształtowania postaw patriotycznych obejmuje wykształcanie wśród dzieci
podstawowych zasad moralnych opartych o wartości nadrzędne takie jak miłość i szacunek
do swoich rodziców oraz ojczyzny. Następnym etapem jest identyfikacja ze swoją mała ojczyzną, czyli miejscem urodzenia, wychowania i wczesnego dorastania, w której dużą rolę
oprócz rodziców zaczyna odgrywać także środowisko szkolne. Na etapie dojrzewania emocjonalnego i późniejszej dorosłości dokonuje się kształtowanie patriotyzmu państwowego,
który dotyczy czynnego udziału w działalności społecznej, aktywnej partycypacji w uroczystościach państwowych, wyborach władz i innych przejawach działalności obywatelskiej. Równolegle na zaprezentowanych wcześniej etapach przebiega proces podnoszenia
świadomości co do przynależności dziecka do określonej społeczności. Etap ten koncentruje się głównie na poznaniu historycznych i kulturowych uwarunkowań istniejących dla
danego narodu czy też wyodrębnionej w nim społeczności. Jego celem jest także kształtowanie tożsamości religijnej wychowanków poprzez uczestnictwo w niedzielnych nabożeństwach.
4
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Poprzez analizę różnych definicji słowa patriotyzm możliwe jest zidentyfikowanie następujących aspektów tego zjawiska7:
sens patriotyzmu – stosunek do ojczyzny, ludzi; społeczeństwa, wartości moralnych i
ich związek z danym narodem,
patriotyzm jako główny motyw podejmowania działań społecznych,
patriotyzm jako system przekonań ;idea będąca wynikiem asymilacji kultur, tradycji i
zwyczajów danego ludu
patriotyzm jako bezpośredni wyraz miłości do ojczyzny, utożsamiany w działaniach
ludzkich podejmowanych dla dobra ojczyzny.
Jako przejaw współczesnego patriotyzmu możemy uznać·
Posiadanie wiedzy na temat historii, tradycji własnego narodu,
Troskę o własny rozwój,
Troskę o własną rodzinę,
Dbanie o integralną aktywność zawodowa,
Prowadzenie działalności społecznej i politycznej.
Analizując przedstawione przejawy współczesnego patriotyzmu można stwierdzić ,iż
współczesny patriota to człowiek, który posiada znajomość tradycji, kultury czy też historii własnego narodu .Osoba ta poprzez własny rozwój, troskę o swoja rodzinę i prowadzoną działalność zawodową stara się działać na rzecz ojczyzny. Poprzez prowadzoną
działalność społeczną czy też charytatywną współczesny patriota może krzewić kulturę
polską wśród reszty społeczeństwa a w pewnych przypadkach stanowić autorytet godny
naśladowania.
Umiłowanie ojczyzny może także dotyczyć prowadzonej działalności politycznej,
zachęcania ludzi do udziału w wyborach, podejmowaniu różnorakich inicjatyw obywatelskich czy też działalności na rzecz stanowienia lepszego prawa w imię dobra własnej
ojczyzny.
Rola ojca w wychowaniu patriotycznym
Rodzina pełni szczególną wartość w życiu człowieka a rodzice jako osoby z naturalnym autorytetem wyznaczają ideały, wartości moralne oraz kształtują światopogląd
swoich dzieci. Oznacza to, iż rodzice prowadząc działalność wychowawczą mogą wpływać u dziecka na kształtowanie jego zachowania, utrwalać w nim określone wartości moralne czy też patriotyczne. Wychowanie młodych pokoleń w duchu patriotyzmu powinno
być realizowane już na etapie przedszkola. Dzieci na początkowym etapie swojego rozwoju nie mają jeszcze rozwiniętej świadomości patriotycznej. Na tym stadium rozwoju
dziecko zaczyna poznawać symbole narodowe, w tym czasie kształtuje się jego mowa,
umiejętność czytania i pisania w ojczystym języku. Początkowo ojczyznę dla dziecka
stanowi dom rodzinny, ulubione miejsce zabaw. Z upływem lat świadomość dziecka co
do kwestii patriotyzmu się zwiększą, stąd też istotną role pełni edukacja patriotyczna
na wczesnym etapie rozwoju8. W procesie kształtowania u dzieci postaw patriotycznych
szczególną role odgrywa ojciec. W aspekcie pedagogicznym ojcostwo odnosi się do roli
ojca w rodzinie. Może dotyczyć prowadzonych przez tą osobę działań związanych z
utrzymaniem materialnym rodziny, wychowaniem dziecka, na które składa się szereg
7
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funkcji wychowawczych, opiekuńczych czy też kulturowych, dotyczących bezpośrednio
zaspokojenia głównych potrzeb dziecka9. Oznacza to że funkcja ojca nie polega jedynie
na dostarczaniu środków materialnych lecz dotyczy także wywierania wpływu na emocjonalny, intelektualny i społeczny rozwój swojego dziecka.

Ojciec pełni ważna role w procesie wychowania swojego dziecka, poprzez
realizacje określonych funkcji w rodzinie, na które wpływ mają określone oczekiwania innych jej członków10. Wychowawcza rola ojca zależy od sposobu funkcjonowania rodziny i fundamentów na jakich jest budowana11. W rodzinach gdzie
dużą wagę odgrywa przywiązanie do ojczyzny ojciec jako głowa rodziny może
z powodzeniem propagować wśród dzieci polską kulturę czy też zaznajomić je
z sylwetkami ważnych dla historii Polski osób. Nieliczni ojcowie mają świadomość jaką odgrywają rolę przy wychowaniu dziecka w kwestii patriotyzmu.
Ojciec pełni ważna funkcje w organizacji życia rodzinnego. Jest fundamentem
dla szczęśliwej i kochającej się rodziny. Jest on także pomostem łączącym państwo, rodzinę i kościół12. Miłość ojca do dzieci często ma charakter warunkowy.
Cechuje ją także wymagalność i krytycyzm13. Bardzo często bywa tak, że rodzic
chce być lepszym przykładem dla swojego dziecka niż jego własny rodzic był dla
niego14. Wynika to z tego, iż przyszły tata patrząc z perspektywy dziecka mógł
przeżyć pewne przykrości ze strony własnych rodziców. Z tego względu osoba ta
mogła dostrzec pewne mankamenty w sposobie wychowania swoich rodziców.
Ojciec bazując na własnych doświadczeniach stara się nie popełniać tych samych
błędów. Proces przejmowania wzorców zachowań przez dzieci uwarunkowany
jest występowaniem czynników takich jak:
Poświęcenia dziecku odpowiedniej ilości czasu przez ojca,
Osobowości ojca,
Dostrzegalnego podobieństwa pomiędzy ojcem a synem,
Ilości wzmocnień naśladowczych, które są potęgowane dodatkowo poprzez system
kar i nagród,
Relacji panujące miedzy rodzicami.

Ojciec może służyć dziecku jako wzór osoby, która posiada umiejętność radzenia sobie w różnych grupach społecznych, osiąga sukcesy w pracy zawodowej
oraz radzi sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Kontakt z ojcem, który jest
usatysfakcjonowany z swojej pracy i życia społecznego może wpłynąć na pozytywny rozwój poznawczy dziecka15. Z kolei brak fizycznego kontaktu z ojcem
może negatywnie oddziaływać na osiągnięcia szkolne chłopców a także w mniej9
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szym stopniu dziewcząt16. Oznacza to, że czas poświęcany dziecku przez ojca
wpływa w dużym stopniu na jego rozwój intelektualny. We współczesnej literaturze możemy dostrzec pięć głównych sposobów na spędzanie czasu ze swoimi
dziećmi, które koncentrują się na:

Wspólnej zabawie ojca z dzieckiem, poprzez którą wychowanek uczy się w jaki sposób
odkrywać świat i jak kontrolować agresywne zachowania,
Rozwoju aktywności fizycznej dziecka poprzez zabawy ruchowe, uprawianie sportów
oraz inne metody, które pozwalają na rozwinięcie nowych umiejętności, talentów oraz
budują relacje na linii ojciec-dziecko i są zdrowszą formą spędzania wolnego czasu,
Produktywnym spędzaniu czasu ze swoimi dziećmi poprzez czynności takie jak odrabianie prac domowych, mycie naczyń, sprzątanie pokoju. Poprzez współpracę w codziennych domowych obowiązkach buduje się wśród dzieci poczucie odpowiedzialności
i znaczenia podejmowanych działań. W konsekwencji prowadzi to do zwiększenia ich
samooceny w późniejszym życiu a także w pewien sposób determinuje możliwość osiągania sukcesów prywatnych i zawodowych. W przyszłości takie działania mogą stać się
katalizatorem dla podejmowania pracy na rzecz społeczności,
Rozwijaniu potencjału intelektualnego swoich wychowanków. Niektóre badania
wskazują, że zaangażowanie ojca w edukacje swojego dziecka ma większy wpływ na
intelektualny rozwój dziecka niż taka sama działalność z strony matki17;
Opiece nad dziećmi, która realizowana jest w sposób odmienny niż w przypadku matek. Ojcowie zazwyczaj są w tym przypadku osobami opanowanymi, w sytuacjach gdy
dziecko jest smutne czy tez źle się zachowuje. Ojcowie poprzez zachowanie kontroli i
opanowanie emocji pokazują swoim dzieciom w jaki sposób reagować na trudne sytuacje
życiowe18.
Rola ojca w aspekcie patriotyzmu może koncentrować się na wychowaniu swojego
dziecka w oparciu o szacunek do swoich rodziców, dziadków jak i reszty otoczenia. Dużą
uwagę zwraca się także na kształtowanie pozytywnego nastawienia do swojej ojczyzny.
Ojciec w tym przypadku może przybliżyć dziecku historię danego kraju, zaznajomić go
z daną kulturą, czy historią narodu.
W tym przypadku spędzanie wolnego czasu może polegać na czytaniu bajek dla dzieci
w młodszym wieku, książek, filmów czy też spektaklów teatralnych poświęconych losom
polskich patriotów bądź też opowiadających o wybranym aspekcie polskiej historii czy
też kultury. Inną metodą spędzania wolnego czasu w kontekście wychowania do patriotyzmu jest zaangażowanie dziecka w czynny bądź bierny udział w uroczystościach państwowych, na których krzewione są wartości patriotyczne.
Proces wychowania patriotycznego może być także wspomagany poprzez podróże,
odwiedzanie miejsc związanych z polską historią. W ten sposób dziecko może nie tylko
dowiedzieć się więcej na jej temat ale także jej „dotknąć”. Podróże zagraniczne z kolei
mogą pomagać w kształtowaniu stosunku do innych narodów. Poprzez zaznajomienie się
z inną kulturą dziecko może doświadczyć odmienności wynikających z przynależności
do narodu polskiego w stosunku do innej narodowości. W tym przypadku rolą ojca jest
16
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wyjaśnienie dziecku tych różnic oraz wychowanie go w duchu miłości do swojej ojczyzny i szacunku do innych narodów.
Rodzina jako jedna z podstawowych instytucji społecznych odgrywa ważną rolę w
aspekcie realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem społeczeństwa poprzez wpływ na rozwój i wychowanie dziecka19. Jednym z wiodących problemów współczesnej rodziny jest niedostateczny czas, jaki ojciec poświęca na wychowanie swojego
dziecka. Uwarunkowane to może być takimi czynnikami jak:
Sytuacja finansowa rodziców,
Przemęczenie związane z pracą zawodową,
Wyjazdy służbowe ojca,
Brak chęci,
Brak zainteresowania dzieckiem,
Inne priorytety życiowe,
Niedojrzałość emocjonalna.
Analizując powyższe czynniki można dojść do wniosku, iż to, czy dziecko przejmie
wzorce zachowania od swoich rodziców uwarunkowane jest tym, jaki charakter posiada
ojciec oraz sposobu wychowania.
Przeprowadzone liczne badania wskazują, że relacja miedzy ojcem a dzieckiem z biegiem czasu staje się coraz silniejsza a związek ten nie ma wpływu na kontakty dziecka
z matką czy też na samych rodziców. Ojcowie, którzy wzięli udział w badaniu przeprowadzonym w okresie od października do grudnia 2014 przez Ośrodek Ewaluacji wybrali
zestaw cech charakteryzujących „dobrego ojca”. Zdaniem ankietowanych dobry ojciec to:
To osoba opanowana i troskliwa,
Człowiek cierpliwy, ale również wymagający,
Osoba zaangażowana w życie dziecka i jego sprawy,
Człowiek nieużywający przemocy wobec dziecka,
Osoba będącą autorytetem i wzorem naśladowania dla swoich dzieci,
Wspiera matkę dziecka w jego wychowaniu, dzieli się z nią obowiązkami,
Osoba spędzająca czas z swoimi dziećmi20.
Ojciec, jako głowa rodziny jest gwarantem bezpieczeństwa, daje poczucie stabilności.
To na mężczyźnie spoczywa najczęściej ciężar związany ze zdobyciem środków finansowych na jej utrzymanie. W zależności od przyjętego modelu rodziny rola mężczyzny
może w tym przypadku przybierać różną postać. Wielokrotnie w wyniku uprzedzeń związanych z płcią bagatelizuje się wychowawczą rolę ojca w aspekcie wychowania własnego dziecka.
W celu dobrego wychowania i wykształcenia odpowiednich wzorców zachowań ojcowie muszą zwrócić szczególną uwagę na kluczowe przyczyny warunkujące skuteczność
prowadzonych działań wychowawczych. W sytuacji, gdy główną domeną rodziców jest
edukacja i wychowanie swoich dzieci w jak najlepszy sposób, głównym obowiązkiem
dzieci jest pilna i wytrwała nauka. W tym aspekcie rola ojca polega na pokazaniu swojemu dziecku, w jaki sposób odpowiednio zdobywać wiedzę w oparciu o zasady etyczne i
moralne. Celem ojca jest pokazanie swoim wychowankom znaczenia pracy, jako jednego
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A. Proniewski, Rodzina źródłem kapitału ludzkiego,[w:] L. Adamowska, J. Uszyńska-Jarmoc red., Dobro dziecka
w rodzinie, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, Białystok 2005, s.44
Ojcowie i dzieci badanie potrzeb ojców związanych z wychowywaniem małych dzieci - raport, Ośrodek Ewaluacji,
Warszawa 2014, s.19
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z głównych elementów życia człowieka. Rozwój dziecka dotyczy całościowego wzrostu jego zdolności osobowościowych i emocjonalnych. Z tego powodu ojcowie powinni
koncentrować się na poznaniu zainteresowań i temperamentu swoich dzieci. Umożliwi to
nawiązanie bliższych relacji na linii ojciec-dziecko.
W rozwoju młodego człowieka ważna jest także jego socjalizacja. Poprzez socjalizacje możemy rozumieć proces wprowadzenia jednostki do społeczeństwa lub mniejszych
grup społecznych. Działanie to polega także na wykształceniu w osobie odpowiednich
modeli i wzorców zachowania, które ułatwiają jej przystosowanie się do standardów zachowania panujących w danym społeczeństwie21.W obecnym świecie, gdzie kontakty z
otoczeniem (w szczególności z rówieśnikami) odgrywają dużą wagę proces socjalizacji
nabiera szczególnego znaczenia. W tym okresie dziecko stawia swoje pierwsze kroki w
społeczeństwie, kształtuje podstawowe cechy wzorców i zachowań, które stanowią podstawę dalszego rozwoju społecznego i integralnego w społeczeństwie22.
Ważnym wkładem w prawidłowe funkcjonowania i rozwój dziecka jest przestroga,
uwaga lub rada pochodzącą ze strony ojca. Dzieci zazwyczaj przyglądają się zachowaniom rodziców i zapisują w swej świadomości obraz zarówno dobrych i złych nawyków23.
Z tego powodu ważne jest, aby w życiu dziecka były obecne autorytety, które wpoją mu
właściwy system zachowań. Proces kształtowania norm moralnych jest także ważny z
punktu widzenia rozwoju myśli patriotycznej. Patriota to bowiem osobą, która nie tylko
posiada określoną wiedzę o swoim kraju, języku, kulturze lecz także kieruje się w życiu
określonymi zasadami moralnymi
Zakończenie
Niniejszy artykuł nie wyczerpuje tematyki jaką jest rola ojca w procesie wychowania
patriotycznego dziecka. Podsumowując niniejsze rozważania należy stwierdzić iż osoba
ta pełni istotną role, przy wychowaniu dziecka w kontekście edukacji patriotycznej. Mężczyzna poprzez swoje odpowiednie zachowanie może stać się wzorem do naśladowania
dla swoich dzieci. W ten sposób dochodzi do utrwalania działań naśladowczych, które w
sposób często nieświadomy wykonują dzieci. Od charakteru ojca w dużej mierze zależy
czy będzie on dawać dobry przykład czy też będzie wzorcem złego postępowania. Ojciec, jako jeden z rodziców może być także osobą, która będzie podejmować działalność
popularyzatorską w zakresie zaznajomienia swoich wychowanków z polską kulturą czy
też sztuką.
Podsumowując niniejsze rozważania należy wskazać, iż ojciec pełni ważną rolę w
wychowaniu patriotycznym swojego dziecka. Jego rola jest tym silniejsza im mocniejsza
jest relacja miedzy nim a jego dzieckiem. Współcześni ojcowie poprzez swoje działania
mogą stać się wzorem dla przyszłych pokoleń i poprzez swój autorytet utrwalać w dzieciach miłość do ojczyzny, szacunek dla starszych pokoleń czy też zachęcać je do podejmowania aktywności na rzecz ojczyzny.
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Summary:
Fatherhood in the context of shaping patriotic attitudes in children
The role and significance of patriotism have undergone significant changes over the
years. For a modern patriot, we can recognize a person who identifies with a given country, knows and respects his culture, language or traditions. The image of the father in the
contemporary family has also been transformed. The purpose of this article is to define
the role of modern father in the aspect of shaping patriotic attitudes among children.
Key words: father, patriotism, patriotic education
Streszczenie:
Rola i znaczenie patriotyzmu uległy znaczącym przemianom na przestrzeni lat. Za
współczesnego patriotę możemy uznać osobę, która utożsamia się z danym krajem, zna
oraz szanuje jego kulturę, język czy też tradycje. Przeobrażeniom uległ także wizerunek
ojca we współczesnej rodzinie. Celem niniejszego artykułu jest określenie roli współczesnego ojca w aspekcie kształtowania postaw patriotycznych wśród dzieci.
Słowa kluczowe: ojciec, patriotyzm, wychowanie patriotyczne
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Wstęp
Rodzina w obecnych czasach znajduje się pod wpływem głębokich przemian społecznych i kulturowych. Wiele rodzin sprostało temu stan rzeczy, inne zaś niepewnie stanęły
wobec swych zadań1.Współczesna rodzina przeżywa kryzys. Jest coraz bardziej narażona na niebezpieczeństwo, zarówno w środowisku rodzinnym, jak i pozarodzinnym.
Jak słusznie zauważa D. Ruszkiewicz2 - współczesna rzeczywistość nie sprzyja rodzinie,
aznaczącym elementem, towarzyszącym temu kryzysowi jest kryzys ojcostwa, kryzys
roli męża i ojca. Ciężko jest realizować zadania z dala od domu, od dziecka, rodziny. Jego
nieobecność wynikająca z różnych przyczyn nie może być zastąpiona sporadycznymi wizytami czy kontaktami telefonicznymi. W niniejszym artykule autor omówi zagadnienie
ojcostwa „na odległość”.
1. Pojęcie ojcostwa
Przed zdefiniowaniem terminu ojcostwa należy wyjaśnić sam termin ojciec. I tak zdaniem B. Dunaj ojciec to „mężczyzna, który ma własne dziecko lub dzieci i podejmuje
rzeczywiste role, które ma do spełnienia w rodzinie”3. W znaczeniu czysto prawnym
ojciec „staje się mężczyzną, gdy rodzi się jego dziecko w związku małżeńskim, pozamałżeńskim lub wchodzi do rodziny w wyniku adopcji”4. Ojcostwo w literaturze przedmiotu
traktowane jest jako stan, działanie wychowawcze, opiekuńcze, to również proces.
Ojcostwo jako proces ujmuje J. Pulikowski. Autor określa ojcostwo procesem, w którym to zaangażowany jest mąż - ojciec, jest on osobą aktywną osobą w życia rodziny.
1
2
3

4

K. Lubowicki, Posoborowe dokumenty Kościoła Katolickiego o małżeństwie i rodzinie, t. I, Kraków 1999, s. 158.
D. Ruszkiewicz, Realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczej w rodzinie samotnego ojca, Toruń 2005, s. 28.
T. Sosnowski, Pedagogiczny model ojcostwa - konstrukt teoretyczny, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”
2014, vol. 13 nr 3, s. 58.
Tamże.
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Mowa jest tu o dwóch etapach: „dochodzenia do ojcostwa i pełnienia roli ojca”5. Do
powyższych etapów należy:
„samowychowanie siebie do pełnienia roli ojca,
wybór żony - matki swych dzieci,
stworzenie warunków do przyjęcia dziecka,
zaplanowanie poczęcia oraz udział w poczęciu,
towarzyszenie w rozwoju dziecka do porodu, a także udział w porodzie,
udział w wychowaniu dziecka, uczenie go rozumienia świata, wprowadzanie w świat
dorosłych, wprowadzanie w domu zasad dających poczucie bezpieczeństwa i stabilności,
przewodzenie rodzinie aż do wyjścia dziecka z domu”6.
O ojcostwie jako procesie mówi również J. Witczak. Ojcostwo jest więc procesem „nie
mniej ważnym w wychowaniu rodzinnym niż macierzyństwo”7. A współczesne dojrzałe
ojcostwo oznaczać będzie - „posiąść umiejętność poważnego przeorientowania swojego
dotychczasowego życia (…) i ciągłe czuwanie nad tym, aby towarzysząc wzrostowi i
rozwojowi dziecka, nie zapomnieć o konieczności własnego wraz z nim dorastania”8.Jak
pisze I. Bańka ojcostwo to także„trud, który przynosi piękne owoce. Pierwszy uśmiech,
duma z pokonywania przeszkód, radość z patrzenia na rozwój i dorastanie swoich dzieci”9.
Mimo wielu wyrzeczeń i poświęceń przychodzi w życiu mężczyzny taki czas, kiedy doceni i z dumą popatrzy na swoje dzieci.
Termin ojcostwo powiązany jest z relacją występującą w rodzinie. W rodzinie mówimy o dwóch podstawowych relacjach. Pierwsza zachodzi między matką a ojcem dziecka.
I tu to kobieta we wspólnym odniesieniu czyni mężczyznę ojcem. Druga relacja - ojca z
dzieckiem. Ta z kolei polega na realizacji przez ojca obowiązków i zapewnieniu dziecku
jego potrzeb. Dla osób wierzących ojcostwo jest ściśle związane z jeszcze jedną relacją
- z relacją do Boga Stwórcy. I tak w przykazaniu czwartym czytamy -„Czcij ojca swego
i matkę swoją”10.
Ojcostwo to duża szansa i wyzwanie. Zdaniem papieża Jana Pawła II ojcostwo dla
każdego mężczyzny to „ogromne wyzwanie, a zarazem szansę na sprawdzenie siebie,
swojej odpowiedzialności i współodczuwania z małżonką - matką. Bycie ojcem stać się
może głębokim powołaniem, gdyż dzięki niemu mężczyzna rozpoznaje siebie w nowej
roli, która stanowi dla niego najwyższe ze wszystkich życiowych osiągnięć”11. Mężczyzna przez sam fakt bycia ojcem sprawdza się we własnej roli, sprawdza się czy podoła
trudom, czy ojcostwo w jego przypadku będzie życiowym osiągnięciem.
2. Funkcje ojca
Ojcostwo jest zasadniczą funkcją mężczyzny. Zdaniem B. Mierzwińskiego oznacza
ono nie tylko „zajęcie właściwego miejsca w małżeństwie i rodzinie”12 ale także związane
jest ono z utrzymaniem i wyżywieniem członków rodziny, otoczeniem ich szczególną
5
6
7
8
9
10
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opieką oraz uczestniczeniem wraz z matką w całym procesie wychowania dzieci13.
Tradycyjny stereotyp ojca mówi o dwóch podstawowych funkcjach. Są nimi:
Funkcja żywiciela rodziny (mężczyzna jest odpowiedzialny za utrzymanie swojej rodziny),
Funkcja karna (wobec swoich dzieci)14.
Według T. Sosnowski powyższe ujęcie funkcji ojcostwa nie ma dzisiaj zastosowania.
Bowiem zdaniem autora „funkcje ojców ściśle związane z pełnieniem przez nich roli
rodzicielskiej znacznie się poszerzyły”15.
Obecnie mówimy o wielu zmianach w postrzeganiu rodziny i całego społeczeństwa.
Szereg owych zmian doprowadziło również do gwałtownych zmian w rozumieniu, istocie
i realizacji funkcji ojcowskich16. Wśród przyczyn wpisuje się: szybki rozwój przemysłu,
rozwój urbanizacji, ruchy feministyczne, bunt młodego pokolenia oraz szeroko rozumiany kryzys małżeństwa i rodziny17. Każda z istniejących współcześnie funkcji ojcowskich
uległa przeobrażeniu18. Zdaniem B. Mierzwiński: „są przemiany pozytywne, ale jest też
wiele aspektów negatywnych, zwłaszcza tych, które doprowadziły do zaburzeń w tożsamości mężczyzny i kryzysu jego autorytetu w rodzinie”19.
Naukowcy reprezentujący różne dziedziny naukowe mówią o kilku klasyfikacjach
funkcji ojca. Jak słusznie zauważają to nie ilość lecz jakość jest istotna. A więc ojcu
przypisuje się funkcje bycia „rodzicielem, żywicielem, obrońcą, wychowawcą, obiektem
identyfikacji i towarzyszem zabaw”20.
M. Wolicki wyróżnia funkcję „rodzinotwórczą, podtrzymującą, prokreacyjno - opiekuńczą oraz wychowawczą”21. A. Lepa wymienia trzy funkcje ojcostwa. Są nimi funkcja:
opiekuna, żywiciela i wychowawcy. A. Skreczko mówi o funkcji: prokreacyjnej, wychowawczej, utrzymaniu oraz ochronie rodziny22. Zaś papież Jan Paweł w Adhortacji apostolskiej Familiaris consortio wyróżnia cztery podstawowe funkcje męża i ojca. Należy
do nich: „wielkoduszna odpowiedzialność za życie poczęte, troskliwe pełnienie obowiązku wychowania, dzielonego ze współmałżonką”23.
Model ojcostwa
Pedagogiczny model ojcostwa dotyczy zaangażowania ojców w realizację całego procesu wychowania dzieci. Realizacja założeń owego modelu odbywać się może:
poprzez udział ojców w opiece nad dziećmi,
w procesie wychowania,
w organizacji czasu wolnego,
13
14
15
16
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19
20
21
22
23
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w zabezpieczeniu materialnym dzieci i rodziny,
w procesie wychowania społecznego oraz moralnego dzieci,
poprzez wprowadzanie dziecka w świat wartości ogólnoludzkich,
przez zainteresowanie oraz zaangażowanie się w proces wychowania intelektualnego
dzieci (zainteresowanie postępami w nauce, pomoc w wykonywanych zadaniach, utrzymywanie kontaktów z nauczycielami w szkole dziecka),
przez tworzenie warunków oraz współuczestniczenie z dzieckiem w procesie nabywania nowych informacji z różnych dziedzin (tło społeczne, kulturalne, techniczne),
w stosowaniu systemów nagród (aprobata, pochwała, serdeczność, uznanie, nagrody,
dodatkowe atrakcje),
poprzez występowanie w relacjach takich uczuć, jak chociażby: ciepło, opanowanie,
miłość, serdeczność,
w realizowaniu różnych form spędzania czasu wolnego,
w realizacji obowiązków domowych,
w relacjach partnerskich (ojciec - matka)24.
Powyższy termin - pedagogiczny model ojcostwa oznacza „zespół cech, właściwości
indywidualnych: zewnętrznych i wewnętrznych ojca (…), relacji ojca z innymi członkami rodziny (dzieci, żona), charakteru, okazywanych uczuć, określonych postaw w procesie wychowania dziecka”25. W duchu pedagogiki humanistycznej pedagogiczny model
ojcostwa jest uznaniem mężczyzny jako osoby i podmiotu, który potrafi budować trwałe
i wartościowe relacje z najbliższymi osobami26.
Dewaluacja znaczenia ojca
D. Kornas - Biela wymienia sześć typów ojców, które wynikają ze zjawiska dewaluacji znaczenia ojca i zmiany jego roli. Należy do nich:
1) „ojciec - męska mama,
2) ojciec na „ławce rezerwowych”,
3) mężczyzna „wykastrowany”,
4) ojciec tragiczny,
5) ojciec inseminator,
6) mężczyzna - nieodpowiedzialny „facet”: rozbita ojcowska tożsamość”27.
Współczesny, partnerski styl życia zatarł wśród małżonków charakterystyczne cechy
roli męża i ojca. Ojciec w modelu tradycyjnym był osobą despotyczną i okrutną (w ręku
pas), chłodny uczuciowo, zero zainteresowania dziećmi, jego rola ograniczała się jedynie
do spłodzenia. Zmiana systemu w państwie polskim - demokracja domaga się również
demokracji w rodzinach. W obecnym systemie ojciec jest partnerem żony, współpracuje z małżonką zgodnie z demokratycznym podziałem, mówimy o tak zwanym zysku i
stratach, obowiązkach i przywilejach. Ojciec jest tu ojcem postmodernistycznym, czyli
„bezpłciowym rodzicem, rodzicem androgenicznym, ojcem matkującym dziecku wraz z
matką ojcującą dziecku”28.
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Ojciec pozbawiony autorytetu traktowany jest w rodzinie jako przydatna ciocia, jako
druga mama, czy też jako męska mama. Mężczyzna pomaga matce realizować jej funkcje
pielęgnacyjno- wychowawcze. Uzupełnia on żonę w pracach domowych lub też podejmuje tradycyjne role przypisane mężczyźnie gdy matka nie jest w stanie im sprostać, a
w przeciwnym razie wykonałaby je sama. Jednak na co zwraca uwagę A. Więcławska
„nie każdy mężczyzna - i nie w każdej sytuacji życiowej - czuje się przygotowany do
tej podwójnej roli”29. Zadania jakie stawa mu rodzina mogą być dla niego niekompetentne. Poszerzenie wymagań o stronę macierzyńską powodują wśród mężczyzny dodatkowy niepokój, zagubienie, złość. Jak słusznie zauważa autorka - „nieobecny jako
„głowa rodziny” i autorytet ojciec oraz silna i dominująca matka to sytuacja sprzyjająca
wychowaniu słabych i uległych mężczyzn, którzy w następne pokolenia wnoszą model
funkcjonowania ojca jako „niepotrzebnego mebla” w domu”30. Dlatego też partnerstwo
w związku powinno być prawidłowo zrozumiane, by nie powodować niebezpieczeństw
w funkcjonowaniu całej rodziny.
Obecnie ojciec zepchnięty został na margines życia rodzinnego. Dowodem na to jest
osłabienie jego roli. Partnerski układ w rodzinie zniósł ojca z pozycji głowy rodziny,
opiekuna, protektora, rodzinnego menadżera, żywiciela, decydenta, arbitra. Nie odgrywa
on już tak istotnej roli w rodzinie, ale też nie oczekuje się tego od niego. Występujący
kryzys ojcostwa nie polega jedynie na częstym braku ojca w rozwoju dziecka, ale także
na niedocenianiu jego obecności. Coraz częściej akceptujemy twierdzenie, iż ojciec jest
nam nie koniecznie potrzebny, a nawet lepiej, gdy go nie ma. Nie jest już osobą znaczącą.
Zdaniem A. Więcławskiej „okazuje się, że na „boisku życia” ojciec nie tylko sam schodzi
z pola, ale bywa też usunięty i ewentualnie podmieniony przez innego, który wejdzie w
jego rolę, starając się zagrać ją lepiej”31.
Zdaniem S. Biddulph dawne wzorce roli ojca w duży stopniu wpływają na realizacje
współczesnego wzorca ojcostwa. Autor mówi o czterech kategoriach wadliwych ojców z
przeszłości, a mianowicie o:
Niedoszłym królu
Ojcu krytycznym
Ojcu biernym
Ojcu nieobecnym32.
Pierwsza kategoria - niedoszły król, to mężczyzna, który pracuje przez cały dzień,
wraca z pracy, zasiada w fotelu i rządzi rodziną. Żonę traktuje jako służącą, a dzieci
w ogóle przez niego nie są wysłuchiwane. Rodzina jest poddana, usługuje mu i boi się
przeszkadzać. Matki straszą dzieci ojcem, gdyż jego rola w wychowaniu ogranicza się
jedynie do karania bądź ułaskawiania. Ojciec jest wiec królem domostwa33.
Druga kategoria- ojciec krytyczny. Zaliczamy tutaj ojca aktywnego w przykry oraz
negatywny sposób. Ojciec ten jest ciągle zły i sfrustrowany, szuka dziury w całym, a
przy tym upokarza innych. Do tego nie czuje, iż w ten sposób krzywdzi bliskich, a w ręcz
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przeciwnie wydaje mu się, że pomaga.Domownicy niestety go nienawidzą. To właśnie na
nich rozładowuje swoje niepowodzenia, brak sukcesów czy też inne problemy. Dodatkowo upokarza innych, napędza ich własną frustracją, rozładowuje złość34.
Kolejna kategoria - ojciec bierny, który swą władzę przekazuje żonie, rezygnuje bowiem ze swoich powinności oraz obowiązków, a więc brakuje mu charakteru. Taki ojciec
ucieka przed rodziną do warsztatu pracy, przed telewizor lub maskuje się gazetą. Jest on
znienawidzony przez dzieci, a zwłaszcza przez synów. Wszystkim domownikom ustępuje, czasem jedynie traci panowanie i wówczas narzeka. Dlatego też mówi się, że jest tak
jakby nigdy go nie było35.
Czwarta kategoria to ojciec nieobecny. Ojciec ten jest silnym i kompetentnym mężczyzną, lecz poza domem i rodziną. Większość czasu spędza w pracy, pilnuje swojej
kariery. Praca pochłania go całkowicie, jest w nią mocno zaangażowany, od świtu po sam
wieczór. Dla swoich dzieci jest życzliwy i miły, w pełni zaspokaja ich potrzeby materialne. Niemniej jednak „nie przekazuje im swoich wartości, nie spędza z nimi czasu, jest
im obcy”36.
Rodzaje nieobecności ojca
W literaturze przedmiotu mówimy o nieobecności fizycznej i nieobecności duchowej. Nieobecność fizyczna to m.in. opuszczenie rodziny przez ojca, jego zaginięcie bądź
śmierć. Z kolei gdy mówimy o nieobecności duchowej mamy na myśli - nieobecność
emocjonalną oraz psychiczną. Nieobecność ta może mieć takie przyczyny jak: tradycyjny
tak zwany sztywny podział ról w rodzinie, kolejna przyczyna to niewłaściwe interakcje
między małżonkami, brak czasu i chęci dla dziecka, inne to niska świadomość wychowawcza czy też brak kompetencji wychowawczych37.
Jeśli analizujemy nieobecność fizyczną należy sięgnąć do badań. Według danych „co
siódma rodzina jest niepełna i dzieci wychowuje tylko matka. Kilkanaście procent wychowuje się bez ojca”38. Przyczyny fizycznej nieobecności są różne, są też niezawinione
jak w przypadku śmierci małżonka. Z kolei nieobecność ojca również może być zawiniona przez matkę. Tutaj należy wyróżnić trzy przesłanki. Pierwsza wówczas, gdy kobieta
chce mieć dziecko, będąc jeszcze panną, po to tylko by mieć je na własność, kogoś blisko
siebie, to ono daje jej sens życia, nie zwraca jednak uwagi na negatywne konsekwencje
dla dziecka. Po drugie, gdy zachowanie ojcu nie pozwala żyć wspólne z rodziną. Po
trzecie przez niego samego, i ta sytuacja występuje najczęstsza. Mężczyzna staje się dla
dziecka ojcem i więcej nim się nie przejmuje. Jest bowiem nieobecny, nawet wówczas
gdy pozoruje swoja opiekę poprzez płacenie alimentów czy też sporadyczne odwiedziny
dziecka39.
Reasumując, mogą być różne przyczyny nieobecności ojca. Niemniej jednak skutki są podobne - dziecko nie ma ojca. Sytuacja ta jest niekorzystna dla wszystkich domowników. A
zwłaszcza dla dziecka, bowiem to jego pozbawia jednej z najważniejszych osób w życiu, po34
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zbawia wzoru męskiego. Z kolei nie może liczyć na swój rozwój, jaką daje ojcostwo, a więc
bezwarunkową i ofiarną miłości. Nie tylko ojciec się zmienia, matka również. Jako kobieta
nieraz nieszczęśliwa dla swojego dziecka często jest nadopiekuńcza, częściej wchodzi z nim w
symbiozę, dziecko traktuje jako swoją własność, boi się je stracić.
Oprócz wyżej omówionej nieobecności fizycznej ojca mówimy jeszcze o nieobecności
psychicznej. Trudno jest jednak określić, jak często ona występuje, nie doczekaliśmy
się odpowiednich badań w tymże zakresie. Przypuszcza się jedynie, że jest ona częstsza
niż nieobecność fizyczna. Są tacy ojcowie, którzy „trwają w rodzinie, ale psychicznie są
nieobecni”40. I tu należy wyróżnić kilka ich powodów. Pierwszą przesłanką jest tradycyjny i sztywny podział ról rodzinnych, gdzie matka opiekuje się dziećmi, zaś ojciec przez
większość dnia jest nieobecny, zarabia. Z domu wychodzi rano, kiedy to dzieci spiją, a
wraca, kiedy już są w łóżku. Taki ojciec nie ma z nimi kontaktu, a gdy zaczyna pełnić
funkcję ojca, nie potrafi z nimi rozmawiać. W tak opisanej sytuacji dzieci zasadniczo nie
mają ojca. Ojciec rozwija się zawodowo, kształtuje w sobie energię, przedsiębiorczość,
nie rozwija natomiast innych istotnych cech, a mianowicie: wyrozumiałość, cierpliwość,
czułość, łagodność, czy też delikatność. To właśnie rodzina jest najlepszym miejscem do
rozwoju tychże cech. Inną przyczyną nieobecności psychicznej ojca są relację między
rodzicami. Bywa tak, że to żona o wszystkim decyduje. Mąż czuje się w domu niepotrzebny, często przyzwyczaja się do takiej sytuacji i jednocześnie z dystansem podchodzi
do spraw domowych. Nieobecność psychiczna ojca może również wynikać z błędów w
porozumiewaniu się małżonków, żona odsuwa męża od spraw domowych. Ojciec jest
wówczas obecny, małżonkowie chcą dobrze, lecz nie potrafią rozwiązać problemu, nie
potrafią dokonać podziału obowiązków. Gdy sytuacja ta nie zostanie rozwiązana dość
szynko, trudności narastają, rośnie obcość, która często prowadzi do rozpadu rodziny41.
Skutki nieobecności ojca
M. Gębka do negatywnych skutków nieobecności ojca zalicza: niedostosowanie społeczne, przestępczość wśród nieletnich, brak poczucia bezpieczeństwa42. Z kolei B. Harwas-Napierała zwraca uwagę na inne zakłócenia w procesie socjalizacji oraz rozwoju
dziecka. Zakłócenia te mogą przyczynić się do problemów zwłaszcza w okresie dojrzewania w nawiązywaniu stosunków z osobami płci przeciwnej, spowodować mogą zaburzenia w identyfikacji ról związanych z płcią, występujących w takim samym stopniu u
synów, co i u córek. Dodatkowo zdaniem autorki mogą przyczynić się do zaburzeń pojęcia własnego ja, doprowadzić do wzmożonej lękliwości dzieci (wynikającej z nerwowości i poczucia przeciążenia matek). Konsekwencje ograniczonej obecności ojca widoczne
są widoczne są zwłaszcza wśród małych chłopców, gdzie przyczynia się to do trudności
w uzyskiwaniu przez synów poczucia tożsamości płciowej, pojawia się niepewność w
zakresie pełnienia w przyszłości określonych ról płciowych. Przejawem takiego stanu
rzeczy może być na przykład ujawnianie się u chłopców cech kobiecych lub przeciwne
pojawienie się koncepcji supermana, jako wzoru cech męskich w ekstremalnej postaci43.
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Jak słusznie zauważa A. Pawlak - „tego rodzaju konsekwencje nieobecności ojca mogą
być udziałem nie tylko rodzin emigracyjnych, ale także rodzin rozwiedzionych oraz rodzin, w których ojcowie są obecni fizycznie, ale nieobecni duchowo, nie uczestniczą w
wychowywaniu dziecka, nie współdzielą z nim radości i trosk dnia codziennego, żyjąc
jakby osobnym życiem”44.
Długotrwała rozłąka z ojcem spowodowana jego wyjazdem zarobkowym może mieć
również skutki o charakterze makrospołecznym. Jak podaje L. Huber - w niektórych
rodzinach już kolejne jej pokolenia doświadczają rozłąki, tworzą w ten sposób „całe
łańcuchy rodzin rozłączonych”45, które to poprzez swój wyjazd zarobkowy za granicę
pragną zabezpieczyć potrzeby materialne rodziny i jej społeczny status. Powtarzanie
przez dojrzałe już osoby, schematu takiej rodziny może zniszczyć jej trwałości, zakłócić
tożsamość, co doprowadzić może do braku kontynuacji w przekazywaniu pozytywnych
tradycji rodzinnych, zwyczajów i symboli46.
Obecnie dominuje jeszcze przekonanie, że to na ojcu spoczywa cała odpowiedzialność
za materialny byt rodziny. Dopiero z czasem, po wypełnieniu tej podstawowej funkcji,
przejawia on ekspresywne zachowania kojarzone z nowym ojcostwem, a więc mowa jest
tu o okazywaniu uczuć, o czynnościach opiekuńczych, o okazywaniu wsparcia i poświęconym czasu47.
Wiele mówi się o negatywnych stronach emigracji rodzica dla rozwoju dziecka. Tymczasem należy również omówić negatywne aspekty rozłąki z dzieckiem dla ojca emigranta. Do nich zaliczymy: utratę autorytetu, brak możliwości wpływu na procesy wychowawcze dziecka, niemożność w dostarczaniu wzorców, pozbawienie pozytywnych
wartości, osłabienie więzi z dzieckiem, okolicznościowe oddziaływania (zazwyczaj o
charakterze interwencyjnym)48.
Strategie wychowawcze ojców emigrujących i ojców nieemigrujących
W literaturze przedmiotu podaje się dwie strategie wychowawcze ojców. Pierwsza
dotyczy ojców emigrujących, druga nieemigrujących49.
Gdy mówimy o ojcach emigrujących mam na myśli działania podejmowane przez
nich na bieżąco i działania odroczone. Do bieżących działań należą: rozmowy telefoniczne (oswajamy dzieci z jego głosem), przesyłanie zdjęć i rysunków dzieci, rozmowy i
komentowanie, wysłuchiwanie relacji z przebiegu dnia. Ojciec kontroluje tutaj ich oceny,
wypytuje o postępy w nauce, przypomina o obowiązkach szkolnych i pozaszkolnych. Do
działań odroczonych zaliczamy kupowanie przez ojca prezentów, poświęcanie większej
ilości czasu na zabawy z synem córką, wynajdywanie dodatkowych atrakcji na przykład
poprzez wspólne wyjazdy50.
Z kolei do strategii wychowawczej ojców nieemigrujących zaliczamy tak zwane luź44
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niejsze wieczory, kiedy to zapracowany ojciec jest w domu, poświęca czas wyłącznie z
dzieckiem, bez jakiejkolwiek konieczności poświęcania się pracy - obowiązkom zawodowym. W omawianej strategii rodzic organizuje weekendowe atrakcje, poświęca swój
wolny czas dziecku51.
Wnioski
Współcześnie ojcostwo przeżywa kryzys. Coraz częściej mężczyźni opuszczają swoje rodziny nie troszcząc się o swoje dzieci. Jest to zarazem ucieczka przed odpowiedzialnością.
Długotrwała rozłąka z ojcem spowodowana na przykład wyjazdem zarobkowym może
mieć wiele negatywnych konsekwencji, nie tylko dla dziecka ale i całej rodziny. Mówimy
tu również o skutkach makrospołecznych bowiem tworzy się łańcuch rodzin rozłączonych, które to przez swój wyjazd za granicę pragną zmienić status społeczny i zarazem
zabezpieczyć potrzeby materialne swojej rodziny. Powtarzany schemat niszczy jej trwałości, zakłóca tożsamość52. Stąd też rola ojca nie powinna zamykać się na zabezpieczeniu
materialnym. Ważna jest jego bliskość, obecność w realizacji takich czynności jak opiekuńcze, wychowawcze itp.
Streszczenie:
Coraz częściej w literaturze przedmiot mówi się o kryzysie ojcostwa. Poruszane jest
jego zagadnienie, pogłębia się jego tematyka. Na ważność ojca w procesie wychowania
dziecka, opieki zwraca wiele autorów. Nie sposób jednak pominąć problemów z jakimi
borykają się współczesne rodziny, jedną z nich jest jego brak. Czym zatem jest ojcostwo?
Jak dewaluowała jego rola? Jakie są rodzaje nieobecności ojca?
Niniejszy artykuł porusza kwestie ojcostwa na odległość. Wyjaśnia jego pojęcie. Przedstawia funkcje
ojca. Charakteryzuje jego model. Przedstawia dewaluację znaczenia ojca. Mówi o rodzajach nieobecności. Omawia skutki braku ojca. Artykuł kończy strategia wychowawcza.
Słowa kluczowe: ojciec, nieobecność, emigracja, rodzina
Summary:
Paternityat a distance
More and more often, the subject of the literature is the paternity crisis. His subject
is being discussed and deepening. The importance of the father in the process of raising
a child, care is paid by many authors. However, it is impossible to ignore the problems
faced by modern families, one of them is its lack. So what is paternity? How was his role
devalued? What are the types of father’s absence? This article addresses the issues of
paternity at a distance. It explains his concept. It presents the functions of his father. Characterizes his model. It presents the devaluation of the father’s meaning. It speaks about
the types of absence. It discusses the effects of his father’s absence. The article ends with
an educational strategy.
Keywords: father, absence, emigration, family
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Wstęp
Okres adolescencji związany jest ze wzrostem znaczenia grupy rówieśniczej w życiu
młodego człowieka. Adolescent dążąc do niezależności, budowania własnej tożsamości, przejęcia odpowiedzialności za swoje życie, próbuje uniezależnić się od rodziny, w
związku z czym poszukuje alternatywnego miejsca, w którym będzie mógł zaspokoić
swoje podstawowe potrzeby oraz zdobyć umiejętności niezbędne do podjęcia nowych
ról społecznych i sprostania przyszłym wymaganiom. Takim miejscem staje się dla niego
krąg rówieśników. Znaczenie grupy rówieśniczej jest bardzo duże i wynika nie tylko z
naturalnych zjawisk rozwojowych wieku dorastania, ale z szeroko rozumianych przemian społecznych i kulturowych.
Wpływ rodziny, szkoły i społeczeństwa staje się w okresie adolescencji mniejszy od
socjalizacji nieformalnej i nieinstytucjonalnej, gdzie istotne znaczenie odgrywają grupy
rówieśnicze oraz media, które, jak podkreśla J. Izdebska „stały się dominującym ogniwem środowiska życia dziecka, jednym z pierwszych i podstawowych źródeł poznawania ludzi i świata”1.
Współcześnie młodzież uważa rodzinę za wielką wartość, jednak, jak wskazuje B.
Fatyga, bardzo często dochodzi w okresie adolescencji do pogorszenia stosunków z rodzicami. Często dzieje się tak dlatego, że rodzice spędzają z dorastającymi dziećmi zbyt
mało czasu. Młodzież coraz częściej wychowuje się bez rzeczywistej obecności dorosłych2. Dorastający próbują zatem zaspokoić swoje podstawowe potrzeby poza rodziną:
„młodzież w zdecydowanej większość to członkowie jakichś kręgów rówieśniczych, a
czas wolny lubi spędzać przede wszystkim z przyjaciółmi”3. Grupy rówieśnicze stają się
jednym z najważniejszych środowisk w życiu dorastających ludzi.

