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Wstęp
Kultura duchowa to inaczej kultura niematerialna – część szerszego pojęcia kultury, która obejmuje zespół duchowych i intelektualnych osiągnięć człowieka, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Kultura niematerialna jest bardzo istotnym elementem kultury z
punktu widzenia grupy społecznej i jej trwania oraz rozwoju. Elementami kultury duchowej są m.in. wartości, wiedza, przekonania,
zwyczaje, a także prawo. Jeśli chodzi o wartości jako element kultury duchowej, to chodzi tutaj przede wszystkim o sferę moralności, a
także o zachowania, które dana grupa społeczna uważa za wskazane
i pożądanie. W przypadku wiedzy, rozumieć ją trzeba jako zbiór
pojęć wynikających z doświadczenia empirycznego. Przekonania są
rozumiane jako pewną grupę poglądów, które nie mają jednak żadnego poparcia empirycznego. Zwyczaje to element kultury duchowej
zawierający w sobie rutynowe czynności, które kształtują codzienność człowieka, natomiast prawo – zespół norm popartych sankcją
regulujących życie społeczne. Ważnym elementem kultury niematerialnej jest także sfera symboliczna, która przejawia się za pośrednictwem języka (dzięki niemu możemy się komunikować), gestów, a
także znaków konwencjonalnych i niekonwencjonalnych.
Termin „duchowość” ma swoją długą i bogatą tradycję, jednocześnie jest pojęciem wieloznacznym i niezwykle bogatym w treści,
stąd otwartym na liczne interpretacje. Pierwsze potwierdzone użycie
słowa „duchowość”, w rzeczownikowej łacińskiej formie spiritualitas, w źródłach pisanych datuje się na początek V wieku i znajduje
się w liście, którego autorstwo pierwotnie mylnie przypisywano św.
Hieronimowi. List ten skierowany jest do dorosłej, nowo ochrzczonej osoby i zawiera zachętę: „Czyń tak, abyś robił postępy w swojej
duchowości”. Począwszy od wczesnego średniowiecza, duchowość
zaczęto rozumieć na sposób bar-dziej filozoficzny, przeciwstawiając
to, co duchowe, temu, co cielesne czy materialne. We współczesnych
językach europejskich słowo „duchowość”, jako termin odnoszący
się do chrześcijańskiego doświadczenia sacrum, zaczęło wchodzić do
szerszego codziennego użycia na początku XX wieku wraz z przekładem francuskich pism katolickich, gdzie pojawiła się w formie
spiritualité – duchowość.

W potocznym rozumieniu duchowość kojarzy się z brakiem
fizyczności, z religią, ale może się ona pojawiać również poza kontekstem religijnym i wówczas mówi-my o duchowości świeckiej
(secular spirituality) bądź o różnych pozareligijnych ścieżkach poszukiwań duchowych.
Kultura Europy średniowiecznej ukształtowała się w wyniku
wzajemnego przeplatania się idei antycznych, chrześcijańskich i
germańskich. Mówiąc o kulturze Europy, należy pamiętać, że mamy
na myśli przede wszystkim kulturę łacińską chrześcijańskiej Europy
Zachodniej. Kultura Europy Zachodniej nie rozwijała się w całkowitej izolacji, ale korzystała z dorobku np. myśli arabskiej. Przykładem
tego wpływu może być choćby fakt, iż myśl i główne dzieła Arystotelesa dotarły do Europy Zachodniej na przełomie XII i XIII wieku
właśnie za pośrednictwem hiszpańskich Arabów.
Polska kultura od zawsze rozwijała się łącząc tradycję antyczną i chrześcijańską. Wizja świata była jednak zdecydowanie chrześcijańska. Celem ostatecznym wszystkich ludzkich działań było i jest
osiągnięcie zbawienia. Wyraźnie zaznaczona dysproporcja między
pierwiastkiem materialnym i duchowym owocuje do dziś licznymi
utworami, w których pogarda dla doczesności i materii szła w parze
z tematyką ascetyczną i kontemplacyjną. Wizja śmierci jako ostatecznego kresu ziemskiej wędrówki człowieka w literaturze tak
wczesnego jak i późnego średniowiecza zaznaczyła się niezwykle
sugestywnymi i często wręcz naturalistycznymi przedstawieniami.
Liczne dialogi prezentowały alegoryczne sceny rozmów pomiędzy
Śmiercią i Człowiekiem czy Duszą i Ciałem. Człowiek szczególnie
w kulturze średniowiecza miał wyraźnie określone cele i zadania, do
osiągnięcia i rozwiązania których musiał wytrwale dążyć. Wszystkie
wysiłki ziemskiego życia prowadziły do zrozumienia swego człowieczeństwa, po drugie spełnienia pierwszego warunku, otwarcia
przed nim perspektywę zbawienia.
Najważniejszym źródłem poznania dla człowieka zawsze była
Biblia. Stanowiła ona Księgę, która - podobnie jak natura - kryje w
sobie symboliczne znaczenia.
Czytanie i komentowanie tekstów biblijnych rozwinęło się w
osobną gałąź sztuki interpretacyjnej - hermeneutykę. Biblia była
także najważniejszym źródłem całej ówczesnej sztuki. Zarówno ma-
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larstwo, architektura, jak i muzyka miały charakter religijny. Służyły
wyrażaniu wielkości i majestatu Boga, ale miały także charakter
moralno-dydaktyczny. Romańska i gotycka architektura w kształcie i
pomyśle budowli utrwalała wizję świata. Estetyka zdecydowanie
została podporządkowana teologii. Również filozofia znalazła się w
strukturze teocentrycznej. Filozofia chrześcijańska odwoływała się
przede wszystkim do autorytetu Pisma Świętego a później do tradycji antycznej. Ze starożytności wydobywano te treści, które można
było pogodzić z myślą chrześcijańską. Platonizm, arystotelizm czy
stoicyzm służyły filozofom chrześcijańskim jako punkt wyjścia do
nowych rozważań.
W ponowoczesnej kulturze duchowość staje się bardzo popularna, ponieważ stara się wypełniać puste miejsce, jakie powstało po
zniknięciu pytania o sens w kontekście kultury nowoczesnej. Jedną z
wyróżniających cech ponowoczesności są gwałtowne zmiany społeczne i kulturowe, które oddziałują na wszelkie aspekty życia człowieka, w tym również religię. W wyniku owych procesów religijnokulturowe płyty tektoniczne przesuwają się i dopiero teraz zaczynamy kreślić mapę nowego terytorium, jakim jest duchowość. Jest też
ona jednym z kluczowych pojęć ważnych dla zrozumienia współczesnego społeczeństwa i kultury. Jeśli religia kiedyś pełniła rolę „świętego baldachimu” i nadawała sens ludzkiej egzystencji, to obecnie
mieszkamy jakby „pod gołym niebem”. Stąd też duchowość w ponowoczesności będącej „źródłem cierpień” i ryzyka dla wielu ludzi
stała się nowym „świętym baldachimem” – ekwiwalentem religii,
dającym poczucie sensu i bezpieczeństwa w nieustannie zmieniającym się świecie.
Obecnie, pod koniec nowoczesności, dokonało się także bolesne oddzielenie Europy Wschodniej od Europy Zachodniej, połączone z unicestwieniem Europy Środkowej, która była jedną z najbardziej spójnych rzeczywistości katolickich. Świadomość europejska
została w ten sposób pomniejszona, zredukowana i dziś jesteśmy
świadkami nowych form nacjonalizmów europejskich. Na Wschodzie chce się tego, czego odmawiał komunizm, który narzucił pewnego rodzaju przymusowy internacjonalizm, natomiast na Zachodzie
nacjonalizm przybiera postać ksenofobii. Zazdrośnie strzeże się tego,
co się osiągnęło – cudzoziemiec stanowi zagrożenie dla mojego do-
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brobytu. To oczywiste, że po tych dwóch etapach nastąpi trzeci, w
którym ludy i narody europejskie zjednoczą się na bazie jakiejś wolnej zasady, co pozwoli uniknąć sytuacji konfliktowej.
Jan Paweł II w encyklice Slavorum Apostoli odważnie zajmuje stanowisko w kwestii podziału Europy, kreśląc nowy etap, w którym Europa zjednoczy się w oparciu o zasady duchowe i religijne.
Jedność Europy jest konieczna, dlatego trzeba zacząć poznawać bogactwo tradycji duchowej i kulturalnej, a także sprzyjać wszystkiemu, co służy wzajemnemu przylgnięciu do siebie. Wysiłek podjęty
przez Papieża w odniesieniu do Europy jest ogromny. Nie należy go
odczytywać jedynie w kontekście powierzchownej afirmacji chrześcijańskich korzeni Europy. Dla Jana Pawła II korzenie są motywem
i siłą nowego etapu Europy – etapu jedności opartej na zasadach
duchowych, nie wykluczając wszystkich innych jej wymiarów.
Niniejsza monografia składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy
rozdział zatytułowany „Fundament kultury” ukazuje kwestie tworzenia się kultury i jej wpływu na życie codzienne człowieka. Rozdział
drugi zatytułowany: „Kultura – dziedzictwo chrześcijańskie” przedstawia wydobyte wartości owej kultury i ich obecnośc w codzienności człowieka. Z kolei rozdział trzeci zatytułowany: „Kultura duchowa – obecność i praktyka” przedstawia codzienną koncepcję przenikania wszystkich wymiarów i aspektów egzystencji ludzkiej. Takie
spojrzenie na zagadnienie kultury i duchowości daje czytelnikowi
szerokie spojrzenie na znaczenie kultury i religii społeczeństw. prawo w różnych jego aspektach.
Aby poszczególni ludzie wypełniali dokładniej swój obowiązek
sumienia, czy to w stosunku do siebie, czy też w stosunku do różnych
grup, których są członkami, trzeba ich starannie wychowywać ku pełniejszej kulturze duchowej, korzystając z ogromnych środków pomocniczych, stojących dziś do dyspozycji rodu ludzkiego. Przede wszystkim
wychowanie młodzieży niezależnie od jej pochodzenia społecznego tak
należy dziś prowadzić, by formowało mężczyzn i kobiety, którzy nie
tylko byliby wykształceni, ale też i wielkoduszni, ponieważ nasze czasy
gwałtownie domagają się tego (KDK 31).
Ks. Jan Zimny
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Rozdział I
KULTURA
Podstawy i założenia
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Zbigniew Narecki

Niedziela w świetle nauczania Świętego Jana Pawła II
Wstęp. 1. Niedziela w ujęciu Świętego: rys teologiczny; aspekt personalistyczny; wymiar eklezjalny; odniesienia pastoralne. 2. Ewangelizacyjna troska Kościoła o świętość i kulturę spędzania dnia Pańskiego /1-5/.
Streszczenie. Słowa kluczowe. Przypisy.

Wstęp
W związku z uwarunkowaniami dotyczącymi religijności ludzi wierzących i ich wspólnot, narosło we współczesnym Kościele
wiele problemów dotyczących - istotnego dla ich życia oraz formacji
- spędzania w niedziele czasu wolnego. W gonitwie rozlicznych zajęć w powszednie dni tygodnia, nie wystarcza dlań sam odpoczynek
po pracy, oderwanie się od tego, co powszechne, gdyż człowiek jako
istota z natury transcendentna winien nieprzerwanie odczytywać
dany i zadany mu czas jako napięcie pomiędzy „sacrum” i „profanum”, wchodzenie w misterium świętości. Także w dzisiejszej epoce
wielu niepokojów egzystencjalnych oraz napięć duchowych poszukuje on ukojenia poprzez wewnętrzną relację z Bogiem oraz odnowienie osobowych relacji z bliźnimi. Aczkolwiek przysłaniana przez
wiele życiowych dylematów, szereg ponętnych idolatrii doczesności,
jest to płynąca z głębi jestestwa człowieka sposobność doświadczenia i kontaktu z Bogiem. Wyraża się ona w bogactwie form świętowania, którą oferuje Kościół wiernym w formach indywidualnych i
zbiorowych na przestrzeni roku liturgicznego w różnorodności rytów: z jednej strony - będących wyrazem głębszej, bo duchowej kultury; z drugiej zaś - kształtujących ją ewangelizatorów. I dzisiaj obok
nawału przelotnych wydarzeń oraz możliwości zaspokajania dóbr
konsumpcji, wyłącznie przyjemnościowego doświadczania dni wolnych, np. w supermarketach lub w weekendowych rekreacjach, niedziele przedkładają poszukującym i pragnącym zaspokajać wartości
ducha pewne elementy, kształtujące określony rytm i sposób świętowania poprzez m.in.: pamięć, która przywołuje świętującą osobę
do wspomnienia postaci i wydarzenia; wejście w głębszą relację
wspólnotową, zwłaszcza rodzinną, jakiej w powszechności tygodnia
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brakuje; odniesienie się do obiektywnego autorytetu, który - pozostając poza jakąkolwiek sferą kruchych, ludzkich indywidualnych i
zbiorowych autorytetów - odnosi się do samego Boga.
Wspomniane problemy kierują nieodpartą uwagę każdego
wierzącego na rangę i rolę świętowania w określone dni w taki sposób, aby przypominały o tym, iż człowiek stanowi coś znacznie więcej niż produkt materii lub efekt stosunków społecznych, słowem nie żyjąc tylko „chlebem codziennym”, potrafi manifestować swoje
przeznaczenie do radosnego życia z Bogiem, które w dni Pańskie
przeżywa i stosuje. Kapitalnym i wielce aktualnym pozostaje wykład
Świętego Jana Pawła II, jaki na ten temat pozostawił. Kwestia świętowania niedziel pozostaje bez wątpienia jednym z istotnych tematów współczesności, która „nasącza” społeczności wierzących w
liczne „profanum”, jakie niosą idolatrie sekularyzacyjne i konsumerskie, a zarazem dyktują w ich życiu przyziemne, z reguły bezbożne
zasady handlowo-ekonomicznej komercji i biznesu. O co gorąco
apelował Papież - powinni wierzący przeciwstawiać się im zdecydowanie w bezkompromisowej kulturze świętowania, a tym samym
w przestrzeganiu II Przykazania - i to w przeciągu całego roku liturgicznego. Każdy chrześcijanin winien wówczas kształtować swoją
świadomość i postawę w przekonaniu, iż niedziela jest nie tylko
dniem wolnym od pracy i czasem odpoczynku, lecz szczególnym
darem życia oraz uświęcenia, przez który Bóg pozwala człowiekowi
odzyskiwać siły witalne, zwłaszcza wolność i poczucie sensu życia.
1. Niedziela w ujęciu Świętego
a/. Rys teologiczny.
Na temat niedzieli koncentruje Papież uwagę na jedynym,
zbawczym wydarzeniu paschy Chrystusa jako na centralnym wydarzeniu z życia Zbawiciela. Fakt ten stanowi główną ideę świąt kościelnych w całym roku liturgicznym wraz ze sprawowaną w tym
dniu Eucharystią, która gromadzi wiernych na pamiątkę zmartwychwstania Pana. Niedziela nadaje więc świętowaniu wierzących nowy
charakter-wymiar, bowiem jej czczenie i bogactwo Bożych Łask
„przenika” cały rok liturgiczny, rozwijając się w cykl świąt ukierunkowanych na jądro, tj. Wielkanoc - Zmartwychwstanie Chrystusa. W
ujęciu Świętego - niniejszą myśl odnośnie niedzieli powinien Ko-
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ściół odczytywać wciąż na nowo, wiernych zaś motywować to takiego jej przeżywania, aby udział w Eucharystii oraz świąteczny odpoczynek stawały się znakiem i świadectwem wobec bliźnich i świata.
Pomijając bogatą i w zasadzie znaną z literatury przedmiotu
argumentację teologiczną na temat niedzieli, wzywa Święty Kościół
do refleksji nad istotą, szczególnie niedzieli, bowiem to od cotygodniowego rytmu jej świętowania zależy zachowanie tożsamości i los
chrześcijańskiej formacji. Widzi w tym systematycznym cyklu praktykowania fundamentalne znaczenie, wymiar oraz kluczowy element
tożsamości, który wiąże wierzących z podstawowymi prawdami
wiary i misteriami chrześcijańskiego kultu (1). Pragnie zarazem, aby
pomimo dzisiejszych uwarunkowań - ograniczających wymiar sacrum i świętowania niedzieli - wspólnoty wiernych, które żyją na
terenie Kościołów lokalnych, starały się z nową gorliwością odkrywać sens i misterium, cel świętowania oraz rangę tych wydarzeń,
przenosząc je na chrześcijańskie esse i agere (2). Podkreśla mocno w
planie niedzielnej mistagogii pozycję i rolę Eucharystii, jaka pozwoli
pogłębiać motywację i rozumieć jej znaczenie dla chrześcijańskiej
bytności. Wiadomo, iż może nastąpić tutaj konfrontacja paschalnego
wydarzenia z ideowo-praktycznymi prądami i tendencjami desakralizacji niedzieli, które chcą „zapełniać” jej czas konsumpcyjnoweekendową idolatrią w taki sposób, aby przyjęły one wtedy świecką formułę przyjemnościowego spędzania czasu. Świętowanie przez
wiernych niedzieli jako obowiązek przestrzegania II Przykazania
nakazuje wypełniać jej dwojaki cel: zdecydowanie adorować Eucharystię, a następnie - godnie odpoczywać z Jej majestatem przez resztę dnia Pańskiego. Zadaniem Papieża - pierwszorzędność sakramentalnego uobecniania misterium Pana w Eucharystii eksponuje chrześcijańsko-eklezjalny charakter, pozycję i cel niedzieli jako pierwszego ze wszystkich dni oraz święta w roku liturgicznym, co umożliwia
takie przeżywanie, które niesie głębokie skutki dla życia chrześcijan
na pozostałe dni tygodnia w postaci personalistycznego wyrażania
ich wiary we wszelkich aktach pobożności, postaw i działań oraz
odniesień do innych. Słowem - skutki eucharystycznych Łask mają
się niejako „rozlewać” na całą ich codzienność; zmartwychwstały i
uwielbiony Pan ma udzielać wiernym Ducha, który uświęca i daje
nowe życie (3).
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b/. Aspekt personalistyczny.
Z racji centralnego miejsca Eucharystii w świętowaniu niedzieli ujawnia się w niej pastoralny charakter Kościoła gromadzącego się i sprawującego, czyli uczestniczącego w ofierze paschalnej. W
zgromadzeniu przy ołtarzu spotykają się wierzący z Chrystusem
zmartwychwstałym w Jego Słowie i eucharystycznym pokarmie.
Dlatego świętowanie i przeżywanie misterium paschalnego było
zawsze obowiązkiem uczestnictwa weń jako pierwszego ze wszystkich dni i świąt na sposób personalistyczny, tj. celebrujący osobę
Chrystusa, który urzeczywistnia dzieło zbawcze; jednocześnie dając
nowego Ducha uświęca uczestników i obdarza nowym życiem. Cały
ten proces stanowi obdarowywanie wierzących jako osób w nim
uczestniczących przez osobowego w Trójcy Boga. Jest więc Eucharystia: z jednej strony - wezwaniem Pana skierowanym do osób i ich
wiary; z drugiej - odpowiedzią dawaną przez człowieka wiarą osobową wobec Boga w Trójcy Osób. Nic więc dziwnego, iż określa
Papież zdecydowanie jednoznacznie obowiązek uczestniczenia niedzielnego w Eucharystii, bowiem opuszczenie Mszy to nie tylko
zaniedbanie jakiejś czynności, lecz odrzucenie spotkania osobowego
z Bogiem, które rodzi pokój, przebaczenie i radość. Początek i podstawę takiemu zobowiązaniu dał każdemu wierzącemu Chrzest oraz
nakaz Kościoła wyrażony w Bożym i kościelnym Przykazaniu. Nie
sposób zatem chrześcijaninowi ignorować ów wynikający ze Chrztu
i Przykazań nakaz stawania się „nowym człowiekiem”. Wszczepione
przez Chrzest w krwioobieg „nowego życia”, jaki podtrzymuje w
Kościele Eucharystia, to uświęcający zadatek na życie wieczne. Stanowi zupełnie nowy wymiar rzeczywistej zażyłości człowieka z Bogiem, z której nic i nikt nie może go w porządku przyrodzonym
zmienić i zwolnić. Jest to kwestia esse i agere chrześcijanina oraz
jego zbawienia (4).
c/. Wymiar eklezjalny.
Jako nierozłączne następstwo poprzednich, wyłania się eklezjalny wymiar niedzielnej Mszy św., bowiem w Eucharystię wpisana
jest sama istota Kościoła. Odwołując się do Katechizmu Kościoła
Katolickiego uczy Święty o tym, że wspólnotowa celebracja dnia
Pańskiego stanowi centrum życia Kościoła, zaś uczestnictwo w niej
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jest sercem niedzieli. Wspólnotowy wymiar wiary w społeczności
Eucharystii jest znakiem wierności Chrystusowi i Jego Kościołowi,
potwierdzaniem i umocnieniem komunii w wierze i miłości z całym
Kościołem. Jak dopowie Papież, niedzielna msza te prawdy tylko
uwiarygodnia, a przez budowanie Kościoła tworzy autentyczną
wspólnotę Ludu Bożego i zarazem wychowuje do komunii. To
kształtowanie komunii jest właśnie w niedzielnej celebracji dlań
czasem i miejscem uprzywilejowanym. Wówczas dzień Pański będąc
dniem Kościoła, może skutecznie pełnić swoją misję zespalania jako
sakrament jedności. Jest to nowy sens-wymiar nadany przez Świętego niedzieli jako wartości dla życia chrześcijańskiego, gdzie obowiązkowe uczestniczenie w Eucharystii rodzi uświęcająco-zbawcze
skutki, zarówno w wymiarze indywidualnym i wspólnotowym (5).
d/. Odniesienia pastoralne.
Przede wszystkim podkreślał Papież - poza obecnością na niedzielno- świątecznej Eucharystii, czynne w niej uczestniczenie o
charakterze duchowym i osobowym, tj. wymagające udziału nie
tylko zaangażowanego, lecz także głęboko wewnętrznego czyli
kształtującego eucharystyczną pobożność, jaka winna wnosić w bytowanie na resztę niedzieli i całe chrześcijańskie życie. Papież domagał się, aby to świętowanie odbywało się w „duchu Eucharystii”,
tzn. w poczuciu wdzięczności za wydarzenie zbawcze. Konsekwencją tegoż ma być powstrzymanie się od pracy, nawet od prac służebnych i lekkich. Upomina się też o związany z pierwszym, godny
odpoczynek niedzielny, w którym zawidnieje wymiar kultycznoreligijny, a także ludzki i eschatologiczny. Ów odpoczynek powinien
stanowić więcej niż tylko powstrzymanie się od wszelkiej pracy, ale
szeroko rozumiany w wymiarze religijnym „odpoczynek w Panu”
oraz - psychiczno-fizyczne odprężenie po całotygodniowej pracy.
Stąd zabiegi pastoralne Kościoła w tej kwestii winny uświadamiać
wiernym, iż jest to dzień - w całości czasu i wymiaru osobowego
człowieka - poświęcony Bogu. Jest to „odpoczywanie w Bogu”,
które oddaje Stwórcy całe swoje jestestwo i działanie w postawie
uwielbienia, dziękczynienia, synowskiego przywiązania i oblubieńczej przyjaźni (6).
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Następnym, ważkim tematem pastoralnej misji Kościoła w
kwestii niedzieli winno stale pozostawać budzenie świadomości oraz
kształtowanie w postawach wierzących równowagi pomiędzy pracą i
odpoczynkiem, głównie dzięki specjalnej katechezie, która nada
pracy głębokiego, personalistyczno-sakralnego sensu. Jest to szansa
na prawdziwą ewangelizację odnośnie pracy i odpoczynku, jako
duchowego wzbogacania, zapewnienia większej wolności, możliwości kontemplacji i wzrostu w braterskiej wspólnocie. Ileż to powstaje
w życiu wierzących nieuświadamianych, często drastycznych dla
życia, zdrowia i kultury świętowania, dylematów dotyczących ludzkiej codzienności, zaplątywania się w porządku i proporcjach spraw
zwyczajnych i drugorzędnych, czynienia nieopacznego rozgardiaszu
w relacjach z bliźnimi, mimowolnego mącenia właściwego widzenia
i dystansu do materii, trosk i zajęć, które nie pozwalają zauważać na
co dzień piękna i harmonii świata natury, bogactwa ducha i darów
Boga, jakie otrzymują wierzący za pośrednictwem Kościoła. Może to
być także taki czas Pana, który uczy podejmować czyny miłości i
solidarności, okazja formacyjnej katechezy i budowania mądrości w
duchu „kultury miłości”. Jest to nieogarniona duchem i nieodkryta w
praktyce karta łączenia Eucharystii z wieloma kluczowymi rzeczywistościami przykazań, zwłaszcza miłości i braterstwa, które kształtują żywą wspólnotę Ludu Bożego. Niedziela może zatem stawać się
w życiu i ewangelizacji Kościoła terenem oraz czasem miłości pomiędzy ludźmi, w rodzinach, w szkole, w posłudze potrzebującym,
w formacji ducha w dziele rozwijania kultury chrześcijan na wielu
polach ich światowych zaangażowań, poczynając od najprostszych
na co dzień gestów - aż po międzynarodowe akcje humanizacyjnospołeczne wobec krajów dotkniętych wojnami i przemocą. Podsumowując - uzmysławiał Święty, że dzięki świętowaniu niedziel
można zagospodarowywać obszary pastoralnego oddziaływania Kościoła w dziełach: kształtowania w sercach oraz postawach ludzi
harmonii i ładu w świecie, z oczywistym zachowaniem proporcji
pomiędzy pracą a świętowaniem; budowania miłości i braterstwa na
spotkaniach w duchu pokoju i solidarności bytowej /jedno w Chrystusie/ oraz etycznej /afirmacji bliźniego/; nabywania wartości ducha
oraz dystansu do materii i dóbr konsumpcji, gdyż człowiek zapracowany i nie umiejący świętować ich nie posiądzie; zwłaszcza - for-
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mowania na co dzień zwyczajnych postaw osobistych i wpływania
własnym przykładem na innych w duchu chrześcijańskiej miłości i
jedności (7).
2. Ewangelizacyjna troska Kościoła o świętość i kulturę
spędzania dnia Pańskiego
W świetle dokumentów papieskich i opracowań dotyczących
najszerzej ujętej ewangelizacji sakramentu Eucharystii można wyodrębnić trzy jej kategorie: ściśle eucharystyczną; niedzielną; Ikomunijną. Najbardziej odnoszą się one do wyniesionych przez Papieża rodzimych doświadczeń i praktyk. Obecnie odniesiemy się do
ewangelizacji niedzielnej, aczkolwiek należy ją sytuować i urzeczywistniać na podstawie tej eucharystycznej, którą niejako inaugurują
w polskiej tradycji pobożności - oparte na rodzinno-parafialnym
gruncie - programowo-przygotowawcze momenty: inicjacji do
Chrztu i Bierzmowania dzieci oraz młodzieży; specjalna praca katechizacyjno-pedagogizacyjna z dorosłymi dotycząca kultycznosakramentalnej sfery ich religijnej formacji; udział w tym dziele
parafialnego apostolatu.
Wychowanie do chrześcijańskiego przeżywania i spędzania
niedzieli to jeden z kluczowych i skutecznych momentów tejże
ewangelizacji, bowiem dokonujący się na cotygodniowym i zarazem
bardzo dogodnym rytmie roku liturgicznego dnia Pańskiego. Można
włączać doń szereg duchowo-eklezjalnych składników, które nadadzą tej ewangelizacji znamion permanentności. W tym miejscu należy wskazać na kilka istotnych jej momentów, które sugeruje Papież
w swojej praktyce oraz nauczaniu.
Po pierwsze - ważąc szanse tejże ewangelizacji - w kontekście
socjologicznych przyczyn słabości w chrześcijańskim przeżywaniu
niedzieli - każe Święty poszukiwać ich źródeł nie tylko w postępującej sekularyzacji życia i wzroście postaw konsumpcyjnych, lecz
także w podłożu religijno-kościelnym, kiedy to liczba praktykujących dominicantes w przekroju środowisk wielkomiejskich - aż po te
lokalno-wiejskie, kształtuje się na poziomie kilkudziesięciu procent
/30-90 %/. Niniejszy stan rzeczy wyznaczany jest głównie upowszechnianiem się modelu człowieka „ponowoczesnego”, wzrostem
pluralizmu wartości i relatywizmu życia, wciąż różnicujących się i
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liberalizujących wśród społeczeństw tendencji, które potęgują postmodernistyczny styl i zachowania ludzi. Następuje to przy jednoczesnym braku oraz nieadekwatnym oddziaływaniu struktur duszpastersko-apostolskich Kościoła, itp., które nie są w stanie zahamować i
konstruktywnie przeciwdziałać zatracie religijnego charakteru niedzieli. Tendencje takie potęgują: udział w dni świąteczne ludzi pracujących w różnych branżach produkcyjno-handlowych i usługowych; migracje służbowe i wymuszane przez pracodawców prace;
dorobkiewiczowskie inwestycje oraz przedsięwzięcia rzesz ludzi
młodych w czasie weekendów; wrastające wciąż tempo życia pośród
wielu kategorii społeczno-zawodowych, a to w związku z bezwzględnymi prawami wolnego rynku oraz walki o byt i pozycję zawodową; społeczno-moralny zamęt panujący w wolnym czasie, jaki
nie pozwala na wypoczynek, a tym bardziej na „kontemplowanie”
dnia Pańskiego; w konsekwencji - zanik chęci i samych więzi rodzinnych, kultury towarzyskiej, duchowego obcowania z drugimi.
Wszystkie te ekwiwalenty lub substytuty ludzkiej wynalazczości
wraz z machiną medialnej reklamy, prowadzą na bezdroża emancypacji i złudnej wolności, które zacierają sacrum niedzieli, także
ograniczają w znaczącym stopniu pola działań ewangelizacji, niwelują alternatywne propozycje Kościoła dotyczące spędzania świąt,
budzą pośród wierzących kontrowersje wobec obecnych inicjatyw
ustawodawczych na temat ograniczania handlu w niedziele, które
zahamują „adorowanie” ponętnym idolatriom zeświecczania tego
czasu w przestrzeniach supermarketów i parkach rozrywki. Zdaniem
Świętego - powab współczesnych bożków jest wielce niebezpieczny
dla tych nawet środowisk, które winny wtedy świętować w sposób
oczywisty i widoczny (8).
Po drugie - wyjściową propozycję pastoralną stanowić powinno wyeksponowanie wymiaru ideowo-praktycznego teologii
niedzieli. Jak już wspomnieliśmy - jeśli niedziela jest doświadczaniem zbawczego dzieła Chrystusa oznacza to, iż zdolność do autentycznego jej przeżywania wprowadza w pełnię chrześcijaństwa: poczynając od odpowiedniej formacji duchownych - poprzez ich liturgiczno-sakramentalne oddziaływanie - kończąc na upowszechnianiu
dzieła w innych duszpastersko-apostolskich dziedzinach. Papieska
koncepcja połączenia w jedno formacji eucharystycznej z katechezą,
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zaangażowaniem rodzin i wspólnot religijno-kościelnych…, może
potęgować duszpasterstwo eucharystyczne skoncentrowane wokół
roku liturgicznego, które skutecznie utrwali w wierzących nawyk
świętowania niedzieli. Niewątpliwie taka ewangelizacja dnia Pańskiego: otworzy drogę formacji eucharystycznej; wzmoże wpływy
katechizacji i kaznodziejstwa oraz innych liturgii i sakramentów;
uaktywni przygotowanie i współpracę z rodzinami dzieci pierwszokomunijnych poprzez pierwsze piątki, soboty i niedziele; zachęci
do czynnego uczestniczenia we Mszy świętej oraz w wielu liturgiach
i wydarzeniach parafialnych na przestrzeni całego roku (9).
Po trzecie - zbierając w jedno składniki papieskiej idei ewangelizacji, warunkami istotnymi pozostaną na stałe: - formowanie
sumień dotyczące obowiązku uczestnictwa w niedzielnej mszy i
święcenia dnia Pańskiego; - kształtowanie świadomości teologicznego wymiaru niedzieli oraz formowanie - na katechezach dziecięcych,
w homiliach, w różnorodnej akcji przygotowawczej rodziców - nawyków przeżyciowo-wspólnotowych u dzieci I - komunijnych; akcje
pedagogizacyjne z wiernymi podczas ich inicjacji sakramentalnej; wykorzystywanie w tym celu rekolekcji, misji, różnych świąt i uroczystości religijno-parafialnych w ciągu roku liturgicznego; - angażowanie parafialnych grup religijno-apostolskich; - osobiste kontakty
i różnorodne formy duszpasterstwa indywidualnego, bądź grupowego. Na czele tej strategii, upowszechniającej niedzielną ewangelizację eucharystyczną, będą msze stanowe. Taką tendencję można było
dostrzec w wydawanych w latach Pontyfikatu Świętego ogólno kościelnych i krajowych dokumentach-instrukcjach, a także: w refleksji
pastoralnej i praktyce duszpasterskiej, zwłaszcza w I-komunijnej
pracy duszpasterskiej z grupami i rodzinami. Proces ten mogły
utrudniać sprawy organizacyjno-personalne parafii, pogłębiająca się
migracja społeczno-zawodowa ludności oraz panująca w środowiskach wielkomiejskich, a nawet wiejskich, obojętność religijna wiernych, w sumie - postępujące procesy dechrystianizacyjne oraz liberalne trendy stylów życia i weekendowej kultury (10).
Po czwarte - uwzględniając - za myślą soborową i posoborową praktyką - zmiany mentalnościowe i uwarunkowania współczesnego życia wierzących oraz dostosowujące się do nowej strategii
ewangelizacyjnej Kościoła dzieło przekształcenia świadomości i
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postaw wierzących wobec liturgii mszalnej - należy wysunąć następującą kwestię: klarująca się wciąż teologia dnia Pańskiego nakazuje
eksponować zawarte w niej treści duchowe i humanistyczne, a wedle
papieskiej wizji świata i antropologii - wartości egzystencjalne, rodzinne i społeczne, w których istotnymi stają się elementy osobowowspólnotowe. Nimi to odznaczać się winna celebracja Eucharystii,
msze stanowe, katechezy i homilie, inicjacja sakramentalna i przeżywanie świąt, zwłaszcza niedziel. Dlatego zrozumiałym staje się
wysuwany przez Świętego postulat humanizacji całej poza mszalnej,
a tym samym - poza niedzielnej sfery życia wierzących, tj. ich codziennych postaw i zachowań, apostolskich nastawień i formacyjnowychowawczych predyspozycji, bowiem - poza obowiązującą wiernych praktykujących liturgią mszalną - każdy chrześcijanin musi
godnie zagospodarować zdecydowaną część czasu niedzielnego.
Stąd troską duszpasterzy w parafiach będzie organizowanie i pielęgnowanie czasu rekreacji oraz rozwijanie świątecznej duchowości,
ducha społecznego i braterstwa w relacjach z bliźnimi. Wielka tutaj
rola przypadnie niedzielnej katechezie i homiliom, szermowanie
czcigodnych dla świętowania dnia Pańskiego treści i form ewangelizacyjnych, które kształtowałyby zdecydowanie alternatywne nawyki
i postawy wobec szczególnie niebezpiecznej tendencji zacierania
jego sakralnego charakteru. Byłaby to kontrpropozycja wobec sekularyzacyjno - komercyjnych „profanacji” rodzinnie spędzanego wypoczynku np. w supermarketach, na „świeckich świętach” i imprezach. Istnieje przekonanie, iż w przywracaniu religijnej rangi niedziel wielką rolę miałyby wcześniejsze akcje przygotowawcze typu
katechetyczno-apostolskiego, zwłaszcza przeprowadzane w soboty
wieczorem wigilijne liturgie, spotkania organizacyjne z aktywem
parafialnym, np. ze służbą liturgiczną, chórem, działaczami charytatywnymi… Obok wspólnie przeprowadzanych planów, które dotyczą
spraw bieżących i dzieł podejmowanych przez wszystkie ogniwa
ewangelizacji, należy także zatroszczyć się najbardziej o życie duchowe, więź i kulturę wspólnotową zagrożonych rodzin, osób samotnych, starych, chorych, uzależnionych, ludzi oziębłych w wierze
i indyferentnych. Należy stale przypominać im, że poza najważniejszą mszą, należy pozostały czas świąteczny spędzać wspólnie w
domu i na spacerze, odświętnie wystroić mieszkanie, przygotować
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garderobę, starać się o wzajemne odniesienia i hobby, które odznaczałyby się wymową dnia Pańskiego. Należy tę tendencję upowszechniać w pozostałych dniach tygodnia. Nieocenionymi w tym
dziele mogą się okazać - wspomagające duszpasterzy - wspólnoty
religijno-kościelne i aktyw apostolski, akcje pedagogizacyjno - katechizacyjne wobec rodzin wraz z głoszeniem tematów dotyczących
niedzielnej kultury świętowania i spędzania czasu wolnego (11).
Po piąte - ważną z punktu ewangelizacji sprawą organizacyjną
będzie także: eucharystyczne przygotowanie kapłanów, służby ołtarza,
organistów i śpiewaków; zwrócenie uwagi na celebrację z wiernymi
mszy i niedzielnych nabożeństw; wspólne przygotowanie świątyni i
służby liturgicznej oraz zaangażowanie różnych grup dziecięcomłodzieżowych, rodzinnych, seniorów…. Zwraca tutaj uwagę aktyw
apostolski, który: zachęci wierzących do uczestnictwa w niedzielnych
liturgiach oraz wspólnie z duszpasterzami zorganizuje resztę dnia jako
czas dla rodzin i wspólnot; jako przykład dla innych - pogłębiać będzie
własną duchowość i więź poprzez zrzeszanie rodzin w grupowe formy
posługi; podejmie wspólne z kapłanami akcje, np. biblijne, czytelnicze, plenerowe, pielgrzymkowe, charytatywne…, które podniosą rangę religijną niedzieli; wzmogą ducha współpracy i różnorodność inicjatyw ewangelizacyjnych jako antidotum na panoszący się marazm
duchowy oraz zanikanie - kosztem rozrostu destrukcyjnego konsumpcjonizmu, subiektywizmu moralnego i sekularyzmu - rodzinnochrześcijańskiej kultury świętowania(12).
Streszczenie:
Propagowanie papieskich sugestii wobec rzeczywistości polskiej, które dotyczy chrześcijańskiego /teologicznego/ wymiaru niedzieli /p. 1/, domaga się organizowania szeregu humanizacyjnoreligijnych przedsięwzięć przez parafialne duszpasterstwo i apostolat. Inspiracyjna i koordynacyjna funkcja przypadnie tutaj duszpasterstwu, zwłaszcza na obszarze katechetycznym i liturgicznoinicjacyjnym, aczkolwiek całe dzieło przygotowawcze i wykonawcze tych ewangelizacyjnych zabiegów - na sposób dopełniający i
egzemplifikujący - przynależeć będzie do apostolatu parafii i rodzin.
W otwierającej się na nieznane obszary ewangelizacyjnej współpracy, główny priorytet uzyskają te struktury, treści i formy, które bazu-
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jąc na wspólnotowo - diakonijnych wartościach kształtować będą w
wiernych religijność pełną, tj. dojrzałą i odpowiedzialną, odporną na
- niszczące wymiar religijny i kulturę świętowania niedzieli - idolatrie „ponowoczesności”. Niewątpliwa w tym procesie rola przypadnie tzw. formom grupowym, najlepiej o charakterze katechumenalnym, których zasadność ugruntowuje doświadczenie oraz zapotrzebowanie parafian na dialog, wspólne działanie i odpowiedzialność /p.
2/. Są to wciąż otwarte tematy dotyczące refleksji pastoralnej i praktyki ewangelizacyjnej współczesnego Kościoła, które zainicjował
Sobór Watykański II w sławetnej Konstytucji o Liturgii, zaś ich gorącym rzecznikiem i kontynuatorem był Święty Papież-Polak.
Słowa kluczowe: Święty Jan Paweł II, teologia niedzieli,
świętowanie dnia Pańskiego, niedzielna ewangelizacja, parafialne
duszpasterstwo i apostolat, rodzina chrześcijańska, wspólnoty religijno-kościelne.
Summary:
Sunday in the light of teaching of Saint John Paul II
To popularize papal pastoral suggestions in the Polish reality,
concerning the Christian /theological/ aspect of Sunday /p. 1/, means
to organize a series of humanizing and religious projects by the parish ministry and apostolate. The ministry will play an inspirational
and coordinating role here, especially in the catechetical and liturgical-initiatory areas. However, the entire preparatory and executive
work of these evangelizing activities - in a complementary and
exemplifying way - will belong to the apostolate and families. In this
openness to the unknown areas of evangelizing cooperation, the main
priority will be given to those structures, contents and forms which
are based on community and diaconal values. They will promote
mature and responsible religiousness among the faithful. Religiousness that is resistant to the idolatry of "post-modernity", which
destroys the religious aspect and the culture of Sunday celebration.
The so-called group forms will play an important role in this process.
These groups should be of a catechumenal character and their legitimacy will be grounded in the experience and the need of parishioners
for dialogue, joint action and responsibility /p. 2/. These are still
open topics regarding pastoral reflection and the evangelizing practi-
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ce of the contemporary Church as initiated by the Second Vatican
Council in the famous Constitution on the Sacred Liturgy. And Saint
John Paul II was a strong proponent of these topics.
Keywords: Saint John Paul II, theology of Sunday, evangelization of Lord's Day, parish ministry and apostolate, Christian family, religious communities.
Przypisy:
(1) Zob. DD 30 / Jan Paweł II, Dokument o świętowaniu niedzieli
Dies Domini - 1998/.
(2) Zob. DD 3.
(3) Zob. KKK 2174 /Katechizm Kościoła Katolickiego - Poznań 2002/;
TMA 10 /Jan Paweł II, List Tertio millennio adveniente - 1994/; por. K. Matwiejuk, Niedziela, [w:] Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, Lublin 2006, s. 552-553; A. Rojewski, Dzień Chrystusa - Dzień Kościoła. Teologiczno-pastoralne aspekty świętowania niedzieli, Ruch Biblijny i Liturgiczny
1988, s. 415 i n; J. Kotnicki, Niedziela, [w:] Katolicyzm A-Z. Red. Z. Pawlak,
Łódź 1989, s. 296.
(4) Zob. DD 25-31, 39; KKK 2180-2183; por. K. Jeżyna, Świętowanie - dzień święty, [w:] Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania moralnego.
Red. J. Nagórny, K. Jeżyna, Radom 2005, s. 530-531; Cz. Krakowiak, Niedziela, W: Encyklopedia Katolicka. T. 13, Lublin 2009, k. 1052-1053.
(5) Zob. DD 3, 20, 32; KKK 2177; NMI 36 /Jan Paweł II, List Novo
millennio ineunte - 2001/; RH 20 /Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis - 1979/; por. W. Nowak, Świętowanie niedzieli w świetle wymogów
nowego Katechizmu Kościoła Katolickiego, Olsztyn 1995; A. Rojewski, dz.
cyt., s. 415 i n.
(6) Zob. DD 16-17, 52; por. J. Trigo, Nakaz niedzielny: udział w Eucharystii i powstrzymywanie się od pracy, [w:] Niedziela dzisiaj. Sacrum w
życiu społecznym. Red. J. Krucina, Wrocław 1993.
(7) Zob. DD 67-72; KKK 2186; por. K. Jeżyna, dz. cyt., s. s. 532533; tenże, Uświęcenie czasu - dzień Pański w świetle Katechizmu Kościoła
Katolickiego, [w:] Katechizm Kościoła Katolickiego. Przesłanie moralne
Kościoła. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk, Lublin 1995; H. Muszyński, Świętość dnia Pańskiego, [w:] Komisja Episkopatu Polski. Sekcja Duszpasterstwa Ogólnego, Ewangelizacja i Eucharystia. Program duszpasterski na rok
1992/1993. Red. E. Szczotok, A. Liskowacka, Katowice 1992.
(8) Zob. szereg opracowań pastoralnych i socjologiczno-religijnych
ostatnich lat w Polsce, które dobitnie wskazują na katastrofalne obniżenie
się, nawet eliminowanie, kultury świętowania niedziel, kosztem szerzenia
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się idolatrii ponowoczesności. Cenne sugestie duszpastersko-formacyjne na
temat niedzielnej Eucharystii zawiera Dyrektorium z udziałem dzieci i Instrukcje przygotowawcze do I Komunii; por. Z. Narecki, Duszpasterstwo
zwyczajne w parafii a urzeczywistnianie Kościoła, Lublin 2001, s. 319 i n.
(9) Zob. KL 11-14 /Vaticanum II, Konstytucja Sacrosanctum Concilium - 1963/; zob. też sugestie adhortacji Jana Pawła II, Pastores dabo vobis
z 1992 oraz uwagi duszpastersko-wychowawcze dotyczące niedzielnej
Eucharystii zawarte we wspomnianym Dyrektorium z udziałem dzieci oraz
w Instrukcjach przygotowawczych do I Komunii; por. S. Cichy, Niedziela w
rodzinie, Ruch Biblijny i Liturgiczny 1981, nr 1, s. 44-51; Z. Czubak,
Chrześcijańska kultura dnia Pańskiego, Materiały Problemowe 1979, nr 10,
s. 71-79; Z. Narecki, dz. cyt., s. 320-321.
(10) Zob. KKK 2041, 2180-2183, 2186; por. J. Gurda, Troska duszpasterska o zachowanie „sacrum” niedzieli i świąt, Kielecki Przegląd Diecezjalny 1984, nr 3, s. 186 i n; K. Jeżyna, dz. cyt., s. 532-533.
(11) Zob. Instrukcja dla kapłanów. Msza Święta w sobotni wieczór początkiem świętowania niedzielnego, Wiadomości Diecezjalne Łódzkie 1985, nr
7-8, s. 165-174; Z. Narecki, dz. cyt., s. 321-322.
(12) Zob. idące za dokumentami papieskimi Zalecenia duszpasterskie w związku z Dyrektorium o Mszach z udziałem dzieci, Wiadomości
Archidiecezjalne Warszawskie 1977, nr 1, s. 8-88; cenne sugestie posiada
na temat niedzieli wspomniany Program Duszpasterski na rok 1992/1993
oraz poświęcone w całości niedzieli: Communio /pol/ 1982, nr 3; Niedziela
dzisiaj, Ruch Biblijny i Liturgiczny 1981, nr 1.
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Artur Lis

Testament Dzierżka z ok. 1190 roku
Dzierżko, wyruszając na wojnę, na wypadek swej śmierci
rozporządza swoim majątkiem na rzecz klasztoru norbertyańskiego,
ufundowanego przez siebie w Busku, i na rzecz swojej żony, tak że
ta ostatnia tylko wówczas, gdy wstąpi do klasztoru buskiego,
otrzyma cały majątek testatora1.
1. Nadanie Dzierżka dla klasztoru w Busku [tekst łaciński]
In nomine patris et filij et spiritus sancti. Ego Dirsco aduc vivens, offerens trado deo omnipotenti et beate Marie, fratribus et sororibus sub regula beati Augustini in Buzsk manentibus, quos de Vitov
per manum meam adduxi, pro salute anime mee, bona mea in hunc
modum. Si uxor mea alteri viro nubere voluerit, Visloca ei detur; si
in viduitate, in habitu seculari permanserit, Viznicia sibi addetur; et
inhis duabus tantum permaneat, cum familia sua, servis videlicet et
ancillis; cetera locus habeat. Si vero aliquando divina mediante clemencia, in prefato loco, habitum Religionis suscipere voluerit, ut
mihi sub iura mento quandoque promisit, omnes hereditates meas ei
do, scilicet partem meam de Buzesk cum iumentis, Nosovo, Pelrovo,
Tuchapi, Bezdniovo, Rechovo, Viznica, Corcnovo, Premislovo. Si
autem in alio claustro habitum suscipere voluerit, de his omnibus
supra dictis hereditatibus et de familia, de ceterisque bonis nichil
penitus sibi detur, preter vestes quibus tegitur; sed omnia non frater
meus Episcopus. Vitus, immo fratres et sorores supradicte Religionis
perpetuo iure obtineant. Hec autem dicta et scripta sunt in ecclesia
beate Marie ante ipsius altare, sub testimonio solius dei et genitricis
eius, dominique Johannis primi ibidem prepositi, facta ad eum confessione, et sacri corporis et sanguinis Christi dc manu ipsius communione sumpta, dum ad bellum processi. Hec si dominus Episcopus
Vilus frater meus, vel aliqui alij cognatorum meorum immutaverint,
1

Z. Kozłowska-Budkowa, Repertorium polskich dokumentów doby piastowskiej, z. 1: do końca wieku XII, Kraków 1937, nr 122, s. 119 (tam starsza literatura).

deus omnipotens et mater pia virgo Maria vindicet in eis, sub cuius
2
testimonio sunt hec facta. Amen .
2. Tłumaczenie dokumentu:
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ja Dzierżko jeszcze za
życia oddaję w ofierze Bogu wszechmogącemu i błogosławionej
Maryi, braciom i siostrom żyjącym w Busku wedle reguły św.
Augustyna - których osobiście sprowadziłem z Witowa dla
zbawienia mej duszy - dobra moje w ten sposób: jeśli żona moja
zechce poślubić drugiego męża, należy jej dać Wisłokę; jeżeli
pozostanie we wdowieństwie w stanie świeckim, należy jej dodać
Wyżnicę i niech mieszka tylko w tych dwóch [miejscowościach] ze
swą czeladzią, to znaczy z niewolnikami i służącymi; resztę niech
posiądzie [dana] miejscowość. Jeśliby zaś kiedyś za pośrednictwem
łaski bożej zechciała w uprzednio wymienionej miejscowości
przywdziać strój zakonny, jak to niegdyś przyrzekła mi pod
przysięgą, daję jej wszystkie moje posiadłości dziedziczne, to znaczy
część moją w Busku z bydłem roboczym, Nosowo, Piotrowo,
Tuczępy, Bezdrwowo, Rechowo, Wyżnice, Korzeniowo,
Przemysłowo. Jeśliby zaś chciała w innym klasztorze przywdziać
strój zakonny, z tych wszystkich dziedzicznych posiadłości wyżej
wymienionych i z czeladzi, i z innych dóbr nie należy jej niczego
dawać oprócz szat, którymi się odziewa, lecz wszystko wieczystym
prawem winien posiąść nie brat mój, biskup Wit, ale bracia i siostry
wyżej wspomnianego zakonu. To zaś orzeczono i spisano w kościele
błogosławionej Maryi, przed jej ołtarzem, wobec Boga jedynego i
jego Rodzicielki oraz pana Jana, pierwszego tamtejszego
przełożonego, po odbytej przed nim spowiedzi i po przyjęciu z jego
ręki świętego Ciała i Krwi Chrystusa, gdyż wyruszałem na wojnę.
Jeśliby brat mój, pan biskup Wit, lub jacyś inni moi krewni zmienili
to, niech ukarze ich wszechmogący Bóg i jego, Matka, święta
Dziewica Marya, wobec której to stało się. Amen.
2

Źródło: 1. Codex diplomaticus Poloniae, t. I, wyd. L. Rzyszczewski,
A. Muczkowski, A.Z. Helcel, Warszawa 1847, nr 6, s. 15-16; 2. Codex
diplomaticus et commemorationum Masoviae generalis, t. I, wyd. J.C.
Kochanowski, Warszawa 1919, nr 124, s. 119-120.
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Tłumaczenie oparte na: Wybór źródeł do historii Polski średniowiecznej (do połowy XV wieku), t. I: Społeczeństwo i państwo
polskie do połowy XIII wieku, oprac. G. Labuda, B. Miśki ewicz, Poznań 1966, s. 129-130.