1

2
3

J. Izdebska, Dziecko w świecie mediów i multimediów – relacje o charakterze pośrednim, [w:] J. Izdebska (red.), Dziecko
w rodzinie i środowisku rówieśniczym: wybrane zagadnienia i źródła z pedagogiki społecznej, Białystok 2003, s. 321.
Por. B. Fatyga, Młodość bez skrzydeł. Nastolatki w małym mieście, Warszawa 2001, s. 85.
H. Tomaszewska, Młodzież, rówieśnicy i nowe media. Społeczne funkcje technologii komunikacyjnych w życiu
nastolatków, Warszawa 2012, s. 139.
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1. Ogólna charakterystyka grupy społecznej
Według J. Szczepańskiego grupa jest to zbiór co najmniej trzech osób, „powiązanych
systemem stosunków uregulowanych przez instytucje, posiadających pewne wspólne
wartości i oddzielonych od innych zbiorowości wyraźną zasadą odrębności”4. Autor
wskazuje na trzy istotne elementy tworzące grupę: uregulowane stosunki między członkami, wspólne wartości oraz odrębność. F. Znaniecki, uznając poczucie przynależności
do grupy za najbardziej istotny element, definiuje ją zaś jako „każde zrzeszenie ludzi,
które w świadomości samych tych ludzi, stanowi pewnego rodzaju odrębną całość”5.
Na podstawie przytoczonych definicji można wskazać cztery elementy konstytutywne
grupy: organizacja wewnętrzna (wewnętrzna struktura grupy), wspólne wartości, poczucie wspólnoty oraz zasada odrębności (czyli to, co odróżnia grupę od pozostałych). Podobne kryteria decydujące o uznaniu jakiejś zbiorowości za grupę społeczną wskazuje B.
Szacka6. Według niej grupa społeczna to zbiór co najmniej trzech osób między którymi
powstają wzajemne interakcje. Członkowie grupy mają świadomość wspólnoty, poczucie
bycia grupą, wyznają wspólne wartości a stosunki między nimi są wewnętrznie ustrukturalizowane. Ponadto „grupa wytwarza własne normy, wartości, wzory zachowań i
reguły postępowania, których uznawanie i przestrzeganie obowiązuje jej członków. W ten
sposób staje się instrumentem kontroli społecznej”7.
W socjologii wyróżnia się kilka rodzajów grup. Do najczęściej wskazywanych należą: grupy pierwotne i wtórne, grupy własne i obce, nieformalne i formalne oraz grupy odniesienia.
Pojęcie grup pierwotnych wprowadził do socjologii Ch. H. Cooley, który rozumiał je jako
grupy charakteryzujące się „zażyłym, twarzą w twarz obcowaniem i współdziałaniem”8. Autor
wyjaśnia również, że „są one pierwotne w kilku znaczeniach, ale głównie z uwagi na to, że
odgrywają podstawową rolę w kształtowaniu społecznej natury i ideałów jednostki”9. To co
odróżnia grypy pierwotne od wtórnych to przewaga więzi uczuciowych w tych pierwszych,
nad rzeczowymi w drugich. Ponadto w grupach pierwotnych panuje wysoki stopień identyfikacji z grupą oraz osobiste zaangażowania w sprawy grupy. Członkowie czują się bardziej
współodpowiedzialni za to, co dotyczy spraw wspólnych10. Według Cooley’a ze względu na
charakterystyczne cechy wyróżniające grupy pierwotne, pełnią one podstawową rolę w rozwoju osobowości i procesie socjalizacji pierwotnej.
Autor wskazał pięć cech grupy pierwotnej: względną trwałość, bezpośrednie kontakty,
małą liczebność, niewyspecjalizowany charakter kontaktów, względną zażyłość uczestników. O ile trzy pierwsze ze wskazanych cech można odnieść także do innych rodzajów
grup, o tyle pozostałe dwie okazują się decydujące w określeniu specyfiki, wyróżniającej
grupę pierwotną. B. Szacka właściwości te opisuje w następujący sposób: „Niewyspecjalizowany charakter kontaktów oznacza, że ważniejsze są kontakty z drugą osobą jako taką
niż płaszczyzna kontaktów, która może być za każdym razem inna. Ważniejsze jest z kim,
niż co się robi. W takich warunkach nieuniknienie wytwarza się pewna zażyłość. O grupie
4
5
6
7
8
9
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pierwotnej można też powiedzieć, że członków jej łączą przede wszystkim stosunki osobowe, a nie rzeczowe”11, czyli takie, w których relacje z osobą stają się celem samym w sobie.
Do najczęściej wskazywanych grup pierwotnych, obok rodziny, niewątpliwie zaliczyć
można grupy rówieśnicze, w których mała liczba członków, wchodząc w bezpośrednie
kontakty, które same w sobie stają się ważniejsze niż jakieś wspólne cele, budują między
sobą silną więź.
Kolejna typologia dzieli grupy na własne oraz obce. Najogólniej stwierdzić można, że grupa
własna to ta, do której się należy i o której myśli się pozytywnie, a grupa obca to ta, którą odróżnia się od siebie i wobec której pojawia się antagonistyczne nastawienie. I. Kurcz stwierdza:
„Grupę własną postrzega się zazwyczaj jako bardziej zróżnicowaną i zindywidualizowaną niż
grupę obcą. W doniesieniu do grupy własnej zapamiętuje się raczej zachowania dobre, pozytywne, natomiast w odniesieniu do obcej - złe, negatywne. Ponadto zachowania pozytywne
grupy obcej tłumaczy się najczęściej niezależną od nich sytuacją zewnętrzną, negatywne zaś ich paskudnym charakterem. Dokładnie odwrotnie jest w przypadku grupy własnej - powodów
zachowań negatywnych szuka się w koniecznościach wynikających z sytuacji zewnętrznej, pozytywnych zaś - w szlachetnym charakterze jej członków”12. Warto podkreślić, że cechy grupy
własnej pojawiają się także wśród zbiorowości, których nie można zdefiniować jako grupy, we
właściwym tego słowa znaczeniu. Badania13 pokazują bowiem, że podział na swoich i obcych
oraz pojawienie się odpowiednich postaw i zachowań, charakterystycznych dla grupy własnej
można uzyskać bardzo łatwo.
Zwrócenie uwagi na takie rozróżnienie ma szczególne znaczenie w okresie adolescencji, kiedy to w sposób znaczący wzrasta autorytet grupy i jej członków. Grupa zaczyna
odgrywać wówczas coraz donioślejszą rolę w życiu młodego człowieka, a wobec członków innych grup często rodzi się negatywne nastawienie oraz niechęć. Obcymi bardzo
często stają się w okresie adolescencji rodzice i inni dorośli.
Socjologia wyróżnia również grupy formalne i nieformalne, przy czym „podstawą tego
rozróżnienia jest fakt występowania w grupach instytucji sformalizowanych lub tylko instytucji nieformalnych i kontroli społecznej formalnej lub nieformalnej”14. Chociaż potocznie określenie grupy rówieśniczej odnosi się do nieformalnych grup młodzieżowych, warto
zaznaczyć, że wśród grup rówieśniczych istnieją również grupy zorganizowane. Współcześnie jednak można zauważyć upadek formalnych grup rówieśniczych, takich jak stowarzyszenia czy związki młodzieżowe np. harcerstwo. Zanika więc w takich grupach funkcja
wychowawcza. Współczesne grupy rówieśnicze „nie angażują jednostki do pełnienia w
nich wieloaspektowej roli społecznej – często wystarczy sama fizyczna obecność”15.
11
12
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B. Szacka, dz. cyt., s. 195.
I. Kurcz, Zmienność i nieuchronność stereotypów, Warszawa 1994, s. 149-151, cyt. za: B. Szacka, Wprowadzenie do
socjologii, Warszawa 2003, s. 197-198.
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Lublin 1998, s. 156, cyt. za: B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003, s. 198).
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Kolejnym typem grup są tzw. grupy odniesienia. B. Szacka zwraca uwagę na podwójne
znaczenie pojęcia grupa odniesienia: „Po pierwsze, na oznaczenie grupy, która jest dla
danej jednostki źródłem norm i wartości, a także wzorów zachowań, wedle których modeluje własne postępowanie. Po drugie, może oznaczać grupę, która jest dla jednostki tłem
oceny przez nią bądź własnej sytuacji, bądź postępowania”16. W takim rozumieniu grupa
rówieśnicza, będąca grupą odniesienia dla dorastającego, w sposób znaczący wpływałaby nie tylko na uznawane przez niego normy, wartości czy wzory zachowań, ale także
stanowiłaby punkt odniesienia w kształtowaniu obrazu samego siebie. Grupa odniesienia
ma istotną rolę w kształtowaniu moralności młodego człowieka, który często oceniając
własne postępowanie, zamiast odwoływać się do uniwersalnych wartości i zasad, nadaje
wartość swoim czynom w świetle zachowań członków grupy, z którą się identyfikuje („bo
wszyscy tak robią”). Z tego względu, że okres adolescencji sprzyja tendencji do porównywania się z innymi, rola grup odniesienia w kształtowaniu osobowości młodego człowieka
jest jeszcze bardziej wyrazista.
2. Różnorodność grup rówieśniczych
Grupa rówieśnicza należy do grup pierwotnych. W potocznym rozumieniu grupy rówieśnicze to takie, które skupiają członków w zbliżonym wieku. Nieco inaczej definiuje
je T. Pilch, który za grupę rówieśniczą uznaje „organizm społeczny wyróżniony spośród
innych nie ze względu na cechę demograficzną – wieku, lecz ze względu na typ więzi, bliskie nacechowanie wzajemną aprobatą uczestnictwa”17. Tym, co wyróżnia grupę rówieśniczą od innych grup nie jest zatem zbliżony wiek jej członków, ale łącząca je więź. Nie
ulega jednak wątpliwości, że bardzo często silna więź ściśle powiązana jest ze zbliżonym
wiekiem, w którym pojawiają się podobne cele, zainteresowania czy potrzeby, łączące
członków ze sobą. Dlatego też w artykule przyjmuje się rozumienie grupy rówieśniczej
jako zbiorowości młodych ludzi zbliżonych wiekiem.
Atrakcyjność grup rówieśniczych w okresie adolescencji wiąże się ze specyficznymi
zmianami dokonującymi się w młodym człowieku. Adolescent próbuje budować własną
tożsamość poszukując wzorca, który wskaże mu drogę: „Ludzie, szczególnie młodzi poszukują kogoś, na kim mogliby się oprzeć, komu mogliby zaufać, kto byłby ich przewodnikiem w codziennym życiu, w tym również w życiu duchowym. Jest to poszukiwanie
autorytetu”18. Szczególne znaczenie mogą odgrywać tu grupy religijne, które nie tylko
wskazują właściwe wzorce postępowania, ale także pomagają odpowiedzieć na nurtujące
w tym okresie pytania egzystencjalne: o sens życia, jego źródło i cel.
Szczególną rolę, obok najbliższych przyjaciół, zaczynają w życiu adolescenta odgrywać tzw. paczki, które określić można jako: „małą, ekskluzywną, nieoficjalną grupę społeczną, nie powiązaną żadnymi związkami pokrewieństwa, o ogromnej bezpośredniości
wzajemnych kontaktów. Nie ma ona żadnych zasad, ale ma pewien przyjęty wspólnie
system wartości (…). Paczkę scalają podzielane wspólnie upodobania i niechęci, które
wiążą ze sobą wszystkich członków i to odrywa ją od innych grup i od pozycji powszechnie przyjętej przez społeczeństwo”19. Aby zyskać uznanie i poczucie przynależności do
16
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M. Jędrzejewski, Młodzież a subkultury. Problematyka edukacyjna, Warszawa 1999, s. 89.
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paczki, adolescent musi uznać głoszone przez nią wartości i normy oraz sposób zachowania się, nawet jeżeli jest on nieakceptowany przez jego rodzinę.
Różnorodność grup rówieśniczych jest ogromna – od prospołecznych, aktywistycznych, poprzez rozrywkowe, aż do destrukcyjnych z nastawieniem antyspołecznym. Taki
pluralizm związany jest z bogactwem ludzkiej osobowości, celów, wartości czy dążeń.
M. Jędrzejewski pisze: „Ludzie, szczególnie młodzi, poszukują nowych wartości i przeżyć, dzięki którym ich życie stałoby się bogatsze i pełniejsze. Zarówno w przeszłości jak i
obecnie występują obok siebie dwa typy mentalności, dwa główne sposoby postrzegania
rzeczywistości: z jednej strony krytycyzm, racjonalizm, wiara w rozum, w dokonania
nauki, z drugiej zaś religijny mistycyzm, odstępowanie od tradycyjnych religii w stronę
sekt, kultów magii i astrologii, irracjonalnych nastrojów i mitologii nawołujących do
rezygnacji z myślenia na rzecz czucia, nowej wrażliwości oraz ściślejszych zawiązków
człowieka z naturą”20. Dlatego wśród adolescentów można dostrzec tak dużą podatność na
działanie sekt. Wielkie wyzwania stoją więc przed różnego rodzaju grupami religijnymi,
które powinny poszukiwać sposobów zaangażowania ludzi młodych w życie religijne.
Wiek dorastania nazywany jest często okresem buntu, w którym adolescenci są zainteresowani subkulturami. W subkulturach młodzież kieruje swe działania „przeciwko zasadom świata ustanowionego przez dorosłych, świata, w którym rządzi często przemoc,
korupcja, fałsz i egoizm (…). Jest to próba poszukiwania przez młodzież odmiennych od
sztywnych, narzuconych systemów norm i wartości”21.
M. Jędrzejewski wyróżnia następujące rodzaje subkultur22:
1) alternatywne, do których zalicza subkultury:
- religijno-terapeutyczne, charakteryzujące się tym, że za cel stawiają sobie doskonalenie własnej osobowości, podnoszenie swojej wiedzy oraz samoświadomości,
- ekologiczno-pacyfistyczne, które satysfakcji oraz podnoszenia jakości życia upatrują
w działalności na rzecz drugiego człowieka czy przyrody,
2) buntu i ucieczki, w obrębie których wyróżnia subkultury:
- buntu społeczno-obyczajowego, który zakłada istnienie konkretnego programu
zmian w obszarze społecznym, kulturowym czy politycznym,
- izolacji od społeczeństwa, do których należą zazwyczaj osoby wykolejone, zdemoralizowane, niedostosowane, np. gitowcy, killersi
3) kreacyjne – są to grupy, których uczestnicy wybierają twórczą drogę rozwoju i
autokreacji artystycznej.
3. Ogólna charakterystyka okresu dojrzewania
Adolescencja jest okresem intensywnych przemian w sferze fizjologicznej, psychologicznej oraz społecznej. Przypada na lata od 10 do 20 r. ż., chociaż granica ta może
się zmieniać. Dla studentów czas ten będzie naturalnie wydłużony w porównaniu do
osób wcześnie wchodzących w dorosłe życie. Literatura przedmiotu dzieli ten okres adolescencji na dwie fazy: wiek dorastania oraz wiek młodzieńczy23 lub wczesną i późną
20
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M. Jędrzejewski, dz. cyt., s. 88.
Tamże, s. 75.
Tamże, s. 86-88.
Podział i nazewnictwo zaproponowane w polskiej psychologii rozwoju. R. Łapińska, M. Żebrowska, Psychologia
rozwojowa dzieci i młodzieży, PWN, Warszawa 1986, s. 383.
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adolescencję. Granica tego podziału przypada na 16. r. ż. i rozdziela dwie istotne umiejętności, które zdobywa młody człowieka w okresie adolescencji: zdolność dawania nowego życia oraz zdolność samodzielnego kształtowania własnego życia. Pierwsza jest
związana ze zmianami w sferze fizjologicznej i przypada na wczesną adolescencję, druga
natomiast dotyczy dojrzewania w sferze psychologicznej (zmian procesów poznawczych
i emocjonalnych) i dokonuje się w fazie późnej adolescencji.24 Istotne umiejętności pojawiają się również w sferze socjologicznej (zdolność podjęcia nowych ról społecznych
oraz rozpoczęcie procesu dojrzewania społecznego) oraz duchowej (poszukiwanie nowych wartości, idei i ideologii oraz kształtowanie się poczucia tożsamości)25. Sam wiek
graniczny, tj. szesnasty rok życia uznawany jest za moment tzw. kryzysu tożsamości.
W praktyce zarówno czas jak i sposób przejścia z okresu dzieciństwa do dorosłości jest
bardzo indywidualny.
Adolescencja jest zatem czasem intensywnych przemian we wszystkich sferach życia młodego człowieka. Adolescent zmienia się nie tylko fizycznie, ale także dojrzewa
emocjonalnie, intelektualnie oraz nabywa nowych umiejętności społecznych. T. Nowogrodzki pisze: „wiek dorastania śmiało można nazwać okresem krystalizowania się całej
osobowości. Dojrzewają procesy psychiczne, wyraźnie zarysowują się zainteresowania
i uzdolnienia, ustala się pogląd na świat, utrwalają cechy charakteru. Z tego też powodu
okresowi temu przypisuje się bardzo duże znaczenie wychowawcze”26.
W okresie adolescencji młody człowieka przechodzi z dzieciństwa do dorosłości. Wiąże się to z realizacją szeregu zadań rozwojowych. Według M. Przetacznik-Gierowskiej
do zadań tych należą: podejmowanie ról społecznych zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, tworzenie dojrzałych relacji z rówieśnikami, akceptacja własnego Ja, budowanie
własnego światopoglądu oraz systemu wartości27.
R. Havighursta w swojej teorii zadań rozwojowych mówi o następujących zadaniach
rozwojowych stojących przed dojrzewającym: „1) osiąganie nowych, dojrzalszych relacji
z rówieśnikami obu płci, 2) osiąganie męskiej i kobiecej roli społecznej, 3) akceptowanie
swojego wyglądu i efektywne korzystanie ze swojego ciała, 4) osiąganie emocjonalnej
niezależności od rodziców i innych dorosłych, 5) przygotowanie się do życia w rodzinie i
małżeństwa, 6) przygotowywanie się do zawodu, 7) nabywanie zbioru wartości i systemu
etycznego, 8) pożądanie i osiąganie społecznie odpowiedzialnego zachowania”28. Wskazane zadania obejmują wszystkie sfery życia młodego człowieka: biologiczną, emocjonalną, poznawczą, moralną oraz społeczną.
W związku z tak licznymi zadaniami i zmianami jest to okres niezwykle ważny, ale i
trudny dla młodego człowieka, związany z ambiwalentnymi uczuciami i licznymi kryzysami. Okres adolescencji uważany jest za etap kryzysowy. Z jednej strony młody człowiek
staje się fizycznie dorosłym, z drugiej zaś społecznie i emocjonalnie nadal jest na drodze
rozwoju ku dorosłości. Społecznie nadal nie jest uznany ani traktowany jak dorosły.
24
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Taka dychotomia powoduje u młodego człowieka kryzys tożsamości: „Walka o tożsamość
lub jej poszukiwanie są podstawową cechą charakterystyczną okresu młodości w społeczeństwach uprzemysłowionych”29. E. Erikson w swojej koncepcji okres adolescencji ujmuje właśnie jako kryzys: tożsamość kontr dyfuzja tożsamości.
E. Erikson opracował fazowy model życia, w którym „etapy wczesne, do wieku dorastania, są pochodzenia czysto psychiczno-seksualnego, tzn. powiązane z organami i ich
dojrzewaniem. (…) Erikson traktuje je, (…) jako kryzysy, które jednostka musi rozwiązać i przezwyciężyć w konfrontacji z otoczeniem. Kryzysy tego rodzaju są – jak wzrost i
dojrzewania – elementami normalnego procesu rozwojowego każdego człowieka, niezależnie od kultury, w jakiej żyje. Kulturowo odmienny jest jedynie sposób doświadczania
i przezwyciężania kryzysów”30.
Kryzysem wieku dorastania jest dla Eriksona problem tożsamości lub dyfuzji tożsamości. Zmiany fizjologiczne, nowe zdolności poznawcze oraz wzrost oczekiwań społecznych powodują, że „młody człowiek coraz silniej konfrontuje się z sobą samym i otoczeniem, kwestionuje treści wczesnej socjalizacji i próbuje poznać siebie”31. Interesują go
przede wszystkim opinie i oczekiwania innych wobec niego oraz próba określenia swojej
roli w społeczeństwie. Zaczyna zatem zadawać sobie pytania o sens życia i swoje w nim
miejsce, poszukuje wzorców do naśladowania, buduje obraz samego siebie. „Niejasność
co do przyszłych ról, niezdolność poznania siebie, spór z własnym ciałem i zmienione
reakcje otoczenia powodują u młodocianych zwiększoną niepewność i niepokój (…).
Młodzi ludzie reagują na to tworząc kliki lub kierując się ku ideologiom i wzorcom, które
pozwolą im zyskać pewność siebie i uznanie, zapobiec groźbie wewnętrznego wyobcowania”32. Dlatego właśnie młodzież jest tak podatna na oddziaływanie różnego rodzaju
grup. Przynależność do grupy niesie adolescentowi szereg korzyści: stwarza bezpieczną
przestrzeń, która jest młodemu człowiekowi konieczna do działania; wyznacza jakiś cel,
idee, wartości, z którymi młody człowiek może się identyfikować; zaspokaja jego potrzeby uznania i przynależności33.
4. Szanse i zagrożenia związane z przynależnością do grupy rówieśniczej
Rodziny napotykają współcześnie trudności z wypełnianiem podstawowych funkcji.
Grupy rówieśnicze mają dla dorastających ogromne znaczenia, ponieważ młodzi ludzie
poszukują w nich możliwości zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb. M. Jędrzejewski pisze o tym następująco: „prawidłowy proces socjalizacji, z psychologicznego
punktu widzenia powinien zmierzać w kierunku przeciwstawienia się uczuciom bezradności i samotności, wychodzić naprzeciw młodzieżowym potrzebom. Tymczasem dzieje
się często tak, że jednostka dopiero w przyjaznej jej grupie subkulturowej otrzymuje
pozytywne wzmocnienia”34, a dzięki nim jest w stanie zaspokoić potrzeby wyższe: autonomii, samorealizacji czy poczucia własnej wartości. H. Tomaszewska zaznacza, że obok
podstawowych potrzeb, takich jak: przynależności czy bezpieczeństwa, grupy rówieśni29
30
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cze zaspakajają również szereg innych, m.in.: „ruchu, nowych doświadczeń, uznania,
współżycia w zespole, obcowania towarzyskiego, wymiany uczuć i poglądów. Uczą ról
społecznych w strukturach o charakterze przeważnie demokratycznym. Jednostka w ich
obrębie rozwija swoją autonomiczną osobowość, choć zdarza się również, że uczestnictwo w grupie tłumi jej cechy indywidualne”35.
Grupa rówieśnicza odgrywa zatem istotną rolę w rozwoju całej osobowości młodego
człowieka: „w okresie adolescencji jednostka uczy się od grupy pojęć o samej sobie,
poznaje strukturę społeczeństwa i swoje miejsce w nim, uświadamia sobie właściwe jej
role i pozycje, uczy się, jakie są uznawane i nieuznawane formy zachowania się oraz
poznaje sposoby, za pomocą których może czynić to, co pragnie, nawet gdyby to miało
być pogwałceniem prawa i obyczajów”36. Ponieważ jednostka coraz bardziej dąży do
niezależności, poszukuje miejsca, poza rodziną, w którym mogłaby zaspokoić swoje
podstawowe potrzeby, odpowiedzieć na nurtujące ją pytania egzystencjalne, zbudować
poczucie własnej tożsamości oraz przygotować się do pełnienia nowych ról społecznych.
Takim miejscem stają się grupy rówieśnicze.
Wpływ grup rówieśniczych na osobowość młodego człowieka jest bardzo istotny i
niezastąpiony. F. Znaniecki podkreśla, że „wszędzie indziej młodociany osobnik zajmuje
stanowisko podporządkowane i wybiera w sobie tylko te strony swej osobowości społecznej, które na tym stanowisku mogą się czynnie objawić. W grupie rówieśników natomiast występuje w roli równouprawnionego członka, z którym inni liczą się nie tylko
jako z przedmiotem swego działania, lecz również jako z podmiotem społecznym. Są
więc takie czynności, do których grupa rówieśników stanowi niezbędne wprost przygotowanie, i osobnik, przygotowania tego pozbawiony, opóźnia się, a nieraz zupełnie paczy
w swym rozwoju”37. Grupa rówieśnicza jest miejscem, gdzie jednostka uczy się wymaganych w dorosłym życiu ról i zachowań społecznych, takich jak: umiejętność przewodzenia innym, podporządkowywania się, wspólnego ustalania reguł dla siebie i innych oraz
ich przestrzegania, uczciwej rywalizacji czy współpracy z innymi.
Znaczenie grupy rówieśniczej w okresie adolescencji istotnie wzrasta. Młodzi liczą się
z opinią grupy oraz dostosowują się do niej nie tylko pod względem zachowania czy wyglądu, ale także postaw czy poglądów. E. B. Hurlock pisze: „Opinia innych, a zwłaszcza
opinia własnej grupy, ma niezmiernie ważne znaczenie dla młodzieży. Dostosowanie się
do zachowania i wyglądu członków grupy nie jest rzeczą wystarczającą. Młodzież musi
także zgadzać się z opiniami grupy. Bez względu na to, jak bardzo młodzi mogą różnić
się swoim ubiorem, zachowaniem się i uznawanymi wartościami od osób dorosłych, są
oni bardzo konserwatywni w sprawach rówieśników”38.
Wpływ grupy rówieśniczej na dojrzewających jest tak duży, że E.B. Hurlock pisze
wręcz o zachowaniu niewolniczym wobec grupy: „chociaż osoba dorastająca może przejawiać indywidualny sposób myślenia i odczuwania, to jednak jej zachowanie w stosunku
do grupy bywa niewolnicze. Jej zachowanie jest zgodne ze wzorem ustalonym i aprobowanym przez grupę”39. Młody człowiek posługuje się „językiem grupy”, przyswaja sobie
jej normy, zasady i wartości, przejawia zachowania aprobowane przez grupę, nawet kiedy
35
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są one destrukcyjne i wiążą się z nieprzyjemnościami. Potrzeba akceptacji przez grupę
jest tak silna, że młody człowiek jest w stanie poświęcić relacje rodzinne, zaniedbać
szkołę i inne pasje, byleby tylko zyskać aprobatę i uznanie: „związek jednostki z grupą i
jej pozycja w grupie są najważniejszymi czynnikami jej psychicznego i społecznego poczucia bezpieczeństwa”40. G. Mietzel pisze, że „człowiek zachowuje się konformistycznie, bo albo inni mogą mu przekazać ważne informacje, albo chce w ten sposób uniknąć
społecznego odrzucenia”41. W przypadku młodocianych grup rówieśniczych adolescent
kieruje się zwłaszcza drugim, z wymienionych motywów, gdyż potrzeba przynależności
w tym okresie jest niezwykle silna.
Taka zależność od grupy i pełna jej „władza” nad jednostką jest jednak tylko okresem
przejściowym, którego dojrzewający potrzebuje dla podniesienia poczucia pewności siebie. Ponieważ w okresie adolescencji młody człowiek stara się uniezależnić od rodziny,
poszukuje alternatywnego „bezpiecznego miejsca”, w którym będzie mógł zaspokoić
potrzebę bezpieczeństwa i przynależności, poszukuje pomostu między zależnością od rodziców a całkowitą samodzielnością. Rolę takiego miejsca przejmuje grupa rówieśnicza.
Ostatecznie jednak w połowie okresu adolescencji potrzeba samopotwierdzenia zaczyna
przeważać nad potrzebą społecznej zgodności z grupą: „z chwilą gdy u osoby dorastającej rozwija się silniejsza pewność siebie (…) przestaje wówczas przejawiać silne uczucie
zależności od grupy i nie chce też, jak poprzednio, zatracić swojej osobowości. Zbliżając
się do połowy okresu adolescencji pragnie być zauważana i uznawana”42. Dla osiągnięcia
tego celu wykorzystuje różne strategie na ukazanie swojej indywidualności i zyskanie
uznania. Może się to przejawiać np. w stylu ubierania się, sposobie wypowiadania się,
byciu głośnym, hałaśliwym itp.
Przynależność do grupy rówieśniczej związane jest zatem z pewną dychotomią. Z jednej strony jednostka dąży do coraz większej samodzielności, niezależności i indywidualności, z drugiej zaś, aby zostać uznanym za członka grupy rówieśniczej, musi podporządkować się panującym w niej zasadom i regułom. Jest to jednak etap jedynie przejściowy
i niezbędny do tego, aby jednostka zyskała wystarczająco dużo pewności siebie do tego,
by w pełni wyrazić swoją indywidualność. Grupa bowiem daje młodemu człowiekowi
wystarczająco dużo wsparcia do podejmowania działań, na które samodzielnie nigdy by
się nie zdecydował. Dla podkreślenia swojej niezależności i odrębności dojrzewający
często podejmują działania, które nie zawsze spotykają się z aprobatą osób dorosłych.
Mowa tu o tak zwanym „buncie młodzieńczym”. Przynależność do grup rówieśniczych
może ułatwić młodocianemu przeżycie buntu, który stanowi próbę podkreślenia swojej
autonomii. Wsparcie grupy w nieakceptowanych, buntowniczych zachowaniach może
przejawiać się na różnych poziomach: „czyny, których nie odważyłoby się (dorastające
dziecko – U.P.) spełnić samo wśród starszych, spełnia przy poparciu rówieśników, bądź
licząc na łatwiejsze ich ukrycie przy ich współdziałaniu, bądź spodziewając się bezkarności wobec tego, że przy solidarności grupy trudno będzie ustalić osobistą odpowiedzialność, bądź odważając się nawet znieść reakcję starszych na swoje postępowanie,
gdyż reakcja ta przedstawia mu się mniej groźna, gdy jest wśród rówieśników lub pewne
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jest ich sympatii, niż gdy jest fizycznie i moralnie odosobnione”43. Trzeba zaznaczyć, że
dzięki takim buntowniczym zachowaniom jednostka zdobywa uznanie członków grupy, a
jej pozycja rośnie. Bardzo często osoby najbardziej buntownicze zostają w konsekwencji
przywódcami grupy. W związku z tym korzyści płynące z przejawiania buntowniczych
zachowań mogą okazać się znacznie większe, niż wynikające z nich straty.
Oddziaływanie grupy rówieśniczej na adolescenta może przynieść zarówno pozytywne
jak i negatywne konsekwencje. E. B. Hurlock wymienia cały szereg pozytywnych oraz
negatywnych właściwości grup rówieśniczych, nazwanych u niej paczkami. Pozytywne
cechy paczki ściśle związane są z potrzebami jednostki oraz jej szeroko rozumianym rozwojem44. Grupa rówieśnicza zaspokaja fundamentalne potrzeby młodego człowieka – bezpieczeństwa, przynależności i uznania. Wpływa również na wzrost poczucia wartości młodego człowieka. Daje większe pole do działania, dorastający może podejmować działania,
których nie byłby w stanie wykonywać samodzielnie. Paczki są miejscem, w którym jednostka może dać upust swoim emocjom lub podzielić się swoimi problemami i poglądami.
Grupy rówieśnicze są miejscem, w którym jednostka może poznawać i ćwiczyć podstawowe role i zachowania społeczne. Paczka ustala normy i wzory zachowań, które jednostka
musi nauczyć się przestrzegać. Najogólniej powiedzieć można, że „paczka przyczynia się
do dobrego społecznego przystosowania swoich członków. Staje się ona miniaturką społeczeństwa dorosłych, gdzie młodzież musi uczyć się przystosowania do innych osób, mając jednocześnie poczucie pewności siebie, płynące z aprobaty swojej osoby jako członka
paczki”45. Najważniejszą jednak zaletą płynącą z przynależności do grupy rówieśniczej jest
to, że przygotowuje ona i pomaga w osiągnięciu niezależności. Młody człowiek osiągnąwszy uznanie w grupie, a co za tym idzie także poczucie bezpieczeństwa, ostatecznie próbuje
uzyskać niezależność i poszukuje własnych dróg na pełne wyrażenie samego siebie.
Obok, wspomnianych wyżej, pozytywnych właściwości istnieją jednak zagrożenia
związane z przynależnością do grupy rówieśniczej46. Bycie członkiem grupy sprzyja
snobizmowi i kształtowaniu wrogich postaw wobec tych, którzy nie należną do grupy.
Paczki tłumią indywidualność – przynależność do grupy wiąże się bowiem z uznaniem
i przestrzeganiem wartości, norm i zasad przyjętych przez grupę. I wreszcie, paczki często przyczyniają się do wzrostu konfliktów między dorastającym a rodzicami, zwłaszcza
wtedy, gdy wartości i poglądy uznawane przez grupę są skrajnie różne od norm uznawanych w rodzinie. Istnienie grup rówieśniczych niesie pewne zagrożenie również dla
tych, którzy do owych grup nie należą. Czują się oni odrzuceni, izolowani a ich poczucie
własnej wartości spada. Negatywne odczucia i niemożność zaspokojenia podstawowych
potrzeb może przyczynić się do pogorszenia wyników w szkole, wzrostu napięć z najbliższym otoczeniem, a także do wielu destruktywnych zachowań.
Zakończenie
Grupa rówieśnicza ma duże znaczenie w życiu adolescenta, zwłaszcza współcześnie,
gdy rodziny coraz częściej mają problemy z realizacją funkcji wychowawczej wobec
dzieci i młodzieży. H. Tomaszewska stwierdza, że „młodzież we współczesnym świecie
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coraz mniej podlega wpływom rodziny, a coraz częściej «wychowuje się sama» w środowiskach rówieśniczych”47. Grupa rówieśnicza staje się miejscem, w którym jednostka
nie tylko zaspokaja swoje podstawowe potrzeby (przynależności, akceptacji, uznania),
ale także przygotowuje się do życia w społeczeństwie. W grupie rówieśniczej jednostka
przyswaja i ćwiczy takie umiejętności społeczne jak: rywalizacja, współpraca, wspólne
ustalanie zasad, przestrzeganie ich, podporządkowanie się i przewodzenie innym.
Grupa rówieśnicza jest istotna dla młodego człowieka, ponieważ stanowi rodzaj pewnego pomostu, przez który młody człowiek przechodzi z dzieciństwa do dorosłości. Warto na koniec podkreślić, że jej znaczenie i wpływ na życie młodego człowieka są jedynie
etapem przejściowym na drodze do całkowitej niezależności i samodzielności.
Streszczenie:
Okres adolescencji jest czasem licznych i intensywnych zmian w życiu dorastającego,
które przygotowują go do przejścia z etapu dzieciństwa w dorosłość. Do podstawowych
zadań rozwojowych w tym czasie należą: budowanie własnej tożsamości oraz uniezależnienie się od dorosłych. W związku z tym dorastający coraz widoczniej manifestuje
swoją indywidualność i samodzielność, w konsekwencji rozluźniając nieco więzi z rodzicami, na rzecz większego zainteresowania grupami rówieśniczymi. W artykule wyjaśniono definicję grupy społecznej, a następnie wskazano cechy charakterystyczne dla grup
rówieśniczych. Podkreślono ich specyfikę i różnorodność. Dokonano ogólnej charakterystyki wieku dorastania, wskazując podstawowe zmiany zachodzące w życiu młodego
człowieka oraz ukazano stojące przed nim zadania rozwojowe. Uwzględniając specyfikę
okresu adolescencji, jak również podstawowe cechy grupy rówieśniczej, wskazano szanse i zagrożenia, które stoją przed młodymi ludźmi, przynależącymi do tego typu grup.
Słowa klucze: grupa rówieśnicza, grupa społeczna, adolescencja.
Summary:
Importance of peer groups in the life of adolescents – opportunities and dangers
The period of adolescence is characterized by numerous and intense changes in the
life of a growing up person, which are to prepare him or her for the transition from childhood to adult life. Basic development-oriented tasks of the said age are understanding
one’s own identity and becoming increasingly independent from the parents. Due to the
said fact, adolescents are likely to stress their individuality and independence to a greater
extent, which may result in making bonds with the parents less strong and becoming more
engaged in the so-called peer groups. Within the scope of the article, a comprehensive
definition of a peer group is provided together with the characteristic features of such a
social unit. Its specificity and variety are also touched upon. Furthermore, a general characteristic of the age of adolescence is provided, with the focus being predominantly put
on basic changes occurring in the life of a young person and development-oriented tasks
he or she has to face. After accounting for the specific nature of the adolescence period
and basic distinctive features of peer groups, both opportunities and threats of belonging
to the latter are specified.
Keywords: peer group, social group, adolescence.
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Każdy ojciec powinien zdawać sobie sprawę z tego,
że pewnego dnia dziecko podąży za jego przykładem,
a nie za jego radami.
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PRYWATNE UMOWY HANDLOWE
W CESARSTWIE RZYMSKIM NA
PRZYKŁADZIE PAPIRUSU Z MUZIRIS

mgr Mateusz Lisak – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach		

Doktorant Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku historia. Stypendysta ministra. W swoich
zainteresowaniach naukowych koncentruje się na handlu rzymskich z regionem Oceanu Indyjskiego w okresie
wczesnego pryncypatu, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów rządzących wymianą z poszczególnymi
regionami.