Podobizna: Monumenta Poloniae Paleographica. Fasc. 1. Tabularum argumenta I-XXVII, wyd. S. Krzyżanowski, Kraków 1907, tab. XVIII.

3. Nadawca dyplomu- rycerz Dzierżko
Nadawcą omawianego dokumentu był pobożny rycerz z ziemi
sandomierskiej, z rodu Janinów – Dzierżko. Było on bratem biskupa
płockiego Wita z Chotela, który piastował swą funkcję w latach
1187-12063. Według tradycji biskup ten posiadał wybitne wykształ-

3

J. Maciejewski, Episkopat polski doby dzielnicowej 1180-1320, Kraków-Bydgoszcz 2003, s. 244-245.
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cenie literackie będące pokłosiem studiów w Paryżu 4. Dzierżko około 1185 roku, idąc za wzorem swojego brata, ufundował klasztor
norbertański w swej posiadłości Busku. Kiedy około 1190 roku wyruszał na wojnę, na wyprawę przeciw Rusi lub co mniej prawdopodobne na III krucjatę, sporządził przy pomocy Jana, prepozyta buskiego i swego spowiednika testament5. Z dokumentu wystawionego
przez Dzierżka dla klasztoru w Busku dowiadujemy się, że nadanie
konkretnych wsi uzależniał on od decyzji swej żony. Monografista
klasztoru premonstrateńskiego w Busku Roman Grodecki wyliczył
cztery możliwości decyzji żony Dzierżka tj.
1) Jeśli żona wyjdzie powtórnie za mąż, otrzyma tylko wieś
Wisłokę, zapewne jej wiano;
2) jeśli pozostanie w świeckim wdowieństwie, otrzyma prócz
Wisłoki także Wyżnicę;
3) jeśli zaś – dopełniając danej niegdyś mężowi przysięgi –
wstąpi, jako wdowa po nim, do buskiego klasztoru na resztę życia, to
odziedziczy po mężu wszystkie jego dobra, tj. 10 wymienionych
imiennie wsi.
4) W razie gdyby wstąpiła do innego klasztoru, niczego nie
dostanie, prócz szat, którymi się okrywa; jest to zatem zupełne wydziedziczenie (…). W tym też wypadku zastrzega Dzierżko cały
swój majątek niepodzielnie klasztorowi w Busku6.
4

Por Cz. Deptuła, Płock kościelny u progu reform XIII wieku. Biskup
Lupus i jego czasy, „Roczniki
Humanistyczne” 21(1973), z. 2, s. 43-89; tenże, Kościół płocki w XII
wieku, [w:] Księga Jubileuszowa Pamiątkowa 900-lecia Diecezji, cz. 1:
Kościół Płocki XI-XX wieku, red. J. Kłoczowski, „Studia Płockie”, t. 3,
1975, s. 67-84.
5
Zob. A. Teterycz-Puzio, Polscy krzyżowcy, Poznań 2017.
6
R. Grodecki, Dzieje klasztoru premonstrateńskiego w Busku w wiekach
średnich, „Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego Akademii Umiejętności w Krakowie”, seria 2, 1914, t. 32, s. 15-16. Zob. J. Rejman, Norbertanie polscy w XII wiek. Możni wobec ordinis novi, [w:] Społeczeństwo Polski
średniowiecznej. Zbiór studiów, red. S.K. Kuczyński, Warszawa 1996, t. 7, s.
95-104; J. Bieniak, Polska elita polityczna XII wieku (Część III C. Arbitrzy
książąt – pełnia władzy) [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór
studiów, red. S.K. Kuczyński, Warszawa 1999, t. 8, s. 24-28.
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Zofia Kozłowska-Budkowa suponuje iż, Dierżko z wyprawy
nie powrócił, ponieważ premonstratensi otrzymali dobra i zachowali
w swym archiwum wspomniany testament, najstarszy polski zabytek
tego rodzaju7. Z kolei Tomisław Giergiel podnosi, że z testamentu
wynika „że prepozytura buska nie była założona dla przyszłej wdowy. Twierdzenie to wsparte jest wnioskami z analizy osadniczej,
gdyż w późniejszym stanie posiadania konwentu nie wystąpiło wdowie wiano, co świadczy raczej o wyborze przez nią świeckiego trybu
życia. Powodu fundacji należy szukać raczej w sferze ideowej, jaką
była spuścizna po ojcu fundatora, Wicie”8.
4. Uwagi historycznoprawne
W średniowieczu źródłem prawa był przede wszystkim przyjęty zwyczaj. Źródła prawa stanowionego były wyjątkami. Prawo nie
tworzyło ścisłego przedziału pomiędzy prawem własności a prawem
na rzeczy cudzej9. Wacław Uruszczak zaznaczył: „Trudno jednoznacznie powiedzieć, kiedy na ziemiach polskich władanie ziemią, a
więc własność ziemi jako fakt stała się prawem własności. Niewątpliwie w wykształcaniu się norm prawnych w tym zakresie wielką
rolę odegrał Kościół, który po reformie gregoriańskiej domagał się
dla siebie uznania pełnej autonomiczności także w sferze majątkowej
(…) Jak się wydaje, na ziemiach polskich tego rodzaju przemiany
zaszły dopiero w XII i XIII wieku. Dopiero wówczas można mówić
o narodzinach polskiego prawa własności ziemi”10.

7

Z. Kozłowska-Budkowa, Dzierżko, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t.
VI, Kraków 1946, s. 163-164.
8
T. Giergiel, Fundacje rycerstwa sandomierskiego we wczesnym średniowieczu, „Almanach Historyczny”, t. 10, red. S. Wiech, J. Pielas, Kielce
2008, s. 67; tenże, Dzieżko z rodu Janinów, „Zeszyty Sandomierskie”, 2006,
nr 23, s. 2-5. Zob. Zbiór dokumentów małopolskich, t. 4, wyd. S. Kuraś, I.
Sułowska-Kurasiowa, Wrocław 1969, nr 870.
9
S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. I: XXVIII w., Kraków 2002, s. 221 i nn.
10
W. Uruszczak, Władza książęca, wiece sądowe i prawo własności na
Śląski w XIII w. w świetle Księgi henrykowskiej, „Czasopismo PrawnoHistoryczne” 14 (2002), z. 1, s. 92-93. Zob. K. Sójka-Zielińska, Historia
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W źródłach prawnych wieloznaczny łaciński termin res, odpowiadający polskiemu słowu „rzecz”, miał szerokie zastosowanie.
Wyrazem tym określano przedmioty, okoliczności, sprawy, wydarzenia, działania, przedmiot sporu, proces. Terminem res najczęściej
jednak oznaczano poszczególne, pojedyncze przedmioty materialne,
które mogły być zawładnięte i użytkowane przez człowieka: tego
rodzaju rzeczy były określane jako res corporales, tj. rzeczy podpadające pod zmysły ludzkie, szczególnie dotyk. Niekiedy terminu tego
używano na oznaczenie całego majątku obejmującego zarówno
przedmioty materialne, jaki i prawa majątkowe - res incorporales
uważane były za niezmysłowe, które istnieć mogły tylko w pojęciu
ludzkim, na przykład spadek, użytkowanie oraz zobowiązania zaciągnięte w jakikolwiek sposób11. W tym znaczeniu termin res był stosowany jako synonim bona i patrimonium. W Polsce od XIII wieku
wyodrębnił się podział nieruchomości na dobra dziedziczne (rodowe,
bona hereditaria) i nabyte (bona acquisita), który miał znaczenie w
stosunkach majątkowych rodzinnych oraz w sprawach spadkowych.
Dobra rodowe - dziedziczne właściciel otrzymywał po przodkach i
traktowano je jako przedmiot praw rzeczowych całej rodziny 12.
Posiadanie (niem. gewere) było faktycznym władztwem osoby
nad rzeczą, stanem faktycznym a nie prawnym, określanym jako
dzierżenie. W średniowieczu nie odróżniano posiadania od własności
i innych praw rzeczowych. W prawie ziemskim było nie tylko stanem faktycznym, ale i tytułem samoistnym do władania rzeczą, jednym z praw na rzeczy cudzej. Elementy składowe posiadania to corpus (faktyczne władanie) i animus rem sibi habendi (wola władania
rzeczą jak swoją)13. We wczesnym średniowieczu istniała możliwość
uznania za posiadacza kogoś, kto nie władał rzeczą (idealny posiadacz), możliwość posiadania tej samej rzeczy przez kilka osób z
innych tytułów (posiadaczem ziemi był każdy, kto z niej pobierał
jakieś pożytki: posiadacz pośredni i bezpośredni)14.
prawa, Warszawa 2011, s. 111; W. Uruszczak, Historia państwa i prawa
polskiego. Tom I: (966-1795), Warszawa 2010, s. 318 i nn.
11
Zob. K. Kolańczyk, Najdawniejsze polskie prawo spadkowe, Poznań 1939.
12
S. Płaza, Historia prawa…, s. 258.
13
Tamże, s. 260.
14
W. Uruszczak, Historia państwa…, s. 311 i nn.
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Prawo własności to prawne władztwo nad rzeczą, które było
najpełniejsze spośród wszystkich praw rzeczowych. W prawie ziemskim nie wypracowano definicji własności, którą określano poprzez
wyliczanie uprawnień właściciela jako: possessio perpetua, hereditaria, dzierżenie wieczyste, dziedzictwo, od XIII wieku jako własność
(dominium). Prawo własności zależało od przynależności do określonego stanu społecznego. Analizując własność w epoce feudalnej
Andrzej Dziadzio zaznaczył, że do najbardziej znanych określeń
własności należało germańskie gewere, pod którym rozumiano faktyczne władanie rzeczą nieruchomą15. Odwołując się do pracy Barbary Waldo pt. Niedział rodzinny w polskim prawie ziemskim do końca
XV stulecia16 określamy niedział jako wspólnotę pospólnej ręki tworzoną przez krewnych posiadających majątek na zasadzie własności17. Wspólnota niedzielna opatra na pokrewieństwie istniała na
zasadzie zgodnego współdziałania uczestników. Z reguły majątkiem
zarządzał ojciec. Rozwiązanie niedziału mogło nastąpić, jeżeli żądali
tego jego uczestnicy, jednak ograniczone były prawa dzieci względem ojca rodziny18. Prawa uczestnika były niezbywalne, po jego
śmierci jego dział nie przypadał spadkobiercom, ale powiększał masę niedziału19. Niedział cechowało prawo wszystkich członków
wspólnoty do całości dóbr, a jednocześnie ograniczenie każdego z
nich przez pozostałych w swobodzie dysponowania majątkiem20.
15

A. Dziadzio, Powszechna historia prawa, Warszawa 2008, s. 326.
B. Waldo, Niedział rodzinny w polskim prawie ziemskim do końca XV
stulecia, Wrocław 1967.
17
Zob. R. Hube, Prawo polskie w wieku XIII, [w:] tegoż, Pisma, t. II, Warszawa 1905; K. Kolańczyk, Najdawniejsze polskie prawo spadkowe, Poznań
1939, s. 101-102; J. Adamus, Polska teoria rodowa, Łódź 1958, s. 214-236; J.
Osiński, Statut Bolesława Krzywoustego, Kraków 2014, s. 39-42.
18
B. Waldo, Niedział rodzinny…, s. 170-171.
19
Tamże, s. 94. Zob. S. Roman, Stanowisko majątkowe wdowy w średniowiecznym prawie polskim, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 5(1953),
s. 80-107.
20
K. Kolańczyk, Studia nad reliktami wspólnej własności ziemi w najdawniejszej Polsce, Poznań 1950, s. 172; S. Rusocki, Formy władania ziemią w prawie ziemskim Mazowsza (koniec XIV-połowa XVI w.), Warszawa
1961, s. 93-94.
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Prawdopodobnie powodem istnienia niedziału pomiędzy ojcem a
dorosłymi synami był opór ojca. Wspólnotę majątkową często kontynuowali nieżonaci bracia, rodzeństwo, samotne siostry, gdyż łatwiej im było prowadzić gospodarstwo. Nierzadko niedział matki z
dziećmi wynikał z nieprzygotowania ich do samodzielnego gospodarowania, z oporów wobec wydzielenia matce dóbr oprawnych, spotęgowanych prawem zarządu wdowy majątkiem męża czy koniecznością opieki nad matką21. Jak zauważa Maria Koczerska, niedział
rodziców z dziećmi uwzględniał istnienie wielkiej rodziny składającej się z dziadków, rodziców i dzieci. Układ sił i stosunków wewnętrznych ulegał zmianie przesuwając się z pokolenia najstarszego
na średnie. Należy podkreślić, iż zazwyczaj niedział istniał przez
krótki okres do czasu usamodzielnienia się i założenia własnej rodziny przez kolejne pokolenie22.
Nabycie własności mogło nastąpić w sposób pierwotny lub
pochodny. Nabycie pierwotne to nowe prawo własności, w którym
nabywca nie wyprowadzał swojego prawa od poprzednika, który
mógł nie istnieć, stąd jego zakres nie zależał od wcześniej powstałych ograniczeń czy obciążeń23. Z kolei nabycie pochodne polegało
na tym, iż nabywca nabywał prawo własności od poprzednika z takimi samymi obciążeniami czy ograniczeniami na podstawie tytułu
prawnego24. Od XIII wieku na ziemiach polskich wzdania dokonywano przed księciem, który wystawiał potwierdzający dokument
alienacji, co nadawało jej walor niewzruszalności25. Wśród ograniczeń własności można wymienić prawo bliższości (ius propinquita21

J. Bardach, Historia państwa i prawa Polski, t. I: Do połowy XV wieku, Warszawa 1965, s. 295.
22
M. Koczerska, Rodzina szlachecka w Polsce późnego średniowiecza,
Warszawa 1975, s. 106-109; zob. taż, Testament kanonika tarnowskiego i
plebana Wszystkich Świętych w Krakowie, [w:] Ludzie, Kościół, wierzenia.
Studia z dziejów kultury i społeczeństwa Europy Środkowej (średniowiecze
– wczesna epoka nowożytna), red. W. Iwańczak, S. K. Kuczyński,
Warszawa 2001, s. 237-254.
23
A. Dziadzio, Powszechna historia..., s. 332.
24
S. Płaza, Historia prawa..., s. 282.
25
Tamże, s. 283-284. Zob. R. Hube, Prawo polskie w wieku XIII, [w:]
tegoż, Pisma, t. II, Warszawa 1905, s. 371-380.
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tis), czyli prawo krewnych do udzielania zgody na alienację dóbr
nieruchomych (z czasem jedynie rodowych), a w razie jej braku
transakcja była nieważna, krewni zaś mogli odzyskać grunt bez
zwrotu ceny kupna26. Z czasem przekształciło się ono w prawo pierwokupu, kiedy to krewni w kolejności stopnia pokrewieństwa mieli
prawo pierwokupu nieruchomości, właściciel musiał im najpierw
zaproponować jej kupno, oraz prawo odkupu (retraktu)27, gdy sprzedający nie zaproponował kupna krewnym, którzy mieli prawo przymusowego wykupu ziemi od nabywcy za cenę nabycia28.
Prawo spadkowe w średniowieczu miało charakter zwyczajowy. Spadek to ogół praw i zobowiązań majątkowych pozostałych po
zmarłym (spadkodawcy), które przechodziły na inne osoby (spadkobierców). Początki dziedziczenia powiązane były z powstaniem własności indywidualnej29. Występowała różnorodność zasad dziedziczenia w zależności od stanu, płci oraz różne zasady dziedziczenia w
zależności od składników majątku spadkowego (ruchomości czy
nieruchomości, dziedziczne lub nabyte). Stosunki majątkowe między
rodzeństwem, wyrażające się w prawach dziedziczenia zróżnicowanych według płci były podstawą pozycji oraz roli braci i sióstr. Zasada dziedziczenia kobiet, począwszy od Śląska już w XIII wieku,
zaczęła obowiązywać w innych dzielnicach Polski i z czasem dziedziczyły one obok braci30. W epoce średniowiecza w działach obowiązywała bezwzględna zasada równości między braćmi rodzonymi.
26

K. Sójka-Zielińska, Historia prawa..., s. 118.
M. Mikuła, Czynniki ograniczające prawo retraktu w średniowiecznej
Polsce, „Studia z dziejów państwa i prawa polskiego” 9(2006), z. 1.
28
A. Dziadzio, Powszechna historia..., s. 330; B. Lesiński, Stanowisko
kobiety..., s. 55-56.
29
Zob. zbiór artykułów: Prawo blisko człowieka: z dziejów prawa rodzinnego i spadkowego. Materiały konferencji zorganizowanej przez Sekcję
Historii Państwa i Prawa Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 7-8 marca 2007 r., red. M. Mikuła,
Kraków 2008.
30
B. Lesiński, Prawne problemy własności ziemskiej w średniowiecznej
Polsce, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 23(1971), z. 2; tenże,
Stanowisko kobiety w polskim prawie ziemskim do połowy XV w., Wrocław
1956, s. 68.
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W wiekach późniejszych wzorując się na zachodzie Europy stopniowo wprowadzano zasadę dziedziczenia przez najstarszego syna 31.
Równość majątkowa dziedziczenia w średniowiecznej Polsce rodzeństwa tej samej płci bez wątpienia miała wpływ na relacje między
nimi32. Siostry miały ograniczone prawo dziedziczenia na korzyść
braci lub krewnych męskich. Było to spowodowane uzyskaniem
przez nie posagu, zazwyczaj o niższej wartości niż część przyznana
braciom33. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na pomnikowe prace Alojzego Winiarza dotyczące prawa dziedziczenia34.
Spadkobranie to instytucja dziedziczenia, polegająca na tym,
że po śmierci pewnej osoby (spadkodawcy, defunctus) następowało
przejście należących do niej przedmiotów majątkowych (spadku) na
określone osoby (spadkobierców, heres)35. Początkowo w warunkach
wspólnej własności rodowej śmierć jednostki nie powodowała żadnych zmian w sferze majątkowej wspólnoty. Dopiero wyodrębnianie
się z niej przedmiotów, które dana jednostka uznać mogła za „własne”, otworzyło drogę myśli o potrzebie ustalenia losów tych dóbr po
31

Zob. S. Reynolds, Lenna i wasale. Reinterpretacja średniowiecznych
źródeł, przeł. A. Bugaj, Kęty 2011.
32
J. Bardach, Niedział w statutach litewskich na tle praktyki, [w:] tegoż,
Studia z ustroju i prawa W. Księstwa Litewskiego XIV-XVII w., Warszawa
1970, s. 152-155.
33
P. Dąbkowski, Prawo prywatne polskie, t. II, Lwów 1911, s. 25; J.
Rafacz, Adopcja w Polsce XVI w., [w:] Księga pamiątkowa celem uczczenia
350-l. rocznicy założenia Uniwersytetu S. Batorego w Wilnie, Warszawa
1931, s. 267-269.
34
A. Winiarz, Polskie prawo dziedziczenia kobiet w wiekach średnich,
„Kwartalnik Historyczny” 10(1896), s. 756-812; tenże, Polskie prawo majątkowe małżeńskie w wiekach średnich, „Rozprawy Wydziału HistorycznoFilozoficznego” 37(1899), s. 159-291; W. Abraham, Z dziejów prawa małżeńskiego w Polsce. Zezwolenie panującego lub panów na małżeństwo poddanych i
świeckie opłaty małżeńskie, [w:] Księga pamiątkowa ku czci B. Orzechowicza, t.
I, Lwów 1916, s. 1-70; tenże, Zawarcie małżeństwa w pierwotnem prawie polskim, Lwów 1925; J. Adamus, Uwagi o pierwotnym małżeństwie polskim i
słowiańskim, „Pamiętnik Historyczno-Prawny” 4(1929), z. 1.
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średniowiecznej, t. 6, red. S. K. Kuczyński, Warszawa 1994, s. 111-120.
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śmierci dotychczasowego podmiotu. Pojawiać się zaczęły normy
prawne regulujące zasady przechodzenia majątku na spadkobierców,
stanowiące zrąb bardzo rozbudowanego w przyszłości działu prawa
prywatnego - prawa spadkowego. Spadkobranie na podstawie testamentu upowszechniło się w Europie od XII wieku pod silnym wpływem prawa kanonicznego. Przedmiotem spadkobrania były najpierw
ruchomości. Przedmioty ruchome jak na przykład odzież czy zbroja,
pierwotnie składane były zmarłemu do grobu w myśl zasady mobilia
ossibus inhaerent, co wynikało z przekonania, iż mogą być zmarłemu przydatne w zaświatach. Stopniowo zaczęły one być zastępowane przedmiotami o charakterze symbolicznym, natomiast pozostawione przez zmarłego ruchomości przypadały najbliższym krewnym:
ubiory i ozdoby kobiece - córkom lub w ich braku siostrom, natomiast zbroja, uprząż, konie - synom lub innym krewnym męskim36.
Wówczas gdy przedmiotem spadku stały się nieruchomości, w prawach zwyczajowych wykształciły się rozmaite zasady dotyczące
porządku dziedziczenia37. Wśród tych różnorodnych zwyczajów
zaznaczyły się pewne cechy charakterystyczne, wspólne dla prawa
spadkowego wielu systemów prawnych średniowiecza. Jedną z takich cech było ogólne ograniczenie kobiet w dziedziczeniu, a
zwłaszcza w zakresie dziedziczenia nieruchomości, co wiązało się
m.in. z panującym ówcześnie przekonaniem o „kruchości płci” (fragilitas sexus) uniemożliwiającej samodzielne uprawianie ziemi i
wypełnianie innych obowiązków związanych z posiadaniem ziemi38.
Powolny
rozwój
dziedziczenia
testamentowego
charakterystyczny był przede wszystkim dla obszarów, na których
36

J. Bardach, Historia państwa...., s. 305. Zob. E. Skowrońska-Bocian,
Testament w prawie polskim, Warszawa 2004.
37
B. Lesiński, Stanowisko kobiety..., s. 43 i nn.
38
A. Winiarz, Polskie prawo dziedziczenia…, s. 811; J. Adamus, O
prawie dziedziczenia nieruchomości przez kobiety w najdawniejszym prawie
polskim, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 9(1959), z. 1, s. 131; M. Dembińska, Pozycja kobiety wiejskiej w społeczeństwie średniowiecznym w
Polsce, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. 6, red. S. K. Kuczyński, Warszawa 1994, s. 121-130; Klapisch-Zuber Ch., Kobieta i rodzina,
[w:] Człowiek średniowiecza, red. J. Le Goff, przeł. M. Radożycka-Paoletti,
Warszawa 2000, s. 355-387.
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obowiązywało prawo zwyczajowe39. Dla ważności testamentu nie
wymagało ono, w przeciwieństwie dla prawa rzymskiego,
ustanowienia dziedzica, a wręcz nawet zakazywało wyznaczać
konkretnego spadkobiercę, lecz jedynie dozwalało na zadysponowanie określonymi rzeczami lub pewną całością majątku, resztę
zastrzegając dla dziedziców ustawowych40. W prawie wiejskim
spotykamy testament publiczny, czyli ustne oświadczenie w
obecności wójta, ławników oraz dwóch świadków. Był on od razu
spisywany, albo świadkowie zeznawali jego treść do ksiąg
sądowych, przy czym testować można było tylko ruchomościami41.
Streszczenie:
Prawo spadkowe w średniowieczu miało charakter zwyczajowy. Spadek to ogół praw i zobowiązań majątkowych pozostałych po
zmarłym (spadkodawcy), które przechodziły na inne osoby (spadkobierców). Nadanie Dzierżka dla klasztoru w Busku to najstarszy
polski zabytek tego rodzaju z około 1190 roku. Rycerz Dzierżko z
rodu Janinów wyruszając na wojnę, na wypadek swej śmierci rozporządza swoim majątkiem na rzecz klasztoru w Busku, i na rzecz
swojej żony, tak że ta ostatnia tylko wówczas, gdy wstąpi do klasztoru, otrzyma cały majątek.
Słowa klucze: prawo w średniowieczu, testament, rycerz
Dzierżko, klasztor w Busku,
Summary:
Testament of Dzierżek from around 1190
The inheritance law in the Middle Ages was customary. The
fall is the total of rights and property liabilities left over from the
39

Zob. Z. Rymaszewski, Prawo bliższości krewnych w polskim prawie
ziemskim do końca XV wieku, Wrocław 1970; K. Kolańczyk, Studia nad
reliktami wspólnej własności ziemi w najdawniejszej Polsce. Rozporządzanie własnością ziemską do końca XIV w., Poznań 1950.
40
K. Kolańczyk, Najdawniejsze polskie prawo spadkowe, Poznań 1939;
R. Hube, Prawo polskie w wieku XIII, [w:] tegoż, Pisma poprzedzone
zarysem biograficzno-krytycznym, t. II, Warszawa 1905, s. 321 i nn.
41
Szerzej: A. Lis, Prawne uwarunkowania funkcjonowania rodziny w
świetle wybranych źródeł polskich do 1320 roku, Lublin 2015, s. 163-196.
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deceased (testator) who passed on to other people (heirs). Granting
Dzierżka to the monastery in Busko is the oldest Polish monument of
this kind from around 1190. Knight Dzierżko from the Janin family,
setting out for war, in the event of his death, disposes of his property
in favor of the monastery in Busko, and for his wife, so that the latter, only when he joins the monastery, will receive all the property.
Key words: right in the Middle Ages, testament, knight
Dzierżko, monastery in Busko,
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Małgorzata Kołecka

Dylematy religijne osób rozwiedzionych
Wprowadzenie
Duszpasterstwo osób, które zawarły sakramentalny związek
małżeński, a potem po otrzymaniu rozwodu weszły w nowy związek
małżeński cywilny, nie jest łatwe od strony kanonicznej i psychologicznej. Kościół bowiem zarzuca takim ludziom niedochowanie prawa
Bożego, sprzeniewierzenie się Ewangelii, nauce Chrystusa, nie udziela
im rozgrzeszenia i nie dopuszcza do Komunii świętej, nie zezwala na
pełnienie funkcji rodziców chrzestnych i świadków bierzmowania; oni
zaś czują się skłóceni z Kościołem, nieraz uważają się za odepchniętych i potępionych. Część z nich oddala się całkowicie od praktyk
religijnych, popada w indyferentyzm religijny, niekiedy dopiero po
zawarciu związku cywilnego w zetknięciu z Kościołem uświadamia
sobie religijne konsekwencje swojego czynu. Wielu usiłuje nadal prowadzić życie chrześcijańskie i okazuje głębokie nieraz pragnienie
uczestnictwa w życiu Kościoła i w sakramentach1.
Ks. Janusz Gręźlikowski stwierdza, że nauka, ustawodawstwo
i praktyka Kościoła w sprawie możliwości udziału małżonków rozwiedzionych w Eucharystii jest uwarunkowana przesłankami pochodzącymi z prawa Bożego, jest jednoznaczna i niezmienna. Rozwiedzeni i ponownie żonaci oraz ich partnerzy nie mogą być dopuszczeni do sakramentu pokuty i Eucharystii, gdyż żyją w grzechu cudzołóstwa lub przynajmniej w stałej okazji do grzechu. Mogą oni uczestniczyć w Eucharystii w sposób pełny tylko wtedy, gdy wyrzekną się
współżycia seksualnego, a więc gdy zostanie usunięta bliska okazja
do grzechu oraz gdy nie będzie istniało niebezpieczeństwo zgorszenia ze strony wspólnoty2. Dalej, tenże autor konkluduje, że zgodnie z
obowiązującym prawem kanonicznym, wierny, który pozostaje w

1

J. Gręźlikowski, Co po rozwodzie? Duszpasterze i wierni świeccy wobec małżeństw nieskaramentalnych i kanonicznego procesu o stwierdzenie
nieważności małżeństwa, Częstochowa 2005, s. 142.
2
Tamże, s. 130-131.

związku niesakramentalnym, podlega normie kan. 905 KPK i nie
można dopuszczać go do sakramentów świętych3.
Z kolei Piotr Kryczka podkreśla, że Kościół katolicki
aczkolwiek zdecydowanie występuje przeciw rozwodom,
powtórnym związkom małżeńskim i innym związkom
niesakramentalnym, to jednak nie tylko nie potępia, ale stara się
otoczyć szczególnym typem opieki osoby rozwiedzione. Zakłada
bowiem, że Kościół powinien być dla tych osób „miłosierną matką”,
która świadoma ich błędów nie odrzuca ich, ale chce podtrzymać ich
wiarę i nadzieję. Kościół otwiera możliwości uczestnictwa tych osób
w innych formach życia religijnego, organizowanego wokół parafii i
duszpasterstwa rodzin4.
Niniejszy artykuł podejmuje próbę udzielenia odpowiedzi na
kilka pytań, a mianowicie:
• Jaki był i jest stosunek do religii osób rozwiedzionych?
• Jak często osoby rozwiedzione uczęszczają na mszę św.?
• Jak często osoby po rozwodzie przystępują do Komunii św.?
• Czy osoby rozwiedzione przyjmują księdza z wizyta
duszpasterską?
• Czy osoby rozwiedzione, które zawarły powtórny związek
małżeński mogą uczęszczać do Kościoła i przystępować do Komunii
świętej?
• Czy osoby rozwiedzione mają prawo do zawierania
powtórnych związków małżeńskich?
W artykule zostały wykorzystane wyniki badań własnych autorki,
zebranych na podstawie skonstruowanego kwestionariusza ankiety,
zatytułowanego „Stosunek do praktyk religijnych”. Badaniami objęto
rozwiedzionych z dwóch powiatów sandomierskiego i tarnobrzeskiego,
którzy otrzymali prawomocne orzeczenie rozwodu w roku 2012, a więc
było to dokładnie sześć lat od czasu orzeczenia rozwodu (badania były
prowadzone w miesiącu październiku 2018 roku). W sumie ankietyzacją
objęto 82 osoby rozwiedzione, w tym: 48 kobiet i 34 mężczyzn.
3

Tamże, s. 132.
P. Kryczka, Status osób rozwiedzionych. Aspekt duszpasterski i socjologiczny, [w:] Stala J. (red.), Dzisiejsze aspiracje katechezy rodzinnej. Problemy i wyzwania, Kielce 2005, s. 364-365.
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2. Dokumenty stolicy apostolskiej w sprawie rozwiedzionych
katolików
Jasne stanowisko w sprawie odmowy sakramentów świętych
katolikom rozwiedzionym i żyjącym w związkach cywilnych zająłVI
Synod Biskupów w 1980 roku oraz papież Jan Paweł II w przemówieniu na zakończenie tego synodu: „Ojcowie Synodu raz jeszcze
potwierdzają nierozerwalność małżeństwa i praktykę Kościoła niedopuszczania do Komunii Eucharystycznej małżonków rozwiedzionych, którzy zawarli nowe małżeństwa wbrew ustalonym normom
(L´Osservatore Romano z 26. X. 1980).
Papież Jan Paweł II opublikował Adhortację Apostolską o zadaniach rodziny w świecie współczesnym. W wydanej w 1981 roku
„Familiaris consortio” potwierdzał wielowiekowe nauczanie Kościoła, pisząc: „Kościół jednak na nowo potwierdza swoją praktykę,
(…) niedopuszczania do Komunii Eucharystycznej rozwiedzionych,
którzy zawarli ponowny związek małżeński. Nie mogą być dopuszczeni do Komunii Świętej od chwili, gdy ich stan i sposób życia
obiektywnie zaprzeczają tej więzi miłości między Chrystusem i Kościołem, którą wyraża i urzeczywistnia Eucharystia”. Jan Paweł II
doskonale zdawał sobie również sprawę, jak wielkie zamieszanie
wśród wiernych wywołałyby postulowane przez lewicowe środowiska zmiany, precyzował więc: jest poza tym inny szczególny motyw
duszpasterski: „dopuszczenie ich do Eucharystii wprowadzałoby
wiernych w błąd lub powodowałoby zamęt co do nauki Kościoła o
nierozerwalności małżeństwa”. Papież Polak stanowczo przypominał, że rozgrzeszenie rozwodnika żyjącego w nowym związku musi
być poprzedzone aktem żalu i szczerą chęcią poprawy, a więc zerwaniem z dotychczasowym grzesznym życiem w nowym związku.
Zgodnie z nauczaniem zawartym w Adhortacji Apostolskiej
„Familiaris consortio” wierni rozwiedzeni, żyjący w nowych związkach, mogą przystąpić do sakramentu Eucharystii i pokuty tylko
wtedy, gdy żałując, że naruszyli znak przymierza i wierności Chrystusowi, są jeszcze gotowi na taką formę życia, która nie stoi w
sprzeczności z nierozerwalnością małżeństwa. W praktyce oznacza
to równoczesne zaistnienie trzech następujących okoliczności:
• Z ważnych powodów nie mogą się rozstać, gdyż na przykład
spoczywa na nich obowiązek wychowania dzieci, opieka w chorobie
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lub starości;
• Postanawiają żyć w pełnej wstrzemięźliwości, czyli
powstrzymywać się od aktów, które przysługują jedynie małżonkom;
• Nie zachodzi niebezpieczeństwo zgorszenia5.
Dnia 4 września 1994 roku Kongregacja Nauki Wiary, której
przewodniczył kard. Joseph Ratzinger, wydała dokument na temat
przyjmowania Komunii świętej przez wiernych rozwiedzionych,
żyjących w nowych związkach niesakramentalnych. Dokument ten,
opublikowany także w języku polskim, wzbudził wiele emocji, dyskusji i pytań o bliższe wyjaśnienie tego zagadnienia, aktualnego dla
tysięcy małżonków w Polsce. Przyznać trzeba,że kongregacja wyraża troskę o wszystkie rodziny i małżeństwa, także cywilne, niesakramentalne. Wszystkie rodziny winny odczuć miłość Chrystusa,
bliskość Kościoła i miłosierdzie Boże.
Powołując się na słowa teologów głoszących konieczność
podjęcia tak zwanej „nowej troski duszpasterskiej” o rozwodników,
papież Franciszek zwołał synod ds. rodziny, podczas którego biskupi
z całego świata debatowali o problemach współczesnych rodzin.
Wśród dyskutowanych tematów pojawiła się także kwestia Komunii
świętej dla osób rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach. Ku
zdumieniu obserwatorów, bardzo wielu biskupów uległo mirażowi
fałszywego miłosierdzia i zachęcało papieża do zmiany nauki kościoła. Wśród hierarchów broniących Chrystusowego nauczania
główny front obrony stanowili biskupi z Polski- duchowi spadkobiercy świętego Jana Pawła II, patrona rodzin. Chodzi tutaj nie tylko
o biskupów reprezentujących Polski episkopat, ale także o Polaków
posługujących poza granicami ojczyzny. Jak jeden mąż podkreślali,
że nowa sytuacja byłaby zaparciem się Chrystusa i zamachem na co
najmniej trzy sakramenty; małżeństwo, spowiedź i Eucharystię.
Już po synodzie papież Franciszek zdecydował się opublikować Adhortację Apostolską „Amoris Laetitia”. Zawarł w niej wiele
ustaleń ojców synodalnych, w tym także - w jednym z przypisówmożliwość dopuszczenia do sakramentów niektórych rozwodników
żyjących w nowych związkach. Zdawać by się mogło, że „Amoris
laetitia” otwiera możliwość dopuszczenia do sakramentów pojedna5

Adhortacja Apostolska „Familiaris consortio”, 1981.
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nia i Eucharystii. Dokładnie ósmy rozdział wspomnianej adhortacji
zatytułowany „Towarzyszyć, rozpoznać i włączyć to, co kruche”
(punkty 298-300) dotyczy rodzin zranionych, które znajdują się w
sytuacji nieuregulowanej z punktu widzenia Kościoła – chodzi
przede wszystkim o rodziny osób rozwiedzionych, które żyją w niesakramentalnych związkach. Dodać należy, ze wspomniana Adhortacja jest pokłosiem dwóch zgromadzeń synodów biskupów.
Papież Franciszek przywołując dokument końcowy synodu o
rodzinie, podkreśla w „Amoris laetitia”, że kluczem odniesienia do
osób znajdujących się w takich sytuacjach jest „przyjęcie, towarzyszenie […] cierpliwie i z delikatnością”. W sytuacji rozpadu więzi
małżeńskiej Kościół nie pozostawia małżonków samym sobie, jak
uczy nie tylko papież Franciszek, ale także jego poprzednicy na Stolicy Piotrowej. Franciszek proponuje jednak nowe podejście, bazujące na rozróżnieniu zaistniałych sytuacji6.
Krystian Kratiuk, publicysta i obrońca polskich katolików pisze, że Adhortacja „Amoris laetitia” o miłości w rodzinie wzbudza
olbrzymie kontrowersje w Kościele. Zwolennicy liberalnej interpretacji tego dokumentu głosząpotrzebę „większego otwarcia się” na
osoby rozwiedzione jako „cierpiących grzeszników”. Z kolei przeciwnicy podkreślają, że – oczywiście- wyznawcy Chrystusa powinni
być miłosierni dla każdego, ale nauki Zbawiciela zmienić nie można.
Pod żadnym pozorem7. Podobny pogląd prezentuje również M. Machinek twierdząc, że do najbardziej kontrowersyjnie dyskutowanych
wypowiedzi w adhortacji papieża Franciszka „Amoris laetitia” należą numery od 300 do 305. Pojawia się w nich sugestia, że osoby
żyjące w związkach niesakramentalnych mogą czuć się subiektywnie
niezdolne do zmiany swojej życiowej sytuacji bez zaciągnięcia nowej winy moralnej, przy jednoczesnej świadomości, że obecna sytuacja jest obiektywnie ciężko grzeszna. Osoby takie- jak zauważa
papież- nie są pozbawione łaski Bożej i mogą w pewnych okoliczno-

6

M. Machinek, Znaczenie okoliczności łagodzących w Adhortacji Amoris Laetitia Papieża Franciszka. Wielość Interpretacji, Olsztyn 2017, Studia
Nauk Teologicznych, Tom 12.
7
K. Kratiuk, Przebudźmy sumienia Polaków, Instytut Piotra Skargi, s. 2.
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ściach zostać dopuszczeni do sakramentów. Wypowiedzi te bywają
różnie rozumiane i interpretowane8.
Oficjalny papieski dokument ma oczywiście rangę znaczenia
donioślejszą niż jakiekolwiek wypowiedzi biskupów czy kardynałów. Z tego też powodu wielu postępowo nastawionych duchownych
stwierdziło, że będą interpretować „Amoris laetitia” w taki sposób, o
którym marzyli od lat, a więc udzielając rozwodnikom żyjącym w
nowych związkach Komunii świętej, niejako „anulując” tym samym
grzech ciężki. Uczynili tak między innymi biskupi z Niemiec, Malty,
Argentyny i kilku poszczególnych hierarchów diecezjalnych9 .
Podsumowując warto dodać, że w naszym kraju stanowisko
Kościoła katolickiego wobec małżeństw niesakramentalnych w dalszym ciągu jest jednoznaczne i niezmienne.
2. Autodeklaracja wiary
Według Biblii wiara jest źródłem, osią, „sercem” i ośrodkiem
wszelkiego życia religijnego. Wiara chrześcijańska ma oparcie nie w
mądrości ludzkiej, lecz w mocy Bożej. Nie jest ona zatem zwykłą
intelektualną zgodą człowieka na szczególne prawdy dotyczące Boga, lecz aktem osobowym, przez który człowiek w sposób wolny
przyjmuje Boga i powierza się Mu jako miłującemu Ojcu. Wiara jest
posłuszeństwem dającym nadzieję i ufność; jest ona uwierzeniem w
miłość Boga, która nie słabnie w obliczu niegodziwości człowieka,
w obliczu zła i śmierci, ale jest zdolna do przekształcenia każdej
formy zniewolenia, dając możliwość zbawienia10.
Człowiek wciąż pozostaje w kręgu wiary, awiara obecna jest
w elementarnych ludzkich działaniach, a nie w marzeniach. Wiara w
Chrystusa jest przeciwieństwem marzycielstwa, wyobrażenia innego
świata, w którym Bóg ma nas oczekiwać. Wiara chrześcijańska jest
nadprzyrodzona, tzn. jest darem Boga, który oddając się człowiekowi w Jezusie Chrystusie, daje mu zdolność przyjęcia swego daru.
Wiara człowieka, który nosi zaszczytne imię „chrześcijanin”, jest
8

M. Machinek, Znaczenie…dz. cyt., s. 21.
K. Kratiuk, Przebudźmy… dz. cyt., s.3.
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wiarą nie tylko w Chrystusa, ale nade wszystko w Chrystusie. Trzeba
więc dostrzec w swoim życiu blask wiary w Chrystusie11.
To, co rodzi wiarę w człowieku, przychodzi z zewnątrz. Stan
wiary w człowieku może być kontrolowany zarówno przez samego
zainteresowanego, jak też przez innych. Wiara ma charakter dynamiczny, może być przekazywana, osłabiana, wzmacniana, tracona i
odzyskiwana12.
W niniejszym artykule przedmiotem analizy jest problem
identyfikacji i więzi badanej zbiorowości z Kościołem.
Przeprowadzone badania dowiodły, że najwięcej ankietowanych deklarowało się jako wierzący i głęboko wierzący (70,8%)
(tabela 1). Tak duży udział w próbie osób wierzących świadczy o
tym, iż w społeczeństwie polskim religijność ma charakter masowy i
funkcjonuje jako dobro wspólne wszystkich Polaków. Odsetek osób
wierzących, na płaszczyźnie ogólnonarodowej, przez ostatnie dziesięciolecia prawie nie uległ zmianie i przedstawia się na poziomie
85-95%13. Dla tych osób religia powinna być źródłem etyki, zbiorem
zasad, jakimi ludzie kierują się w życiu, dekalogiem wartości moralnych. Dla grupy osób głęboko wierzących religia jest bardzo ważna
gdyż zaspokaja istotne potrzeby emocjonalne; ci ludzie wierzą bo
czują taką potrzebę, jestim to niezbędne do życia, większość z nich
nie wyobraża sobie zapewne, że można żyć bez przeżyć związanych
z wiarą czy religią.
Osobną kategorię respondentów stanowią interesujący się
sprawami religii oraz poszukujący (łącznie 24,4%). Osoby te są
zazwyczaj niewierzące, ale zajmujący się sprawami religii ze względu
na zainteresowania, a także być może na poszukanie wartości, sensu i
wsparcia dla swoich dążeń życiowych. Następną kategorię stanowią
osoby bez określonego poglądu, obojętni religijnie (3,6%). Badani ci,
także wydają się niewierzącymi, chociaż być może w jakimś stopniu
są przywiązani do tradycji religijnej, najczęściej wyniesionej z domu
rodzinnego. Ta kategoria osób związana jest często ze stylem życia
11
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zwanym neoindywidualizmem, materializmem i konsumpcjonizmem.
Indyferentyzm religijny, tak charakterystyczny w społeczeństwach
zachodnich, chociaż jeszcze w niewielkim stopniu, ale zaczyna być
przenoszony obok selektywności do naszego kraju wraz z
zachodzącymi przemianami społeczno – gospodarczymi14. Niewielką
zaś kategorię wśród badanych stanowią niewierzący (1,2%). Są to
osoby, które albo nigdy do Kościoła nie należały, albo straciły z nim
zupełnie kontakt przechodząc na opozycję wiary, mimo że uprzednio
zostały ochrzczone i wychowane w duchu religijnym. Postawa
ateistyczna łączy się często z procesem kształtowania światopoglądu
materialistycznego i reorganizacją całego systemu uznawanych
wartości.
Ponadto przeprowadzane badania dowiodły, że kobiety
(75,0%) częściej niż mężczyźni (44,1%) deklarują się jako osoby
wierzące i głęboko wierzące. Z kolei żaden z mężczyzn nie określił
swojej postawy wobec religii jako głęboko wierzący, natomiast tylko
mężczyźni określali swój stosunek do religii jako poszukujący, bez
określonego poglądu religijnego, niewierzący oraz niewierzący ale
przywiązani do tradycji religijnej.
Wyniki badań pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że kobiety
są bardziej przywiązane do tradycji religijnych, bo jak zaznaczaF.
Podlach religijność kobiet bywa najczęściej intuicyjna, uczuciowa,
wyraźnie manifestowana na zewnątrz. Męska religijność natomiast
jest zazwyczaj uboższa w przejawy zewnętrzne, ale za to bardziej
przemyślana i powiązana z etyką15.
Osoby samotne to najczęściej osoby deklarujące się jako głęboko
wierzące (40,0%) bądź jako wierzące (60,0%). Brak jest wśród nich
osób, które by w inny sposób deklarowały swój stosunek do wiary.
Wśród osób, które zawarły powtórny związek małżeński oraz żyjących
w nieformalnych związkach brak jest zupełnie osób określających się
jako głęboko wierzące, przy czym w pierwszym wypadku 60,0 %
określiło się jako wierzący, a w drugim - 63,0%. Wynika z tego, że to
czy dana osoba po rozwodzie będzie żyć w samotności, czy też nie –jest
uzależnione od jej stosunku do religii. Można zatem przyjąć, że im
14
15

J. Mariański, Wprowadzenie do socjologii moralności, Lublin 1989, s. 184.
Cyt. za W. Piwowarski, Socjologia…dz. cyt., s. 202.