Papirus P. Vindob G 40822, zwany Papirusem z Muziris, stanowi wyjątkowe źródło
informacji o rzymskim handlu z południowymi Indiami, ale również rzuca nowe światło
na naturę pożyczek w Imperium Rzymskim. Tekst ten, pochodzący z drugiego wieku po
Chr., zawiera informacje o pożyczce, a także o towarach będących przedmiotem gwarancji tego kredytu, jak również umożliwia nam lepsze zrozumienie procedur administracyjnych związanych z transportem i wprowadzaniem towarów z terenów leżących nad
Oceanem Indyjskim do Imperium.
Samo miasto Muziris było portem znajdującym się na wybrzeżu malabarskim (południowe Indie) i będącym pod panowaniem królestwa Ćera. Pliniusza opisywał, iż w
jego czasach osadą władał Kelobothras (Caelobothras), co świadczy o zainteresowaniu
kupców władzami opisywanego regionu1. Istotne jest, że handel z Muziris odbywał się
w sposób bezpośredni i na dużą skalę, po czym możliwym był powrót z ładunkiem do
Rzymu. Osada oferowała bowiem w głównej mierze pieprz oraz malabatron w dużych
ilościach, ale także m.in. kamienie szlachetne, szylkret, perły, kość słoniową czy jedwab2.
Jednocześnie port Muziris był uważany za najbliższy punkt Indii dostępny Rzymianom
i podróż do niego – w trakcie trwania monsunu, wynosiła około 40 dni3. Pozwalało to
na maksymalizację zysków z handlu poprzez oszczędność czasu i kosztów związanych
z podróżą przybrzeżną, a dzięki oferowaniu dużej ilości towarów nie było koniecznym
przybijanie do innych portów w celu zapełnienia ładowni. W niedużej zaś odległości
znajdował się inny, równie atrakcyjny port – Nelkynda.
Pliniusz zwracał jednak uwagę, że miasto to nie było dobrym miejscem do cumowania
z dwóch względów – nie posiadało wystarczającej infrastruktury do przyjmowania dużych statków, mimo oferowania ogromnych ilości towarów. Skutkiem tego koniecznym
było pozostawanie na redzie i transportowanie ładunku małymi statkami”4. Drugą trudnością, jaką napotykali Rzymianie handlujący w tym rejonie Indii byli piraci. Władali oni
1
2
3
4

Plin. HN 6.26.
Peripl. Mar. Eryth. 56:18.16-29.
„Inde vento hippalo navigant diebus XL ad primum emporium indiae muzirim”, Plin. HN 6.26.
„Praeterea longe a terra abest navium statio, lintribusque adferuntur onera et egeruntur”, Plin. HN 6.26.
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nie tylko na morzach, ale zdaniem rzymskiego historyka okupowali także część lądu w
regionie Nitrias5. Stanowili oni na tyle istotny i żywotny problem, że wspomina o nich
również Periplus Maris Erythraei6 i żyjący w drugim wieku po Chrystusie Ptolemeusz,
przypisujący im z kolei władanie co najmniej dwoma miastami – Olokhoirą i Mousopallis, będącego stolicą ich państwa7. Piraci są uwzględnieni również na starożytnej mapie
Tabula Peutingeriana, jednak ze względu na trudności w identyfikacji co tak naprawdę
prezentuje ta mapa i z którego pochodzi okresu, mało wiarygodnym jest na jej podstawie
wnosić coś więcej na ten temat. Prawdopodobnie z powodu ataku tych piratów statki
podróżujące do południowych Indii wyruszały ponadprzeciętnie uzbrojone, a ich konstrukcja była wzmacniana8.
Obecnie Muziris pozostaje niezidentyfikowane, sugeruje się jednak, że dawna osada
znajdowała się w miejscu dzisiejszej wioski Pattaman, gdzie znaleziono ślady aktywności handlowej z Cesarstwem Rzymskim i Półwyspem Arabskim, rzymskiej łodzi i odłamki wyrobów garncarskich. Część znalezionych tam towarów nawiązuje bezpośrednio do
produkcji rzymskiej portu Berenike9. Ze względu na trudności w datowaniu nie można
określić, kiedy dokładnie dany towar przybył do portu ani też skąd, co utrudnia identyfikację portu i pozostawia kwestię otwartą.
Trudno jest też określić, w którym momencie historii Rzymianie po raz pierwszy nawiązali relacje handlowe z południowymi Indiami. Posiadamy jedynie informacje o skutkach tej wymiany, o czym wspomina już Strabon. Stwierdził on, że Mikołaj z Damaszku
spotkał indyjskich ambasadorów w okolicach Antiochii, którzy zmierzali do Augusta.
Miał on widzieć 3 emisariuszy, którzy przeżyli, choć nie wiadomo, czy pierwotnie było
ich więcej, czy też napotkał tylko część z nich. Wyprawa w ramach prezentów ofiarować
miała 8 nagich mężczyzn w lwich skórach, jednego bez ramion, wielkiego węża, skorpiona, żółwia, ptaka i mnicha, który później w Atenach dokonał samospalenia. Posłańcy
posiadali także list do Augusta napisany w grece, której autorem był Porus i który zawierał informacje o panowaniu nad 600 innymi królami, a także chęci zawarcia traktatu
o przyjaźni z cesarstwem, a także było to zaproszenie Augusta do kraju Porusa wraz z
informacją, że nie tylko pozwoli rzymskiemu władcy podróżować po swoim kraju, ale
także jest chętny z nim współpracować we wszystkim, co honorowe10.
Imię lub przydomek władcy – Porus, sugeruje, iż władca ten pochodził raczej z Indii
północnych niż południowych, ale trudno jest wytłumaczyć, dlaczego władca miałby się
tytułować w ten sposób, czy też być może była to interpretacja tytułu przez Rzymian,
którzy wiedzieli o władcy indyjskim Porusie z czasów wojen Aleksandra. Wątpliwości
wzbudzić mogą także dary niesione przez posłańców, niezawierające żadnych cennych
przedmiotów. Mało wiarygodne jest również, że nie wszyscy posłańcy dotarli do Augusta, zwierzętom zaś udało się przeżyć. Niewykluczone także, że emisariusze posiadali
inne egzotyczne okazy, które padły po drodze i dlatego nie posiadamy o nich informacji.
5
6
7
8

9

136

10

Plin. HN 6.26; Solinus 54.8.
Peripl. Mar. Eryth.53:17.25-6.
Ptol. Geog. 7.1.7.
The Roman Empire and the Indian Ocean. The Ancient World Economy and the Kingdoms of Africa, Arabia and
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Mało jest jednak prawdopodobne, by indyjski król, chcąc przypodobać się innemu władcy, wysyłał w podróż zwierzęta, które z łatwością i co było prawdopodobne – mogły
umrzeć w trakcie podróży, niż obdarować emisariuszy drogocennymi towarami.
Informacja o ambasadorach z Indii występuje także w Res Gestae Divi Augusti, gdzie
mowa o emisariuszach często wysyłanych do Augusta przez królów Indii, co nie miało
miejsca wcześniej11, a także u Swetoniusza, który mówi, że m.in. Indowie, lud znany
wcześniej tylko ze słyszenia, wysyłał do Oktawiana posłów z prośbą o przyjaźń. Powtórzenie kwestii niewystępowania tego zjawiska wcześniej może sugerować korzystanie
przez Swetoniusza z Res Gestae jako źródła. Oba fragmenty używają sformułowania
Indie i Indowie, co nie pozwala na jednoznaczną identyfikację, choć również sugerują
raczej mieszkańców doliny Indusu lub północnych Indii niż Limyrike12. Więcej światła
na kwestię pochodzenia ambasadorów rzuca dopiero piszący w czasach cesarza Hadriana
Florus. Powtarza on informacje o podbojach Augusta i emisariuszach licznych ludów, ale
dodaje do nich również Serów, identyfikowanych z Chińczykami, co nie znajduje nigdzie
potwierdzenia, ale również Indów, którzy tym razem ofiarować mieli Oktawianowi słonie
lub kość słoniową, drogie kamienie i perły. Żaden z krajów tamilskich nie produkował
wszystkich tych towarów jednocześnie, jednak wskazują one właśnie na południowe pochodzenie emisariuszy, najprawdopodobniej z królestwa Pandja. Na rzecz południowego
pochodzenia ambasadorów świadczy również informacja o czteroletniej podróży Indów.
Wskazywałoby to również, iż nie znano wówczas jeszcze regularnej drogi morskiej między Imperium a południowymi Indiami, a która być może powstała właśnie wskutek
przybycia emisariuszy. Florus informuje nas, iż za wszystkie te czyny August został nazwany ojcem ojczyzny, co miało miejsce 2 r. przed Chr., co kazałoby nam ustanowić
górną granicę wyruszenia posłów na 6 r. przed Chr13.
Nawiązanie relacji politycznych między Cesarstwem a tamilskim królestwem miało na
celu nawiązanie stosunków na zasadzie amicitia14 lub uregulowanie kwestii handlowych –
wyznaczenie miejsc handlu, regulację ceł, ochronę prawną kupców i wyznaczenie polityki
wobec piratów15. Bez względu na to, które z państw południowoindyjskich jako pierwsze wysłało swoich emisariuszy, prawdopodobnie pozostałe królestwa zrobiły to samo, o
czym świadczy aktywność handlowa w całym regionie, a nie tylko wybranym obszarze.
Chociaż towary opisane przez Florusa wskazują na wysłanie emisariuszy przez królestwo
Pandja, Tabula Peutingeriana zawiera informację o występowaniu w Muziris – należącym
do królestwa Chera, świątyni Augusta16. Inwestycja taka wymagała nawiązania stosunków dyplomatycznych, trudno bowiem oczekiwać, aby pozwolono obcemu ludowi wybudować na nieswoim terytorium świątynię służącą kultowi ich własnego władcy. Ponadto
starożytny traktat handlowy Periplus Maris Erythraei zawiera informację o eksporcie do
portu w Muziris ziarna dla ludzi zaangażowanych w żeglugę, co zdaniem niektórych badaczy wskazuje na występowanie w porcie rzymskiej kolonii lub agentury. Podobne zjawi11
12
13
14

15
16

Res Gestae Divi Augusti 31.
Suet. Augustus 21.
Florus 2.34
Wars, Trade, and Treaties: New, Revised, and Neglected Sources for the Political, Diplomatic, and Military Aspects
of Imperial Rome’s Relations with the Red Sea Basin and India, from August to Diocletian, in: Mathew K. S.,
Imperial Rome, Indian Ocean Regions and Muziris: New Perspectives on Maritime Trade, s. 112.
Speidel 2015, s. 116-7.
Tabula Peutingeriana.
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sko możemy zaobserwować w znajdującym się na drugim wybrzeżu południowych Indii
porcie Arikamedu/Poduke, gdzie znaleziono archeologiczne przesłanki, które wskazują na
organizację rzymskiego osadnictwa co najmniej od I wieku po Chrystusie17.
Brak bezpośrednich informacji o obywatelach rzymskich w Indiach utrudnia zrozumienie natury ich przebywania na obcym terytorium. Znaleziska archeologiczne bowiem
pozwalają nam z pewnym prawdopodobieństwem stwierdzić obecność Rzymian w określonym czasie na podstawie znalezisk. Kwestie te są jednak problematyczne i należy z
dużą ostrożnością wnosić na ich podstawie coś więcej niż samą obecność. Nie da się w ten
sposób stwierdzić, czy rezydujący w porcie Muziris przybysze z Zachodu byli kolonistami,
agentami, maklerami, turystami czy kupcami, a także samo już kategoryzowanie ich obecności w powyższych ramach wzbudza wątpliwości i jest w dużej mierze naszą próbą interpretacji tej obecności, które nie musi pokrywać się z prawdziwymi intencjami starożytnych.
W okresie rzymskim powszechnym było wykorzystywanie tzw. negotiatores służących jak maklerzy i pośrednicy w handlu, pełniący tę funkcję dla swojego właściciela lub
pracodawcy. Zamieszkiwali oni w odległych miejscach i reprezentowali interesy ludzi
wyższego stanu18. Ze służby agentów korzystali najczęściej ludzie zajęci i posiadający
pieniądze, którzy jednak ze względu na obowiązki, funkcjonujące prawo lub brak zainteresowania nie prowadzili osobiście handlu i wystawiali w swoje zastępstwo agentów.
Byli nimi zwykle wyzwoleńcy, którzy musieli już wcześniej wykazać się odpowiednimi
umiejętnościami i przedsiębiorczością, by wykupić się z niewoli, dzięki czemu nadawali się do tego zadania lepiej niż niewolnicy. Ponadto ci drudzy przyzwyczajeni byli do
wykonywania określonych czynności przy jednoczesnym braku podejmowania własnej
inicjatywy, podczas gdy wyzwoleńcy odpowiadali własnym majątkiem. W ich interesie
było prowadzenie jak najkorzystniejszej działalności w imię swojego pana19. Ponadto
zauważamy większe korzyści z korzystania maklerów w przypadku wyspecjalizowanego
handlu – odbywającym się z określonym regionem lub wymianie określonymi dobrami20.
Agenci zamieszkujący porty będące przedmiotem zainteresowania pełnili wielorakie funkcje. Ich zadaniem było zdobywanie wiedzy o obowiązujących w danym miejscu prawach, cenach poszczególnych towarów oraz znajdowanie najkorzystniejszego
sposobu zdobywania zysków. Niewykluczone, że pełnili oni także funkcje podobne do
dzisiejszych lobbistów i wykorzystywali swoje środki do wpływania na politykę lokalnych władz w celu zwiększenia korzyści, na przykład poprzez nadanie przywilejów czy
17

18

19

20
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zwolnienie z podatków. Najważniejszym jednak ich zadaniem było posiadanie wiedzy o
cenach i dostępności towarów na lokalnym rynku, ponieważ wiedzy tej nie posiadał przybywający z zewnątrz statek21. Im zaś obszar był bardziej odległy od domu i im właściciel
dysponował mniejszą ilością czasu na bezpośrednie zajmowanie się organizacją handlu,
tym większą swobodę miał makler22. Niewykluczone również, że po zgromadzeniu własnego majątku, agent angażował w wymianę również swoje środki.
Kiedy handel z południowymi Indiami uległ stabilizacji, a cały proces wymiany był
w dużej mierze przewidywalny, chęć zaangażowania mogły wykazywać również osoby
niższego stanu, które szukały w korzystnej koniunkturze handlu ze Wschodem swoją
szansę na bogactwo. Dalej jednak koszt inwestycji był ogromny, koniecznym było bowiem kupno lub wynajęcie statku na podróż przez Ocean Indyjski, opłacenie załogi, ceł
i podatków, a także towaru będącego przedmiotem wymiany. Z tego powodu dla wielu
koniecznym było wzięcie pożyczki w celu przedsięwzięcia swojej inicjatywy. W takim
przypadku stabilność i przewidywalność wymiany były kwestiami kluczowymi, one bowiem decydowały o warunkach umowy, a przede wszystkim uzyskania pożyczki i na jaki
procent. Brak doświadczenia ze strony kupca lub nawigatora, chęć żeglowania w niekorzystnych warunkach, mało rozsądne przedsięwzięcia i wszelkiego rodzaju ryzyko lub
niepewność ze strony pożyczkodawcy przekładały się bezpośrednio na warunki umowy.
W przypadku handlu ze wschodem kwestia ta było o tyle istotna, że kupcy ryzykowali w
trakcie przedsięwzięcia nie tylko swoim majątkiem, ale również życiem. Jeśli zatem pożyczkobiorca zatonął na oceanie, został zaatakowany przez piratów lub rozbił się o skały,
nie było już od kogo domagać się spłaty pożyczki. W takim przypadku wiarygodność
pożyczkobiorcy była kluczowa.
Innymi czynnikami branymi pod uwagę mogło być ryzyko, że dana osoba wzięła lub
weźmie inne pożyczki, lub zacznie mataczyć. W celu uniknięcia temu zjawisku wyznaczano z góry trasę podróży oraz czas, w którym należy sprzedać towar i spłacić dług – przez ten
okres zaś towar nominalnie należał do wierzyciela jako jego zabezpieczenie. Na tej podstawie można było już ocenić intencje kupca – jeśli bowiem proponowany termin zapłaty był
zbyt długi lub sugerowana trasa wiodła przez nietypowe wody albo nie była najprostszą,
czy też najbezpieczniejszą trasą, mogło to sugerować skryte intencje pożyczkobiorcy, a
to z kolei zwiększało ryzyko utraty pieniędzy ze strony wierzyciela, który musiał to sobie
rekompensować w postaci zwiększonego oprocentowania23. To z kolei sugeruje, że osoby
udzielający pożyczek znali się na temat przedsięwzięć, które finansowali, chociaż jednocześnie z niewiadomych względów – zapewne braku czasu, nie angażowali się w nie osobiście. Osobami takimi mogli być właśnie opisywani powyżej agenci.
W celu dbania o własne interesy używano nie tylko agentów zamieszkujących w
danych miejscach, ale posyłano także własnych ludzi na te wyprawy. Przedstawiciel
taki miał cały czas na oku pożyczkobiorcę lub osobę realizującą przedsięwzięcie. Korzystanie z tego typu reprezentantów było rozpowszechnione, choć jeszcze nowe, już
w czasach Katona Starszego24. Obecność osoby reprezentującej interes zleceniodawcy/
pożyczkodawcy, zapewne utrudniające i uprzykrzające, pozwalało na zmniejszenie ry21
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zyka, a zatem odsetek, ale również na zwiększenie elastyczności wyprawy, w przypadku
bowiem niesprzyjających lub wyjątkowych okoliczności obecność takiego reprezentanta
pozwalała na renegocjowanie umowy i wykorzystanie sprzyjającej okazji, lub uniknięcie
zjawisk niekorzystnych – jak silny wiatr, burza czy lokalny konflikt25.
Pożyczką tego typu była ta zawarta w papirusie P. Vindob. 40822 – Papirusie z Muziris.
Była ona przedmiotem licznych dyskusji, ponieważ do dzisiaj stanowi źródło niezliczonych informacji o rzymskim prawie, handlu i mentalności26. Pożyczkobiorca zobowiązany jest na podstawie umowy do przeprowadzenia ściśle określonych czynności, a także
zawarta jest tam informacja o towarze, jego wartości i ilości, a także sumie płaconych od
nich podatków. Na mocy kontraktu pożyczkobiorca ma zważyć, załadować i przetransportować cały ładunek do Koptos, dostarczyć go bezpiecznie i pod strażą do miejskiego
magazynu, a tam oddać go władzy do sprawdzenia i przechowania jako towar należący
do pożyczkodawcy, jego agenta albo kogokolwiek, kto zostanie do tego wyznaczony. Towar ma znajdować się w państwowym magazynie do czasu, aż zostanie zorganizowany
załadunek i będzie możliwym przetransportowanie go statkami w dół Nilu do Aleksandrii.
Całość kosztów związanych z transportem, podatkami i kosztami dodatkowymi ponosi
pożyczkobiorca, a jeśli ten nie spłaci swojego długu zaciągniętego w Muziris pod swoim
imieniem, pozwala pożyczkodawcy lub jego agentowi na kasację bez upoważnienia ani
pozwu wspomnianego w umowie zabezpieczenia w jakikolwiek sposób, który wybierze –
tutaj umowa informuje o możliwości sprzedania go pod swoim imieniem, kiedy ceny będą
dobre, w celu pokrycia kosztów pożyczki i deklaruje pożyczkodawca, że działanie to nie
będzie w takim przypadku nielegalne. Wszelkie straty i koszta wynikające z niedoboru lub
zbyt dużej ilości towarów będą pokrywane przez pożyczkobiorcę27.
Umowa ta zawiera zatem bardzo wiele szczegółowych wytycznych, które mają zostać
zrealizowane w określony sposób. Pokazuje to, jak istotne było stworzenie konkretnej
umowy i wyznaczanie procedur oraz szlaku, którym będzie dokonywane przedsięwzięcie, w celu minimalizowania ryzyka. Dzięki temu zmniejszano również oprocentowanie,
zatem dzięki temu osiągały korzyści obie strony. Traktat wyznacza w ścisły sposób trasę
podróży – towar ma być rozładowany w Egipcie, najprawdopodobniej w Myos Hormos
lub Berenike, a następnie, na koszt pożyczkobiorcy, przetransportowany do Koptos przez
Pustynię Wschodnią. Co więcej, towar ma zostać zabezpieczony i za jego ochronę odpowiada dłużnik – jeśli będzie oszczędzać na strażnikach, może stracić towar, z drugiej
strony im mniej wyda, tym większy będzie jego zysk28.
Po stronie dłużnika stały koszta związane z opłaceniem podatków – między innymi
prawdopodobnie najcięższego z nich – tetarte, wynoszącego 25% wartości towaru29. Co
istotne, pożyczkodawca z góry wiedział, ile podatek ten będzie wynosił, co może mieć
25
26
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29
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kilka wyjaśnień. Cena, od której pobierano podatek, była ceną podawaną przez kupca,
w jakiej będzie chciał go sprzedać i od tej wartości pobierano podatek, lub też istniał
oficjalny indeks cen bądź wartości podatków. Co również istotne, umowa zawiera informację o ilości poszczególnych towarów, które mają być zakupione oraz klauzulę, że w
przypadku zakupu mniejszej ilości towaru – zatem mniejszych zysków ze sprzedaży, lub
większej – co oznaczałoby większe koszta w postaci podatków, za te straty odpowiada
pożyczkobiorca. Oznacza to zatem, że umowa była zawarta z ustaleniem z góry, jaki
towar ma być zakupiony.
Towar, będący jedną z form gwarancji udzielonej pożyczki, był pieczętowany nazwiskiem właściciela lub któreś z jego agentów, choć dłużnik miał prawo transportowania
towaru, a także jego późniejszej sprzedaży. Zwraca jednak uwagę, że w ten sposób pożyczkodawca mógł prześledzić dzięki pieczęciom szlak, jaki przeszedł towar, a także
oznacza to, że każdy ładunek wkraczający do Cesarstwa był oznaczany miejscem, skąd
towar przybył, do kogo należy i dokąd zmierza. Tak oznaczony towar był umieszczany
w państwowym magazynie, zapewne, aby kupiec nie sprzedał go nielegalnie lub nie wywiózł. Podatek 25% wartości był płacony dopiero w Aleksandrii, zatem dopiero po przebyciu całego Egiptu. System państwowych strażnic, dróg, magazynów i pieczęci musiał
być na tyle szczelny, że administracja mogła sobie pozwolić na pobieranie opłat po tak
długim czasie. Towar zatem podlegał stałej kontroli i sprawdzaniu, czy dane podane na
pieczęci są zgodne ze stanem rzeczy, czy też część towaru zniknęła, została skradziona
itd. Brak pieczęci zapewne pociągał za sobą dotkliwe kary finansowe lub inne konsekwencje prawne. Towar nie mógł bowiem na przykład nie wkroczyć nigdy do Cesarstwa
i nagle pojawić się u bram Aleksandrii. Tego typu działalność z perspektywy państwa
byłaby przemytem.
Pozwalało to na utrzymywanie ograniczonej liczby magazynów i pobieranie podatku
dopiero w głównym punkcie sprzedaży, towar bowiem najprawdopodobniej i tak musiał
tam trafić, a kupiec, który robił to drogą inną niż wyznaczone trasy, sam narażał się na
dodatkowe kary lub dokonywał przemytu. System państwowych pieczęci i magazynów
ograniczał liczbę szlaków handlowych i wzmacniał pozycję wybranych miast, ale pozwalał na sprawniejszą ochronę fizyczną i prawną handlujących. Co więcej, w przypadku
szlaków lądowych państwowa administracja i system pieczęci mogły stanowić sprzyjającą umowom płaszczyznę, wyznaczały bowiem ściśle określone drogi, którymi możliwym
było przeprowadzanie przedsięwzięć handlowych. Handel morski dawał większe szanse
i możliwość zboczenia z trasy, aż do przybicia do portu bowiem statek nie był niczym
ograniczony w swojej podróży. Na lądzie z kolei towar podlegał już ścisłej kontroli, jego
transport wiązał się z dużymi kosztami, a całość ostatecznie – poza przypadkami oczywistego przemytu – i tak musiał ostateczne zostać poddany regulacji w mieście sprzedania.
Zjawisko to ma odzwierciedlenie w Papirusie z Muziris, gdzie kontrakt nie określa
portu, do którego ma przybyć statek (choć nie wiemy, czy pierwotnie takiej informacji
nie było), ale droga lądowa jest już ściśle określona i zawiera informacje o wykorzystaniu państwowego systemu administracji. Gdyby takowy nie istniał i handel podlegałby
bardziej swobodnej kontroli, pożyczkodawca miałby większe powody wątpić w prawdziwość proponowanego przez dłużnika szlaku.
Kontrakt opisany w Papirusie z Muziris świadczy o bardzo złożonych strukturach
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umów handlowych w Cesarstwie Rzymskim i nie do końca jeszcze zrozumianej przez
nas roli, jaką miała administracja państwowa na organizowanie warunków wymiany. Zawarte w kontrakcie wytyczne stanowią dla nas wyjątkowa możliwość bliższego spojrzenia na sposób myślenia ówczesnych Rzymian, a także dostarczają bezcennych informacji
na temat cesarskiego prawa handlowego. Ten wyjątkowy dokument stanowi szczególny
przykład dokumentacji zwykłych ludzi, nie zaś wytwór państwowej propagandy czy literatury skierowanej dla elit. Treść umowy pozbawiona jest ozdobników, a przedmiot jej
rozważań ma ściśle określony cel i cechuje go prostota formy.
Dokument ten jest jedynym traktatem tego typu dotyczącym handlu, ale także wymiany ze wschodem i będący jednocześnie poświadczeniem zaciągnięcia pożyczki. Z tego
powodu interpretacja jego treści jest bardzo trudna i powinna być dokonywana z ostrożnością – nie wiemy bowiem, czy treść dokumentu jest typowa dla umów rzymskich, ani
czy jest reprezentatywna dla tego czasu, okresu Cesarstwa w ogóle, tego przedmiotu czy
regionu. Jednocześnie jego badanie utrudnia wielopłaszczyznowość treści, wymagająca
szerokiej wiedzy z zakresu zarówno handlu ze wschodem czy wymiany w ogóle, ale także procedur administracyjnych Cesarstwa.
Streszczenie:
Papirus z Muziris jest wyjątkowym źródłem historycznym dla handlu Cesarstwa
Rzymskiego ze Wschodem, ale także historii prawa rzymskiego i administracji Imperium. Jest on umową o zaciągnięciu pożyczki na zakup towarów oferowanych w porcie
Muziris w południowych Indiach i określa wartość płaconych od tych towarów podatków. Ponad to określa ścisłe warunki, w jakich dobra mają być transportowane, gdzie,
a także pod czyim nazwiskiem należy je pieczętować. Ten jedyny w swoim rodzaju dokument wymaga jednak znajomości zarówno historii relacji Cesarstwa Rzymskiego z
krajami tamilskimi, jak i specyfiki handlu z tymi terenami czy sposobie handlowania w
odległych krajach w ogóle.
Słowa klucze: prawo handlowe, pożyczki, Cesarstwo Rzymskie, handel ze Wschodem
Abstract:
The Muziris Papyrus is one of the most important sources for Indo-Roman trade relationship, but also for history of Roman law and Imperial administration procedures. The
contract contains information about loan taken for purchase precious goods in Indian port
Muziris. It precises a value of taxes paid for the cargo but also how and where it should
be taken after arriving to Empire. The document talks about storage conditions and seals
used by Roman administration. However, the papyrus require special caution as it is necessary to have vast knowledge in multifaceted fields.
Key words: trade law, loans, Roman Empire, trade with the East
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Úvod
Rodina a jej funkcie závisia od výrobných a spoločenských vzťahov a kultúrnej úrovne
spoločnosti. Rodina a spoločnosť sa teda navzájom ovplyvňujú a doplňujú. Nielen spoločnosť vplýva na život rodiny, ale aj rodina pôsobí na život spoločnosti. Rodina prináša
potomstvo, stará sa o jeho duševný a telesný vývin, o jeho zdravie a pôsobí výchovne na
svojich členov. Monogamnú rodinu štát aj spoločnosť pokladajú za jedinú inštitúciu, v
ktorej sa uskutočňuje reprodukcia obyvateľstva1.
Rodina je dôležitá a podstatná vo vzťahu k osobe. V tejto kolíske života a lásky sa
človek rodí a rastie. Keď sa narodí dieťa, spoločnosť dostáva dar novej osoby, ktorá je
zvnútra povolaná do spoločenstva s inými a do plnej oddanosti voči nim. Dokonca v rodine, vo vzájomnom osobnom dare muža a ženy zjednotených manželstvom, je vytvorené
životné prostredie, v ktorom dieťa môže rozvíjať svoje schopnosti, kde sa naučí uvedomovať si svoju dôstojnosť a pripraviť sa na zvládnutie svojho jedinečného a neopakovateľného osudu. V prirodzenej atmosfére náklonnosti, ktorá spája členov rodinného
spoločenstva, sú osoby uznávané a zodpovedné vo svojej celistvosti: „Rodina je prvá
a základná štruktúra, v lone ktorej dostáva človek prvé a určujúce poznatky o pravde
a dobre, učí sa, čo je to milovať a byť milovaný a čo konkrétne znamená byť osobou“2.
Rodina ako miesto výchovy
Rodina má svoje korene v antickom svete, v dobe otrokárskej spoločnosti. Označovala
formu domáceho spoločenstva: muža patriarchu, jeho ženu, ich deti, otrokov, služobníc1
2
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tvo, ale aj pôdu. V dejinách nastal posun v chápaní rodiny. Stále platí, že rodina je historická kategória, ktorej formy a funkcie sú podmienené spoločensko-ekonomickou a kultúrnou úrovňou života spoločnosti. Označuje sa za najdôležitejšiu organizáciu súkromného života, založenú na manželstve a príbuzenských vzťahoch. Od rodiny spoločnosť
vždy očakáva, že napĺňaním stanovených funkcií bude prispievať k rozvoju samotnej
spoločnosti3.
Rodina je prvá skupina, ktorej členom sa stane každý ľudský jedinec. V rodine sa
transformujú požiadavky spoločnosti a iných sociálnych skupín na spolunažívanie ľudí.
Rodina ovplyvňuje mnohé spoločenské zoskupenia a nepriamo aj celkovú spoločenskú
atmosféru. Všeobecne sa uvádzajú tri najdôležitejšie funkcie rodiny: uspokojovanie emocionálnych potrieb (reprodukčná funkcia), zabezpečovanie materiálnych potrieb (ekonomická funkcia) a usmerňovanie správneho vývinu dieťaťa (výchovná funkcia)4.
Rodina je založená na monogamickom manželskom zväzku, ktorého spoločenstvo je
rozšírené o vlastné potomstvo (príbuzenstvo krvi), alebo o potomstvo z adopcie. Členovia rodiny bývajú spolu a spoločne plnia úlohy vyplývajúce z výchovy detí a celkovej
starostlivosti o rodinu i jej členov. Rodina je miestom výchovy a socializácie človeka,
starostlivosti o jeho zdravý duševný a telesný vývin. „Rodina ako výchovná inštitúcia si
až dodnes zachovala prvenstvo v oblasti mravnej a citovej výchovy“5.
Rodina je prvým sociálnym prostredím, do ktorého sa dieťa zvyčajne dostáva. Je to
skupina, ktorá má najväčší vplyv na vývin a formovanie osobnosti človeka – na jeho
socializáciu6. Prvé skúsenosti dieťa získava vo vlastnej rodine. Rodičovskú výchovu
chápeme, ako takú stimuláciu a organizáciu aktivity, ktorá uspôsobí dieťa spoluvytvárať
funkčnú rodinu. Cieľom tejto výchovy je prispieť k tomu, aby každý jednotlivec mohol,
chcel i vedel, čo najefektívnejšie spoluvytvárať funkčnú rodinu7.
Rodinnú výchovu možno charakterizovať ako zámerné pôsobenie na deti a mládež v
zmysle plnenia najvšeobecnejšieho výchovného cieľa – formovania všestranne rozvinutej osobnosti. V širšom chápaní ide o pôsobenie starších príslušníkov rodiny na mladších
aj bez toho, aby si to uvedomovali. V tomto zmysle ide o prirodzenú interakciu, ktorá sa
akosi „transformuje“ do vedomia a správania dorastajúcej generácie. V dôsledku napodobňovacej schopnosti, ktorá sa najvýraznejšie prejavuje v mladších vekových kategóriách, osvojuje si dieťa od rodičov charakteristické spôsoby správania, rečové zvláštnosti a
mnohé konkrétne osobnostné vlastnosti.
Výchovné pôsobenie rodiny sa uskutočňuje prostredníctvom vzťahov, ktoré sa utvárajú medzi rodičmi a deťmi. Dieťa si postupne osvojuje určité modely správania. Už od útleho veku
si všíma, ako sa správajú rodičia, pozoruje ich vzájomné vzťahy a na základe toho si utvára
predstavy, ako spoločensky žiť. „Deti si osvojujú modely, ako sa správať voči iným a postupne
si utvárajú kritériá, podľa ktorých hodnotia nielen seba, ale i rovesníkov a starších ľudí“8. Tieto
3
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modely sa uplatňujú najskôr v hrách, potom v učení a napokon v práci.
Proces socializácie v rodine je ovplyvnený nielen špecifickými zvláštnosťami rodičov,
ale i vekovými osobitosťami detí. Kým v období mladšieho školského veku sú deti viac
egocentrické a ťažko pochopia, že sa im hneď nemôže vyhovieť, v staršom školskom
veku si už vedia uvedomiť „komplementárny charakter úloh“, ktoré majú vykonať. Vstupom do školy sa celý proces socializácie obohacuje tým, že dieťa prichádza do styku s
ďalšími jednotlivcami, ktorí môžu byť nositeľmi odlišných hodnôt, ako získalo v rodine.
Proces socializácie výrazne ovplyvňuje najmä styk so spolužiakmi, ktorí sú približne rovnakého veku. Potom sa ďalej rozširuje okruh osôb, s ktorými sa mladý žiak dennodenne
stretáva. Začína si uvedomovať rozdiely medzi staršími a mladšími, najmä pokiaľ ide o
celkové životné zameranie, spoločenské postoje a motiváciu.9
Veková identickosť už zákonite predurčuje, že žiak ľahšie prijíma vzory rovesníkov ako
vzory starších, ktoré sú jeho prirodzenej mentalite predsa len vzdialenejšie. Tak vzniká určité
napätie, ktoré neraz nadobudne aj výraznejšie formy. Celkovo možno povedať, že najväčší
vplyv rodiny je na príslušníkov mladších vekových kategórií, keď je dieťa celkom závislé od
rodiny, a preto aj jeho pripútanie sa k rodičom je silnejšie. Postupne u starších detí sa tento
vplyv značne oslabuje a začína prevládať pôsobenie širšieho spoločenského prostredia. Rodičia
si voči svojim deťom vytvárajú akési svojské spôsoby, metódy výchovy, ktoré odrážajú pomerne trvalé predstavy o tom, ako by bolo najlepšie na deti pôsobiť.
Z tohto hľadiska má veľký význam aj charakter a miera požiadaviek rodičov na výkony detí a ich správanie sa vôbec. Z výchovného hľadiska je dôležité pochopiť a najmä
rešpektovať, že vzťahy rodičov a detí nie sú stabilné, raz navždy dané, ale že podliehajú zmenám. Z hľadiska medziľudských vzťahov v rámci rodiny môžeme aspoň stručne
uviesť, že v postojoch rodičov a detí existujú značné diferencie, a preto ich ani z hľadiska
výchovy nemožno posudzovať globálne. Na výchovnú funkciu rodiny sa treba pozerať
ako sa veľmi diferencovanú primárnu skupinu, kde vznikajú ďalšie subsystémy, predstavujúce odlišnosti vzťahov jednotlivých členov.
Cieľom výchovy sú tie osobnostné vlastnosti, ktoré sami potrebujeme, aby sme mohli spolu
šťastne žiť. Uvádza tieto výchovné ciele: základná dôvera, pripravenosť postarať sa o seba
vlastnými silami, realistické chápanie sveta a seba samého, dobromyseľnosť alebo kultúry srdca, sebadisciplína. Dnešná rodinná výchova spočíva podľa W. Brezinku v potrebe presvedčiť
deti o hodnotách. Ukazuje sa potreba výchovy k mravnosti, spoločenskosti, potreba venovať
deťom viac času. Vážnou skutočnosťou v rodinnej výchove je nedostatok času rodičov. Komunikácia sa v rodinách obmedzuje na odkazy. To, aká je rodinná výchova, si musí zodpovedať
každý rodič sám. Jednotný návod by nebol vhodný, lebo rodinné prostredie sú rôznorodé, tvoria
ich rôzne individuality. Rodinná výchovy by mala vytvárať podmienky na zdravý osobnostný
vývoj svojich detí vytvorením optimálnej rodinnej klímy. To znamená rešpektovanie každého
jedinca, pričom každý má svoje práva a povinnosti, kde existuje vzájomná úcta a rešpektovanie
sa. Rodičia by mali poskytnúť svojim deťom adekvátne vzdelanie, mali by ich naučiť vyznať sa
v rôznych životných situáciách, chrániť ich práva, vysvetľovať im ich povinnosti, byť kladným
príkladom vo vzťahu k práci, k ľuďom, v životnej filozofii, v hodnotovej orientácii, posilňovať
ich zdravé sebavedomie, pripraviť ich na vstup do manželstva a na rodičovskú rolu a hlavne,
dať im veľa lásky, pozornosti a porozumenia10.
9
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Podstata výchovy pre život v rodine
Výchovu pre život v rodine je potrebné chápať ako súčasť formovania celej osobnosti.
Ani jednotlivé etapy výchovného procesu pri výchove pre život v rodine nemožno chápať
izolovane. Je to skôr teoretické rozdelenie, ktoré má poukázať na to, že mravné presvedčenie je kvalitatívne vyššia forma ako mravné vedomie a že kritériom mravnosti človeka
je jeho konanie. Cieľavedomé dlhodobé výchovné pôsobenie, spojené s pravidelnou, systematickou kontrolou, hodnotením konania, podnecuje výsledok uvedomelého a zodpovedného mravného konania. Konečná fáza je, samozrejme, v sebavýchove, v samostatnosti človeka. Do tejto fázy mu však majú pomôcť dôjsť rodičia, učitelia a vychovávatelia,
a to správnym vedením, do ktorého patrí aj kontrola a hodnotenie, aby vychovávaný bol
pripravený a schopný prevziať v dospelosti kormidlo svojho života sám a zodpovedne11.
Zásady výchovy pre život v rodine
Zásady výchovy pre život v rodine možno vo všeobecnosti odvodiť od zásad výchovy
vôbec a najmä výchovy mravnej. Zásady ako výchovné aspekty sa navzájom dopĺňajú
a podmieňujú v konkrétnom procese výchovy. Sú to: zásada postupnosti a primeranosti
veku, zrozumiteľnosti a pravdivosti, zachovania spisovného jazyka, vážnosti a vzájomnosti úcty, dôvery, dôvernosti, intimity a zdravého studu, zodpovednosti a zhody osobného
života a prednášanými poučeniami, individuálností, priameho kontaktu, pravidelného
hodnotenia a kontroly, spätnej väzby, neautoritatívnosti a taktu, zanietenosti a precítenosti, jednoty výchovných vplyvov, požiadavky pohlavnej zdržanlivosti, neoddeľovania sexuálneho života od etiky, vyzdvihovania kladných čŕt dieťaťa, kontinuity a opakovania12.
Metódy, formy a prostriedky výchovy pre život v rodine
Od metód výchovnej práce závisí dosiahnutie výchovného cieľa. Správne volenými metódami dokazuje rodič svoje vychovávateľské majstrovstvo. Pretože výchovu pre život v
rodine z hľadiska jednotlivých zložiek výchovy začleňujeme do mravnej výchovy. Zo samej povahy mravného javu vyplýva, že nestačí pôsobiť len na predstavy, pojmy, intelekt,
ale aj na city a vôľu a treba brať do úvahy aj pudy, temperament, záujmy, zvyklosti vychovávaného a nemožno si nevšímať ani premnohé rozmanité protirečivé vplyvy blízkeho a
vzdialenejšieho spoločenského prostredia, v ktorom mladí ľudia žijú. Pri výbere metód
hrá dôležitú úlohu osobnosť rodiča, učiteľa, vychovávateľa, jeho autorita, ktorá sa opiera
o jeho mravné kvality. Sám má byť vzorom tých cností, ktoré vychovávaným vštepuje.
Dôležitú úlohu v presviedčaní hrá osobný príklad a metóda príkladu vôbec.
Sila príkladu je mimoriadne pôsobivá v rodine. Platí to o výchove pre všetky oblasti
života, no pri príprave mladého človeka na život rodine to platí zvlášť výrazne. Na príklade rodičov, v kladnom i zápornom zmysle, sa formuje charakter dieťaťa aj jeho vzťahu
k inému pohlaviu. Vzťah rodičov, ich vzájomná úcta, láska, ohľaduplnosť, pomoc, porozumenie, pozornosť, vytvárajú v dieťati pevné morálne zásady. Rodina je živý model
vzťahu k ľuďom, názorov na rodinu, rodičovstvo, na úlohu otca, matky, na ich vzťah k
deťom. Vo výchove citov je rodina nezastupiteľná. Dôležitým prostriedkom výchovy pre
život v rodine je správne zostavený denný program, organizovanie voľného času, rodinné
prostredie, hračky, práca, kniha, rozhlas, televízia13.
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Pri posudzovaní rodiny sa hodnotia aj rôzne ukazovatele, ktoré pomáhajú posúdiť funkčnosť rodiny. K nim patrí vek, vzdelanie, rodinný stav rodičov, súdržnosť, zloženie,
zdravotný stav členov.
Najväčší význam sa pripisuje výchovnému záujmu rodičov o detí. Podľa týchto kritérií
sa rodiny delia na funkčné, kde patrí väčšina rodín, v ktorých je zabezpečený uspokojivý
vývin dieťaťa. Problémové, v ktorých sa vyskytujú vážnejšie poruchy niektorých funkcií,
ale zdravotný vývin dieťaťa nie je ohrozený14. Rodina je schopná riešiť problémy vlastnými silami. Môže to byť napríklad rodina s viacerými deťmi, po rozvode. Dysfunkčné,
kde je funkcia rodiny narušená, vývin dieťaťa je ohrozený. Rodina nie je schopná zvládnuť problémy. Zväčša ide o rodiny s jedným alebo oboma rodičmi alkoholikmi alebo
rodinu po rozvrate, povrchný záujem o dieťa, nízky príjem. Afunkčné, kde rodina stratila
svoju funkciu voči dieťaťu, neplní svoj cieľ a dieťa ohrozuje. Riešenie, ktoré zabezpečí
vývin a výchova dieťaťa, treba hľadať mimo rodiny15.
Pre rodinu je potrebná komunikatívnosť rodičov s deťmi, ktorá závisí od vôle vstúpiť
do vzťahu s nimi ako s bytosťami klímy vzájomného pochopenia, založeného na uskutočnení niekoľkých súvisiacich cností. Tieto cnosti sú počúvanie, spolužitie a spolupráca.
Počúvanie predstavuje radosť z prenikania do sveta súladu a rôzností, do sveta, ktorý
zväčšuje a rozširuje horizont individuality. Úspešne počúvať, znamená odkrývať hodnotu autentického dialógu, kde vôľa spolu preniknúť sa pozorne obracia na iného, prekonávajúc obranné mechanizmy alebo vytvorené predsudky. Následná hodnota je dialóg.
Zdieľanie predstavuje chápanie iného ako neodkladný cieľ správy. Ide o to, aby sme
dokázali pozornosť inému ako subjektu myšlienok, tvorcu citov, stret vnemov. Následná
hodnota je prijatie. Spolupráca znamená schopnosť chápať a rozvíjať rodinnú aktivitu
ako spoločnú činnosť, ovocie jednoty a účasti. Následná hodnota je schopnosť vytvárať
komunitu. Výchova je veľmi namáhavá, najmä vo vyspelej spoločnosti. Deťom treba dať
primerané vzdelanie. Roky výchovy sa predlžujú. Rodina prekročila prah domácnosti, a
tým sa rozmnožili aj ohrozenia16.
Štýly rodinnej výchovy
Každá rodina pri výchove uplatňuje určitý výchovný štýl. Tieto výchovne štýly sú charakterizované ako presadzovanie relatívne stabilných spôsobov pôsobenia vychovávateľa
na vychovávaného. Výchovné postoje k dieťaťu sa tvoria počas zložitého vývojového
procesu, ktorý súvisí s celým vývojom. V rodinnej výchove môžeme pozorovať viaceré
štýly výchovy:
Autoritatívny rodičovský štýl výchovy: vyžaduje od dieťaťa, aby sa správalo rozumne a
spoločensky na úrovni zodpovedajúcej jeho veku a schopnostiam.
Autoritársky rodičovský štýl výchovy: presadzuje moc, chýba tu obojstranná komunikácia. Stanovuje absolútne nároky a vyžaduje poslušnosť, úctu k autorite, k tradícii a
tvrdú prácu.
Zhovievavý rodičovský štýl výchovy: od dieťaťa žiada málo. Je to typ prijímajúci, reagujúci a orientovaný na dieťa. S prevládajúcim pozitívnym a živým citovým ladením je
14
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dieťa nezrelé, neovláda svoje impulzy, chýba mu primeraná spoločenská zodpovednosť a
nedokáže sa spoliehať sám na seba. Má sklon k agresivite.
Zanedbávajúci rodičovský štýl výchovy: tento typ charakterizuje zaneprázdnenosť, nezúčastnenosť na živote detí, bez záujmu o to, čím sa zaoberajú. Vyhýba sa obojstrannej
komunikácii a málo si všíma názory a city deti17.
Z toho, čo sme si dosiaľ uviedli vyplýva, že rodina je prirodzenou základnou zložkou
spoločnosti. Kým dobre funguje, je tým najprirodzenejším prostredím k naplneniu životne dôležitých potrieb dieťaťa. Čo dieťa chce a naliehavo potrebuje je láska a neustála
pozornosť rodičov. Nemožno dúfať, že rodičovskú lásku nahradia inštitúcie18.
Negatívne tendencie v rodinnej výchove
Výchova založená na zákazoch a príkazoch – potláča prirodzenosť dieťaťa, zbavuje ho
odvahy, samostatnosti. Citovo chladný postoj k dieťaťu, alebo naopak, rozmaznávanie.
Výchova zložená na projekcii sebarealizačných životných plánov do dieťaťa, keď rodičia
zabúdajú, že dieťa má svoje právo rozhodnúť sa. Extrémne vysoké požiadavky na dieťa –
dieťa žije pod neustálym tlakom, aby neurobilo chybu, je vyčerpané požiadavkami, ktoré
na neho rodičia kladú, stráca radosť z činnosti. Ochranársky postoj – odstraňovanie každej
prekážky pre dieťa, snaha chrániť až do krajnosti, čo mu uberá rozvinúť samostatnosť a v
konečnom dôsledku obmedzuje dieťa. Protichodnosť požiadaviek rodičov, nedôslednosť,
improvizácia – to, čo rodičia jeden deň dieťaťu zakážu, druhý deň mu to dovolia. Dieťa
sa stáva neistené, nevie, čo môže a čo nie. Zanedbávanie rodičovskej výchovy (napr.
pre nedostatok času, komunikácia sa obmedzuje na odkazy). Preferovanie niektorého z
detí, dávanie súrodenca za vzor. „Kupovanie“ si dieťaťa, cez rôzne darčeky a materiálne
výhody sa rodičia snažia zakryť svoje nedostatky. Tvrdý, agresívny prístup k dieťaťu,
prísne tresty19.
Osobnosť dieťa a jeho vývoj
Vonkajšie (exogénne) činitele vývinu pôsobia na človeka z vonkajšieho prostredia.
Ide o celý komplex činiteľov – prírodné prostredie, materiálne a kultúrne podmienky, v
ktorých človek žije, ľudia, ktorí ho obklopujú. Hovoríme o sociálnej determinácii. Sociálne prostredie vplýva na človeka jednak živelne, náhodnými podnetmi, jednak zámerne,
cieľavedome a systematicky, t. j. výchovou.
J. Kuric rozdeľuje podmienky prostredia do 6 hlavných oblasti:
1. fyzikálne prostredie (zemepisné podmienky, bioklimatické podmienky);
2. rodina (jej ekonomická a výchovná úroveň, konštalácia v rodine);
3. škola (organizované pôsobenie výchovy a vzdelávania);
4. podmienky mimoškolskej záujmovej činnosti;
5. ekonomické a sociálne vzťahy v spoločnosti;
6. kultúrna nadstavba.20
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Porov.: Manniová, J.: Rodina, jej spôsoby výchovy a autorita. http://www.planovanirodiny.cz/view.php?cisloclanku=2008043003. (28.8.2017).
Porov.: Pribula, M.: Rodina ako účinné sociálne prostredie úspešnej socializácie dieťaťa. In: PAĽA, G.: Aktuálne
aspekty kresťanskej výchovy. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, 2007. s. 49.
Porov.: Kratochvílová, E. a kol.: Úvod do pedagogiky. Trnava : Trnavská univerzita, 2007. s. 90.
Porov.: Končeková, Ľ.: Vývinová psychológia. Prešov : LANA, 2005. s. 46.
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Pre rozvoj psychických vlastností sú najvýznamnejšie sociokultúrne vplyvy. Je to
súbor podnetov, ktoré obyčajne pôsobia v rámci sociálnej interakcie. Ide o proces socializácie. Rozvíjajú sa v ňom vlastnosti a kompetencie umožňujúce postupnú integráciu
jednotlivca do určitej spoločnosti. Vonkajšie vplyvy stimulujú proces učenia. Učenie prebieha v interakcii jednotlivca so sociálnym prostredím, ktoré mu poskytuje podnety určitého typu. Učenie je výsledkom individuálnej skúsenosti jednotlivca aj sprostredkovanej
všeobecnej skúsenosti.
K vnútorným (endogénnym) činiteľom vývinu patria tie, ktoré vychádzajú z organizmu – činnosť a vlastnosti nervovej sústavy, činnosť žliaz s vnútorným vylučovaním,
rast organizmu, zrenie, celkový a momentálny telesný stav, biologické potreby, pudy a
hlavne dedičnosť. Pod dedičnosťou rozumieme tendenciu organizmu zachovať a odovzdať znaky a vlastnosti z rodičovského pokolenia na potomstvo. Nededia sa hotové znaky,
priamo sa prenášajú len dedičné informácie (gény). Gény umiestnené v chromozómoch
bunečného jadra reprezentujú vývinový program pre organizmus. Je potrebné rozlišovať
zdedené a vrodené znaky a vlastnosti. Termín vrodenosť má širší význam ako dedičnosť
– do vrodených zahŕňame aj zdedené predpoklady, aj znaky a vlastnosti, ktoré vznikli počas vývinu plodu vo vnútromaternicovom stave. Dedičnosť nevytvára hotovú, nemennú
vlastnosť, ale iba predpoklady určitej kvality (genotyp, ako súbor dedičných predpokladov). Či a ako sa rozvinú, záleží od vonkajších vplyvov21.
Dieťa sa začína formovať ako osobnosť, ako individualita. Súvisí to s vývinom sebauvedomenia a vôle, vyhraňujú sa jednotlivé vlastnosti osobnosti, sú to schopnosti, temperament, charakter a záujmy.
Formovanie osobnosti dieťaťa v procese výchovy: Osobnosť človeka sa utvára v procese výchovy a vývinu človeka tým, že sa rozvíjajú jeho vrodené vlohy. Pod pojmom
osobnosť rozumieme schopnosti človeka, jeho temperament, záujmy, potreby, vôľu, city,
intelekt a charakter, ktorý reprezentujú súhrn vlastností (vzťah k ľuďom, k práci, k sebe,
k veciam, jeho svetonázor) získaných výchovou, prostredím a vlastnou činnosťou, podľa
ktorých sa človek správa v rozličných životných situáciách. Pojem osobnosť sa chápe aj
v prenesenom význame slova, ako človek vysokých morálnych kvalít. Niektorí psychológovia zaraďujú medzi najcharakteristickejšie stránky osobnosti človeka individuálnosť,
neopakovateľnosť.
Endogénny základ osobnosti tvoria dedičné a získané faktory (genotyp a fenotyp).
Človek so svojím genotypom sa rodí do určitého prostredia (rodiny, národa, mesta, dediny), v ktorých začína žiť svoj individuálny život. „Pre osobnosť človeka je charakteristická individuálnosť a teda človek aj individuálne prijíma vplyvy vonkajšieho prostredia,
individuálne sa mu prispôsobuje a snaží sa ho zároveň aj sám ovplyvniť“22. Genotyp sú
vlastne dedičné plastické dispozície, ktoré sa môžu, ale aj nemusia vplyvom vonkajšieho pôsobenia rozvinúť a formovať. Toto je nezávislé od skladby stimulácie a činnosti
človeka. Protikladom stimulácie je inhibícia – tlmenie rozvoja, poskytovanie zníženého
množstva podnetov alebo tiež eliminovanie – vylučovanie adekvátnych podnetov23.
Sebauvedomenie u deti je už predškolskom veku. Začínajú chápať samy seba ako sub21

22
23

150
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jekt, vytvára sa u nich vedomie vlastnej identity. Telesná schéma, čiže obraz vlastného
tela, má hlavne vizuálny charakter – dieťa vie, ako vyzerá, orientuje sa vo vlastnom tele.
Sebahodnotenie dieťaťa predškolského veku je pomerne vysoké, ale nestabilné. Stále
závisí od hodnotenia inými, hlavne rodičmi (dieťa ho nekriticky preberá)24.
Schopnosti v predškolskom veku ešte nemusia byť vytvorené všetky, pre ktoré má
dieťa vlohy (vrodené predpoklady). Mnohé schopnosti sa práve v tomto veku ešte iba formujú. Pre vývin všeobecných rozumových schopností – inteligencie je predškolský vek
veľmi dôležitým obdobím (senzitívnym obdobím), pretože podľa výskumov do ôsmeho
roka sa všeobecné rozumové schopnosti rozvinú až na 80% celkovej úrovne.
Temperament je vrodená osobitosť, ktorá sa prejavuje vo vývine pomerne skoro. U
dieťaťa v predškolskom veku je preto výrazný daný typ temperamentu. Temperament ešte
nie je veľmi ovplyvnený výchovou.
Charakter chápeme ako integrovanú štruktúru vlastností osobnosti, ktorými sa prejavuje diferencovaný vzťah človeka k hodnotám a zovšeobecnený spôsob vôľového konania príznačný pre indivíduum. Charakter sa prejavuje v celkovom zameraní osobnosti,
predovšetkým však v jeho vzťahoch k dôležitým životným skutočnostiam. Oblasti charakterových vlastností aj ich komponenty bývajú vymedzované rôzne, väčšinou podľa
toho, na čo sa zameriavajú. Zvyknú byť vyčleňované: celkové vzťahy človeka k spoločnosti, vzťahy k ľuďom vo všeobecnej i konkrétnej forme, vzťahy k práci, vzťahy k vlastnej
osobe, vzťahy k hodnotám, vzťahy k prekážkam a ťažkostiam, k prírode, ku kultúre a pod.
Sebavýchova je nevyhnutnou fázou výchovného procesu, pri ktorej sa mladý človek
veľmi aktívne sám zúčastňuje na svojom zdokonaľovaní. „Sebavýchovou sa rozumie
sústavná práca žiaka na zdokonaľovaní vlastnej osobnosti, podľa cieľov, ktoré si vytýčil“25. Tieto ciele sú spravidla spoločensky pozitívne, najmä ak sú formulované pod vplyvom výchovy. O sebavýchove hovoríme často aj ako o cieli výchovy, ako najvyššej fáze
výchovného procesu. Tým, že sa človek usiluje o sebazdokonaľovanie, musí regulovať
svoju aktivitu. Aj učiteľ vedie žiaka i celý kolektív k tomu, aby si krátkodobé ciele sebavýchovy vytyčoval v súlade s vytýčenými celoživotnými cieľmi26.
Štruktúru osobnosti môžeme z psychologického hľadiska charakterizovať ako súhrn
pomerne stálych všeobecných vlastností človeka, ktoré tvoria organický celok a ktoré sa
prejavujú v jeho správaní. Pojmom štruktúra osobnosti treba rozumieť usporiadanie charakteristických vlastností osobnosti do špecifického celku ako základu pre typické reagovanie na určité vonkajšie podmienky. Tu môžeme zjednodušene syntetizovať následné
vlastnosti osobnosti:
Aktivačno-motivačné, ktoré predstavujú sústavu hodnôt, na základe ktorých jednotlivec riadi a usmerňuje svoje správanie vo vzťahu k realite vonkajšieho sveta. Patria k nim
pudy, potreby, záujmy, zvyky, ideály a životné plány.
Vzťahovo-postojové vlastnosti, ktoré predstavujú systém hodnôt, ktoré jednotlivec uplatňuje vo svojej reálnej spoločenskej aktivite. Patria k nim postoje, citové vzťahy, charakter
a svetonázor.
Výkonové vlastnosti, ktoré predstavujú kvalitu a kvantitu, čo jednotlivec dokáže, aké má
predpoklady na riešenie aj zložitých situácií. Sem patria inštinkty, poznatky a schopnosti.
Sebaregulačné vlastnosti, ktoré predstavujú schopnosť človeka, do akej miery vie
24
25
26

Porov.: Teyschl, O. – Brunecký, Z.: Duševní vývoj a výchova dítěte. Praha : ORBIS, 1964. s. 186.
Rozinajová, H.: Pedagogika rodinného života. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1988. s. 21.
Porov.: Rozinajová, H.: Pedagogika rodinného života. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1988. s. 22.

151

ARTICLES
ovládať a riadiť svoje správanie, aký si vytvára obraz o sebe. Tu môžeme zaradiť vôľové
vlastnosti, sebauvedomenie, sebahodnotenie a svedomie.
Dynamické vlastnosti osobnosti, ktoré charakterizujú priebeh prežívania a správania z
hľadiska intenzity a tempa. Sem patrí najmä temperament. Tieto vlastnosti sú z hľadiska
pôsobenia učiteľa najdôležitejšie27.
V širšom slova zmysle je výchova rozvíjanie možností človeka, v užšom slova zmysle
je to odborné a cieľavedomé rozvíjanie psychických procesov, funkcií a vlastností osobnosti. V pojme rozvíjanie je obsiahnutý axiologický rozmer výchovy, rozvíjanie pozitívnych čŕt, funkcií, vlastností osobnosti. Predmetom výchovy je človek a jeho psychické
procesy a funkcie. Modifikácia správania zdôrazňuje také prístupy k výchove osobnosti,
ktoré si všímajú najmä vzťah podnetov k správaniu človeka, teda k výsledkom efektu
rozvíjania psychických funkcií človeka. „Osobnosť je systém regulujúci vzťahy človek –
svet. Faktom vo výchove je interakčná jednotka vo vzťahu človek – svet, človek – človek,
vychovávateľ – vychovávaný, a to vo vzťahu k výchovným normám, požiadavkám a cieľom“28. Výchova zahrňuje v sebe vzdelávanie, je jej súčasťou, má sa chápať ako integrálna
súčasť výchovného procesu, a nie izolovane ako didaktika, vzdelávanie. Úlohou výchovy
je rozvoj možností človeka.
Záver
V rodine sa zachytávajú a rozvíjajú tradície ako pevné hodnoty minulosti, prítomnosti
a budúcnosti. Rodina predstavuje biosociálny systém, ktorý neustále hľadá a nachádza
svoje miesto v spoločnosti. Rodina je spoločnosťou ovplyvňovaná a formovaná. Rodina
je najvýznamnejšou súčasťou spoločenskej mikroštruktúry, ktorá sprevádza človeka vo
všetkých fázach jeho života. Z tohto hľadiska možno chápať rodinu ako malú primárnu
spoločenskú skupinu, ktorá si v interakcii so širšími spoločenskými inštitúciami formuje
svojskú charakteristickú štruktúru. Rodina plní základné úlohy a funkcie, ktoré zabezpečujú život človeka v spoločnosti. Je to útvar, kde sa na základe príbuzenských, emocionálnych vzťahov medzi rodičmi, rodičmi a deťmi, resp. medzi ostatným príbuzenstvom
utvárajú osobitné svojrázne vzťahy. V prostredí rodiny dieťa najvýraznejšie prežíva a
uvedomuje si svoje miesto v nej, ako člen dôveryhodného kolektívu a viac-menej spoločnej hodnotovej orientácie. Rodinné spoločenstvo je v živote dieťaťa určitým vzorom
pre riešenie mnohých životných situácií a modelom rozhodovania sa v nich. Rodina dáva
dieťaťu vlastný význam vo vzťahu k jedincom i k celej spoločnosti.
Summary:
The importance of education in the context of family
Family is the cornerstone of human society. It is a natural community of parents and
children. It is the mystery of love, which makes the family whole and for the child family
is the first model of social life. Through family life child learns to understand that there
is a certain order in society. Through their parents, by observing their behavior, attitudes
and opinions child shapes its idea of society’s organization, responsibilities, and acquires
important social experience. Therefore, society should make sure that the family really
27
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lives in unity, understanding and fellowship, because family influences all aspects of
child’s personality.
Key words: society. Family. Child. Relations. Development. Education.
Abstrakt:
Rodina je základný kameň ľudskej spoločnosti. Je prirodzené spoločenstvo rodičov
a detí. Je tajomstvom lásky, ktorá stmeľuje rodinu a pre dieťa je prvým vzorom spoločenského života. Dieťa sa v rodine na názornom príklade jemu najbližších učí chápať,
že v spoločnosti vládne istý poriadok. Prostredníctvom svojich rodičov, odpozorovaním
ich správania, postojov, názorov si dieťa utvára predstavu o usporiadaní spoločnosti, o
povinnostiach, tu získava dôležité sociálne skúsenosti, ktoré si osvojuje. Preto by malo
spoločnosti záležať na tom, aby rodina skutočne žila v jednote, porozumení a spolupatričnosti, pretože práve rodina vplýva na všetky stránky osobnosti dieťaťa.
Kľúčové slová: spoločnosť. Rodina. Dieťa. Vzťahy. Vývin. Výchova.
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ŻYDOWSKIE DZIECKO W
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOLE ORAZ
ŻYDOWSKI LICHWIARZ BANKIEREM

mgr Małgorzata Penińska – KUL JP II w Lublinie		

Ur. 8 marca 1990 r. w Starachowicach. Doktorantka Literaturoznawstwa na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim Jana Pawła II. Zainteresowania naukowe: literatura drugiej połowy dziewiętnastego wieku
(zwłaszcza twórczość: Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz Bolesława Prusa). Autorka kilkunastu
artykułów naukowych, wśród których znajdują się prace jak: „Józef Ignacy Kraszewski jako ojciec
czworga dzieci”, „»Konie też leciały jak ptaki [...]«. Analogie animalistyczne w twórczości literackiej J.I.
Kraszewskiego” oraz „»[...] Bóg wybrał mnie, nędznika, na apostoła swego i obrońcę [...]«. Duchowni w
wybranych utworach J.I. Kraszewskiego”.

Wstęp
Żydzi nie mieli – pisze Marian Fuks – jednych obyczajów. Były one bowiem zależne od
regionu, w którym Izraelici mieszkali oraz warstwy społecznej, do której należeli. Ponadto
„różnili się między sobą nie tylko pod względem materialnym, ale również duchowym i
intelektualnym”. Życie towarzyskie Żydów było uzależnione od zamożności. Inaczej wyglądało u niższych a inaczej u wyższych warstw społecznych. Zamożne mieszczaństwo
organizowało cotygodniowe przyjęcia. Mężczyźni biorący w nich udział rozmawiali o
polityce, a zwłaszcza interesach. Natomiast kobiety plotkowały, zajadając się konfiturami.
Na przyjęciu także grywano w karty, szachy oraz domino. Przyjęcie „nie odbywało się
także bez tańców przy akompaniamencie domowego muzyka, grającego na »harmonii«
lub na mandolinie, a w zamożniejszych domach na pianinie”. Z kolei wyższe warstwy społeczne prowadziły własne salony. Były to „swojego rodzaju »centra« dyskusyjne na różne tematy polityczne, ekonomiczne, społeczne, kulturalne, literackie, obyczajowe […]”.
Rzadko na nich pojawiało się ziemiaństwo polskie. Zamożni Żydzi organizowali także
bale. Nie wszystkim się one podobały. Konieczność pokazania się na nich pchała ludzi do
wzięcia w tego typach rozrywek udziału. Niektóre miały bowiem charakter filantropijny,
co wymuszało niejako na ludziach konieczność pokazania się na balu1.
Kraszewski w Żydzie tworzy „[…] rozległą […] panoramę świata polskich Żydów”2.
1
2

M. Fuks, Żydzi w Warszawie. Życie codzienne. Wydarzenia. Ludzie, Sorus, Poznań 2010, s. 43, 215, 238-241.
J. Fiećko, Kwestia żydowska we współczesnych powieściach Kraszewskiego. Latarnia czarnoksięska, Powieść bez
tytułu, Żyd, [w:] Europejskość i rodzimość. Horyzonty twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, red. W. Ratajczak, T. Sobieraj, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2006, s. 241. Ponadto Żyda
Kraszewskiego opisuje: S. Burkot, Powieści współczesne (1863-1887) Józefa Ignacego Kraszewskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1967, s. 60-61, 85-87; W. Danek, Józef Ignacy Kraszewski, Wiedza Powszechna, Warszawa
1973, s. 413-421; S. Hertel, Noc styczniowa w powieściach Kraszewskiego, Nakładem Wołyńskiego Towarzystwa
Nauk, Łuck 1939; J. Juszkiewicz, Motyw Żyda w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego. Szkic, [w:] Kraszewski i nowożytność. Studia, red. A. Janicka, K. Czajkowski, Ł. Zabielski, Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego,
Białystok 2014-2015, s. 391-401; B. Osmólska-Piskowska, Powstanie styczniowe w twórczości Józefa Ignacego
Kraszewskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Toruń 1963, s. 111-114, 135-139; A. Żyga, Problem żydowski
w twórczości J. I. Kraszewskiego, „Rocznik Komisji Historyczno-literackiej” 1964, t. 2, s. 139-226.
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Posługuje się bohaterem prowadzącym – Jakubem Hamonem – do zaprezentowania różnych środowisk społecznych3. Obok żydowskiego handlarza znajdująca się osoba dorabiająca się majątku na udzielaniu pożyczek ludziom. Występuje żydowski: pułkownik
(Tendemann), arendarz (Joel – ojciec Hamona), nauczyciel (Mosze), handlarz (Symon
Borah) oraz kupiec (Louis Mann). Nie braknie – w powieści – salonowego oraz mieszczańskiego życia. Nędzne wyposażenie mieszkań (Liji – córki Jankiela) kontrastuje z
przepychem udawanym (Wtorkowskie). Widoczne jest odejście – w Warszawie – Żydów
od religii (młodszy Dawid Seebach), tak samo jak zachowanie (Szmul).
Powieść Kraszewskiego „nastawiona jest na dialog, wszystko co najważniejsze, rozgrywa się w sferze słów, poglądów wypowiadanych przez kluczowe postacie (głównie
Żydów) lub narratora”4. Rzeczywiście dużo istotnych rzeczy dotyczących Żydów znajduje się w dialogach. Wszelako partie tekstów niebędące nimi także zawierają doniosłe treści. Tak dzieje się choćby w przypadku opisu biedoty żydowskiej zamieszkałej w kamienicach. Przedmiotem moich rozważań czynię jednak wypowiedzi bohaterów – zwłaszcza
Hamona – dotyczące stosunku uczniów chrześcijańskich do żydowskiego kolegi w klasie
oraz przeistoczenie dawnych lichwiarzy w bankierów.
Żyd – uczniem w chrześcijańskiej szkole
Liczne przepisy – zauważają Wiesław Caban oraz Barbara Szabat – regulowały szkolnictwo Księstwa Warszawskiego oraz Królestwa Polskiego. Jeden z nich (1809) obarczał mieszkańców miast i wsi odpowiedzialnością za prowadzenie szkoły. Gospodarzy
przymuszono do stworzenia Towarzystwa Szkolnego, którego celem było zgromadzenie
minimalnej kwoty umożliwiającej utrzymanie szkoły. Natomiast kolejne rozporządzenie
oświatowe (1819) wprowadzało konieczność zatrudniania dwóch nauczycieli do szkół
elementarnych dla żydowskich dzieci. Pierwszy miał uczyć czytania i pisania po polsku. Drugi – języka hebrajskiego, prawa mojżeszowego oraz rachunków. Wprowadzenie
tychże uregulowań nie powiodło się z powodu niechęci Izraelitów do ingerencji rządu w
żydowskie wychowywanie. Kolejne lata (1820-1862) nie przyniosły utworzenia osobnych szkół elementarnych dla młodych Izraelitów. Mogli oni brać udział w zajęciach
prowadzonych dla chrześcijańskich dzieci. Niektórzy Izraelici – nieprzymuszeni prawem
– posyłali dzieci do katolickich szkół. Ich decyzja wynikała z chęci dania dzieciom możliwości poznania języka niemieckiego stanowiącego konieczność do prowadzenia handlu
w miastach znajdujących się nieopodal Prus oraz Galicji. Ponadto władze miast starały
się zachęcić Izraelitów do posyłania dzieci do chrześcijańskich szkół przez włączanie
Żydów do składu dozoru szkolnego. Najchętniej zapisywano do szkół katolickich dzieci
handlarzy, felczerów oraz bakalarzy. Natomiast najmniejszą grupę uczniów stanowiły
dzieci żydowskich rzemieślników5.
Choć dokumentacja szkolna nie podaje przykładów dokuczania izraelskim uczniom
przez chrześcijańskie dzieci6, to Kraszewski ukazuje – na przykładzie Jakuba Hamona
3
4
5
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Zob. J. Fiećko, dz. cyt., s. 241.
Tamże.
Zob. W. Caban, B. Szabat, Żydzi wobec rządowego szkolnictwa elementarnego w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim w latach 1808-1914. (Na przykładzie Kielecczyzny), [w:] Kultura Żydów polskich, red. Z. Szczerba,
Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 1992, s. 213-231.
Tamże, s. 218.
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– przemoc słowną skierowaną wobec żydowskiego ucznia. Pochodzi ona nie tylko ze
strony klasowych kolegów, ale także nauczycieli: „Nieskończone – wspomina Izraelita –
przymówki i przyśpiewki do świniny, do rzeczy dla nas niemiłych, nawet się czasem w
ustach nauczycieli spotykały, cóż dopiero mówić o uczniach?”7. Nauczyciele nie dawali
zatem dobrego przykładu dzieciom. Pozwalając sobie na przymówki wobec izraelskiego
ucznia, pokazywali chrześcijańskim studentom niechętny stosunek i uprzedzenia odnośnie Izraelitów zamieszkujących ziemie polskie. Nauczyciele nie zawsze jednak okazywali niechęć żydowskim uczniom („nawet się czasem”)8. Niekiedy zachowywali się
poprawnie: nie dokuczali Żydom. Zaistnienie przymówek w szkole – miejscu przeznaczonym dla dzieci – pokazuje brak granic moralnych i etycznych niektórych chrześcijan. Dziecko pozostawione w szkole powinno mieć oparcie w nauczycielu. Pozbawione
wsparcia narażone zostaje na swobodne – nic nierobiące sobie z obecności nauczyciela
– drwiny kolegów („cóż dopiero mówić o uczniach”)9. Uczniowie słysząc wyzwiska
nauczyciela, postępują podobnie jak wykładowca – dokuczają Żydowi. W odróżnieniu
od niego nie krępują się w żaden sposób z przymówkami. Nauczyciel nie ma względu
na wiek uczęszczającego do szkoły Izraelity. Nie ukazuje litości dokuczanemu dziecku
a wręcz przeciwnie – wspomaga jego odosobnienie w klasie. Nieinterweniowanie na
drwiny uczniów oraz ich wzmacnianie własną pozycją – nauczyciela – uczy dzieci chodzące do szkoły separowania się od Izraelitów, postrzegania Żydów w kategorii obcego.
W niektórych katolickich szkołach – ze względu na obecność żydowskich uczniów
– wprowadzono klasy wyznaniowe10. W większości jednak przypadków uczniowie chrześcijańscy oraz izraelscy siadali razem w ławkach bądź przebywali w salach podzielonych
rzędami na płeć11. Stosunki w klasach – wedle wspomnień byłych uczniów – nie zawsze
były poprawne12. Zdarzać się musiało zatem dokuczanie żydowskim uczniom ze strony
chrześcijańskich kolegów. Kraszewski ukazuje dramat żydowskiego dziecka umieszczonego w katolickiej szkole. Pobyt w niej: „[…] to było prawdziwe męczeństwo, niemal nieustanne”13. Przygotowanie bohatera – przed pójściem do szkoły – do potencjalnego zachowania uczniów „[…] przeszło wszelkie obawy i oczekiwania”14. Było znacznie gorzej niż
przewidywano. Hamon „[…] musiał się okupywać od razów nieustannymi kozubalcami,
a milczeć na obelgi, którymi go obsypywano”15. Nie miał w szkole przyjaciela. Siedział w
ostatniej ławce odizolowany – można rzec – od reszty klasy. Szkoła nie była przygotowane
na przyjęcie żydowskiego ucznia. Nie miała stosownego miejsca dla niego. Ostatnia ławka
7
8
9
10

11
12
13
14
15

J.I. Kraszewski, Żyd. Obrazy współczesne, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1960, s. 80.
Tamże.
Tamże.
Zob. E. Banasiewicz-Ossowska, Między dwoma światami. Żydzi w polskiej kulturze ludowej, Polskie Towarzystwo
Ludoznawcze, Wrocław 2007, 135.
Tamże.
Tamże.
J. I. Kraszewski, dz. cyt., s. 79.
Tamże.
Tamże, s. 80. Wspominany w cudzysłowie kozubalec oznaczał „daninę na rzecz szkół i studentów chrześcijańskich,
wymuszaną od Żydów polskich począwszy od średniowiecza. Były to najczęściej drogie korzenie i przyprawy, na
pocz. XVIII w. zastąpiły je opłaty pieniężne. Nazwa pochodzi prawdopodobnie od staropolskiej nazwy kosza
– kozuba. Nieznane są podstawy prawne tego zobowiązania, zapewne był to niepisany zwyczaj”. A. Cała, H.
Węgrzynek, G. Zalewska, Historia i kultura Żydów polskich. Słownik, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
Warszawa 2000 (hasło: kozubalec).
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„ledwo […] wyproszona”16 została przez Hamona. Niechętnie pozwolono mu zatem zająć
miejsce w klasie („wyproszona”)17. Uczniowie musieli się przyzwyczaić do żydowskiego
kolegi: „Pierwsze dni – wyznaje bohater – zwłaszcza były straszliwe, oswoiłem się i ja
później, i drudzy oswoili się ze mną, tak że potem na ławie mojej odosobniony, prawie
zapomniany i spokojny mogłem pozostać”18. Z upływem czasu uczniowie zaprzestali dokuczania koledze („oswoili się ze mną”)19. Na początku co chwile spotykały go wyzwiska
(„nieustanne”)20. Choć nie robiono mu przymówień, to chrześcijańscy uczniowie nie starali się zaprzyjaźnić z żydowskim kolegą („odosobniony, prawie zapomniany”)21.
Hamon był najprawdopodobniej pierwszym żydowskim dzieckiem uczęszczającym do
chrześcijańskiej szkoły („Było to wypadkiem niezmiernie głośnym i obudzającym podziwienie, gdy Żyd, może pierwszy [podkreśl. – MP] od czasu, jak szkoła istniała, zasiadł
na ławie między studentami chrześcijańskimi”)22. Intensywne dokuczanie chłopcu przez
rówieśników i nauczycieli może wiązać się właśnie z nietypowością zaistniałej sytuacji w
historii szkoły. Żaden Żyd nie uczęszczał do niej. Nie traktowano dobrze Izraelity. Musiano się przyzwyczaić – co trzeba powtórzyć – do widoku Żyda w chrześcijańskiej szkole.
Pobyt w niej – mimo dokuczania – „[…] otwierało do nauki wrota, ukazując przez nie
niezmierzone jej obszary”23. Bohater nim zaczął edukację w szkole chrześcijańskiej uczył
się od piątego roku życia Biblii od żydowskiego nauczyciela24. Wychowanie Izraelitów
polegało bowiem na „[…] wpojeniu zawczasu prawa, zakonu narodu, jego tradycji […]”25.
Pięcioletni chłopiec zamiast bawić się z kolegami na dworze musiał uczyć się na pamięć
ksiąg: „Mechanicznie wbijano w głowę słowa, ustępy księgi całe powtarzaniem ich bez
końca… a każdy przydech, od którego zależało znaczenie wyrazu, musiał być najściślej
wyuczony, wyśpiewany…”26. Żydowskie dziecko porzucając naukę Biblii czy też Miszny
na rzecz języka polskiego uczonego w chrześcijańskich szkołach, zdobywało możliwość
poznania innego świata tak różnego od żydowskiego. Początkowo czuło się zagubione:
„Wchodziłem – mówi Hamon – nagle na cale nowe i różne stanowisko, spotykałem się
z poglądem nowym, dziwnym, w sprzeczności będącym z tym, jaki dotąd sądziłem jedynie prawdziwym”27. Edukacja w szkole chrześcijańskiej dawała dziecku wiedzę na temat
świata pozabiblijnego: „[…] teraz postrzegłem [podczas chodzenia do szkoły – MP], że
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
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J. I. Kraszewski, dz. cyt., s. 80.
Tamże.
Tamże.
Tamże.
Tamże, s. 79.
Tamże, s. 80.
Tamże, s. 79.
Tamże, s. 133.
Rozpoczęcie nauki u Żydów zaczynało się nie w piątym, a czwartym roku życia: „Już w wieku czterech lat
posyłano chłopców do szkółki religijnej, do chederu. Ojcu natomiast nakazywano uczyć syna alfabetu hebrajskiego od trzeciego roku życia. […] W chederze nauczano czytania i tłumaczenia Biblii, pisania, rachunków i
zasad moralnych. […] Malec rozpoczynał naukę od Tory – Pisma Świętego, a jego wychowawcą był jedyny belfer
– rebe, którego nawet najmniejsza gmina powinna była posiadać. Nauka odbywała się przez cały rok oprócz sobót
i świąt”. M. Fuks, dz. cyt., s. 51.
J. I. Kraszewski, dz. cyt., s. 58.
Tamże, s. 61.
Tamże, s. 80.
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jako człowiek muszę sobie przyswoić, co ludzkość zrobiła, zdobyła, nauczyła się przez
wieki”28. Bohater uznaje słuszność Izraelitów w posyłaniu dzieci do szkół chrześcijańskich. Dziecko otwiera się – można powiedzieć – na otaczającą go rzeczywistość. Częściowe odebranie wychowania żydowskiego przez Hamona uczyniło z niego osobę niezapierającą się pochodzenia żydowskiego, a jednocześnie człowieka oświeconego.
Kraszewski nie umieszczając bohatera w szkole, w której byłby dobrze traktowany, pokazuje postrzeganie Żydów w domach chrześcijan. Dzieci przezwiska Izraelitów musiały
słyszeć od rodziców bądź znajomych. Ich zachowanie w szkole (dokuczanie żydowskiemu koledze, późniejsze izolowanie go) odzwierciedla postrzeganie Żydów jako obcych
w dziewiętnastowiecznym społeczeństwie. Dzieci nie starały się nawiązać kontaktów
przyjacielskich z Żydem. Dokuczanie Izraelicie przerodziło się z czasem w separowanie
się od Żyda. Tolerowały jego obecność w klasie, lecz nie starały się go w ogóle poznać.
Izraelita został – co prawda – włączony poprzez naukę do życia chrześcijan, ale nikt nie
pragnął zbliżyć się do jego kultury. Uczniom zostawała ona zupełnie obcą. Dzieci zachowują się w stosunku do żydowskiego kolegi – co trzeba zaznaczyć – gorzej od dorosłych
wyzywających Izraelitów od szachrajów i oszustów („[…] nic też czasem dzikszego nad
instynkta dziecinne”)29. Uczniowie robili Izraelicie ciągłe „przymówki i przyśpiewki do
świniny”30. Na powstanie negatywnego bowiem obrazu Żyda w kulturze ludowej miało
znaczny wpływ niejedzenie wieprzowiny przez Izraelitów31. Podejrzewano, że niespożywanie jej wynikało z pokrewieństwa Żydów ze świniami32. Dzieci w szkole wykorzystywały powszechną opinię o Żydach i dokuczały koledze „przyśpiewkami do świniny”33.
Bolesławita nie darmo stawia przed Hamonem Polaka. To jemu Żyd opowiada swą
biografię. Nie szczędzi mu szczegółów z dzieciństwa. Polak słucha z uwagą historii Hamona. Wszelako niekiedy na jego ustach pojawia się uśmiech szyderski. Tak dzieje się
chociażby podczas wspominania żydowskiego wychowania. Uczenie się na pamięć Biblii, Miszny34 i Gemary35 nie spotyka się ze zrozumieniem Polaka. Izraelita musi zatem
dokładnie wszystko wyjaśnić osobie spoza świata żydowskiego. Spotyka na swej srodze
osobę – pod niektórymi względami – mu podobną, a jednocześnie zupełnie odmienną.
Nieznajomość świata żydowskiego przez Polaka stanowi bodziec umożliwiający Żydowi
drobiazgowe przybliżenie dawnej i obecnej pozycji Izraelitów na ziemiach polskich, ale
także na świecie. Hamon pokazuje Polakowi niesłuszność naigrywania się ludzi z kultury żydowskiej. Ona jest inna od chrześcijańskiej. Trzeba do niej się zbliżyć, by znaleźć
28
29
30
31
32
33
34

35

Tamże, s. 133.
Tamże, s. 79.
Tamże, s. 80.
Zob. E. Banasiewicz-Ossowska, dz. cyt., s. 112.
Tamże.
J. I. Kraszewski, dz. cyt., s. 80.
Miszna – „zbiór nauk interpretujących biblijne prawodawstwo (prawo pisane) oraz uznane obyczaje i praktyki
religijne (prawo ustne), stanowiący podstawową część Talmudu. Początkowo przekazywane przez uczonych,
zwłaszcza przez szkoły rabbiego Hillela i Szamaja, którzy kontynuowali tradycje faryzeuszy. Interpretowali oni
tekst Biblii tak, aby zawarte w nim wskazania dostosować do aktualnych czasów”. A. Cała, H. Węgrzynek, G.
Zalewska, dz. cyt., s. 216 (hasło: Miszna, s. 216-217).
Gemara – „spisany w języku aramejskim obszerny zbiór komentarzy i objaśnień do Miszny, razem z nią tworzący
Talmud. Gemara jest dziełem kilku pokoleń amoraitów. Oprócz rozwinięcia i uściśleń zagadnień teologicznych
oraz religijnego prawa, zawiera zapis dyskusji między mędrcami, a także wątki folklorystyczne, opis wierzeń i
ówczesnej wiedzy, wskazania moralne, przypowieści, itp.”. Tamże (hasło: Gemara, s. 96).
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w niej piękno. Izraelita przytacza Polakowi fragmenty z ksiąg żydowskich, przedstawia
swego pierwszego żydowskiego nauczyciela. Nieukrywanie przeciwności, z którymi musieli się zmagać młodzi Żydzi w szkołach (przełamywanie osądu na temat świata, zmiana
pozycji Żyda w nim; drwiny kolegów, osamotnienie, izolacja w klasie) oddają w pełni postać Izraelity w dziewiętnastowiecznym społeczeństwie. Niezależnie od wieku spotykały
go „przymówki i przyśpiewki do świniny”36. Szkoła chrześcijańska stanowiła – można
powiedzieć – przygotowanie dzieci do zajęcia podług wyznania miejsca w społeczeństwie („[…] poczołem uczyć się [w szkole – MP] więcej życia niż gramatyki […]”)37.
Żydowski lichwiarz – bankierem
Żydzi pełnili różne funkcje na ziemiach polskich. Nie brakowało wśród nich: krawców, szklarzy, tkaczy, stolarzy i szewców38. Obok nich istnieli Żydzi zajmujący się lichwą. Pożyczkami trudnili się – arendarze oraz profesjonalni – lichwiarze39. Ludzie tracili
całe majątki przez długi zaciągane u żydowskich lichwiarzy40. Działalność kredytowa
Żydów brała się „[…] z ograniczeń dotyczących handlu i rzemiosła żydowskiego, a także ustawodawstwa kościelnego, zakazującego chrześcijanom czerpanie zysku z udzielanych pożyczek”41. Żydów także ograniczało prawo42. Wszelako znajdowali oni możliwości omijania zakazu brania odsetek od pożyczanych ludziom pieniędzy43. Druga połowa
dziewiętnastego wieku przyniosła przeistoczenie się żydowskich lichwiarzy w prawnie
działających bankierów: „W istocie – pisze Kraszewski – Dawid ojciec od bardzo dawna
zajmował się wypożyczaniem pieniędzy, tym, co dawniej lichwą zwano, dopóki ekonomia polityczna nie wytłumaczyła, że korzystanie z cudzego nieszczęścia jest zupełnie
prawnym i prawym, wysokość procentu polubowną umową, a więc godziwą zawsze”44.
Procent od pożyczanej kwoty nie był regulowany żadnymi przepisami („polubowna umowa”)45. Decydował o tym – jak dawniej – pożyczkodawca. Żydowski bankier zastąpił –
można powiedzieć – dawnego lichwiarza. Powstał bowiem z ich działalności. Żydowski
36
37
38
39

40
41
42

43
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J. I. Kraszewski, dz. cyt., s. 80.
Tamże, s. 133.
Szerzej o rzemieślniczych zawodach Żydów: M. Fuks, dz. cyt., s. 190-192; E. Banasiewicz-Ossowska, dz., cyt., s. 157-200.
Wprowadzenie podziału na arendarzy-lichwiarzy oraz profesjonalnych lichwiarzy ma na celu podkreślenie
różnicy między Żydami oferującymi pożyczki ludziom. Otóż typowy lichwiarz zajmuje się wyłącznie dawaniem
chrześcijanom na wysoki procent pieniędzy. Natomiast udzielanie pożyczek przez żydowskiego arendarza stanowi
dla niego dodatkową pracę. Tudzież – zarobek.
Zob. E. Banasiewicz-Ossowska, dz. cyt., s. 126.
A. Cała, H. Węgrzynek, G. Zalewska, dz. cyt., s. 184 (hasło: Lichwa).
Żydzi nie mogli pożyczać pieniędzy – na procent – swoim współbraciom. Zob. J. Ossowski, Społeczne instytucje
oszczędności i kredytu w Polsce do 1939 roku. Słownik historyczny, Spółdzielczy Instytut Naukowy, Sopot 2017, s. 49.
Izraelici zdołali ominąć – zauważa Ossowski – przepisy biblijne zakazujące pobieranie lichwy od swych współbraci
(innych Żydów). Odsetki należały się lichwiarzom, wówczas gdy: „wierzyciel ma udział w zysku i w stracie, a
ponadto jeśli wynagradza dłużnika za trud włożony w przedsięwzięcie, na które zostały pożyczone pieniądze.
Wynagrodzenie to »za fatygę« może być minimalne, wystarczy, aby wierzyciel, wręczając dłużnikowi pożyczkę,
dodał mu np. 1 grosz na spółkę i wypowiedział formułę: »Daj nam, Boże, dobre interesy«, a uzasadnione stają się
prawa wierzyciela odnośnie procentów od pożyczonego kapitału. można było umówić się w ten sposób, ze wierzyciel otrzymuje z przyszłego zysku maksymalnie 10%, reszta należy do dłużnika. W tym wypadku wierzyciel
powinien jednak ustalić limit strat, jakie bierze ewentualnie na swój rachunek. dłużnik, który twierdzi, że stracił
na tym przedsięwzięciu, winien to udowodnić przysięgą. umowa co do zysków i strat winna być sporządzona na
piśmie. Ten rodzaj wykładni stosowano już od XVI w. w operacjach finansowych”. Tamże, s. 49.
J. I. Kraszewski, dz. cyt., s. 205.
Tamże.
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bankier stanowi rozwinięcie działalności kredytowych oferowanych przez tradycyjnych
lichwiarzy. Pojawienie się bankiera na ziemiach polskich nie oznaczało zlikwidowania
zwykłego zawodu lichwiarza. Bankier to jego doskonalsza – bardziej cywilizowana – forma. O ile lichwiarza nie ograniczały procedury udzielania ludziom pożyczek, to bankiera
obowiązywały przepisy. Mógł on swobodnie pobierać odsetki od klienta, nie patrząc na
żydowskie prawo zakazujące lichwy. Bankier dysponował środkami finansowymi takimi
samymi – o ile nie wyższymi – jak lichwiarz. Gromadził majątek. W odróżnieniu od
lichwiarzy zajmował się nie tylko udzielaniem pożyczek, ale także innymi transakcjami przynoszącymi mu dochód46. Bankier obraca ludzkimi pieniędzmi na ogromną skalę.
Może popełnić błąd, czego konsekwencją stałoby się bankructwo prowadzonego przez
niego banku47. Potencjalne bankructwo banku przyniosłoby także finansowy upadek
osób trzymających w nim swe pieniądze. Arendarza, lichwiarza i bankiera łączy ze sobą
zdolność operowania pieniędzmi. Pierwsi dwaj (arendarz i lichwiarz) nie dawali zysków
klientom. Pożyczali im jedynie na wysoki procent pieniądze. Nie można było przy nim
się wzbogacić. Inaczej dzieje się w przypadku bankiera, u którego można było ulokować
pieniądze i mieć z tego jakichś zysk.
Dawid Seebach (ojciec) nie jest w ścisłym słowa znaczeniu bankierem. Co prawda,
udziela pożyczek chrześcijanom, lecz zarobek od kwoty za nową „ekonomią polityczną”48 przestał być nazywany przez Żydów oświeconych lichwą. To zwykły zysk uzyskany
obrotem kapitału. Daje się go ludziom, by mógł wrócić powiększony do właściciela.
Seebach przedstawia nowy – dziewiętnastowieczny – typ lichwiarza. Pożycza on pieniądze – co prawda – na wysokie procenty, lecz nie przypomina wyglądem, zachowaniem, a przede wszystkim pozycją zajmowaną w ówczesnym społeczeństwie dawnego
lichwiarza. Zdecydowanie bliżej zdaje się mu być do żydowskiego bankiera. Tych nie
brakowało w Warszawie. Należało do nich aż dwadzieścia banków49. Nie zajmowali się
oni wyłącznie pożyczaniem ludziom pieniędzy50. Dziewiętnastowieczny bankier – Jan
Bogumił (Gotlieb) Bloch – nie tylko był doskonałym finansistą, bo także „[…] budowniczym kolei w Królestwie i w Rosji”51. Prowadzenie banków stanowiło bowiem jedno z
kilkunastu transakcji prowadzonych przez bankiera52. Wszelako wszystkie były związane