47

większa wiara religijna osoby rozwiedzionej, tym większa szansa, że w
przyszłości (po rozwodzie) wybierze samotną formę życia. To
stwierdzenie znajduje potwierdzenie w świetle materiału empirycznego
zawartego w tabeli nr 1.
Tabela 1.Autodeklaracja wiaryw/g płci i stanu cywilnego
Stosunek
religii

do

Płeć

Aktualny stan cywilny

Kobiety
N=48

Mężczyźni
N=34

Żyję
samotnie
N=20

Głęboko
wierzący

20,8

0

40,0

0,0

0,0

9,8

Wierzący

54,2

44,1

60,0

63,0

60,0

61,0

Interesujący
się sprawami
religii

25,0

29,4

0,0

29,6

22,8

19,5

Poszukujący

0

11,8

0,0

7,4

5,7

4,9

Niewierzący
ale
przywiązany
do tradycji

0

8,8

0,0

0,0

5,7

2,4

Niewierzący

0

5,9

0,0

0,0

2,9

1,2

Bez
określonego
poglądu

0

0

0,0

0,0

2,9

1,2

100

100

100,0

100,0

100,0

100,0

Razem

Żyję w
Zawarłem(
nieformalny am) nowy
m związku
związek
N=27
małżeński
N=35

Ogółem
N=82

Źródło: Opracowanie własne

Na autodeklarację wiary niewątpliwie duży wpływa ma
religijność rodziców gdyż jak zauważa L. Dyczewski to rodzina jako
pierwsza agencja socjalizująca najłatwiej przekazuje wszelkie treści
dziecku, a zatem i treści religijne. „Dzieci w trakcie procesu
identyfikacji z rodzicami przyjmują poglądy, wzory myślowe i
zachowania rodziców, a wraz z nimi także ich religijność. Drogą
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takich mechanizmów religijność rodziców przechodzi na dzieci” 16.
Dzieci bowiem najczęściej przejmują wzory zachowań, wierzenia,
system wartości od rodziców, którzy na pewnym etapie wychowania
dziecka, „posiadają monopol” wychowania. Z tej racji na ogół
„religijność młodego pokolenia, w jakiejś mierze, stanowi
kontynuację cech religijności rodziców, a religijność rodziców jest
odbiciem religijności dziadków” 17.
Z kolei S. Nowak uważa, że efektywność religijnej socjalizacji
przez rodzinę zależy w dużej mierze od jakości relacji między rodzicami a dziećmi, ich przygotowania do tej roli, religijności rodziców,
a w szczególności matki oraz wagi, jaką przywiązują do religijnego
wychowania. Prawidłowość w tym względzie jest następująca: im
bardziej religijna jest matka, tym jest większa szansa, że religijne
będzie również dziecko; odwrotnie, im płytsza jest wiara matki, tym
mniejsza jest szansa, że dziecko będzie religijne18.
Badania przeprowadzone przez polskich religioznawców
dowiodły, że im głębsza wiara matki, tym więcej jest dzieci
wierzących, a mniej niewierzących; i odwrotnie: brakowi wiary
matki towarzyszy niewiara dzieci, albo mówiąc inaczej: w sytuacji,
gdy matka jest niewierząca, dziecko bardzo rzadko jest wierzące19.

16

L. Dyczewski, Rodzina polska i kierunki jej przemian, Warszawa
1981, s. 245.
17
Tamże, s. 245.
18
S. Nowak, Podsumowanie ważniejszych rezultatów opracowań. Ciągłość i zmiana tradycji kulturowej, Warszawa 1976, s.609.
19
W. Majkowski,Religijna funkcja rodziny, [w:] J. Mariański, S. Zaręba,(red.), Metodologiczne problemy badań nad religijnością. Studia socjologiczno - religijne, Ząbki 2002, s. 104.
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Tabela 2.Religijność rodziców w opinii ankietowanych
Autodeklaracja
religijności
badanych

Religijność rodziców w opinii badanych

Głęboko Wierząc Interesuj Poszukuj
wierzący y
ący się
ący
sprawami
N=32
religii
N=40
N=21
N=0

Ogółe
m
N=82

Niewierz Niewierz Bez
ący ale
ący
określone
przywiąz
go
any do
poglądu
tradycji
N=0
N=0
N=0

Głęboko
wierzący

28,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9,3

Wierzący

47,6

62,5

47,6

0,0

0,0

0,0

0,0

54,9

Interesujący
się sprawami
religii

23,8

30,0

28,6

0,0

0,0

0,0

0,0

26,0

Poszukujący

0,0

7,5

14,3

0,0

0,0

0,0

0,0

7,3

Niewierzący
ale
przywiązany
do tradycji

0,0

0,0

9,5

0,0

0,0

0,0

0,0

2,5

Niewierzący

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bez
określonego
poglądu

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

Razem

Źródło: Opracowanie własne

Badani w większości (54,9%) twierdzili, że ich rodzice byli
wierzący a blisko dziesiąta część (9,3%) określiła rodziców jako „
głęboko wierzących”. Z kolei ponad jedna czwartabadanych (26,0%)
określiła stosunek do wiary swoich rodziców jako „interesujący się
sprawami religii” a niewielki odsetek rodziców (2,5%) stanowili
niewierzący ale przywiązani do tradycji. Blisko dziesiąta respondentów (7,3%) określiła religijność swoich rodziców jako „poszukujący”.W większości przypadków religia związana jest z pielęgnowaniem tradycji rodzinnego domu, jest wartością, którą ukształtowało
wychowanie w rodzinie. Jej znaczenie jest odbierane przez więk-
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szość respondentów poprzez pryzmat wspomnień, obraz własnego
domu, przekonań i nauk udzielanych przez rodziców i dziadków.
Większość z badanych została wychowana w klimacie wiary katolickiej, zasady religii wpoili im rodzice, wierzą bo tak zostali wychowani, a religia i wiara została im przekazana przez dom rodzinny.
3. Formy uczestnictwa w życiu Kościoła
Kościół uznaje, że życie w związku niesakramentalnym jest
sprzeczne z ewangelią i nauką Kościoła. Z drugiej strony
małżonkowie niesakramentalni są nadal członkami Kościoła
Chrystusowego i ludu Bożego. Nie są wykluczeni ze wspólnoty
Kościoła. Nie są ekskomunikowani. Nie mogą tylko przyjmować
sakramentu pokuty i Komunii świętej. Jako chrześcijanie i katolicy
mają prawo i obowiązek uczestniczyć w życiu religijnym i
społecznym Kościoła w stopniu dla nich dostępnym, a ich dzieci w
stopniu pełnym. Mają obowiązek poznawać słowo Boże i żyć
słowem Bożym. Winni uczęszczać na kazania, rekolekcje parafialne,
tridua. W niektórych ośrodkach duszpasterskich organizowane są dla
nich nawet specjalne dni skupienia i rekolekcje zamknięte. Oprócz
słuchania słowa Bożegow Kościele winni czytać słowo Boże z Pisma
świętego i pogłębiać wiarę przez lekturę książek religijnych i prasy
katolickiej w swoich domach i rodzinach. Do życia wiary, obok
słuchania i czytania słowa Bożego, konieczna jest modlitwa. Winni
dużo i ufnie modlić się indywidualnie i w rodzinie. Mają obowiązek,
jak wszyscy katolicy, uczestniczyć w niedzielnej i świątecznej mszy
świętej. Małżonkowie niesakramentalni nie mogą spełniać posług
liturgicznych. Nie mogą być ministrantami, lektorami, kantorami,
katechetami. Nie mogą być chrzestnymi i świadkami bierzmowania
(kan. 874 § 1n. 3 KPK), ale mogą spełniać różne czynności w
zakresie społecznej działalności Kościoła, w akcji charytatywnej.
Nie zabrania im tego prawo kościelne (Kan. 316 KPK)20.
Trzeba przyznać, że Kościół katolicki bowiem nie zabrania
osobom rozwiedzionym uczestnictwa we mszy świętej. Zachęca ich
do słuchania Słowa Bożego, do uczęszczania na Mszę św., do
wytrwania w modlitwie, do wychowywania dzieci w wierze
20

Kodeks Prawa Kanonicznego
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chrześcijańskiej21.
Wyniki przeprowadzonych badań dowiodły, że proces
rozwodowy, uzyskany status osoby rozwiedzionej dla pewnej części
badanych (ponad 20,7%) zdaje się uruchamiać proces odchodzenia,
oddalenia od Kościoła poprzez zaniechanie uczestnictwa w
niedzielnej i świątecznej mszy świętej. Takim samym zjawiskiem
jest ograniczanie uczestnictwa tylko do wielkich świąt co oznacza z
jednej strony świadomość konfliktu wartości, z drugiej zaś względną
trwałość religijnych tradycji. Blisko jedna czwarta respondentów
uczęszcza na mszę św. w każdą niedzielę i święta zaś inny pogląd
prezentuje blisko jedna trzecia badanych (30,2%), która uczęszcza na
mszę św. kilka razy w miesiącu.
Wyniki badań wyraźnie wskazują, że kobiety częściej (43,8%)
niż mężczyźni (5,9%) uczęszczają na mszę św. w każdą niedzielę i
święta. Z kolei pięciokrotnie więcejmężczyzn (44,1%) niż kobiet
(8,3%) nie uczestniczy w mszach św. od momentu rozwodu.
Zauważa się „proces odchodzenia, oddalenia” od Kościoła. Osoby te
być może czują się odtrącone ponieważ nie mogą przystępować do
sakramentu spowiedzi i Komunii św., w odczuciu tych osób zostały
one wykluczone zKościoła i podlegają pewnym ograniczeniom. Na
tej podstawie można stwierdzić, iż ich wiara była ijest
powierzchowna, jej kanony nie są na tyle uwewnętrznione, aby
pełnić mogły rolę dyrektyw postępowania czy też norm moralnych o
nim decydujących.
Pozostawanie przy regularnych praktykach religijnych wiąże się
w zdecydowanej większości z życiem w samotności, bez zawierania
powtórnego związku (70,0%). Pozostałe osoby „samotne” uczęszczają
po kilka razy w miesiącu we mszy św.; brak jest w tej kategorii osób,
które by w ogóle nie uczestniczyły we mszy św.
Odsetek osób żyjących w kolejnym związku małżeńskim narasta wraz ze zmniejszeniem deklarowania udziału we mszy świętej.
Realna wydaje się być teza, która głosi, że osoby rozwiedzione żyjące w kolejnym związku małżeńskim rzadziej uczęszczają do kościoła
aniżeli te, które po rozwodzie decydują się żyć samotnie (tabela 3).

21
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P. Kryczka., Status…dz. cyt., s. 365.

Zdecydowanie najczęściej „odchodzą od Kościoła” osoby, które żyją
w nieformalnych związkach.
Tabela 3.Uczestnictwo ankietowanych we Mszy św. w/g płci i
stanu cywilnego
Częstotliwość
uczęszczania
Mszę św.

Płeć
na

Aktualny stan cywilny

Kobiety Mężczy
Żyję
Zawarłem Żyję w
N=48
źni
samotnie
(am)
związku
N=34
N=20
ponowny nieformal
związek
nym
N=27
N=35

Ogółem
N=82

W każdą niedzielę i
święta

43,8

5,9

70,0

18,5

0,0

23,2

2-3
razy
miesiącu

20,8

29,4

30,0

37,0

8,6

30,2

Raz w miesiącu

10,4

5,9

0,0

7,4

14,3

8,5

Tylko w wielkie
święta

16,7

5,9

0,0

7,4

32,9

13,7

Nie chodzę od
momentu rozwodu

8,3

44,1

0,0

29,7

35,6

20,7

Nie dotyczy

0,0

8,8

0,0

0,0

8,6

3,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Razem

w

Źródło: Opracowanie własne

Tradycyjna nauka i praktyka Kościoła katolickiego w sprawie
możliwości udziału małżonków rozwiedzionych w Eucharystii jest
bowiem jednoznaczna. Rozwiedzeni i ponownie żonaci oraz ich
nowi partnerzy nie mogą być pod żadnym względem dopuszczeni do
sakramentu Pokuty i Eucharystii, gdyż żyją w grzechu cudzołóstwa,
lub przynajmniej w stałej okazji do grzechu. Mogą oni jedynie
uczestniczyć w Eucharystii tylko wtedy, gdy wyrzekną się współżycia seksualnego, a więc gdy zostanie usunięta bliska okazja do grzechu oraz gdy nie będzie istniało niebezpieczeństwo zgorszenia ze
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strony wspólnoty22. Sobór Trydencki wprowadził do słownictwa
kościelnego także kategorię grzechu publicznego. Kościół wykluczał
ze społeczności wiernych tych, którzy z różnych względów nie mogli
lub nie chcieli legalizować swoich związków w Kościele jako „publicznych grzeszników”. Naznaczeni tym piętnem nie mogli za życia
przystępować do komunii eucharystycznej, a po śmierci odmawiano
im religijnego pogrzebu23.
W chwili obecnej według słów papieża Franciszka, nie można
powiedzieć, że wszyscy, którzy są w sytuacji tak zwanej „nieregularnej”, żyją w stanie grzechu śmiertelnego, pozbawieni łaski uświęcającej. Ogólnie rzecz ujmując, Kościół wyklucza możliwość dopuszczenia rozwiedzionych do Eucharystii, argumentując swoje stanowisko tym, że „ich stan i sposób życia obiektywnie zaprzeczają tej
więzi miłości między Chrystusem i Kościołem, którą wyraża i urzeczywistnia Eucharystia”24.
Niedopuszczanie dosakramentalnej Komuniiświętej osób żyjących w powtórnym związku nie ma charakteru kary kościelnej. Warto
bardzo wyraźnie to zasygnalizować. Sytuacja małżonków żyjących w
związku cywilnym po rozwodzie sama przez się, w świetle prawa kanonicznego, uniemożliwia przyjmowanie Komunii świętej25.
Piotr Kryczka w swoim artykule „Rozwód w opinii
społecznej” podkreśla, że zdecydowana większość respondentów z
większych miast opowiedziała się za przyznaniem prawa do
przystępowania do komunii św. rozwiedzionym katolikom, którzy
zawarli powtórne małżeństwa (tj. w Warszawie za takim prawem
opowiedziało się 81,7% badanych, 77,5% z Leżajska, 72,5% z Iłży,
63,5% z Ostrowca Lubelskiego i 59,2% studentów). Takiego prawa
odmówiło rozwiedzionym katolikom tylko 9,4% respondentów z
Warszawy oraz po dwadzieścia procent badanych z innych
22

W. Miziołek, Duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych, Warszawa 1981, s. 117.
23
P. Kryczka, Status…dz. cyt., s. 362.
24
Adhortacja Apostolska Ojca Św. Jana Pawła II „Familiaris consortio”, 1981.
25
J. Grzybowski, Czy można żyć w drugim związku po rozwodzie?, Warszawa 1998, s. 10.
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zbiorowości26. Ponadto zauważa on, że uzyskane wyniki badań w tej
dziedzinie wskazują wyraźnie, że respondenci w zdecydowanej
większości deklarujący się jako katolicy, traktują swoje odniesienia
do wiary i Kościoła w sposób selektywny. Trudno jest wyrokować,
czy kwestionują prawdy wiary z powodu niedostatecznej ich
znajomości czy też ze względów czysto praktycznych oraz małej ich
„przydatności” w życiu codziennym. Religijność przestaje być dla
nich wartością organizującą inne wartości, wokół której buduje się
tożsamość jednostki. Katolicy o religijności zorientowanej kościelnie
i w pełni identyfikujący się z religią w dziedzinie moralności
małżeńskiej stanowią zdecydowaną mniejszość, a stosunkowo
częściej występują tylko w społecznościach wiejskich i
małomiasteczkowych27. A jak na tym tle kształtują siępraktyki
religijne osób, które doświadczyły rozwodu? Jak często przystępują
oni do Komunii świętej? i czy ich zdaniem katolik, który zawarł
powtórny związek niesakramentalny może przystąpić do Komunii
św.? oraz czy może on uczęszczać do Kościoła?
Wyniki badań dowodzą, że do Komunii św. najczęściej
przystępują osoby, które nie zawarły ponownego związku
małżeńskiego i żyją samotnie. W takiej sytuacji Kościół stoi na
stanowisku, że takie osoby nie naruszają prawa kościelnego.
Natomiast osoby, które zawarły nowy związek, tym razem już tylko
ślub cywilny nie mogą korzystać z sakramentu pokuty ani
przystępować do Komunii św.. Deklaracje części badanych, żyjących
w powtórnych związkach (formalnych i konsensualnych) o tym, że
przystępują do komunii św. raz na kilka lat mogą się odnosić - co jest
wysoce prawdopodobne - do okresu kiedy te osoby nie związały się
jeszcze ze swoimi nowymi partnerami.

26

P. Kryczka, Rozwód w opinii społecznej, „Studia socjologiczne” 1999,
Nr 1, s. 53.
27
Tamże, s. 53.
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Tabela 4.Stan cywilny osób rozwiedzionych a częstotliwość
uczestnictwa w praktykach religijnych
Jak często przystępuje
Pan(i) do Komunii św.?

Aktualny stan cywilny
Zawarłem(am)
ponowny związek
małżeński
N=27

Żyję samotnie

W każdą niedzielę i
święta

Ogółem

N=82

N=20

Żyję w
związku
nieformalnym
N=35

0,0

75,0

0,0

18,3

Kilka razy w
miesiącu

0,0

25,0

0,0

6,1

Kilka razy w roku

0,0

0,0

0,0

0,0

Raz na kilka lat

7,4

0,0

14,3

8,5

W ogóle nie
przystępuję

92,6

0,0

85,7

67,1

100,0

100,0

100,0

Razem
100,0
Źródło: Opracowanie własne

4. Opinie badanych i kanoniczne skutki pozostawania katolików w związkach niesakramentalnych
Ks. Janusz Gręźlikowski zauważa, że w piśmiennictwie z zakresu teologii moralnej i kanonistyki pojawiło się w ostatnim czasie
szereg prac wyrażających współczesne poglądy na temat małżonków
rozwiedzionych i żyjących w ponownych związkach cywilnych,
przede wszystkim w przedmiocie ich dostępu do sakramentów. Dotychczasowe stanowisko Kościoła w tej kwestii stało się dla wielu
autorów okazją do refleksji nad trudnym życiowym położeniem katolików, którym „zamknięto drogę” do tak ważnych środków uświęcania, zwłaszcza do Eucharystii. Oczekuje się, iż Kościół, nie uchybiając w niczym zasadzie nierozerwalności małżeństwa, okaże się w
większym stopniu sakramentem zbawienia i spowoduje, że Ewangelię będą mogli przeżywać w pełny sposób także ci, którym w życiu
się nie udało i którzy pragną zacząć od nowa28.
28

J. Gręźlikowski, Czy w Kościele są rozwody? Informator dla wnoszących sprawę o nieważność małżeństwa, Włocławek 2001, s.164.
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Tak jak już to zostało wcześniej zasygnalizowane, zdawać by
się mogło, że to właśnie ósmy rozdział Adhortacji „Amoris leatitia”
otworzy drogę tym wszystkim, którzy musieli się zmierzyć z trudną
sytuacją życiową, jaką jest rozwód.
Piotr Kryczka w swoim artykule: „Status osób rozwiedzionych. Aspekt duszpasterski i socjologiczny”, w którym stwierdził, że
aż 80% badanych z wielkich miast i od 60 do 80% z mniejszych
ośrodków opowiada się za prawem przystępowania do komunii eucharystycznej rozwiedzionym katolikom, którzy zawarli powtórne
małżeństwo niekanoniczne, a takiego prawa odmawia im zaledwie
9,4% badanych z miejskich ośrodków29.
Podobny też pogląd został zaprezentowany przez M. Kołecką
w książce zatytułowanej „Sposoby przystosowania osób rozwiedzionych do nowej sytuacji życiowej”, w której stwierdziła, że blisko
połowa badanych opowiedziała się za prawem przystępowania do
sakramentu komunii św. osobom rozwiedzionym, którzy zawarli
ponowny związek małżeński30.
Wykres 1. Prawo przystępowania do Komunii eucharystycznej
rozwiedzionychkatolików
zdecydo
raczej
wanie nie;
nie; 6,60%
nie5,40%
mam
zdania;
23%

zdecydo
wanie
tak; 13 %

zdecydowanie
tak
raczej tak
nie mam zdania

raczej
tak; 52%

zdecydowanie
nie

Źródło: Opracowanie własneN=82
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P. Kryczka, Status…dz. cyt., s. 368.
M. Kołecka, Sposoby przystosowania osób rozwiedzionych do nowej
sytuacji życiowej. Na przykładziepowiatu stalowowolskiego i niżańskiego,
Lublin 2009, s. 238.
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Przystępując do analizy wyników badań należy zauważyć, że
badani najczęściej (65,0%) są zdania, że osoby rozwiedzione pomimo tego, że zawarły powtórny związek małżeński mogą przystępować do sakramentu komunii św. Należy przyznać, że współwystępują oczekiwania, aby Kościół katolicki dopuszczał takie osoby do
Eucharystii. Może mieć to związek z opublikowaniem adhortacji
apostolskiej „Amoris leatitia” lub też z tym,że biskupi niektórych
krajów, takich jak: Niemcy, Malta i Argentyna dopuścili do sakramentów rozwodników żyjących w nowych związkach. Inny pogląd
prezentuje ponad dziesiąta część badanych (12,0%), która wyraża
negatywną opinię w tej kwestii, natomiast ponad jedna piąta ankietowanych (23,0%)nie miała zdania na ten temat lub też nie chciała
się wypowiadać. Być może miało to związek ze świadomością, że
człowiek, który zawarł nowe niesakramentalne małżeństwo, nie może, według aktualnego nauczania Kościoła, przystępować do Komunii św. Ale prawdą jest również, że człowiek taki nie znajduje się
poza nawiasem Kościoła. Taki człowiek nadal jest członkiem Kościoła i przynależy do wspólnoty parafialnej, nie traci praw i obowiązków wynikających z chrztu świętego. Jedynie nie może z zasady
(z wyjątkiem pewnych wypadków) otrzymać rozgrzeszenia ani przyjąć Komunii św. Nie zezwala się mu także na podejmowanie zadań
rodzica chrzestnego i świadka bierzmowania. Wszystko inne pozostaje bez zmian. Niemniej jednak taki człowiek może, jeżeli sakrament pokuty rozumiemy jako rzeczywistość złożoną, korzystać z
niektórych aktów tego sakramentu, takich jak: rozeznanie stanu swego sumienia, żal za grzechy, wola poprawy i gotowość rozpoczęcia
nowego życia po przezwyciężeniu aktualnych trudności. Następnie
może on w takim stanie swego sumienia łączyć się duchowo z Bogiem, a tym samym pielęgnować i rozwijać w sobie świadomość, że
dla niego Bóg nadal jest ojcem31.
Moment ten jest bardzo ważny dla tej kategorii ludzi, zapobiega bowiem stanowi permanentnej frustracji, niezwykle szkodliwej
nie tylko dla zdrowia psychicznego, ale także dla życia religijnego.
W sytuacji stresu psychicznego zaczynają działać w człowieku me31

W. Góralczyk, Powtórne związki małżeńskie w teologicznym i etycznym świetle, Ząbki 1995, s.173.
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chanizmy obronne, w wyniku których mamy do czynienia z tak zwaną represją, czyli wyrzucaniem ze świadomości tego, co przykre i
szkodliwe dla danej jednostki. Zachodzi wtedy niebezpieczeństwo,
że razem z usuwanym niepokojem człowiek może „wyrzucić” z siebie także religijność. Dlatego też w dokumentach stolicy Apostolskiej słowa uznania pod adresem wszelkich inicjatyw podejmowanych przez duszpasterzy i wiernych świeckich, którzy z troską i miłością czynią wszystko, co może umocnić w miłości Chrystusa i
Kościoła wiernych, którzy znajdują się w nieregularnej sytuacji małżeńskiej. Wśród tych inicjatyw znanych również na polskim gruncie
duszpasterskim należy wymienić:
• nawiązywanie bezpośredniego kontaktu z tymi rodzinami;
• angażowanie
małżonków
żyjących
w
związkach
niesakramentalnych w życie Kościoła;
• duszpasterska troska o dzieci;
• oraz inne formy duszpasterskiej pomocy32.
Podobna inicjatywa została również zawarte w adhortacji apostolskiej „Amoris leatitia”gdzie papież Franciszek tak pisze: „oni nie
tylko nie muszą być ekskomunikowani, ale mogą żyć i rozwijać się
jako żywe członki Kościoła, odczuwając, że jest on matką, która ich
zawsze przyjmuje, troszczy się o nich z miłością i wspiera ich na
drodze życia i Ewangelii. Ta integracja jest potrzebna ze względu na
troskę i chrześcijańskie wychowanie ich dzieci, które muszą być
uznane za najważniejsze”33. Nieco dalej jest zapisane: „misją Kościoła jest głoszenie miłosierdzia Boga, bijącego serca Ewangelii,
aby w ten sposób dotrzeć do serca i umysłu każdego człowieka. Oblubienica Chrystusa przyswaja sobie postawę Syna Bożego, który
wszystkim wychodzi naprzeciw, nie pomijając nikogo”. Papież
Franciszek mocne słowa kierujetakże do duszpasterzy, twierdząc:
„zachowujemy się jak kontrolerzy łaski, a nie jak ci, którzy ją przekazują. Kościół jednak nie jest urzędem celnym, jest ojcowskim
domem, gdzie jest miejsce dla każdego z jego trudnym życiem”34.
Ks. Janusz Gręźlikowski stwierdza, że Kościół w pewnych
32

Adhortacja Apostolska Nr 83.
Adhortacja Apostolska „Amoris laetitia”, 2016.
34
Tamże.
33
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wypadkach dopuszcza do Komunii Świętej małżonków będących po
rozwodzie, a żyjących w nowym związku cywilnym, jeśli ich
rozejście się jest moralnie niemożliwe – jeżeli osoby te godzą się
zaprzestać pożycia małżeńskiego i żyć jak brat z siostrą. Mówimy
wtedy o tzw.„białym małżeństwie”. Oznacza to konkretnie, że gdy
kobieta i mężczyzna, którzy dla ważnych powodów – jak na
przykład wychowanie dzieci – nie mogąc uczynić zadość
obowiązkowi rozstania się, postanawiają żyć w pełnej
wstrzemięźliwości, czyli powstrzymywać się od aktów małżeńskich,
które przysługują jedynie małżonkom35.
Niemniej ważną kwestią jest również autodeklaracja w sprawie przyjmowania przez osoby rozwiedzione wizyt duszpasterskich
zwanych potocznie kolędą.
Przeprowadzone badania dowiodły, że prawie trzy czwarte respondentów (73,2%) przyjmuje księdza z wizytą duszpasterską zaś
nie czyni tego ponad jedna piąta badanych (23,2%). W tej drugiej
grupie znajdują się osoby niewierzące oraz osoby bez określonego
poglądu religijnego. Ma to zapewne związek z tym, że wizyt duszpasterskich nie przyjmują osoby niewierzące, alei te, które czują się
odtrącone przez Kościół. Należy zaznaczyć, że dawniej duszpasterz
w czasie wizyty zwanej kolędą zazwyczaj omijał takie rodziny okazując w ten sposób dezaprobatę Kościoła i ostrzegając innych przed
podobnym postępowaniem. Dziś takie sytuacje nie mają już miejsca
zważywszy chociażby na fakt, żebyłoby to niezgodne z duchem soborowym i dokumentami Stolicy Apostolskiej. Papież Franciszek w
„Amoris laetitia” napisał, że „Ojcowie synodalni osiągnęli ogólny
konsensus, by podejść duszpastersko do osób, które zawarły małżeństwo cywilne, rozwiedzionych żyjących w nowych związkach, lub
które jedynie mieszkają razem. Obowiązkiem Kościoła jest ukazanie
im Bożej pedagogii łaski w ich życiu i dopomożenie im w osiągnięciu pełni planu Boga, co jest możliwe z mocą Ducha Świętego”36.

35
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J. Gręźlikowski, Co po rozwodzie… dz. cyt., s. 137.
Adhortacja Apostolska „Amoris laetitia”.

Tabela 5.Stan cywilny rozwiedzionych a ich stosunek do wizyt
duszpasterskich
Czy
Aktualny stan cywilny
przyjmuje
Pan(i) księdza Zawarłem(am)nowy Żyję w
związek małżeński nieformalnym
z wizytą
N=27
związku
duszpasterską?
N=35

Ogółem
Żyję samotnie
N=20

N=82

Tak

92,6

72,9

100,0

73,2

Nie

3,7

21,4

0,0

23,2

Inaczej, nie
zawsze

3,7

5,7

0,0

3,6

100,0

100,0

100,0

100,0

Razem

Źródło: Opracowanie własne

Aktualny stan cywilny respondentów w większym stopniu nie
różnicuje faktu przyjmowania księdza z wizytą duszpasterską.
Można tylko zauważyć, że ponad jedna piąta badanych (21,4%)
żyjących w związkach konsensualnych nie przyjmuje księdza z
wizytą duszpasterską, nie czyni tego również niewielka grupa osób
(3,7%) żyjących w powtórnych związkach małżeńskich. Może to
świadczyć o tym, że osoby żyjące w związkach kohabitanckich
powoli odchodzą, oddalają się od Kościoła. Natomiast wśród
przyjmujących księdza z wizytą duszpasterską są wszystkie osoby
żyjące samotnie.
Niezwykle ważnym zagadnieniem dot. stosunku osób
rozwiedzionych do praktyk religijnych jest ich opinia na temat
ewentualnegouczestnictwa w Kościele, a także sam fakt czy mają oni
prawo do zawierania powtórnego związku małżeńskiego i jakie jest
ich zdanie na temat dopuszczania przez Kościół rozwodów?
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Tabela 6. Uczestnictwo rozwiedzionych we mszy św. i
nabożeństwach
Czy zdaniem Pana(i)
Płeć
Aktualny stan cywilny
Ogółem
osoba rozwiedziona,
która zawarła
Kobiety Mężczyźni Żyję
Zawarłam(e) Żyję w
powtórny związek
samotnie nowy
nieformalnym
małżeński (cywilny)
związek
związku
może uczęszczać do
małżeński
Kościoła?
N=82
N=48
N=34
N=20
N=35
N=27
Tak

79,2

73,5

90,0

55,6

85,7

76,8

Tak, ale w
szczególnych
przypadkach

4,2

0,0

0,0

7,4

0,0

2,4

Nie

2,1

0,0

0,0

3,7

0,0

1,2

Nie mam zdania

14,5

26,5

10,0

33,3

14,3

19,6

Razem

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Źródło: Opracowanie własne

Analizując dane zawarte w tabeli nr 6 należy zaznaczyć, że
badani w przeważającej większości (76,8%) są zdania, że osoby
rozwiedzione, które zawarły powtórny związek małżeński mogą
uczestniczyć we mszy św. i różnych nabożeństwach, a tylko niewielki odsetek jest przeciwnych takiej opinii. W grupie tej zapewne znajdują się osoby niewierzące oraz niewierzące ale przywiązane do
tradycji. Niewielki jest też odsetek osób (2,4%) uważających, że
takie osoby mogą uczestniczyć we mszy św. i nabożeństwach tylko
w szczególnych przypadkach. Blisko jedna piąta badanych zajęła
pozycję neutralną i nie chciało się wypowiadać w powyższej kwestii.
Płeć w zasadzie w bardzo niewielkim stopniu różnicuje oceny
w tej dziedzinie, gdyż kobiety trochę częściej (79,2%) niż mężczyźni
(73,5%) uważają, że osoby rozwiedzione, które zawarły ponowny
związek małżeński mogą uczestniczyć we mszy św. i nabożeństwach
podczas gdy większość mężczyzn (26,5% w stosunku do 14,5% kobiet) nie ma zdania na ten temat.
Na uczestnictwo osób rozwiedzionych we mszy św. ma także
wpływ aktualny stan cywilny respondentów. Odsetek osób, które
przyznają prawo uczestnictwa osobom rozwiedzionym w nabożeństwach jest największy wśród osób samotnych i żyjących w niefor-
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malnych związkach (odpowiednio: 90,0% i 85,7%). Żadna z tych
osób w tej kategorii nie odmówiła takiego prawa osobom rozwiedzionym i powtórnie zamężnym. Takiego prawa nie odmawia również ponad połowa ankietowanych, która zawarła ponowny związek
małżeński. W tej kategorii udział osób nie mających zdania na w/w
temat był znaczny i wynosił ponad 30%.
Tabela 7.Prawo do zawarcia powtórnego związku małżeńskiego wg płci i aktualnegostanu cywilnego
Czy osoba
rozwiedziona ma
prawo do
zawierania
powtórnego
związku
małżeńskiego?

Płeć respondentów

Aktualny stan cywilny

Ogółem

Kobiety Mężczyźni Zawarłem(am)
Żyję
Żyję w
nowy związek samotnie nieformalnym N=194
N=114
N=80
małżeński
związku
N=131
N=48
N=15

Jeśli chce, ma pełne
prawo i może
zawrzeć ponowne
małżeństwo

51,8

86,3

88,5

4,2

66,7

65,9

Nawet jeśli chce,
nie powinna
zawierać
powtórnego
małżeństwa ze
względów
religijnych

23,7

1,2

0,0

58,3

0,0

14,5

Inaczej, nie mam
zdania

24,5

12,5

11,5

37,5

33,3

19,6

Razem

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Źródło: Opracowanie własne

Podobne są również opinie ankietowanych na temat prawa do
zawierania powtórnego związku małżeńskiego. Zdecydowana większość respondentów (65,9%) wyraziła opinię zgodną z modelem
świeckim i obowiązującym prawem rodzinnym, że osoba rozwiedziona jeśli chce ma pełne prawo i może zawrzeć ponowne małżeństwo. Odmienny pogląd w tej kwestii prezentowała ponad dziesiąta
część badanych (14,5%) uważając, że taka osoba nawet jeśli chce nie
powinna zawierać powtórnego związku ze względów czysto religijnych lub też z innych względów np. dla dobra małoletnich dzieci itp.
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Udział osób nie mających zdania w tej kwestii był stosunkowo duży
i wynosił blisko 20% co mogło mieć związek z brakiem znajomości
nauczania Kościoła albo wręcz z nieakceptacją tego stanowiska.
Dane w tym względzie prezentuje tabela nr 7.
Płeć ankietowanych w znaczny sposób różnicuje prawo do
zawarcia ponownego małżeństwa przez osoby rozwiedzione. Wyniki
badań wyraźnie wskazują, że mężczyźni częściej (86,3%) niż kobiety
(51,8%) przyznają prawo do zawarcia powtórnego związku małżeńskiego. Z kolei kobiety częściej (23,7%) niż mężczyźni (1,2%) są
zdania, że osoby rozwiedzione nawet jeśli chcą, to nie powinny zawierać ponownego związku małżeńskiego. Prawo do zawarcia powtórnego związku małżeńskiego różnicuje także aktualny stan cywilny respondentów, bowiem osoby żyjące w powtórnych związkach
(formalnych i konsensualnych) najczęściej są za prawem do zawarcia
ponownego małżeństwa przez osoby rozwiedzione. Natomiast osoby,
które zdecydowały się żyć samotnie wyrażają negatywną opinię w
tej kwestii lub też nie mają zdania na ten temat.
Podobne zresztą wyniki badań prezentuje Piotr Kryczka w swoim
artykule „Status osób rozwiedzionych: aspekt duszpasterski i socjologiczny” gdzie ponad 70% badanych z lat 80. i 90. uznaje, że rozwód
zwalnia dotychczasowych małżonków ze wszelkich zobowiązań prawnych i moralnych wobec siebie oraz daje im prawo do powtórnego małżeństwa. Dalej stwierdza on, że zgodnie z wynikami badań socjologicznych prowadzonych przez Katedrę Socjologii Rodziny i Wychowania
KUL w latach dziewięćdziesiątych najczęściej przyzwalające opinie na
powtórne małżeństwa wystąpiły wśród badanych z Warszawy (75,85%
wobec 15,0% przeciwnych), a następnie wśród nupturientów (odpowiednio 58,7% i 17,4%), respondentów z Lublina (55,7% i 29,5%),
Puław (51,3% i 29,6%) oraz studentów (49,3% i 41,2%)37. W tę tonację
wpisują się również badania przeprowadzone przez M. Kołecką wśród
rozwiedzionych z powiatu stalowowolskiego i niżańskiego, gdzie zdecydowana większość respondentów opowiedziała się za prawem do
powtórnego małżeństwa38.
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P. Kryczka, Status…dz. cyt., s. 367-368.
M. Kołecka, Sposoby…dz. cyt., s.242.

Nauczanie i praktyka Kościoła katolickiego jest ciągłym przypominaniem prawdy, że nowy, powtórny związek małżeński pozostaje
w sprzeczności z Objawieniem i stwierdza ponadto, że drugie małżeństwo w żaden sposób nie może rozwiązaćpoprzedniego małżeństwa
sakramentalnego. Kościół katolicki zarzuca bowiem tym małżonkom,
że nie dochowali oni wierności Ewangelii i weszli w drugi związek
małżeński wbrew podstawowym zasadom religii katolickiej39.
Prawo kanoniczne wyraźnie podkreśla, że małżeństwo jest
związkiem nierozerwalnym, wypływającym z prawa Bożego i nie
pozwalającym ważnie zawrzeć nowego małżeństwa. Według prawa
kanonicznego tylko śmierć może rozwiązać taki węzeł. Z prawnego
punktu widzenia mówi się o podwójnej nierozerwalności: wewnętrznej i zewnętrznej zarazem40.
Z kolei ks. Janusz Gręźlikowski mocno akcentuje, że ponowne
zawarcie sakramentu małżeństwa może nastąpić jedynie po uzyskaniu na forum kościelnym stwierdzenia nieważności pierwszego
związku41.
Według nauki Kościoła powtórny związek małżeński zawsze
należy uważać za cudzołóstwo i za czyn grzeszny. Niemniej jednak,
Kościół nie może odwrócić się od grzeszników, gdyż ma on właśnie
szukać tych „co zginęli”42.Dalejtenże autor stwierdza, że żaden ludzki autorytet nie może rozdzielić tego, „co Bóg złączył”, stąd też powtórne związki są nielegalne, nieważne, i w konsekwencji ich prawo
do wzajemnego obdarowywania we wszystkich wymiarach ludzkiej
egzystencji jest niepoprawne, niewłaściwe i grzeszne. Na tej podstawie Kościółnie widzi możliwości rozwiązywania pierwszego, ważnie
zawartego małżeństwa i błogosławieństwa następnego, co stałoby się
podstawą do uczestnictwa w sakramentach Pokuty i Eucharystii43.
Nowy niesakramentalny związek małżeński stanowi dla katolika nieusuwalną barierę stojącą na drodze do pełnego uczestnictwa
w życiu sakramentalnym. Ten dramat ludzi wierzących, pozbawio39
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nych możliwości przyjmowania Eucharystii, wyraża się niejednokrotnie bardziej czy mniej w otwartym buncie, skierowanym przeciwko Kościołowi i hierarchii kościelnej. Uważają oni bowiem, że
niesłusznie są tak traktowani44.Badani w różny sposób przeżywają
konflikt i na różne sposoby go wyrażają.Piszą dużo jak sobie radzą
lub nie radzą ze swoimi przekonaniami religijnymi, których na ogół
nie porzucili i które nadal są dla nich ważne. Równocześnie stawiają
sobie, Kościołowi i duszpasterzom ostre i dramatyczne wręcz pytania: co z nami będzie, co dalej?
Wyrazem tego mogą być refleksje w formie wypowiedzi
otwartych na temat stosunku rozwiedzionych osób do wymogów
Kościoła, do duchowieństwa, do religiiwyrażone na ostatniej stronie
ankiety, przez 37 respondentów (głównie kobiet), z których wybrano
najciekawsze spostrzeżenia: „Ze strony państwa dla emigrantów jest
abolicja, dla przestępców amnestia a co dla osób żyjących w powtórnych związkach małżeńskich ze strony Kościoła?”(A-9, K-52, wykształcenie wyższe).
„Gdy byłam młodsza niemożność uczestnictwa w Eucharystii
raczej mi nie przeszkadzała lecz z biegiem lat fakt ten jest dla mnie
udręką dnia codziennego”(A-12, K-54, wykształcenie średnie).
Z kolei inna respondentka pisze tak:„Przykro jest stać i patrzeć
jak inni mogą przystępować do spowiedzi i Komunii św. tylko nie ja,
bo żyję w powtórnym i bardzo szczęśliwym związku małżeńskim”(A-16, K-60, wykształcenie średnie).
Jeszcze inne stwierdzają: „jakoś nie zawsze do końca zdaję
sobie sprawę z tego, jaka jest moja sytuacja prawna w Kościele i
dlaczego podlegam ograniczeniom? W głębi duszy jednak czuję
rozterkę”(A-19, K-40, wykształcenie zawodowe).
„Z całą stanowczością stwierdzam, że rozwód przyczynił się do
mojego odejścia iniechęci do Kościoła. Zdrajca Ojczyzny, gwałciciel,
morderca otrzymują rozgrzeszenie, a człowiek, który dla dobra dzieci,
po nieudanym małżeństwie, zakłada nową rodzinę, jest przez Kościół
odtrącany. Z tego powodu prawie nie chodzę do Kościoła, a w te nieliczne razy, kiedy jestem, wychodzę z kościoła jeszcze w czasie komu-
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nii św., bo sama nie mogę jej przyjąć. W związku z tym odczuwam
ogromną pustkę i żal”(A-46, K-40, wykształcenie średnie)45.
Podobnie przeżywany dramat wyrażają inne stwierdzenia ankietowanych:
„Byłam bita i maltretowana w poprzednim związku, teraz jestem szczęśliwa i to mi wystarcza w zupełności. Starałam się też o
unieważnienie poprzedniego związku ale to najwyraźniej nie miało
żadnego znaczenia - Sąd Biskupi stwierdził inaczej. Prawo kościelne
jest takie niesprawiedliwe”(A-38, K-50, wykształcenie wyższe).
„Moglibyśmy być normalnym, szczęśliwym małżeństwem.
Chodzimy doKościoła, ale gdy w czasie Mszy św., szczególnie w
wielkie święta, ludzie wychodząc z ławek przystępują do Komunii
św., my pozostając na miejscu czujemy się gorsi, wręcz odtrąceni.
Jesteśmy traktowani jak katolicy zza burty. To takie niesprawiedliwe
i nieludzkie zarazem”(A-23, K-44, wykształcenie wyższe).
„Z jednej strony odczuwam, że nasz obecny związek jest
szczęśliwy. Udało nam się uniknąć wielu błędów popełnionych w
poprzednim małżeństwie, zdaje mi się, że Pan Bóg nam błogosławi,
a równocześnie czuję, że coś jest nie tak. Ciągle jakby na coś czekam: może na zmianę stanowiska Kościoła wobec małżeństw rozwiedzionych, może coś rozwiąże się samo. Ale tak naprawdę, to
odsuwam problem od siebie. Wolę nie myśleć, zresztą nie mamna to
zbyt wiele czasu”(A-26, K-51, wykształcenie wyższe).
Jeszcze inny respondent pisze tak: „chodzę do kościoła w każdą niedzielę, bardzo dużo też się modlę, ale moje serce krwawi kiedy
nie mogę przystąpić do komunii św. Najbardziej przykrym momentem było to jak moje dziecko przystępowało do I Komunii św., wtedy teżwszyscy rodzice mogli przystąpić tylko nie ja. Co ja takiego
zrobiłam?”(A – 30, K- 40, wykształcenie wyższe).
Nieco inaczej jest to przedstawione w innej ankiecie:„podczas
mszy żałobnej swojej matki nie wytrzymałam i przystąpiłam do Komunii św., ale myślę, że Pan Bóg mi to wybaczy, codziennie modlę
siębo cóż ja takiego zrobiłam, że wyszłam ponownie za mąż”(A-32,
K-40, wykształcenie wyższe). Zważywszy na powyższe wypowiedzi
respondentów można stwierdzić, że ludzie żyjący w powtórnym
45
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związku małżeńskim przeżywają dramat, duchową rozterkę i niepokój religijny. Papież Franciszek zaznacza, że w Kościele powinna
dominować logika, aby „doświadczyć otwarcia serc na tych wszystkich, którzy żyją na najróżniejszych peryferiach egzystencjalnych” 46.
Zachęca wiernych żyjących w sytuacjach skomplikowanych, aby z
ufnością podchodzili do rozmowy ze swoimi duszpasterzami.
Biorąc pod uwagę pełne bólu refleksje respondentówzasadne
wydaje się postawienie pytania, a mianowicie:jakie jest ich zdanie na
temat rozwodu udzielanego przez władze kościelne?, konkretnie: czy
Kościół powinien dopuszczać rozwody?
Zdecydowana większość badanych (73,0%) jest zdania, że
Kościół powinien dopuszczać rozwody ze względu chociażby na to,
że człowiek ma prawo decydowania o swoim życiu. Nieco mniejszy
odsetek badanych (14,4%) twierdzi, że Kościół powinien dopuszczać
rozwody, ale w szczególnych okolicznościach. Inny pogląd prezentuje dziesiąta część badanych (9,2%) wyrażając opinię w formie słabszej „raczej nie”ponieważ rozwód przynosi więcej szkód niż korzyści, atylko (3,4%) badanych to zwolennicy kościelnej interpretacji,
którzy są zdecydowanymi przeciwnikami mającymi na uwadze zapewne względy religijne.
Piotr Kryczka w swoim wcześniej już wspominanym artykule
zauważa, że z takimi postawami współwystępują oczekiwania, aby Kościół rzymskokatolicki dopuszczał rozwody. Oczekiwania takie są wyrażane przez ponad połowę badanych osób i mają tendencję rosnącą47.
Stanowisko Kościoła wobec rozwodów jest jednoznaczne, Kościół katolicki nie uznaje rozwodów. Ci, którzy po rozwodzie po raz
drugi zawarli związek małżeński, żyją w sprzeczności z prawem
Bożym i nie są dopuszczani do sakramentów. Budzi to sprzeciw
sporej części wiernych, którzy nie chcą zrozumieć, dlaczego gwałciciel, morderca czy złodziej ma prawo przystąpić do Komunii św., a
kobieta, która rozwiodła się z alkoholikiem i ułożyła sobie życie na
nowo – nie. Pojawiła się ostatnio w Kościele tendencja do uproszczenia procedury unieważnienia małżeństwa (nie jest to rozwód kościelny, ale stwierdzenie, że małżeństwo było od początku nieważ46
47
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ne). Kanon, według którego „niezdolni do zawarcia małżeństwa są
ci, którzy z przyczyn natury psychicznej nie są zdolni podjąć istotnych obowiązków małżeńskich”, może być pomocny np. przy orzekaniu o nieważności małżeństw z alkoholikami. Pewną furtką są też
kanony mówiące o „braku rozeznania co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich” oraz o „ błędzie co do osoby i przymiotu
osoby”. Z literatury przedmiotu wynika, że w Polsce unieważnienie
ślubu uzyskuje ok. 3 tys. osób rocznie48.
Kościół katolicki powołuje się w tej sprawie na słowa
Chrystusa, które są jednoznaczne: „Co Bóg złączył, tego człowiek
niech nie rozdziela”. Według niektórych rygorystycznych
interpretacji nie tyle ponowne małżeństwo, ile już sam rozwód jest
wykroczeniem przeciwko Bożemu Prawu.W Kościele katolickim i
prawie kanonicznym małżeństwo nie tylko jest trwałe, lecz także
nierozerwalne. Dokładniej należałoby powiedzieć, że jest dozgonne.
Wynika z prawa Bożego naturalnego oraz wyrażonej woli
Chrystusowej49. Według T. Pawluka nierozerwalność małżeństwa
polega na tym, że związku małżeńskiego nie można zawierać na
określony czas, ale do zgonu, czyli do końca życia jednej ze stron.
Nierozerwalnościmałżeństwa sprzeciwia się rozwód 50. Nieco dalej
ten sam autor pisze, że istotnymi przymiotami małżeństwa są jedność
i nierozerwalność. Są to przymioty każdego małżeństwa ważnie
zawartego, szczególnie zaś małżeństwa chrześcijan, które jest nie
tylko umową ale i sakramentem51. Zgodnie z nauką Kościoła,
małżeństwo jest instytucją wpisaną w naturę człowieka, a przez to
przynależącą do porządku prawa naturalnego. Jest też stanem, do
którego człowiek jest prowadzony przez wrodzony impuls, ku temu
zmierza cały rozwój psychofizyczny52. W. Góralski w swoim
artykule „Wokół małżeństwa kanonicznego” twierdzi, że instytucja
48

J. Podgórecka, Było, minęło, „ Polityka” 1999, Nr 4, s. 3.
R. Sztychmiler, Małżeństwo wspólnotą skierowaną do świętości.„Rocznik Nauk Prawniczych” 1994, Nr 4, s. 42.
50
T. Pawluk, Prawo kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II, Prawo
małżeńskie, Olsztyn 1984, s.221.
51
T. Pawluk, Prawo małżeńskie, Olsztyn 1994, s. 31.
52
M. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeńskie Kościoła katolickiego,
Katowice 1987, s. 25.
49

69

małżeństwa, dzięki której konstytuuje się rodzina, podstawowa
komórka życia społecznego, nie przestaje być przedmiotem
zainteresowania i szczególnej troskiKościoła, który dostrzega w niej
nie tylko niezastąpioną formę życia społecznego, lecz także
sakramentalne źródło uświęcenia i doskonalenia się małżonków53.
Prawodawca kościelny w kan. 1055 § 1 KPK stwierdza, że
„małżeństwo jest przymierzem, przez które mężczyzna i kobieta
tworzą ze sobą wspólnotę całego życia skierowaną ze swej natury ku
dobru małżonków oraz zrodzeniu i wychowaniu potomstwa, które
zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do
godności sakramentu”54. Wobec powyższego u chrześcijan nie może
istnieć ważna umowa małżeńska, która nie byłaby sakramentem.
Określenie to stanowi nawiązanie do Soboru Watykańskiego II na
temat istoty małżeństwa, gdzie zostało ono nazwane „przymierzem
dwojga ludzi, będącym wspólnotą całego życia55.
Kościół katolicki uważa dopełnione małżeństwo wśród chrześcijan za nierozerwalne. Nierozerwalność małżeństwa polega na tym,
że związku małżeńskiego nie można zawierać na określony czas,
lecz dozgonnie, tj. do końca życia jednej ze stron56. Czasem mówi
się jednak o tym, że papież „udzielił rozwodu” jakiemuś małżeństwu. Chodzi tu wówczas o „deklarację nieważności”. Pod względem
rzeczowym jest to coś zupełnie innego aniżeli rozwód (również i
państwo odróżnia rozwód od anulowania małżeństwa). W takim
przypadku stwierdza się mianowicie na drodze procesowej, że nie
doszło do zawiązania się ważnego małżeństwa.Proces taki, który
zazwyczaj trwa bardzo długo, ponieważ domniemanie prawne przemawia zawsze za ważnością małżeństwa, nieważność zaś musi być
w pełni udowodniona przez małżonków, przeprowadza się niezależnie od materialnych środków stron zainteresowanych, aczkolwiek
często twierdzi się coś całkiem przeciwnego57.
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Papież Franciszek zaznacza, że Kościół rozumie, iż każde zerwanie małżeństwa „jest sprzeczne z wolą Boga, to ma również
świadomość słabości wielu swoich dzieci”, nieco dalej konkluduje:
„Kościół musi bacznie i z troską towarzyszyć swoim dzieciom najsłabszym, naznaczonym miłością zranioną i zagubioną, przywracając
nadzieję i zaufanie, jak światło latarni morskiej czy też pochodnia
wniesiona pośród ludzi, by oświecić tych, którzy stracili kurs, czy też
są w samym środku burzy”58.
Kościół katolicki nie uznaje rozwodów, ale jednak stwierdza
nieważność związku małżeńskiego zawartego przy istnieniu określonych „przeszkód zrywających”. Przeszkody małżeńskie pochodzą według Kościoła - z prawa Bożego naturalnego i pozytywnego oraz
prawa kościelnego. Z samego Bożego prawa naturalnego niemożliwe
są małżeństwa osób fizycznie niezdolnych do współżycia i najbardziej ze sobą spokrewnionych a także osoby pozostające w ważnym
związku małżeńskim. Pozostałe przeszkody są z ustanowienia kościelnego. Nigdy nie można uzyskać dyspensy od przeszkody pochodzącej z prawa Bożego zarówno naturalnego jak i pozytywnego.
Dyspensa od niektórych przeszkód prawa kościelnego jest zastrzeżona Stolicy Apostolskiej59.
W. Góralski podkreśla, że kompetentni duszpasterze, a także
sądy kościelne, powinny sugerować zainteresowanym możliwość
ubiegania się - w uzasadnionych przypadkach - o sądowe stwierdzenie nieważności ich pierwszego małżeństwa60. W związku z powyższym zasadne jest pytanie: czy osoby rozwiedzione wystąpiłydo
władz kościelnych z odpowiednią skargąpowodową o stwierdzenie
nieważności małżeństwa od samego początku?
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Wykres 2. Prawo do sądowego stwierdzenia nieważności małżeństwa

Źródło: Opracowanie własneN=82

Przeprowadzone badania dowiodły, że większość tj. 91% respondentów nie ubiegało się o wydanie takiego orzeczenia, być może
z nieświadomości i braku znajomości nauczania Kościoła. Może też
z jednoznacznej interpretacji prawa kościelnego; w kodeksie prawa
kanonicznego został bardzo wyraźnie podkreślony umowny, dozgonny i wspólnotowy charakter małżeństwa61. A może też ze spostrzeżeń ks. Gręźlikowskiego, że rozwiedzeni z reguły nie mają
świadomości możliwości orzeczenia nieważności swego małżeństwa
albo też nie chcą z taką prośbą wystąpić do władz kościelnych, nie
zdając sobie do końca sprawy, jaka jest ich sytuacja prawna w Kościele, kiedy po rozwodzie zawrą nowy związek cywilny62. Odnosząc się do badań należy zauważyć, że prawie dziesiąta część respondentów (9,0%) złożyłajuż odpowiedni pozew do Sądu Biskupiego w Sandomierzu o rozpatrzenie sprawy i ewentualne wydanie
orzeczenia stwierdzającego nieważność wcześniej zawartego małżeństwa. Najwyraźniej osoby te cechowała znajomość nauczania
Kościoła a zarazem chęć korzystania ze wszystkich praw przysługujących katolikowi.