46
47

48
49
50
51
52

Zob. M. Fuks, Żydzi w Polsce. Dawniej i dziś, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2000, s. 23.
Nie tylko zła decyzja dyrektora może być przyczyną bankructwa banku, ale także nierozważne rozporządzanie
ludzkimi pieniędzmi. Kraszewski w Macosze ukazuje upadek banku Teppera, którego przyczyną było nadmierne
życie w zbytku jego właściciela („[…] ekwipaże jego i ich, i pani, i tych pań, które były w przyjaźni ze starym i
z młodym, za najświetniejsze w Warszawie, ich stajnie za najpiękniejsze, ich obiady za najwytworniejsze uznane
były”), nieosobiste nadzorowanie banku („W biurze sam Tepper nie pokazywał się prawie nigdy, synowie nogą w
nim nie postali”) oraz przyjmowanie do pracy nieodpowiedniej kadry („Pieniądze sypały się i wysypywały przy
odgłosie radosnych uśmiechów i oklaskach publiczności, rachunki prowadziły się od niechcenia, a biuraliści Teppera byli ludzie z gustem i wykształceniem. Nikt tak nie tańcował menueta i kadryla jak oni. I nie byli to starzy
nudziarze, drobnostkowi w rozpatrywaniu bagatelnych rzeczy, lecz ludzie bardzo przyzwoici, salonowi, po przyjacielsku zajmujący się pieniędzmi publiczności”). Cytaty: J.I. Kraszewski, Macocha. Powieść z podań XVIII wieku,
posł. S. Sierotwiński, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1961, s. 447.
J. I. Kraszewski, Żyd…, s. 205.
Zob. M. Fuks, Żydzi w Polsce…, s. 23.
Tamże.
Tamże, s. 25.
Tamże, s. 23-27.
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z obracaniem dużych pieniędzy53. Zakładano banki i cukrownie (Samuel Eleazar Kronenberg), inwestowano w budowę kolei (Jan Bogumił Bloch), organizowano przemysł
drzewny (Jan Bogumił Bloch), reorganizowano Bank Polski (Jan Bogumił Bloch, Leopold Kronenberg, Adolf Kurtz)54.
Bohater Kraszewskiego nie ma dobrego zdania o bankierach. Nie powierzyłby im dużego kapitału: „Dać bankierom naszym? – mówi do syna – zapłacą cztery i jeszcze w
nocy spać nie będę, żeby z nich który nie zbankrutował”55. Oddanie pieniędzy bankierom
jest nieopłacalne („zapłacą cztery”56). Zdecydowanie większy dochód przynosi Żydowi
udzielanie pożyczek ludziom („dwadzieścia i trzydzieści”57). Najpewniejszą inwestycją
– zdaniem starszego bohatera – jest lokowanie pieniędzy w ziemię („Ziemia […] najlepsza hipoteka”)58. Z opinią ojca nie zgadza się jednak syn – Dawid, który uważa lokatę w
ziemię za bardzo chwiejną („[…] czy to u nas nie może się tak trafić, że rząd zechce kupić
chłopa, a przedać pana? czy to on będzie ceremonie robił?”)59. Ojciec przyznaje rację
rozumowaniu syna: „To jest – mówi mu – bardzo rozumne i bardzo głębokie polityczne
słówko, to, co ty teraz powiedziałeś […] złote słowo!”60. Dyskusja Seebachów na temat
obrotu kapitału (potencjalnych inwestycji; lokowanie kapitału) pokazuje kilka istotnych
rzeczy. Po pierwsze: umysł matematyczny Żydów. Po drugie: pilne strzeżenie pieniędzy.
Po trzecie: niepochopne działanie. Po czwarte: dobre rozpatrzenie rynku finansowego.
Żydowskie umiłowanie pieniądza nie pochodzi z chciwości narodu. Izraelici „musieli
[…] przywiązać się do grosza, bo grosz był jedynym wiernym ich opiekunem i obrońcą”61.
Dzięki niemu kupowano: „sprawiedliwość, powolność, względy, łaski, poważanie”62.
Pieniądzem okupywał się żydowski uczeń w chrześcijańskiej szkole. Poważano Żyda,
gdy potrzebowano od niego pieniędzy („Kiedy bieda to do Żyda”)63. Wówczas szukano
lichwiarza w mieście. Niemożność spłacenia długu w terminie powodowała pewną uniżoność chrześcijanina wobec niego („powolność”)64. Posiadanie pieniędzy umożliwiało
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55
56
57
58
59
60
61
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63
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Tamże. Samuel Eleazar Kronenberg pomagał Żydom podczas kryzysu gospodarczego w roku 1857. Pożyczał
wówczas im pieniądze na dogodnych warunkach. Nie wszyscy zatem Żydzi koncentrowali się na zdobyciu jak
największych pieniędzy. Pomagali bliźnim. Oczywiście, nie wyzyskując nadto współbraci. Tamże, s. 25.
Tamże, s. 23-27.
J.I. Kraszewski, Żyd…, s. 209.
Tamże.
Tamże, s. 208.
Tamże, s. 209.
Tamże.
Tamże.
Tamże, s. 52.
Tamże.
Postać Żyda występuje bardzo często w przysłowiach. Oto niektóre z nich: „Bez jednego Żyda jarmark się obejdzie”; „Boi się jak Żyd świeconej wody”; „Brodaty jak Żyd”; „Brzydzi się jak Żyd słoniną”; „Chciwy jak Żyd”;
„Co Żyd, to arendarz”; „Co Żyd, to lichwiarz”; „Gdy diabeł nie może, Żyd mu dopomoże”; „Jednymi drzwiami
Żyda wypchnąć, to drugimi wlezie”; „Kiedy bieda przyciśnie i Żyd bratem bywa”; „Kiwa się jak Żyd nad pacierzem”; „Ma Żyda w kieszeni”; Twardy jak Żyd do interesu”; „Wilk i Żyd nigdy nie syt”; „Żyd zawsze Żydem”;
„Żyda tylko diabeł oszuka”. Wszystkie przysłowia oraz zwroty przysłowiowe pochodzą z Nowej księgi przysłów i
wyrażeń przysłowiowych polskich, pod red. J. Krzyżanowskiego, t. 3, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
1972 (hasło: Żyd, s. 977-991).
J. I. Kraszewski, Żyd…, s. 52.
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Żydom zachowanie tradycyjnego odzienia65. Pieniądze – w chwili ich braku – czyniły z
Izraelity człowieka pożądanego. Nie utyskiwano wówczas na gromadzenie przez nich
majątków, lecz cieszono się z perspektywy wzięcia od nich na procent pieniędzy. Szlachta dostrzegała mądrość i znaczenie społeczne Izraelitów: „[…] wszystko – narzeka jeden
z bohaterów – powoli przechodzi w ręce żydowskie. Trzymają już giełdę i panują na niej,
a giełda rządzi światem, rządzi nawet rządami, które bez niej nie dostaną pożyczki, a bez
pożyczki wojny i pokoju nie mają; rządzą opinią przez prasę, której najcelniejsze organa
mają w swym ręku”66. Żydzi z arendarzy stali się niejako władcami kilkunastu istotnych
dziedzin gospodarczych.
Nastąpiła zmiana pozycji Żyda nie tylko na ziemiach polskich, ale całym świecie:
„Niedawno jeszcze paria, dziś jest bezimienną władzą, trzęsącą całym światem, buduje i
obala trony… włada rządami, stanowi prawa… rozkazuje niewidomy i… nie wiem sam,
do czego zmierza, dokąd idzie…”67. Pieniądze stanowiły środek do uzyskania znaczenia
w społeczeństwach europejskich. Umożliwiły Izraelitom wejść do miejsc niegdyś im zakazanych przez chrześcijan. Żyd stał się – można powiedzieć – osobą niezbędną do prowadzenia nawet polityki międzynarodowej. Na wojnę bądź pokój potrzebne były władcom pieniądze. Te mogli otrzymać od Żydów. Wpływ na historię pozwala Hamonowi
nazwać Żydów „bezimienną władzą […] władającą rządami, stanowiącą prawa […]”68.
Żydzi nie czynią wszystkiego rozważnie. Bohater mówi o straceniu przez nich poczucia
tożsamości („niewidomy”)69. Ludzie nie chcą także uznać wpływu Żydów na podejmowane – przez siebie – różnorakie decyzje („bezimienna”)70.
Choć Żydzi zdobyli pozycję społeczną, to utracili część siebie. Odeszli od religii. Stali się narzędziami stworzonymi przez chrześcijan: „Wyższe społeczeństwo ukształcone
europejsko-izraelskie składa się przeważnie z Żydów, którzy imieniem są już tylko nimi
[…]. Przy największej ogładzie, nauce, świetle pozornym, społeczność ta jest jak lód
zimna i martwa. Zapiera się ona tradycji wszelkich, nie ma przeszłości, wstyd jej tego
żydostwa […]. Można sobie wyobrazić, czym jest człowiek w takiej społeczności dla
drugiego człowieka? – tylko narzędziem”71. Mając bowiem własną wolę i przeszłość,
Żydzi przeistoczyli się w ludzi pustych wewnętrznie. Działaniem ich (życiem, decyzjami) kieruje żądza wzbogacenia się i wybicia ponad tłum chrześcijan. Taki stan rzeczy nie
podoba się Hamonowi, który odczuwa dumę z bycia Żydem. Bohater przedstawia własną
osobą nowy typ Żyda – wiernego tradycji a jednocześnie oświeconego72.
65
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Izraelitów – zauważa Agnieszka Jagodzińska – noszących odzienie żydowskie w okresie przejściowym (1 lipca 1846 – 1 stycznia 1850) obowiązywała roczna opłata. Ukazy carskie (1845 rok) zobligowały Izraelitów do
porzucenia tradycyjnych strojów żydowskich. Osoby, które nie zastosowały się od razu do wprowadzenia przepisów w życie płaciły – w zależności od wykonywanego zawodu – od trzech do pięćdziesięciu rubli. Zob. A.
Jagodzińska, Pomiędzy. Akulturacja Żydów Warszawy w drugiej połowie XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 87.
J. I. Kraszewski, Żyd…, s. 377.
Tamże, s. 44.
Tamże.
Tamże.
Tamże.
Tamże, s. 146.
„Ja przez moje wychowanie żydowskie naprzód, potem europejskie i ludzkie stałem się innym, nowym czymś
dla siebie i nowym dla moich współbraci; jestem Żydem szanującym tradycje, a nie przesądnym, w głębi serca zachowałem uczucie i wiarę jako najdroższy skarb, ale nie odpychając światła rozumu i prawa postępu, nie
wyłączając się z ogółu ludzkości. Godzi się to we mnie i daje mi spokój duszy zupełny”. Tamże, s. 147.
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Zakończenie
Kraszewski w Żydzie przedstawia kilka narodów. Obok Polaków umieszcza: Żydów,
Rosjan, Cyganów, Włochów i Duńczyków. Mimochodem pojawiają się w biografiach bohaterów także Anglicy, Francuzi czy Niemcy. Taka mozaika narodowa pozwala pisarzowi
oddać – w mniejszym bądź większym stopniu – specyfikę każdego narodu. Niektóre z
nich nie należą do gościnnych i otwartych na Polaków narodów (Anglicy, Włosi, Francuzi, Niemcy). Zbliżenie się do siebie ludzi różnych narodowości musi się odbyć pod działaniem impulsu – widoku osłabionego człowieka. Działanie bodźca zbliżającego narody
do siebie nie jest jednak długotrwałe. Szybko przechodzi. Wówczas ujawnia się naród
bliski pod wieloma względami do polskiego – Żydzi. Oba narody łączą relacje społeczno-gospodarskie jeszcze z czasów średniowiecznych. Tak dawna zależność Polaka od Żyda
mogłaby sugerować doskonałe poznanie się między tymi dwoma narodami. Nie jest tak
jednak. Polak nie zna życia i kultury Izraelitów. Są one mu obce. Pisarz posługuje się
niewiedzą Polaka na temat trudności, z którymi musieli się zmagać w życiu Żydzi oraz
podróżą odbytą przez Hamona do zaprezentowania dawnej i obecnej pozycji Izraelitów
na ziemiach polskich czy szerzej – świecie.
Streszczenie:
Niniejszy tekst naukowy poświęcony jest problematyce żydowskiego ucznia uczęszczającego do chrześcijańskiej szkoły w drugiej połowie dziewiętnastego wieku oraz
przeistoczenia się dawnego lichwiarza w nowoczesnego bankiera. Owe badanie przeprowadzono na podstawie Żyda Kraszewskiego. Ponadto zarysowano w artykule przepisy
wymuszające na Żydach posyłanie dzieci do chrześcijańskich placówek oświatowych.
Bolesławita ukazał – można powiedzieć – dramat żydowskiego dziecka rozgrywany w
murach katolickiej szkoły. Sprawcami dramatu byli zarówno chrześcijańscy uczniowie,
jak i nauczyciele. Dziecku towarzyszyły – w początkowym okresie nauki – na lekcjach
wyzwiska, a następnie osamotnienie w klasie. Poza tym Bolesławita w Żydzie wyjaśnił
przyczyny gromadzenia i umiłowania przez Izraelitów pieniędzy.
Summary:
Jewish child in a Christian school and a Jewish usurer turned banker. A Jew. A contemporary imagery by J. I. Kraszewski
This scientific paper is devoted to the presentation of two major issues: a Jewish child
attending a Christian school during the second half of the 19th century, as well as a former
Jewish usurer turned banked. The examination is based mainly on the A Jew book by
Kraszewski. Furthermore, legal provisions forcing Jews to send their children to Christian educational units are touched upon. The author, known as Bolesławita, presents – as
one can assume – the trauma experienced by a Jewish child attending a Christina school
against its will. The individuals responsible for negative education-oriented experiences
were both Christian students and tutors. As the author states, the child is at first abused
verbally and then alienated. What is more, in his book, Bolesławita explained reasons
behind Jews’ interest in collecting and possessing money.
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Dzieci i zegarki nie można stale nakręcać, trzeba im dać
też czas do chodzenia.
Jean Paul Sante
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FUNKCJONOWANIE PSYCHOSPOŁECZNE I
POCZUCIE JAKOŚCI ŻYCIA WYCHOWANKÓW W
PLACÓWCE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO

mgr Joanna Kata- Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie

Pedagog. Doktorantka na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
Zainteresowania naukowe koncentruje wokół różnych aspektów wychowania dziecka w rodzinie, teorii wychowania i uwarunkowań poczucia jakości życia młodzieży w placówkach opiekuńczo- wycho-wawczych.

Wybrane pojęcia jakości życia w literaturze przedmiotu
Pojęcie „jakości życia” zostało wprowadzone do terminologii naukowej w latach 60,
natomiast problemy z nimi towarzyszą człowiekowi od dawna1. „Jakość życia” jest pojęciem otwartym i trudnym do sprecyzowania, jednak bardzo potrzebnym w praktyce naukowej i życiowej. W wielu wyobrażeniach jakość życia często występuje w związku z
pojęciem dobrobytu obejmującym cały zakres życia- od jego warunków materialnych- pokoju, środków finansowych, aż po sferę higieny. Traktowanie jakości życia w kategoriach
wartości materialnych jako celu samego w sobie, stanowi zawężenie ludzkiej egzystencji do konsumpcji. Jakość życia nie odnosi się jedynie do stopnia zaspokojenia potrzeb
materialnych. Zdaniem naukowców, że zachowanie i życie ludzkie należy rozpatrywać
holistycznie, powoduje powiększenie obszaru poszukiwań wyznaczników jakości życia.
Dlatego autorzy coraz częściej rozpatrują jakość życia z uwzględnieniem takich czynników jak: możliwości rozwoju człowieka, właściwości organizacji życia społecznego oraz
dopasowanie się do oczekiwań ludzi2. „Jakość życia” w psychologii klinicznej nie była
używana wprost, zaadaptowanie jej do tej nauki spowodowało powstanie sporów, czy jakość życia- może być uznawana jako cecha- a więc własność obiektu, rzeczy, procesu,
czy jest to relacja cech, np. typu: dobry, użyteczny. Ponadto kolejny spór dotyczył różnicy
między jakością w sensie opisowym, a jakością w sensie wartościującym- normatywnym
wyznaczanym przez określoną cechę3. Wśród możliwych sposób konceptualizacji i operacjonalizacji kategorii „jakości życia” można wyróżnić dwa główne nurty badań i dyskusji.
Pierwszy związany jest z rozróżnianiem jakości życia w sensie obiektywnym, drugi wynika z różnic w systemach wartości, postaw etycznych i realizowanych koncepcji rozwoju4.
1
2

3

166

4

A. Peccei, Przyszłość jest w naszych rękach, tłum. I. Wojnar, Wyd. PWN, Warszawa 1987, s. 68.
S. Kowalik, Jakość życia psychologicznego, [w:] D. Derbis (red.) Jakość rozwoju a jakość życia, Wyd. WSP, Częstochowa 2000, s. 21.
A. Bańka, Jakość życia w psychologicznych koncepcjach człowieka i pracy, [w:] A. Bańka, R. Derbis (red.) Psychologiczne i pedagogiczne wymiary jakości życia, Wyd. Gemini, Poznań- Częstochowa 1994, s. 20.
A. Wachowiak, Jak żyć, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 2001, s. 32.
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Wiele aspektów życia decyduje o jego jakości. A. Siciński oraz I. Strzelecki za aspekt
obiektywny przyjmują rozwijanie możliwości człowieka. W rozumieniu autorów tym
wyższa jakość życia, im bardziej możliwości są bardziej rozwinięte. Wysoka jakość życia
występuje wówczas, gdy zapewniona jest harmonia rozwoju jednostkowego i ogólnospołecznego. W aspekcie subiektywnym, tym wyższa jakość życia, im większe jest zadowolenie życiowe i wyższy stopień samorealizacji5. M. Wallden prezentuje ujęcie jakości życia, które jest wyznaczane przez możliwości realizacji potrzeb i dążeń. Na poziomie grup
społecznych jakość życia jest traktowana w kategorii celów i wartości. Natomiast jakość
życia człowieka określana jest przez warunki, na które składają się fizyczne i kulturowe,
posiadane środki i społeczna szansa zaspokojenia potrzeb oraz dążeń6.
Funkcjonowanie psychospołeczne wychowanków
Wśród przemyskich szkół, kształcących młodzież, znaczące miejsce zajmuje Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 3- placówka od ponad pół wieku- specjalizuje
się w kształceniu młodzieży niepełnosprawnej, realizując w ten sposób obok celów dydaktycznych oraz wychowawczych szeroko pojęty proces rewalidacji. Lata 1948 i 1949
przyniosły rozwój działalności Ośrodka opieki społecznej i otrzymał następujące nazwy:
Dom Szkolenia i Pracy, Dom Opiekuńczo- Wychowawczy dla Dziewcząt. Poważnym
wydarzeniem w życiu Ośrodka było przekształcenie 01.01.2000 r., Zakładu Rehabilitacji
Zawodowej Inwalidów w Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy. Ponadto w Ośrodku zaczął funkcjonować Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i
Młodzieży Niepełnosprawnej. Obecnie Ośrodka kształci młodzież niepełnosprawną w
wieku 15-24 lata. Wychowankowie korzystają na zasadzie porozumienia z Zakładem
Opieki Zdrowotnej z rehabilitacji zabiegowej, kinezyterapii, masażu, elektrolecznictwa
i hydroterapii. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 3, którego początki pod
różnymi nazwami sięgają 1948 roku jest placówką bogatą w wieloletnie doświadczenia,
ponadto są otwarci na zdobycie współczesnej dydaktyki oraz życzliwą i serdeczną atmosferą dla młodzieży niepełnosprawnej7.
W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym znajduje się basen rehabilitacyjny na którym
odbywają się; pływanie i ćwiczenia w wodzie i korekcja wad postaw, znajduje się sala
do gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej, w której odbywają się: ćwiczenia ogólnorozwojowe i ćwiczenia specjalne korygujące określoną wadę. Ponadto w Ośrodku znajdują
się sale do kinezyterapii i sala do integracji sensorycznej8.
Poniżej zostaną zaprezentowane wywiady z wychowawcami Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego nr 3. Autorka niniejszego artykułu przeprowadziła wywiady
z Panią mgr Izabelą Chalicką i Panią mgr Aliną Buczek - wieloletnimi pracownikami
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3.
Na postawione pytania odpowiadała Pani mgr Izabela Chalicka. Ukończyła studia
wyższe magisterskie o specjalności Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza. Ponadto
Pani Magister ukończyła następującego kursy; Kurs kwalifikacyjny „Sztuka”, Kurs kwa5

6
7
8

A. Siciński, I. Strzelecki, Styl życia a jakość życia, [w:] A. Siciński (red.) Styl życia. Koncepcje i propozycje, Wyd.
PWN, Warszawa 1976, s. 256.
L. Rabenda- Bajkowska, Jakość życia w koncepcjach teoretycznych i w badaniach. „Studia Socjologiczne”, nr 3, 1979, s. 139.

https://sosw3.edu.pl/historia-osrodka (data dostępu: 30.04.2018).
https://sosw3.edu.pl/rehabilitacja-ruchowa (data dostępu: 30.04.2018).
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lifikacyjny „Pedagogika lecznicza” (terapeutyczna), Kurs kwalifikacyjny „Oligofrenopedagogika”. W Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym pracuje od 19 lat, jest
nauczycielem dyplomowanym.
Joanna Kata (JK): Z jakimi głównie problemami wychowawczymi spotykają się
wychowawcy w Ośrodku?
Izabela Chalicka (ICh): W Ośrodku przebywa młodzież niepełnosprawna ruchowo
oraz z zaburzeniami o charakterze sprzężonym na poziomie edukacyjnym:
- gimnazjum
- zasadnicza szkoła zawodowa (cukiernik)
- liceum ogólnokształcące
- szkoła policealna ( do 24 roku życia)
Większość istniejących problemów wychowawczych wynika z problemów wieku
rozwojowego (grupa gimnazjalna) oraz ze schorzeń i upośledzenia młodzieży. Są to w
większości konflikty rówieśnicze, ucieczki ze szkoły, niechęć do nauki i odrabiania zadań
domowych i nieodpowiednie zachowanie młodzieży.
(JK): Czy wychowankowie chętnie wykonują powierzone im zadania. Czy raczej
sprzeciwiają się im i wyrażają niechęć do ich realizacji?
(ICh): Większość wychowanków chętnie wykonuje powierzone im zadania, część z
nich w związku ze swoim stanem psychofizycznym wymaga dodatkowych wzmocnień
pozytywnych motywujących do działania. W Ośrodku prowadzę zajęcia z arteterapii w
warsztacie artystyczno- terapeutycznym, gdzie głównym celem moich działań jest rozwój
aktywności młodzieży: motywowanie do działań, rozwój zainteresowań i zdolności młodzieży. Dużo czasu poświęcam na przygotowanie zajęć, które będą dla młodzieży atrakcyjne i ciekawe, takie które nauczą czegoś lub zainteresują na tyle, że wychowankowie
chętnie wezmą w nich udział.
(JK): Czy spotkała się Pani w swojej pracy wychowawczej z brakiem szacunku ze
strony wychowanków i jak to się objawia?
(ICh): Większość wychowanków odnosi się z szacunkiem do wychowawców, zdarzają
się jednak przypadki agresji słownej i wybuchów złości, wynikające ze schorzeń młodzieży i zaburzeń rozwojowych.
(JK): Jakie według Pani są najważniejsze potrzeby rozwojowe (społeczne, emocjonalne) wychowanków?
(ICh): Najważniejsze potrzeby rozwojowe młodzieży to: potrzeba akceptacji, bezpieczeństwa i przynależności, miłości, szacunku.
(JK): Jeśli chodzi o psychofizyczne możliwości wychowanków w jaki sposób Pani
je rozpoznaje?
(ICh): Pierwszy kontakt z młodzieżą rozpoczyna się rozmową i wywiadem z rodzicami
lub prawnym opiekunem. Następnie dokonuje się analizy orzeczeń Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, dokumentacji medycznej i prowadzi się obserwację wychowanka.
(JK): Które z Pani działań na zajęciach wynikały z możliwości wcześniejszego
rozpoznania potrzeb i możliwości wychowanków?
(ICh): Praca z tego typu młodzieżą wymaga szczegółowego rozpoznania stanów psychofizycznych młodzieży, dzięki czemu można indywidualizować pracę, dobierać metody i formy pracy do możliwości młodzieży. Każdy wychowanek jest inny, ma inne
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cechy charakteru, osobowości, ma inne potrzeby, możliwości i zainteresowania. W pracy
wychowawczej biorę pod uwagę:
Indywidualizowanie rozwoju fizycznego, terapii, uzdolnień, przebiegu rozwoju psychicznego.
Każdy wychowanek ma własną niepowtarzalną historię życia stąd odtwarzając jego
przeszłość należy diagnozować stan obecny
Określić typ pracy układu nerwowego (dzieci nadpobudliwe, zahamowane)
Zbadać, określić:
- punkty urazowe (to co drażni, boli)
- punkty, których się wstydzi
- cechy, które mogą stanowić siłę napędową
- wspomnienia, które chcę wykreślić ze swojego życia
Aby poznać jego:
- marzenia
- plany o przyszłym życiu
- stosunek do siebie: do choroby
- stosunek do otoczenia i rodziny
W trakcie prowadzonych zajęć szczególną uwagę zwracam na:
- indywidualizację pracy
- dostosowanie możliwości psychoruchowych do poziomu wydolności wysiłkowej
każdego z wychowanków
Podczas zajęć dążę do dobrego samopoczucia uczestników poprzez stosowanie wzmocnień pozytywnych, rozwijam poczucie własnej wartości i wrażliwości. Poczucie własnej
wartości u wychowanków jest bardzo często zaniżone, a jest ono regulatorem naszego życia, uruchamia lub blokuje różne mechanizmy adaptacyjne. To w jakim sposób oceniamy
wartość własnej osoby wyznacza kim jesteśmy w życiu i co osiągamy. Niska samoocena
oraz spadek własnej wartości powoduje z kolei zmniejszenie sił witalnych, bierną i pesymistyczną postawę do życia, wycofanie się, izolację co utrudnia przystosowanie się do
nowego środowiska rówieśniczego. Biorąc pod uwagę wcześniejsze rozpoznanie potrzeb,
możliwości wychowanków realizuję z młodzieżą program pt. „W krainie sztuki”. Sztuka
jest ważnym elementem procesu rewalidacyjnego, sprzyja ogólnemu rozwojowi, usprawnianiu funkcji psychicznych i fizycznych. Sztuka jest rodzajem komunikacji działającej za
pośrednictwem znaków, symboli, w których człowiek wyraża siebie w sposób indywidualny, spontaniczny. Niektóre stany wewnętrzne, emocje, przeżycia ciężko jest wyrazić słowami. To właśnie sztuka może stać się środkiem ekspresji emocjonalnej, pomóc spojrzeć
w głąb siebie. Aktywność twórcza osób niepełnosprawnych niesie za sobą ogromne walory rewalidacyjne. Daje radość, odwraca od zmartwień i niepowodzeń.
(JK): Czy dostrzega Pani w Ośrodku jakieś przypadki dyskryminacji wśród wychowanków, które dotyczą, np. pochodzenia, zamożności, inne (jakie)? Jeśli tak, to
jakie działania Pani podejmuje, które mają na celu zmianę tej sytuacji?
(ICh): W Ośrodku raczej nie spotyka się przypadków dyskryminacji wśród wychowanków. Staramy się wielokrotnie na apelach i spotkaniach grupowych rozmawiać i
uświadamiać młodzieży, że każdy z nich znalazł się tutaj, ponieważ jest w pewien sposób
poszkodowany przez los (niepełnosprawny), że każdy ma takie same prawa i obowiązki
oraz każdemu należy się szacunek. Wdrażamy również do niesienia sobie wzajemnej
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pomocy i opieki. Młodzież w naszym Ośrodku czuje się bardzo dobrze i bezpiecznie.
Wzajemnie sobie pomaga w różnorodnych czynnościach. Tylko kilka razy zdarzyły się
przypadki, kiedy wychowankowie ze starszych klas, dłużej przebywający w Ośrodku,
chcąc pokazać swoją wyższość i ważność próbowali wykorzystywać młodszych kolegów
do zadań fizycznych, typu: przynieść posiłek ze stołówki do sypialni, iść do sklepu po zakupy. Nie spotkałam się jednak z przypadkami dyskryminacji dotyczącymi pochodzenie,
zamożność. Zachowania młodzieży przytaczane powyżej nie były na tyle krzywdzące,
żeby w głębszy sposób interweniować. Rozmowa indywidualna, częste pogadanki i instruktażeto działania, które podejmuje się w celu zniwelowania zauważalnych zachowań.
(JK): Czy mogłaby Pani wymienić instytucje, jakie są odpowiedzialne za wspomaganie młodzieży, z którymi współpracuje Ośrodek?
(ICh): Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom,
Policji, Straż Miejska.
(JK): Jakie działania są prowadzone w ramach tej współpracy? Czy Pani zdaniem ta współpraca jest adekwatna do potrzeb wychowanków?
(ICh): Spotkania tematyczne dotyczące uzależnień, przepisów prawa, odpowiedzialności karnej, cywilnej, terapia pedagogiczna, udzielanie pomocy finansowej rodzinom
(MOPS, GOPS), dofinasowanie wyżywienia młodzieży. Współpraca jest adekwatna do
potrzeb młodzieży. Wspomniane instytucje wspierają nasze działania profilaktyczno- wychowawcze i finansowe.
(JK): Czy wychowankowie zgłaszają propozycje w zakresie zmian działań wychowawczych? Jeśli tak, czego one dotyczą?
(ICh): Jednym z założeń pracy wychowawczej jest rozwijanie samorządności wychowanków. W Internacie Ośrodka działa Młodzieżowa Rada Internatu, która pod kierunkiem wychowawcy spotyka się i podejmuje różnorodne inicjatywy. Bardzo rzadko są to
jednak propozycje w zakresie zmian działań wychowawczych. Propozycje młodzieży w
większości dotyczą regulaminu Internatu, praw wychowanka (np. możliwość późniejszego powrotu z miasta)
(JK): Czy w Ośrodku są organizowane konkursy? Jeśli tak, to jakie?
(ICh): W Ośrodku organizowanych jest wiele konkursów, między innymi: plastyczne,
językowe, informatyczne, historyczne, wiedzy o Kazimierzu Wielkim (patronie naszego
Ośrodka), kulinarne.
(JK): Czy wychowankowie współpracują ze sobą w realizacji takich form rozrywki?
(ICh): Wychowankowie lubią wyzwania, chętnie biorą udział w konkursach organizowanych w Ośrodku oraz chętnie ze sobą współpracują.
(JK): Czy istnieje współpraca wychowawcza z rodzicami wychowanków? Jeśli
tak, to jak ona wygląda?
(ICh): Pierwsze spotkanie z rodzicami odbywa się na początku roku szkolnego, kiedy
rodzice przywożą dzieci do (szkoły) Ośrodka (zazwyczaj jest to w I klasie). Przybliżam
rodzicom nasz Ośrodek, oprowadzam po nim, przedstawiam regulamin i zasady funkcjonowania. Przeprowadzam wywiad rodzinny (w szczególności dotyczący dziecka). W
trakcie roku szkolnego z rodzicami kontaktuje się telefonicznie lub osobiście na wezwania rodzica bądź w trakcie zebrań w roku szkolnym. Odległość zamieszkania utrudnia
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kontakty osobiste. Są one jednak na bieżąco realizowane poprzez kontakty telefoniczne.
Omawiam z rodzicami wyniki w nauce, frekwencję, zachowanie oraz problemy zdrowotne.
(JK): Jakie są relacje pomiędzy wychowankami a wychowawcami, czy mogą liczyć na Pani wsparcie?
(ICh): W Ośrodku pracuje już 17 lat i jest to moja pierwsza praca zawodowa po ukończeniu studiów. Pracując z młodzieżą niepełnosprawną ruchowo oraz niepełnosprawną
umysłowo (w stopniu lekkim). Zwracam uwagę na oddziaływania opiekuńczo- wychowawcze i terapeutyczne w celu wspomagania rozwoju psychospołecznego wychowanków. Kieruje się zasadą, że wychowanie to proces wspomagania młodego człowieka w
rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełnej dojrzałości fizycznej, psychicznej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania służy przygotowaniu człowieka do
samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, umiejętnej organizacji czasu wolnego, właściwych postaw, umiejętności rozwiązywania problemów. Wszystkie realizowane
przeze mnie zadania są zwrócone w stronę wychowanków i podporządkowane jednemu
celowi, trosce o jego wszechstronny rozwój ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb
osób niepełnosprawnych. Praca w Ośrodku wymaga cierpliwości i odpowiedniego podejścia do młodzieży, musi uwzględniać wydolność wysiłkową młodzieży, możliwości
intelektualne, percepcyjne i ruchowe. Pod tym kątem organizowane są wszelkie działania dydaktyczne i wychowawcze. Relacje pomiędzy wychowankami a wychowawcami
muszą być prawdziwe i autentyczne. Musi cechować je cierpliwość i wyrozumiałośćco jest ważną cechą osobowości pedagoga specjalnego. Cierpliwość jest nieodzowna
wówczas, kiedy pedagog długo oczekuje na efekty swojej pracy wychowawczej, musi
być wyrozumiały wobec specyficznych, często niepożądanych zachowań uczniów niepełnosprawnych. Zawód jaki wykonuje jest moim powołaniem, a wszystko, co robię jest
autentyczne i (zawsze) z myślą o młodych ludziach. Wychowankowie zawsze mogą liczyć na moje wsparcie, poświęcenie i oddanie. Lubię młodzież, potrafię wczuć się w ich
sytuację i zrozumieć ich potrzeby. Praca jaką wykonuje rozwinęła również moje zainteresowanie i pasje. Po tylu latach pracy z młodzieżą stałam się wychowawcą dojrzalszym
i bogatszym w nowe doświadczenia.
Na postawione pytania odpowiedziała Pani mgr Alina Buczek. Ukończyła studia wyższe magisterskie o specjalności Pedagogika opiekuńczo- wychowawczaw Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Ponadto Pani Magister ukończyła następujące kursy; Kurs
kwalifikacyjny „Pedagogika lecznicza” (terapeutyczna), Kurs kwalifikacyjny „Oligofrenopedagogika”. W Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym pracuje od 33 lat,
jest nauczycielem dyplomowanym.
(JK): Z jakimi głównie problemami wychowawczymi spotykają się wychowawcy
w Ośrodku?
Alina Buczek (AB): Głównymi problemami z jakimi spotykam się w pracy wychowawczej z osobami niepełnosprawnymi ruchowo są; zaburzenia emocjonalne, zaburzenia samooceny i interakcji, braki edukacyjne oraz kultury zachowania. Zaburzenia
emocjonalne wychowanka niepełnosprawnego ruchowo (labilność emocjonalna) wynika
z złożoności etiologicznej i posiada bardzo szeroki zakres. Pojawia się w formie impulsywności, stanów niepokoju, braku kontroli nad sobą, nie radzenia sobie w sytuacjach
trudnych. Zdarzają się przypadki zachowań agresywnych w połączeniu z agresją słowną.
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Samoocena jako jedna z form świadomości samego siebie kształtuje się przez całe. Świadomość wychowanka niepełnosprawno ruchowo, dotycząca posiadanych właściwości i
możliwości jest często nieadekwatna z rzeczywistością. Wytyczone cele i podejmowane działania często przewyższają możliwości jednostki, którego wynik zależy od jego
umiejętności, zdolności i możliwości fizycznych. Rzadziej zdarzają się przypadki wychowanka niepełnosprawnego z wysokim potencjałem psychofizycznym w stosunku do
niskiego obrazu samego siebie. Zaburzenia emocjonalne i nieadekwatna samoocena ma
przełożenie na zachowania interpersonalne w grupie rówieśniczej, a także w kontaktach
z osobami dorosłymi. W przypadku relacji z osobami spoza Ośrodka ma charakter bierny,
oczekujący. Wiele uwagi i czasu w pracy opiekuńczo-wychowawczej poświęca się na
wyrównywanie braków edukacyjnych oraz na kształtowanie i utrwalanie podstawowych
norm współpracy, komunikacji i kultury osobistej. Praca w tym zakresie dotyczy wąskiej
grupy wychowanków. Pomocy w wyrównywaniu braków edukacyjnych i w przygotowaniu się do zajęć lekcyjnych wymagają szczególnie wychowankowie gimnazjum.
(JK): Czy wychowankowie chętnie wykonują powierzone im zadania. Czy raczej
sprzeciwiają się im i wyrażają niechęć do ich realizacji?
(AB): Wychowankowie wykonują powierzone zadania (drobne), które nie wymagają
od nich większego zaangażowania i wysiłku. Ogólnie nie są chętni do podejmowania
dodatkowych czynności, które wynikają poza obowiązek szkolny i mieszkania Internatu.
Sami też nie wykazują inicjatywni ani kreatywności wyjątkiem mogą być sytuacje w
których działanie przynosi osobiste korzyści.
(JK): Czy spotkała się Pani w swoje pracy wychowawczej z brakiem szacunku ze
strony wychowanków i jak to się objawia?
(AB): Wychowankowie Ośrodka z szacunkiem odnoszą się do wychowawców i pracowników obsługi. Zdarzają się jednostkowe przypadki zachowań agresywnych w stosunku do wychowawcy. Agresja ta ma charakter werbalny.
(JK): Jakie według Pani są najważniejsze potrzeby rozwojowe, społeczne, emocjonalne wychowanków?
(AB):Poczucie bezpieczeństwa,
budowanie optymistycznego światopoglądu,
budowanie właściwej samooceny,
rozwój możliwości intelektualnych, kształtowanie lub rozwijanie pozytywnych zainteresowań poznawczych dostosowanych do możliwości psychoruchowych i wydolności
wysiłkowej wychowanków niepełnosprawnego ruchowo,
kształtowanie umiejętności dostosowania się i akceptacji tego, czego w tym momencie
zmienić- nie mogę
integracja z osobami sprawnymi (umiejętność nawiązywania kontaktów)
(JK): Jeśli chodzi o psychofizyczne możliwości wychowanków w jaki sposób Pani
je rozpoznaje?
(AB): Podstawowym dokumentem diagnostycznym jest:
orzeczenie z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
dokumentacja medyczna
dokumentacji opinii psychologicznej
rozmowa z rodzicami
konsultacja z psychologiem i pedagogiem Ośrodka
obserwacja
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(JK): Które z Pani działań na zajęciach wynikały z możliwości wcześniejszego
rozpoznania potrzeb i możliwości wychowanka?
(AB): Z chwilą przyjęcia do Ośrodka nowego wychowanka, podstawową czynnością
wychowawcy jest wnikliwa analiza dokumentacji. Stała obserwacja wychowanka pozwala określić i dokonać optymalnego doboru oddziaływań wychowawczo- terapeutycznych, uwzględniając możliwości psychofizyczne wychowanka, tj. tryb i tempo pracy,
wydolność wysiłkową. Stan emocjonalny wychowanka decyduje, czy podejmowane są
oddziaływania relaksująco- odciążające, edukacyjne czy dyscyplinujące.
(JK): Czy mogłaby Pani wymienić instytucje, jakie są odpowiedzialne za wspomaganie młodzieży, z którymi współpracuje Ośrodek?
(AB): Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom
Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodek- „Kompas”
Towarzystwo Walki z Kalectwem
Komenda Miejsca Policji
Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Fundacja „Kulczyk”
Lokalne Instytucje Kulturalno- Oświatowe
(JK): Jakie działania są prowadzone w ramach tej współpracy? Czy Pani zdaniem ta
współpraca jest adekwatna do potrzeb wychowanków?
(AB): Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznejdofinansowania lub finansowania posiłków wychowanków Ośrodka
Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom, Komenda Policji- działania profilaktyczno- edukacyjne
Stowarzyszenie „Kompas”- nieodpłatne zajęcia relaksacyjno- rehabilitacyjne na basenie
Ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych miasta Przemyśla i okolic
- Zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć
- Fundacja nagród i stypendiów- konkursy dla wychowanków Ośrodka
- Pomoc rzeczowa dla wychowanka
Fundacja „Kulczyk”- w ramach akcji „Żółty talerzyk” każdy wychowanek Ośrodka w
dniach nauki szkolnej otrzymuje drugie śniadanie. Jest to „zdrowa bułka”
Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu- dwa razy w roku szkolnym organizuje
wychowankom Internatu, tzw. „pikniki”. Pikniki te mają charakter edukacyjno- rozrywkowy. Wychowankowie poznają nowe miejsca miasta i okolic i ich historię. Członkowie
Towarzystwa przygotowują konkursy z wartościowymi nagrodami, organizują poczęstunek i transport. Pracę Towarzystwa wspomagają przemyscy harcerze, którzy śpiewem i
muzyką uatrakcyjniają spotkanie.
Lokalne Instytucje Kulturalno- Oświatowe- wychowankowie Ośrodka biorą udział w
różnych życia kulturalnego miasta (wyświetlanie filmów, spotkania z ciekawymi ludźmi,
koncerty). Wychowankowie Ośrodka biorą udział w konkursach plastycznych organizowanych przez Centrum Kulturalne w Przemyślu.
(JK): Czy wychowankowie zgłaszają propozycje w zakresie zmian działań wychowawczych? Jeśli tak, czego one dotyczą?

173

ARTICLES
(AB): Wychowankowie (starsi) zgłaszają propozycje zmian w działaniach organizacyjnych Ośrodka. Dotyczą one wydłużenia czasu godziny ciszy nocnej oraz większej
swobody w opuszczaniu Ośrodku. W Ośrodku obowiązuje godzina ciszy o 2200, w dniach
wolnych o 2300. Wychowanek, który skończył 18 lat może przebywać poza Ośrodkiem do
2100, młodsi do 2000. Działania i plany organizacyjne Ośrodka podyktowane są zapewnieniem wypoczynku i bezpieczeństwa wychowanka niepełnosprawnego.
(JK): Czy w Ośrodku są organizowane konkursy? Jeśli tak, to jakie?
(AB): W Ośrodku organizowane są konkursy w następujących kategoriach:
Konkursy przedmiotowe
Konkursy komputerowe (grafika)
Konkursy recytatorskie
Konkursy plastyczne
Konkursy rozwijające wiedzę o środowisku
(JK): Czy wychowankowie współpracują ze sobą w realizacji takich form rozrywki?
(AB): Organizowane konkursy mają charakter zdrowej rywalizacji.
(JK): Czy istnieje współpraca wychowawcza z rodzicami wychowanków. Jeśli
tak, to jak ona wygląda?
(AB): Współpraca z rodzicami polega na cyklicznych spotkaniach organizowanych
przez wychowawców klas. Spotkania mają charakter informacyjny- wyniki nauczania
i zachowanie. W czasie ogólnego spotkania z rodzicami, pedagog i psycholog Ośrodka
przeprowadzają rozmowę na temat rozwiązywania problemów wychowawczych z dzieckiem niepełnosprawnym ruchowo. Bieżące problemy wychowawcze i edukacyjne rozwiązywane są w czasie przyjazdów rodziców do Ośrodka przez dziecko niepełnosprawne
bądź kontaktów telefonicznych.
Streszczenie:
Jakość życia jako kategoria dynamiczna, zmieniająca się w czasie jak i w przestrzeni stała się popularna wśród przedstawicieli nauk społecznych, humanistycznych i medycznych. Wysoka jakość życia determinuje pozytywną samoocenę, czyli satysfakcję i
akceptację własnego życia, przyjaciół i zdrowia. Koncepcje jakości życia zostały skoncentrowane na dwóch głównych sposobach tego pojęcia. Pierwszy opisuje jakość życia
jako obiektywne warunki życia, istotne dla potrzeb człowieka. Drugi sposób obejmuje jakość życia jako subiektywne stany wewnętrznych procesów wartościowania różnych sfer
życia. Niniejszy artykuł porusza kwestię związane z jakością życia i funkcjonowaniem
psychospołecznym wychowanków. W artykule zaprezentowano dwa wywiady przeprowadzone w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 3.
Słowa kluczowe: poczucie jakość życia, wychowankowie, funkcjonowanie psychospołeczne
Summary:
Quality of life as a dynamic category, changing in time and in space has become popular among representatives of social sciences, humanities and medicine. High quality
of life determines positive self-esteem, that is, satisfaction and acceptance of one‘s life,
friends and health. The concepts of quality of life have been focused on two main ways of
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this concept. The first describes the quality of life as objective living conditions, essential
for human needs. The second way involves quality of life as subjective states of internal
valuation processes of various spheres of life. This article deals with issues related to the
quality of life and psychosocial functioning of charges. The article presents two interviews conducted at the Special Educational and Educational Center no. 3.
Keywords: a sense of quality of life, charges, psychosocial functioning
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HUMOR W UJĘCIU R. MARTINA.
MIĘDZYOSOBNICZE ZRÓŻNICOWANIE I
PODMIOTOWE KORELATY POCZUCIA HUMORU

Rafał Borkowski – KUL JP II w Lublinie		

Ur. w 1993 roku w Lublinie. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie. Obecnie student
4. roku psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (specjalizacja z psychologii klinicznej i osobowości).
Wygłosił kilka referatów o tematyce psychologicznej na konferencjach nauko-wych m. in na UKW w Bydgoszczy
i KUL, publikował w Pedagogii Ojcostwa. Jego zainteresowania naukowe to psychologia osobowości, duchowość
chrześcijańska oraz problematyka tożsamości.