61
62

72

T. Pawluk, Prawo…dz. cyt., s. 17.
J. Gręźlikowski, Co po rozwodzie… dz. cyt., s.103-104.

Zakończenie
Rekapitulując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że ludzie żyjący bez ślubu kościelnego, po pewnym czasie zaczynają
bardzo głęboko przeżywać dramat, duchową rozterkę i niepokój
religijny. Wyrzuty sumienia stają się dla nich udręką dnia codziennego, nie pozwalającą im spokojnie żyć i funkcjonować a także pełnić określone role w parafii. Łączy się toczasem z zachwianiem równowagi psychicznej, a wtedy do głosu dochodzą mechanizmy obronne, które uderzają w podstawowe źródło ich rozterek i niepokojów,
czyli w wiarę. Jest to zjawisko dosyć częste. Takie małżeństwa nie
tylko same odchodzą od wiary, ale także nie pozwalają rozwinąć się
jej u swoich dzieci, jeżeli nawet je ochrzcili. Oburzeni, zrozpaczeni i
rozgoryczeni, rozpowiadają, że religia nie ma sensu, że to tylko
ogłupienie ludzi. Twierdzą, że Kościół jest okropny, niesprawiedliwy
i nieludzki, bo odmawia im możliwości przystępowania do spowiedzi i Komunii św. oraz co najgorsze nie zezwala im nawet na pełnienie funkcji rodziców chrzestnych i świadków bierzmowania.
Biorąc pod uwagę spostrzeżenia ks. Janusza Mariańskiego
można wywnioskować, że religia spełnia nadal w życiu wielu osób
ważną rolę czynnika harmonizującego i integrującego osobowość, u
innych motywacja religijna zajmuje niską pozycję w hierarchii
uznawanych celów i wartości. Jeżeli jest uznawana w sposób zdecydowany, pełni ważną rolę w życiu jednostkowym i zbiorowym, w
procesie samorealizacji jednostki, w tworzeniu wartościowych programów życiowych oraz w prawidłowym rozwoju i funkcjonowaniu
osobowości63.
Z kolei w ujęciu ks. Władysława Majkowskiego religia stanowi jeden z najważniejszych i priorytetowych zarazem wymiarów
ludzkiego życia. Dla człowieka religijnego wiara nie jest czymś „dodanym” do jego innych wielorakich zainteresowań, ale jest elementem scalającym te zainteresowania i nadającym im głębszy sens. Z
religią wiążą się nie tylko pewne zwyczaje rodzinne i społeczne, ale
również wizja świata, sens życia,posiadania potomstwa, a nawet
pewne wizje ról męża i żony. Znaczne różnice w religijnych interpre63
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tacjach różnych wymiarów ludzkiego życia będą prowadziły do odmiennych zachowań, nieporozumień, problemów sumienia, a nawet
otwartych konfliktów64.
Doniosłą też rolę w życiu każdego człowieka odgrywają praktyki religijne bowiem dzięki praktykom religijnym zaznacza się w
sposób szczególny proces identyfikacji z Kościołem i narodem, rozwijają się więzi religijno – narodowe. Nie zawsze jednak uczestnictwo w praktykach religijnych oznacza wzrost życia religijnego, w
sensie pogłębienia wiary i moralności. Nawet jeżeli człowiek nie
ogarnia w sposób zgodny z nauczaniem Kościoła znaczenia praktyk
religijnych, to już samo uczestnictwo w rytuałach, choćby bierne, ma
swoją moc kierunkującą człowieka ku sprawom wykraczającym
poza zwykłą codzienność. Udział w praktykach religijnych prowokuje nie tylko pojedyncze emocje, ale utrwala również pewną stałą
postawę wobec sacrum.
Kończąc, należy stwierdzić, że w stosunku do małżeństw niesakramentalnych Kościół kieruje się dwoma zasadami ewangelicznymi. Z jednej strony zasadą miłości i miłosierdzia, ukazując drogę
powrotu do Boga, a z drugiej strony zasadą prawdy i wierności nauce
Chrystusowej. Kościół nie zgadza się dobra nazywać złem, a zła
dobrem. Realizując te zasady zawsze służy i pomaga wszystkim
rodzinom.
Streszczenie:
Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań własnych autorki
wśród osób rozwiedzionych, o zróżnicowanej sytuacji porozwodowej
(samotnych, po zawarciu nowego związku cywilnego i żyjących w konkubinacie). Dogłębnie porusza kwestię dylematów religijnych osób
rozwiedzionych. Ponadto artykuł jest próbą udzielenia odpowiedzi na
kilka pytań, a mianowicie: jaki był i jest stosunek do religii osób rozwiedzionych? jak często osoby rozwiedzione uczęszczają na mszę św.?
i przystępują do Komunii św.? czy osoby rozwiedzione przyjmują księdza z wizyta duszpasterską? czy mają prawo do zawierania powtórnych
związków małżeńskich? i jaka jest ich opinia dotycząca kwestii uczęsz64

W. Majkowski, Czynniki dezintegracji współczesnej rodziny polskiej,
Kraków 1997, s. 151.
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czania do Kościoła i przystępowania do Komunii św. wśród osób, które
zawarły powtórny związek małżeński?
Słowo kluczowe: Kościół katolicki, religia, wiara, praktyki religijne, rozwód, osoby rozwiedzione.
Summary:
Religious dilemmas of divorced persons
This Article presents the results of the author's own research
among divorced persons, about the varied situation after the divorce
(lonely persons, after the new relationship and living in a cohabitation). It deeply addresses the issue of religious dilemmas of divorced
persons. In addition, the Article is an attempt to answer a few questions: what was and is the attitude to religion of the divorced persons? How often do divorced persons go to church and join the Holy
Communion? Do the divorced persons receive a priest with a pastoral visit? Are they entitled to remarry? What is their opinion on going
to the Church and joining the Holy Communion by people who got
married again?
Keywords: The Catholic church, religion, religious practices,
divorce, divorced persons.
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Marcelina Puk

Sakrament bierzmowania – początek czy koniec życia
duchowego młodzieży?
Wstęp
Działanie Ducha Świętego można określić jako uświęcanie
dusz. Dokonuje się ono we wszystkich sakramentach świętych, a w
szczególny sposób w sakramencie bierzmowania. W Duchu Świętym
Bóg Trójjedyny otwiera się dla człowieka, a człowiek przez Jego
tchnienie otwiera się wobec zbawczego i uświęcającego samootwarcia się Boga1. Duch Święty jest niewątpliwie najbardziej tajemniczą,
a zarazem nieograniczoną osobą Trójcy Świętej, która dociera wszędzie, ale działa zawsze w ukryciu, objawiając się w symbolach. Duch
Święty jest zatem Osobą Boską, która swoim działaniem przenika do
głębi ludzkiej duszy, do samego serca wiernego i rozlewa w nim
ożywiające światło i łaskę. Za sprawą obecności Ducha Świętego
chrześcijanin staje się świątynią samego Boga: „Wy nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka” (Rz 8, 9). To zamieszkanie Trzeciej Osoby Boskiej uświęca całego człowieka, jego duszę i ciało oraz podnosi godność osoby ludzkiej2. Można powiedzieć, że Duch Święty jest Bogiem żywym, aktywnym, zawsze działającym, a Jego obecność w Kościele staje się
umocnieniem dla człowieka3.
Chrześcijanie po raz pierwszy zostają ubogaceni działaniem Ducha Świętego na chrzcie świętym. Natomiast sakramentem powodującym rozwój chrześcijańskiej wiary oraz przynoszącym pogłębienie łaski
chrzcielnej jest bierzmowanie. Udzielona moc Ducha Świętego daje siłę
do wytrwania w otrzymanej na chrzcie wierze, do jej szerzenia i obrony.
Co więcej, dary Ducha Świętego mają pobudzić w człowieku ochrzczo1

B. Wolański, Bierzmowanie w duszpasterstwie, Legnica 2010, s. 20.
J. Buczek, Duch Święty w życiu wewnętrznym człowieka w nauczaniu
środowym Jana Pawła II, Studia teologiczno-filozoficzne diecezji rzeszowskiej, 2000, t. 7, s. 9.
3
G. Maj, Duch Święty prowadzi ku zbawieniu, Studia Ełckie, 2014,
16/4, s. 556.
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nym poczucie współodpowiedzialności za Kościół i ludzkie sprawy,
które chrześcijanin powinien uświęcać i udoskonalać4.
1. Istota i znaczenie sakramentu bierzmowania
Sakrament bierzmowania jest jednym z siedmiu sakramentów
świętych. Według Katechizmu Kościoła Katolickiego należy on do
„sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność
powinna być zachowywana5. W literaturze można spotkać się również ze stwierdzeniem, że bierzmowanie wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Oznacza to, że
pomiędzy tymi sakramentami występuje ścisła więź. Przez chrzest i
bierzmowane następuje „przyporządkowanie do Eucharystii”.
Chrzest stanowi bramę wejściową do wszystkich sakramentów i
włącza w jedno Ciało Chrystusa, zaś bierzmowanie dane jest dla
budowania Ciała Chrystusa i dawania ewangelicznego świadectwa w
świecie6. Przyjęcie sakramentu bierzmowania stanowi dopełnienie
łaski chrztu. Ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem,
otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze
mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do
szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej7.
Początkowo chrzest i bierzmowanie stanowiły jeden sakrament. Stąd bierzmowanie było udzielane bądź to „w czasie chrztu”
bądź to jako zakończenie rytu chrztu8. Zjednoczenie obu sakramentów skutkowało tym, że przez długi czas bierzmowanie nie miało
indywidualnej nazwy. Odłączenie bierzmowania od chrztu miało na
celu umocnienie życia duchowego wiernych, wzmożenie przekonania chrześcijańskiego, naoczne ukazanie, że bierzmowany wkracza w
społeczność Kościoła, a więc i ukazanie związku z powszechnością
Kościoła oraz hierarchią9. Wyodrębnienie bierzmowania z chrztu
było także konsekwencją rozważań dotyczących tego, czy dar Ducha
4

B. Wolański, Bierzmowanie…, dz. cyt., s. 19.
KKK, nr 1285.
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Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum Caritatis, Kraków 2007, nr 17.
7
KKK, nr 1285.
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Cz. S. Bartnik, Sakramentologia społeczna, Lublin 2000, s. 164.
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Tamże.
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Świętego jest taki sam w obu sakramentach inicjacji10. Według Encyklopedii Katolickiej udzielanie Ducha Świętego w sakramencie
bierzmowania różni się od chrzcielnego przekazania Ducha jako
podstawowego daru mesjańskiego tym, że wydobywa ono z konsekracji chrzcielnej, jaka dokonała się w indywidualnym życiu człowieka charyzmatyczno-wspólnotową aktywność chrześcijanina w
wymiarze społecznym11. Bierzmowany staje się więc współtworzycielem Kościoła, współbudowniczym oraz współautorem chrześcijaństwa realizowanego na ziemi. Dopiero przy takim założeniu można mówić, że bierzmowanie daje Pełnię Ducha Eklezjalnego. Jest
ono pomnożeniem Ducha nie tyle „indywidualnego” ile raczej „społecznego”: Ducha służby drugiemu, danemu Kościołowi i odpowiedzialności za współczesność kościelną, za mistyczne Ciało Chrystusa12. Szczególna moc Ducha Świętego sprawia, że bierzmowanie jest
włączeniem się w potrójne posłannictwo Chrystusa oraz Kościoła:
kapłańskie, królewskie i prorockie13. Bierzmowany ma zatem przekazywać wiarę drogą świadectwa, uświęcając otoczenie, w którym
sam żyje.
Sakramenty mają na celu tworzenie Kościoła tzn. uwiecznianie, podtrzymywanie, propagowanie i wzrost Kościoła14. Taki cel ma
również bierzmowanie, jako sakrament dopełniający łaskę chrztu.
Wierni tworzą w Kościele odrębny stan – laikat i mają w nim swoje
własne posłannictwo w ramach życia rodzinnego i społecznego, właściwego ludziom świeckim. Razem z hierarchią powołani są do
sprawowania liturgii i działalności apostolskiej, mającej na celu
uświęcenie świata i budowanie Mistycznego Ciała Chrystusa15.
Wszyscy bierzmowani są uczniami Chrystusa, którzy mają słowem i
10

M. Blaza, Jak wierzysz? Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w dialogu katolicko-prawosławnym, Kraków 2005, s. 165.
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czynem pokazywać do kogo przynależą, komu zawierzyli i czyją
prawdę głoszą. Co więcej powinni być strażnikami, wypełniającymi
należycie swoje obowiązki i odpowiadającymi za losy Kościoła.
Tradycja Kościoła naucza, że Duch Święty dany w chrzcie, a
następnie w bierzmowaniu przemienia człowieka, czyni nowym
stworzeniem w Chrystusie i włącza do ludu kapłańskiego, czyli Kościoła, aby mógł składać doskonały kult Bogu Ojcu. Sakramenty te
wyciskają niezatarty znak, charakter, upodobniają do Chrystusa Kapłana, Proroka i Króla16. Podczas bierzmowania chrześcijanin otrzymuję pieczęć Ducha Świętego, która towarzyszy mu do końca życia.
Zostaje on na zawsze naznaczony na sługę Chrystusa.
Istotę sakramentu bierzmowania wielokrotnie podkreślał sługa
Boży - Jan Paweł II, który 30 września 1998 roku podczas audiencji
generalnej zaznaczył, że aby zrozumieć całe bogactwo łaski zawarte
w sakramencie bierzmowania trzeba uchwycić jego sens w świetle
historii zbawienia. Bowiem sakrament bierzmowania przyłącza
chrześcijanina do namaszczenia Chrystusa, którego Bóg namaścił
Duchem Świętym. Namaszczenie to zawarte jest w samym słowie
chrześcijanin, pochodzącym od imienia Chrystus, będącego greckim
tłumaczeniem hebrajskiego pojęcia mesjasz, które znaczy namaszczony. Chrystus jest Mesjaszem, Bożym Pomazańcem17. Podczas
bierzmowania chrześcijanin otrzymuje pieczęć Ducha, która umacnia
go oraz zobowiązuje do wyznawania i bronienia wiary. Duch Święty
umożliwia realizację synostwa Bożego i czyni człowieka w pełni
dzieckiem Boga. To On wzbudził w Maryi człowieczeństwo Jezusa,
on Go namaścił i uświęcił na mesjańską działalność, a przez zmartwychwstanie i wywyższenie Jezusa w chwale dokończył dzieła
przemiany jego człowieczeństwa w człowieczeństwo Syna Boga.
Podczas życia Jezusa na ziemi Duch Święty miał w Nim swoją świątynie, zaś po uwielbieniu Chrystusa ma On swoją świątynie w każdym bierzmowanym i w całym Kościele18.
16

Tamże, s. 346.
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1998.html (02.04.2016).
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2. Bierzmowanie darem i zadaniem
Poruszając kwestie związane z bierzmowaniem wiele osób zadaje sobie pytanie czy jest to początek życia duchowego młodzieży,
a może już jego koniec? Czy rzeczywiście jest to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, a może sakrament niewykorzystanych szans?
Nasuwające się pytania sprawiają, że warto nad tym tematem się
zastanowić bliżej.
Od kilku lat można zauważyć pewne smutne zjawisko – po
sakramencie bierzmowania chrześcijaństwo młodych się kończy.
Przestają chodzić do kościoła, nie poszukują wspólnot, w których
mogliby pogłębiać swoją wiarę, przestają przyjmować sakramenty.
Być może właśnie w braku budzenia i wzmacniania świadomości
bierzmowania należy widzieć przyczyny spadku powołań do kapłaństwa i życia zakonnego oraz kwestionowania przez niektóre osoby
sakramentu małżeństwa jako fundamentu życia rodzinnego. A przecież bierzmowanie niekoniecznie musi być „pożegnaniem z Kościołem”. Może stać się piękną przygodą z Bogiem i wezwaniem do
ewangelizacji.
Co zatem zrobić inaczej, jak zachęcić młodzież do uczestnictwa w życiu Kościoła po przyjęciu bierzmowania? W tej kwestii
warto wziąć pod uwagę zdanie samej młodzieży. Badania przeprowadzone w 2016 roku pośród młodzieży różnych szkół gimnazjalnych w Stalowej Woli dostarczyły bogatego materiału do analizy
tego problemu.
Tabela 1. Zjednoczenie z Chrystusem w sakramencie bierzmowania.
Czy uważasz, że przystąpienie
do sakramentu bierzmowania
może zaowocować ściślejszym
zjednoczeniem z Chrystusem?
tak
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Dziewczęta

Chłopcy

Razem

N

%

N

%

N

%

41

78,8

35

72,9

76

76,0

nie

3

5,8

2

4,2

5

5,0

trudno powiedzieć

8

15,4

11

22,9

19

19,0

Ogółem
Źródło: badanie własne

52

100,0

48

100,0

100

100,0

Zarówno badane dziewczęta, jak i chłopcy zgodnie stwierdzili,
że przystąpienie do sakramentu bierzmowania może zaowocować
ściślejszym zjednoczeniem z Chrystusem. Takiej odpowiedzi udzieliło ponad 3/4 badanych osób. Na brak ściślejszego zjednoczenia z
Chrystusem wskazało 5 respondentów. Blisko co 5 osoba nie potrafiła jednoznacznie określić swojego stanowiska i wybrała odpowiedź
„trudno powiedzieć”.
Udzielone odpowiedzi obrazują, że większość młodzieży
przygotowującej się do liturgii bierzmowania wierzy, iż po przyjęciu
sakramentu jeszcze bardziej zjednoczy się z Jezusem Chrystusem i
pogłębi swoją więź z Nim.
Tabela 2. Wpływ bierzmowania na codzienne życie młodych.
W jakim stopniu sakrament
bierzmowania może wpłynąć
na Twoje
myślenie i postępowanie?
bardzo dużym

Dziewczęta

Chłopcy

Razem

N

%

N

%

N

%

8

15,4

11

22,9

19

19,0

znaczącym

29

55,8

28

58,3

57

57,0

niewielkim

12

23,1

6

12,5

18

18,0

minimalnym

0

0,0

2

4,2

2

2,0

żadnym

3

5,8

1

2,1

4

4,0

innym

0

0,0

0

0,0

0

0,0

52

100,0

48

100,0

100

100,0

Ogółem
Źródło: badanie własne

Ponad połowa badanej młodzieży (57,0%) uznała, że sakrament bierzmowania w znaczącym stopniu może wpłynąć na ich myślenie i postępowanie. Zdecydowanie mniej osób stwierdziło, że
wpływ sakramentu na życie bierzmowanych jest bardzo duży
(19,0%) oraz minimalny (18,0%), przy czym na pierwszą odpowiedź
częściej wskazywali chłopcy, zaś na drugą dziewczęta. Z pośród
wszystkich badanych, dwie osoby uznały, że bierzmowanie w minimalnym stopniu wpłynie na ich dalsze życie, zaś cztery stwierdziły,
iż ich myślenie i postępowanie w ogóle się nie zmieni.
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Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że duża grupa badanej
młodzieży pokłada głębokie nadzieje w tym, że bierzmowanie jako
sakrament dojrzałości chrześcijańskiej ulepszy ich dotychczasowe
życie, a za sprawą darów Ducha Świętego zmieni się ich myślenie i
postępowanie.
Tabela 3. Zaangażowanie młodzieży we wspólnotę Kościoła.
Czy uważasz, że po przyjęciu
bierzmowania powinno zmienić
się Twoje zaangażowanie w
życie wspólnoty parafialnej?

Dziewczęta

Chłopcy

Razem

N

%

N

%

N

%

tak

22

42,3

27

56,3

49

49,0

nie

13

25,0

7

18,8

20

20,0

trudno powiedzieć

18

32,7

13

25,0

31

31,0

Ogółem
Źródło: badanie własne

52

100,0

48

100,0

100

100,0

Blisko połowa respondentów (49,0%) zadeklarowała, że po
przyjęciu bierzmowania ich zaangażowanie w życie parafii powinno
się zmienić. Co 5 badana osoba uznała, że bierzmowanie nie jest
powodem do jakichkolwiek zmian, zaś 31% respondentów nie potrafiło jednoznacznie określić swojego stanowiska i wskazało na odpowiedź „trudno powiedzieć”.
Uzyskane wyniki pokazują, że zdanie młodzieży jest podzielone. Połowa badanych uważa, że przyjęcie bierzmowania obliguje
do większego uczestnictwa w życiu parafii, natomiast pozostali
twierdzą, że przystąpienie do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej
nie powinno zmienić ich zaangażowania w działalność wspólnoty
parafialnej lub w ogóle nie mają na ten temat zdania.
Przyjmując sakrament bierzmowania młodzi ludzie zostają
napełnieni Duchem Świętym, który od tej pory już zawsze im towarzyszy, a na duszy wyciska niezatarte znamię. Większość badanej
młodzieży dostrzega owe naznaczenie i zdaje sobie sprawę, że po
przyjęciu bierzmowania jeszcze bardziej musi starać się świadczyć
swoim życiem o Chrystusie.
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3. Ku dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej
Sakrament bierzmowania jest szczególnym zobowiązaniem
młodzieży do dawania świadectwa chrześcijańskich zasad postępowania, przekonań i wartości. Bierzmowani słowami: „Pragniemy aby
Duch Święty którego otrzymamy umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad” uroczyście deklarują gotowość do wypełnienia tego zadania. Aby młodzi ludzie w
świadomy i odpowiedzialny sposób potrafili podczas liturgii bierzmowania złożyć przywołaną deklarację potrzebują wielomiesięcznego przygotowania.
Tabela 4. O nowy model przygotowania.
Dziewczęta i chłopcy
Jakie Twoim zdaniem
działania powinni podejmować duszpasterze, aby
lepiej przygotować młodzież do bierzmowania?
N

%

N

%

N

%

Suma
odpopowiedzi
N

31

31,0

6

6,0

23

23,0

60

14

14,0

22

22,0

12

12,0

48

27

27,0

35

35,0

14

14,0

76

20

20,0

25

25,0

16

16,0

61

7

7,0

11

11,0

35

35,0

53

inne

1

1,0

1

1,0

0

0,0

2

Ogółem

100

100,0

100

100,0

100

100,0

300

organizować wyjazdy
na rekolekcje zamknięte
pogłębiać współpracę
z rodzicami
przekazywać niezbędną
wiedzę na temat sakramentu
wprowadzać nowe formy
przygotowań
angażować młodzież w
życie parafii

Stopień ważności
I

II

III

Źródło: badanie własne

Zestawione odpowiedzi obrazują, że jest wiele działań, które
mogą podejmować duszpasterze, aby jeszcze lepiej przygotować
młodzież do bierzmowania. Najczęściej badane osoby postulowały,
że należy przekazywać niezbędną wiedzę na temat sakramentu
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(N=76), czyli wiadomości konieczne do zrozumienia sensu i istoty
bierzmowania. Pozostałe odpowiedzi, na które wskazywali respondenci dotyczyły wprowadzania nowych form przygotowań (N=61),
organizowania wyjazdów na rekolekcje (N=60), angażowania młodzieży w życie parafii (N=53) oraz pogłębiania współpracy z rodzicami (N=48). Podejście badanych świadczy o potrzebie wszechstronnego, prowadzonego w interesujący sposób przygotowania.
W oparciu o sugestie i propozycje młodzieży należy sformułować nasuwające się postulaty względem duszpasterzy. Przede
wszystkim warto, aby opracowali własny program przygotowawczy i
konsekwentnie go realizowali. Powinien on obejmować przygotowanie pośrednie, które trwa około trzy lata oraz przygotowanie bezpośrednie prowadzone w ostatnim roku katechezy, które stanowi podsumowanie wielomiesięcznej pracy formacyjnej podejmowanej z
kandydatami do bierzmowania. Zachęca się, aby duszpasterze skupili
się na przekazaniu młodzieży najważniejszych wiadomości dotyczących istoty i roli bierzmowania w ich życiu. Przewodnim zadaniem
księży i katechetów powinno być doprowadzenie kandydatów do
zrozumienia sensu sakramentu, który niedługo mają przyjąć. Warto
więc nie ograniczać się tylko do zadawania uczniom kolejnych partii
materiału zawartego w katechizmie, ale zachęcić ich do dyskusji,
wyrażania własnych opinii, zadawania pytań, poddawania pod rozwagę sytuacji problemowych, które skłoniłyby młodzież do myślenia
i głębszego zastanowienia.
Kolejnym elementem, na który warto zwrócić uwagę jest forma prowadzonych spotkań. Najbardziej korzystne wydaje się być
prowadzenie katechezy w mniejszych grupach, liczących 20-30
osób. W dużych parafiach zaleca się, aby formacją katechetyczną
kierowało kilku księży. Posługa formacyjna w grupach pozwoli
duszpasterzom lepiej poznać kandydatów. Wskazane jest, aby spotkania nie były prowadzone schematycznie, warto je urozmaicać i
dobierać odpowiednią formę do poszczególnych tematów katechezy.
Aby lepiej zintegrować kandydatów należy organizować pracę w
zespołach, gdzie młodzi będą mogli wymieniać własne poglądy i
wspólnie poszukiwać rozwiązań danych problemów. Dobrym sposobem na integrację są także wspólne wyjazdy. Warto, aby kandydaci
częściej wyjeżdżali na dni skupienia, pielgrzymki czy rekolekcje.
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Kolejnym pomysłem jest wprowadzenie cyklicznych spotkań z ciekawymi osobami. Duszpasterze mogą zaprosić przedstawicieli różnych stowarzyszeń, wspólnot i ruchów apostolskich, którzy przybliżą
młodzieży ich działania i zachęcą do włączenia się w tego typu inicjatywy. Spotkania młodzieży urozmaicą również pokazy filmów
dopasowanych do aktualnej tematyki prowadzonej katechezy.
Następny element, o który duszpasterze powinni się zatroszczyć to udział kandydatów w nabożeństwach. Warto zainicjować
wspólne prowadzenie nabożeństw wielkopostnych: drogi krzyżowej,
gorzkich żali, nabożeństw majowych ku czci Matki Bożej i z prośbą
o jej wstawiennictwo, nabożeństw różańcowych oraz adwentowych –
rorat. Ciekawą inicjatywą jest także włączenie kandydatów w aktualne wydarzenia, uroczystości i święta obchodzone w Kościele. Na
przykład z okazji święta zmarłych warto zabrać młodzież na cmentarz, aby wspólnie pomodlić się za biskich, którzy odeszli. W związku ze świętami Bożego Narodzenia młodzi mogą przygotować jasełka, na które zaproszeni zostaną rodzice i cała wspólnota parafialna,
zaś z okazji dni papieskich kandydaci wraz ze swoim katechetą mogą
zorganizować wystawę upamiętniającą życie i działalność Jana Pawła II. Młodzież przygotowująca się do bierzmowania powinna również zostać zaangażowana w służbę liturgiczną. Wskazane jest, aby
chłopcy byli ministrantami i lektorami, natomiast dziewczęta mogą
przynależeć do scholi. Ważną kwestią jest także otwarcie młodych
na potrzeby drugiego człowieka. W tym zadaniu doskonale sprawdzi
się idea wolontariatu czyli bezinteresownej pomocy osobom w potrzebie. Najlepiej, aby kandydaci działali na rzecz mieszkańców własnej parafii, w ten sposób jeszcze bardziej utożsamią się z wspólnotą.
Przykładem akcji charytatywnej może być przygotowanie i roznoszenie paczek świątecznych dla biednych i chorych w parafii. Istotne
jest, aby duszpasterze wyszli z inicjatywą, a młodzież zapewne z
chęcią zaangażuje się w podejmowane działania.
Bardzo ważnym zadaniem jest również współpraca księży i katechetów z rodzicami. Warto na początku zorganizować spotkanie z rodzicami i przedstawić im program przygotowania do bierzmowania, a
także uświadomić im rolę i obowiązki, które na nich spoczywają. Rodzice muszą wiedzieć czego duszpasterze od nich oczekują i jak powinno wyglądać ich zaangażowanie. Księża i katecheci powinni dążyć do
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jak najlepszego kontaktu z rodzicami, gdyż tylko zgoda i wspólne działanie może przynieść zamierzone rezultaty. Na rodzicach spoczywa
największa odpowiedzialność, ponieważ to oni odpowiadają za wychowanie swoich dzieci i kształtowanie ich osobowości.
Tabela 5. Ku przyszłości nowych zadań.
Dziewczęta i chłopcy
Jakie Twoim zdaniem działania powinni podejmować
rodzice, aby lepiej przygotować młodzież do bierzmowania?

I

II

III

N

%

N

%

N

%

N

70

70,0

5

5,0

15

15,0

90

10

10,0

16

16,0

3

3,0

29

9

9,0

24

24,0

15

15,0

48

6

6,0

29

29,0

24

24,0

59

5

5,0

26

26,0

43

43,0

74

0
100

0,0
100,0

0
100

0,0
100,0

0
100

0,0
100,0

0
300

dawać przykład świadectwem własnego życia
razem z kandydatami
uczestniczyć w spotkaniach
formacyjnych
współpracować z katechetami i księżmi
zwiększyć troskę i wsparcie
duchowe
zachęcać młodzież do aktywnego uczestnictwa w
życiu Kościoła
inne
Ogółem

Suma
odpopowiedzi

Stopień ważności

Źródło: badanie własne

Powyższe zestawienie pokazuje, że zdaniem respondentów rodzice muszą podejmować wszystkie zaproponowane działania, aby
lepiej przygotować młodzież do przyjęcia bierzmowania. Jednakże
badani najczęściej wskazywali (N=90), że matka i ojciec powinni
dawać przykład świadectwem własnego życia. Według respondentów istotne jest także zachęcanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła (N=74) i okazywanie im troski duchowej
(N=59). Rodzice muszą również nawiązać współpracę z katechetami
i księżmi (N=48), a niekiedy nawet razem z kandydatami uczestni-
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czyć w spotkaniach formacyjnych (N=29). Przybliżone stanowisko
badanej młodzieży wyraźnie pokazuje, na które elementy rodzice
powinni zwrócić uwagę, aby jak najlepiej przygotować swoje dzieci
do bierzmowania.
Oczekiwania i sugestie wskazane przez respondentów obligują
do sformułowania nasuwających się postulatów w kierunku rodziców.
W głównej mierze należy skupić się na postawie chrześcijańskiej, którą
reprezentują sami rodzice. Przedstawione opinie kandydatów pokazują,
jak bardzo ważny jest dla nich przykład życia matki i ojca. Konieczne
jest zatem, aby rodzice regularnie uczestniczyli w mszach świętych,
przyjmowali sakramenty, angażowali się w życie parafii i świadczyli
swoim zachowaniem o przynależności do Jezusa Chrystusa. Młodzi
ludzie często powielają i wzorują się na działaniach rodziców, dlatego
warto, aby były one zgodne z zasadami i przekonaniami ludzi wierzących. Należy także zauważyć, że w czasie przygotowań do bierzmowania matka i ojciec powinni zachęcać swoje dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła, a tym samym wspierać ich, okazywać im
troskę i zrozumienie oraz wyjaśniać kwestie, które są dla nich nowe i
niezrozumiałe. Rodzice muszą stać się przyjaciółmi swoich dzieci, mieć
dla nich czas i z nimi rozmawiać. Niezwykle istotne jest zaangażowanie
obydwojga rodziców, zarówno matki, jak i ojca. Przygotowanie do
bierzmowania powinno stać się wydarzeniem rodzinnym, w które włączeni są wszyscy członkowie, a w domu panuje podniosła i religijna
atmosfera.
Kolejną ważną kwestią jest współpraca rodziców z katechetami i księżmi. Koniecznym jest, aby rodzice wiedzieli kto przygotowuje ich dziecko do bierzmowania, z kim mogą na temat sakramentu
porozmawiać i jakie wymagania musi spełnić kandydat, a także jego
najbliżsi, aby przyjąć bierzmowanie. Pomimo, że badani niechętnie
wskazywali, że chcieliby, aby w spotkaniach formacyjnych uczestniczyli ich rodzice, warto aby w niektórych, zaproponowanych przez
duszpasterzy towarzyszyli oni swoim dzieciom. Kandydatów z pewnością ubogaci także rodzinne uczestnictwo w niedzielnych mszach
świętych oraz pozostałych nabożeństwach. Inną ciekawą inicjatywą
jest udział rodziców w konferencjach przeprowadzanych podczas
rekolekcji adwentowych i wielkopostnych, jak również uczestnictwo
w parafialnych rekolekcjach rodzinnych. Dobrą formą integrowania
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kandydatów i podmiotów odpowiadających za ich formację, czyli
duszpasterzy i rodziców są wspólne wyjazdy oraz pielgrzymki do
ośrodków religijnych, np. do sanktuariów maryjnych.
Wskazane jest, aby rodzice zadbali o jak najlepsze relacje z
dziećmi, ale to nie zmienia faktu, że muszą również od nich wymagać.
Powinni czuwać nad duchową formacją młodych i zachęcać ich do
podejmowania nowych wyzwań, np. do zaangażowania się w wolontariat lub przynależności do grup religijnych. Ani matka, ani ojciec nie
powinni przeoczyć tego błogosławionego czasu, w którym są potrzebni swoim dzieciom, ponieważ poprzez pogłębienie wiary swojego
syna czy córki ożywiają i doskonalą także swoją. Aby zmobilizować
rodziców do właściwego zaangażowanie się w przygotowanie do
bierzmowania ich dzieci należy przytoczyć słowa papieża Franciszka:
„Wszystkim nam zależy, aby dzieci zostały ochrzczone. I dobrze, że
tak jest. Ale być może nie dbamy już tak bardzo, by otrzymały bierzmowanie. Chcecie, by wasze dzieci pozostały w połowie drogi, by nie
otrzymały Ducha Świętego? (…)”19. Warto, aby na zadane pytanie
odpowiedzieli sobie wszyscy rodzice, których dzieci aktualnie przygotowują się do przyjęcia sakramentu Ducha Świętego.
Tabela 6. Droga Kościoła wiodąca ku oczekiwaniom młodzieży.
Dziewczęta i chłopcy
Jakie Twoim zdaniem działania powinien podejmować
Kościół, aby zaangażować
młodzież w
życie parafii?

zapewnić udział w rekolekcjach młodzieżowych
zadbać o przynależność młodzieży do grup i wspólnot
parafialnych
zachęcać młodzież do udziału
w akcjach parafialnych
19

Stopień ważności
I

II

III

Suma
odpopowiedzi
Liczba

N

%

N

%

N

%

37

37,0

8

8,0

18

18,0

63

24

24,0

21

21,0

4

4,0

49

19

19,0

37

37,0

12

12,0

68

http://papiez.wiara.pl/doc/1867486.Papiez-o-bierzmowaniu-upadloscii-lichwie, (28.03.2017).
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zachęcać młodzież do czynnego udziału w liturgii
promować wartości chrześcijańskie
inne
Ogółem

12

12,0

22

22,0

29

29,0

63

7

7,0

12

12,0

37

37,0

56

1

1,0

0

0,0

0

0,0

1

100

100,0

100

100,0 100 100,0

300

Źródło: badanie własne

Według większości badanych, aby zatrzymać młodzież bierzmowaną we wspólnocie religijnej Kościół powinien przede wszystkim zachęcić ją do udziału w akcjach parafialnych (N=68), zorganizować rozwijające duchowo wydarzenia np. rekolekcje młodzieżowe
(N=63) oraz zachęcić młodych do czynnego udziału w liturgii
(N=63). Zdaniem respondentów warto, aby Kościół promował także
wartości chrześcijańskie (N=56) i zadbał o przynależność bierzmowanych do grup i wspólnot parafialnych (N=49). Odpowiedzi badanych pokazują, że młodzież chce się zaangażować w życie wspólnoty i być blisko Kościoła, ale potrzebuje inicjatora, który by ją do tego
zachęcił i pokazał możliwe drogi działania.
Propozycje wskazane przez badaną młodzież stanowią cenne
wskazówki zarówno dla wspólnoty parafialnej jak i całego Kościoła,
gdyż określają działania, które należy podjąć, żeby przekonać młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu parafii. Przede wszystkim
należy postarać się, aby młodzi ludzie nie zrezygnowali z inicjatyw
podjętych w trakcie przygotowań do bierzmowania, tylko jeszcze
aktywniej się w nie włączyli. Kościół powinien zapewnić młodzieży
możliwość zaangażowania się w różne akcje parafialne, np. zbiórkę
żywności dla biednych i potrzebujących rodzin, czy pomoc młodszym kolegom w nauce. Warto zaznaczyć, że dzisiejsza młodzież nie
zawsze jest doceniana w domu, dlatego często poprzez działanie na
rzecz drugiego człowieka czuje się potrzebna, dowartościowana i
spełniona.
Co więcej, trzeba zachęcić bierzmowanych do przynależności
do grup i wspólnot parafialnych, np. grupy modlitewnej Ojca Pio,
katolickiego stowarzyszenia młodzieży czy organizacji Caritas. Ciekawą inicjatywą będzie również założenie róży różańcowej, której
członkami zostaną aktualni bierzmowani. Wskazane jest, aby mło-
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dzież bierzmowana zasiliła także szeregi służby liturgicznej i scholi
parafialnej. Sposobem na zaangażowanie młodych wiernych w życie
parafii będzie również organizowanie dla nich wyjazdów, pielgrzymek, rekolekcji czy dni skupienia. Kiedy to młodzież będzie mogła
wspólnie spędzić czas, pomodlić się i podyskutować na nurtujące ją
tematy. Bardzo dobrym pomysłem może okazać się także założenie
parafialnego klubu dla młodych chrześcijan. W miejscu tym każdego
dnia gromadzić się będzie mogła młodzież, aby wspólnie odrabiać
prace domowe, aktywnie spędzać czas i rozwijać swoje zdolności.
Parafia powinna stawać się nie tylko centrum życia religijnego, ale
także kulturalnego i sportowego. Następną formą utrzymania ciągłego kontaktu z bierzmowanymi jest prowadzenie katechez przygotowujących do sakramentu małżeństwa, czyli sakramentu, który spora
część młodzieży przyjmie w najbliżej kolejności. Przygotowanie
dalsze do małżeństwa rozpoczyna się już w środowisku rodzinnym,
ale kontynuowane powinno być w parafii, gdzie życie rodzinne zostanie ukazane jako powołanie i zadanie dojrzałego chrześcijanina.
Współczesny Kościół potrzebuje młodzieży, a młodzież potrzebuje
Kościoła. Ważne jest zatem, aby powstawały liczne inicjatywy, które
będą łączyć te dwa podmioty.
W niniejszym artykule sformułowane zostały postulaty w kierunku duszpasterzy, rodziny, wspólnoty parafialnej i kościelnej, ale
nie zwrócono się jeszcze w stronę samych bierzmowanych. Warto
więc również i ich, albo nawet przede wszystkim ich zachęcić do
pracy nad sobą i swoim rozwojem duchowym. Po przyjęciu sakramentu bierzmowania Duch Święty już zawsze towarzyszy młodym
chrześcijanom. Działa w ich sercu, napełnia je siłą i odwagą do walki, podnosi ich i uzdrawia rany. Ważne jest, aby młodzież to działanie dostrzegła i odpowiednio wykorzystała, czyniąc dobro na rzecz
drugiego człowieka, wspólnoty parafialnej i całego Kościoła. Nie ma
wątpliwości, że to młodzież jest przyszłością Kościoła, dlatego ich
życiu zawsze powinny towarzyszyć słowa papieża Jana Pawła II
„Wymagajcie od siebie, chociażby inni od Was nie wymagali”.
Bierzmowanie jest nie tylko darem, ale także bardzo odpowiedzialnym zadaniem. Wymaga pełnego zaangażowania samego kandydata, jego rodziców oraz duszpasterzy prowadzących katechezę.
Wymienione podmioty muszą ze sobą współpracować i wymieniać
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się spostrzeżeniami. Najważniejsze jednak, by wszyscy pozwolili się
prowadzić Duchowi Świętemu, z wyobraźnią i kreatywnością wypełniając swoje zadania. Gdy tak będą czynić, uroczystość nie przeminie bez śladu. Poruszy młodych ludzi, którzy staną się zdolni żyć
inaczej niż dotychczas, którzy odtąd będą bardziej dojrzali, odważni,
odpowiedzialni i świadomi swego posłannictwa.
Podsumowanie
Zaprezentowane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że dla
wielu młodych ludzi bierzmowanie jest przeżyciem duchowym, które umacnia wiarę i jeszcze ściślej jednoczy z Kościołem. Jednakże
pośród badanych znalazły się również osoby, dla których sakrament
dojrzałości chrześcijańskiej jest wyłącznie obowiązkiem, którzy
należy wypełnić. Przedstawione opinie i oczekiwania młodzieży
pozwalają wyłonić nasuwające się wnioski. Warto, aby księża i
duszpasterze skupili się na zrozumieniu istoty bierzmowania przez
młodzież, a nie na szczegółowym sprawdzaniu treści zawartych w
katechizmie. Co więcej, należy wprowadzić nowe formy przygotowań i zachęcić kandydatów do czynnego i aktywnego udziału w
spotkaniach. Jeżeli prowadzona katecheza będzie dla uczniów atrakcyjna, to na pewno z chęcią i radością będą w niej uczestniczyć. Z
kolei rodzice muszą przede wszystkim dawać swoim dzieciom przykład świadectwem własnego życia. Nic tak bardzo nie zmobilizuje
młodzieży, jak widok matki czy ojca praktykującego wiarę. Bardzo
ważne jest również, aby rodzice poświęcali dzieciom swój czas,
rozmawiali z nimi, okazywali im troskę i zrozumienie, a zarazem
wymagali i motywowali do pogłębiania wiary. Kościół natomiast
powinien zadbać, aby po przyjęciu sakramentu, bierzmowani nadal
angażowali się w życie parafii. W związku z tym należy przedstawić
młodzieży jak najwięcej inicjatyw, w które mogłaby się włączyć.
Młodzi ludzie są nadzieją Kościoła i przyszłością narodu, dlatego ich
obecność we wspólnocie jest tak bardzo potrzebna. Istotne jest, aby
otworzyli swoje serce na działanie Ducha Świętego i umocnieni Jego
darami z dumą i godnością świadczyli swoim życiem o przynależności do Jezusa Chrystusa. Oczekiwania Kościoła względem młodzieży
doskonale obrazują słowa Jana Pawła II: „Nie czas wstydzić się
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Ewangelii, ale czas głosić ją na dachach”. To właśnie bierzmowanie
obliguje młodych do wyznawania, szerzenia i bronienia wiary.
Streszczenie:
Sakrament bierzmowania jest jednym z siedmiu sakramentów
świętych, które chrześcijanin przyjmuje w swoim życiu. Głównym
jego celem jest wylanie darów Ducha Świętego oraz pogłębienie
więzi z Kościołem i umocnienie łaski chrzcielnej. Po przyjęciu sakramentu bierzmowania Duch Święty już zawsze towarzyszy młodym chrześcijanom. Działa w ich sercu, napełnia je siłą i odwagą do
walki, podnosi ich i uzdrawia rany. Ważne jest, aby młodzież to
działanie dostrzegła i odpowiednio wykorzystała, czyniąc dobro na
rzecz drugiego człowieka, wspólnoty parafialnej i całego Kościoła.
Współczesna młodzież dostrzega istotę sakramentu bierzmowania, ale nie zawsze potrafi odpowiednio wykorzystać otrzymane
Dary Ducha Świętego i otworzyć się na potrzeby i oczekiwania Kościoła. Właściwa formacja młodzieży jest wyzwaniem dla rodziców,
wychowawców i duszpasterzy. W młodych ludziach drzemią niewyczerpane pokłady energii i zapału. Muszą oni być odważni i śmiało
podejmować nowe wyzwania, swoim działaniem dawać szczęście
innym, sprawiać, że świat będzie lepszy i na każdym kroku świadczyć życiem o Chrystusie. Wystarczy zacząć od najdrobniejszych
czynów i stopniowo budować swoją siłę i wartość. Obowiązkiem
młodych chrześcijan jest dążenie do jedności i zgody, ale trzeba to
zadanie realizować wspólnie i w tym samym kierunku.
Słowa kluczowe: bierzmowanie, młodzież, sakrament, wiara,
życie duchowe
Summary:
The Sacrament of Confirmation - the beginning or end of the
spiritual life of young people?
The Sacrament of Confirmation is one of the seven sacraments
that the Christian accepts in his life. Its main purpose is to pour out
the gifts of the Holy Spirit and deepen ties with the Church and
strengthen baptismal grace. After accepting the sacrament of
Confirmation, the Holy Spirit is always accompanying young
Christians. He works in their hearts, fills them with strength and
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courage to fight, raises them and heals wounds. It is important for the
youth to see this action and make good use of it, doing good for the
benefit of others, the parish community and the whole Church.
Contemporary youth recognize the essence of Confirmation, but
they are not always able to properly use the received Gifts of the Holy
Spirit and open themselves to the needs and expectations of the Church.
Proper formation of young people is a challenge for parents, educators
and pastors. Young people have inexhaustible layers of energy and enthusiasm. They must be courageous and boldly take up new challenges,
give others happiness to their actions, make the world a better place and
witness with Christ's life at every step. Just start with the smallest deeds
and gradually build your strength and value. It is the duty of young
Christians to strive for unity and harmony, but this task must be carried
out jointly and in the same direction.
Keywords: confirmation, youth, sacrament, faith, spiritual life
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Marta Pietrycha

Rodzeństwo - autorytetem młodego człowieka
Wstęp
W obecnym czasie mówimy o destabilizacji życia, o kryzysie
autorytetów1. Coraz częściej dzieci pozbawione są autorytetów rodzica, dziadków, nauczycieli. Wpływ na nie mają jedynie grupy rówieśnicze, media. Dzieci budują swoją tożsamości według przyjętego wzoru, który uwielbiają.
Do grup rówieśniczych wpisuje się również starsze rodzeństwo. To ono zdaniem wielu naukowców jest dla młodszego rodzeństwa przewodnikiem i drogowskazem2. Ich relacje są bazą w budowaniu innych relacji międzyludzkich, sprzyjają tworzeniu więzi
przyjaźni, są szkołą życia. Czym zatem jest autorytet? Jakie zadania
przypisuje się rodzeństwu?
1. Wyjaśnienie terminologiczne
Autorytet pochodzi od łacińskiego słowa auctoritas. W literaturze jest ono różnie interpretowane. Ogólnie przypisuje się go konkretnej osobie o pewnych charakterystycznych właściwościach, bądź
grupie społecznej czy też instytucji. Autorytet wiąże się z uznaniem,
przywództwem, prestiżem, charyzmą 3. Zdaniem Z. Remiszewskiej
autorytet jest „wyrazem szacunku, wysokiej oceny, szczególnego
uznania przyznanego przez otoczenie społeczne jakiejś osobie lub
grupie osób”4. Gdy osoba jest naszym autorytetem, „wyrażamy chęć
naśladowania tej osoby, wzorowania się na jej zachowaniu, a także
podążamy wytyczoną przez nią drogą”5. Autorytet związany jest
1

M. J. Szymański, Edukacyjne problemy współczesności, KrakówWarszawa, 2014, s. 82.
2
K. Dziurzyński, Autorytety studentów kierunku pedagogiki, [w:] D.
Łażewska, Autorytet w edukacji i wychowaniu, Józefów 2013, s.163
3
Z. Remiszewska, Refleksje o poszukiwaniu autorytetu w wychowaniu,
„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika”, 2016, nr 12
s.53 - 54.
4
Tamże, s. 54.
5
Tamże.

ściśle z czasem i miejscem, zmianom ulega również społeczne kryteria, na podstawie których według M. J. Szymańskiego kreowane i
wyodrębniane są autorytety6. A co ważne, nie jest on dany na zawsze. Z czasem traci na sile, zostaje odrzucony.
Na przestrzeni dziejów termin autorytet uległ przekształceniu.
W starożytności autorytetem darzono człowieka, który na polu bitwy
stawiał czoła wrogowi. Był bohaterem pod względem sprawności
fizycznej. W Atenach z kolei autorytetem był człowiek mądry, o
wysokich horyzontach. W średniowieczu autorytetem był człowiek
religijny oraz pobożny. Współcześnie mamy do czynienia ze zmiennością i wielowymiarowością świata społecznego. Stąd też, ciężej
jest nam mówić o jednym, konkretnym autorytecie. Autorytet to
„czynnik stabilizujący więzi społeczne”7, przybiera on wydźwięk
pozytywny. Z kolei jego brak grozi rozpadem społeczności, anarchią.
Zdaniem M. J. Szymańskiego w obecnym czasie mówimy o
destabilizacji życia zbiorowości, o rozchwianiu systemów wartości,
o kryzysie autorytetów8. Dzieci i młodzież pozbawione są autorytetów rodzica, dziadków, nauczycieli. Oddziałują na nich grupy rówieśnicze, media, które lansują tak zwane pseudoautorytety. Postać idola pozwala im budować siebie, swoją tożsamości według przyjętego
wzoru, który uwielbiają. Powstaje wówczas silna więź emocjonalna,
dziecko naśladuje jego styl życia, a więc ubiór, zachowanie. Dziecko
zatraca swoją indywidualność. Zdaniem M. Dudzikowej „Idol jako
komercyjny produkt zyskuje w ten sposób swoich fanów – można
zarobić na idolu. Szerokie kampanie reklamowe w mass mediach
dają iluzję autorytetu idola, któremu się bezgranicznie ufa. Wpatrzenie w idola i ufanie mu to uczenie się od idola i poprzez idola, którego styl życia jest podporządkowany celom komercyjnym”9.
Autorytet posiada trzy podstawowe znaczenia:
1) ,,poręczenie, uwierzytelnienie (w tym: pełnomocnictwo,
wiarygodność);
6

M. J. Szymański, Socjologia edukacji. Zarys problematyki. Kraków
2013, s. 104.
7
Remiszewska, jw. s. 54.
8
Szymański, Edukacyjne., jw. s. 82.
9
Remiszewska, jw. s.55.
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2) wzór, przykład (powaga, wpływ, godność);
3) rada, namowa, wola, uchwała, polecenie”10.
W naukach społecznych przez termin autorytet rozumiemy
„właściwość osoby lub instytucji, która jest szczególnie uprawniona
do wydawania poleceń i zarządzeń; jako relacja między dwiema
instytucjami, z których jedna pozostaje zwierzchnia, a druga podporządkowana; jako zaleta porozumienia, na mocy którego zostało ono
zaakceptowane”11. W teorii socjologicznej autorytet jest „stałą i wewnętrzną cechą natury ludzkiej”12, jest koniecznym warunkiem tworzenia się społeczności, jest formą przymusu zewnętrznego tak zwanej presji społecznej, jest potrzebą wewnętrzną. Autorytet to aspekt
władzy w przyjętym systemie społecznej interakcji.
Według J. Pieter autorytet oznacza „przewagę czyjąś nad pojedynczymi osobami lub grupami społecznymi (dzięki większej wiedzy, sile, lepszemu charakterowi, władzy, pieniądzom i innym czynnikom), wyrażającą się uznaniem i podporządkowaniem”13.
2. Rodzaje autorytetu
Z powyższych definicji wynika, że autorytet należy do tych
terminów, które wraz z rozwojem oraz wiedzą o relacjach podlega
licznym zmianom. Przyjmuje on zróżnicowaną treść, jak i zakres w
zależności kogo dotyczy. Niemniej jednak pojęcie to zawsze oznacza
„uznanie, które bez względu na swój charakter służy uzyskaniu
przewagi, czy to w dobrej, czy złej wierze nad innymi osobami”14.
W literaturze przedmiotu mówimy o autorytecie:
 merytoryczny (osoby o szczególnych umiejętnościach,
kompetencjach),
 moralny (osoby zyskujące poważanie z racji uznanych wartości, norm etycznych),
10

P. D. Piórkowski, Idole, pozory, eksperci i celebryci, Konin 2016, s. 10.
B. Tuziak, Autorytet jako zjawisko społeczne. Wymiar lokalny. „Studia Socjologiczne”, 2010, nr 2(197), s .54.
12
Tamże, s .55.
13
J. Pieter, Słownik psychologiczny, Wrocław – Warszawa – Kraków
1963, s. 28.
14
A. M. Tchorzewski, Autorytet i jego struktura aksjologiczna, „Studia
Paedagogica Ignatiana”, 2017, nr 20/5, s.194.
11
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 formalny (osoby pełniące ważne funkcje, role społeczne)15.
Wyróżniamy również autorytet indywidualny (jednostkowy),
przypisywany konkretnym osobom, jak również autorytet zbiorowy,
zespołowy, instytucjonalny. Zawsze należy upatrywać osób, które
będą nosicielami autorytetów, i osób zabiegających o jego posiadanie. Widzimy tu dwustronną relację. Autorytetami są osoby, instytucje, które oddziałują na innych, oddziałują na biorców autorytetów.
Zatem o autorytecie mówimy jedynie w procesach dwubiegunowych.
Jak słusznie zauważa A. M. Tchorzewski „to tak jak nauczanie
szkolne zachodzi tylko wówczas, gdy są jego odbiorcy, czyli
uczniowie nastawieni na uczenie się. Nawet najlepiej wykształcony i
przygotowany do pracy pedagogicznej nauczyciel nie stanie się autorytetem bez udziału uczniów w jego tworzeniu. Autorytet duchownego buduje jego relacja z wiernymi, nie zaś samo noszenie stosownego stroju. Autorytet lekarza kształtuje jego stosunek do pacjenta i
czynna pomoc w trosce o jego życie i zdrowie. Autorytet sędziego
zależy nie od treści postanowienia, czy wyroku jaki wydaje w imieniu państwa, lecz od przekonania strony o ich zasadności”16.
Mówimy także o autorytecie prawdziwym i ponadosobowym,
fikcyjnym i realnym, integralnym i cząstkowym, grupowym i indywidualnym, wreszcie autorytecie intelektualnym i moralnym17.
3. Rodzeństwo
Rodzeństwo jest przykładem i wzorem naśladownictwa młodego człowieka. Mimo, że mogą być żyć ze sobą w ciągłym konflikcie, uczą się od siebie wielu rzeczy. Jak słusznie zauważa K. Drozd
,,w teorii, dzieci wzorują się na rodzicach. W praktyce okazuje się
jednak, że najmłodsze dzieci w rodzinie nie tylko wzorują się na
swoich rodzicach, ale również, a może przede wszystkim, na starszym rodzeństwie”18. Młodsi od swojego starszego rodzeństwa czerpią zarówno te dobre, jak i złe nawyki. Rodzice często są świadomi,
15

Tamże, s.194.
Tamże, s.195.
17
M. Łobocki, Wychowanie moralne w zarysie, Kraków 2002, s. 105 - 122.
18
K. Drozd, Relacje między rodzeństwem,
https://portal.abczdrowie.pl/relacje-miedzy-rodzenstwem (dostęp: 02 marzec 2019).
16
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iż pomimo nauki dobrych manier i odpowiedniego zachowania,
młodsze dzieci podpatrują starsze rodzeństwo, od nich uczą się życia. Dla dorastających dzieci wzorem jest starszy brat, starsza siostra.
K. Dziurzyński przeprowadził badania wśród studentów pedagogiki, gdzie zapytał czy wy jesteście dla młodszego rodzeństwa
autorytetem. Osoby, które odpowiedziały twierdząco, „tak”, swoją
wypowiedzieć uzasadniały takimi sformułowaniami: „doświadczenie
życiowe”, „wyniki w nauce, poglądy nażycie, charakter”, „spędzam
z nią (siostrą przyp. KDz) dużo czasu pokazuję ciekawe miejsca,
widzę po jej zachowaniu że ma to na nią wpływ i stara się być taka
jak ja”, „osobowość, postępowanie, wiedza”, „szczerość, miłość,
zasady, konsekwencja”, „wiara we własne siły, zdobyta wiedza, posiadane wartości, dążenie do spełnienia pragnień”, „byłam i jestem
zawsze obok. Pomagam, wspieram ale i pokazuje gorsze strony życia. Przestrzegam przed ich konsekwencjami. Pozwalam na popełnianie błędów”, „jestem osobą, która potrafi poradzić sobie z każdą
sytuacją i dążę do celu. Te cechy mogły spowodować, że jestem
autorytetem dla siostry”19.
4. Więzi rodzicielskie
Rodzina to grupa osób połączonych więzią formalną (małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa) bądź nieformalną (emocjonalną, intymną). Jakość ich funkcjonowania zależy jest od istnienia oraz
jakości więzi występujących między jej członkami. Najsilniejsza
więź to więź dziecka z rodzicem, kolejno to więź między rodzeństwem, małżonkami, dziadkami itd.20.
Jak czytamy w Słowniku Współczesnego Języka Polskiego więź
jest relacją „bliskości, zażyłości, pokrewieństwa pomiędzy ludźmi;
związek, (…), łączność, spójność”21. Pod kątem psychologicznym więź
to osobowa relacja, rozwijana na trzech poziomach, a mianowicie na
poziomie: emocjonalnym, poznawczym i dążeniowym. Odbywa się ona
19
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na zasadzie sprzężenia zwrotnego (reagowanie na potrzeby obu uczestników interakcji). Doświadczenie życiowe wskazuje na fakt, że „pomiędzy członkami rodziny (...) następuje i zacieśnia się proces utrwalania więzi, który nazywamy przywiązaniem”22.
Ważnym elementem, który ,,wyróżnia każdą rodzinę spośród
innych grup, są więzi pomiędzy jej członkami”23. Zdaniem A. Łuczyńskiego więź rodzinna to ,,wypadkową wewnętrznych i zewnętrznych sił istniejących w grupie rodzinnej i działających na jej
członków”24. Wskazane przez autora siły wynikają ze stosunków
zależności, z postaw wobec sytuacji społecznej, kulturowej, gospodarczej, prawnej i religijnej, w których funkcjonuje dana rodzina25.
Więzi kreują pewne zależności, postawy i cele w rodzinie. Przybierają one różną postać, ulegają nieustannym przeobrażeniom. Zależą
one bowiem od okoliczności, jak i fazy życia rodziny. Stąd też jedne
rodziny charakteryzuje wysoki poziom wartości, mówimy tu o wewnętrznej sile przyciągania, innym z kolei tych wartości brakuje.
Więzi rodzinne są szczególny rodzaj relacji społecznych. Zdaniem P. Rybickiego do jej grupy zaliczamy więzi:
 naturalne (przypisane człowiekowi poprzez urodzenie, zaliczamy tu więzi rodzinne, rodowe, etniczne),
 stanowione(wynikają one bezpośrednio bądź pośrednio ze
stanu społecznego, narzucone prawem przez społeczeństwo, np. więź
między dziećmi w ośrodkach opiekuńczych),
 zrzeszeniowe (powstająca na mocy swobodnego zrzeszania
się ludzi)26.
Inny podział więzi przedstawia A. Zasańska27. Autorka mówi
o więziach:
22
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 pewnych (rodzice z wrażliwością oraz miłością zwracają
się do dziecka, zawiązuje się wówczas pewna oparta na dyspozycyjności, pomocy oraz pełnym oddaniu się rodziców w trudnych chwilach dziecka),
 niepewno-ambiwalentnych(rodzice różnie reagują na potrzeby podopiecznych. A więc, raz „podchodzą do dziecka z miłością, chęcią i oddaniem, innego razu zaś są zimni i nieobecni” 28.
Dziecko żyje wówczas w niepewności, nie wie jakiego zachowania
ze strony rodziców może się spodziewać, powstają wówczas
sprzeczne zachowania),
 niepewno-unikających(rodzice pokazują swoim dzieciom
pewną niechęć i odrzucenie, unikają kontaktów, potrzeby dziecka są
dla nich kwestią drugoplanową, bowiem wymagają od nich dużego
zaangażowania),
 zdezorganizowanych(dzieci w sytuacjach stresowych przezywają załamanie, są sparaliżowane, nie wiedzą, gdzie mogą szukać
pomocy)29.
Z pedagogicznego punktu widzenia, dla prawidłowego rozwoju dziecka prawidłowa jest więź pewna. Nie zawsze jednak rodziny
zdają egzamin, często wprowadzają niepewność i dezorganizację, co
przyczynia się do zaburzenia więzi rodzinnych. Zdaniem M. Prokosz
więź między rodzeństwem „budowana jest poprzez wspólne dążenia,
rozmowy, zabawy, dzięki czemu dzieci lepiej się poznają, zbliżają
się do siebie, umacniając łączącą je więź. Jest to więź naturalna,
mocna i trwała, której nie da się zerwać całkowicie, nawet jeżeli
rodzeństwo ma ze sobą ograniczony kontakt”30.
5. Relacje między rodzeństwem
Zdaniem A. M. Tchorzewski autorytet to relacja zachodząca
pomiędzy:

dwoma konkretnymi osobami. Z jednej strony jest to osoba,
która uznaje się za nosiciela autorytetu. Z drugiej zaś - osoba, która
28
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darzy ją zaufaniem, podziwem. Osoba, która jest skłonna do jej podporządkowania - dziecko, podopieczny, wychowanek,

osobami, a instytucją, grupą społeczną, które darzą się szacunkiem, zaufaniem co do norm, praw, zasad jakie należy przestrzegać i systematycznie wdrażać w życie. Mowa jest tu o rodzinie, kościele, urzędach, o osobach, które troszczą się o indywidualne i
wspólne zadania31.
Stosunki występujące między dziećmi zależą od wielu czynników. Należy do nich między innymi: „płeć, wiek, liczba dzieci w
rodzinie, różnica wieku między rodzeństwem, kolejność urodzenia”32. Zdaniem J. Stachyra dość mało jest badań, które poruszają
powyższy problem, gdyż badając relacje pomiędzy rodzeństwem,
należy kontrolować wszystkie wymienione zmienne, które układają
się w różne kombinacje. Według psychoanalityków ,,osobowość
dziecka wyznaczona jest kolejnością jego urodzenia”33. O. Rank
twierdzi, że najmłodsze dziecko ma z góry uprzywilejowaną pozycję,
jest bowiem najbardziej kochane oraz chronione. Z kolei najstarsze
dziecko „walczy o władzę i z chwilą przyjścia na świat następnego
dziecka przeżywa kryzys utraty centralnej pozycji w rodzinie“34.
Stąd też często w rodzinach wielodzietnych tworzy się typ najstarszego, średniego oraz najmłodszego dziecka.
Charakterystyczną cechą przypisywaną najstarszemu dziecku
jest odpowiedzialność za młodsze rodzeństwo. Pojawia się także
poczucie siły, które wzmacnia się przyjściem na świat kolejnego
dziecka. Starszy brat, starsza siostra ma również przewagę fizyczną.
Od rodziców pierwszy/a otrzymuje swobodę, dodatkowo wyprzedza
młodsze rodzeństwo swoim bagażem doświadczeń. Sytuacja średniego dziecka jest inna. Bowiem z jednej strony jest ono starsze w
stosunku do najmłodszego dziecka, z drugiej zaś strony traci wszystkie przywileje, które przypisuje się najmłodszemu. To najmłodszy
potomek stoi na pozycji najbardziej korzystnej. Rodzina przedłuża
31
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mu dzieciństwo, następuje zachwianie reguł dyscypliny. Dziecko to
jest najbardziej chwalone oraz kochane, nigdy nie traci więc pozycji
beniaminka35.
Stosunki między rodzeństwem zależą również od wieku dzieci. Gdy różnica wieku jest znaczna, na przykład 10 lat, wówczas ich
wychowanie porównywane jest do jedynaków, mają także mało powodów do rozmów i konfliktów. Według J. Rembowskiego zdecydowanie lepiej układają się stosunki pomiędzy rodzeństwem tej samej płci, a niżeli płci przeciwnej. Bowiem starsze rodzeństwo chętniej opiekuje się młodszym, kiedy różnica wynosi 2-3 lata. A młodsze dzieci darzą większym uczuciem starsze rodzeństwo. Prawidłowe
stosunki w rodzeństwie zdaniem J. Stachyra ,,sprzyjają harmonijnemu rozwojowi uczuciowemu, zaburzone natomiast mogą wyzwalać
różne formy wrogiego zachowania, postawę złości, nieposłuszeństwa
i dystansu uczuciowego”36. Dlatego tak ważny jest sposób traktowania dzieci, bez faworyzowania i wyróżniania. Ważne są również
prawidłowe stosunki między matką a ojcem. Bowiem dzieci często w
swoich kontaktach naśladują swoich rodziców. Z kolei stosunki między rodzeństwem wpływają na kształtowanie się relacji do partnerów
przeciwnej płci.
6. Termin relacja
Termin relacja pochodzi z języka łacińskiego: relatio, onis –
co oznacza zdanie sprawy. Według Słownika Wyrazów Obcych relacja to „stosunek zachodzący między dwoma (lub więcej) przedmiotami, pojęciami, wielkościami”37. W pedagogice pojęcie relacji łączy
się z obiektem. Mówi się wówczas o emocjonalnej więzi jednostki z
osobą. Termin ten stosujemy głównie odnośnie zdolności do troszczenia się o drugą osobę. W literaturze przedmiotu „relację” używamy zamiennie z pojęciem stosunek38 lub związek39.
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Opisując w poniższej pracy relacje rodzinne, należy wziąć pod
uwagę przede relacje interpersonalne, które zdaniem Z. Zaborowskiego są: „powtarzające się kontakty między ludźmi umożliwiające
wytworzenie się określonych postaw wzajemnych” 40. Analizując
relacje rodzinne, należy wyróżnić w jej obszarze relacje pozytywne i
negatywne. Relacje pozytywne są wzmacniające, świadczą o miłości
i zaangażowaniu. Z kolei negatywne - przemoc, wpływają destrukcyjnie na wszystkich jej członków.
Rodzina jest wspólnotę osób powiązanych ze sobą systemem
wzajemnych, ciągłych, relacji. Tożsamość rozwija się dzięki dwóm
czynnikom. Pierwszy to system uniwersalnych zasad wynikających z
wpływów społecznych, kulturowych, religijnych, drugi zaś to czynnik wewnętrzny, a więc normy, reguły postępowania. Na przestrzeni
wieków rodzina ulegała licznym przeobrażeniom. Zmianie ulegały
role poszczególnych członków, różnicowały się jej funkcje, zmieniała się pozycja dziecka w rodzinie. Niezmienny jednak pozostawał
fakt, iż „rodzina jest podstawowym środowiskiem wychowawczym i
socjalizacyjnym, w niej kształtuje się obraz życia i ludzi oraz umiejętność relacji interpersonalnych”41.
7. Relacje z rodzeństwem
Relacje z rodzeństwem są istotną bazą w budowaniu innych
relacji międzyludzkich. Posiadają one wymiar duchowy. Paweł Apostoł nakreśla model współpracy, mówi o jednym ciele osób wzajemnie się wspierających i troszczących się. Bliski jest tu „wzorzec wychowania chrześcijańskiego, oparty na Ewangelii, wskazujący na
wartość troski o godne życie każdego człowieka, wyrażony w sformułowaniu: „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”, a znany powszechnie jako drugie przykazanie miłości: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego” (Mk 12,31)”42.Zgodnie z chrześci40
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jaństwem należy patrzeć na drugą osobę jako na swego brata, bądź
siostrę. Niemniej jednak nie jesteśmy w stanie wykluczyć rywalizacji
rodzeństwa o względy mamy czy też taty.
Jak słusznie podkreśla J. Jagieła „nie chodzi o to, że młodsze
dziecko ma zawsze ustępować starszemu, a starsze ma bez względu
na okoliczności rację lub jest lepsze w jakimś sensie od następnego”43. Nie jest pominięta wzajemna konkurencja, a więc walka rodzeństwa o władzę, pozycję. Potrzeba jest tu właściwa reakcji rodziców, odpowiadających za rozwój relacji wśród rodzeństwa.
Relacje z rodzeństwem ułatwiają tworzenie więzi przyjaźni, są
doświadczeniem w budowaniu przyjaźni. Właściwie zbudowane
relacji stanowi istotną wartość w życiu dorosłym, kiedy mogą stać
się wzajemnym źródłem wsparcia. Rodzeństwo traktowane jest jako
„element rodziny, nośnikiem kultury i tradycji przodków, pielęgnując obrzędy wyniesione z rodzinnego domu”44.
Relacja z rodzeństwem jest najdłuższym związkiem, jakiego
doświadcza jednostka w życiu. Gdy więź ta jest stosunkowo silna i
pozytywna w okresie dzieciństwie, przetrwa do końca. Prawdą jest,
że relacje z rodzeństwem mogą przybierać różne postacie. Z jednej
strony cechować ich może ogromna bliskość, zrozumienie, poczucie
lojalności. Z drugiej zaś być pełne konfliktów, nacechowane ciągłą
rywalizacją. Dzieje się również tak, iż rodzice nieustannie porównują
je do siebie, mówiąc „w Twoim wieku Ala już pięknie czytała, a
Krzysio wspaniale rysował”45.
Starsze dzieci czują, że maluchy są wyróżniane. Rodzice często proszą ich by ustąpili młodszemu, słabszemu. Codo końca nie
możemy uznać za prawdę. Bowiem to właśnie małego wysyła się do
rodziców, by coś załatwiał, jemu rodzice nie odmówią. Najtrudniejszą sytuację jak już wcześniej wspomniano ma dziecko średnie.
Niemniej jednak jak badania pokazują - to ono w życiu dorosłym
43
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najlepiej poradzi sobie w porozumiewaniu się i nawiązywaniu kontaktów. Od małego musiało negocjować.
Zdaniem M. Bowen, twórcy terapii rodzin, twierdził, pozycja
w rodzeństwie związana z kolejnością narodzin kolejnych dzieci. To
ona bowiem wpływa na nasze przekonania, zachowania. Stąd też „im
bardziej w naszych związkach małżeńskich odtwarzamy tę różnicę
ze swojego rodzinnego domu, tym mniej konfliktów w nowym. Idealnym partnerem np. dla młodszej siostry jest starszy brat sióstr”46.
On wie, jak powinniśmy postępować z kobietami i troszczyć się o
nie. Z kolei ona od dziecka przyzwyczajona jest do tego, że to brat
się nią opiekuje. Dla niej on był wzorem do naśladowania. Teraz
również ,,pragnie mężczyzny, którego mogłaby podziwiać, a nawet
uzależnić się od niego, jak kiedyś od starszego brata”47. Z reguły
ciężkim partnerem dla kobiety jest najstarszy brat. To właśnie im
rodzice często powtarzali - jesteś starszy, zaopiekuj się nią. Stąd też
„dla młodszego rodzeństwa byli niedościgłymi wzorami do naśladowania i równocześnie wychowawcami “48.
Rodzeństwo od siebie może nauczyć się wiele. Dzięki kłótniom poznajemy drugą osobę, jej cechy charakteru, preferencję, potrzeby, oczekiwania. Uczymy się prowadzić spory, ale również dochodzić do kompromisu. Rodzeństwo przechodzi również szybki
kurs socjalizacji, staje się asertywne, potrafi współczuć, szanuje drugą osobę, staje się empatyczne. Konstruktywne konflikty pomiędzy
rodzeństwem sprzyjają nauce rozpoznawania swoich oraz innych
osób emocji. Zapewniają kontrolę nad ekspresją takich negatywnych
uczuć, jak gniew, złość. Dzięki konfliktom następuje rozwój inteligencji emocjonalnej. Starsze rodzeństwo jest motywacją do pracy, do
samorozwoju. Umożliwia ono podnoszenie swoich kwalifikacji i
odnajdywanie talentów. Rodzeństwo, jak i konieczność przyjmowania ich praw uczy w młodszych cierpliwości, wytrwałości oraz konsekwencji w dążeniu do celu. Co więcej, sprzeczka z bratem bądź
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siostrą uodparnia na stres, uczy komunikacji, negocjacji oraz rozwiązywania konfliktów49.
Wnioski
Coraz częściej dzieci za swój autorytet uznają rodzeństwo. To
nie rodzic, dziadek, nauczyciel staje się ich drogowskazem, to właśnie starszy brat, starsza siostra jest ich przykładem i wzorem naśladownictwa. Mimo, że mogą być żyć ze sobą w ciągłym konflikcie,
uczą się od siebie wielu rzeczy, czerpią zarówno te dobre, jak i złe
nawyki. Relacje jakie kreują się w ramach więzi rodzinnej są najdłużej trwającymi relacje w życiu dziecka. Z rodzeństwem się wychowujemy, rywalizujemy, kłócimy się, z nim dojrzewamy. To starsza
siostra, starszy brat przeżywa z nami rozterki, dylematy, towarzyszy
nam po śmierci obojga rodziców50. Więź między rodzeństwem „budowana jest poprzez wspólne dążenia, rozmowy, zabawy, dzięki
czemu dzieci lepiej się poznają, zbliżają się do siebie, umacniając
łączącą je więź. Jest to więź naturalna, mocna i trwała, której nie da
się zerwać całkowicie, nawet jeżeli rodzeństwo ma ze sobą ograniczony kontakt”51.
Streszczenie:
Obecnie przeżywamy kryzys autorytetów. Na wpływ młodego
człowieka ma nie rodzic, dziadek, nauczyciel a media i rówieśnicy.
Do grup rówieśniczych wpisuje się również starsze rodzeństwo. To
ono zdaniem wielu naukowców jest dla młodszego rodzeństwa
przewodnikiem i drogowskazem52. Ich relacje są bazą w budowaniu
innych relacji międzyludzkich, sprzyjają tworzeniu więzi przyjaźni,
są szkołą życia. Czym zatem jest autorytet? Jakie zadania przypisuje
się rodzeństwu?
Niniejszy artykuł porusza kwestie autorytetu rodzeństwa. Definiuje pojęcie autorytet. Omawia jego typy. Wyjaśnia termin relacja,
49
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więź. Charakteryzuje więzi rodzicielskie. Mówi o relacjach rodzicielskich.
Słowa kluczowe: autorytet, rodzeństwo, więzi, relacja
Summary:
Siblings - the authority of a young people”
We are currently experiencing a crisis of authorities. The influence of a young person is not a parent, grandfather, teacher but a
media and peers. Older siblings are also included in peer groups. It is
the opinion of many scientists that it is a guide and guide for younger
siblings. Their relationships are a base in building other interpersonal
relationships, they help to create attachements of friendship, they are
the school of life. So what is the authority? What tasks are attributed
to siblings?
This article addresses the issues of the authority of siblings.
Defines the concept of authority. It discusses its types. It explains the
concept of relationship, attachment. It characterizes parental attachment. It speaks about parental relationships.
Keywords: authority, siblings, attachment, relationship
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Aleksandra Weronika Strużyńska

Wychowanie moralne tworzywem wartości
Wstęp
Głównym przekaźnikiem wartości jest wychowanie, rozumiane jako przygotowanie człowieka do życia i kształtowanie jego osobowości. Obejmuje ono zarówno świadome i celowe oddziaływania
na jednostkę odpowiedzialnych za wychowanie osób i instytucji oraz
systemu wychowania równoległego, jak i wysiłki człowieka nad
kształtowaniem własnej osobowości. Warto dodać, iż proces wychowania nie ogranicza się tylko do okresu dzieciństwa i młodości –
lecz trwa przez całe życie ludzkie1. W związku z tym można śmiało
stwierdzić, iż wychowanie, szczególnie moralne, wskazuje nam nieustannie wartości i hierarchizuje, a więc przede wszystkim ukierunkowuje nasze postępowanie po przez możliwość i świadomość dokonywania moralno – etycznych wyborów pomiędzy dobrem a złem.
1. Wychowanie moralne i rozwój moralności
Refleksja nad rozwojem moralnym człowieka oraz nad możliwościami jego wspomagania, a więc wychowaniem moralnym,
należy do głównych zadań pedagogiki. Wobec tego, problematyce
wychowania moralnego poświęca się wiele miejsca w niemal każdym podręczniku o charakterze pedagogicznym2. Między innymi w
publikacji Mieczysława Łobockiego „Wychowanie moralne w zarysie” autor słusznie wskazuje, że wychowanie moralne ma na celu
rozwój moralny dzieci i młodzieży, w tym zwłaszcza przekazanie im
wiedzy o problemach moralnych i rozwijanie umiejętności rozpoznawania tego, co złe, niegodziwe czy wręcz nikczemne z moralnego

1

http://www.przedszkole.glogow-mlp.pl/publikacje-nauczycieli/443wychowanie-do-wartosci (26.04.2019 r.)
2
M. Churotański, Moralność, rozwój moralny, wychowanie moralne,
[w:] Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, Nr 2 (58), Wyd. Naukowe
Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2012, s. 97.

punktu widzenia. Ponadto uczy wrażliwości moralnej i gotowości do
postępowania moralnego3.
W wychowaniu moralnym zatem zabiega się o zapoznawanie
dzieci z zasadami i ocenami moralnego postępowania ludzi oraz
normami, które określają ludzkie powinności. Warto przy tym podkreślić, iż wartości w wychowaniu moralnym są zarazem istotnym
odniesieniem do wyrażania swych sądów i ocen moralnych, a także
akceptowania określonych norm moralnych4.
Moralność i rozwój moralny to pojęcia z zakresu nauk humanistycznych. Pojęcia te mogą być definiowane zarówno przez słownik psychologiczny jak i pedagogiczny, a przede wszystkim filozoficzny, bowiem z tej nauki wywodzą się podstawy postrzegania
człowieka. Jednakże filozofia – na przestrzeni dziejów – jakby oddała to pole badaniom i eksperymentom naukowym, które stały się
domeną psychologii. Jeżeli jednak będzie się rozstrzygać osadzenie
w naukach humanistycznych pojęcia „rozwój moralny”, trzeba przyjąć jakąś koncepcję, jakieś stanowisko czy punkt odniesienia, gdyż
każde zachowanie ma źródło czy inspirację. Jeżeli przyjmie się, że
rozwój moralny jest związany z systemem norm i wzorów postępowania, którym nadamy miano moralności, to charakterystyka tego
rozwoju musi zależeć od tego, które normy i jakie wzorce uznane
zostaną jako składniki pojęcia moralność Istotne jest również skategoryzowanie samego pojęcia rozwój moralny w odniesieniu do właściwej teorii, jak i do odpowiedniego modelu. Okazuje się, iż wielość
koncepcji i modeli może spowodować relatywizowanie kluczowym
pojęciem, w zależności od stanowiska przyjętego przez badacza. Aby
zbliżyć się do obiektywnej prawdy, należy poddać weryfikacji istniejące teorie i modele rozwoju moralnego5.
Najbardziej znaczącymi teoretykami rozwoju moralnego są
Jean Piaget i Lawrence Kohlberg. Dokonując charakterystyki rozwo-

3

M. Łobocki, Wychowanie moralne w zarysie, Kraków 2002, Wyd. Impuls, s. 12 – 13.
4
Tamże.
5
H. Kretek, Teorie i stadia rozwoju moralnego u dzieci i młodzieży, [w:]
Nauczyciel i Szkoła, 1 (51), s.151.
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ju w sferze moralnej osiągnęli największe zasługi w tej dziedzinie 6.
Wobec powyższego autor niniejszego artykułu zaprezentuje koncepcję stadiów rozwoju moralnego Kohlberga.
„I -Poziom przedkonwencjonalny
Jest poziomem większości dzieci poniżej 9 lat, części młodzieży i wielu dorastających i dorosłych w grupie przestępców. Posiadamy dwa stadia:
• Stadium moralności heteronomicznej – charakteryzuje działania nakierowane na unikanie kary oraz podporządkowanie władzy
autorytetów. W stadium tym dominuje egocentryczny punkt widzenia,
w którym nie bierze się pod uwagę potrzeb innych osób oraz nie zdaje
sobie sprawy z tego, że różnią się one od potrzeb własnych.
• Stadium konkretnego indywidualizmu – dominuje podejście instrumentalne, reguł przestrzega się tylko wtedy, gdy odpowiada to czyjejś potrzebie; działa się głównie dla zaspokojenia własnych
interesów, rozumiejąc wszakże, że inni mają również swoje potrzeby. Ponieważ czasem potrzeby własne i innych wchodzą ze sobą w
konflikt, więc z jednej strony za słuszne przyjmuje się także możliwość kompromisu (równy podział, wymiana, umowa).
II - Poziom konwencjonalny
Występuje u większości młodzieży i dorosłych, osiągany jest
po 20-25 roku życia. Warto tutaj podkreślić, że osoby na poziomie
przedkonwencjonalnym nie dochodzą do rzeczywistego rozumienia i
podtrzymywania uznanych społecznie norm oraz oczekiwań. Dla
jednostek na poziomie konwencjonalnym moralność składa się ze
społecznie podzielanego systemu moralnych zasad, ról oraz norm.
• Stadium interpersonalnego konformizmu – charakteryzuje
dbałość o utrzymanie dobrych stosunków z innymi oraz umiejętność
stawiania się w położeniu innej osoby, ale nie ma jeszcze uogólnionej perspektywy społecznego systemu.
• Stadium systemu społecznego – w którym dużą wagę przypisuje się porządkowi prawnemu, a poszczególne związki i relacje są
6

https://anthropos.pl/2017/11/03/wychowanie-moralne-dziecka/
(25.04.2019)
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rozpatrywane ze względu na miejsce w społecznym systemie, określającym role, które się przyjmuje i reguły, których się przestrzega.
III - Poziom postkonwencjonalny
Osoby na tym poziomie rozumieją oraz ogólnie akceptują zasady
społeczne, ale akceptacja ta jest oparta na formułowaniu i przestrzeganiu
ogólnych zasad moralnych (pryncypiów). Zasady te jednak mogą wejść
w konflikt z konwencjami społecznymi i wtedy osoby na poziomie
postkonwencjonalnym wybierają ogólne zasady moralne. Na tym poziomie znajduję się dwa ostatnie stadia piąte i szóste.
• Stadium społecznej umowy oraz praw jednostki – charakteryzuje je perspektywa racjonalnej osoby, zdającej sobie sprawę z
wartości oraz praw istniejących niezależnie od związków społecznych, rozgraniczającej moralny oraz legalny punkt widzenia, a także
świadomej tego, że mogą być one ze sobą w konflikcie. Cechuje je
również silne poczucie obowiązku wobec prawa i zawartych umów,
połączone z przeświadczeniem, że te prawa i obowiązki powinny
opierać się na racjonalnym rachunku jak największego pożytku i
dobra dla jak największej liczby osób. Wiele wartości jest zrelatywizowanych do grupy, do której się należy i przestrzega się umowy. Są
pewne bezwzględne wartości, takie jak życie oraz wolność, ważniejsze od wszystkich innych i powinny być one przestrzegane niezależnie od zdania większości.
• Stadium powszechnych zasad etycznych – charakteryzuje
się perspektywą moralnego punktu widzenia, który powinien być
podstawą wszelkiego porządku społecznego oraz norm społecznych,
potrzeba przestrzegania powszechnych zasad etycznych, przekonanie
o ich ważności i poczucie osobistego zobowiązania wobec nich. Zatem poszczególne prawa lub normy społeczne są uznawane z tego
powodu, że powstają na podstawie tych zasad. Gdy prawo nie jest
zgodne z tymi zasadami, jednostka wybiera zasady sprawiedliwości:
równość i prawa człowieka oraz szacunek dla godności istot ludzkich
jako indywidualnych osób. Należy jednak pamiętać, że większość
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dorosłych w społeczeństwach zachodnich znajduje się na poziomie
konwencjonalnym”7.
2. Moralność wyznacznikiem dojrzałości człowieka
Konieczność podejmowania decyzji i liczne wybory, których
dokonuje każdy człowiek, skłaniają do podjęcia rozważań na temat ich
uwarunkowań. Jednym z warunków prawidłowości dokonywanych
wyborów jest dojrzałość moralna. Owa dojrzałość nie jest dana człowiekowi od razu, lecz wymaga nieustannego rozwoju. Rozwój każdego jest procesem uczenia się i wychowania, lecz na tej drodze ku dojrzałości moralnej zazwyczaj napotkać można różne przeszkody. Należy umieć je z rozsądkiem pokonywać, ale jeśli to możliwe - unikać.
Właściwe kształtowanie postaw polega m.in. na tym, by wykazać, do
czego mogą prowadzić niewłaściwe wybory i jakie mogą być tego
konsekwencje, zaś świadomość ponoszenia odpowiedzialności za
własne błędy, a także dostrzeganie skutków, do jakich prowadzą niewłaściwe wybory, pomaga w roztropniejszym podejmowaniu wielu
decyzji. Także poznanie konsekwencji, do jakich prowadzą niewłaściwe wybory, doświadczenie porażek życiowych, dostrzeganie licznych problemów indywidualnych i społecznych niesie również zobowiązanie do udzielenia wsparcia moralnego. To zobowiązanie dotyczy
wszystkich podmiotów wychowujących, a zwłaszcza osób, którym
udało się już osiągnąć wyższy poziom dojrzałości8.
Odpowiedzialność stanowi podstawowy wyznacznik dojrzałości
człowieka, a szczególnie jego dojrzałości moralnej. Pierwszym z wielkich wyzwań dla każdego człowieka jest poznanie prawdy o bycie.
Granica oraz relacja między przyrodą, techniką i moralnością jest problemem, który zdecydowanie odwołuje się do odpowiedzialności osobistej i zbiorowej, co ściśle związane jest z dojrzałością moralną człowieka. To właśnie człowiek tworzy a następnie ukierunkowuje instytucje i
to jego odpowiedzialność stanowi o sprawnym działaniu w sytuacjach
kryzysowych. Odpowiedzialność jest zatem owocem dojrzałości szero7

https://moraldiplomacy.com/moralnosc-a/model-moralnoscikohlberga/ (26.04.2019 r.)
8
U. Dudziak, Dojrzałość moralna fundamentem właściwych wyborów,
[w:] Forum Teologiczne XV, Olsztyn 2014, s. 121.
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ko rozumianej, która skutkuje właściwym funkcjonowaniem instytucji,
za które dany człowiek odpowiada9.
Przejawem dojrzałości moralnej są akty miłości, które wynikają poniekąd z odpowiedzialności za bliźniego. Do właściwych aktów
miłości społecznej należy obowiązek duchowej życzliwości. Nakaz
ten dotyczy nie tylko tych, którzy są wykonawcami działań grupowych, ale także poszczególnych członków grupy. Chodzi tu o wytworzenie atmosfery szacunku, życzliwości, mając na uwadze wymagania odnoszące się do sprawiedliwości społecznej. Postawa taka
znajduje swój zewnętrzny wyraz w aktach współpracy oraz pomocy10. Można z pewnością powiedzieć, że miłość jest jednym z najpiękniejszych przejawów odpowiedzialności, ale także dojrzałości
moralnej11.
Rozważając kwestię odpowiedzialności za siebie i innych, nie
należy zapominać o dialogu, który jest konieczny, by właściwie pomagać. Chodzi tu zwłaszcza o dialog międzypokoleniowy. Wpływ
człowieka na kształt świata nie jest możliwy bez dobrych relacji z
rzeczywistością, jaką reprezentuje starsze pokolenie. Dlatego też, by
zmierzać ku wspólnemu dobru, koniecznym wymogiem wydaje się
być otwarty i autentyczny dialog, który czyni ludzi przejrzystymi w
relacjach interpersonalnych. W związku z tym, aby mogło do niego
dojść, należy poszukiwać tego, co dobre, prawdziwe i sprawiedliwe
dla każdego człowieka. Dialog zakłada, że jedna osoba uzna różnice
i odrębność innej osoby, zaakceptuje ją i jej poglądy, a także nie
zrezygnuje z tego, o czym wie, że jest słuszne oraz prawdziwe. Dialog zakłada ponadto, że nikt nie będzie usiłował uprzedmiotowić
drugiej strony, ale uzna w niej podmiot pełen szacunku, rozumny i
odpowiedzialny12.
Moralność, która uważana jest za wspólny mianownik wszystkich wymiarów ludzkiego życia, stanowi niepodważalny i istotny
9

P. Wojakiewicz, Odpowiedzialność jako kryterium dojrzałości moralnej w zinstytucjonalizowanej opiece nad dzieckiem w sytuacji kryzysowej,
[w:] Pedagogiczne konteksty społecznego wsparcia rodziny, red. G. Godawa, Kraków 2015, s. 78.
10
C. Strzeszewski, Katolicka nauka społeczna, Warszawa 1985, s. 399.
11
P. Wojakiewicz, dz. cyt., s. 85.
12
Tamże, s. 89.