Wstęp
Humor jest obecny w życiu człowieka w wielu sytuacjach: w pracy, podczas spotkań
towarzyskich, w czasie oglądania filmów i seriali, na ulicy. Towarzyszy mu przez niemal
wszystkie etapy rozwojowe: od wczesnego dzieciństwa do późnej starości. Żarty są tak
powszechnym sposobem komunikacji, że często nie zwracamy na nie uwagi. Okazuje
się jednak, że sposób, w jaki żartujemy, może odzwierciedlać nasz świat wewnętrzny:
zarówno chwilowe stany emocjonalne (reakcje na nieodległe w czasie, znaczące wydarzenie) jak i cechy osobowości (względnie trwałe charakterystyki, które determinują
unikalny sposób przystosowania się jednostki do jej środowiska). Już ponad sto lat temu
temat ten podjął Zygmunt Freud. W swojej klasycznej pracy z 1905 roku Der Witz und
seine Beziehung zum Unbewußten (pol: „Żart i jego związek z nieświadomością”) autor
dowodzi, że żarty człowieka są bezpiecznym sposobem na wyrażenie tego, co wypiera on
ze swojej świadomości. Według Freuda, zrozumienie mechanizmu stosowania humoru u
danej osoby jest niezbędne do zrozumienia sensu żartu i jego odniesienia do nieświadomości.
Rozumienie humoru
Z perspektywy psychologii pozytywnej, najbardziej uporządkowaną i wyczerpującą
teorią uwzględniającą zjawisko humoru jest klasyfikacja mocnych stron charakteru i cnót
(character strenghts and virtues – CSV ) zaproponowana przez Petersona i Seligmana.
Humor jest tam rozumiany jako mocna strona charakteru, jedna z sześciu składających
się na cnotę Transcendencji (ang. Transcendence). Według Autorów, pozytywna rola humoru polega na czynieniu kondycji ludzkiej bardziej znośną poprzez zwracanie uwagi
na występujące w niej sprzeczności, podtrzymywaniu dobrego samopoczucia w obliczu
rozpaczy oraz budowaniu więzi społecznych. Ponadto, pod pojęciem humoru, rozumieją
oni: skłonność do żartów i droczenia się, „sprawianie ludziom uśmiechu na twarzach”,
oraz widzenie pozytywnych stron różnorodności. Autorzy postrzegają te cechy humoru
jako korzystne do podtrzymania pozytywnych emocji zarówno jednostki, jak i jej otocze-
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nia. Peterson i Seligman są świadomi istnienia także negatywnych stron humoru (takich
jak sarkazm, szyderstwo, czy poniżanie).
Inną konceptualizację poczucia humoru (w ramach stworzonej przez siebie koncepcji
Mądrości, ang. Wisdom) zaproponował Webster. Humor jest tu rozumiany jako jedna z
pięciu kluczowych składowych Mądrości, która określana jest jako zdolność (kompetencja) do korzystania ze swoich znaczących doświadczeń życiowych w celu umożliwienia
rozwoju zarówno własnej osoby jak i innych. Mądrość przejawia się między innymi w
zdolności do podejmowania decyzji, czynienia wyborów życiowych, rozwiązywania problemów; to umiejętność określania celów życiowych i konsekwentnego do nich dążenia.
Na Mądrość składa się pięć komponentów: 1/ doświadczenie życiowe; 2/ kontrola emocjonalna; 3/ refleksyjność; 4/ otwartość na doświadczenia; 5/ humor. Mądrość przejawia
się w używaniu humoru do opisywania życiowych absurdów, w radzeniu sobie z problemami za pomocą humoru oraz do poprawy samopoczucia innych osób. Jednak, według
Webstera, nie każdy rodzaj humoru sprzyja Mądrości – przykładowo sarkazm, droczenie
się, kąśliwość i złośliwość. Mądrość polega na dostrzeganiu i rozumieniu ironii, na używaniu humoru do obniżania poziomu stresu swojego i ludzi wokół, na budowaniu z pomocą
humoru bliskich relacji. Mądrości sprzyja, według Autora, traktowanie własnej osoby niekiedy z dystansem – co jest przejawem łagodnej, „wybaczającej” postawy wobec siebie.
Inną ciekawą konceptualizacją humoru jest ta zaproponowana przez G. Kirsh i N.
Kupier, którzy na podstawie analizy treściowej samoopisowych metod pomiaru, wyodrębnili 3 rodzaje poczucia humoru: 1/ uspołeczniony (socially skilled); 2/ sprośny,
uszczypliwy (boorish); 3/ wymuszony (belaboured). Pierwszy rodzaj humoru wyraża
się w umiejętnym stosowaniu go w różnych sytuacjach społecznych, w celu budowania
relacji. Boorish humor to żart często wulgarny, mający na celu wyśmianie i poniżenie
osoby. Humor wymuszony to zachowania mające na celu uzyskanie aprobaty społecznej,
wpasowanie się w sytuację i dostosowanie do grupy.
Rod Martin, kanadyjski badacz specjalizujący się w psychologii klinicznej, zaproponował własną koncepcję poczucia humoru. Jego zdaniem, w dotychczasowych badaniach, prowadzonych w nurcie psychologii pozytywnej, niewiele miejsca poświecone
jest nieadaptacyjnym formom poczucia humoru (takim jak złośliwość czy humor agresywny). Według Autora, ważny jest przede wszystkim sposób i cel w jakim ludzie używają humoru, a nie jego nasilenie.
Poczucie humoru w ujęciu Roda Martina
Opisywany tutaj model został opublikowany w 2003 r. przez R. Martina, P. Puhlik-Doris, G. Larsena, J. Gray i K. Weir. Humor jest tu ujęty w dwóch wymiarach: adaptacyjności lub nieadaptacyjności oraz ukierunkowania, które może być do wewnątrz jednostki
(intrapersonalne) lub na zewnątrz (interpersonalne). Humor afiliacyjny (affiliative humor) oraz w służbie ego (self enhancing) zostały uznane jako style służące dobrostanowi
człowieka. Natomiast pozostałe dwa – humor agresywny (aggressive humor) oraz humor
samodeprecjonujący (self defeating humor) są uważane za nieadaptacyjne.
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Źródło: Charytonik (2009), za: Hornowska, Charytonik (2011)

Hornowska i Charytonik, dokonując przeglądu literatury poświęconej omawianym
czterem stylom poczucia humoru, cytują autorów wskazujących na konkretne mechanizmy leżące u podstaw stosowania zarówno adaptacyjnych, jak i nieadaptacyjnych form
humoru. I tak, humor adaptacyjny (w służbie ego), może być sposobem na odstresowanie
się, mechanizmem odwagi, lub mechanizmem obronnym. Używanie humoru afiliacyjnego może mieć na celu zacieśnienie relacji z innymi, minimalizowanie konfliktów, co z
kolei skutkuje podniesieniem swojej atrakcyjności. Ten typ humoru, stosowany w grupie, może służyć zacieśnieniu jej więzów, tworzeniu tożsamości grupowej oraz umacniać
jej normy. Z kolei humor nieadaptacyjny (humor agresywny) może służyć podnoszeniu
poczucia własnej wartości, poprzez deprecjonowanie innych. Humor samodeprecjonujący, jako zawoalowany sposób lekceważenia siebie, może służyć zyskaniu sobie przychylności innej osoby/grupy za pomocą opowiadania zabawnych rzeczy na swój temat.
Opisywany tu podział na cztery rodzaje poczucia humoru nie jest do końca niezależny.
Humor afiliacyjny może zawierać pewne elementy samoośmieszające, jak i humor agresywny może służyć podwyższeniu morale grupy i wzmocnieniu jej tożsamości. Mając na
uwadze te trudności w klasyfikacji, zasadna wydaje się analiza wypowiedzi osoby i próba
odpowiedzi na pytanie jaki mechanizmy przeważają (przykładowo, czy osobie bardziej zależy na ośmieszeniu drugiego w oczach grupy, czy bardziej na budowaniu spójności grupy).
Poniżej zamieszczam bardziej szczegółowy opis omawianych tu czterech rodzajów
poczucia humoru w ujęciu Roda Martina. Oparty on będzie na pracy Hornowskiej i Charytonik.
Humor afiliacyjny. Aﬁliacyjny styl poczucia humoru (afﬁliative humor) związany jest
ze skłonnością do opowiadania zabawnych historii i dowcipów oraz spontanicznego,
humorystycznego przekomarzania się i rozbawiania innych w celu nawiązywania więzi
między ludźmi i redukcji napięcia (Lefcourt, 2001).Stosowanie humoru łagodnego, tolerancyjnego, afirmującego Ja własne oraz innych służy budowaniu bliskich relacji. Używając tego rodzaju poczucia humoru może pojawić się tendencja do żartowania z własnej
osoby, jednak w duchu łagodności i samoakceptacji, bez poniżania siebie. Autorzy koncepcji zakładali, ze ten typ humoru będzie wiązał się z innymi cechami psychologicznymi

178

ARTYKUŁY
takimi jak: ekstrawersja, wesołość, pozytywna samoocena, satysfakcja ze związków, oraz
ogólnie przewagą pozytywnych emocji.
Humor w służbie ego. Humor w służbie ego (self enhancing humor) wyraża się w tendencji do przyjmowania humorystycznego spojrzenia na życie, dzięki umiejętności dostrzegania w nim zabawnych okoliczności. Wymiar ten związany jest z tendencją do utrzymywania tego punktu widzenia nawet w obliczu stresu lub nieszczęścia czy trudności.
Ten typ humoru jest więc w dużej mierze strategią radzenia sobie z napięciem wynikłym
z trudności pojawiających się w życiu. Dzięki humorowi w służbie ego, sytuacja problemowa traci nieco na powadze, co przekłada się na zmianę perspektywy patrzenia na
nią (warto zaznaczyć, że postrzeganie sytuacji jest nadal realistyczne). W porównaniu z
humorem afiliacyjnym, humor w służbie ego jest bardziej skierowany na jednostkę, a nie
jej otoczenie. Zdaniem Martina i innych autorów koncepcji, ten typ humoru powinien
ujemnie korelować z neurotyzmem, dodatnio z otwartością na doświadczenia z pozytywną samooceną i psychologicznym dobrym samopoczuciem.
Humor agresywny jest związany ze nawykowym stosowaniem sarkazmu, kpin, wyszydzania, poniżania lub z humorem ubliżającym. Pod tym pojęciem kryje się także
wykorzystywanie humoru do manipulowania innymi ludźmi za pomocą ukrytej groźby
ośmieszenia. Osoba używająca agresywnego poczucia humoru nie liczy się z możliwością zranienia innych. Ośmieszanie dla niektórych jest często tak silną pokusą, że trudno ją opanować. Założono, że ten typ humoru będzie wiązał się z wysokim poziomem
agresji, wrogości i gniewu. Przewidywano również, że nie będzie szedł w parze z takimi
zmiennymi, jak satysfakcja ze związków, ugodowość i sumienność.
Humor samodeprecjonujący wyraża się w samoponiżaniu, w próbach rozbawienia innych poprzez opowiadanie ośmieszających historii na własny temat. Powodem takiego zachowania jest chęć zdobycia aprobaty, uznania ze strony środowiska. Dzieje się to jednak
kosztem obniżania poczucia własnej wartości. Stosowanie humoru samodeprecjonującego
może być też mechanizmem obronnym (zaprzeczanie) w celu ukrycia nieakceptowanych
emocji. Może być również próbą uniknięcia konfrontacji z sytuacją problemową oraz z
konstruktywnymi sposobami jej rozwiązania. Według Martina i innych autorów tej koncepcji, humor samodeprecjonujący będzie wiązał się z niskim poziomem odczuwanego
dobrostanu psychicznego, wysokim lękiem, obniżeniem nastroju oraz niską samooceną,
jak również z mniejszym poziomem satysfakcji ze związków intymnych.
Metody do pomiaru stylów poczucia humoru
W 2003 roku Martin i współpracownicy stworzyli metodę do pomiaru stylów poczucia humoru Humor Styles Questionnaire (HSQ), mierzący nasilenie wszystkich czterech
rodzajów humoru: afiliacyjnego, w służbie ego, agresywnego i samodeprecjonującego.
Jest to metoda samoopisowa, w formie kwestionariusza składającego się z 32 twierdzeń
(po 7 na każdy styl humoru), gdzie zadaniem badanego jest ustosunkować na ile dane
twierdzenie odnosi się do niego samego. Metoda uzyskała satysfakcjonujące wskaźniki
psychometryczne i może być stosowana do badań naukowych. Prawdopodobnie jest to
najpopularniejsza metoda samoopisowa do psychologicznego pomiaru poczucia humoru
na świecie. Została zaadaptowana do użytku w szeregu krajów, takich jak Chiny, Libia,
Peru czy Polska.
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W Polsce adaptacji kulturowej tej metody po raz pierwszy podjęła się w 2005 roku
Joanna Strzelczyk. Rok później, kolejnego pilotażu dokonała Moraczewska. Uzyskane
właściwości psychometryczne nie były jednak satysfakcjonujące, toteż Hornowska i
Charytonik podjęły się gruntownego przeglądu dotychczasowych prac i nowej adaptacji
kwestionariusza. Powstała metoda ostatecznie posiada zadowalające walory psychometryczne (m. in. rzetelność wyrażona wartością alfa Cronbacha na poziomie od 0,69 do
0,82; potwierdzona trafność) i może być wykorzystywana do badań naukowych.
Związek poczucia humoru z innymi zmiennymi psychologicznymi
Typy humoru a płeć.
Wykazano, że mężczyźni częściej posługują się agresywnym stylem humoru . Martin
uważa, że mężczyźni generalnie maja większą tendencję do częstszego posługiwania się
dezadaptacyjnymi formami humoru (agresywnym i samodeprecjonującym) niż kobiety.
Kilka badań potwierdziło tę hipotezę . Wydaje się, że ta tendencja jest uwarunkowana kulturowo: od mężczyzn oczekuje się generalnie więcej rywalizacji i agresji niż od kobiet.
Natomiast w badaniach oryginalnych przeprowadzonych przez Martina mężczyźni uzyskali istotnie wyższe wyniki we wszystkich czterech typach poczucia humoru. Może to być
spowodowane faktem, iż oryginalne badania obejmowały więcej osób niż te wymienione
wcześniej. W takim przypadku istnieje większe prawdopodobieństwo wychwycenia nawet
nieznacznych różnic. Intrygujące wyniki przynoszą badania chińskie gdzie nie wykazano
żadnych różnic w częstości stosowania poszczególnych stylów humoru między kobietami i
mężczyznami. Autorzy tłumaczą to specyfiką kultury kolektywistycznej.
Typy humoru a temperament i osobowość.
Wykazano, że powyższe cztery typy poczucia humoru można powiązać z cechami
osobowości Wielkiej Piątki. Humor afiliacyjny dodatnio koreluje z Otwartością i Ekstrawersją (to znaczy: średnio im bardziej osoba skłonna jest używać tego typu humoru, tym
większe u niej nasilenie danej cechy - i odwrotnie: im większe nasilenie danej cechy, tym
osoba bardziej skłonna jest używać tego stylu humoru); humor w służbie ego pozytywnie
wiąże się z Ekstrawersją oraz negatywnie z Neurotycznością; zarówno humor agresywny
jak i samodeprecjonujący ujemnie korelują z Ugodowością i Sumiennością, ponad to
humor samodeprecjonujący pozytywnie koreluje z neurotycznością. Poza tą wiedzą niewiele wiadomo na temat związków osobowości z określonymi typami poczucia humoru. Na gruncie Polskim badania w tym zakresie prowadziły Strzelczyk oraz Charytonik.
Badanie tej pierwszej dotyczyło związków poczucia humoru ze zmiennymi mierzonymi
przez Kwestionariusz Temperamentu i Charakteru TCI Roberta Cloningera. Predyktorem
skłonności do posługiwania się humorem aﬁliacyjnym okazał się m. in. niski lęk społeczny. Charytonik zmierzyła związek typów humoru z wymiarami temperamentu z koncepcji A. Bussa i R. Plomina (EAS). Badanie wykazało m.in, że na podstawie niskiego
poziom strachu u osoby, można przewidzieć jej skłonność do posługiwania sie humorem
afiliacyjnym. Co ciekawe w obu badaniach okazało się, że młodsze osoby mają większą
skłonność do posługiwania się tym rodzajem humoru.
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Typy humoru a strategie radzenia sobie ze stresem.
W transakcyjnym modelu stresu Richarda Lazarusa i Susan Folkman humor traktowany jest jako zasób pomagający jednostce w radzeniu sobie z trudnościami poprzez
rozładowanie napięcia i postrzeganie sytuacji stresowej jako mniej zagrażającej. W prezentowanym tu badaniu Charytonik sprawdzono również związek poszczególnych typów
poczucia humoru ze stylami radzenia sobie ze stresem (w ujęciu stresu wg. Lazarusa
i Folkman). Okazało się, że tendencji do używania humoru w służbie ego towarzyszy
skłonność do aktywnego poszukiwania rozwiązań oparta na doświadczeniu własnym
i osób trzecich, dostrzeganie pozytywnych aspektów sytuacji stresowej (najsilniejszy
związek: r = 0,30) oraz redukcja negatywnych emocji wywołanych sytuacją stresową.
Osoby skłonne posługiwać się humorem agresywnym przejawiały mniejszą tendencję
do planowania zmiany i podejmowania działań oraz skłonność do dostrzegania negatywnych aspektów sytuacji. Natomiast im bardziej osoba skłonna była używać humoru
samodeprecjonującego, tym silniej myślała życzeniowo, bardziej unikała myślenia o problemie, przejawiała brak racjonalnego myślenia oraz poszukiwała kompromisów i aktywizowała osoby trzecie do pomocy. Współczynniki korelacji podanych powyżej związków nie przekraczały poziomu r = 0,30 (związek słaby), jednak były istotne statystycznie.
Wnioski. Implikacje dla pedagogiki katolickiej.
Humor jest powszechnie obecny w życiu człowieka w różnych sferach jego życia.
Często jest on tak charakterystyczną cechą, że wysuwa się na pierwszy plan i przez jego
pryzmat wyrabiamy sobie mniej lub bardziej świadome przekonania dotyczące osoby.
Wartościowy z naukowego punktu widzenia jest zatem fakt, że istnieją teoretyczne konceptualizacje poczucia humoru oraz metody do jego mierzenia. Szczególnie interesującą
i wartą uwagi jest koncepcja Roda Martina wyróżniająca 4 typy poczucia humoru oraz
wyrosła z niej metoda samoopisowa Kwestionariusz Stylów Humoru (Humor Styles Questionnaire). Metoda ta, zaadaptowana do warunków polskich przez Elżbietę Hornowską
i Jolantę Charytonik, może być stosowana do badań naukowych.
Wielu autorów twierdzi, że warto dalej poszukiwać osobowościowych i temperamentalnych
korelatów poszczególnych stylów humoru, gdyż niewiele jest wyników badań w tym zakresie.
Z punktu widzenia pedagogiki katolickiej zasadne wydaje się zwrócenie uwagi na
mechanizmy i cele, które towarzyszą stosowaniu poszczególnych typów humoru. Karol
Wojtyła, wiodący przedstawiciel personalizmu, nauczał, że nadrzędnym celem wychowania powinna być afirmacja osoby, podkreślenie jej godności i niezbywalnej wartości
nadanej jej przez Stwórcę. Mając to na uwadzę, rolą wychowawcy będzie kształtowanie u
wychowanka tych form humoru, które pomogą zbudować w młodym człowieku wysokie
poczucie własnej wartości i wysoką samoocenę. Takie ogólne, subiektywne przekonanie
o sobie będzie odzwierciedlać ten obiektywny fakt posiadania niezbywalnej, ogromnej
wartości jako osoba ludzka. Natomiast przeciwne temu celowi będzie kształtowanie (nawet przez milczące przyzwolenie) agresywnego i samodeprecjonującego poczucia humoru. Jakkolwiek agresywny styl humoru może przyczyniać się do wzrostu samooceny,
jednak zawsze będzie się to odbywać poprzez poniżenie drugiej osoby/grupy osób.
Istotne jest, aby wychowawca był czujny i wrażliwy na stosowany przez podopiecznych humor i reagował adekwatnie (np. poprzez pochwałę, a nawet włączenie się w żarty
budujące dobrą atmosferę; dezaprobatą dla żartów agresywnych, a nawet samodepre-
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cjonujących). Szkodliwość humoru agresywnego wydaje się bardziej oczywista, jednak
humor samodeprecjonujący jest nie mniej destrukcyjny. Niektórzy zapewne myślą, że
jest on wyrazem pokory. Św. Teresa z Avilla twierdzi, że pokora niczym innym nie jest,
tylko chodzeniem w prawdzie. A prawdą jest, że w świetle nauczania katolickiego każdy
człowiek ma taką samą wartość i żadna jego cecha, sukcesy czy niepowodzenia, a nawet
grzechy, nie są w stanie tego zmienić.
W kształtowaniu właściwych postaw i zachowań kluczową rolę pełnią autorytety. W
kwestii poczucia humoru takimi mogą być z pewnością Karol Wojtyła (później jako papież Jana Paweł II), a także wybitny przedstawiciel Oświecenia Polskiego, Ks. Bp Ignacy
Krasicki. W powszechnej świadomości Papież-Polak był człowiekiem dużego poczucia
humoru, posiadającym dystans do siebie. Przykładem może być tu jego słynne spotkanie
z mieszkańcami Wadowic, 16 czerwca 1999 roku, gdzie wspomniał kremówki, które w
młodości jadał w pobliskiej cukierni: A tam była cukiernia. Po maturze chodziliśmy na
kremówki. Że myśmy to wszystko wytrzymali, te kremówki po maturze. Ks. Bp. Ignacy
Krasicki znany jest natomiast ze swoich utworów (głównie bajek, satyr i poematów heroikomicznych) w których w żartobliwy sposób demaskuje patologie społeczne, jednocześnie wskazując na właściwe postawy. Wydawać się może, że w jego dziełach obecne jest
wiele cech humoru agresywnego. Jednak sam Autor, w Monachomachii, ujawnia swoje
intencje i rozwiewa wątpliwości. Jego słowa, nie straciły na aktualności:
I śmiech niekiedy może być nauką,
Kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa
Streszczenie:
Humor towarzyszy człowiekowi w wielu sytuacjach. Odzwierciedla jego stany emocjonalne, cechy osobowości, a także treść psychiczną ukrytą w nieświadomości o czym
pisał już Freud. Peterson i Seligman, przedstawiciele psychologii pozytywnej, zaproponowali ujęcie humoru jako mocną stronę charakteru, składającą się na cnotę Trascendencji.
Obok innych modeli teoretycznych, gruntowną konceptualizację humoru zaproponował
Martin, który podzielił go na cztery typy: w służbie ego, afiliacyjny, samodeprecjonujący
oraz agresywny. Za pomocą Kwestionariusza Stylów Humoru (którego polską adaptację przygotowały Hornowska i Charytonik) możliwe było powiązanie cech osobowości
i temperamentu ze skłonnością do określonego typu humoru. Wyniki badań stanowią
wartość także dla pedagogiki katolickiej, która, czerpiąc z filozofii personalizmu Karola
Wojtyły, akcentuje obiektywny fakt niezbywalnej wartości i godności osoby.
Summary:
Humor in terms of R. Martin. Inter-individual diversity and correlates of sense of humor. Implications for Catholic pedagogy.
Humor accompanies man in many situations. It reflects his emotions, personality traits,
as well as psychic content hidden in the unconscious of what Freud wrote about. Peterson
and Seligman, representatives of positive psychology, proposed the conceptualization of
humor as a strong side of character, constituting the virtue of the Trascendency. In addition to other theoretical models, Martin proposed a thorough conceptualization of humor,
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which divided it into four types: self enhancing humor, afﬁliative, self defeating and aggressive. Using the Humor Style Questionnaire (whose Polish adaptation was prepared by
Hornowska and Charytonik) it was possible to combine personality and temperamental
traits with a tendency to a certain type of humor. The results of the research are also valuable for Catholic pedagogy, which, drawing from the personalism philosophy of Karol
Wojtyła, accentuates the objective fact of the inalienable value and dignity of the person.
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GENERAL CHARACTERISTIC OF THE ROMAN
TRADE WITH THE EASTERN SHORE OF THE
AFRICA ACCORDING SELECTED SOURCES

mgr Mateusz Lisak - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ur. w Tarnowskich Górach, doktorant Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku historia. Stypendysta ministra. W swoich zainteresowaniach naukowych koncentruje się na handlu rzymskich z regionem Oceanu
Indyjskiego w okresie wczesnego pryncypatu, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów rządzących wymianą z poszczególnymi regionami.

Introduction
The Periplus’ description of Africa lists a higher number of smaller ports than in any
other continent. We can find there ports Avalites, Malaô, Mundu, Mosyllon, Spice Port,
Opône and Rhapta. Except the last one, all of them the Periplus labeled as ,,far-side
ports”. It suggests that the author treated them as a one general trade area. This may refer
to the size of the ports and with which the trade was done by cabotage instead of direct
trade. This view is contrary to the Arabian Peninsula and India where only few major
trade ports were exposed. There was also a difference between places mentioned by the
Periplus where there was no trade and those with which the trade existed. Placing these
places had a function for navigation tips or landmarks and to show distance between
points or place to resupply and where sailors could find water or mooring place.
A large number of ports seemed to have been not controlled by any major state organization. Different countries had one major emporion for trade with the Westerns to
which all goods were transported. Port officials collected taxes and took care about trade
process. It seems rational to form only a one important place for exchange. It may limits
a number of voyages needed to buy and sell cargo. Such a practice can also reduce a time
spent on mooring, loading and unloading goods. Moreover, a limited number of ports
enabled more efficient trade protection and regulation what was important for particular
state. In case of visitors, one place with a huge market meant that a merchant would buy
what he wanted, sell what he had and be competitive as prices would be lower due to
competition. Relation between ports listed for trade by the Periplus and their states suggests that it was not a natural process but an effect of states’ regulations or just a designation some places as selected for the Western trade. Casson was opposite to such interpretation. The alternative interpretation which says that better situated ports had eliminated
smaller ones by ,,the invisible hand of the market” seems to me somewhat too idealistic.
Far-side ports
Avalites, the first of the ,,far-side ports”, exported aromatics, ivory in small quantities,
tortoise shell and best quality myrrh, but in a small amount and worth 16 denarius per
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pound. Malaô (modern Berbera, 10°27’N 45°1’E) exported myrrh, Somalian incense,
cassia, duaka, kankamon, makeir and sometimes slaves. It imported i.a. money, which
was adduced by Cassonas as an argument for Roman presence in the area, probably as
trade agents. Mundu is the next port in the list. The settlement (Heis, 10°53’N 46°54’E)
offered different kind of incense – mokrotu. Another port – Mosyllon, sold a sufficient
amount of cassia, other spices and aromatics, poor quality tortoise shell, mokrotu incense, Somalian frankincense, ivory and myrrh, but the latter only occasionally. Behind
this port lay the region called Akannani, which produced the most of ,,far-side” incense.
However, the Periplus did not describe this area as a trade place. Spice Port was next
(Damo, 11°50’N 51°18’S). Except previously mentioned goods, the settlement exported
gizeir, asyphe, magla and motô. Opône was the last settlement in the list of the ,,far-side
ports”. This port is identified with Ras Hafun. Archaeologists found there pottery from
the eastern part of the Mediterranean Sea, the Nile Valley, Mesopotamia and India. The
settlement was inhabited from the first century BC to the early first century CE. The city
had excellent conditions for northward trade owing to its protected harbour,. Except the
Periplus, Opône was mentioned also by Ptolemy. The city exported the above mentioned
goods to the Roman Empire and South Arabia. The export also included good quality
slaves and the best quality tortoise shell. According to the archaeological finds, the trade
with the Empire functioned since the first century BC. In the second and the third century CE the port received trade connections with the South Asia and the Persian Gulf.
Later trade was done only with the latter. The Periplus informs us that some traders were
specialized in trade with the ,,farside ports” and the others visited the area during their
cabotage trade. However, it was necessary to visit at least a few of the ,,far-side”even for
those sailors who focused only on trade with Persian Gulf. The best time to sail off from
Egypt was July15. Sailing out in this month allowed to catch the weakened north-east
monsoon’s last blows and its winter equivalent on the way back. Travelling to the south
could be speeded up by the sea current named Agulhas.
The African trade route offered a lot of goods but which are difficult to identify. Some of
them were deduced by Casson. However, many of his information are out of date. We still
do not know what was the ἄρωμα and ἀσυφη, which is sometimes identified with the Socotran aloe or Calatropis procera. Another product – Δουακα had also not been identified.
It is believed that it was probably Cinnamonum species, Commiphora playfairii, Ethiopian
Ferula communis L., Fluor. Abyssinica, Syzygium guineense or Calyptranthes guineensis.
The source of origin and identity of Μάκειρ remains unknown as well but it seems that it
was a plant of Asian origin and was transported by traders. Bukharin argued that the name
Μάκειρ derived from the Ethiopian maqar, what would speak of its African origin. What is
interesting, the Somalian variants of goods had higher prices than their counterparts. For
one pound of the ,,far-side” myrrh the buyers had to pay 16 denarius because it was a product of the best quality. It was as much as 50 denarii for cassia, and even more for cinnamon.
Dioscurides Island
The Periplus mentioned also the island of Dioscurides which is modern Socotra. The
name came from the Sanskrit’s Dvipa Sukhadhara what means the “Island of Bliss”. The
island was also mentioned by Pliny, Claudius Ptolemy, Cosmas Indicopleustes and probably Diodor Siculus (he recalled a forbidden island which produced frankincense, what
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can mean Socotra), Flavius Philostratus (third century CE, he mentioned about a sacred
island of Selera, to which no one could approach. The island was allegedly inhabited Indians and Arabs who fished pearls). The Periplus’ author writes about Socotra in the context
of the Arabian instead of the African shores. Although the distance from the island to
Africa is smaller than to the Arabian Peninsula.. Probably the island was not accessible
from western and southern sides and traders could arrive it only from northern and eastern
one. The island was inaccessibility from the African side because of the unfavourable sea
currents (the Great Whirl and the Socotra Gyre) around it what made landing difficult or
even impossible at all. It explains why only the northern part of the island was inhabited.
The Periplus says that Socotra was inhabited by Arabs, Indians and Greeks. Among
them the two firsts groups were dominant. Unfortunately the guide did not say which of
the Arab tribes lived on the island. Probably they were the Hadramauts. Moreover, the
island was ruled by the Hadramauts. It seems that when the Periplus referred to ,,Arabs”
it pointed out to either the Hadramauts or the Gerrhans. However, this expression could
also mean that several tribes actually lived on the island and the author used the term to
describe a complex situation as he made distinction between particular Arabian tribes.
The Greeks who lived in Socotra came with Alexander the Great according to the local tradition or perhaps later – as the Ptolemaic colonists. Two Socotran products became
the reason for colonization: the Socotran aloe, considered to be the best and the ‘dragon
blood’. Probably Strabo also referred to the island when he described the Eudoxus’ expedition. In Bukharin’s opinion τὸν εἰς Ι᾿νδοὺς πλοῦν ἡγήσασθαι, ‘to Indians’ was in use
instead of ,,to India” – εἰς τὴν Ἰνδικήν, because of a blockade in Arabia Eudaimon. The
Periplus’ author mentioned of something what can refer to such a blockade. The Indian
sailor who was found by an Egyptian patrol must have been from Socotra and not from
India. However, this argument looks to be self contradictory.
The castaway must have been from the island as the blockade in Arabia Eudaimon
made any travel from India impossible. If they sailed either from India or from Socotra
they had to get through the imposed barrier. Shortly speaking this argument favour neither the Socotran Indians nor the Indians from the subcontinent. Moreover, if the Indian
sailor shared his knowledge about the route to Socotra with his rescuers, as Bukharin
believed, it would mean that he described the way along the Arabian coast to the south. If
so it would contradict the argument of a blockade in the Arabia Eudaimon.
Simultaneously the way along the African coast from west was very difficult. The
Periplus passed information that some traders from Muza sailed to Socotra and those
from Limyryke and Barygaza only sometimes arrived to the island. The situation was
caused by poverty in the island. Socotra imported rice, grain, cotton yarn, slaves and
probably wine as the inhabitants were not able to produce the plant and cereales for its
own purposes. The island exported large amount of tortoise shell and cinnabar (dracaena
cinnabari), which was known also as a dragon blood. It is called Indian cinnabar in the
Periplus. However, the author knew that Socotra belonged to the Frankincense-Bearing
Land and how the plant was produced. The dragon blood was product of Dracaena cinnabari leafs and looked similar to the South Asian Calamus draco what may explain confusion of the two species. The name might also be result of Indian transit of the good, hence
was attributed to this nation. However, before the direct trade with India was possible,
the dragon blood could be transported by Arabians, but it has been not. Adherence to the
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Hadramaut Kingdom indicates the same. The Periplus put attention to the plant’s origin,
what means that it was not a common knowledge. The author used term ,,so-called”, what
meant traditional usage of this name. The Socotran dragon blood was treated as a substance similar to the mineral one of the same colour – mercuric sulphide. The last one was
used as a pigment and a psychoactive substance. The Chinese source called Weilue mentioned the dragon blood as one of the products exported by Da Qin (the Roman Empire).
The product is described as 龍 (chi) – a ,,red hornless/immature” dragon, in contrast
to the normal one which meant mercuric sulphide. It has been also mentioned in the Hou
Han Shu. The Periplus does not pay attention to the dragon blood. It seems strange as it
had high prize and the island had monopoly for its production.
The Periplus’ author description contains one sentence and does not say nothing about
collecting or selling of the product. Furthermore, the author does not place the Socotran aloe
as a product of the island’s export. Instead of that he put attention on a tortoise shell and
lack of the basic goods in the island. This presentation is not clear as geographical position
and products of Socotra gave it opportunity to play an important role as a transit and trade
point of the area. It seems strange that the rulers did not want to improve the island’s development or send more colonists there. Socotra was leased and guarded by the Hadramaut
Kingdom. Probably economic situation was an effect of some previous conflict to which
Socotra joined or was a side of and the island was plundered in result that or it became a
subject of a peace treaty. Socotra might be forced to pay a tribute from the island. However
there is no information about any state functioning in the area and the description shows
an image of free island inhabited by not significant number of people from several nations.
The garrison’s presence is interpreted as a some kind of general trade ban, but not as
embargo for some concrete nation. It would be a result of forcing Socotra to transport their
goods to Kane in the Frankincense-Bearing Land. The form ,,At the present time” used in
the Periplus indicates that the author’s present situation was different than the past one.
However, if goods from the island were transported to the Hadramauts and the Socotran
aloe is present in the list of products offered by the port, why there is no dragon blood then?
The Periplus mentioned that Kane exported aloe, but doesn’t described it as the Socotran
one. The ancient text does not included it as well in description of the island. According
to Casson, ,,typical” aloe grew in South Arabia, but thought, that this mentioned by the
Periplus was Socotran one. There is no information that goods from the island were transported and sold in Kane. There is only information about frankincense and ,,aloe”. Then,
if aloe came from the island why other products were not exported in the same way? The
Socotran population and economic situation did not allowed inhabitants to cultivate cereals or wine, why then would they be able to produce large amount of the aloe for trade? It
seems that relations between the Hadramaut Kingdom and Socotra were not so simple and
the issue of the poor island ,,under guard” require more attention and questions.
Rhapta
Rhapta was the last port on the African route and was situated in the region called
Azania. The city was under rule of the Himyarite-Sabaens Kingdom and by local Arabian administrator called Mapharitis. He was obligated to paying duty to his sovereign.
The Arabs living in the port got married with a local people what indicates a long-term
friendly relations between them and that the city was used not only as a port and trade
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station but it was also a place of settlement. The traders from Muza sent their agents there
what shows that this practice was typical and was not reserved to the Mediterranean civilizations. Voyage to the port took around two months (15 000 stadias) but the way back
required a waiting for adequate monsoon season what might take even eight months.
Rhapta imported spears, axes, knives, awls, glass stones, as also grain and wine as gifts.
The port Exported large amount of ivory but of inferior quality to that from Adulis, rhinoceroses horns, tortoise shell second in quality and small amount of nautilus shell.
The port is difficult to identify. There were several proposition, i.a Rugiji Delta, Dar
es Salaam, Tanga and the Lamu archipelago. Archaeological excavations suggests Rufiji
Delta and the ,,big-bodied men” mentioned by the Periplus were cushitic-language tribe
of Bantu probably. Weilue described Zesan (Azania) as depended on Da Qin (Rome)
whose ruler had its residence ,,in the middle of the sea”. John Hill explains this as a general treating of relations between the Roman Empire and the Himyarite-Sabaean Kingdom.
In his opinion the fragment about position of the ruler accorded to the centre (middle) of
trade routes as in example in Muza. The Periplus called Charibaela a friend of Emperors
and who had good relationship with the Roman Empire by sending gifts. This information suggests that the Arabian kingdom was in some kind of dependency from the Empire
and these settlements were treated as Roman subjects as the Arabs had colonies in Africa.
According to Casson, both the tusks of the bush and forest elephants were used in
trade. In addition to Adulis, the exchange also took place with the ports farther south
and east. The Periplus lists the following ports offering ivory: Ptolemais Theron (PME
3), Adulis (4), Avalites (but not Malao, PME 7 for example), Mosyllum (PME 10) and
Rhapta (PME 17), Barygaza (PME 49), Muziris (PME 56) and Dêsarêna region on the
east coast of India (PME 62).
Of the aforementioned African ports, Rhapta was relatively closest to the place where
an African bush elephant was found. The author of the treaty also informs us that the
ivory offered there are of inferior quality than those of Adulis, while those of Ptolemais
Theron are called “έλέφας ὀλιγος” – smaller ivory, similar to that of Adulis. This tells
us to determine the line of occurrence of forest elephants between these two ports and
recognize that the Rhapta ivory came from the bush elephants and the one from the ports
located to the north was of the forest elephants. We do not have additional information
about tusks sold in Somali ports, however, it is more likely that we are talking about forest
elephants rather than bush because the change is only taking place in the case of Rhapta.
What is more, the ivory of a smaller variety were more desirable in the opinion of the
author of the treaty. That might result in a greater interest in them, and therefore a larger
scale of hunting. It resulted from the more straightened shape of forest ivory and the
fact that they are harder. These features probably favored processing. The more curved
bone shape in the case of the variety of bush elephants made it impossible to make long,
uniform elements, as well as could affect the tendency to break and crumble. Despite the
larger size, the tusks of the southern elephants were so unattractive that they are only in
one, far away port as a commodity, which increased the cost of transport. It is possible
that the current critical state of the African forest elephant population is the aftermath of
hunting in the ancient period, after which these animals were no longer able to reproduce
and have almost the same fate as their Syrian cousins.
Chapter eighteen is another interesting fragment of the Periplus. It describe the end

188

ARTYKUŁY
of the African shore. The fragment says that further on the west of the Africa there are
immeasurable seas that surround Ethiopia, Libya and Africa and then they come back
to the ,,western sea” – the Atlantic Ocean. The Roman knowledge or their belief about
circumnavigation of Africa is present in Chinese Weilue, which says that ,,You can (also)
travel (from Zesan) southwest to the capital of Da Qin (Rome), but the number of li is
not known“. Unfortunately, lack of excavation in Southern and Western Africa resulted
in lack of proves of the potential circumnavigation, so as for now, it is safer to treat it as
a Roman conviction, rather than it was a fact.
Roman trade with the eastern African coast is characterized by the exchange of animal
and vegetable products in turn for precious metal products and simple tools. Although this
trade seems to be very beneficial from the perspective of a Mediterranean buyer, we know
little about this trade. Authors such as Pliny and Strabon paid more attention to the trade
with India, as a more spectacular and concerning the mythical land, which so far only
Alexander the Great managed to reach. It is difficult to say whether this was due to the
smaller scale of trade, smaller budget revenues or perhaps lower turnover in the Roman
Empire’s trade with the eastern coast of Africa. It can not be ruled out that the exchange
with Somalia and Ethiopia was more significant and took place on a larger scale than with
Arabia Felix, but most likely the biggest cognitive barrier is the lack of civilization centers in this region. For this reason, we both have no sources from this area, and from the
perspective of the Greeks and Romans only Troglodytes, Blemmytes, Satires and other
mythical, primitive beings lived there.
Streszczenie:
Handel rzymski ze wschodnim wybrzeżem Afryki jest jednym z najmniej poznanych
obszarów wymiany handlowej na Oceanie Indyjskim. Brak znacznych ośrodków cywilizacyjnych ogranicza naszą wiedzę o tym regionie do źródeł pochodzenia greckiego i
rzymskiego, z niewielkim tylko udziałem źródeł spoza Morza Śródziemnego. Większość
jednak pisarzy starożytnych miała tylko ograniczony i daleki wgląd na handel na terenie
dzisiejszej Somalii, a tym bardziej terenów znajdujących się jeszcze dalej na południu.
Główne źródło mówiące o tych terenach stanowi Periplus Maris Erythraei, którego autor
prawdopodobnie handlował z omawianymi terenami i dostarcza nam wiele informacji
natury ekonomicznej, politycznej i kulturowej. Niestety, jego twierdzenia często są niejednoznaczne a określenia przez niego użyte trudne do identyfikacji.
Słowa kluczowe: Afryka starożytna, handel rzymski, rzymska ekonomia, Ocean Indyjski, handel w starożytności
Abstract:
Roman trade with the eastern African coast is one of the least known areas of trade in
the Indian Ocean. The lack of significant civilization centers limits our knowledge about
this region to the sources of Greek and Roman origin, with only a limited share of sources
outside the Mediterranean. Most, however, ancient writers had only limited and distant
insight into trade in what is now Somalia, much less about the area further south. The
main source of information about these areas is Periplus Maris Erythraei, whose author
has probably dealt with the areas in question and provides us with a lot of information of
an economic, political and cultural nature. Unfortunately, his claims are often ambiguous
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and the terms he uses are difficult to identify.
Key words: ancient Africa, Roman trade, Roman economy, Indian Ocean, trade in antiquity
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Im bardziej skorumpowane państwo, tym wiecej praw.
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Absolwentka kierunków: historii, politologii, socjologii na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i podyplomowych studiów z Podstaw Prawa Ukraińskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.
Zainteresowania naukowe koncentruje wokół systemu politycznego i historii Ukrainy, ponadto funkcjonowania zawodowego asystentów rodzin i pracowników socjalnych.

Wprowadzenie
W rozważaniach na temat tego czym jest autorytet nauczyciela, należy zastanowić się
czym jest autorytet w znaczeniu ogólnym.
Autorytet w znaczeniu ogólnym, jest to osoba, wzór do naśladowania, którego cechy
osobowości wywierają wpływ na rozwój emocjonalny człowieka, a znaczącymi osobami
w życiu człowieka są zawsze rodzice. W początkowym okresie życia, dziecko przebywa
z rodzicami, w ten sposób kształtując w sobie wczesne formy cechy swojej osobowości.
Rodzic przekazuje dziecku określone formy zachowań społecznych, poprzez swoją pozycję w hierarchii rodzinnej, ponieważ dla dziecka w znaczeniu fizycznym, rodzic staje
się osobą silniejszą, której należy się podporządkować, a w znaczeniu psychologicznym
jest osobą mądrzejszą, której zachowanie należy naśladować. Zasadniczym środkiem,
które stosują rodzice w przekazywaniu tych zachowań jest system nagród i kar. Dziecko
naśladując zachowanie zgodne z wolą rodzica jest nagradzane za swoje czyny, natomiast
karane jest gdy jego zachowanie wykracza poza granice dozwolone przez rodzica1.
Po wyjaśnieniu w sensie ogólnym znaczenia autorytetu, należy wyjaśnić, czym jest
przedmiot rozważań tego rozdziału, czyli autorytet nauczyciela. Następnym etapem wychowawczym w życiu każdego człowieka jest szkoła, która ma za zadanie wykształcić
i rozwinąć u dziecka cechy osobowości przystosowujące do życia w społeczeństwie.
Osobą, która powinna pokierować rozwojem intelektualno-emocjonalnym w szkole jest
nauczyciel przekazujący wiedzę przydatną w codziennym życiu. Skuteczność przekazywania wiedzy, określa wyrobiony w nauczycielu jego autorytet, na który składają się cechy osobowości, zachowania i gesty wykonywane przez nauczyciela. Zatem autorytetem
nauczyciela możemy nazwać zbiór cech osobowości, zachowań nauczyciela, mających
wpływ na kształtowanie osobowości ucznia w szkolnym etapie procesu wychowawczego2.
Niniejszy artykuł ma wykazać związek poszczególnych elementów autorytetu nauczyciela na efektywność w procesie wychowawczym na etapie szkolnym. Został podzielony
na trzy części. Pierwszy omawia pożądane cechy osobowości nauczyciela warunkujące
jego autorytet. Drugi opisuje elementy zachowania jakimi powinien kierować się nauczy1
2

T. Gordon, Wychowanie bez porażek, Warszawa 2002, s. 156-159.
D. Nakoneczna, Wychowanie – jako zadanie, Warszawa 1992, s. 51.
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ciel chcący ugruntować swoją dominującą pozycję względem uczniów. Trzeci zostaje poświęcony problemom relacji pomiędzy nauczycielem a uczniem determinujących wpływ
autorytetu nauczyciela na wychowanie ucznia.
Cechy osobowości nauczyciela
Pierwszym omawianym elementem autorytetu mającym wpływ na proces wychowawczy są cechy osobowości nauczyciela. W trakcie swojego rozwoju, każdy człowiek wyrabia w sobie własne cechy swojej osobowości, które kreują jego predyspozycje do określonych funkcji w życiu społecznym. Podobnie jest z nauczycielami, bowiem każdy nauczyciel jest inny, co sprawia, że ma inny autorytet i wpływ na proces wychowawczy ucznia.
Aby omówić te cechy, które mają wpływ na autorytet należy najpierw zastanowić się
w jaki sposób wykształciły się one osobiście u nauczyciela, mianowicie co spowodowało,
że wyrobił w sobie określone cechy, a nie inne. Przede wszystkim należy cofnąć się do
początku rozwoju osobowości nauczyciela, czyli do jego dzieciństwa i przeanalizować
środowisko w jakim dorastał.
W pierwszym okresie życia, dziecko poznaje swoją pozycję społeczną, spotykając się
z autorytetem rodzica. Rodzic staje się dla dziecka przewodnikiem i osobą, którą człowiek powinien naśladować, a dzieje się to tak, ponieważ rodzic dominuje nad dzieckiem
zarówno w sferze fizycznej poprzez swoją wielkość i siłę, jak i w sferze psychicznej, jako
osoba doświadczona życiowo, której należy się podporządkować. Z czasem jednak dziecko rozwijając się, samo ocenia czy zachowania i wzorce przekazane przez rodzica, będą
miały jakąś wartość dla rozwoju jego cech osobowości. Na tym etapie rozwoju, przyszły
nauczyciel styka się z systemem nagród i kar, stosowanym przez rodziców za pożądane
lub niewłaściwe zachowanie, lecz dopiero w szkole zetknie się on z systemem oceniania,
który pozna od dwóch stron, najpierw jako uczeń, a następnie jako nauczyciel3.
W szkole człowiek poznaje system nauczania, obserwując rożnych nauczycieli i wyrabiając sobie zachowanie i cechy osobowości niezbędne do funkcjonowania w szkole. To
doświadczenie jakim jest szkoła wyrabia w przyszłym nauczycielu szczególnie te cechy i
wartości, które wywarły największy wpływ na nim samym, a na to mają wpływ kształcący
go nauczyciele4.
Właściwe cechy, niezbędne do wyrobienia w sobie swojego przyszłego autorytetu,
wyrabia się w trakcie studiów. To tam przyszli wychowawcy poznają mechanizmy, warunki pracy i decydują się na to, czy chcą kształcić się dalej w zawodzie nauczyciela. Do
pierwszej praktycznej konfrontacji, tym razem od strony nauczyciela dochodzi na praktykach pedagogicznych, gdzie przyszły nauczyciel stara się łączyć swoje doświadczenie,
będąc jako uczeń z wiadomościami poznanymi w trakcie studiów. Należy pamiętać o
tym, że autorytet będzie modelowane podczas pracy w zawodzie. Motywacja i kształtowanie się autorytetu w trakcie pracy w zawodzie nauczyciela, będzie zależne od rozmaitych czynników, np. relacjach z przełożonymi, kolegami z pracy, sytuacji materialnej i
problemów pracy codziennej. Reasumując, kształtowanie się cech osobowości mających
wpływ na autorytet nauczyciela, jest procesem ciągłym i zmiennym, mającym podłoże u
procesu wychowawczego przez jaki przeszedł nauczyciel i ulega ciągłej zmianie w zależności od aktualnej sytuacji bytowej nauczyciela5.
3
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Celem autorytetu nauczyciela, jest wywarcie jak największego wpływu na rozwój
emocjonalny ucznia, w tym zadaniu właśnie mają pomóc wyrobione przez siebie własne
cechy autorytetu. Zatem należy zastanowić się, które z tych cech będą odgrywały dominującą rolę w procesie wychowawczym.
Jedną z cech osobowości w sensie fizycznym, na którą nie ma się wpływu, a człowiek się z nią rodzi jest płeć nauczyciela. Ziemowit Włodarski podkreśla, że kobiety w
zawodzie nauczyciela w początkowych etapach kształcenia wychowanków, wywierają
większy wpływ na obie płci uczniów. Z czasem autorytet kobiety-nauczyciela ustępuje
szczególnie w okresie dojrzewania u uczniów płci męskiej, gdyż młodzi mężczyźni przed
rozpoczęciem dorosłego życia, poszukują wzorców męskich do naśladowania6.
Cechą, którą niewątpliwie determinuje skuteczność w budowaniu swojego autorytetu i
jest pożądana przez uczniów to emocjonalny stosunek pomiędzy nauczycielem a uczniem.
Nauczyciel powinien oprzeć swoją pracę wychowawczą na budowaniu więzi emocjonalnej pomiędzy nim a uczniem7. Okazywanie ciepłych uczuć wychowankowi, powoduje
odwzajemnienie relacji, nawet tych trudnych do zbudowania, ponieważ wychowanek będzie mógł zawsze liczyć na pomoc nauczyciela w problematycznych dla niego sprawach,
wtedy to właśnie więź emocjonalna wpływa na proces wychowawczy najsilniej8.
Z emocjonalnym odniesieniem łączy się niewątpliwie kolejna pożądana cecha
przez uczniów, czyli zainteresowanie się uczniem. Niewątpliwie na wzmocnienie
oddziaływania, ogromne znaczenie ma właśnie ta cecha, gdyż uczeń dostrzega, że jest
zauważany przez innych. Poznając osobowość ucznia, cechy, zainteresowania oraz środowisko w jakim dorasta, powoduje to dostosowanie swojego oddziaływania na sferę
psychiczną ucznia, co powoduje, że w oczach ucznia, nauczyciel zyskuje sobie pozycję
osoby godnej do naśladowania9.
Kolejną cechą mającą wpływ na siłę perswazyjną w stosunku do ucznia to poszanowanie godności ucznia i akceptowanie jego odmienności w stosunku do innych uczniów.
Każdy uczeń to inna indywidualność spotykana w życiu nauczyciela i nauczyciel chcący
osiągnąć pożądane efekty wychowawcze, musi zdawać sobie z tego sprawę, że każdy
uczeń będzie różnie reagował na bodźce sygnalizowane od nauczyciela, w związku z
czym do każdego ucznia trzeba dotrzeć okazując mu sympatię i zasygnalizować mu ,że
„akceptuję Cię taki jaki jesteś”10.
Skoro mowa była o akceptacji i indywidualnym podejściu do każdego z uczniów, należy zastanowić się jak rozwiązać możliwy konflikt pomiędzy uczniami lub ocenić pracę
zaliczeniową. Aby jak najlepiej poradzić sobie z daną sytuacją problemową, trzeba wyrobić w sobie cechę zwaną sprawiedliwością. Cecha ta w przypadku konfliktu, sprawdza się
wtedy najlepiej, gdy nauczyciel wyda sprawiedliwy osąd i uzasadni swoją decyzję, tak
samo kiedy ocenia pracę pisemną, wypowiedź ucznia, powinien wytłumaczyć uczniowi
dlaczego dostał taką decyzję, a nie inną. Jeśli nauczyciel będzie tak postępował, z pewnością zyska aprobatę uczniów, gdyż będą oni wiedzieli, że taka ocena im się należała11.
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Istotną cechą jest także styl postępowania nauczyciela względem uczniów. Należy
wyróżnić trzy główne style postępowania nauczyciela względem uczniów, totalitarny,
autorytarny i demokratyczny. Największym uznaniem cieszyć się będzie nauczyciel korzystający ze stylu demokratycznego stąd najwięcej uwagi na nim się skupią niniejsze
rozważania. Styl demokratycznego postępowania względem uczniów charakteryzuje się
szeroką współpracą nauczyciela ze swoimi podopiecznymi. Nauczyciel konfrontuje swoje racje z argumentami ucznia, szukając kompromisu, ale także podejmując kluczowe decyzje, zasięgając opinii uczniów. Styl ten jest najbardziej pożądany z uwagi, że edukuje i
wyrabia demokratyczne postępowania u ucznia, ale i wzmacnia wzajemne poszanowanie
nauczyciela i ucznia powodując także wzrost autorytetu nauczyciela12.
Ostatnią cechą wartą omówienia, są wartości wychowawcze takie jak obowiązkowość
i umiejętność zorganizowania się. Ukazując tę cechę uczniom poprzez dotrzymywanie
słowa, okazywanie im swojej pracowitości i zorganizowania swojego otoczenia, uczymy
podopiecznych obowiązkowości, zaradności życiowej i egzekwowania względem siebie
postanowień, co jest niewątpliwie elementem wychowawczym13.
Te omówione cechy to tylko niektóre ze składających się na autorytet nauczyciela, ale
i być może najistotniejsze, które determinują w największym stopniu autorytet nauczyciela. Każdy nauczyciel musi wyrobić własne cechy, które uzna za stosowne we wzmacnianiu swojego autorytetu.
Zachowanie nauczyciela
Zachowanie to drugi element odgrywający znaczący wpływ na proces wychowawczy.
Składa się ono m.in. z określonych postaw, układu ciała, przestrzeni osobistej, dotykania
i innych elementów związanych z zachowaniem. Wszystkie te elementy wchodzące w
skład zachowania nauczyciela, odgrywają istotną rolę w budowaniu autorytetu i należy
omówić, jak poszczególne z nich, wpływają na proces wychowawczy ucznia .
Pierwszym elementem jest postawa nauczyciela względem ucznia. Nauczyciel powinien umieć odczytać stosunek ucznia do swojej osoby, poprzez obserwację postawy.
Uczeń darzący szacunkiem nauczyciela, stoi prosto, patrzy wzrokowo na nauczyciela i
przykładowo, nie wkłada rąk do kieszeni, w przeciwieństwie do ucznia, który nie szanuje
nauczyciela. Nauczyciel zwracający się do ucznia powinien przybrać postawę wyprostowaną bez oznak zdenerwowania, gdyż w pozycji garbiącej i przy nawet lekkim zdenerwowaniu, uczniowie mogą to odebrać jako lekceważenie swojej osoby i uległość wobec
uczniów, co z pewnością zostanie wykorzystane, np. podczas upominania ucznia o złej
postawie (jak np. trzymanie rąk w kieszeni14.
Drugim elementem składającym się na zachowanie, jest odpowiednie ułożenie ciała
względem rozmówcy. Nauczyciel, który chce zademonstrować swój autorytet, powinien
stanąć bokiem do ucznia z którym rozmawia, ale jednocześnie mieć skierowaną twarz w
kierunku klasy, pokazując, że ma nad wszystkim kontrolę. Pożądane jest, aby uczeń skierował swoją twarz w kierunku nauczyciela i konwersował w ten sposób. Jeśli nauczyciel
zauważy, że uczeń nie przyjmuje odpowiedniej postawy ciała, powinien go upomnieć, w
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ten sposób demonstrując swój autorytet. Ten element, uczy szacunku do starszych osób15.
Terytorium i przestrzeń osobista to istotny element powiązany z zachowaniem. Obszarem, którym zarządza nauczyciel jest sala lekcyjna w szkole, w której zasady przebywania
ustala nauczyciel. Ma on prawo do wpuszczania i wypraszania uczniów oraz do sprawowania kontroli nad uczniami. W wewnątrz tego „terytorium” istnieje także obszar zwany
przestrzenią osobistą ucznia. Na przestrzeń osobistą ucznia w klasie składa się ławka z
krzesłem. Nauczyciel zbliżający się do tego obszaru, nie powinien uważać tego obszaru
za swój i dowoli rozdysponowywać nim, gdyż może stać się odebranym przez ucznia jako
zagrożenie. Z wychowawczego punktu widzenia, taki stosunek ukształtuje początki relacji
pracownik (uczeń) – pracodawca (nauczyciel), gdyż nauczyciel może wydawać polecenia
na swoim terytorium nie ingerując w sferę prywatną ucznia, jaką jest przestrzeń osobista16.
Następną kwestią determinującą autorytet jest tzw. prawo własności. Ściśle jest to powiązane ze sferą terytorialną, gdyż nauczyciel przywłaszcza sobie prawo do wykorzystywania przedmiotów ucznia bez pytania o zgodę na użycie. Najczęściej do skorzystania z
tego prawa, dochodzi gdy uczeń zakłóca zajęcia wykorzystując jakiś przedmiot należący
do niego. Wtedy nauczyciel odbiera bez pytania dany przedmiot i odkłada go w miejsce
niedostępne bez uzgodnienia dla właściciela przedmiotu, czyli stolik nauczycielski, który
jest zarazem przestrzenią osobistą. Inna sytuacja gdzie zachodzi „przywłaszczenie przedmiotu” może zajść, gdy nauczyciel zabiera z ławki ucznia jego zeszyt, aby dokonać analizy pracy wykonanej przez ucznia na zajęciach lub gdy zachodzi konieczność pomocy
uczniowi, np. na lekcjach matematyki przy wykonaniu rysunku, wtedy także nauczyciel
bez pozwolenia rozporządza przyrządami należącymi do ucznia. W relacji odwrotnej,
uczeń zmuszony jest do zapytania o zgodę na pożyczenie długopisu przez nauczyciela17.
Dotyk jest dość budzącym kontrowersje elementem zachowania nauczyciela. Obecnie
odchodzi się od pokazywania siły perswazji nauczyciela przez dotykanie ucznia z uwagi
na to, że może tu budzić mieszane uczucia u uczniów, a u niektórych uczniów wywołuje
niechęć do nauczyciela. Wpływ na to ma także ugruntowany stereotyp, że nauczyciele-mężczyźni, nie powinni mieć kontaktu dotykowego z uczennicami, gdyż zachowanie to
może być źle odebrane. Miejsce dotykania ma nie bagatelne znaczenie w odbiorze przez
ucznia. Miejscami gdzie uczeń najmniej odczuje zagrożenie związane z zakłóceniem jego
przestrzeni osobistej są ramiona i ręce, a największe odczuje, gdy zostanie dotknięty w uda
lub biodra z uwagi na bliskość sfer intymnych. Zwykle ten rodzaj zachowania, okazywany
jest w szkołach podstawowych, jako forma opiekuńcza nauczyciela nad uczniem18.
Kontakt wzrokowy jako element zachowania, odgrywa znaczącą rolę w odbiorze relacji, gdyż poprzez nawiązanie kontaktu wzrokowego, można określić zamiary rozmowy.
Określone zachowania związane z kontaktem wzrokowym, różnicują z jakiej pozycji
prowadzona jest rozmowa, czy na równej płaszczyźnie czy jeden z rozmówców jest postawiony niżej w hierarchii. Gdy osoby patrzą na siebie podczas konwersacji, to oznacza,
że traktują się na równi zaś gdy jedna osoba patrzy na drugą, a druga kieruje wzrok
w innym kierunku, oznacza to położenie w pozycji względem siebie z przewagą osoby
patrzącej w innym kierunku. Innym sposobem demonstrowania autorytetu, jest chłodne
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spojrzenie na ucznia, które powinno poskutkować opuszczeniem oczu przez niego, co
oznacza podporządkowanie się woli nauczyciela19.
Uśmiech ma za zadanie zamaskować zamiary nauczyciela. Zazwyczaj stosowany jest
jako okazanie sympatii drugiej osobie. Zbyt częste używanie uśmiechu, może doprowadzić do utraty autorytetu, gdyż uczniowie wyczują swobodę interakcji nauczyciela z
nimi. Nauczyciel chcący oddziaływać na ucznia, powinien używać tego zachowania wtedy gdy pewny jest swoich racji, wówczas uczeń może zostać zaskoczony zachowaniem
nauczyciela i zwykle ulega mu.
Kierowanie rozmową zwykle warunkuje pozycję autorytetu nauczyciela. Ważne jest
to kto decyduje się zacząć rozmowę. W przypadku rozpoczęcia rozmowy przez ucznia,
nauczyciel powinien niezwłocznie narzucić własny charakter rozmowy, gdyż może zostać zdominowany, a to zdyskredytuje jego autorytet. Umiejętność kierowania jest także
przydatna przy prowadzeniu dyskusji klasowej. Nauczyciel zadając pytania, powinien
wskazywać uczniów, którym chce udzielić głosu. Jeśli uczeń udzieli odpowiedzi bez pozwolenia na udzielenie głosu, nauczyciel nie powinien zwracać uwagi na tą odpowiedź
ukazując swoją dominację w klasie, nawet gdyby ta odpowiedź była poprawna. Kierowanie i kontrola rozmowy, wykształca w uczniach poczucie podporządkowania się
nauczycielowi, budując szacunek względem drugiego człowieka, poprzez wysłuchanie
co ma do powiedzenia drugi uczestnik rozmowy20.
Sposób zwracania się do drugiej osoby jest niewątpliwie częścią składową zachowania.
Uzależniony jest od stopnia zażyłości z drugą osobą i charakteru formalnego lub nieformalnego. W szkole nauczyciel może zwracać się do uczniów po imieniu co stawia go na
uprzywilejowanej pozycji względem ucznia. Raczej jest to czynnik zachowania uprzywilejowujący nauczyciela względem ucznia w relacjach.
Gesty służą głownie jako wzmacniacze komunikatów wydawanych przez nauczyciela.
Nauczyciel przy wyzwaniu ucznia, może zastosować gest przywołujący do siebie, wykonywany palcem wskazującym, lub może także wyprosić ucznia wskazując na drzwi
sali. Podobnie jak sposób wyrażania się, jest to uprzywilejowany element zachowania
ukazujący autorytet nauczyciela, gdyż podobnych gestów uczeń nie miałby prawa użyć21.
Elementy zachowania są częścią autorytetu wpływającą na proces wychowawczy. Mają
w tym procesie wykształcić u ucznia przynależność społeczną i szacunek względem ludzi.
Relacja nauczyciela z uczniem
Relacja pomiędzy nauczycielem a uczniem jest swego rodzaju podłożem na którym
kształtuje się i przebiega proces wychowawczy ucznia. Na nią składa się wiele czynników takich jak; środowisko szkolne, motywacja ucznia, ocenianie i karność, a także
forma budowania relacji. Wiadome jest, iż celem tej relacji jest przyporządkowywanie
sobie ucznia nauczycielowi. Już z samego początku relacji, usankcjonowana jest wyższa
pozycja nauczyciela i jest to pomoc w nakierowaniu osobowości ucznia 22.
Najważniejszym celem procesu wychowawczego jest uformowanie osobowości. Na
osobowość składają się trzy struktury: temperament, indywidualność i charakter moralny.
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Każdą z tych struktur trzeba właściwie ukształtować i każda osobowość jest w momencie
pierwszego kontaktu ze szkołą różna, stąd należy indywidualnie podejść do ucznia w nawiązywaniu kontaktu23.
Kształtowanie relacji odbywa się w środowisku szkolnym, które nie jest obojętne na to.
Wpływ środowiska na więź łączącą nauczyciela i ucznia jest uzależnione, m.in.: od lokalizacji szkoły, tzn. czy znajduje się ona blisko czy też daleko od miejsca zamieszkania ucznia
co kształtuje motywację do chodzenia na zajęcia. Następnym elementem związanym z środowiskiem ucznia, jest proporcja liczby nauczycieli do uczniów. Istotne jest, iż im więcej
uczniów przypada na nauczyciela, tym ma on mniej czasu dostępnego dla ucznia, więc ta
więź się wolniej kształtuje i ma mniejszy wpływ wychowawczy na ucznia. Środowisko
szkolne to także miejsce spotkania się różnych osobowości (uczniów), które oddziaływują
na siebie budując relacje. Tworzenie się grup uczniowskich, może wpłynąć na relację
pomiędzy uczniem a nauczycielem, gdyż w grupie może uformować się lider, który może
sam się stać autorytetem dla innych uczniów, a jego relacja z nauczycielem może mieć
wpływ na relacje z pozostałymi członkami danej grupy24. Ważnym elementem i kluczowym
jest sama szkoła, jako instytucja wpływająca na wychowanków. Szkoła organizując czas
uczniom, wpływa na jego osobowość, poprzez zachęcanie do różnych form aktywności,
działalności wewnątrzszkolnej i pozaszkolnej, co niewątpliwie wpływa na stosunek ucznia
do niej samej. Środowisko zatem to podłoże kontaktów między nauczycielem a uczniem25.
Motywacja do nauki jest kolejnym czynnikiem warunkującym oddziaływanie nauczyciela na ucznia w ich wspólnych relacjach. Na motywację ucznia do nauki oddziaływuje
nie tylko szkoła, ale także osoba nauczyciela i własne predyspozycje ucznia. Motywacja
u ucznia może być stałym elementem jego osobowości, jako chęć do nauki, poznawania
świata, lub czasowa wynikająca z konieczności zaliczenia danego przedmiotu. Wpływ na
motywację ma także nauczyciel i jego osoba, który powinien stać się wzorem. Większym
zainteresowaniem osobą nauczyciela wzbudzającym motywację, cieszy się nauczyciel,
który uatrakcyjnia lekcję prowadzoną przez siebie w oparciu o program nauczania. Przykładowo, aby uatrakcyjnić prowadzoną lekcję, powinno się odwoływać do praktycznego
stosowania wiedzy w życiu codziennym, lub posługiwać się przykładami z życia nauczyciela co wzbudzi ciekawość ucznia i umotywuje go do dalszej chęci poznawania wiedzy.
Im bardziej nauczyciel będzie urozmaicał zajęcia i wzbudzał zainteresowanie swoją osobą, tym będzie wywierał większy wpływ na ucznia26.
Karanie to jeden z najtrudniejszych elementów wychowawczych do opanowania przez
nauczyciela, bowiem jeśli nauczyciel wymaga od ucznia posłuszeństwa, musi stosować
kary, które uwarunkują jego autorytet. Większą siłę perswazyjną na ucznia, będzie miało
zapobieganie i pouczanie ucznia i tak powinien działać nauczyciel chcący zachować dobry wizerunek w oczach ucznia27. Natomiast jeśli już zajdzie sytuacja, w której dziecko
przekroczyło dozwoloną granicę, należy ukarać podopiecznego za dokonany występek,
informując je z jakiego powodu zostało ukarane, wyjaśnić, że nie należy tego czynić. Kara
ma podłoże wychowawcze, bowiem uczeń zdobywa doświadczenie wiedząc, co czeka go
23
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jeśli ponownie dopuści się występku. Karanie swoją trudność w opanowaniu objawia, w
tym, że jeśli nauczyciel nie stosował by kar, wówczas pojawiła by swoboda uczniowska, która doprowadziła do zburzenia autorytetu jako wzoru do naśladowania, ale z drugiej jednak strony istnienie kary może spowodować pogorszenie relacji z nauczycielem,
więc należy uważać przy stosowaniu tego środka zapobiegawczo-wychowawczego, tak
aby nie zrazić do siebie ucznia, bo wtedy na oddziaływanie jego poczynań, będzie miał
wpływ przymus niszczący autorytet nauczyciela28.
Relacja nauczyciel-uczeń jest podstawową formą oddziaływania na ucznia z punktu
widzenia stosunków społecznych. Niewątpliwie uwarunkowania emocjonalne odgrywają
najistotniejszą rolę w odbiorze sygnału wysyłanego przez nauczyciela do ucznia. W budowaniu relacji, trzeba wyśrodkować czynniki wewnętrzne związane z emocjonalną więzią,
do których należą; zaspokajanie potrzeb ucznia, upodabnianie się cech ucznia do nauczyciela czy samoocena ucznia. Nauczyciel powinien brać pod uwagę wszystkie te czynniki
pod uwagę, aby usankcjonować więź swoją z uczniem na której zbuduje relację29.
Istotny wpływ na relację ma metoda porozumiewania się na lekcji. Nauczyciele, którzy chcą mieć wpływ na relację nauczyciele, powinni stosować metodę problemową na
lekcji, gdzie nauczyciele nie skupiają się wyłącznie na tym co oni sami mają do powiedzenia, ale wysłuchują opinii uczniów co do poruszanego na lekcjach problemu, co sprawia, że uczniowie czują się dostrzeżeni przez nauczyciela30.
Ostatnim elementem relacji jest współdziałanie nauczyciela i rodziców w procesie
wychowawczym. Jest to trudny element do pogodzenia, gdyż zarówno nauczyciel jak
i rodzice mogą mieć odmienne cele wychowawcze dziecka, a także obiekcje co do zaufania sobie nawzajem. Z czasem relacje się pogłębiają, np. podczas spotkań klasowych
lub konsultacji nauczycielskich, a szczególnie gdy dziecko potrzebuje obydwu ogniw
wychowawczych31. Najczęściej potrzebują tego uczniowie o „trudnym” charakterze wychowawczym, ale także uczniowie uzdolnieni, aby ukształtować właściwie ich charakter.
Celem takiej współpracy jest dążenie do usprawnienia pracy wychowawczej z uczniem,
poznanie środowiska, w którym dorastał, bo im lepiej poznamy przyczyny charakteru
osobowego ucznia, tym lepiej będzie układała się relacja z nim. Takie kontakty również
mają cel ukryty, gdyż istotą autorytetu jest oddziaływanie, a kontakty z rodzicami, doprowadzają do wpływania na ucznia przy pomocy rodziców32.
Wszystkie te elementy warunkują relację nauczyciel-uczeń jako płaszczyznę oddziaływania autorytetu nauczyciela na proces wychowawczy, należy przy tym pamiętać, że
każdy nauczyciel ma różne predyspozycje do uformowania elementów tej płaszczyzny.
Zakończenie
Każdy nauczyciel ma różne predyspozycje do zbudowania swojego autorytetu i to
w dużej mierze zależy od niego samego, jaki osiągnie wpływ na proces wychowawczy swojego podopiecznego. Cechy osobowości wykształcone u nauczyciela zarówno te
wykształcone wtedy gdy on sam przechodził proces wychowawczy, jak i te powstałe w
28
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trakcie kariery zawodowej są zmiennym czynnikiem osobowości nauczyciela Nauczyciel
chcący wywrzeć wpływ powinien jak najskuteczniej demonstrować swoją osobowość,
aby uczniowie sami wiedzieli czy dane cechy będą im przydatne.
Zachowanie to element ukazujący pozycję nauczyciela względem ucznia. Ukształtowanie określonych zachowań, powinno ukazać uczniom ich pozycję społeczną, a także
zdeterminować wpływ zachowania jako elementu autorytetu na siłę perswazji w stosunku
do ucznia.
Płaszczyzna wpływu autorytetu nauczyciela na proces wychowawczy ucznia, czyli relacja między nauczycielem a uczniem jest uwarunkowana różnymi czynnikami, zarówno środowiskowymi i emocjonalnymi. Nauczyciel występuje w tej relacji jako osoba o wyższej
pozycji w hierarchii społecznej, co sprzyja także kształtowaniu więzi wpływowej na ucznia.
Podsumowując, wszystkie elementy odgrywają istotną rolę w procesie wychowawczym.
To nauczyciel zaraz za rodzicami, powinien mieć wpływ na to jaki będzie przyszły dorosły
obywatel i jego autorytet jako wzór przyczynia się do przekazywania cech wychowankowi,
lecz należy pamiętać, że każdy nauczyciel będzie kładł indywidualnie nacisk na to co uzna
za słuszne w budowaniu swojej pozycji oddziaływującej względem ucznia.
Streszczenie:
Elementy autorytetu nauczyciela w procesie wychowawczym
Niniejszy artykuł ma wykazać związek poszczególnych elementów autorytetu nauczyciela na efektywność w procesie wychowawczym na etapie szkolnym. Został podzielony
na trzy części. Pierwszy omawia pożądane cechy osobowości nauczyciela warunkujące
jego autorytet. Drugi opisuje elementy zachowania jakimi powinien kierować się nauczyciel chcący ugruntować swoją dominującą pozycję względem uczniów. Trzeci zostaje poświęcony problemom relacji pomiędzy nauczycielem a uczniem determinujących wpływ
autorytetu nauczyciela na wychowanie ucznia.
Słowa kluczowe: autorytet, edukacja, nauczyciel, uczeń, wychowanie, szkoła
Summary:
The elements of the teacher’s authority in the educational process
This article is to show the relationship of individual elements of the teacher’s authority
to effectiveness in the educational process at the school stage. It has been divided into
three parts. The first discusses the desirable personality traits of the teacher conditioning
his authority. The seconds describes the elements of behavior that should be the followed
by the teacher who wants to establish his dominant position in relation to the students.
The third one is devoted to the relationship between the teacher and the student determining the influence of the teacher’s authority on the education of the student.
Keywords: authority, education, teacher, student, upbringing, school
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GRZEGORZ Z NYSSY

Grzegorz z Nyssy (ur. 335 – zm. 394)

Grzegorz z Nyssy pochodził z tej samej sfery umysłowej i społecznej co Grzegorz z Nazjanzu, a otoczeniu jego zdawało się rzeczą oczywistą, że podjął się zadań duchownych i poszedł za
powołaniem kapłańskim. Ale jeśli chodzi o jego usposobienie, to i on również nie urodził się na
biskupa, podobnie jak Grzegorz z Nazjanzu. Grzegorz z Nyssy jest myślicielem i filozofem, ma
wnikliwy zmysł obserwatorski oraz niezwykle systematyczny umysł, ale nie jest człowiekiem
gminy i życia w społeczności. Energię Grzegorz kieruje całkowicie i nie bez pewnej ambicji w
sferę duchową i na pracę umysłową. W tej dziedzinie mógł ręczyć za siebie. To, że ten człowiek
mimo wszystko został najpierw retorem, a potem biskupem, jest znamienne dla epoki, w której
działa: wykształcenie żyje tradycjami retorycznymi a Kościół przyciąga do siebie wszystko, co
przyczynia się do rozwoju życia umysłowego. Ale od wewnątrz życie Grzegorza przedstawia
się inaczej niż od zewnątrz i to nadaje mu rys trudny, ukryty i problematyczny.
U Grzegorza można zauważyć silną potrzebę niezależności, co sprawiało, że walczył on o
prawo niezależności, swojego stanowiska i swego trybu życia. Pomimo swojej wybitnej mądrości stoi on daleko w drugim rzędzie, a nawet jego oryginalność i teologia zyskują przez to
coś ubocznego, ukrytego i nie zawsze całkiem jednoznacznego. Naturalnie, że i jego sława
stała się w końcu wielka i on sam przy okazji dość chętnie na to wskazuje. Jednak poza swymi
najbliższymi krewnymi nie ma on przyjaciół. W jego ciekawej korespondencji uderza całkowity brak listów do przyjaciół. Jako uczony i jako mnich żyje Grzegorz swoim własnym życiem.
Stawia sobie samemu najwyższe wymagania, a najpoważniejsze jego osiągnięcia odnoszą się
do dziedziny teologiczno-filozoficznej. Wykuwa on i rozwija nową teorię pobożności zaikonno-mistycznej, którą odtąd żyje dalej.
Zewnętrzny bieg życia Grzegorza skrywa w znacznej mierze mrok. Jego twórczość literacka rozpoczyna się dopiero w okresie męskiej dojrzałości, a rozwoju poprzedzającego tę
twórczość nie da się już zrekonstruować w sposób pewny. Urodził się najprawdopodobniej
około 335 roku. Grzegorz sam wyznaje, że nie może powiedzieć „nic imponującego” o nauce
pobieranej u słynnych nauczycieli. Wynosi on ciągle tylko jednego swego „nauczyciela i ojca”
Bazylego jako swojego wychowawcę i wysławia go w sposób wprost przesadny. Bazyli jest
dla Grzegorza „cudem całego świata” i prawzorem filozofa. Stawia on go po stronie dawnych
świętych, a jego pisma ogłasza wprost za natchnione. Był on „naprawdę stworzony według
woli Bożej, a w swojej duszy ukształtowany według obrazu Stwórcy”. Zależność od Bazylego
odczuwa się również wtedy, gdy nie cytuje on nauczyciela „po imieniu”. Grzegorz jest rzeczywiście uczniem Bazylego, ale ta trochę celowo zaakcentowana pochwała nie oznacza, że
poprzestał na nim i nie ma do zaoferowania nic własnego i odmiennego. Już sam beztroski sposób, dzieli któremu „czyni strawnym twardy i oporny chleb Pisma” poprzez swobodny wykład
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alegoryczny tchnie innym duchem. Grzegorz musiał ponadto niezwykle dużo i samodzielnie
przeczytać, przede wszystkim Platona, Plotyna i innych platonizujących filozofów, lecz także
Filona, a spośród autorów chrześcijańskich znów przede wszystkim Orygenesa. Podziwia on
zwłaszcza pogańskiego retora Libaniosa jako żyjącego przedstawiciela greckiego wykształcenia klasycznego. Grzegorz jest może najbardziej wszechstronnym teologiem stulecia. W jego
pismach można spotkać nawet dociekania przyrodnicze i medyczne, dające poznać nie tylko
znajomość, lecz i zrozumienie takich zagadnień. Jest to umysłowość pokrewna Bazylemu, ale
w gruntowności wiedzy nad nim góruje.
W młodości Grzegorz był jakiś czas lektorem. Ale nie czuł się tym skrępowany. Dla samej
„ambicji”, jak utrzymuje w pełnym oburzenia liście Grzegorz z Nazjanzu, pozwolił sobie raczej na pomieszanie pism świętych z „gorzkimi i nie strawnymi księgami” świata, a sam „wolał uchodzić za retora niż za chrześcijanina”. Zrobił on jeszcze dalszy krok: w tych latach zawarł małżeństwo z ukochaną, a stojącą na wysokim poziomie umysłowym Teozebią. W swoim
debiucie pisarskim na temat dziewictwa sam się uskarża, że o tym ideale może mówić tylko
jak świadek owej szczęśliwości, jakiej doznali inni, ponieważ. sam „zrobił kiedyś krok w życie
świeckie”. Ale nie należy brać tych skarg zbyt tragicznie. Ani retoryka, ani też — później jedynie „duchowe” małżeństwo nie zahamowały jego rozwoju religijnego. Grzegorz bynajmniej
nie stronił od ośrodka zakonnego, utrzymywanego przez jego rodzinę nad rzeką Iris, i zdaje
się, że czasem sam tam przebywał. Szczególnie bliska mu była jego starsza siostra Makryna,
przełożona tamtejszego klasztoru mniszek. Nazywał ją swoją „nauczycielką”.
Grzegorz porzucił wolne życie retora i filozofującego teologa i w 371 r. został biskupem
niedużego miasta Nyssy. Z życia mającego na celu naukę, skupienie i wewnętrzne pogłębienie
został powołany do służby wśród społeczności wierzących. Nyssa była stosunkowo skromnym, ale z punktu widzenia polityki kościelnej ważnym miastem, które miało być utrzymane
w prawowierności dzięki obsadzeniu stolicy biskupiej. Grzegorza trzeba było „zmusić wszelką
siłą” do przyjęcia godności biskupiej, ale wnet wczuł się on potem w nową rolę i włączył się
do polityki kościelnej bardziej niż władze kościelne tego pragnęły. Zarzucono mu nieporządne
prowadzenie kasy, złożono go z urzędu i wysunięto na jego miejsce biskupa sympatyzującego
z arianami. Grzegorz został złożony z urzędu i musiał opuścić kraj. Dopiero po wielkim zwrocie w 378 r. mógł powrócić i został entuzjastycznie przyjęty przez swoją gminę. Następnie
spotykamy go wśród uczestników soboru konstantynopolskiego w 381 r. Reskrypt Teodozjusza Wielkiego mianuje go biskupem ordynariuszem całej diecezji Pontu. Grzegorz podróżuje
pocztą państwową aż do Arabii i odwiedza Jerozolimę. Przeprowadza wybory biskupa w Iborze w Małej Armenii, a w Sebaście z trudem uniknął tego, by sam nie został wybrany. Stało się
to, co przepowiedziała Makryna: jego sława przyćmiewa teraz sławę jego przodków, imię jego
jest wymieniane w miastach, gminach i wśród narodów, a „Kościoły wołają i ślą” do niego,
ażeby im „okazał pomoc i zaprowadził porządek”.
Osobiście Grzegorz jest niewygodnym kolegą, a z powodu swoich krytycznych uwag bynajmniej nie był powszechnie lubiany. Swoje wrażenia z Ziemi Świętej, przekazuje on w liście, stanowiącym jedno oskarżenie przeciwko panującym tam stosunkom. „Lecz wiem, co
wielu odpowie na moje słowa”, ale jest rzeczą pewną, że nieporządek, zaniedbanie i niemoralność nigdzie nie prosperują lepiej niż w wielkich miejscach pielgrzymek, prawdziwa zaś
pobożność zadomowiła się raczej wśród ludu kapadockiego. Można i trzeba w ogóle odradzać
ludziom pielgrzymki — również ze względów zasadniczych. Prawdziwie święte, filozoficzne
życie poszukuje ciszy i samotności albowiem Bóg nie przywiązuje swojej obecności do tych
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miejsc. Jeżeli Duch wionie, kędy chce — to i my, którzy tu jesteśmy i wierzymy, stajemy się
„uczestnikami Jego stosownie do swej wiary”.
W latach późniejszych jeszcze dwa razy zapraszano Grzegorza do Konstantynopola. Miał
on wygłosić uroczyste mowy żałobne dla zmarłych członków rodziny cesarskiej. W roku 394
spotykamy go po raz ostatni jako uczestnika synodu. Wkrótce potem chyba umarł. Mamy tylko
skąpe i urywkowe wiadomości, które wprawdzie rzucają światło na jego niezwykłe znaczenie,
ale nie wystarczają do naszkicowania pełnego obrazu jego życia. Kto chce poznać Grzegorza z
Nyssy musi się oprzeć na szkicu jego życia i na jego pismach.
Byłoby rzeczą z gruntu fałszywą uważać Grzegorza, ze względu na jego własnowolną i
krytyczną postawę za sceptyka lub nawet za świadomie niekościelnego teologa. Ze swoją teologią stoi on raczej na gruncie Kościoła powszechnego, a jego działalność kościelno-polityczna
wykazuje w sposób dostateczny, że bez ociągania się uznaje publiczne prawa sakralne Kościoła i broni ich. Kult Kościoła nabiera w pismach i kazaniach Grzegorza szerokiego rozmachu.
Grzegorz podkreśla znaczenie porządku prawnego i zbawczą działalność sakramentów, szczególnie chrztu. Jest on pierwszym teologiem chrześcijańskim, który umie precyzyjnie uzasadnić
również ścisłe pojęcie kapłaństwa w sensie przeistaczającej, sakramentalnej mocy święceń i
wybitnego stanowiska kapłana jako sprawującego służbę Bożą. W tym zakresie jest Grzegorz
bezpośrednim poprzednikiem Areopagity, który w wieku następnym rozwinie brzemienną w
skutki naukę o „hierarchii” niebiańskiej i kościelnej. Ale rzeczą główną pozostaje nauka Kościoła i „filozofia”, i tutaj dla Grzegorza jest w gruncie rzeczy całkowicie obca, powściągliwa,
ograniczona przez Biblię, postawa Bazylego. W swojej metodycznej postawie zasadniczej
Grzegorz skłania się raczej do Orygenesa. Kościelna forma nauczania znowu stanowi tylko
punkt wyjściowy dla dalej idących myśli, a rzeczą ważniejszą od przytoczonych dowodów
z Pisma jest ścisłość umysłowa i logiczne ugruntowanie systemu w jego związkach wzajemnych. Tylko, że obecnie nauka Kościoła jest o wiele bardziej rozbudowana i ustalona niż kiedyś, a Grzegorz zwraca baczną uwagę na respektowanie jej i na unikanie wszelkiej wyraźnej
sprzeczności. W istocie jednak odnawia on dawny gnostycki schemat teologii jako interpretacji i rozwinięcia niezwykłego doczesno-wiecznego dramatu świata. Dramat ten rozpoczął się
odpadnięciem bytu duchowego od pierwotnej jedności i łączności z Bogiem, a po przebyciu
długiej i uciążliwej drogi znowu powraca do swego początku. Elementy fantastyczne schodzą
przy tym obecnie na dalszy plan, a w sposób bardziej ścisły przeprowadza się filozoficzną
interpretację pierwiastków mitologicznych. W tym sensie Grzegorz zbliża się nieco więcej do
Plotyna niż Orygenes. Ale z drugiej strony spekulacja nie stanowi nigdy celu samego w sobie.
Jak etyka, filozofia naturalna oraz cała wiedza świecka, ma ona tylko „zdobić boską świątynię
tajemniczego Objawienia”. Jej ośrodkiem jest Chrystus, a chodzi tu o praktyczne zbawienie
człowieka, tj. o wyniesienie, oczyszczenie i powrót duszy indywidualnej do swego Stwórcy
i Pana. Grzegorz poszukuje żywotnego stosunku do Boga, a nie jakiegoś naturalnego uporządkowania bytu, podzielonego na stopnie. Nie uznaje on w ogóle jakiejś „natury” ludzkiej,
mającej istnienie w sobie, ale uważa, że jej istotą jest dążenie do Boga i tylko w oparciu o swe|
boskie przeznaczenie daje się ona pojąć i naprawdę urzeczywistnić. Teologia znajduje swe
ujście w pełnym uwielbienia i miłości zjednoczeniu z niepojętym i niezgłębionym Bogiem.
Wszystko, co się rozgrywa między bytem stworzonym a bytem niestworzonym, odwiecznym,
jest pomyślana w sferzerze łaski i dokonuje się w sferze wolności i uświęcenia. Tu leży granica
dzieląca myśl Grzegorza od panteizmu neoplatońskiego. Wprawdzie Grzegorz mówi chętnie
o przebóstwieniu czy ubóstwieniu człowieka, ale ma na myśli przy tym tylko „upodobnie-
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nie do Boga”, które człowiek ma uzyskać jako uduchowione zwierciadło, oczyszczone „od
wszelkiego mułu i rdzy istoty ziemskiej, jako prawdziwy obraz Boga. Jedynym celem na całą
wieczność i samym szczęściem w niebie jest to, że będziemy oświeceni i unoszeni przez Boga.
Nie jest to naszym dziełem, lecz „wielkodusznością” Boga, który sam jeden umożliwia nam
ten powrót i pozwala nam osiągnąć jego dopełnienie się i urzeczywistnienie.
W latach swej wybitnej działalności kościelno-politycznej zajmował się Grzegorz również teologią w związku z aktualnymi zagadnieniami spornymi na temat Trójcy Świętej
i chrystologii. Liczne pisma przeciwko arianinowi Eunomiuszowi uzasadniają ortodoksyjną
naukę i bronią jej w sposób| bystry, mądry i poprawny. Bardziej niż Bazyli jest Grzegorz przy
tym zainteresowany szczególnie jednością wewnętrzną i stałym współdziałaniem trzech Osób
Boskich. Dąży do ustalenia stosunku Ducha Świętego nie tylko do Ojca, lecz także do Syna.
rozważając ich stosunek do konkretnych jednostek. W „Wielkiej katechezie” potraktował w
ścisłym powiązaniu naukę o Trójcy Świętej oraz naukę o Wcieleniu i Odkupieniu, kończąc
swoje rozważania omówieniem Chrztu, Komunii świętej, wiary i odrodzenia. Dzieło to zostało
pomyślane jako środek pomocniczy do kazań apologetycznych. Pomimo swej popularnej w
pewnym sensie formy jest to od czasów Orygenesa pierwsza większa próba przedstawienia
całej nauki chrześcijańskiej jako jedności. Lecz tym, co najmocniej Grzegorza w tym dziele interesuje, nie są bynajmniej tematy tradycyjnej teologii, lecz problemy nauki o człowieku. Urzeczywistnienie się dzieła Odkupienia, dźwignięcie i przemiana indywidualnego bytu, jego związek z cielesnością oraz dalsze życie duszy po śmierci — oto zagadnienia, do których Grzegorz
nieustannie powraca różnymi drogami okrężnymi. Stanowią one pomost między całokształtem
jego platońsko-orygenistycznego światopoglądu a osobistymi możliwościami moralnego rozwoju i wychowania. Występują tu na jaw również doświadczenia praktyczne filozofa i mnicha,
a być może również głębiej ukryte sprawy jego własnego życia, których ujawnić już się nie da,
albowiem Grzegorz był dobrym i dlatego również bardzo dyskretnym psychologiem.
Jego wcześniejsza praca „o dziewictwie” jest w tym względzie interesująca. Grzegorz, jako
wybitny mąż Kościoła i sam będący małżonkiem, nie chce kategorycznie potępiać małżeństwa
i jego radości i umie je życiowo przedstawić. Jednakże naszemu ostatecznemu przeznaczeniu
czyni zadość w rzeczywistości tylko życie w dziewictwie, życie w wolności i w pełni nieskrępowania bezwarunkowej świętości, ogarniającej nie tylko ciało, lecz również duszę. Poza
wszelkimi rozkoszami zmysłowymi i ziemskimi jako coś ostatecznego kryje się jednak zawsze
wszystko niszcząca śmierć. Życie trwałe jest tylko tam, gdzie się duchem wznieść można ponad ten świat. Ale tym samym występuje natychmiast trudne zagadnienie, dotyczące sensu
naszej cielesności. Nie może ona być wprost czymś złym, mimo to jest nierozłącznie związana
z grzechem. Grzegorz sądzi, że została ona zawczasu stworzona przez Boga dla nas ze względu
na późniejszy grzech. Ale co się dzieje z duszą, kiedy opuszcza ciało? W jaki sposób egzystuje
ona między śmiercią indywidualną a ostatecznym, powszechnym zmartwychwstaniem? Jak
to jest możliwe, że ciało otrzyma wtedy znowu przynależne mu elementy ze świata? I co się
stanie wówczas z organami trawienia, rozmnażania, których dusza, nie podlegającą podziałowi na płeć, nie będzie już potrzebowała? Grzegorz długo się mozoli nad tymi dociekliwymi,
niemal ściśle przyrodniczymi rozważaniami, starając się z dala utrzymać od niebezpiecznego
spirytualizmu Orygenesa. Przyswaja przy tym częściowo również argumenty dawniejszej krytyki skierowanej przeciwko Orygenesowi. Ale w końcu rezygnuje znowu z wszystkie tych argumentów i decyduje się na czystą duchowość ciał niebiańskiego. Długą drogą okrężną wraca
jednak w końcu do nieco zmodyfikowanego orygenizmu.
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Dusza, ona wyłącznie, ale też w rzeczywistości został stworzona na obraz i na wieczną
wspólnotę z Bogiem. Co to oznacza, przedstawia Grzegorz z barwnością i żarliwością przewyższającą znacznie odpowiednie opisy u Filona czy Orygenesa. Grzegorz jest założycielem
nowej mistycznej i ekstatycznej pobożności. Postępująca asceza, jakiej żąda od swoich mnichów, nie jest tylko ćwiczeniem i wysiłkiem moralnym w drodze do przyszłego celu, lecz prowadzi ją obecnie do pełnego miłości spotkania i zjednoczenia między Chrystusem a jego Kościołem, między duszą a jej Bogiem. Kiedy chodzi o teksty Starego lub Nowego Testamentu,
o „Życie Mojżesza” czy o wzór Apostoła Pawła — zawsze napotyka on te sam ideały oczyszczenia, cudownego uświęcenia i szczęśliwe wspólnoty z Bogiem. Zwłaszcza owocna w tym
sensie dla pobożności mistycznej okazuje się „Pieśń nad pieśniami”. Dusza oczyszczona, pełna
świętego orzeźwiającego upojenia, wyczuwa w jaśniejącej ciemności boskiej nocy zbliżanie
się i piękność swego Oblubieńca, chociaż, a raczej właśnie dla tego, że Go nigdy nie może całkowicie zobaczyć, całkowicie pojąć i całkowicie wyczerpać. „Błogosławieństwo, powiada Pan
polega nie na tym, że się czegoś dowiadujemy od Boga, lecz że ma się Boga w sobie”. W tym
celu dusza musi najpierw, jak Chrystus umrzeć dla świata. „Jeśli nie umrze, zostanie całkiem
martwa; tylko przez śmierć, kiedy odrzuci od siebie wszystko, co podlega śmierci, podąża
do Życia”. Jest ona zawsze w drodze, w błogiej i utęsknionej „wędrówce do Boga, która nie
może się nigdy zakończyć” a jednocześnie w przedziwnym połączeniu ruchu z odpoczynkiem.
Wody wyzwolonej duszy tryskają ku Bogu jak źródło. Sama napełnia się Bogiem jak potokiem
wód, zapala się światłem jak pochodnia, unoszona jest przez Ducha jak rydwan bojowy. Kto
tego doświadczył, ten przekazuje swoje doświadczenie dalej, jak uczynili to Prorocy i Apostołowie. Kościół nieustannie się rozszerza, a wielki pęd duchów naprzód jest niepowstrzymany.
W końcu rozważań Grzegorza, jak i Orygenesa, występuje wiara w ponowne sprowadzenie
wszechrzeczy do Boga. Również i dla niego nie jest to tylko chłodny, akademicki wykład z
dziedziny metafizyki. Jest to wyznanie żywego doświadczenia duchowego, że nad wszystkimi
rzeczami jest sam Bóg, a więc ostateczna władza królewska i triumfująca rzeczywistość.
Grzegorz nigdy nie został potępiony imiennie z powodu błędnej nauki. Ale ze względu na
materię, potępienia wydane w V i VI wieku odnoszą się oczywiście również do niego. Grzegorz odważniej niż inni współcześni mu orygeniści przyznawał się do swoich twierdzeń. Podkreślał jednocześnie ich hipotetyczny charakter i był chyba przekonany, że nauka o rzeczach
ostatecznych nie należy do istoty teologii dogmatycznej, lecz odnosi się do zakresu tych zagadnień, których dyskutowanie jest dozwolone i gdzie, zdaniem jego przyjaciela, Grzegorza z
Nazjanzu, również i błąd jest zgoła „nieszkodliwy”. To rozróżnienie jest bardzo znamienne. Po
jednej stronie znajduje się nauka o Bogu jako ogólnie obowiązujący, zgoła nienaruszalny dogmat, a po drugiej występuje wolna, z innych źródeł zasilana spekulacja mistyczna, dotykająca
wprost palących zagadnień wiary osobistej i życia. Wygląda na to, jak gdyby tym samym miało
być usunięte czy też złagodzone to ukryte napięcie, w jakie popada poszczególna osobowość
duchowa w stosunku do całego Kościoła. Tradycja dogmatyczna staje się potęgą, którą teolog
zaczyna odczuwać w swej pracy. W tym czasie powstają pierwsze teologiczne „florilegia”, tzn.
zbiory cytat dawnych, uznanych nauczycieli Kościoła, przeznaczone do użytku praktycznego,
jako pomoc w walce o obowiązującą prawdę. Również i Grzegorz z ponownym naciskiem
uznaje nie tylko wszystko, co mówi Pismo święte, lecz także orientacyjne „wyjaśnienie Ojców”. „Dla udowodnienia prawdy naszej nauki wystarczy mianowicie, że dotarła do nas tradycja Ojców, podobnie jak spuścizna, która z rąk Apostołów przekazana została potomności
przez późniejszych świętych”.
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JOZEF CEHUĽA, KŇAZ, VÄZEŇ PRE
VIERU, BÁSNIK A MALIAR

Ks. prof. dr hab. František Dlugoš - Katolicki Uniwersytet w Rużomberku (Słowacja)		
Ur. 22.07.1955 r. w Mníšku nad Popradem. Studia filozoficzno-teologiczne na CMBF w Bratysławie, święcenia kapłańskie 17.06.1984 w Nitrze. Od r. 1984 praca w Levoči. Od 1985 r. sekretarz Kurii Biskupiej w Spišskej Kapitule, od r.
1994 dziekan dekanatu w Levoči, zaś od r. 2001 dziekan moderator dolnospiskich dekanatów. Od 1991 r. sędzia sądu
kościelnego w Spiskiej Kapitule a od r.1990 członek Rady Kapłańskiej. Dnia 04.01.1984 mianowany prałatem Jego
Świątobliwości Ojca Świętego Jana Pawła II. W r. 1997 licencjat z historii na PAT-e w Krakowie, zaś w r. 1998 licencjat z
prawa kanonicznego na KUL w Lublinie. W r. 2000 habilitacja na Trnavskim Uniwersytecie, w r. 2001 PhDr. a PhD. na
KU w Ružomberku, w r. 2002 ICDr. na KUL Lublin, 2003 PaedDr. na KU Ružomberok. 01.04.2004 tytuł profesora teologii katolickiej. Od r. 1993 wykładowca w Spišskom Podhradí, od r. 2004 na Wydziale Pedagogicznym Katolickiego
Uniwersytetu w Ružomberku. Autor 42 monografii, wielu artykułów, w tym opublikował 132 artykuły w kraju i 40 w
czasopismach zagranicznych. Członek Wysokiej Rady KU w Ružomberoku.