117

element osiągania dojrzałości postrzeganej jako wewnętrzna harmonia, ułatwiająca osobie życie w społeczności. Proces ten jest wynikiem wielu działań, w których ważną funkcję może też spełniać religia. Jest oczywiste, że nie pełni ona nadrzędnej roli wobec innych
działań edukacyjno-wychowawczych, jednakże fakt ten nie podważa
istotnej roli, jaką może spełniać w dążeniach człowieka do osiągania
dojrzałości. Ona bowiem odsłania przed człowiekiem pełniejszy sens
gromadzonych doświadczeń. Ponadto wskazuje na wartości, których
człowiek nie jest w stanie sam odkryć albo robi to tylko z wielkim
trudem, za pomocą swojego intelektu. To właśnie religia kreśli nowe
perspektywy postrzegania ludzkiego życia, co wskazuje, że ma ona
niebagatelne znaczenie w osiąganiu przez człowieka dojrzałości 13.
3. Rola wartości w wychowaniu moralnym
W literaturze przedmiotu jest dość duże zróżnicowanie, co do
jednoznacznego rozumienia pojęcia wartości14. Encyklopedia PWN
definiuję wartość jako: „filoz. podstawowa kategoria aksjologii,
oznaczająca wszystko to, co cenne i godne pożądania, co stanowi cel
ludzkich dążeń”15. Wśród filozofów, toczy się spór, czy wartość jest
czymś, co przysługuje przedmiotom obiektywnie czy subiektywnie.
Przedstawiciele pierwszej strony ujmują wartość jako cechę przysługującą przedmiotowi niezależnie od jego subiektywnej oceny przez
określony podmiot, z określonego punktu widzenia. Z kolei subiektywiści ujmują wartość jako cechę nadawaną przedmiotowi przez
podmiot, ujawniającą jedynie określone postawy emocjonalne i wolicjonalne wobec wartościowania16.
Jednakże kiedy termin ten potraktujemy jako zjawisko autonomiczne, oznacza m.in. idee w których tkwi atrybut wartościowania. Istnieje również przekonanie, że wartości istnieją niezależnie, a
rola człowieka polega na ich odkrywaniu i poznawaniu. Uruchamiają
one też ludzką motywację. W takim rozumieniu wartości mają duże
13

Z. Marek, Moralność wyznacznikiem dojrzałości człowieka, [w:] Colloquia Theologica Ottoniana, 2/2016, s. 76.
14
L. Zarzycki, Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w zarysie, Jelenia Góra 2012, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa, s. 61 – 62.
15
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/wartosc;3994143.html (25.04.2019 r.)
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Tamże.
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znaczenie w strukturze osobowości, ukierunkowują bowiem ludzkie
działania i dążenia17.
Wartości, to także pozytywnie oceniane obiekty ludzkich postaw. Są wtedy pojmowane nie jako przedmioty emocjonalnego pożądania, lecz jako to, co zasługuje na akceptację. Mogą stanowić
ogólne kryterium, na podstawie którego człowiek uznaje różne
obiekty za godne pozytywnej oceny. Hierarchia uznawanych wartości stanowi jedno z podstawowych uwarunkowań wpływających na
ludzkie zachowania. Wartości zatem są czynnikiem ukierunkowującym postawy, motywy, postępowania i zachowania. Wpływają na
ocenę innych ludzi, zdarzeń, własnych zachowań i predyspozycji
oraz wyznaczają postawy wobec różnych obiektów18.
Zofia Matulka – przedstawicielka pedagogiki kultury – wskazuje,
iż wartości: „ (…) mają charakter obiektywny, tzn. iż wartością nie jest
coś dlatego, że wywołuje u człowieka zainteresowanie, upodobanie,
pragnienie posiadania, lecz właśnie dlatego, że jest wartościowe – wywołuje wymienione przeżycia”19. Z. Malutka podkreśla również, że aby
zostały urzeczywistnione: „wartości muszą być najpierw rozpoznane
przez człowieka, poznane, dzięki czemu wywołują zainteresowanie,
uczuciowe zaangażowanie, a następnie dążenie do nich, wybór wyrażający się poprzez świadome decyzje woli. Wola bowiem jest tą władzą
człowieka, przez którą przyjmuje on wartości”20.
Rozważania nad typologią wartości są bardzo istotne i mogą
pomóc pełniej zrozumieć ten kluczowy termin. Ponadto słusznie
Jadwiga Puzynina zauważa, że systematyzacja wartości „pozwala
zorientować się w tym, co ludzie cenią, a co odrzucają, potępiają w
życiu, w myśli i słowie”21.
W koncepcji autorstwa Marii Gołaszewskiej wartości prezentuje
się biorąc pod uwagę użyteczność oraz ich miejsce w antroposferze. W
związku z tym autorka wymienia następujące typy wartości:
17

L. Zaczycki, dz. cyt., s. 62.
Tamże.
19
Z. Matulka, Wartości u podstaw wychowania personalistycznego, [w:]
Wychowanie personalistyczne, Red. F. Adamski, Kraków 2005, s. 227.
20
Tamże, s. 226 - 227.
21
J. Puzynina, Wartości i wartościowanie w perspektywie językoznawczej, Warszawa 2013, s. 112.
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– witalne – to, co warunkuje bezpośrednio egzystencję materialną człowieka;
– utylitarne – to, co jest użyteczne, co bezpośrednio i dosłownie służy człowiekowi w jego działaniach praktycznych;
– techniczne – to, co jest sposobem realizacji użyteczności,
lecz poza nią transcenduje;
– moralne – to, co użyteczne ze względu na harmonijne powiązania dobra osobistego z dobrem innych;
– osobowe – to, co służy pożytkowi indywidualnemu w sferze
intelektualnej, emocjonalnej, charakterologicznej;
– poznawcze – to, co konieczne, by rozpoznać, co jest użyteczne, co bezużyteczne, a co szkodliwe;
– kulturowe – to, co pożyteczne dla zaspokojenia potrzeb ideologicznych, religijnych, światopoglądowych, estetycznych;
– społeczne – to, co ułatwia bycie razem i służy organizowaniu współ- życia; co jest pożyteczne, gdy żyje się w zbiorowości22.
Wobec powyższy treści można stwierdzić, iż wartości istnieją
w doświadczeniu każdego człowieka i decydują o jakości jego życia.
Wpływają na kształtowanie zintegrowanej osobowości i samookreślenie. Są podstawowym kryterium rozwoju strefy duchowej. Egzystencjonalny aspekt wartości ułatwia uświadomienie jednostce ludzkiej sensu życia, zatem śmiało można stwierdzić, iż wartości mają
sprawczą siłę działań23.
Wartości odgrywają doniosłą rolę w wychowaniu moralnym.
Nie ulega wątpliwości, że wychowanie, które nie wprowadza dzieci
w świat wartości, jest z reguły wychowaniem połowicznym i mało
skutecznym, a nierzadko bezmyślnym i szkodliwym społecznie.
Wynika to bowiem z tego, iż pozbawia to wychowanków możliwości
jednoznacznego odróżnienia dobra od zła. Ponadto wartości są siłą
sprawczą i wyznaczają kierunek postępowania człowieka na drodze
jego całego życia24.
22
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Sens wychowania i samowychowania opartego na systemie
wartości opiera się na prawdzie, dotyczącej przekonania, że człowiek
jawi się jako byt otwarty na konieczność dopełniania samego siebie w
nieustannym procesie własnego rozwoju. Istnieje tu swoiste sprzężenie
zwrotne − proces realizacji wartości ma istotny wpływ na kształtowanie osobowości, a jednocześnie człowiek bardziej lub mniej świadomie buduje swój system wartości. Tym samym sensowne życie oraz
wychowanie realizuje się jako swoisty wybór wartości25.
Streszczenie:
Artykuł ma na celu zaprezentowanie jednego z głównych celów wychowania moralnego, którym jest tworzenie systemu wartości
stanowiącego fundament życia człowieka. Niebagatelna rola wartości sprowadza się m.in. do kształtowania osobowości ludzkiej oraz
pobudzania motywacji w postępowaniu, ukierunkowując działania i
dążenia. Ukazuje to, iż wychowanie jest nierozerwalnie powiązane z
kształtowaniem wartości.
Słowa klucz: wartość, moralność, wychowanie
Summary:
Moral education creates values
The article aims to present one of the main goals of moral
education, which is to create a system of values that is the foundation
of human life. The important role of values is reduced, among others
to shape human personality and to stimulate motivation in behavior,
directing actions and aspirations. It shows that education is inextricably linked to the shaping of values.
Key words: value, morality, education
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Rozdział II
KULTURA
Dziedzictwo chrześcijańskie

124

Monika Torczyńska

Między kulturą materialną a duchową, czyli o jednowymiarowej
kulturze według Herberta Marcusego
Wstęp
Kultura stanowi przedmiot zainteresowań wszystkich badaczy
identyfikujących się z rolą przedstawiciela nauk humanistycznych.
W tym gronie problematyczne wciąż pozostaje uzgodnienie wspólnej definicji oraz przedmiotu badań. Niektórzy uczeni skłaniają się
ku wąskiemu rozumieniu kultury, inni natomiast preferują ujęcie jak
najbardziej szerokie. „W wąskim rozumieniu >>kultura<< odnosi się
często do wysublimowanego działania człowieka (z reguły wskazuje
się na sztukę, naukę, religię jako domeny tak rozumianej kultury) i
wiąże się pojęcie kultury z pojęciem >>ducha<<. W takim rozumieniu kultura traktowana jest też jako zadanie, którego spełnienie jest
dopełnieniem ludzkiego bytu, wzbogaca go, powoduje, że człowiek
staje się prawdziwie ludzki, jest w pełni sobą”1. Nawiązuje ono bowiem do poznawczych, estetycznych czy religijnych inklinacji
człowieka. W ujęciu tym z pierwszego planu rozważań usuwa się
kwestie materialne, przejawiające się w postaci trwałych i namacalnych osiągnięć ludzi, ich zdobyczy technicznych oraz cywilizacyjnych. Wąsko postrzegana kultura obejmuje całość wytworów ducha
– wartości, idei, symboli, dóbr o charakterze niematerialnym i autotelicznym. Natomiast „w szerokim znaczeniu kultura […] traktowana jest jako całościowe zachowanie i funkcjonowanie człowieka w
społeczeństwie. Wówczas kultury nie sprowadza się jedynie do nauki, sztuki czy religii, lecz analizuje się całokształt ludzkich wytworów i możliwości działania […] W szerokim ujęciu kultury często
technika stanowi jej część składową”2, traktowaną jako jeden z zasadniczych obszarów refleksji w badaniach nad kulturą. Takie podejście często jest bliskie tym uczonym, którzy dostrzegają mniej
lub bardziej groźne oznaki dominacji techniki w życiu człowieka,
1

J. Hańderek, Pojęcia i definicje kultury, [w:] P. Mróz (red.), Filozofia
kultury, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 25-26.
2
Tamże, s. 26.
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opisują symptomy postępującego kryzysu kultury i samego człowieczeństwa, albo wręcz głoszą upadek kulturowego gmachu3.
Wąskie i szerokie spojrzenie na kulturę w pewien (uproszczony) sposób koresponduje z klasycznym podziałem nauk etnologicznych na dziedzinę kultury materialnej oraz dziedzinę kultury duchowej. Zgodnie z tą klasyfikacją „kultura składa się z dwóch głównych komponentów. Są nimi: 1) kultura materialna – dotykalne,
konkretne wytwory społeczeństwa […], 2) kultura niematerialna –
duchowe wytwory społeczeństwa, stanowiące ośrodek życia społecznego, czyli: wiedza; przekonania; wartości; normy społeczne (a
w ich obrębie: zwyczaje, obyczaje, prawa); znaki, symbole, język,
gesty”4, w sumie tworzące duchowe jądro dorobku danej wspólnoty.
W niżej prezentowanych rozważaniach szczególną rolę odegrają refleksje H. Marcusego – badacza kultury i cywilizacji, który
analizując wzajemne relacje i oddziaływania kultury materialnej i
duchowej, dopatrywał się wielu procesów i zjawisk w najwyższym
stopniu niepokojących, zarówno w czasach jemu współczesnych, jak
i w dzisiejszej dobie. Cenione przez niego duchowe aspekty kultury
należy – zgodnie z jego stanowiskiem – rozpatrywać w kontekście
tego wszystkiego, co materialne, skomercjalizowane i możliwe do
natychmiastowej konsumpcji. Prezentowana diagnoza kondycji kultury ery przemysłowej zawiera dość pesymistyczny obraz duchowości człowieka owładniętego materialnymi owocami masowej produkcji i techniki. Choć pewne jej elementy mogą budzić zastrzeżenia, z pewnością jest ona warta uwagi oraz namysłu również i w
obecnych realiach społeczno-kulturowych.
1. Kultura materialna a kultura duchowa
Specyfikę kultury materialnej – jak stwierdzono we wstępnych akapitach – niejednokrotnie ukazuje się poprzez odwołanie do
technicznej sfery ludzkiej egzystencji, którą w pewien sposób separuje się od tego, co zaliczamy do symbolicznego obszaru kultury.
Taka tendencja często łączy się również z akcentowaniem oraz okre3

Zob. np. poglądy E. Husserla, O. Spenglera, J. Ortegi y Gasseta.
E. Włodarczyk, Kultura, [w:] J. Pilch, Encyklopedia Pedagogiczna
XXI wieku, tom II, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2003, s. 954.
4
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śloną oceną (pozytywną bądź negatywną) postępującego rozwoju
materialnej dziedziny kultury i korespondującego z nim zaawansowania technologicznego i przemysłowego, jakie stało się udziałem
człowieka. Postęp techniczny jest tu kwestią nie do pominięcia, gdyż
jak dowodził J. Ortega y Gasset, „człowiek bez techniki […] nie jest
człowiekiem”5. Zaś w innym miejscu dodawał, iż „człowiek pojawia
się wraz z techniką. Mniejsza lub większa przestrzeń swobody, jaką
otwiera ona przed nim w przyrodzie, jest łożyskiem, w którym może
on ulokować swój […] byt”6. Techniczna strona kultury materialnej
traktowana jest zatem jako „trampolina” pozwalająca na oderwanie
się istoty ludzkiej od świata przyrodniczego. Jest ona związana z
pojawieniem się na scenie dziejów homo faber, wyzwolonego z niebezpieczeństw i ograniczeń, których doświadczał ze strony natury.
Jednakże w tym miejscu trzeba przywołać głos tych badaczy, którzy
zauważają, iż fizyczne osiągnięcia ludzkiej kultury, zmierzające w
swym pierwotnym przeznaczeniu do ujarzmienia srogich mocy natury, nie powstają w oderwaniu od pewnych idei i wartości tkwiących
w umysłowości swoich wynalazców. Zwracają oni uwagę na fakt, że
rozkwit techniki od zarania naszej historii aż do czasów współczesnych, opiera się o fundament w postaci niematerialnych elementów
kultury. Stąd w wielu opracowaniach przyjmuje się stanowisko
(przeciwne do wcześniej wskazanego), zgodnie z którym „kultura
materialna jest organiczną częścią kultury i jest ona ściśle oraz wieloaspektowo powiązana z kulturą duchową”7.
Duchowa dziedzina kultury – jak wyżej powiedziano – obejmuje
to wszystko, co najogólniej określić można jako całość wytworów ducha8. W. Kaczocha, odwołując się do koncepcji N. Hartmana oraz B.
Nawroczyńskiego, przywołuje w tym kontekście pojęcia „ducha zo5

J. Ortega y Gasset, Bunt mas i inne pisma socjologiczne, tłum. P. Niklewicz, H. Woźniakowski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982, s. 248-249.
6
Tamże, s. 274.
7
E. Mazur, Kultura materialna w przestrzeni duchowej, „Studia Theologica Varsaviensia” 2010, nr 1, s. 82.
8
W. Kaczocha, Filozofia kultury i cywilizacji. Teorie filozoficzne rozwijane w Polsce w pierwszej połowie XX wieku, Wyd. Ars Nova, Poznań
1998, s. 228.
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biektywizowanego” oraz „ducha subiektywnego”. Duch zostaje zobiektywizowany w konkretnych przejawach kultury, np. w formie sztuki, w
obowiązujących teoriach naukowych czy konkretnych dobrach materialnych. Natomiast duch subiektywny (objawiający się w życiu duchowym danego człowieka) jest świadomością wartości ducha obiektywnego9. Działanie ducha (tzn. siły transcendencji) stanowi, jak twierdził M. Scheler, o różnicy zachodzącej między kondycją ludzką a kondycją zwierzęcą. Człowiek, poprzez kreowane przez siebie wytwory
sztuki, nauki czy religii zyskuje sobie właściwy sposób istnienia i staje
się w ten sposób w pełni sobą10.
W obrębie różnorodnych analiz kultury duchowej odnaleźć
można dość skrajne stanowiska, w których kultura ulega zawężeniu
„do działalności artystycznej, intelektualnej czy wszelkiej takiej,
która zawierała w sobie element twórczości […] ludzkiej. Na przykład dla Schelera odkrycie wartości i ich realizacja jest tym, co najważniejsze”11 w kulturowej aktywności istot ludzkich. W tym miejscu łatwo zauważyć, iż w rozważaniach dotyczących kultury duchowej, powraca kwestia sygnalizowana już we fragmencie poświęconym charakterystyce kultury materialnej, mianowicie – problem
wzajemnych związków czy styczności występujących pomiędzy
owymi dziedzinami. Raz jeszcze wypada podkreślić, iż przestrzeń
duchowa i przestrzeń materialna nie stanowią rozłącznych obszarów
kulturowych. Wszakże każdy „przedmiot materialny może być
świadectwem nie tylko rozwoju technik rzemieślniczych czy produkcyjnych, ale także wyrazem potrzeb duchowych ludzi wytwarzających te przedmioty oraz tych, do których są one skierowane” 12.
Jest on zatem materialną emanacją pewnych kulturowych ideałów,
symboli i wartości, które znajdują swoje ucieleśnienie w danym
wytworze. Rzecz materialna posiada zaklęty w swoim wnętrzu pierwiastek duchowy. Odzwierciedla ona kreatywność oraz inwencję
swojego twórcy, czerpiącego z obowiązującego kanonu idei.
9

Tamże s. 228.
Por. M. Scheler, Stanowisko człowieka w kosmosie, [w:] M. Scheler,
Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, tłum. S. Czerniak, M.
Węgrzecki, PWN, Warszawa 1987.
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Wyżej prezentowane tezy i stanowiska powodują, iż nie sposób negować złożoności oraz wielowymiarowości fenomenu, jakim
jest kultura. Nie może ona być rozczłonkowywana czy redukowana
do wybranej tylko sfery. Wedle współczesnych poglądów, „kultura
jest wieloznaczna i wielopłaszczyznowa […] Mówiąc o kulturze
zawsze bowiem mówimy o jej materialnych aspektach (w których
znajdziemy nie tylko przedmioty codziennego użytku, ale również
dzieła sztuki), czy relacjach międzyludzkich (tym, co człowiek może
dokonać, co powinien robić i chcieć), o kształtowaniu się tych relacji
i wzorach postępowania (a więc prawach, modelach społecznych,
moralności i kształcie instytucji)”13. Stąd całościowo postrzegany
pejzaż kultury jest tak skomplikowany i niejednorodny. Sfera materialna nie może tu funkcjonować w szczelnej izolacji od sfery duchowej. Kultura materialna nie urzeczywistni bowiem swego potencjału w duchowej próżni. Z tego względu wielu znawców problemu
wysuwa postulat, zgodnie z którym naukowe objaśnianie złożoności
kultury powinno być de facto „badaniem tego, co materialne, w celu
[…] odsłonięcia […] wartości, idei, nastawień i motywacji określonej zbiorowości lub społeczeństwa w określonym czasie […] kultura
materialna nie funkcjonuje wyłącznie samodzielnie. Jest ona związana integralnie z kulturą duchową i wzajemnie się […] z nią przenika”14. Materia i duch są zatem rozpatrywane jako równie istotne w
analizie i ocenie rzeczywistego kształtu i funkcjonowania kultury.
2. Jednowymiarowa kultura społeczeństwa konsumpcyjnego
Jedną z najbardziej interesujących wizji oddziałujących na siebie materialnych i duchowych aspektów kultury, odnaleźć można w
klasycznym już dzisiaj dziele opatrzonym tytułem Człowiek jednowymiarowy. Jego autor, H. Marcuse, przedstawia w nim opis przemian
kulturowych, jakie wiążą się z rozwojem społeczeństwa konsumpcyjnego. Jest to – według niego – proces polegający na przekształceniu
dotychczasowej zróżnicowanej i wielopłaszczyznowej postaci kultury
w ujednoliconą formę, która w zasadzie może być całkowicie utożsamiona z kulturą umasowioną. Wedle opinii H. Marcusego, mamy do
13
14

J. Hańderek, dz. cyt., s. 41.
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czynienia z kulturą jednowymiarową, kulturą bez jasnego podziału na
sferę ducha i ciała, kulturą cierpiąca z powodu zaburzeń hierarchii
wartości. „Ta likwidacja dwuwymiarowej kultury dokonuje się nie
przez zaprzeczenie i odrzucenie >>wartości kulturowych<<, lecz
przez całkowite ich wcielenie w ustanowiony porządek, przez ich
reprodukowanie w skali masowej”15. Dużą rolę odgrywają tu umasowione media, które umiejętnie zestawiają, a następnie eksploatują
elementy kultury materialnej i duchowej. Daje się obserwować brak
wyraźnej linii demarkacyjnej pomiędzy dobrem przynależącym do
kultury symbolicznej, wysokiej, a tym, co jest dobrem wyłącznie komercyjnym. Ta sytuacja przywodzi na myśl różnorodne problemy,
które przez wielu badaczy kultury sygnalizowane są m. in. przy okazji
analiz dotyczących jej symplifikacji. Nasuwa się tu porównanie
przede wszystkim do zjawiska określanego mianem homogenizacji
kultury, czyli umiejętnego łączenia różnorodnych treści kultury aż do
postaci jednorodnej, łatwostrawnej przez wszystkich „papki”. „Środki
masowej komunikacji łączą harmonijnie, a często niepostrzeżenie,
sztukę, politykę, religię z filmami reklamowymi […] sprowadzają
[…] dziedziny kultury do wspólnego mianownika – do formy towaru.
Muzyka duszy jest zarazem muzyką handlu. Liczy się wartość wymienna, nie zaś wartość prawdy”16.
H. Marcuse opisuje zatem jednowymiarową kulturę, kreowaną
nie tylko za sprawą technicznych środków masowego przekazu, ale
również przez innych graczy funkcjonujących na rynku konsumpcji.
Są to m. in. wytwórcy dóbr konsumpcyjnych, zainteresowani jak
najskuteczniejszym generowaniem coraz to nowych materialnych
potrzeb. Są to, rzecz jasna, potrzeby fałszywe, obliczone na zyski
producentów oferujących ciągle powiększany asortyment towarów i
usług. Jak zauważa autor Człowieka jednowymiarowego, w realiach
społeczeństwa konsumpcyjnego dorobek kultury duchowej, tzn.
utwory literackie, teatralne, malarskie etc. zostały sprowadzone do
15
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rangi użytecznego narzędzia reklamy, która dzięki nim coś sprzedaje, kogoś pociesza albo ekscytuje. Dzieła artystyczne, naukowe czy
religijne uczestniczą w kształtowaniu słupków sprzedaży. Świat
symboli i wartości o charakterze duchowym jest zdetronizowany
przez świat wartości finansowych. W ostatecznym rozrachunku następuje nieuchronna erozja wyższej, duchowej dziedziny kultury,
bowiem wyżej opisane zabiegi „stopniowo zawężają wysublimowaną dziedzinę, w której kondycja człowieka była reprezentowana,
idealizowana […] Wyższa kultura staje się częścią kultury materialnej. W tym przeobrażeniu traci ona większą część swej prawdy”17, a
tym samym również część swej istoty i znaczenia w świecie kultury.
W takich okolicznościach, zdaniem H. Marcusego, każda w zasadzie
idea zostanie ściągnięta „w dół z wysublimowanej sfery duszy czy
ducha […] Jej wypaczenie wynika z faktu, że rozwinięte społeczeństwo przemysłowe staje wobec możliwości materializacji ideałów”18
pod postacią coraz bardziej zawansowanych nowinek technicznych.
Ze względu na fakt, iż owa materializacja przynosi namacalne i natychmiastowe profity o wielorakim charakterze (politycznym, gospodarczym, finansowym etc.) trudno oczekiwać, aby współczesne
wspólnoty nagle zaczęły z większą niż do tej pory uwagą pielęgnować duchowy ogród kultury. Imperatyw konsumpcjonizmu, hołdowanie sztucznym potrzebom, kompulsywne gromadzenie szybko
wymienianych dóbr staje się oczywistą drogą partycypacji w kulturze tzw. zwykłego człowieka, który rozpoznaje swoje człowieczeństwo w masowo wyprodukowanych towarach i odnajduje „swoją
duszę we własnym samochodzie, sprzęcie hi-fi, wielopoziomowym
mieszkaniu, wyposażeniu kuchennym”19.
Duchowe pierwiastki kultury przegrywają zatem z tym, co ma
do zaoferowania lawinowo rozwijająca się materialna sfera kultury,
obrócona w umasowiony produkt techniki. Ceną tego zjawiska jest
nieodwracalna transformacja całego dorobku kulturowego. Wraz z
żywiołową ekspansją techniki, doświadczeniem człowieka staje się
cały szereg – zdecydowanie niekorzystnych – zmian w obrębie naj17
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szerzej ujmowanych stosunków społeczno-kulturowych. Jak wielokrotnie podkreśla H. Marcuse, „postęp racjonalności technologicznej
likwiduje elementy […] transcendujące w >>kulturze wyższej<<.
Zostają one w rzeczywistości poddane procesowi desublimacji, dominującej w ważnych dziedzinach współczesnego społeczeństwa”20,
np. w obrębie sztuki, religii, komunikacji międzyludzkiej czy stosunków pracy. Biorąc pod uwagę tylko ten ostatni obszar działalności ludzkiej łatwo zauważyć, iż jego uwagi dotyczące interesującego
nas problemu są w dużej mierze trafne i wymagające rozważenia.
H. Marcuse, charakteryzując tzw. jednowymiarowego człowieka funkcjonującego w jednowymiarowym społeczeństwie, w
wielu miejscach porusza kwestię specyficznej psychologii pracy,
która rozprzestrzeniła się poza halę fabryczną. Jego zdaniem, masowa produkcja i dystrybucja kształtują nie tylko mentalność robotnika
taśmy produkcyjnej, ale również konsumenta, który internalizuje
wzór jednowymiarowej myśli i jednowymiarowego zachowania,
dostosowany do systemu społecznego opartego na kulcie materialnej
obfitości. Kult ten – o czym była już mowa – wiąże się z kreowaniem w społeczeństwie „nieodpartej potrzeby produkowania i konsumowania rzeczy zbędnych; potrzeby ogłupiającej pracy […] potrzeby różnych form odpoczynku, które uśmierzają i przedłużają to
ogłupienie; potrzeby podtrzymywania takich złudnych swobód, jak
wolna konkurencja przy regulowanych cenach, wolna prasa, która
cenzuruje samą siebie, wolny wybór pomiędzy znakami firmowymi i
gadżetami”21. Praca – wedle jego koncepcji – stanowi zatem środek
do realizacji sztucznych, materialnych potrzeb, generowanych przez
politycznych i ekonomicznych decydentów konsumpcyjnego społeczeństwa. Jest ona narzędziem „obróbki” bezrefleksyjnego konsumenta, ulegającego następnie masowej propagandzie, agresywnym
komunikatom medialnym oraz wszechobecnej reklamie. Inną, nie
mniej ważną sprawą, są rzeczywiste warunki pracy panujące w dobie erupcji techniki i wynalazczości. Paradoksalnie, praca nie stała
się dzięki technice aktywnością pozwalającą zdobywać w sposób
„lekki, łatwy i przyjemny” środki na codzienne utrzymanie. Warto w
20
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tym miejscu przywołać słowa innego badacza kultury i cywilizacji
przemysłowej, A. Toynbeego. Uczony ten, opisując stechnicyzowany świat, dochodzi do wniosków korespondujących ze stanowiskiem
H. Marcusego. Przypomina on mianowicie, iż współcześnie „mamy
[…] bezprecedensowe moce produkcyjne a obok niespotykany dotąd
niedostatek. Wynaleźliśmy maszyny, aby za nas pracowały, ale mamy mniej niż kiedykolwiek wolnych rąk do pracy służącej bezpośrednio człowiekowi – nawet do tak podstawowych i elementarnych
usług, jak pomaganie matkom w zajmowaniu się dziećmi. Towarzyszą nam stale na przemian powszechne bezrobocie i brak rąk do
pracy”22. Trzeba ponownie podkreślić, iż są to konstatacje zachowujące aktualność po dzień dzisiejszy. Od wielu dekad świat pracy,
pomimo dobrodziejstw techniki, staje się coraz bardziej skomplikowany i nieprzyjazny dla całych rzesz ludzkich, czego dowodem są
choćby procesy, które współcześnie opisywane są m. in. w kontekście postępującego wykluczenia społecznego osób bezrobotnych
oraz problemów związanych ze stale rosnącą falą prekariatu.
3. Technologiczna racjonalność w jednowymiarowym społeczeństwie i kulturze
Charakterystyczną inklinacją człowieka cywilizacji zachodniej jest „skłonność do mechaniki […] i społecznych mechanizmów
– urządzeń mechanicznych w rodzaju aut, zegarków i bomb oraz
maszynerii społecznej w rodzaju konstytucji parlamentarnych, państwowych systemów ubezpieczeniowych i okresowego poboru do
wojska”23. Fascynacja wynalazkami technicznymi znajduje swoją
emanację w obrębie kultury symbolicznej. Eksplozja techniki – jak
już sygnalizowano we wstępnych uwagach – oddziałuje na sferę
niezbędnych w każdej wspólnocie idei, symboli oraz tego wszystkiego, co lokujemy w ramach najogólniej rozumianej duchowości
istot ludzkich. Fundamentalne dla kultury niematerialnej ideały i
konstrukty natury filozoficznej (zagadnienie sprawiedliwości, praw
22
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człowieka etc.), politycznej (kwestia stosunków międzynarodowych)
czy prawnej (problem bezpieczeństwa prawnego) formułowane są w
cieniu materialnych wykwitów wynalazczości technicznej. Jak dowodzi cytowany już A. Toynbee, doświadczamy „ogromnego rozrostu panowania techniki […] Nasza zachodnia technika […] rozjątrzyła wrodzone przypadłości cywilizacji, a mianowicie instytucje
Wojny i Klasy, do postaci śmiertelnych chorób”24. Wypowiedź ta
dobitnie pokazuje wagę i znaczenie podnoszonego – zarówno przez
H. Marcusego, jak i przez A. Toynbeego – problemu dominacji
techniki we współczesnych realiach społeczno-kulturowych.
Rozważając problematykę wojny (klasowej, międzynarodowej
etc.) w kontekście materialnego rozwoju kultury, obaj cytowani
uczeni odwołują się do oczywistego stwierdzenia, zgodnie z którym
rozwój techniki oznacza jednocześnie przyrost wynalazków o charakterze zabójczym dla społeczeństwa i każdego człowieka. Ewentualne zagrożenia wojny oraz jej ostateczne konsekwencje stanowią
pierwszoplanowe zagadnienie dla całej wspólnoty ludzkiej, bowiem
„zdajemy sobie sprawę, że bomba atomowa i wiele innych śmiercionośnych broni, są w stanie zgładzić nie tylko bezpośrednio walczących, ale cały rodzaj ludzki”25. Co interesujące, człowiek wiedząc o
tym, traktuje ową tragiczną w skutkach możliwość jako swego rodzaju szansę na dalszy rozwój koniunktury produkcyjnej i konsumpcyjnej. Ciała polityczne i gospodarcze, zarządzając przemysłem
zbrojeniowym, pamiętają o zasadzie, w myśl której zewnętrzne zagrożenie konfliktem czy wojną wzmaga w danym kraju „wewnętrzną jedność i spójność. Jest to spójność oparta na […] materialnych podstawach; mobilizacja przeciwko wrogowi działa jako
potężny stymulator produkcji […] Na takich podstawach wznosi się
uniwersum administrowania, w którym kryzysy są kontrolowane a
konflikty powstrzymywane przez dobroczynne skutki wzrastającej
produktywności i zagrożenia wojną nuklearną”26, gdzie ofiarami
mogą być w równym stopniu agresorzy, jak i atakowani.
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Są to wyrywkowo tylko wskazane bolączki współczesnego świata, który gubi balans pomiędzy sferą materii i ducha. W żadnym wypadku nie jest to panorama problemów nakreślona w sposób dostatecznie wyraźny i szczegółowy. Dla jej dopełnienia należałoby wskazać
kolejne „przykłady budzące […] jeszcze silniejszy niepokój. Oto na
przykład świat wzniósł się do nie mającego precedensu poziomu uczuć
humanitarnych. Uznaje się obecnie prawa ludzkie przedstawicieli
wszystkich klas, narodów i ras, a jednocześnie pogrążyliśmy się w […]
nacjonalizmie i rasizmie. Owe złe namiętności znajdują ujście w popełnianych z zimną krwią i zaplanowanych w sposób naukowy okrucieństwach”27. Ich uzasadnienie zawiera się normatywach moralnych, religijnych czy prawnych, znajdujących się w domenie kultury duchowej.
Podobnie ważkim zagadnieniem jest kwestia rzeczywistego kształtu
demokracji oraz wartości, które się na nią składają. H. Marcuse w tym
miejscu ponownie odwołuje się do tzw. technologicznej racjonalności
rozwiniętej cywilizacji przemysłowej.
Racjonalność technologiczna stanowi sztandarowy wyznacznik jednowymiarowego społeczeństwa oraz jednowymiarowej kultury. Są one – jak wyżej stwierdzono – sprowadzone do wspólnego
cywilizacyjnego mianownika w postaci umasowionej produkcji i
konsumpcji, wspartych zasobami techniki. Obserwując ekspansję
technicznego aparatu produkcji, można dostrzec, że narzuca on „swe
ekonomiczne i polityczne wymagania na czas pracy i czas wolny
[…] Poprzez sposób, w jaki współczesne społeczeństwo przemysłowe organizuje swoją bazę technologiczną, zmierza ono do tego by
stać się totalitarnym”28. Kultywowanie osiągnięć cywilizacji przemysłowej wiąże się zatem – według H. Marcusego – z zagrożeniem
specyficznie pojmowaną dyktaturą i totalitaryzmem. Pierwsze zwiastuny owych zagrożeń ukazane są poprzez odwołanie do zmian,
jakie nastąpiły w społecznym rozumieniu istoty oraz znaczenia swobód czy wolności będących do tej pory „znakiem firmowym” demokracji. Rodzi się poważna wątpliwość dotycząca rzeczywistej roli
demokratycznych reguł i wartości w życiu danej zbiorowości. Stosunki demokratyczne, kształtowane na fundamencie idei równości,
27
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godności czy sprawiedliwości społecznej w realiach jednowymiarowej kultury doznają gruntownego przeformułowania. Pluralizm i
wolność wyboru – jedne z najznamienitszych duchowych osiągnięć
zachodniej wspólnoty – sprowadzają się na co dzień do decyzji konsumenckich w sprawie preferencji danej usługi lub towaru. Jednakże
niewielu konsumentów zdaje sobie sprawę z faktu, iż „wolny wybór
spośród różnorodności dóbr i usług nie oznacza wolności, jeśli te
dobra oznaczają […] kontrolę nad życiem w znoju i strachu, […]
spontaniczne odtwarzanie przez jednostkę z góry narzuconych potrzeb nie ustanawia autonomii”29 istot ludzkich. Przeciwnie – obraca
je w podmioty zmanipulowane i zniewolone. Szczególną rolę w tym
procesie H. Marcuse przypisuje umasowionym środkom przekazu.
Są one w dużej mierze odpowiedzialne nie tylko za wyżej już opisaną komercjalizację i homogenizację kultury, ale również za ewentualną porażkę grożącą demokracji i możliwy sukces totalitaryzmu.
Media, tworząc zasłonę dymną służącą interesom politycznym
i gospodarczym, stają się częścią porządku totalitarnego. Są one
sceną dla teatru pozorów przeznaczonego dla indoktrynowanej masy. Codziennie „wielkie słowa wolności i samorealizacji głoszone są
z ekranów, w radiu i na scenach przez przywódców i polityków
prowadzących kampanie, stają się one pustymi dźwiękami, które
nabierają znaczenia tylko w kontekście propagandy, biznesu […] i
rozrywki”30. W ten sposób demokratyczne oblicze kultury przemienia się w swojsko wyglądającą, lecz z gruntu sztuczną, fasadę zza
której wyziera realnie panujący totalitaryzm. Przy czym – jak podkreśla H. Marcuse – „>>totalitarnym<< jest nie tylko terrorystyczne,
polityczne uporządkowanie społeczeństwa, lecz także jego nieterrorystyczne, ekonomiczno-techniczne uporządkowanie, które
działa poprzez manipulowanie potrzebami przez właścicieli kapitału.
W ten sposób zapobiega ono wyłonieniu się skutecznej opozycji […]
Nie tylko specyficzna forma rządu […] przyczynia się do totalitaryzmu, lecz także określony system produkcji”31, wsparty odpowiednim systemem medialnym i propagandowym.
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Zakończenie
Podsumowując powyższe rozważania, należy odnieść się do
ostatecznych wniosków i konkluzji H. Marcusego na temat dalszych
losów – zdominowanej przez technikę i przemysł – kultury. Jest to diagnoza, która z jednej strony trafnie opisuje procesy erupcji kultury materialnej związane z rozkwitem kultu technologicznej racjonalności
społeczeństwa przemysłowego i konsumpcyjnego. Z drugiej zaś strony,
może ona wzbudzać uzasadnione kontrowersje oraz dystans wśród
niektórych odbiorców zawartych w Jednowymiarowym człowieku poglądów i tez. Szczególne wątpliwości wiążą się przede wszystkim z
zamieszczoną tam ponurą wizją kondycji wyższej, duchowej sfery kultury, dręczonej totalitaryzmem i zmierzającej z tego powodu ku nieuchronnej katastrofie. Równie pesymistyczny obraz dotyczy każdego
podmiotu uczestniczącego w kulturze. Jak dowodzi H. Marcuse, jest on
w stanie dokonać więcej „niż bohaterowie kultury i półbogowie; rozwiązuje wiele dotychczas nie rozwiązanych problemów. Człowiek ten
jednakże zdradził nadzieję i zniszczył prawdę, które były zachowane w
sublimacjach wyższej kultury”32. Charakterystyczną dla H. Marcusego
bezkompromisowość przekonań dobrze ukazuje również twierdzenie,
zgodnie z którym „osiągnięcia i niepowodzenia tego społeczeństwa
unieważniają jego wyższą kulturę”33. Z perspektywy współczesnych
czasów, stanu dzisiejszej kultury duchowej (poziomu jej rozwoju i osiągnięć) oraz kondycji człowieka, który nie przeobraził się jednak wyłącznie w konsumenta materialnych dóbr kultury, widać wyraźnie, iż
była to refleksja – częściowo przynajmniej – przedwczesna i nie w pełni
uzasadniona.
Streszczenie:
Celem artykułu jest analiza wybranych zagadnień łączących
się z materialną oraz duchową sferą kultury. W tekście opisano zasadnicze problemy kultury, w której daje się obserwować przewagę
pierwiastka materialnego nad aspektem duchowym. Są to m. in.
zjawiska technicyzacji oraz komercjalizacji kultury. Główny wątek
rozważań dotyczy koncepcji jednowymiarowej kultury autorstwa
32
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Herberta Marcusego. Jednowymiarowa kultura scharakteryzowana
jest przy pomocy jej najistotniejszych wyznaczników, jakimi są racjonalność technologiczna, konsumpcjonizm oraz totalitaryzm.
Słowa kluczowe: kultura materialna, kultura duchowa, kultura jednowymiarowa
Summary:
Between material and spiritual culture: one-dimensional culture according to Herbert Marcuse
The aim of the article is to analyze selected issues connected
with the material and spiritual sphere of culture. The text describes
the basic problems of culture in which one can observe the predominance of the material element over the spiritual aspect. These
include the phenomena of technicalization and commercialization of
culture. The main subject of reflection concerns the concept of onedimensional culture by Herbert Marcuse. One-dimensional culture is
characterized by its most important determinants, which are technological rationality, consumerism and totalitarianism.
Key words: material culture, spiritual culture, onedimensional culture
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Krzysztof Gasiński

Kultura prawna chrześcijaństwa
Wprowadzenie
Rozważania na temat kultur prawnych najwłaściwiej rozpocząć jest od słów znanego filozofa prawa prof. Romana Tokarczyka,
który w jednym ze swych dział tak pisze: ,,Prawo jest jednym z najciekawszych, wielowymiarowych fenomenów kulturowych: z kultury wyrasta i w kulturę współkształtuje. Wszystkie jednostronne interpretacje prawa – prawnonaturalne, pozytywistyczne, socjologiczne, psychologiczne, ekonomiczne etc., zubażając opisy istotnych
stron prawa, osłabiają jego miejsce i znaczenie w kulturze.” 1 Dla
zachowania właściwego porządku należy już na samym początku
wskazać co pod pojęciem kultury rozumiemy. Warto dodać że omawiana tematyka nie ma nic wspólnego z kulturą osobistą. Słowo
kultura wywodzi się od łacińskiego słowa colerae i greckiego pelomai, i oznacza ona całokształt ludzkiego życia społecznego, odróżnialnego od przyrody2. Jest to jednak jedna z wielu definicji, których
na przestrzeni lat ukształtowało się bardzo wiele chociażby ze
względu na fakt perspektywy czy kontekstu w jakim o niej mówimy.
Do jednych z bardziej znanych zaliczyć należy ukształtowaną
pod koniec XIX wieku definicję Edwarda Taylora, który stwierdził,
że ,,kulturą jest pewna całość złożona z poszczególnych elementów,
jakimi są: wiedza, religia, prawo, sztuka, moralność, zwyczaje i inne
kwestie, które zostały przez człowieka nabyte w związku z jego
uczestnictwem w społeczeństwie”. Analizując historię kultura przeszła z biegiem czasu wiele rewolucji wobec czego wiele z wyznawanych w obecnym czasie dóbr i wartości zostało zastępowane nowszymi. Jednak mimo wszystko kultury poszczególnych społeczeństw
podzielić można na kultury materialne i niematerialne. Nie można
jednoznacznie stwierdzić, która jest ważniejsza. Każda z nich ma
zarówno swoich zwolenników jak i przeciwników. Socjologowie na
1
2
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ten przykład wskazują na niematerialną część kultury za ważniejszą,
rozumiejąc ją jako duchowe wytwory społeczeństwa przekazywane
z pokolenia na pokolenie3. A zatem chodzi o mocno chroniony system wartości w danym społeczeństwie oraz to jak postrzegany jest
świat przez ludzi. Zdaniem przedstawicieli doktryny kultura prawna
jest częścią kultury jako takiej4.
1. Kultura prawna
Pomimo iż żyjemy w czasach globalizacji, współczesny świat
nadal jest zróżnicowany pod względem kultury. Liczne próby budowy
jednej uniwersalnej kultury nie przyniosły oczekiwanych rezultatów,
ponieważ różnice kulturowe w poszczególnych społeczeństwach istnieją i powinny istnieć gdyż dzięki temu nie stracą swojej tożsamości.
Każda z kultur napełniona jest jednak zagrożeniami wynikającymi z
wielu różnić np. politycznych, gospodarczych czy religijnych. Istnieją
wówczas napięcia w społeczeństwie czego efektem są konflikty interesów jednostek i państwa. Wynika to z tego, że każde ze społeczeństw posiada pewne wartości kulturowe, które chroni za pomocą
norm społecznych. Każde ze społeczeństw działa w oparciu o pewien
wypracowany model struktury społecznej. Aby zapewnić w tym społeczeństwie ład nieodzownym elementem jest siła państwa, kultury
bądź prawa. Zależnie od tego, który z elementów dominuje to w oparciu o niego budowana jest struktura, sposób w jaki chroni się obywateli i ich interesy oraz jak rozwiązuje się konflikty.
Przechodząc do stricte kultury prawnej wyjaśnić należy, że
jest to stosunek wszystkich członków wybranej grupy społecznej do
prawa5. Kultura prawnicza określa natomiast stosunek do prawa tych
osób tych osób, które je stanowią oraz tych osób, które ją stosują6.
Nie są to jednak definicje jedyne, ponieważ literatura wypracowała
ich bardzo wiele. Kulturę prawną określa się również jako całokształt normatywnych wzorów zachowania i wartości związanych z
3
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tymi normami, społecznie zaakceptowanych, wyuczonych, przekazywanych za pomocą symboli znaczeniowych, bądź w obrębie jednego pokolenia, bądź z pokolenia na pokolenie, a więc gdy przekazywanie to ma cechy pewnej trwałości7. Jeszcze inne opracowania
wskazują, że jest to zespół splecionych postaw i zachowań – tak
indywidualnych, jak i zbiorowych – a także ich rezultatów wobec
prawa, czyli ogółu powinności, reguł i norm narzucanych, wyposażonych w stosowną sankcję i systematycznie egzekwowanych przez
właściwy danej społeczności autorytet, a wynikających z podzielonego przez tę zbiorowość systemu wartości8.
Samo prawo to przecież twór kultury a zarazem i czynnik kulturotwórczy. Kulturę prawną kształtuje przede wszystkim prawo,
moralność, religia a nawet i polityka. Z uwagi na fakt, że religii mamy wiele oraz każde państwo ma swoje prawo to i kultur prawnych
jest wiele i tak np. wyróżniamy kulturę prawną chrześcijaństwa,
judaizmu, prawa europejskiego, czy też islamu. Jest to przykładowy
a zarazem otwarty katalog bowiem przedmiotem artykułu jest przede
wszystkim kultura prawna chrześcijaństwa i to na niej należy skupić
szczególną uwagę. Częścią kultury prawnej jest zatem całokształt
norm prawnych, które obowiązującym w danym państwie, bądź na
danym terenie. Za przejaw braku kultury prawnej uznaje się niechęć
do przestrzegania obowiązującego prawa oraz działanie prawa
wstecz. Zdaniem niektórych przedstawicieli doktryny jak np. Maria
Szyszkowska na obniżenie kultury prawnej może mieć także niejako
wpływ wydawania zbyt dużej liczby przepisów prawnych przez co
społeczeństwo tak naprawdę gubi się w poznaniu tego co obowiązuje jako prawo9. W efekcie jednostka narażona jest na sankcje, które
w zależności od elementu uznanego za podstawę funkcjonowania
państwa może zostać odmiennie ukarana. I tak np. w krajach, gdzie
podstawowe znaczenie ma kultura, zjawisko wymierzania sprawie7
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dliwości na podstawie słuszności może mieć największe znaczenie,
niezależnie od kultury prawnej10.
Kultura prawna jak wskazuje doktryna zwykle kształtuje się
dzięki wielu związkom na płaszczyźnie religia, moralność i prawo,
ponieważ uznane je za główne kryterium służące do wyodrębniania
kultur prawnych na świecie.
2. Kultura prawna chrześcijaństwa
Kultura prawna chrześcijaństwa jest kulturą czerpiącą swe
źródło w tych samych wartościach co kultura prawna judaizmu. Ponadto religia ta stoi na straży tych samych wartości co prawo stanowione. W dodatku to religia definiuje cywilizację. Richar Roch uważa, że „Chrześcijaństwo jest stylem życia prostym, wyzbytym przemocy, otwartym na wspólnotę i pełnym miłości sposobem na bycie
w świecie”. Sama nazwa chrześcijaństwo wywodzi się od chrześcijan czyli wyznawców Chrystusa. Jest to religia oparta na nauczaniu
Jezusa Chrystusa czyli człowieka, zdradzonego, cierpiącego i ukrzyżowanego oraz pismach składających się na Biblię. To religia monoteistyczna, mesjanistyczna i opierająca się na faktach historycznych.
Kultura prawna zrodziła się tu w religii mocno opartej na moralności
i normach prawnych. To także dogmaty i humanitaryzm. Przestępstwem w tej religii jest popełnienie grzechu. Jezus podczas swojej
ziemskiej wędrówki przemawiał do ludzi, rozmawiał z nimi posługując się prostym językiem. Przekazywał swe przesłania na przykładzie prostych przypowieści z życia wziętych czym skłaniał ludzi do
przebaczenia i miłosierdzia. Krzewił dzięki temu boskie prawo.
Najbardziej kojarzonymi tzw. normami prawnymi chrześcijaństwa jest dekalog. Poza tym chrześcijanie opierają podstawę swojej
wiary na Biblii składającej się ze Starego i Nowego Testamentu, który
to dzieli się odpowiednio na 39 i 27 ksiąg. Jest ona źródłem prawa
chrześcijańskiego, które to ponadto zostało ukształtowane poprzez
filozofię grecką i prawo rzymskie. Prawo to dzieli się na prawo boskie, które z kolei dzieli się na prawo wieczne, objawione, naturalne
10
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143

oraz na prawo ludzkie, które to dzieli się na prawo kanoniczne, kościelne i państwowe. Prawo kanoniczne zajmuje się regulacją życia
wewnętrznego Kościoła a w tym przede wszystkim wiernych. Swe
źródło znajduje w Starym i Nowym Testamencie, licznych pismach
Ojców i Doktorów Kościoła a także na prawodawstwie synodalnym i
papieskim. Prawo Kościelne ma natomiast za zadanie uregulowanie
stosunków Kościoła z innymi państwami. Głównie przybierają one
postać konkordatu. Chrześcijaństwo jako całość dzieli się na trzy
główne odłamy: katolicyzm, kościoły Wschodnie (do których zaliczamy prawosławie) oraz protestantyzm. Czasami uznaje się też za
czwarty odłam chrześcijaństwa anglikanizm.
3. Cechy chrześcijaństwa
Katolicy stanowią najliczniejszą grupę wśród chrześcijan i
charakteryzują się spośród innych uznaniem prymatu Biskupa Rzymu nad całym Kościołem. Katolicka kultura prawna opiera się na
dogmacie o nieomylności papieża, który jest chroniony przed błędem przez Boga. Ponadto rolę najwyższego sędziego przypisuje się
Bogu, który działa za pośrednictwem swojego syna bowiem Jezus
wstąpił do nieba, lecz ponownie wróci na ziemię aby sądzić żywych
i umarłych. Kościół prawosławny wyznaje iż najważniejszym i ostatecznym celem chrześcijaństwa jest osiągnięcie przez wiernych
współudziału w naturze boskiej. Wiara tak jak u katolików również
opiera się na dogmatach lecz z wyłączeniem dogmatu o pochodzeniu
Ducha Świętego, niepokalanym poczęciu, wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny, pierwszeństwie Piotra wobec innych apostołów,
prymacie nieomylnego papieża oraz czyśćcu. ,,Credo Kościoła prawosławnego, przenikające prawosławną kulturę prawną stanowią
idee jedności, świętości, powszechności i apostolskości”11. Prawosławna kultura prawna uznaje prymat prawa w postaci Biblii. ,,Treść
norm prawnych, regulujących obszary należące do prawa kanonicznego jest zasadniczo podobna do rzymskokatolickiego prawa kanonicznego”12. Przechodząc do protestantów czyli wspólnot religijnych
powstałych wskutek ruchów reformacyjnych wewnątrz Kościoła
11
12
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rzymskokatolickiego zapoczątkowanych wystąpieniem Marcina
Lutra w XVI wieku, ich kultura prawna odrzuca dogmaty Kościoła
państwowego, przepychu sakralnego oraz konieczności pośrednictwa duchownych w nawiązaniu przez wiernych łączności z Bogiem.
Ponadto prawdziwy protestant przestrzega obowiązujących go zasad
bezinteresownie.
Kulturę prawna chrześcijaństwa jako całości charakteryzuje
religijność, dogmatyzm, humanitaryzm, integralność i powszechność13 i eschatologicznej. Dogmatycznej m.in. poprzez uznanie istoty samego Boga oraz wiary w formie absolutnych prawd czyli dogmatów. Dogmat to pojęcie charakterystyczne dla teologii chrześcijańskiej, ponieważ stanowi on przedmiot jej refleksji. Dogmat stanowi prawdę, twierdzenie zawarte objawieniu Bożym. Ogłaszane są
zwykle przez sobory z papieżem. Dopuszczalne jest również ich
ogłoszenie przez samego papieża. Dogmaty w kulturze prawnej
chrześcijaństwa pozostają ciągle niezmienne czego nie można powiedzieć o kulturach prawa świeckiego gdzie to prawo nieustannie
poddawane jest nowelizacjom. Jak wskazuje R. Tokarczyk w jednym ze swych dzieł: ,,Dogmatyczny charakter kultury prawnej
chrześcijaństwa przejawia się poprzez wyrażanie istoty Boga i wiary
w formie absolutnych, niezmiennych prawd – dogmatów. Określenie
„dogmat” (gr. dokeo) w swym podstawowym znaczeniu wskazuje na
„to, co okazało się prawdziwe”. Prawdziwe okazały się wszystkie
prawa aprobowane w kulturze prawnej chrześcijaństwa, ale najbliższe oglądowi człowieka jest prawo naturalne zapisane w jego sercu i
rozumie''. Integralność jako jedna z wspomnianych wyżej cech objawiająca się w postaci jednolitego ciągu myślowego opierającego
się na logice. Dobrze wykreowało także zdolność do przystosowania
się do otaczających go innych kultur.
Humanitaryzm w kulturze chrześcijańskiej objawia się w miłości do bliźniego i szanowaniu drugiego człowieka. Potwierdzenie
tego faktu znajdziemy w przykazaniu zostawionym przez Jezusa
Chrystusa, który powiedział: ,,Będziesz miłował swego bliźniego jak
siebie samego”. Słowa te znajdują niejako swe źródło w Księdze
13
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Kapłańskiej zgodnie z którą: ,,Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego”.
W religii tej występuje odrzucenie starożytnej sentencji ,,oko
za oko ząb za ząb”14 znanej nam z kodeksu Hammurabiego. Jak
wskazał K. Karsznicki kulturę prawną chrześcijaństwa charakteryzuje również powszechność. Powszechność rozumiana jako otwartość
na innych ludzi w kontekście możliwości przyjęcia przez nich chrześcijańskich norm prawnych. Wynika to z faktu, że każdy niewierzący dotąd w Boga może zostać chrześcijaninem. Co do eschatologicznego charakteru czyli dążeniu chrześcijan do rzeczy ostatecznych. Sam termin wywodzi się z greki i oznacza ,,eschatos” - ostatni
i ,,logos”- nauka. Zgodnie z założeniami chrześcijaństwa wierni
powinni zachowywać się tak aby po śmierci zostali zbawieni i
otrzymali życie wieczne. Naruszanie norm chrześcijańskich prowadzi w konsekwencji do wiecznego potępienia, ponieważ zgodnie z
głównymi prawdami wiary ,,Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który
za dobro wynagradza a za zło karze”. W przypadku omawianej kultury mamy zatem do czynienia z efektem nagradzania za przestrzeganie prawa. Każdy chrześcijanin ma świadomość, że gdy będzie
postępował zgodnie z wyznawanymi wartościami trafi do nieba.
Zachowanie wbrew prawu doprowadzi go bowiem do piekła.
W ostatnim czasie często w kościele katolickim podkreśla się,
że Msza Święta nie jest tylko pobożnym rytuałem czy też ciążącym
na chrześcijaninie obowiązkiem. Msza święta jest czymś więcej, a
co ważne powinna ona mieć ciąg dalszy w naszym codziennym życiu, aby nie czynić z niej zwykłego obrzędu. Chodzi tu o umocnienie
w wierze i wspomniane już doprowadzenie do zbawienia. Dodać w
tym miejscu należy, że kościół katolicki nie pozostaje obojętny wobec negatywnych zachowań, a przede wszystkim wobec praktyk
godzących w godność człowieka. Nie pozwala również na nietolerancję wobec innych narodów. Wynika to m.in. z prawdy wiary głoszącej, że Chrystus oddał życie za zbawienie wszystkich, z której to
natomiast wynika, że od chrześcijan oczekuje się szacunku względem każdego człowieka. Pismo święte w wielu fragmentach podkre14
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śla jak należy postępować względem innych m.in. „Przede wszystkim jedni dla drugich miejcie żarliwą miłość, bo miłość zakrywa
wiele grzechów. Okazujcie sobie wzajemnie gościnność bez narzekania. Służcie jedni drugim takim darem łaski, jaki każdy otrzymał,
jako dobrzy szafarze różnorodnej łaski Boga. Jeśli ktoś przemawia,
niech to będą jakby Słowa Boga, jeśli ktoś służy, niech to czyni mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim uwielbiony był Bóg przez
Jezusa Chrystusa”15.
4. Kultura prawna chrześcijaństwa oczami innych
Kultura prawna chrześcijaństwa oceniana jest przez jej wyznawców bardzo pozytywnie. Co innego natomiast twierdzą inne
kultury prawne zarzucając chrześcijaństwu chociażby niewłaściwą
interpretację Starego Testamentu. Stanowisko to prezentują Żydzi.
Muzułmanie natomiast zarzucają odejście od monoteizmu poprzez
dogmat Trójcy Świętej. W praktyce jednak kultura prawna chrześcijaństwa jest jednym z najistotniejszych składników kultury Zachodu.
Jak wskazuje R. Tokarczyk ,,Nauczanie Chrystusa dotyczy królestwa bożego, w którym Bóg sprawuję władzę króla świata. Chrześcijańska kultura prawna określa normy postępowania właściwe dla
człowieka królestwa bożego. Jest to kultura osądzania zachowań
ludzkich, w której Bóg jest przede wszystkim Bogiem sprawiedliwości”16. Richard Niebuhr uważa natomiast, że pomiędzy Chrystusem a
cywilizacją toczy się nieustanny dialog. Wskazuje przy tym pięć
typów relacji Chrystus-kutura. Są nimi: Chrystus zwrócony przeciwko kulturze (pietyzm), Chrystus zgodny z kulturą, Chrystus wobec kultury, Chrystus ponad kulturą i Chrystus przekształcający
kulturę. Historia pokazała nam, że nie następują one po sobie. Można powiedzieć, że wręcz toczą one ze sobą spór, po czym zanikają a
następnie rodzą się na nowo i są ubogacane. W pierwszym typie
Chrystus jest postrzegany jako przeciwnik kultury, ponieważ wymagał radykalnego opowiedzenia się po jednej ze stron. Drugi z typów
ukazuje Chrystusa jako wielkie osiągnięcie. Uważany jest za bohatera dziejów ludzkiej kultury. Pozostałe jak wskazuje autor podziału
15
16

1 P 4, 8-11 BE
R. Tokarczyk, Współczesne kultury prawne”, Warszawa 2012, s. 189.
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łączy wspólna tendencja do wyodrębnienia obu zasad wraz z jednoczesnym dążeniem do połączenia ich w jedną całość. Chrystus wobec kultury a więc trzeci z modeli wskazuje, ze kultura nie była by
możliwa bez udziału Chrystusa, który napełnia jednostki wartościami nadprzyrodzonymi.
Zdaniem R. Niebuhra Jezus swoiście przekracza kulturę, jednocześnie prowadząc ludzi do siebie. Przedstawiciele czwartego
typu stoją na stanowisku, że życie chrześcijan jest poddane ciągłym
napięciom wynikającym z podporządkowania się tak nakazom Chrystusa jak i wymaganiom nakładanym przez instytucje państwowe.
Do czołowych przedstawicieli tego nurtu należy m.in. Marcin Luter,
mówiący o napięciach pomiędzy Chrystusem i kulturą. Przedstawiciele ostatniej z typologii widzą sprzeczności pomiędzy Chrystusem
a instytucjami i zwyczajami społecznymi. Twierdzili w dodatku, że
grzech jest przenoszony przez kulturę. R. Niebuhr podkreśla, że
,,problem kultury sprowadza się do jej nawrócenia”. To zdanie niejako nawiązuje do czasów obecnych czyniąc ten typ relacji za najbardziej bliski obecnej kulturze.
Podsumowanie
Podsumowując wskazać należy, że pomimo globalizacji i
swoistego zbliżenia się i wzajemnego poznania kultur prawnych,
nadal mimo wszystko może dojść do różnego rodzaju konfliktów
mających podłoże w hierarchii wartości czy też konflikcie interesów.
Kulturę prawna chrześcijaństwa jako całości jak wspomniano wyżej
charakteryzuje religijność, dogmatyzm, humanitaryzm, integralność,
powszechność i eschatologizm. Prawo zgodnie Kultura chrześcijańska pomimo podziału chrześcijan na trzy odłamy i wynikających
pomiędzy nimi różnice t.j. np. że względu na wyznawane dogmaty,
stanowi dosyć spójną całość opartą na mocno zakorzenionej religii
będącej jednym z najistotniejszych składników kultury zachodu.
Warto jednak pamiętać, że kultura prawna chrześcijaństwa a głównie
katolicyzmu nie dotyczy wyłącznie spraw ściśle związanych z religią ale rozciąga się również na kwestie którymi zajmuje się głównie
państwo ale i wspólnota międzynarodowa. M. In. papież Jan Paweł
II w swojej encyklice odniósł się do prawa stanowionego na szczeblu krajowym lub międzynarodowym czym podkreślił zaangażowa-
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nie kościoła katolickiego w jedność i pokój na świecie. Wskazał w
niej, że jeżeli prawo to nie będzie walczyło z niesprawiedliwością to
sytuacja ta może podsycać nowe nienawiści pomiędzy ludźmi i narodami, dlatego też prawo stanowione musi być sprawiedliwe. Kultura prawna chrześcijaństwa poprzez samych chrześcijan nie jest
krytykowana. Negatywne głosy pojawiają się jednak ze strony innych religii co oczywiście jest rzeczą całkowicie naturalną Inne religie chcąc nawracać innych podważają założenia chrześcijaństwa
próbując przekonać do siebie jak największą ilość wiernych. Chrześcijaństwo to obecnie najliczniej reprezentowana religia na świecie
skupiająca wokół siebie ok. 32%17 całego społeczeństwa.
Streszczenie:
Przedmiotem niniejszego artykułu jest ukazania charakterystyki kultury chrześcijaństwa w oparciu o aktualne poglądy doktryny. Artykuł w początkowej części przedstawia czym kultura jako
taka jest i jak można ją interpretować. Następnie przechodzi to stricte kultury prawnej i wskazuje na brak jednoznacznej definicji po
czym przytacza poglądy przedstawicieli doktryny. W kluczowej
części charakteryzuje chrześcijaństwo, przedstawia kulturę prawną
chrześcijaństwa i wskazuje na główne jej cechy. Przedstawia ponadto poglądy innych kultur prawnych a także poglądy Richarda Niebuchra na temat relacji Chrystusa z kulturą jakie miały i mają miejsce
w naszej historii. W podsumowaniu wskazuje na charakterystykę
kultury prawnej chrześcijaństwa i główne jej cechy.
Słowa kluczowe: prawo, kultura, chrześcijaństwo
Summary:
Legal culture of Christianity
The subject of this article is to show the characteristics of
Christianity culture based on current views of the doctrine. The article in its introductory part presents what culture as such is and how it
can be interpreted. Then it goes through a strictly legal culture and
indicates the lack of an unambiguous definition, and then quotes the
17

PEW Forum: Global Christianity. A Report on the Size and Distribution of the World’s Christian Populatio
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views of the representatives of doctrine. In a key part, it characterises Christianity, presents the legal culture of Christianity and points
to its main features. It also presents the views of other legal cultures
as well as the views of Richard Niebucher on the relationship between Christ and culture that has taken place in our history. In summary,
he points out the characteristics of the legal culture of Christianity
and its main features.
Key words: Law, culture, Christianity
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Paweł Ryś

Fuga śmierci. O Muzyce środka Marcina Świetlickiego
Wstęp
Posłużenie się w tytule tego artykułu tytułem wiersza Paula
Celana nie ma na celu tworzenia wątpliwej paraleli pomiędzy twórcą
Fugi śmierci a Marcinem Świetlickim1. Wynika ono jedynie z przekonania, że wydana w 2006 roku Muzyka środka przypomina swą
konstrukcją muzyczną fugę, a jej dominantą, łączącą wszystkie poruszone w tomie zagadnienia, jest śmierć. Ta ostatnia zdaje się być
tym, co w przypadku fugi określa się mianem motywu czołowego,
decydującego o kształcie wszystkich innych motywów, kontrapunktów i łączników. Pojawiające się w książce wątki (takie jak np.
„upiorność” czy oniryczność) to rozpisane na różne sposoby warianty przewodniego tematu.
Niektórym z owych wariantów poświęcę – badając związek
między kulturą a duchowością – dalsze rozważania. Począwszy od
figury „upiora”/„żywego trupa”, przez motyw „domu onirycznego” i
muzyczności, a kończąc (jakżeby inaczej?) na kodzie, bo Muzyka
środka, jak przystało na dobrą fugę, posiada ją. Kodą, czyli podsumowaniem zawierającym w sobie temat główny i przynajmniej
fragmenty wszystkich jego wersji, jest w przypadku analizowanego
tomiku wieńczący go poemat – Limbus.
1. Byty „upioropodobne”
Krytycy piszący o Muzyce środka wspominali, że krążą nad nią
romantyczne „upiory”2, na ogół jednak nie precyzowali co przez owe
1

O rzekomym podobieństwie wspomniał kiedyś Piotr Kępiński stwierdzając (w symptomatyczny dla siebie sposób), że Białe przepaście Świetlickiego mówią wszystko o jego twórczości swoim „klimatem z Georga
Trakla i Paula Celana, nieopisanym jeszcze przez nikogo i niech tak zostanie” – P. Kępiński, Marcin Świetlicki odpycha wątpiących, [w:] tegoż, Bez
stempla. Opowieści o wierszach, Wrocław 2007, s. 17.
2
„Upiory krążą także nad Muzyką środka” – J. Borowczyk, „Śni się córeczka, ucieczka...”. O „Muzyce środka” Marcina Świetlickiego, „Polonistyka”
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„upiory” rozumieją. Warto więc na początku tych rozważań przypomnieć stanowisko Grzegorza Olszańskiego, który stwierdzając, że
warianty znaczeniowe (wyodrębnionych w Słowniku literatury polskiej XIX wieku) motywów takich jak „upiór” czy „żywy trup” można
by ilustrować cytatami nie z Mickiewicza czy Słowackiego, ale właśnie ze Świetlickiego, przypominał jednocześnie (za Jarosławem
Markiem Rymkiewiczem3) podstawową różnicę między tymi dwoma
figurami. „Upiór” był dla romantyków obrazem pozwalającym wyrazić przekonanie, że śmierć nie jest końcem, że to, co następuje po niej
daje się poznać i opisać oraz że po śmierci dusza ciągle pozostaje (lub
może pozostawać) w kontakcie z ciałem. Motyw ten służył więc ukazaniu człowieka jako całości (całości, której nie niweczy nawet ziemski kres). Z kolei „żywy trup” uosabiał przeświadczenie odwrotne.
Ujmował istotę ludzką jako rozdartą, nietożsamą ze sobą, podzieloną
na to, co w niej żywe i na to, co w niej martwe. Romantyk posługujący się tym obrazem podkreślał, że skupiony na swoim życiu wewnętrznym jest jednocześnie „umarły dla świata”. Obydwa te (antytetyczne względem siebie) motywy pojawiają się według Olszańskiego
w analizowanej poezji. Przy czym „upiór”, zdaniem autora Wolnego
wyboru i wbrew temu, co do tej pory twierdzili badacze, występuje
rzadziej. Ważniejszą figurą, myloną czasem z „upiorem”, jest „żywy
trup”, który bywa także (poza wymienionymi już znaczeniami) sym-

2008, nr 4, s. 8; „W kolejnych tomach autora Schizmy można śledzić proces
dosłownego obumierania bohatera. Człowiek obolały, niezdolny do bliskości z
innymi staje się z wolna upiorem” – A. Franaszek, Muzyka środka, „Gazeta
Wyborcza” z dnia 16.10.2006, http://wyborcza.pl/1,75410,3687381.html [data
odczytu: 04.04.2019]; „Właśnie te wątki snu, upiora i mary sennej […] są
czymś nowym w twórczości Świetlickiego i dlatego właśnie na nie warto
zwrócić uwagę przy lekturze Muzyki środka” – A. Wójtowicz, Sen, mara,
wiersz, (nie)wiara, „Akcent” 2007, nr 1, s. 120. Wymienione przez Wójtowicz
motywy Muzyki środka nie były (wbrew temu co pisze) niczym nowym w
twórczości Świetlickiego.
3
Por. J. M. Rymkiewicz, Żywy trup, [w:] Słownik literatury polskiej XIX
wieku, red. J. Bachórz i A. Kowalczykowa, Wrocław 2009, s. 1058-1059.
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bolem rozkładu duchowego oraz sposobem oswajania lęku przed
śmiercią (poprzez ciągłą jej symulację4).
Zawieszając na razie wszelkie rozstrzygnięcia należy zauważyć, że byt „upioropodobny” zjawia się już w pierwszym wierszu
Muzyki środka, w tekście zatytułowanym Świetlicki – reaktywacja:
Po rozpadzie, rozkładzie, niebycie, pobycie
nigdzie – oto już wygrzebuje się
znikąd i wydobywa się na światło dzienne,
żeby postraszyć nieco tych zadowolonych,
że go nie było, postraszyć powrotem
oraz żądaniem zwrotu kosztów […]5.

Z jednej strony bohater, który reaktywuje się „po […] rozkładzie, niebycie” wydaje się odsyłać do romantycznej figury „upiora”
(który w dodatku powraca by „wyrównać rachunki”), z drugiej –
„rozkładu” czy „niebytu” nie należy rozumieć tu dosłownie, ale raczej wypada traktować te pojęcia jako metaforyczne określenia swoistego zastoju, wyłączenia, „zamarcia dla świata”. Za drugim wariantem przemawiają zarówno dalsze fragmenty wiersza („zadowolonych, / że go nie było”), jak również połączenie w tytule utworu
nazwiska autora z pojęciem „reaktywacja”, co jest wyraźnym sygnałem „wznowienia działania” po ogłoszonym trzy lata wcześniej
„zawieszeniu” (podkreślonym już w nazwie poprzedniego tomu –
Nieczynny, 2003).
Jeśli ponadto zawartą w tytule aluzję do filmu Matrix – Reaktywacja potraktujemy jako coś więcej niż grę (choć jednocześnie gry, a
nawet zgrywy wykluczyć tu nie można) pomiędzy utrwalonym w świadomości krytycznoliterackiej wizerunkiem „poety Świetlickiego” a
imidżem – ubranego na czarno, noszącego czarne okulary – Neo (głównego bohatera filmu), to szala przechyli się już ostatecznie na stronę
4

Por. G. Olszański, Trup, który mówi, [w:] Mistrz świata. Szkice o
twórczości Marcina Świetlickiego, red. P. Śliwiński, Poznań 2011, s. 64-82.
5
M. Świetlicki, Świetlicki – reaktywacja, [w:] tegoż, Muzyka środka,
Kraków 2006, s. 5. Dalej cytaty z tego tomu będę lokalizował bezpośrednio
w tekście ze skrótem MŚ i podaniem numeru strony, a w przypisach dodatkowo z podaniem tytułu wiersza.
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„żywego trupa”. Tak jak w filmowym świecie sióstr Wachowskich
dotarcie do realnego świata oznacza „wylogowanie się” z wszechobecnego Matrixa (będącą iluzją życia wytworzoną przez inteligentne maszyny), tak w wierszu (i w całym tomie) dostęp do jedynej możliwej
rzeczywistości (rzeczywistości „ja”) wiąże się z ucieczką ze społecznego matrixa, ze zwrotem w głąb siebie.
„Żywy trup” rozumiany jako bohater skupiony na własnym wnętrzu („wydobyć sobie siebie z siebie”)6, wyalienowany („już zaszyty
jestem w sobie”)7, piszący listy do siebie („w listach ode mnie do mnie
jest wiele wyrozumiałego”)8, uciekający od rzeczywistości („śni się
córeczka, ucieczka”)9 pojawia się nie tylko w wielu utworach tomu, ale
wydaje się też trafnym terminem na określenie kondycji protagonisty
tych wierszy. Oczywiście omawiany motyw nie zawsze występuje w
owej frenezyjno-gnilnej (jak w pierwszym wierszu) otoczce. Przykładem może być tu chociażby utwór Tym razem nie obędzie się bez ofiar,
w którym (kluczowe w przypadku „żywego trupa”) odstępstwo od
określonej „normy” obowiązującej w świecie zewnętrznym („to wstyd,
bo nikt normalny w wojsku nie był”)10 staje się punktem wyjścia dla
konstytuowania się podmiotowości „ja” lirycznego, sposobem zamanifestowania własnej odrębności.
Nie znaczy to bynajmniej, że w Muzyce środka nie ma utworów, w których pojawiałby się motyw „upiora”, albo przynajmniej
takich, w których padałoby to słowo. Pierwszym z nich jest tekst Tak,
kawiarniany dekadentyzm:
6

Tak się modlił, MŚ, s. 34.
Sobota, MŚ, s. 36.
8
Mały rynek, sierpień, MŚ, s. 22.
9
Córeczka, MŚ, s. 39.
10
Tym razem nie obędzie się bez ofiar, MŚ, s. 10. Sygnalizowaną w tekście
wymowę utworu wzmacnia fakt, że jego tytuł jest parafrazą tytułu wiersza
Marcina Sendeckiego Tym razem obędzie się bez ofiar (z 1989 roku). Wiersza
będącego wyrazem postawy tej części społeczeństwa („ideowo” bliskiej Pomarańczowej Alternatywie), której daleko było zarówno do przedstawicieli władzy komunistycznej, jak i do opozycji. Nawiązanie to podkreśla dystans podmiotu do jakichkolwiek (nawet „alternatywnych”) przejawów zbiorowości i
jednocześnie pokazuje, że wszelkie jej formy (także te zorientowane pacyfistycznie) mają represyjny wobec „ja” charakter.
7
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Tak, kawiarniany dekadentyzm,
upiorne kołysanki wprawiające w
odrętwienie – to robię, mam to
szczęście, mam tę
nadzieję.
I póki nie pojawi się rumiany prześladowca
(tak sobie śmierć zawsze wyobrażałem) […]
będę mruczał
upiorne kołysanki, świecie zaśnij
wreszcie, zdrętwiej, zemdlej
i nie rań więcej. [MŚ, s. 29]

Podmiot liryczny przytoczonego utworu jest poetą tworzącym
„upiorne kołysanki”, utulające do jednego rodzaju snu, snu wiecznego.
Owe „kołysanki” wydają się być inną nazwą Śmiertelnych piosenek11 z
Nieczynnego, nuconych przez „umarłego za życia” w oczekiwaniu na
fizyczną śmierć („póki nie pojawi się rumiany prześladowca)”. Mają
one odrętwiające właściwości, ale tym samym uśmierzają ból („zdrętwiej […] i nie rań więcej”). Kojący aspekt odrętwienia podkreślony
został dodatkowo przez przywołanie w tytule pojęcia „dekadentyzm”,
którego emfatyczność została jednocześnie zneutralizowana dzięki
użyciu epitetu „kawiarniany” i partykuły „tak”. Zgodnie jednak z pierwotnym znaczeniem tytułowego terminu zarówno postawa, jak i twórczość bohatera wiersza pełne są niechęci do rzeczywistości zewnętrznej. Protagonista chce niejako własną martwotą zarazić świat, odrętwić
go, uśpić, uśmiercić. „Kawiarniany dekadent”, mimo nucenia „upiornych kołysanek”, wydaje się więc – znów – znajdować raczej po stronie
„żywego trupa” niż „upiora”.
Jeszcze ciekawiej owe akcenty rozkładają się (nomen omen) w
wierszu To be:
To be, przetłumaczyłem sobie
ze swojego na swój,
to be, tych rzeczy się nie robi […]
11

Por. M. Świetlicki, Śmiertelne piosnki, [w:] tegoż, Nieczynny, Warszawa 2003, s. 32.
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maleńkie absurdalne domki,
ludzki pęd do zdobienia okolicy,
a potem większe domki, wystrój samochodów,
architektura więzień, telefonia,
bogate wnętrza, to be,
to be, nie masz gdzie żyć,
a powinieneś – tak
powiedziałem sobie,
to be, upiorze, to be. [MŚ, s. 32]

Wyjściowy koncept utworu polega na wykorzystaniu polskich
i angielskich możliwości semantycznych i brzmieniowych tytułowych słów12. Angielskie „to be” (być) podmiot wiersza przekłada
sobie („ze swojego na swój”) na polskie „to be” (to brzydko). Ta gra
jest z jednej strony odpowiedzią na szekspirowskie „To be, or not to
be” (protagonista opowiada się raczej po stronie niebycia, konkludując, że „być jest brzydko, być jest źle”), z drugiej strony ma podkreślać „brzydkość” (w sensie nikczemność, obrzydliwość) aktualnych
form istnienia. Bohater wiersza zdaje się bowiem sugerować, że we
współczesnym świecie egzystencja utożsamiona została z dwoma
kategoriami – z konsumpcją oraz z pozycją jaką zajmujemy w „teatrze życia codziennego”. Być oznacza „mieć” („większe domki”,
„bogate wnętrza”), jak również „być w kontakcie”, „być w relacjach” (o czym świadczy rzeczownik „telefonia”). Spełnienie obydwu tych „egzystencjalnych wymogów” jest oczywiście niebezpieczne (bo zniewalające) dla jednostki, co dobitnie wyrażone zostało za pomocą metafory „architektura więzień”.
Odrzucając tak rozumiane „być” podmiot nie ma jednakowoż
możliwości zakorzenienia się w rzeczywistości („nie masz gdzie
żyć)”. Musi egzystować niejako poza nią, w jakieś widmowej formie. Przywołany na końcu wiersza „upiór” jest nazwą tej formy,
służy do podkreślenia odrębności bohatera, jego buntowniczego
„wyłączenia ze świata”, zanegowania (w trosce o własne „ja”) społecznych reguł i zobowiązań. Mówiąc nieco inaczej, owa figura
12

s. 8.
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Zwrócił już na to uwagę Borowczyk. Por. tegoż, Śni się córeczka…,

obejmuje w analizowanym przypadku (i nie tylko w nim – choć tu
widać to szczególnie wyraźnie) wszystkie te znaczenia, które tradycja historycznoliteracka łączy z motywem „żywego trupa”.
W świetle powyższych rozważań wypada więc zgodzić się z
przywołanymi na początku rozpoznaniami Olszańskiego, przy zastrzeżeniu, że „upiór” (przynajmniej w znaczeniu, które badacz podaje13) nie pojawia się w ogóle w omawianym tomie (mimo że –
oczywiście – ów leksem przewija się kilkakrotnie)14. Ciekawsza
wydaje się jednak inna kwestia. Paradoks, czy nawet swego rodzaju
dekonstrukcyjny mechanizm15, Muzyki środka objawia się w tym, że
ilekroć jej autor chce doprecyzować i uwypuklić (a tak zdaje się być
zarówno w Kawiarnianym dekadentyzmie, jak i w To be) znaczenia
związane ze stale obecną w swej twórczości figurą „żywego trupa”
(alienację, odmienność, wsobność), tylekroć – jakimś dziwnym trafem – sięga po przeciwstawny do niej obraz „upiora”.
2. „Dom oniryczny”
Umarły dla świata bohater, nie znajdując dla siebie miejsca w
rzeczywistości, zwraca się – jak już zostało powiedziane – ku własnemu wnętrzu, ku snom („głowę obracam ku snom. Gdzież wcześniej
się obracałem?”)16, ku rozmaitym archetypom („odzyskane królestwo”)17. Jednym z nich wydaje się „dom oniryczny”. Terminem
13

Przy czym sam Olszański wspomniał, że z przywołanych przez niego
utworów Świetlickiego motyw upiora (w Rymkiewiczowskiej wykładni)
realizuje tylko, pochodzący z debiutanckiego tomu, Upiór. Por. G. Olszański, Trup, który mówi…, s. 75.
14
Oprócz omówionych przypadków słowo „upiór” oraz jego pochodne pojawiają się jeszcze w wierszu Namolna refreniczność („upiorny mazur, kujawiak, polonez”, MŚ, s. 37) oraz w poemacie Limbus („A dzielnica Kazimierz
była jak upiór na balu upiorów. Dużo pudru na upio- / rze, cekiny, sztuczne
rzęsy upiora, sztuczne i błyszczące na upiorze wszystko”, MŚ, s. 53).
15
Dekonstrukcję rozumiem tu po deManowsku, czyli nie jako to, co
dodaliśmy do tekstu, lecz jako to, co „w pierwszym rzędzie ukonstytuowało
ten tekst” – P. de Man, Alegorie czytania. Język figuralny u Rousseau, Nietzschego, Rilkego i Prousta, tłum. A. Przybysławski, Kraków 2004, s. 30.
16
Snonecznik, MŚ, s. 18
17
Chodzę we śnie, MŚ, s. 27.
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tym Gaston Bachelard nazwał „obraz” leżący u podstaw naszego
postrzegania. Obraz istniejący poprzez dwie, kluczowe dla percepcji,
opozycje: wnętrza – zewnętrza, wyznaczającą przestrzeń intymności
oraz strychu – piwnicy, będącą pionową osią wyobraźni18. W Muzyce środka – jak wskazuje już tytuł tomu – ważniejszy jest ten pierwszy model. Najwyrazistszą zaś jego realizację stanowi utwór Dom:
Gdy skończą się przyprawy, sól, pieprz,
kiedy wszelkie wysiądą urządzenia [...] kiedy
pająk mi dotknie gardła pajęczyną,
wtedy dom już nie będzie domem,
klucz się zagubi w odmęcie na zewnątrz.
A gdziekolwiek się pójdzie, zawsze
drogą powrotną to będzie.
Świat nie ma ramion, nie ma ciepłego oddechu,
świat nie śpi, nie śni. Cokolwiek snem było,
było domem.

[MŚ, s. 9]

Dom charakteryzowany jest tu w opozycji do świata19, jawi
się jako schronienie przed nim, jako Bachelardowski anty-świat20.
Jeśli bowiem to, co na zewnątrz nazwane zostało odmętem (synonimicznym do otchłani, chaosu), to tytułowy obraz staje się (przynajmniej tymczasowym) wcieleniem ładu, bezpieczeństwa, harmonii. I na odwrót. Podkreślenie, poprzez antropomorfizację „ludzkiego” charakteru domu uwydatnia jednocześnie „nieludzki” charakter
świata. Mamy tu do czynienia z obrazowaniem pośrednim, obrazowaniem za pomocą negacji. Dominantą kompozycyjną tego utworu
jest kontrast, którego specyfika polega na uściślaniu właściwości
danego zjawiska poprzez podkreślenie braku owych właściwości w
innym zjawisku, na dookreślaniu w „opozycji do”, na definiowaniu
18

Por. G. Bachelard, Dom rodzinny i dom oniryczny, tłum. A. Tatarkiewicz, [w:] tegoż, Wyobraźnia poetycka. Wybór pism, wyboru dokonał H.
Chudak, Warszawa 1975, s. 301-330.
19
„[…] świat w tej poezji jest zawsze na zewnątrz ” – A. Kałuża, Burżuje sierpniowe, „Nowe Książki” 2007, nr 3, s. 53.
20
Por. G. Bachelard, Dom rodzinny i dom oniryczny…, s. 316.
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za pośrednictwem zaprzeczenia. Tym samym na plan pierwszy wysuwa się dialektyczne napięcie między wnętrzem i zewnętrzem.
Jednocześnie na innym poziomie wspomniana dychotomia nie
tylko zaciera się, ale i odwraca21. Poziomem tym jest relacja podmiot
– dom. Znaczące okazuje się tutaj ostatnie zdanie wiersza: „Cokolwiek snem było, / było domem”. Utożsamienie domu ze snem zrównuje przestrzeń domową z przestrzenią wewnętrzną „ja”. Sen to sfera
najintymniejsza, najbardziej subiektywna, sfera do której nikt poza
śniącym nie ma dostępu. Ponadto dla romantycznego „żywego trupa” marzenie senne nie tylko funkcjonuje na takich samych prawach
jak rzeczywistość, ale jest od niej ważniejsze, jest najwyższą formą
życia wewnętrznego22. Formą – co w kontekście wyjścia poza geometryczne podziały szczególnie istotne – przekraczającą racjonalistyczne kategorie, formą pozazmysłowego (a więc nieograniczonego) poznania23.
Omawiana przestrzeń, mimo swego duchowego charakteru,
nie wyłączona jest jednak u Świetlickiego spod prawa rozkładu24.
Tym, co ją tworzy są bowiem określone elementy. Gdy się wyczerpią, zużyją „dom już nie będzie domem”. Elementy te (sól, pieprz,
21

Na temat wymienności owych pojęć w przypadku poetyckich prób
wyrażania życia wewnętrznego zob. G. Bachelard, Dialektyka zewnętrza i
wnętrza, tłum. J. Skoczylas, [w:] Antologia współczesnej myśli literackiej
we Francji, oprac. W. Karpiński, Warszawa 1974.
22
Por. A. Béguin, Dusza romantyczna i marzenie senne. Esej o romantyzmie niemieckim i poezji francuskiej, tłum. T. Stróżyński, Gdańsk
2011, s. 24-25.
23
Nieco inaczej (choć mając też chyba nieco inne utwory na myśli) kategorię oniryczności w Muzyce środka ujął Piotr Śliwiński, stwierdzając, że
sny stanowią tu „coś w rodzaju okna na rzeczywistość” – tenże, Świat na
brudno. Szkice o poezji i krytyce, Warszawa 2007, s. 243.
24
Wnętrze u Świetlickiego również podlega rozkładowi i miewa „ambiwalentne” konotacje. Por. G. Olszański, Trup, który mówi..., s. 78-79. Do
podobnych (przynajmniej częściowo) wniosków doszedł już przed laty
Michał Olszewski. Analizując motywy chłodu i ciepła w poezji Świetlickiego, stwierdził, że o ile zewnętrze jest zaszeregowane jako jednoznacznie
negatywne (wiąże się z chłodem), o tyle wnętrze wymyka się jednoznacznym przyporządkowaniom. Por. tenże, Zima i chaos. Doświadczenie chłodu
w poezji Marcina Świetlickiego, „Kresy” 2001, nr 3, s. 60.
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urządzenia) to metonimiczne określenia wewnętrznych właściwości
podmiotu. Kulminacyjnym obrazem zapowiadanej atrofii byłoby
dotknięcie gardła pajęczyną, podkreślające niemożliwość wydobycia
głosu, wyrażenia siebie (w domyśle – także, a może przede wszystkim, przez poezję). Utrata tak rozumianego domu wiązałaby się z
utratą wartości naczelnych. Konstytutywność ta uwydatniona została
szczególnie w wersach: „A gdziekolwiek się pójdzie, zawsze / drogą
powrotną to będzie”. Jeśli wszystkie drogi prowadzą do domu, a on
(w dawnym sensie) przestałby istnieć, to nie pozostałoby już nic.
3. Muzyka środka
Innym obok marzenia sennego – choć do pewnego stopnia tożsamym z nim – domem, „miejscem”, w którym egzystuje bohater tej
twórczości jest oczywiście poezja. Joanna Dembińska-Pawelec przywołując do analizy wierszy Świetlickiego (pre)romantyczny motyw
„człowieka wewnętrznego”, stwierdziła nawet, że o ile w pierwotnych
jego realizacjach introspekcja była drogą prowadzącą do nieskończoności (rozumianej zazwyczaj w kategoriach mistycznych), o tyle u
twórcy Schizmy ową nieskończonością okazuje się bezmiar tekstów,
przestrzeń intertekstualna. „Człowiek wewnętrzny Świetlickiego rodzi
się nieustannie w bezkresie tego, co tekstowe, »z kartką w dłoni«”25.
Synonimem tekstu, poezji, literatury jest w omawianym tomie
muzyka. Znakomicie widać to w tytułowej Muzyce środka:
Jakiej pogody ducha, moi mili, trzeba,
aby napisać o cierpieniu zwierząt
lub dzieci? Jakiej pogody […] trzeba,
żeby opiewać prostym, zrozumiałym
w każdym języku paradoksem to,
co opisały już wszystkie gazety
na pierwszych stronach? I z jakiego
trzeba być materiału? […]
Nie ma
pogody, jest
w gardle pięść. Są
zimne poty. [MŚ, s. 45]
25
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J. Dembińska-Pawelec, Człowiek wewnętrzny, [w:] Mistrz świata…, s. 46.

Wiersz opiera się na grze pomiędzy dwoma znaczeniami tytułowej frazy. Pierwszym z nich jest (utożsamiana z tzw. „popem tradycyjnym”) muzyka lekka, łatwa i przyjemna. Drugim – muzyka „ja”, melodia wnętrza. Tym dwóm znaczeniom przetransponowanym na pole
literatury (o czym świadczy chociażby leksem „napisać” zawarty w
otwierającym wiersz pytaniu retorycznym) odpowiada podział utworu
na dwie części (strofoidy) i ich strona graficzna.
Część pierwsza jest więc poświęcona „poezji środka”. Czyli dokładnie jakiej? Mamiącej „pogodą ducha”, krzepiącej, estetyzującej,
pisanej nie tyle z „potrzeby wnętrza” (by wyrazić siebie), ile raczej
próbującej się „wstrzelić” w programowo ważne tematy26. Poruszającej
„uniwersalne” zagadnienia, przetłumaczalnej na wszystkie języki27.
Poezji tworzonej pod (swoiście rozumianą) publikę, z myślą o konkretnych odbiorcach, oczekiwaniach i nagrodach.
Kto uprawia taką lirykę? W kogo wymierzone jest to ostrze?
Przede wszystkim chyba w Adama Zagajewskiego. Pojawiające się
w utworze Świetlickiego słowo „opiewać” odsyła – jak zauważył
już Piotr Sobolczyk28 – do wiersza Spróbuj opiewać okaleczony

26

Dosyć „dziwną” wykładnię tego wiersza zaproponował Jacek Gutorow, który uważa, że chodzi w nim „o muzykę cierpienia, w tym przede
wszystkim cierpienia bezbronnych. Temat nieco wstydliwy, zwłaszcza w
odniesieniu do zwierząt. Ale jest. Pojawia się. Bije po oczach […]” – tenże,
Dwa kroki w stronę ciemności, jeden do tyłu, [w:] Pierwsza połowa Marcina. Szkice o twórczości Marcina Świetlickiego, red. E. Kledzik i J. Roszak,
[Poznań 2012], s. 158. Tymczasem zdaje się być dokładnie na odwrót.
Świetlicki nie tylko nie pisze wiersza o „cierpieniu zwierząt i dzieci”, ale
mówi właśnie, że są to tematy „nieodpowiednie” dla poezji i w związku z
tym można by mu – zwłaszcza z punku widzenie animal studies czy child
studies – sporo zarzucić.
27
Wers o „zrozumiałym w każdym języku” paradoksie koresponduje ze
zdaniem zapisanym we Wstępie do zbiorowego wydania wierszy: „Poezję
robi się przeciw […] Wszystko inne to łatwo przetłumaczalne na wiele
języków świata bajdurzenie” (M. Świetlicki, Wiersze, Kraków 2011, s. 5), a
także podobnymi stwierdzeniami wypowiadanymi w trakcie wywiadów, co
zdaje się odsłaniać kompleksy Świetlickiego względem częściej tłumaczonych na języki obce współczesnych polskich poetów.
28
Por. P. Sobolczyk, Sen był domem, „Tygiel Kultury” 2007, nr 1-3, s. 184.
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świat29, który wydrukowany w „New Yorkerze” zaraz po zamachu z
11 września 2001 roku (mimo że nie napisany na tę „okazję”) zrobił
światową karierę. Do tej sytuacji nawiązują wersy o opiewaniu „paradoksem” tego, co „opisały już wszystkie gazety na pierwszych
stronach”, choć ich adresem wydaje się również (zwłaszcza biorąc
pod uwagę ów „paradoks”) wiersz Wisławy Szymborskiej Fotografia z 11 września (tom Chwila, 2002).
Muzyka środka w odniesieniu do poezji może bowiem stanowić – w szerszej perspektywie – ironiczne określenie tego sposobu
pisania, który czasem nazywa się „polską szkołą poetycką” (Zagajewski, Szymborska, Herbert), i którego patronem, orędownikiem,
współtwórcą był Czesław Miłosz. Raczej nieprzypadkowo pierwsza
część analizowanego wiersza operuje właśnie długim, „miłoszowskim” wersem. W tomie znajdziemy zaś utwór, który jest (jak się
zdaje), znaczącą w omawianym kontekście, polemiką z autorem
Traktatu poetyckiego; tekst Idą państwo i rozmawiają:
[…] las na horyzoncie
i spokojne jezioro
żagiel na jeziorze
czy może być
coś piękniejszego?
może. [MŚ, s. 21]

Przytoczony utwór stanowi zanegowanie wymowy wiersza
Dar („Dzień taki szczęśliwy. / Mgła opadła wcześnie, pracowałem w
ogrodzie […] / Nie wstydziłem się myśleć, że byłem kim jestem […]
/ Prostując się, widziałem niebieskie morze i żagle”30), będącego
najpełniejszym wyrazem Miłoszowskiej „pogody ducha”. Świetlicki
„triumfalnie zaprzecza” i w ostatniej strofoidzie Muzyki środka
przedstawia własną (polemiczną) koncepcję twórczości. Obejmuje
ona drugie znaczenie tytułowej frazy (której pierwsze litery są jednocześnie inicjałami poety) – muzykę jestestwa, rytm wnętrza, poezję pisaną „krwią i żółcią”. Budowa omawianej strofoidy (jej swo29

Por. A. Zagajewski, Spróbuj opiewać okaleczony świat, [w:] tegoż,
Anteny, Kraków 2005, s. 58.
30
Cz. Miłosz, Dar, [w:] tegoż, Wiersze wszystkie, Kraków 2011, s. 630.
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ista „skupieniowa”, „zbita” struktura oraz pokawałkowana, emocyjna segmentacja wersów) ma oddawać charakter owych ciemnych
pieśni („upiornych kołysanek”) cedzonych przez zęby, tworzonych z
„pięścią w gardle”31.
4. Limbus, czyli koda
Muzykę środka wieńczy, jak już wspomniałem, poemat Limbus. W warstwie fabularnej (bo jest tu pewna szczątkowa fabuła)
stanowi on ogniwo pomiędzy powieścią Dwanaście i jej kontynuacją – Trzynaście, co zresztą zostało niejako stematyzowane w samym utworze; tytułowy Limbus (który okazuje się być hotelem)
znajduje się bowiem pod numerem 12/13. Bohaterem poematu jest
mistrz – protagonista kryminalnej trylogii Świetlickiego, przemierzający Kraków w sobie tylko wiadomym celu.
Jego wędrówka prowadzi do Hotelu Limbus, w którym za
„oszklonymi drzwiami” sali restauracyjnej zobaczy „twarze kompletnie nieznajome, a jednocześnie bliskie”32. Jest to jednak dopiero
początek niepokojących zdarzeń:
[…] Buchnęła muzyka, otwarto drzwi hotelowej restauracji.
Głos powiedział wyraźnie: – Zapraszamy!
Mistrz dał jeden krok ku światłu.
Potem jeden krok w tył.
Ku ciemności.
Potem dwa kroki ku światłu.
A potem odwrócił się i niemal biegiem, poprzez ciemność, powrócił
do domu.
Wyszedł z suką na spacer, bo pora już na to była.
Najwyższa. [MŚ, s. 55]

Hotel okazuje się punktem przejścia w zaświaty, przesmykiem
wiodącym na drugą stronę. Mimo jednak dobiegającego z wnętrza
światła, przestrzeń, do której tajemniczy głos zaprasza mistrza jest ot31

Warto rozważyć, czy nie jest to przypadkiem jakieś dalekie echo Różewiczowskiej poetyki „ściśniętego gardła”.
32
Limbus, MŚ, s. 54
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chłanią33. Limbus to bowiem w tradycji chrześcijańskiej jej łacińska
nazwa34, termin oznaczający przedsionek piekła (lub ewentualnie
pierwszy krąg), określenie miejsca, do którego trafiają nieochrzczone
dzieci („przez hol przebiegło stado dzieci”35), a także Ci „sprawiedliwi”
– np. starożytni poeci – którzy z różnych względów nie poznali nauki
Chrystusa (czyżby to oni stanowili owe znajome/nieznajome dla mistrza twarze?). Mieszkańcy Limba nie doznają, co prawda, cierpienia,
ale wyłączeni są również z wiecznej szczęśliwości36.
Paweł Próchniak analizując poemat, stwierdził nawet, że skoro
opisywane w Limbusie zdarzenia dzieją się w marcu, wolno umieścić je
w kalendarzowym paradygmacie (wyznaczanym przez konstrukcję
Dwanaście) i powiązać z liczbą trzy. Wspominam o tym, ponieważ to
właśnie w trzeciej księdze Raju utraconego Milton obszernie opisuje
Limbus, budzące grozę miejsce, gdzie trwa w zapomnieniu, na krawędzi istnienia, to wszystko, co chybione i daremne […]37.
Powyższa interpretacja wydaje się iść „o jeden most za daleko”. Jeśli bowiem Świetlicki do czegoś się odwołuje, to raczej (jak
starałem się zasugerować) do Dantego, ale i przy tym tropie jakoś
szczególnie bym nie optował. Pojęcie Limbusu (z jego piekielnymi
konotacjami) jest przecież mocno zakorzenione w polskiej kulturze,
a obrazowi przedstawionemu w poemacie zdecydowanie bliżej do –
na przykład – piekielnych hoteli z filmów Davida Lyncha38 niż do
wizji zawartych w Boskiej komedii czy Raju utraconym.
33

O czym zresztą mowa w poemacie nieco wcześniej: „przekroczywszy
próg od razu wpadnie w otchłań. Otchłań. Bez możliwości powrotu” – tamże.
34
Por. ks. Cz. Sokołowski, Limbus, „Ultra montes”,
http://www.ultramontes.pl/limbus.htm [data odczytu: 04.04.2019].
35
Limbus, MŚ, s. 54.
36
Najsłynniejszy literacki obraz Limba (przedstawionego jako pierwszy
krąg piekła) znajduje się oczywiście w Boskiej komedii i częściowo na jej
podstawie rekontruję ten motyw. Por. D. Alighieri, Piekło. Pieśń IV, [w:]
tegoż, Boska komedia, tłum. E. Porębowicz, posłowie i przypisy M. Maślanka-Soro, Kraków 2004, s. 21-26.
37
P. Próchniak, Hotel Limbus (o „Muzyce środka”), [w:] tegoż, Wiersze
na wietrze (szkice, notatki), Kraków 2008, s. 102.
38
Również oniryczna (anty)fabuła Limbusu, skrząca się absurdalnością,
przywodzi na myśl klimat Zagubionej autostrady czy Mulholland Drive.
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Przy czym Limbus nie jest tylko i wyłącznie kolejną próbą
odegrania przez bohatera tej poezji własnej śmierci, próbą konfrontacji z zaświatami, ale okazuje się też nieco paradoksalnym wyrazem
zakorzenienia w rzeczywistości, przywiązania do pewnych „rytuałów” i obowiązków. Mistrz kuszony światłością rezygnuje z wejścia w nią ze względu na zobowiązania jakie posiada wobec innych
– konkretnie wobec swojej suki bokserki39. „Umrzeć – tego się nie
robi psu” zdaje się mówić protagonista.
Zakończenie
Jednocześnie poemat Limbus pełni funkcję swoistego podsumowania – zbiera większość poruszonych w tomie wątków. Pojawia
się w nim postać „żywego trupa” (którym jest oczywiście mistrz –
„trochę autyś”), swoista wariacja na temat „domu onirycznego” –
obraz remontu („remont z powodu śmierci”), motyw głośnej i tandetnej muzyki („buchnęła muzyka”), będącej tu kontrastem dla „muzyki wnętrza” bohatera40, czy w końcu łączący wszystkie te zagadnienia temat śmierci. Temat przewodni książki.
Niezależnie bowiem od tego, który z owych motywów omawiałem w poszczególnych częściach niniejszego artykułu, każdy z nich był
(choć na różne sposoby) podszyty śmiercią. „Muzyka jest ze śmierci –
i do śmierci wzywa / Jeśli piszesz muzykę to ją zrób nieżywą” 41
zanotował w jednym z wierszy Jarosław Marek Rymkiewicz. Podobnie o muzyce, poezji, literaturze zdaje się myśleć Świetlicki.
Jego „muzyka środka” to fuga śmierci, „namolna refreniczność”,
„upiorna kołysanka”.
Streszczenie:
Artykuł stanowi próbę zbadania związku między kulturą a duchowością w Muzyce środka (2006) Marcina Świetlickiego. W tym
39

Z omawianym fragmentem koresponduje pochodzący z tomu Delta Dietla wiersz Czarna niedziela: „Rytuał jest ważny […] Spacerować, jeść, / spać.
Ja tego uczę się przy suce. / Biedni ci, którym nie wystarczy /codzienne wstanie
z martwych” – M. Świetlicki, Delta Dietla, Kraków 2015, s. 71.
40
Cytaty w nawiasach pochodzą kolejno ze stron 51, 52, 54, 50, 55.
41
J. M. Rymkiewicz, Piękna młynarka, [w:] tegoż, Zachód słońca w
Milanówku, Warszawa 2002, s. 15.
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celu poddano analizie kilka kluczowych dla tomu motywów. Pierwszym z nich jest figura „upiora”/„żywego trupa”, będąca sposobem
zamanifestowania – przez bohatera wierszy – odrębności i nieprzystosowania. Drugim – topos „domu onirycznego”, uruchamiający
dialektykę wnętrza i zewnętrza. Trzecim – tytułowa „muzyka środka”, oznaczająca m.in. muzykę jestestwa, duchowy rytm, poezję
pisaną „krwią i żółcią”. Czwartym – obraz otchłani zawarty w wieńczącym tomik poemacie Limbus. Główna teza artykułu mówi, że
wszystkie te motywy zahaczają (choć na różne sposoby) o zagadnienie śmierci i że jest ono tematem przewodnim Muzyki środka.
Słowa klucze: Świetlicki, Muzyka środka, poezja, duchowość,
śmierć
Summary:
This article is an attempt to investigate the relationship between culture and spirituality in the Middle-of-the-Road Music
[Muzyka środka] (2006) volume of poems by Marcin Świetlicki. For
this purpose a couple of key motifs from this volume are subject to
analysis. The first motif is the figure of a ‘phantom’ / ‘living dead’
which is a way in which the ‘lyrical I’ manifests his distinctiveness
and maladjustment. The second is the topos of the ‘oneiric house’
which initiates the dialectics of inside and outside. The third is the
title ‘middle of the road music’ which means the music of existence,
a spiritual rhythm, poetry written with ‘blood and bile’. The fourth is
the picture of an abyss included in the poem called Limbus which
crowns this volume. The main thesis of this article states that all the
motifs allude (though in different ways) to the problem of death and
it is the leitmotif of the Middle-of-the-Road Music.
Keywords: Świetlicki, Middle-of-the-Road Music, poetry,
spirituality, death
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Agnieszka Jóźwik

Kultura języka polskiego wśród prawników
Wstęp
Kultura języka, według słownika języka polskiego, to termin
wieloznaczny dotyczący porozumiewania się językiem zgodnie z
jego obowiązującą w danym społeczeństwie i zwyczajowo utrwaloną normą językową, czyli zespołem jednostek językowych i reguł
określających sposób ich realizacji w tekstach mówionych i pisanych1. Język polski jest językiem ojczystym naszego kraju. Uznawany jest za niezwykle skomplikowany na tle innych z całego świata.
Jego złożoność gramatyczna, ortograficzna, składniowa, czy leksykologiczna wzbudza wśród obcokrajowców nie lada w trudności.
Warto zwrócić uwagę, że w języku polskim występują także dialekty, na przykład kaszubszczyzna lub góralszczyzna, co dodatkowa
wpływa na jego zawiłość. Jednak w dzisiejszych czasach pielęgnowanie pięknej polszczyzny jest niezwykle istotne, zwłaszcza w erze
Internetu, skrótów, zapożyczeń z języków obcych. Mimo nowoczesnych urozmaiceń języki różnych dziedzin zawodowych są stałe,
niezmienne i zarówno specyficzne. Mowa tu w szczególności o języku, którym posługują się prawnicy.
1. Kultura prawna
Przed omówieniem zagadnienia języka prawników, warto
zwrócić uwagę na kulturę prawną. Przede wszystkim kulturę prawną
należy odróżnić od kultury osobistej. Ta druga nie ma nic wspólnego
ze środowiskiem, z którego się pochodzi, jak również z wykonywanym zawodem. Jednak jest ona pojmowana łącznie z kulturą prawną
społeczeństwa, dlatego że w przypadku bezprawia istniałyby ciągłe
walki wszystkich przeciwko wszystkiemu, a także nie byłoby możliwości rozwoju kultury. Mimo tego, że prawo nie zawsze gwarantuje sprawiedliwość, przynosi poczucie bezpieczeństwa. Dzięki prawnie chronionej wolności można rozwijać się indywidualnie, czyli
1
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tworzyć swoją własną kulturę osobistą2. Kultura prawna oceniana
jest przez wszystkich adresatów norm. Szczególnie w dzisiejszych
czasach, gdy z reguły każdy ma swoje przekonanie jak prawo powinno wyglądać i czemu ma służyć, a przede wszystkim jak ma być
tworzone, a także interpretowane. Kultura ta spełnia istotne funkcje.
Pierwsza z nich to funkcja naprawcza, polegająca na eliminacji
błędnych unormowań. Następnie funkcja ochronna, dzięki której
podejmują decyzje prawotwórcze wybierane są cele, a następnie
działania do ich realizacji. Dodatkowo kultura prawna wskazuje
standardy, gdzie władza może się poruszać, zatem jest wzorcem
kryteriów osądu treści i sposobu w jaki jest tworzone prawo. Kształtuje ona jak to, w jaki sposób się zachowujemy, komunikujemy i
traktujemy innych. Wskazuje na poziom kultury, czyli bezpośrednio
wpływa na stosunki międzyludzkie. Dlatego też można niewątpliwie
stwierdzić, że kultura prawna jest powiązana z kulturą języka prawa.
Przejawem braku kultury prawnej jest niechęć do przestrzegania istniejących przepisów i działania prawa wstecz, a także nieznajomość prawa, jako forma samoobrony. Jednak już ze starożytnego
Rzymu, z paremi „Ignorantia iuris nocet”, oczywistym jest, że nieznajomość prawa szkodzi.
2. Język prawny i prawniczy
Czytając akta spraw, będąc na rozprawie sądowej, oglądając lub
czytając wywiady z prawnikami można bez wahania stwierdzić, że
posługują się specyficznym językiem, zarezerwowanym wyłącznie dla
tego zawodu. Język ten można opisać jako niezwykle precyzyjny i niejednokrotnie nieczytelny dla przeciętnego człowieka. Istotnym jest podział na język prawny i język prawniczy. Pojęcia te zostały wprowadzone w tysiąc dziewięćset czterdziestym ósmym roku przez Bronisława Wróblewskiego, znanego teoretyka prawa, profesora prawa karnego
na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie.
Zatem językiem prawnym określa się język przepisów, czyli
konkretnych aktów prawodawczych – ustaw, rozporządzeń, zarzą-

2

M. Szyszkowska, Kultura prawna Palestra 39/3-4(447-448), Muzeum
Historii Polski 1995, s. 153
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dzeń, uchwał3. Innymi słowy jest to sprecyzowany kod rozwiązania
owych tekstów. Należy wskazać że twórcą języka prawnego jest
normodawca. Jest to nie tylko ustawodawca, ale również autor dekretów rozporządzeń, zarządzeń i tym podobne. Stanowienie norm
prawnych jest czynnością która, mimo poglądu wielu osób, nie jest
związana z osobą prawnika, ponieważ prawo jest wolą powszechną,
najczęściej ludu lub władz4. Według niemieckiego filozofa i profesora prawa Gustava Radbrucha język prany jest chłodny, rezygnuje z
wszelkiego uzasadnienia; jest zwięzły, rezygnuje z wszelkiego nauczania5. Warto także dodać, że język prawny nie jest językiem w
sensie językoznawczym. Potwierdza to twierdzenie amerykańskiego
językoznawcy, filozofa i działacza politycznego Noama Chomskyego, że przyczyną dla której język prawny nie dysponuje sensem
językoznawczym jest jego nieposiadanie zbioru reguł generujących
zdania tego języka. Mimo swojej zawiłości, język prawny nie jest
trudny do rozpoznania, przez typowe formy zdań, sformułowania
definicji oraz określenia, które świadczą o używaniu języka prawnego przez ustawodawcę. Najczęściej spotykamy zwroty: „A” w rozumieniu ustawy, w stosunkach prawnych jest „B” – energię elektryczną w rozumieniu prawa uważa się za rzecz ruchomą. Warto
dodać, że do języka prawnego przedostają się wyrażenia pozaprawniczych języków naukowych. Należy do nich język lekarski w odniesieniu do medycyny sądowej. Praktyka sądowo lekarska chwiejność co do stwierdzeń, które są sztywno sformułowane w teorii.
„Uszkodzenie ciała” – na to pojęcie lekarskie wpływa późniejsza
kwalifikacja prawna. Gdy naruszenie ciągłości tkanek jest bardzo
niewielkie, budzi się u lekarza sądowego wątpliwość, czy daną
zmianę należy ocenić jako uszkodzenie ciała6.