Štúdiá a kňazské začiatky
Jozef Cehuľa sa narodil 3. marca 1898 v Letanovciach. Pochádzal z roľníckej rodiny
Jána a Kataríny, rodenej Bajtošovej. Jeho otec pochádzal z Levoče, býval však v Letanovciach, kde vlastnil menšie hospodárstvo. Okrem toho sa živol chovom dobytka a
povozníctvom, čím zarábal na chlieb pre svoje deti. Okrem Jozefa boli v ich rodine ešte
štyri deti. Jozef vyrástal v tradičnej spišskej katolíckej rodine tých čias.
Ľudovú školu začal Jozef Cehuľa navštevovať v Letanovciach a po absolvovaní
štyroch tried prešiel na kráľovské katolícke gymnázium do Levoče. Na tomto gymnáziu
absolvoval šesť tried a posledné triedy navštevoval na premonštrátskom gymnáziu v
Rožňave, kde roku 1916 aj zmaturoval.
Po maturite nastúpil na vojenskú službu v Košiciach a po základnom vycviku bol
odvelený na ruský front. Koncom roku 1917 vojenský pluk, v ktorom bojoval Jozef
Cehuľa, prešiel na taliansky front. Jozef spolu s ostatnými vojakmi padol do zajatia, v
ktorom zostal až do jesene 1919.
Po svojom návrate z vojny študoval teológiu na Vysokej škole bohosloveckej v Spišskej Kapitule. Za kňaza bol vysvätený 29. júna 1922 biskupom Jánom Vojtaššákom1. Po
vysviacke sa stal kaplánom v Kežmarku. Dňa 9. októbra 1926 sa stal administrátorom v
Liptovskej Osade a od roku 1927 farárom tejto farnosti.
Liptovská Osada bola v čase nástupu Jozefa Cehuľu konfesionálne rozdelená. Pôvodne katolícky kňaz Ján Matťašovský sa po sporoch so spišským diecéznym biskupom
Jánom Vojtaššákom a Andrejom Hlinkom rozišiel s Katolíckou cirkvou a naviac podporil
vznikajúcu Československú cirkev husitskú. Táto cirkev v Liptovskej Osade bola jedinou
na Slovensku. Katolícki kňazi sa nijako nehrnuli do nábožensky rozbitej farnosti v Liptovskej Osade. Spišský diecézny biskup Ján Vojtaššák spočiatku Jozefa Cehuľu vymenoval
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iba za správcu tejto farnosti a čakal, či mladý kňaz v rozbúrených pomeroch vydrží a
obstojí. Jozef Cehuľa na rozdiel od Jána Matťašovského bol rodený diplomat a charizmatický človek. Vďaka svojej viere, rozvahe aj osobnej statočnosti dokázal predísť mnohým
konfliktom medzi katolíkmi a husitmi.
Jozef Cehuľa počas šesťročného pôsobenia v tejto farnosti situáciu upokojil, čo ho
stálo obrovské množstvo síl a energie. Preto požiadal biskupa Jána Vojtaššáka o preloženie do nábožensky stabilizovanejšej farnosti. Biskup žiadosti Jozefa Cehuľu vyhovel a od
1. júla 1932 ho ustanovil za kaplána do Levoče. Jozef Cehuľa prežil v levočskej farnosti
tri kaplánske roky pri farárovi, kanonikovi Jozefovi Krššákovi2.
Roku 1935 sa Jozef Cehuľa stal farárom v Harichovciach a 8. júla 1950 dekanom levočského dištriktu.3 K tomu však nedostal štátny súhlas a bol pozbavený aj úradu farára.
Bola to predohra k policajnej a justičnej fraške, ktorej obeťou sa nevinný Jozef Cehula stal.
Možno oprávnene predpokladať, že na začiatku päťdesiatych rokov minulého storočia bol už Jozef Cehuľa pod drobnohľadom štátnej bezpečnosti. Odňatie súhlasu na
výkon pastoračnej činnosti bolo prvým a veľmi vážnym signálom oveľa ťažších skúšok,
ktorým musel v nasledujúcich rokoch čeliť. Jozefovi Cehuľovi s najväčšou pravdepodobnosťou priťažila jeho kňazská blízkosť s diecéznym biskupom Božím sluhom Jánom
Vojtaššákom. Biskup Ján Vojtaššák si Jozefa Cehuľu cenil ako charakterného človeka a
vynikajúceho dušpastiera.
Zatknutie Jozefa Cehuľu
V januári 1953 bol Jozef Cehuľa zatknutý ako jeden z najnebezpečnejších klérofašistických rozvratníkov v očiach štátostraníckej moci. Tomuto názoru zodpovedali aj brachiálne metódy vyšetrovateľov.
Nevedno odkiaľ vypriadli príslušníci ŠtB svedkyňu Helenu Jakubcovú, rodenú Šefčíkovú, z Harichoviec. Jednoduchá žienka, povolaním domáca, hovorila úprimne a jej
výpoveď vyšetrovateľ zmenil iba v jednej, no veľmi podstatnej pasáži.
Otázka vyšetrovateľa:
„Máte vedomosť o tom, že rímskokatolícky dekan Jozef Cehuľa zverejnil veriacim z
kazateľnice kostola v Harichovciach štvavý pastiersky list vydaný Vatikánom, pojednávajúci o Katolíckej akcii?”
Odpoveď Heleny Jakubcovej:
„Áno, je pravda, že v roku 1949, v čase v priebehu Katolíckej akcie vedenej štátom,
zverejnil dekan Jozef Cehuľa obsah pastierskeho listu z kazateľnice. Môžem to potvrdiť,
lebo som sa týchto bohoslužieb v harichovskom kostole zúčastnila a vypočula som si obsah
listu. Pre značný časový odstup si už nepamätám konkrétne výroky pána farára Cehuľu.
Potiaľ je protokol relatívne konkretný. Fabulácia vyšetrovateľa sa objavila v nasledujúcej otázke a najmä v odpovedi vypočúvanej Heleny Jakubcovej z Harichoviec.
Otázka vyšetrovateľa:
„Aký vplyv malo prečítanie tohto štvavého pastierskeho listu na veriacich obce Harichovce?”
2

3

ARCHÍV MINISTERSTVA NÁRODNEJ BEZPEČNOSTI. Správa ŠtB o vyšetrovaní Jozefa Cehuľu zo dňa 9. 9.
1953. Osobný životopis.
DLUGOŠ, F.: Verní Ježišovi Kristovi a jeho krížu. Levoča : MTM, 2013, s. 73 – 74.
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Odpoveď Heleny Jakubcovej:
„Publikovanie tohto pastierskeho listu z kazateľnice malo na veriacich skutočne zlý
vplyv. Boli rozhorčení a pobúrení proti ľudovodemokratickému štátnemu zriadeniu. Veriaci v snahe zabrániť bezpečnostným orgánom v zákroku strážili dekana Jozefa Cehuľu
po prečítaní listu niekoľko dní a nocí.”
Otázka vyšetrovateľa:
„Máte k tejto okolnosti ešte niečo povedať?”
Odpoveď Heleny Jakubcovej:
„K osobe rímskokatolíckeho dekana nemám viacej čo povedať. Vypovedala som všetko
tak, ako som si pamätala. Nemám vedomosť o tom, že by dekan Jozef Cehuľa bol prečítal
v kostole viacej pastierskych listov.
Svedkyni Helene Jakubcovej nemožno upierať zdravý sedliacky rozum, čiže prirodzenú inteligenciu. Napriek tomu je pochybné, či v odpovedi na druhú otázku vyšetrovateľa
mohla prejsť k úradnému slovníku a terminológii. Nebol to jediný prípad zmanipulovaných záznamov z výsluchov svedkov v kauze obvineného Jozefa Cehuľu.
Spišský diecézny biskup Ján Vojtaššák tiež musel podstúpiť osobitný výsluch o kňazovi Jozefovi Cehuľovi a hneď v odpovedi na prvú otázku mal potvrdiť protištátnu nebezpečnú činnosť svojho kňaza.
Otázka vyšetrovateľa:
„Pri vyšetrovaní vašej nepriateľskej činnosti ste sa priznali, že vám v nej pomáhal
rímskokatolícky farár Jozef Cehuľa. Vypovedajte, ako ste Cehuľu do protištátnej činnosti
zapojili?”
Odpoveď Jána Vojtaššáka:
„Pretože som poznal Jozefa Cehuľu ako verného služobníka Cirkvi, ktorý vykonával
vždy všetky príkazy z Vatikánu alebo od biskupského zboru, či už v prvej republike alebo
za Slovenského štátu, nepochyboval som o ňom ani v dnešnom zriadení. Cehuľa aktívne
pracoval vo fašistickej Hlinkovej strane proti všetkým pokrokovým silám. Preto som ho
už v roku 1945 zapojil do akcie proti poštátneniu cirkevných škôl, aby sme nestratili vplyv
na výchovu detí a mládeže.”
Otázka vyšetrovateľa:
„Uveďte konkrétne, akou úlohou bol v tejto protištátnej akcii poverený Jozef Cehuľa?”
Odpoveď Jána Vojtaššáka:
„Cehuľa mal dosieliť u svojich veriacich odpor proti vládnemu uzneseniu o poštátnení
cirkevných škôl. Dnes si už presne nepamätám, či som ho touto úlohou poveril ja, alebo
generálny vikár Jozef Tomanóczy. Pamätám si však, že Jozef Cehuľa v tomto smere dosiahol dobré výsledky a počínal si veľmi horlivo. Okamžite zvolal tzv. školskú stolicu zloženú
z veriacich a presadil rezolúciu za zrušenie vládneho uznesenia.”
Nezlomili ho ľahko
Na rozdiel od iných obvinených v procese s tajnými generálnymi vikármi Jozef Cehuľa neprijal „hru s naučenými odpoveďami.”
Hneď v úvode výsluchu odmietol obvinenia z protištátnej činnosti.
Otázka vyšetrovateľa:
„Na základe vyšetrených skutočností ste boli pre ilegálnu činnosť zatknutý. Vypovedajte o svojej činnosti proti ľudovodemokratickej ČSR!”

208

NASI OJCOWIE
Odpoveď Jozefa Cehuľu:
„Žiadnu protištátnu činnosť som nevyvíjal.”
Otázka vyšetrovateľa:
„Znova vás upozorňujem, že vaša nepriateľská činnosť je nám známa. Vypovedajte
preto pravdu!”
Odpoveď Jozefa Cehuľu:
„Znova tvrdím, že som nerobil nič, čo by bolo zamerané proti záujmom ČSR.”
Otázka vyšetrovateľa:
„Plnili ste vždy úlohy, ktoré vám dávali vaši predstavení z radov cirkecnej hierarchie?”
Odpoveď Jozefa Cehuľu:
„Áno, vždy som zostal verný našej cirkevnej hierarchii a plnil som verne povinnosti
uložené pápežom prostredníctvom biskupa Jána Vojtaššáka.”
Otázka vyšetrovateľa:
„Aké povinnosti to boli?
Odpoveď Jozefa Cehuľu:
„Od roku 1945 som sa ako kňaz na fare v Harichovciach riadil smernicami, ktoré som
dostával priamo písomne od biskupa Jána Vojtaššáka. Tak som plnil líniu vatikánskej politiky v ČSR. Organizovali sme rekolekčné stretnutia, ktoré zvolával opát Rolný zo Spišskej
Novej Vsi. Na týchto stretnutiach sme diskutovali o spôsoboch pôsobenia na ľud v kostole, v
škole a v občianskom živote, aby sme vplývali v intenciách vatikánskej politiky a v kňazskej
poslušnosti. Je pravdou, že sme nežiadali o súhlas ONV, lebo tieto rekolekčné stretnutia boli
určené výlučne kňazom. Podľa môjho názoru sme súhlas štátnych orgánov nepotrebovali.
Otázka vyšetrovateľa:
„Ako ste v praxi uplatňovali opatrenia Jána Vojtaššáka v prípade jeho zatknutia?”
Odpoveď Jozefa Cehuľu:
„Po zatknutí biskupa Jána Vojtaššáka prevzal jeho právomoci generálny vikár Jozef
Tomanóczy. V tom čase bol do funkcie vedúceho biskupskej kancelárie cirkevným úradom vlády navrhnutý Andrej Scheffer. Jozef Tomanóczy poslal všetkým kanonikom tajný
obežník, v ktorom oznamoval, že Andrej Scheffer nemôže byť na to miesto prijatý. Po
zatknutí Jozefa Tomanóczyho som podľa tajných smerníc biskupa Jána Vojtaššáka prevzal vedenie diecézy. Tak sa stalo, že za kapitulného vikára bol síce vymenovaný Andrej
Scheffer, ktorý takto vystupoval aj na verejnosti, no v skutočnosti som úrad generálneho
vikára vykonával ja. Andrej Scheffer ma 26. júla 1951 osobne navštívil. Otvorene som mu
povedal, že ho ako kapitulného vikára neuznávam. Navrhol som mu, aby sme spoločne
vycestovali do Vatikánu a celý problém vyriešili. Andrej Scheffer mi povedal, že o mojom
tajnom vymenovaní nič nevie, v opačnom prípade by funkciu neprijal. Povedal mi tiež,
že svoje vymenovanie oznámil písomne pápežovi, ale zatiaľ nedostal žiadnu odpoveď.4
Odsúdenie a väznenie
Jozef Cehuľa vytrpel kruté mučenie vo vyšetrovacej väzbe a napokon bol odsúdený na
12 rokov väzenia. Táto vysoká trestná sadzba vyplývala okrem iných údajných previnení
Jozefa Cehuľu najmä z toho, že bol jedným zo siedmich tajných generálnych vikárov
Spišskej diecézy.
4

Archív ministerstva národnej bezpečnosti hlavnej správy štátnej bezpečnosti. Zápis o výpovedi spísaný s vyšetrovancom Jozefom Cehuľom. Praha, 13. februára 1953.
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Z celkovej výmery trestu odsedel sedem rokov. Na slobodu sa dostal v roku 1960
ako 64-ročný5. Jozefa Cehuľu po návrate z väzenia prichýlil jeho brat bývajúci v Harichovciach. Napriek svojmu pokročilému veku však neprestával byť objektom neželanej
pozornosti príslušníkov ŠtB, ktorí nepretržite monitorovali každý krok Jozefa Cehuľu aj
jeho príbuzných.
Neskôr sa stal duchovným u rehoľných sestier v Novej Ľubovni-Kúpeľoch a v Kalinove v okrese Humenné. Od roku 1968 bol duchovným správcom u sestier v Matilda Hute
v sociálnom ústave6.
Jozef Cehuľa zomrel 5. júna 1986 v Matilda Hute v úctihodnom veku 88 rokov. Zádušnú sv. omšu a pohrebné obrady vyslúžil kapitulný vikár Štefan Garaj. Vo svojej homílii
veľmi vrúcne poďakoval zosnulému kňazovi za jeho bohabojný život, hodnotnú službu
v Liptovskej Osade, roky strávené vo väzení a vernosť Bohu i Cirkvi. Po obradoch bol
Jozef Cehuľa pochovaný v rodných Letanovciach7
Výnimočne nadaný estét, historik a spisovateľ
Jozef Cehuľa bol talentovaným spisovateľom, básnikom, hudobným skladateľom a
ľudovým maliarom. Už od študentských rokov mal k literatúre veľmi blízky vzťah. V
spišskom seminári urobil prvé literárne pokusy v rámci samovzdelávacieho Literárneho
spolku sv. Pavla Apoštola. Tu začal písať svoje novely, ktoré posielal do mnohých mládežníckych katolíckych časopisov, kalendárov a zborníkov. Odhaduje sa, že napísal vyše
tristo noviel. V mnohých z nich rezonuje láska k jeho rodnej obci, k Slovenskému raju i
k Slovensku a jeho obyvateľom. Od noviel prešiel k románom.
Ako znalec a milovník histórie, najmä histórie Spiša, napísal mnoho historických románov. Niektoré z nich boli vydané, viaceré zostali v rukopisoch. Už roku 1928 vydal
knihu Krížová cesta katolíkov v Mexiku. Jeho spoločenký román Za pravdou roku 1931
vydal Spolok sv. Vojtecha ako podielovú knihu pre svojich členov. Neskôr mu vyšiel
historický román zo Spiša Vojna richtárov a legendy zo Svätej zeme vydal Spolok sv.
Vojtecha pod titulom Pod Palestínskym nebom.
Povojnové roky nežičili katolíckej literatúre, a preto jeho viaceré obsiahle romány Ruža
pod šibenicou, Marcelov hrad – o hrade v Slovenskom raji, Krigovské knieža, Ľubovianske
medvediská, Besy pod hradbami a Ľubomírskeho zbehovia ostali iba v rukopisoch.
Málokto vie, že v medzivojnovom období bol aj žurnalistom a redigoval vtedajšie regionálne noviny Spišské hlasy. Cehuľa napísal aj niekoľko divadelných hier: Kríž a doláre,
Sesternica, Šesť sudov vína, Marcelov hrad, Košičanky, Štefan Paločay, Lapis refugii.
Isté obdobie venoval poézii. Básne písal pod pseudonymom J. C. Pastorello. Jeho
básne majú väčšinou hlboký náboženský obsah a zostali nepublikované, v rukopisoch.
Ide najmä o zbierky básní, ktoré nazval Poézia, Verše, Klásky, Život v Bohu je radosť8.
5
6

7
8
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J.C.P. Duchu Svätý, Ty ma nikdy neopúšťaj..! Duchu Svätý, Ty ma nikdy neopúšťaj, lež prebývaj svojou láskou v
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V posledných rokoch života sa venoval skladaniu náboženských piesní. Napísal text a
väčšinu z nich sám zhudobnil. Piesne sú zachytené v zbierkach Duchovné piesne (1975 –
1977), Carmina mea alebo Moje piesne zo života životu.
Jozef Cehuľa zbieral po celý svoj život výroky slávnych ľudí, zrnká múdrosti. Mnohé
z nich preložil do slovenčiny z rôznych jazykov. Niektoré bolo možné počuť vo vysielaní
Vatikánskeho rozhlasu. Zachytil ich v zbierkach Za hrsť pravdy a Zo života.
Z jeho duchovnej tvorby treba oceniť zbierku homílií z viacerých rokov. Sú to predovšetkým kázne, ktoré predniesol rehoľným sestrám. Hodnotné sú aj duchovné cvičenia,
ktoré dával tiež rehoľným sestrám. Napísal životopisy Jozefa Moscatiho, matky Márie
Schererovej a zakladateľa Dcér sv. Jozefa blahoslaveného Klementa. Deťom venoval
svoju prácu Ježiš a dietky.
Jozef Cehuľa sa vcelku úspešne pokúšal aj o vyrezá- vanie sakrálnych sôch, krížov a o
maľovanie obrazov. Svoj neobyčajne bohatý kultúrny a duchovný život zavŕšil rozsiahlou
autobiografiou Spoveď hriešnika, ktorá vyšla v štrnástich zväzkoch.9. Jeho pozostalosť sa
nachádza v Štátnom oblastnom archíve v Levoči10.
Abstract:
In the post-war generation of Slovak Catholic priests, who have an active relationship
with literature, fine arts and aesthetics, Jozef Cehuľa has a significant place. He was a
very talented, educated and hard-working man dedicated to God, the Church, the Faith
and the Virgin Mary. Today, it is a model for Christians as witnesses and martyrs of faith.
But in addition to personal bravery he left a rare spiritual and literary heritage. This study
is a synthesis of the individual fate, as well as the socio-economic benefit that Jozef
Cehuľa has enriched the spiritual literature, Christian culture and the life of the Slovak
people during the post war period.
Keywords: diocese, bishop, priest, literature, painter, writer, faith, imprisonment.
Abstrakt:
V povojnovej generácii slovenských katolíckych kňazov, ktorí mali aktívny vzťah k
literatúre, výtvarnému umeniu a estetike patrí významné miesto Jozefovi Cehuľovi. Bol
to veľmi talentovaný, vzdelaný a usilovný človek oddaný Bohu, Cirkvi, viere a Panne
Márii. Dnes je vzorom pre kresťanov ako svedok i mučeník viery. Ale okrem osobnej
statočnosti zanechal vzácne duchovné a literárne dedičstvo. Táto štúdia je syntézou individuálneho osudu, ale aj celospoločenského prínosu, akým Jozef Cehuľa obohalil duchovnú literatúru, kresťanskú kultúru a život slovenského ľudu v povojnovom období.
Kľúčové slová: Diecéza, biskup, kňaz, literatúra, maliar, spisovateľ, viera, väzenie.

9
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Svätý, Ty ma nikdy neopúšťaj,veď len Ty si moja Radosť a Pokoj..!Nech Duch Boží, ktorý vzkriesil z hrobu nášho
Pána Ježiša Krista, s Ním nás navždy zjednotí!K Veľkej noci 1981 váš Jozef Cehuľa, Matilda Huta Veľkonočný
pozdrav Jozefa Cehuľu adresovaný levočskému dekanovi Štefanovi Klubertovi.
Privátny archív Ivana Chalupeckého: Jozef Cehuľa, kňaz, básnik, historik, spisovateľ.
Štátny oblastný archív Levoča. Pozostalosť Jozefa Cehuľu.
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Streszczenie:
W powojennej generacji katolickich kapłanów na Słowacji, którzy posiadali wyjątkowy stosunek do literatury, sztuki i estetyki czołowe miejsce zajmuje Jozef Cehula. Był
to utalentowany, wykształcony i pracovity człowiek oddany Bogu, Kościołowi, wierze i
Matce Bożej. Dzisiaj jest dla chrześcijan wzorem jako świadek i męczennik za wiarę. Ole
oprócz osobistego znaku pozostawił po sobie cenne duchowne i literackie dziedzictwo.
Niniejsza praca jest syntezą indywidualnych losów i powszechnego dziedzictwa, którym
Jozef Cehula wzbogacił literaturę duchową, kulturę chrześcijańską i życie ludu słowackiego w okresie powojennym
Kluczowe słowa: dieceyja, biskup, kapłan, literatura, malarz, pisarz, wiara, więzienie.
Použitá literatúra:
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JEAN VANIER - DUCHOWY OJCIEC
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ

mgr Ewelina Kurowicka – KUL JP II w Lublinie			

Autorka niniejszego artykułu jest nauczycielką wychowania przedszkolnego i uczestnikiem studiów doktoranckich
na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Jej zainteresowania
oscylują wokół wykorzystania technologii informacyjnych w eduka-cji, adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego, a także wychowania i integralnego rozwoju dziecka.

Wprowadzenie
Ojciec pełni ogromną rolę w życiu każdego człowieka. Ojcostwo może uwarunkowane
być zarówno biologicznie, jak i duchowo. Poprzez podejmowanie ojcostwa w aspekcie duchowym można rozumieć otoczenie drugiego człowieka troską i opieką moralną oraz psychiczną, a także wspieranie go i umacnianie w rozwoju duchowym. Według Karola Wojtyły
duchowe rodzicielstwo – „ojcostwo w świecie osób (…) to znamię szczególnej doskonałości duchowej. Polega ona na jakimś rdzeniu w sensie duchowym, na kształtowaniu dusz”1.
W życiu człowieka ważne miejsce powinien zajmować ojciec. Jedni rodzice dowiadując
się o niepełnosprawności dziecka często decydują się odejść porzucając je, drudzy - akceptują i przyjmują z wielką miłością. Jean Vanier otworzył serce dla osób z niepełnosprawnością i zaakceptował je takimi jakimi są. Żył w bardzo dobrych relacjach z nimi oraz założył
wspólnoty chrześcijańskie zrzeszające osoby pełnosprawne i osoby z niepełnosprawnością.
Zatem Jeana Vaniera można nazwać duchowym ojcem osób z niepełnosprawnością intelektualną, gdyż towarzyszy im w drodze duchowego rozwoju, otacza swoją opieką i wsparciem. Duchowe ojcostwo jest „pomaganiem człowiekowi, by stał się w pełni człowiekiem,
by odkrył i podjął swoje powołanie do przyjaźni z Bogiem, świętości i zbawienia”2.
Pojęcie niepełnosprawności
Poprzez termin „niepełnosprawny” w potocznym rozumieniu postrzega się osobę o
niepełnej sprawności jednego bądź kilku narządów lub zmysłów. W tym znaczeniu wyróżnia się niepełnosprawność fizyczną oraz intelektualną. Człowieka, który boryka się z
brakiem sprawności i innymi ograniczeniami nazywa się osobą z niepełnosprawnością.
W literaturze przedmiotu funkcjonuje wiele definicji niepełnosprawności. Wielu autorów podejmowało się próby scharakteryzowania tego pojęcia. Na potrzeby niniejszej
pracy zostaną porównane sposoby rozumienia tego terminu. Zatem zdaniem Zofii Sękowskiej „niepełnosprawną jest osoba, której stan fizyczny lub i psychiczny trwale lub
okresowo utrudnia, ogranicza albo uniemożliwia wypełnianie zadań życiowych zgodnie
z normami prawnymi i społecznymi”3.
1
2

3

K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, TN KUL, Lublin 1982, s. 231-233.
D. Bryl, Ojcostwo duchowe, http://www.katolik.pl/ojcostwo-duchowe,23577,416,cz.html
Z. Sękowska, Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, Wydawnictwo WSPS, Warszawa 1998, s. 15.
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W podobny sposób problematykę niepełnosprawności rozpatruje Barbara Szczepankowska, według której „niepełnosprawną jest osoba, której obniżona sprawność funkcjonalna (sensoryczna, fizyczna, psychiczna) trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza
lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról właściwych dla płci,
wieku zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi”4.
Z kolei Kazimierz Jacek Zabłocki uważa, iż osobą niepełnosprawną jest „osoba, u
której nastąpiło naruszenie sprawności w stopniu wymagającym odpowiedniego i skoordynowanego wspomagania rehabilitacyjnego”.
Nieco odmienną definicję niepełnosprawności podaje Piotr Janaszek, który określa niepełnosprawną „osobę, która z powodu kalectwa lub choroby ma długotrwałe trudności, by
sprostać zwykłym czynnościom życiowym”5.
W krajach Unii Europejskiej funkcjonuje następująca definicja osoby niepełnosprawnej: „jest to osoba, która z powodu urazu, choroby lub wady wrodzonej ma duże trudności albo jest niezdolna wykonywać czynności, które osoba w tym samym wieku zazwyczaj jest zdolna wykonywać”6.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w 2007 roku dokonała sformułowania oficjalnej
definicji niepełnosprawności, według której „niepełnosprawność to wielowymiarowe zjawisko wynikające ze wzajemnych oddziaływań między ludźmi a ich fizycznym i społecznym otoczeniem, efekt barier napotykanych w otoczeniu fizycznym i społecznym”7.
Niepełnosprawność intelektualna może dotyczyć wielu sfer rozwoju człowieka m.
in. sfery fizycznej, psychicznej, emocji czy uspołecznienia. Amerykańskie Towarzystwo
Psychiatryczne określa niepełnosprawność intelektualną jako „istotnie niższy ogólny poziom funkcjonowania intelektu (IQ 70 i poniżej), który współwystępuje przy znacznych
ograniczeniach w zachowaniu przystosowawczym w przynajmniej dwóch następujących
obszarach zdolności: komunikowania się słownego, porozumiewania się, troski o siebie,
trybu życia domowego, sprawności społeczno-interpersonalnych, korzystania ze środków zabezpieczenia społecznego, kierowania sobą, troski o zdrowie i bezpieczeństwo,
zdolności szkolnych, sposobu organizowania wolnego czasu i pracy”8.
Natomiast Jean Vanier w kontekście osób z niepełnosprawnością intelektualną używa
określeń „ubogi” i „słaby”. Poprzez te pojęcia rozumie osobę słabą, ubogą jako „taką,
która znajduje się w potrzebie, która rozpoznaje swoją potrzebę i woła o pomoc”9. Bardzo
istotną kwestią jest to, aby nie postrzegać osoby niepełnosprawnej przez pryzmat jej niepełnosprawności, lecz traktować jako człowieka, który kocha i chce być kochany. Osoby
nie określa jej niepełnosprawność, a pełne człowieczeństwo10. Ewa Domagała-Zyśk zwraca szczególną uwagę, aby refleksja nad pojęciem osoby niepełnosprawnej nie skupiała się
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na jej wadach, zaburzeniach czy też trudnościach, lecz na zaletach i umiejętnościach11.
Współczesne rozbieżności definicyjne pojęcia niepełnosprawności uwarunkowane
może być ujęciami politycznymi, prawnymi, kulturowymi, a także ekonomicznymi, które
są formułowane do rozmaitych celów. Niepełnosprawność można rozpatrywać w ujęciu
medycznym, prawnym, społecznym jako wieloraką lub jednorodną, trwałą bądź czasową. Władysław Dykcik w charakteryzowaniu pojęcia i poziomu sprawności wyróżnia
sprawność umysłową, fizyczną oraz psychiczną12.
Dla osoby z niepełnosprawnością ważną rolę pełni środowisko społeczne. Może ono zarówno pomagać jej w realizowaniu celów życiowych, jak i stawiać bariery. W takim ujęciu
niepełnosprawność jest także w swoistym stopniu subiektywnym odczuciem jednostki13.
Jean Vanier - założyciel wspólnot „Wiara i światło” i „Arka”
Jean Vanier urodził się 10 września 1928 roku w Genewie. Jest katolickim pisarzem,
autorem licznych pozycji książkowych m. in. „Wspólnota miejscem radości i przebaczenia”, „Odkryć własne człowieczeństwo”, a także „Umiłować aż do końca” i wielu innych.
W 2015 roku został uhonorowany prestiżową Nagrodą Templetona.
Jest synem Pauline i Georges’a Vanieragubernatora Kanady. Urodził się w okresie
sprawowania służby dyplomatycznej w przez ojca w Szwajcarii. Rodzice Jeana Vanier
należeli do ludzi głęboko wierzących. Odboje wywarli szczególny wpływ na religijność
swojego syna. Ojciec odegrał w jego życiu bardzo ważną rolę. Dzięki pielęgnowaniu w
rodzinie ducha chrześcijanizmu, był dla swojego syna autorytetem i wzorem godnym
naśladowania. Jean Vanier w wieku zaledwie 13 lat za zgodą ojca, wstąpił do szkoły
marynarskiej. Odbywał służbę w kanadyjskiej marynarce wojennej Royal Navy, a następnie Royal Canadian Navy. Później wstąpił do wspólnoty studenckiej I’eauvive („Woda
życia”), gdzie mógł zgłębiać życie modlitewne i doktrynę chrześcijańską. Studiował filozofię i teologię na Uniwersytecie Katolickim w Paryżu, gdzie obronił pracę doktorską na
temat pojęcia szczęścia w filozofii arystotelesowskiej14.
W roku 1964 dzięki przyjaźni z dominikaninem Thomasem Philippe’em zainteresował
się życiem osób upośledzonych intelektualnie i rozpoczął inicjatywę opiekowania się nimi.
Jean Vanier zauważał w osobach niepełnosprawnych głęboką otwartość, dobro i umiłowanie Boga w sercu, a także pragnienie miłości i umiejętność zjednywania przyjaciół15.
Widząc niekorzystne warunki bytowe, jakich żyli ludzie niepełnosprawni w szpitalach
w okolicach Paryża postanowił jak prawdziwy ojciec, stworzyć im lepszy dom i opiekę.
Postanowił zamieszkać z dwoma niepełnosprawnymi fizycznie i umysłowo mężczyznami
- Philippe’em Seuxem oraz Raphealem Simim. Wspólnota, którą założył z tymi dwoma
upośledzonymi intelektualnie w stopniu głębokim osobami mieściła się we Francji, w małej miejscowości Trosly-Breuil i przyjęła nazwę L’Arche (co oznacza w języku polskim
„Arka”). Ta altruistyczna inicjatywa spotkała się z pozytywnym odzewem społeczeństwa.
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Wspólnota „Wiara i światło” skupia wśród swych członków zarówno osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny, bliskich, jak i osoby sprawne. Zapoczątkowana w drugiej
połowie XX wieku we Francji wspólnota umożliwia swoim uczestnikom nawiązywanie przyjaźni, nabywanie nowych doświadczeń oraz odkrywanie sensu istnienia poprzez
dostrzeganie w drugim człowieku Jezusa. Od 1978 roku wspólnoty te prowadzą swoją
działalność również w Polsce.
Rodzice dzieci z niepełnosprawnością
Wspólnoty vanierowskie współtworzą zarówno osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodziny oraz przyjaciele. Wspólnota jest miejsce rozwoju osób sprawnych i z
niepełnosprawnością. Vanier zwraca uwagę, że „największa wartość każdego człowieka
tkwi w jego zdolności do budowania komunii – wspólnoty z innymi”16. Osobom niepełnosprawnym intelektualnie bardzo pomaga obecność rodziny i przyjaciół na spotkaniach
formacyjnych. Sprzyja to otworzeniu się na wspólną modlitwę i katechezę.
Rodzice, jako pierwsi wychowawcy i opiekuni dziecka powinni budować w rodzinie
atmosferę opartą na wzajemnej akceptacji i szacunku. Przyjazny klimat wychowawczy
sprzyja umacnianiu więzi emocjonalnej pomiędzy domownikami. Warto zauważyć, że
„matka i ojciec są nie tylko rodzicami fizycznymi dziecka, ze względu na fakt przekazania życia, lecz są również duchowymi rodzicami”17. Prawdziwa miłość rodzicielska winna
być bezwarunkowa. Jednak nie w każdej rodzinie dziecko jest akceptowane przez swoich
rodziców. Można doszukiwać się wielu przyczyn takiego stanu rzeczy. Rodzice dziecka z
widoczną niepełnosprawnością często nie mogą pogodzić się odmiennością swojego dziecka i nie zawsze podejmują się zadania, jakim jest wychowywanie go. Kwestią indywidualną jest sposób, w jaki rodzice zareagują na wieść o niepełnosprawności dziecka. Istotne
jest znalezienie wiary i siły, by poradzić sobie z napotykanymi trudnościami jakie stają na
drodze rodzinie. Zaburzenia prawidłowego rozwoju dziecka wpływają na funkcjonowanie
wszystkich członków rodziny. Dziecko niepełnosprawne niekiedy jest źródłem wielu zmartwień, rozczarowań i smutku dla rodziców, którym trudno pogodzić się z niepełnosprawnością dziecka. Kluczowy w tej kwestii jest system wartości wyznawany rzez daną rodzinę.
Niezwykle pomocna jest wiara w Boga, która pomaga w odnajdywaniu sensu cierpienia.
Dlatego też ta wystąpienie niepełnosprawności w rodzinie może być nie tylko problemem,
a czynnikiem wpływającym na lepsze zrozumienie i integrację więzi rodzinnych. Natomiast dziecko z niepełnosprawnością może być darem wzbogacającym rodzinę oraz powodem do radości i dumy. Andrzej Kiciński analizując badania Czesława Walesy, zauważa, że
poprzez wprowadzanie dziecka przez rodziców w praktyki religijne i zasady wiary rozwija
się religijność dziecka i kształtuje umiejętność głębszego rozumienia własnych przeżyć18.
Istotnym czynnikiem wpływającym na sposób postrzegania niepełnosprawności w rodzinie jest wewnętrzna spójność rodziny. Według Antoniny Ostrowskiej zależy ona od
stopnia więzi zespalającej domowników oraz od jedności rodziny. Niesienie sobie wzajemnego wsparcia wzmacnia zażyłości pomiędzy rodzicami i dziećmi, a także ułatwia
przezwyciężenie wielu przeszkód.
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Rodzina jest podstawowym środowiskiem wychowawczym, ale też pierwszą wspólnotą. Jakość wychowania zależna jest w pewnym stopniu od środowiska rodzinnego. U
rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną można dostrzec różnego rodzaju
zmartwienia, dlatego też potrzebna jest pomoc w postaci braterskich relacji we wspólnotach19. Rodzice dzieci niepełnosprawnych mogą znaleźć wsparcie w różnych instytucjach, fundacjach i organizacjach zajmujących się pomocą takim rodzinom. Jednym z
przyjaznych i życzliwych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami są wspólnoty chrześcijańskie, takie jak „Wiara i światło”.
Chrześcijańska pedagogika niepełnosprawności w ujęciu Jeana Vaniera
Chrześcijańska pedagogika niepełnosprawności oparta jest na personalistycznej antropologii filozoficznej. Personalizm chrześcijański zaliczany jest do jednego z wielu nurtów
personalizmu. Wojciech Chudy podkreśla znaczenie relacji międzyludzkich „to, co istotne
w procesie wychowania istnieje pomiędzy osobami ludzkimi: relacje, więzi, komunikaty,
czyny i intencje stanowią istotny czynnik materialny konstytuujący ten proces”20. Zgodnie z założeniami personalizmu relacje międzyosobowe powinny być kształtowane przez
tzw. normę personalistyczną. Stanowi ona „naczelną zasadę etyczną, według której każdego człowieka należy traktować jako podmiot i cel, nigdy jako przedmiot, a właściwe
odniesienie do niej stanowi miłość”21.
Święty Tomasz z Akwinu opisuje osobę jako „szczytową formację bytową, charakteryzującą się samoistnością (własnym aktem istnienia), rozumnością, wolnością i indywidualnością”22. Zatem człowiek jest bytem psychofizycznym, któremu przynależna jest
godność wynikająca z samego faktu istnienia.
Analiza opracowań Jeana Vaniera pokazuje, że osoba z niepełnosprawnością jest wyjątkowa, wybrana i umiłowana przez Boga. W swojej książce pt. Smak szczęścia zwraca
on uwagę, iż „każda istota narodzona z mężczyzny i kobiety jest osobą, nawet jeśli jej
głębia osobowa pozostaje ukryta za głębokimi zaburzeniami”23.
Jak zauważa Ewa Domagała-Zyśk, Jean Vanier pomimo tego, iż nie był pedagogiem
zajmował się wychowaniem, które we wspólnocie polegało na wspieraniu wychowanka
do rozwoju w pełnym człowieczeństwie. Stworzył on spójny system pedagogiczny pracy
z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, którego fundament stanowi personalizm
chrześcijański24. Można wyszczególnić następujące cechy chrześcijańskiej pedagogiki
niepełnosprawności Jeana Vaniera25:
-traktowanie osób z niepełnosprawnością w sposób w pełni osobowy, równy i godny,
poszanowanie jej praw;
-nawiązywanie relacji międzyosobowych i dbanie o nie we wspólnocie;
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-respektowanie praw i wartości osoby z niepełnosprawnością, takich jak: wolność,
godność, szacunek dla cielesności, prawda, miłość;
-współdziałanie ze sobą osób sprawnych i z niepełnosprawnością przy wykonywaniu
różnych czynności, w zabawie, pracy;
-przestrzeganie zasad przez wszystkich członków wspólnoty;
-dbałość o duchowy rozwój członków rodziny wspólnotowej;
-docenianie znaczenia obchodzenia świąt;
-wychowanie odbywa się poprzez wspólne interakcje, pracę, działania. Praca daje
możliwość rozwijania własnych umiejętności i budowania pozytywnego obrazu siebie.
Zdaniem Jeana Vaniera ideałem pracy na rzecz osób z niepełnosprawnością jest bycie
z nimi we wspólnocie, co nie polega na wykonywaniu różnych rzeczy dla nich, lecz z
nimi oraz na pokazywaniu im, że są osobami wartościowymi26.
Podsumowanie
Źródłem chrześcijańskiej pedagogiki niepełnosprawności jest personalizm
chrześcijański, zgodnie z którym każda osoba jest umiłowana przez Chrystusa i godna
szacunku. Jedną z podstawowych zasad budowania wspólnoty jest potrzeba duchowego
rozwoju osób niepełnosprawnych, a także asystentów. Jean Vanier podkreśla, że „wspólnota L’Arche nie mogłaby żyć, gdyby jej członkowie nie trwali głęboko zakorzenieni w
życiu duchowym, zjednoczeni z Jezusem, przez Niego wspomagani. L’Arche to nie tylko
sympatyczne mieszkanko, to coś o wiele więcej, to nowy sposób życia we wspólnocie
chrześcijańskiej, polegający na uznaniu ludzi ubogich za jej serce, za punkt centralny”27.
Znacznie dokładniejsze zrozumienie sensu towarzyszenia osobom z niepełnosprawnością
umysłową zachodzi w chwili „przejścia od podejmowania wszelkich działań dla osób z
upośledzeniem umysłowym, na rzecz obecności przy tych osobach dzięki doświadczeniu
wejścia w Ewangelię ubogich”28.
Streszczenie:
Jeana Vaniera można uznać za duchowego przewodnika i przyjaciela osób z niepełnosprawnością. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie istoty duchowego ojcostwa Jeana
Vaniera w kontekście osób z niepełnosprawnością intelektualną. Opracowanie zawiera
zarys założeń chrześcijańskiej pedagogiki niepełnosprawności opartej na personalizmie
chrześcijańskim. W artykule dokonano porównania różnych sposobów definiowania pojęcia niepełnosprawności. Ukazano znaczenie uczestniczenia we wspólnocie rodziców
dziecka z niepełnosprawnością.
Słowa kluczowe: Jean Vanier, ojcostwo duchowe, osoba z niepełnosprawnością,
wspólnota
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Abstract:
Jean Vanier - spiritual fatherhood person with intellectual disability
Jean Vanier can be considered a spiritual guide and friend of people with disabilities.
The purpose of this article is to show the spiritual fatherhood of Jean Vanier in the context
of people with intellectual disabilities. The study contains an outline of the assumptions
of Christian disability pedagogy based on Christian personalism. The article compares
different ways of defining the concept of disability. The importance of taking part in the
community of parents of a child with disability is shown.
Keywords: Jean Vanier, spiritual fatherhood, person with intellectual disability, community
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