3

H. Kurek, Język prawny i prawniczy na przełomie wieków (perspektywy badawcze i zagrożenia), Zagadnienia Naukoznawstwa, 3 (205) s. 303
4
B. Wróblewski, Język prawny i prawniczy, Polska Akademia Umiejętności, Prace Komisji Prawniczej nr 3, Kraków 1948, s. 54
5
G. Radbruch, Zarys filozofii prawa, Księgarnia Powszechna, Warszawa-Kraków 1938, s. 154
6
B. Wróblewski, Język prawny i prawniczy, Polska Akademia Umiejętności, Prace Komisji Prawniczej nr 3, Kraków 1948, s. 118
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Natomiast język prawniczy nazywany jest językiem okołoprawnym. System języków okołoprawnych należy podzielić na:
1. System praktyki prawniczej – w tym praktyka orzeczeniowa (język toczących się postępowań różnego rodzaju oraz język
sformułowanych rezultatów postępowań lub ich uzasadnienia) i pozaorzeczeniowa (umowy, opinie).
2. Język prawniczy nauki – język praktyczno-naukowy – teksty komentarzy oraz język mówiony7.
Zastanawiającym jest, czy przez to, że prawnicy korzystają z
tekstów normatywnych swojej pracy, używają języka prawnego.
Jednak rozsiewającym wątpliwości jest twierdzenie, iż prawnicy nie
tworzą prawa, więc nie używają języka prawnego. Posługują się oni
zatem językiem prawniczym. Jest nietrudnym do zapamiętania więc,
że język prawny to język aktów prawnych, a język prawniczy to
język prawników. Najogólniejszą definicją języka prawniczego
przedstawia profesor Broniewski. A mianowicie określa go jako
wypowiadanie się o tym, co jest zawarte w przepisach prawnych.
Zatem, do jego funkcji można zaliczyć ocenę, dydaktykę oraz popularyzację. Do grona podmiotów posługujących się nim z pewnością
zaliczyć można: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników, dogmatyków prawa, a także wykładowców na wydziałach prawa.
Język prawniczy posiada liczne wytwory, które w głównej
mierze są zapożyczone, inspirowane językiem prawnym. Wręcz
większość formalnych i sztywnych sformułowań z aktów normatywnych jest używana w języku prawników, w celu podkreślenia i
uwydatnienia powagi i rangi zawodu oraz wyróżnienia znaczenia
opisywanych przepisów.
Ciekawostką jest twierdzenie, iż to że przepis jest prawny nie
oznacza jego skonstruowania w języku prawniczym. Jednak jest to
kontrowersyjne twierdzenie, które niewątpliwie można zaprzeczyć
tym, że każdy wyraz z przepisu prawnego, choćby został zapożyczony z języka potocznego, należy do języka prawniczego, ponieważ
ustawodawca dla zaspokojenia żądania zrozumienia przepisu przez
7

H. Kurek, Język prawny i prawniczy na przełomie wieków (perspektywy badawcze i zagrożenia), Zagadnienia Naukoznawstwa 3 (205), s. 304
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każdego, używa wyrażeń w znaczeniu takim samym jakie mają w
języku potocznym8. Tym samym nie nadaje im żadnego odmiennego
znaczenia.
3. Kultura języka polskiego w języku prawniczym
Aby kultura języka została zachowana należy utrzymać wobec
niej odpowiednią postawę. Polega ona na umiejętności poprawnego
korzystania z języka polskiego jednocześnie używając języka prawniczego. Jak łatwo zauważyć kultura języka wiąże się nieodzownie z
błędami popełnianymi w trakcie jego używania. Dlatego też, klasyfikacja błędów jest szeroka i bardzo złożona. Do najczęściej występujących błędów należy zaliczyć:
1. Błędy wewnątrz językowe – czyli takie, które powstają w
fonetyce, gramatyce, w słowotwórstwie, w składni, w stylistyce, a
także można dołączyć do nich błędy leksykalne.
2. Błędy zewnątrz językowe – czyli ortograficzne i interpunkcyjne9.
Badaniem poprawności języka, nieistotne jak specjalistycznego, zajmują się językoznawcy, a praca nad sprawdzaniem właściwości języka przebiega na podstawie kryteriów. Należą do nich:
1. Kryterium wystarczalności – poprawne są wyrazy, które
wypełniają lukę w języku.
2. Kryterium ekonomiczności – bardziej akceptowane są
środki językowe, które są bardziej zrozumiałe.
3. Kryterium funkcjonalności środków językowych – poprawne są środki językowe, które współgrają z całą wypowiedzią.
4. Kryterium rozpowszechnienia – inaczej uzualne, poprawne
jest to, co jest akceptowane przez większość.
5. Kryterium autorytetu kulturalnego – poprawne są te środki
językowe, których używa inteligencja.
6. Kryterium etyczne – poprawne są teksty wyróżniające się
walorami estetycznymi.
8

B. Wróblewski, Język prawny i prawniczy, Polska Akademia Umiejętności, Prace Komisji Prawniczej nr 3, Kraków 1948, s. 53
9
D. Kala, E. Kubicka, Kultura języka polskiego w praktyce prawniczej,
Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2014, s. 35
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7. Kryterium narodowe – poprawne jest to co polskie10.
Prawnicy z reguły używają poprawnej polszczyzny. Jednak
względem kryterium poprawności ekonomicznej języka, można by
stwierdzić, że język prawniczy lub prawny powinien być powszechnie rozumiany, a tak jednak nie jest. Teksty prawnicze nie są ani
proste ani jednoznaczne. Wiedząc z jakimi błędami wiąże się kultura
języka należy pochylić się także nad elementami języka polskiego,
które tworzą kulturę języka polskiego wśród prawników. Przede
wszystkim pierwszy element to retoryka. Jest to sztuka butowania
artystycznej, perswazyjnej wypowiedzi ustnej lub pisemnej. Innymi
słowy sztuka pięknego mówienia lub pisania. Szczególnie element
ten używany jest przez prawników podczas rozpraw, a zwłaszcza w
mowie końcowej prokuratora bądź adwokata, której muszą przedstawić swoje stanowisko odnośnie rozstrzyganej sprawy. Wtedy
sposób użycia języka prawniczego jest niezwykle istotny. Po pierwsze, błahym, a jednocześnie nie przez wszystkich używanym aspektem retoryki będzie tembr, nasilenie głosu. Oczywistym jest, że wyraźne wypowiadanie się z odpowiednim nasileniem głosu przyciągnie słuchacza i zwróci na siebie uwagę. Należy jednak pamiętać
alby nie krzyczeć, ponieważ może to sprawić odrzucenie wśród publiki, zmęczenie, a nawet lęk. W przeciwnym wypadku jest wręcz
gorzej. Gdyż przy cichym wypowiadaniu istotnych i błyskotliwych
spostrzeżeń prawników, cała wartość wypowiedzi może zostać przeoczona. Dodatkowo wytężenie słuchaczy, aby dosłyszeć cichą mowę
może być nużące i zniechęcające. Zatem prawnik o wysokiej kulturze słowa powinien mówić wyraźnie, doniośle, akcentować ważniejsze fragmenty wypowiedzi oraz utrzymywać kontakt wzrokowy ze
słuchaczem. W tym wypadku warto ćwiczyć recytację. Dlatego niejednokrotnie prawnicy określani są mianem aktorów. Oprócz właściwego sposobu wypowiadania się do retoryki można zaliczyć poprawność wymowy. Niepoprawna, wadliwa wymowa sprawia, iż
pojawia się tendencja do pomniejszania wartości merytorycznej całej
wypowiedzi. Błędy w wymowie prowadzą do nieporozumień komunikacyjnych i gramatycznych. Ciekawostką jest, że podczas emocjonalnego wypowiadania się mogą wkraść się naleciałości gwar regio10

Tamże, s. 37

173

nalnych, na co trzeba uważać, ponieważ język prawniczy powinien
być precyzyjny i oddawać charakter powagi zawodu. Innym aspektem kultury języka wśród prawników będą neologizmy. Z uwagi na
fakt pojawiania się nowych wyrazów, mówca winien je tworzyć
zgodnie z zasadami słowotwórczymi, aby odbiorca mógł je łatwiej
zrozumieć. Wracając do poprawnej gramatyki, najtrudniejszym z jej
elementów jest fleksja, czyli odmiana wyrazów. W języku polskim
jest ona z pewnością skomplikowana i trudna. Najważniejszą zasadą
jest odmiana imion i nazwisk, gdyż są rzeczownikami. Wyjątek stanowią te, które zakończone są na dźwięki niewystępujące w naszym
języku na przykład „x”. Jednak odmiana nazwisk i praktyka prawnicza przejawiają pewne odmienności. Chodzi o to, że zdaniem prawników nazwisko wymienione w piśmie urzędowym nie może budzić
żadnych wątpliwości co do swojej formy podstawowej. Zatem przy
wskazywaniu konkretnej osoby i odmianie jej nazwiska, obok odmienionej formy pojawia się ta mianownikowa, podstawowa (na
przykład: rozpoznanie wniosku Jana Kowalskiego – Kowalski)11.
Kolejnym problemem gramatycznym będzie szyk wyrazów w zdaniu. Niepoprawnie ustawione wyrazy mogą spowodować całkowicie
inne znaczenie przekazu, niż był zamierzony.
Następnie, w przypadku semantyki, użycie złego wyrazu może być brzemienne w skutkach. Także zapożyczenia z języków obcych mogą budować nieprzychylny wyraz refleksji. W środowisku
prawniczym utartym jest używanie paremi łacińskich, które niejednokrotnie stanowią zasady prawa, jednak użycie ich w trakcie wypowiadania się lub w pismach musi występować w odpowiednich
miejscach i nie może pojawiać się zbyt często. Tekst lub mowa naszpikowana zwrotami znanymi wyłącznie przez prawników będzie
niezrozumiała. Należy rozstrzygną czy dane zapożyczenie jest potrzebne. Oprócz zapożyczeń z języków obcych prawnicy zwracają
także uwagę na te pochodzące z języka potocznego. Wyrażenia o
takim samym kształcie mogą mieć różne znaczenia w języku ogólnym i języku zawodowym. Przykładem jest „odpowiedzialność” lub
„oferta”, które w mowie potocznej mają znacznie szerszy zakres niż
11
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w sensie prawnym. W tekstach specjalistycznych konieczne jest
definiowanie używanych terminów. Ostatnią i jednocześnie najprostszą zasadą kultury języka w środowisku prawniczym jest dobry
tekst. Jest to ogólne stwierdzenie, a jednak oddaje idealnie wartość
przekazu. Wypowiedzi, czy pisma należy konstruować w taki sposób, aby ich odbiór nie wiązał się z nad wyraz żmudnym procesem
rozumowania. Mianowicie zbyt długie zdania, wtrącenia, elipsy,
korekty samego siebie, niejasne określenia, nagromadzenie rzeczowników i nominalizacje nie są wskazane. Natomiast dokładność,
precyzja, obiektywność, a także fachowość są idealnymi określeniami języka prawniczego i prawnego.
4. Jak zrozumieć język prawników?
Kultura języka polskiego w praktyce prawniczej jest niezwykle
rozwinięta i bardzo charakterystyczna dla wszelakich zawodów prawniczych. Z wyżej wymienionego opisu języka prawnego i prawniczego można wywnioskować, że nie każdy ten język rozumie. Dlatego
też w przypadku styczności z prawem, czy to w sprawach cywilnych,
rodzinnych, czy karnych, przeciętni ludzie zasięgają pomocy prawników, aby język prawny przełożyli im na język prawniczy i tym samym wyjaśnili skomplikowane zagadnienia lub występowali w sądzie
jako ich przedstawiciele. Można więc stwierdzić, że język prawniczy
jest unikalny, ponieważ posługuje się nim grupa ludzi, która przebyła
żmudną drogę, aby władać nim „biegle” i poprawnie.
Jednak to tylko osoby, które nie mają styczności z językiem
prawniczym uważają go za trudny i zawiły. W wywiadzie Kazimierza Brzecickiego z Teresą Tomaszkiewicz, profesor i dziekanem
wydziału neofilologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, kobieta twierdzi, że nie uważa istnienia języka prawników. Porównuje sposób porozumiewania się prawników do każdego innego
języka służącego komunikacji w społeczeństwie. Przyznaje, iż zawiłe sformułowania są jednie pozorne, określa także że nieznana przeciętnemu człowiekowi terminologia stanowi maksymalnie dwadzieścia procent ogółu wypowiedzi. Trudność, którą dostrzega pani profesor tkwi w strukturze zdań. Skomplikowana składnia utrudnia
zrozumienie bardziej niż pojedyncze nieznane słowa. Dodaje nawet,
że w języku prawniczym brakuje gramatyki, przez to że tekst nie jest
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spójny. Na uniwersytecie, którego pani Teresa Tomaszkiewicz jest
dziekanem, na wydziale neofilologii istnieje możliwość kształcenia
studentów w kierunku tłumaczenia ustnego konstytutywnego, kabinowego oraz pisanego tekstów specjalistycznych: prawniczych, medycznych, chemicznych. Nauka polega na przedstawieniu uczniom
podstaw funkcjonowania w obszarze poszczególnych dziedzin.
Zwraca uwagę także na różny stopień trudności tłumaczenia tekstów
obcych. Interesującym jest, iż tłumaczenie z języków narodów, które
swoją kulturę czerpią z Prawa Rzymskiego i Kodeksu Napoleona nie
jest problematyczne, gdyż zbliżone jest do języka polskiego. Trudności w tłumaczeniach występowały w latach dziewięćdziesiątych
dwudziestego wieku, kiedy pojawiły się nowe instytucje i pojęcia
prawne. Jednak po wejściu Polski do Unii Europejskiej, pierwszego
maja dwa tysiące czwartego roku, i unifikacja prawa problemów
takich już nie ma12.
Mimo tego, że doktryna prawa przedstawia istnienie języka
prawnego i prawniczego, w dzisiejszych czasach zrozumienie tego
drugiego nie jest tak trudne jak w ubiegłych dekadach. Obecnie istnieją komentarze profesorów lub praktyków prawa do konkretnych
ustaw i kodeksów, które wyjaśniają skomplikowaną składnię prawniczych zdań i nieznane zwroty. Dzięki temu nauka studentów jest
bardziej miarodajna. Pomimo nowoczesnych rozwiązań zapoznawania się z niezrozumiałymi tekstami różnych dziedzin nauki niemożliwym jest, wyłącznie poprzez komentarz do ustawy lub Internet,
zrozumienie szeregu zazębiających się ze sobą zawiłości znajdujących się w przepisach prawnych. Dlatego studenci na studiach
prawniczych, następnie na aplikacji poświęcają mnóstwo czasu ku
poznaniu języka prawnego, ucząc się przepisów i języka prawniczego, uczestnicząc w rozprawach, czy wysłuchując wykładów.
Zakończenie
Kultura języka kształtuje się na przestrzeni wieków. Dzięki
pracy językoznawców i naukowców poszczególnych dziedzin specjalistycznych możemy mówić o językach konkretnych zawodów, w
12
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tym prawników. Połączenie języka polskiego, jednego z trudniejszych na świecie, z zawiłością konkretnej dziedziny powoduje
utrudnienia dla przeciętnego człowieka. Dlatego też ustalony został
podział na język prawny i prawniczy, który pozwala odróżnić język
ustawodawcy od języka prawników. Mimo tego, iż są to dwa różne
języki, oddziałują na siebie i są nierozłączne. Prawnicy bowiem
używając języka prawniczego tłumaczą, przekazują to co zawarte
jest w języku prawnym. Zaznajomienie się z różnicami tych pojęć
pozwala na dostrzeżenie szerszego pasma możliwości w języku
prawniczym. To nim prawnicy posługują się na co dzień i to on powinien być pielęgnowany dla rozwoju kultury języka polskiego w tej
dziedzinie. Niewątpliwie można stwierdzić, że świat prawa cechuje
się sztywną procedurą, wyszukanym słownictwem, niezrozumiałym
dla wszystkich, a jego język specyficznym szykiem zdań, używaniem zwrotów pochodzących ze starożytnego Rzymu, czyli parami,
czy złożonością skomplikowanych wypowiedzi. Dla osiągnięcia
tego poziomu prawnicy kształcą się wiele lat. Społeczeństwo jest
skłonne uważać, że praca ta polega na pisaniu odpowiednich pism
procesowych. Owszem to część tego zawodu, a także część języka
prawniczego, ale to mowa jest podstawą. Rozprawa pokazuje jakim
językiem posługuje się dany specjalista. Erudycja, piękne wysławianie się, znajomość swojej dziedziny i wielu pobocznych wpływają
na pozytywny odzew odbiorców.
Elokwencja i znajomość języka prawnego i prawniczego jest
podstawą do spełniania się w tym co się robi. Wysoka kultura osobista i
prestiż zawodu nie mogą pozwolić na nieposzanowanie języka. Dzięki
zaufaniu publicznemu ludzie zwracają się do przedstawicieli poszczególnych zawodów prawniczych w celu rozwiązywania swoich problemów prawnych. Pomimo ogólnego dostępu do ustaw, kodeksów, rozporządzeń, czy nawet komentarzy wyjaśniających sens przepisów, bez
pomocy osoby znającej język prawa i jest zazębianie się z różnymi
gałęziami prawnymi jest niemal niemożliwe. Dlatego też kultura języka
ma szansę rozwijać się, gdyż język ten nie obumrze. W przypadku języka prawnego zawsze będą potrzebne nowe unormowania, zmiany
tych przestarzały. Natomiast dzięki występowaniu w imieniu osób w
procesie umożliwia rozwój języka prawniczego i kształcenie języka
polskiego, a także stylu wypowiadania się.

177

Streszczenie:
Kultura języka jest bardzo istotnym elementem pracy przedstawicieli zawodów prawniczych. Najważniejszym elementem języka prawa jest jego podział na język prawny, innymi słowy język
ustaw oraz język prawniczy, czyli ten którym posługują się w mowie
i piśmie prawnicy. Dzięki temu rozróżnieniu można zauważyć, że
mimo znaczących różnic występujących między tymi językami są
one nierozerwalne. Zawód prawnika wiąże się z ogromnym zaufaniem publicznym, ale także z prestiżem i odpowiedzialnością. Dlatego kultura słowa powinna być w tym przypadku na najwyższym
poziomie. Używając języka prawnego nie wystarczy posługiwać się
skomplikowanymi sformułowaniami i przepisami zaczerpniętymi z
ustaw, które z reguły są niezrozumiałe dla przeciętnego człowieka.
Należy przede wszystkim być elokwentnym i w poprawny sposób
przedstawiać swoje prawne racje. Odpowiedni tembr głosu, poprawność gramatyczna i stylistyczna, właściwe wykorzystywanie specjalistycznych zwrotów są podstawą kultury języka polskiego wśród
prawników.
Słowa kluczowe: język prawny, język prawniczy, kultura
prawna,
Summary:
Polish language culture among law yers
Language cultureis a very important element of the work of
legal professionals. The most important element of the language of
law is its divisionin to legal language, in other words the language of
laws and the legal language, that is, the one used by law yers in speaking and writing. Thanks to this distinction, it can be noticed that
despite the significant differences between these languages, they are
Inseparable. The profession of lawyeris associated with great public
trust, but also with prestiże and responsibility. Therefore, the culture
of the wordshould be at the highest level in this case. Whenusing a
legal language, it is not enough to use complicated wording and
provisions drawn from laws that are usually incomprehensible to the
average person. It is first and foremost important to be eloquent and
property prezent your legal reasons. The righttimbre of voice,
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grammatical correctness and stylistic, properuse of specialized phrases are the basis of the Polish language culture among lawyers.
Keyword: legal language, language of lawers, legal culture
Bibliografia:
1. Kurek H., Język prawny i prawniczy na przełomie wieków (perspektywy badawcze i zagrożenia), Zagadnienia Naukoznawstwa 3 (205)
2. Wróblewski B., Język prawny i prawniczy, Polska Akademia
Umiejętności, Prace Komisji Prawniczej nr 3, Kraków 1948
3. Radbruch G., Zarys filozofii prawa, Księgarnia Powszechna,
Warszawa-Kraków 1938
4. Kala D., Kubicka E., Kultura języka polskiego w praktyce prawniczej, Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2014
5. http://www.poznanskienieruchomosci.pl/media/biuletyn/poprawny-01.pdf; dostęp 25.03.2019
6. https://sjp.pwn.pl/slowniki/Encyklopedia-PWN.html;
dostęp:
25.03.2019
7. Szyszkowska M., Kultura prawna, Palestra 39/3-4(447-448),
Muzeum Historii Polski 1995

179

180

Rozdział III
KULTURA
Obecność i praktyka
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Юрій Щербяк

Теоретичні засади лідерства як чинник успішної
управлінської діяльності в освітньому середовищі
Постановка проблеми
У складних умовах сьогодення зростає роль нарощування
лідерського потенціалу представників сфери освіти, у зв’язку з
чим особливої уваги набуває роль керівника освітньої організації
як соціальної інституції, що готує майбутнє нашої держави. Саме
лідер покликаний сформулювати таку ідею або систему ідей, в
яку готові повірити та яку готові прийняти. Керівник освітньої
установи як лідер зобов’язаний бути стратегом, здатним адекватно оцінити потреби та особливості як внутрішнього, так і зовнішнього середовища. Лідерство завжди передбачає ініціативу та
вимогу змін і є специфічною соціальною активністю. Лідерство є
ключовим елементом інноваційного процесу й розвитку організації. Від якості управління і прийнятих управлінських рішень
залежить ефективність функціонування установи.
На даний час існує багато різних концептуальних підходів до питання визначення феномена лідерства. З одного боку,
лідерство розглядається як наявність певного набору якостей,
які притаманні тим, хто успішно спричиняє вплив на інших, з іншого, лідерство – це процес опосередкованого впливу в напрямку досягнення поставлених цілей. Для того, щоб складна організація ефективно виконувала свої завдання, необхідно забезпечити виконання всіх управлінських функцій. Лідерство і є тим
видом діяльності, який пронизує всю систему управління.
Неможливо ефективно виконувати функції планування, організації, мотивації і контролю, якщо немає ефективного керівництва і лідерів, здатних заохочувати інших працівників, позитивно впливати на них і вести за собою, досягаючи тим самим
кінцевих результатів.
Актуальність розвитку лідерського потенціалу через
професійну підготовку управлінців констатують і документи в
Україні: Стратегія державної кадрової політики на 2011-2020
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роки, Положення про Президентський кадровий резерв «Нова
еліта нації» (проект); Національна доктрина розвитку освіти
(Указ Президента України № 347/2002).
Питання
формування
педагогічного
лідерства
в
управлінській діяльності освітнього середовища відображені в
дослідженнях: особистісно орієнтований підхід до освітнього
процесу (І. Зязюн, Л. Нечепоренко, О. Пєхота, С. Сисоєва та ін.);
теоретичні засади побудови навчального процесу у вищих
навчальних закладах (А. Алексюк, Г. Васянович, В. Гриньова, Р.
Гуревич, В. Лозова, Н. Мойсеюк, Т. Сущенко та ін.); психологопедагогічні основи процесу розвитку лідерства (Д. Алфімов, Т.
Бендас, Б. Головешко, Т. Гура, С. Калашнікова, О. Романовський
та ін.). У сучасній західній літературі проблеми лідерства
представлені досить широко в працях (Ж. Блондель, Б. Басьо, Д.
Дженнінгс, П. Друкер, К. Левін, Р. Стогділ, С. Хук та ін.).
За останні десятиліття була розроблена значна кількість
теорій, методологічних підходів і гіпотез, що ставлять за мету
розкриття та пояснення феномену лідерства. Однак у
педагогічній теорії та практиці не приділяється достатньої уваги
розробленню системних підходів до формування лідерських
якостей у фахівців з педагогічного менеджменту.
Отже, мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні
особливостей педагогічного лідерства як успішного чинника
управлінської діяльності в освітньому середовищі.
Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
На початку XXI століття концепції лідерства починають
зміцнюватися, і з’являються дослідження, які аналізують якості
і повноваження лідерів. Аналіз робіт в галузі управлінського
менеджменту переконливо свідчить, що лідери мають володіти
певними якостями і вміти стимулювати діяльність співробітників, створювати організаційні умови, що сприяють постійному підвищенню якості педагогічної практики, забезпечуючи
підтримку і сприяння умов для обміну досвідом, створювати
ситуації довіри, ситуації ризику, коли необхідно прийняти прав-
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ильне рішення, проводити експерименти, спільні дослідження і
здійснювати оцінку і самооцінку якості освіти.
Більшість вчених одностайні в тому, що проблему розвитку лідерських якостей у сучасних умовах необхідно розглядати
як стратегічне завдання для суспільства, освіти, наукових досліджень, оскільки розвиненість таких якостей, по-перше, забезпечує здатність керівника згуртовувати колектив та спрямовувати
його на досягнення важливих цілей; по-друге, передбачає ефективні організаційні дії керівника; по-третє, надихає послідовників на успішну діяльність; по-четверте, виступає передумовою довіри людей до владних повноважень керівника [11].
Аналізуючи процес еволюції підходів до розвитку
лідерства, Г. Хернез-Брум та Р. Хьюз прогнозують, що
формування лідерських якостей, незважаючи на всі тенденції, і
надалі буде актуальним. Однак вони будуть змінюватися разом
із зміною конкурентного середовища під тиском таких
чинників: глобальна конкуренція; інформаційні технології;
необхідність в швидких і гнучких організаціях; збільшення ролі
команд в організації; різноманітні потреби співробітників [5].
Слід відзначити, що у психолого-педагогічній літературі
поняття «лідер» і «лідерство» не є поширеними. До кінця ХІХ
ст. – початку ХХ ст. у науковій літературі ці терміни
розглядалися з точки зору політики й економіки [15], і лише в
1930-х рр. вони отримали поширення в соціальній психології
після опублікування досліджень, здійснених у США К.Левіним і
його послідовниками щодо теорії конфліктів. Згідно з
довідниковими виданнями лідер (від англ. leader – ведучий) – це
особистість, яка користується найбільшим авторитетом,
впливом у будь-якому колективі [7]; особа, яка посідає провідне
місце серед інших, подібних [7].
Необхідно підкреслити, що різні науки мають власний
погляд на тлумачення поняття «лідер», що зумовлено
специфікою кожної окремої науки. У соціально-історичному та
культурологічному аспектах лідерство розглядається як
механізм задоволення соціальної потреби суспільства в
управлінні; у філософському – як процес домінування
особистості та її впливу на спільноту; у політологічному – як
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найвища форма влади; у психологічному – як інструмент, який
дозволяє задовольнити безліч потреб, як феномен суб'єктивної
компенсації фізичної або духовної неповноцінності; у соціальнопсихологічному – як елемент організації та управління
суспільними процесами в малій групі.
Педагогічний аспект проблеми лідерства висвітлений у
працях вітчизняних й зарубіжних педагогів минулого (Д. Дьюї,
О. Залужного, О. Лозинського, А. Макаренка, С. Русової, В.
Сухомлинського, С. Шацького), які вивчали динаміку розвитку
педагогічного колективу, виховання лідерів та організацію
самоврядування в учнівському колективі. У психологопедагогічній літературі лідерство – це типова для лідера
(керівника) система прийомів впливу на підлеглих [15];
соціально-психологічний феномен, що належить до динамічних
процесів у малій групі; поняття, що характеризує відношення
домінування і підкорення у групі.
Історично соціум зацікавила дефініція «лідерство»
наприкінці ХІХ –початку ХХ століть. Ранні його дослідження
носили описовий характер і ґрунтувались на вивченні людей, які
уже були відомими лідерами, або міфологічних героїв. Ці
напрямки досліджень відомі у науковій літературі як теорії
«великої людини» (термін вперше використав Т. Карлайл) або
«теорії героїв». Їх прихильників (Е. Дженнінгс, Дж. Дауд та ін.)
цікавили ті якості героїв, які, передаючись у спадок, сприяють
захопленню ними мас. Теорії героїв або «великої людини»
належить і теза про те, що лідерство (або керівництво) залежить
від походження і пов’язано з переважно аристократичним
генезисом героїв, оскільки особи з нижчих класів мали
обмежений доступ до влади [8]. Цінність даного напрямку
полягає у актуалізації потреби вивчення феномену лідерства та
зацікавленості особистістю самого лідера.
У своїй фундаментальній роботі з вивчення та розуміння
феномену лідерства Б. Басс наголошує, що існує багато
можливих шляхів для визначення лідерства. Однак, визначення
дефініції повинно залежити від цілей, які потрібно досягти. На
думку вченого, лідерство розуміється як фокусування на
групових процесах, як особистий показник, як мистецтво дійти
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згоди, як використання впливу, як особливий вид діяльності, як
форма переконання, як сильний зв’язок, як інструмент
досягнення цілей, як результат взаємодії, як диференційована
роль і як створення якоїсь структури. Визначення лідерства
може бути широким, яке включає багато аспектів, наведених
вище, або, навпаки, може бути звуженим [1].
Так, К. Бланшар розуміє лідерство як партнерство, що має
на увазі взаємну довіру між двома людьми, які працюють разом
для досягнення загальних цілей [6, с.145]. П. Друкер визначає,
що лідерство – це міжособистісна взаємодія, що проявляється в
певній ситуації за допомогою комунікаційного процесу і
спрямована на досягнення специфічної мети або цілей [9, с.89].
Деякі вчені розуміють лідерство як феномен, близький або
тотожний процесу управління. Зокрема, Л. Почебут [13, с. 443]
визначив лідерство як «процес управління групою в ході
рішення групового завдання».
Варто зазначити, сучасний соціум розглядає лідера як
активну, віддану своїй справі, розумну людину, яка здатна не
тільки відходити від стереотипів у процесі власної діяльності та
знаходити непрості нові рішення для вирішення соціальних
завдань, а й брати на себе відповідальність за наслідки важливих
рішень, здатна стати виразником ідейних переконань, що
імпонували б більшості представників соціальної групи, тобто
здатні змінити сучасність та створити нове майбутнє [17].
Лідером здатен стати лише той індивід, який не боїться
переосмислювати та вносити раціональні зміни в уже усталені
принципи моралі та соціальні норми, при цьому виражаючи
повагу до традиційних засад своєї спільноти. Таким чином,
лідери – це люди, які створюють в організації атмосферу довіри,
в якій всі учасники можуть вільно сперечатися, пропонувати,
запитувати, робити один одному виклики тощо [2, с. 19].
Сьогодні науковці пропонують три теорії лідерства.
Згідно з «теорією рис» лідером може бути людина, яка має
певний набір особистих якостей. Однак завдання упорядкувати
їх перелік, на думку психологів, – не з простих. «Ситуаційна
теорія» визначає лідерство як продукт ситуації: людина, яка
стала лідером одного разу, набуває авторитет, тому він може
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розглядатися колективом як «лідер в цілому». «Синтетична
теорія»
розглядає
лідерство
як
процес
організації
міжособистісних відносин в колективі, а лідера – як суб’єкт
управління цим процесом, тобто феномен лідерства
розглядається в контексті спільної групової діяльності.
Цікавою для нашого дослідження є позиція Е. де Боно [3],
який встановив основні 14 типів керівників-лідерів і якості,
якими вони повинні володіти.
1. Ті, що ведуть за собою. Найбільш наочний тип лідера –
поводир. Лідерами такого масштабу не стають, а такими
народжуються. Вони приймають рішення самостійно і не
бояться особистої відповідальності. Лідерство для них –
природний стан.
2. Організатори. Це ті керівники, чий талант полягає в
умінні практично організувати справу. Талант потрібен як для
створення організації, так і для її управління.
3. Організатори груп. Вони добре знають психологію
своїх послідовників, чуйно реагують на стан справ у групі.
Найкраще підходять для управління малими групами.
4. Генератори ідей. Люди постійно винаходять щось нове:
поняття, гіпотези, теорії. При цьому вони не замикаються на
будь-якій окремо взятій ідеї.
5. Синтезатори. Маючи в розпорядженні великий обсяг
інформації, вони виділяють з неї найважливіше, що часто дозволяє відкрити щось нове.
6. Дослідники. Добре аналізують факти в підтримку будьякої ідеї. Вони ставлять різного роду експерименти, виходячи з
отриманої ними інформації.
7. Хранителі інформації. Керівники, які вміють збирати й
аналізувати інформацію. Вони знають, де її можна знайти і як з
нею правильно працювати.
8. Слідопити. Ті, хто йде в одному напрямку. Перед ними
важливо поставити завдання, а далі вони самі в усьому
розберуться.
9. Реактори. Активно і розумно критично реагують на ідеї
інших, що дозволяє зробити їх своїми послідовниками.
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10. Роз’яснювачі. Здатні просто і зрозуміло пояснити суть
будь-якої, навіть найскладнішої ситуації.
11.
Комунікатори.
Відрізняються
високою
комунікабельністю і вмінням спілкуватися з людьми.
12. Продавці ідей. Ці люди допомагають поглянути на
щось знайоме з абсолютно іншої точки зору. Впливаючи на
сприйняття інших, вони беруть під контроль емоції людей.
13. Дипломати. Добре вміють обходитися з людьми,
можуть вирішувати проблеми один на один і донести свою
думку, не вражаючи самолюбства інших.
14. Виконавці. Цей тип включає в себе енергійну роботу –
напрямок діяльності інших, цілеспрямованість, а також уміння
долати перешкоди, що є скоріше властивістю характеру, ніж розуму. Саме завдяки їм існують і функціонують організації.
Всі ці типи взаємопов’язані між собою, і талановитий
педагог повинен володіти цими якостями в рівній мірі, щоб його
педагогічний колектив мав максимальний розвиток.
Продовжуючи аналіз теоретичних засад педагогічного
лідерства стверджуємо, що, загалом, лідерство представлене
двома моделями. Перша модель запропонована Р. Елмор, який
вважає, що основна ідея розподіленого лідерства не надто
складна. Він запропонував п’ять принципових підходів до
«моделі лідерства», які фокусуються на забезпеченні
ефективності освітньої діяльності [16]:
1. Метою керівництва є вдосконалення навчальної
практики та результатів. На думку Р. Елмора, не одна з теорій не
сприяє прогресу, оскільки жодна з них не передбачає прямий
зв'язок між роботою, яку лідери повинні виконувати, і
основними функціями освітньої організації. Якщо метою
лідерства є підвищення якості педагогічної практики, то
навички і знання, необхідні для цього, повинні відповідати
вимогам навчання і бути зосереджені на отриманні очікуваного
результату.
2. Удосконалення лідерів вимагає безперервного
навчання. Оскільки школи є найбільш ефективними, коли
вчителі одночасно навчаються і працюють, керівникам
навчальних закладів необхідно створити умови, які дозволяють
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вчителям безперервно навчатися. Лідери повинні створити
умови, які приносять користь і окремим особистостям, і
колективу. Лідери повинні створювати умови, в яких люди
можуть висловлювати свої ідеї і ділитися практичним досвідом з
іншими колегами.
3. Навчання вимагає моделювання. Лідери повинні
демонструвати вміння, які вони очікують від інших: помилково
уявляти собі, що роль лідерів полягає в тому, що вони просять
або вимагають від інших виконання завдань, які ті не можуть
або не бажають робити. Але, оскільки навчання, індивідуальне і
колективне, є головною відповідальністю лідерів, то вони
повинні бути в змозі забезпечити це навчання.
4. Роль і завдання діяльності лідера випливають з
практики,
визначення
необхідного
для
навчання
і
вдосконалення, а не з наказу згори. Якщо мета полягає в
навчанні колективу, то це не означає, що своїм авторитетом
керівник буде змушувати підлеглих виконувати що-небудь.
Діяльність повинна бути підкріплена знаннями та навичками. Це
робить діяльність лідера більш ефективною.
5. Здійснення лідерства передбачає співпрацю і
взаємообмін, лідерство в рамках колективних зусиль щодо
поліпшення роботи організацій, заснованої на глибокому,
загальному розумінні внутрішніх і зовнішніх цілей.
На думку О.Товкань, сутністю другої моделі,
запропонованої М. Фулланом, який вивчав вплив лідерства на
шкільні реформи, є ідея про те, що лідерство є ключем до
масштабних поліпшень, і воно повинно змінюватися [16]. Ідея
про те, що лідери в освіті – це люди, які мобілізують інших для
роботи в напрямку покращення та досягнення успіху, є
неодмінною умовою збереження сутності даної концепції. М.
Фуллан виділяє 5 компонентів ефективного керівництва, які, як
він стверджує, разом узяті, забезпечують і підкріплюють один
одного і є потужними силами для того, щоб домогтися
позитивних змін. До них відносяться [4]:
1. Моральність мети. Все більше організацій розуміють,
що моральність поставленої цілі знаходиться в центрі
ефективного лідерства. Це об’єднує як цілі, так і кошти. Головна
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мета освіти – поліпшення життя тих, хто навчається. Але це
також включає в себе такі моральні і етичні міркування, як
справедливість і чесність у роботі з людьми.
2. Розуміння необхідності змін. Моральність мети без
розуміння необхідності змін призведе до «морального тиску».
Лідери повинні засвоїти, що розуміння змін не означає інновації
заради інновацій. Це має бути пов’язано з оцінюванням змін на
ранній стадії в спробі зробити щось нове, що потребує
перегляду перешкод як чогось позитивного.
3. Побудова відносин. Загальним фактором всіх успішних
ініціатив було поліпшення взаємин. Якщо відносини поліпшити,
все стає краще. Якщо вони залишаються такими ж або ще
гіршими, не буде ніякого руху. Таким чином, лідери повинні
бути неперевершеними проектантами відносин з різними
людьми і групами – особливо з людьми, що відрізняються від
них самих.
4. Забезпечення знань і обміну знаннями. Цей аспект тісно
пов’язаний з першими трьома. Перетворення інформації в
знання є соціальним процесом. А знанням можна поділитися
при спілкуванні, коли можна зрозуміти, як краще досягти
покращення діяльності.
5. Узгодженість рішень. Творчість живе на краю хаосу,
проте і анархія «ховається» там же. Вся ця складність тримає
людей на межі хаосу. Це позитивно, так як саме на цій межі
народжується творчість, однак тут же знаходиться і анархія.
Таким чином, лідер повинен бути спроможним внести
узгодженість, що робить процес поліпшення стійким [4].
Основні якості лідера, представлені в цих п’яти
компонентах, полягають в тому, що лідери мобілізують інших і
направляють енергію для активної та колективної роботи з
метою досягнення ефективності освітньої діяльності. Ідея
розподіленого лідерства полягає не в уміннях і якостях, якими
лідер повинен володіти, а в співпраці і взаємодії команди
лідерів. Основною характеристикою такої взаємодії є
взаємозалежність кожного члена команди, що виконує свою
частину роботи для вирішення поставленого загального
завдання [16].
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Тому на основі аналізу літературних джерел визначаємо, що
лідерство необхідно розглядати як внутрішній стан людини, яка
спрямована на досягнення успіху, глибоко вмотивована, веде
активне діяльнісне життя, впевнена у своїх рішеннях та діях.
Ученими було також встановлено, що важливе значення
для формування лідерських якостей особистості має харизма. У
психолого-педагогічній літературі харизма лідера розглядається
як його особлива обдарованість (теорія «видатної людини»),
здатність примушувати звичайних людей діяти неординарно в
екстремальній ситуації (М. Вебер), а також створювати
особливий тип відносин між лідером і послідовниками (Р. Хаус,
Б. Шамір) [11]. У зв’язку з цим доцільно розглянути характерні
ознаки лідера як харизматичної особистості: вміє впевнено й
гідно поводитися (володіє ситуацією, виглядає зібраним та
впевнено реагує на неочікувані ситуації, випромінює успіх,
енергію та бажання діяти, власним прикладом надихає інших);
має відмінні риторичні здібності (вміє добре висловлювати свою
думку, надзвичайно переконливий, здібний до міжособистісного
спілкування тощо); високо оцінює свої особисті здібності;
незалежність характеру (впевненість у власній думці, поглядах,
не покладається на суспільну думку й традиції як на істину в
останній інстанції); приваблива зовнішність для відповідної
соціальної групи.
Характеризуючи лідера, Є. Ільїн наводить такі обов’язкові
його властивості:
• належить до групи, в якій займає впливову й
авторитетну позицію;
• сприяє досягненню цілей та інтересів групи своїми
особистими діями;
• бере на себе значну ініціативу та більшу
відповідальність, як того зазвичай вимагають від лідера групи,
або навіть у більшій мірі;
• відповідним чином впливає на всіх членів групи, які
вільно чи мимоволі підкорюються його рішенням [10].
Також лідера характеризує безпосередня участь у
досягненні поставленої мети. Виходячи з цього, визначаємо, що
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лідер – це член групи, який своїми безпосередніми діями
інтегрує та цілеспрямовує її.
Окрім цього, важливими є характеристика потенційних
якостей лідера в освітній діяльності [8]:
1. Загально-професійні якості. До них можна віднести
глибокі теоретичні знання, практичний досвід, системність у
вирішенні професійних питань, вміння легко адаптуватися до
ситуації, здатність до прогностичної діяльності, належне
виконання професійних обов’язків, вміння керувати колективом,
виділяти головне і другорядне, правильно розпоряджатися
власним часом і розподіляти обов’язки в колективі.
2. Творчі якості, тобто широкий світогляд стосовно
загальних питань, творчий підхід до роботи, педагогічна та
методична підготовка, високий рівень творчої майстерності.
3. Соціально-психологічні якості, а саме: уміння
встановлювати міжособистісні контакти, створення позитивної
атмосфери в колективі, індивідуальний підхід до кожного члена
групи, вимогливість до підлеглих, уміння розбиратися в людях і
впливати на них, подавати власний приклад, викликати довіру і
прихильність до себе, задавати темпи роботи, переконувати у
власній правоті, а також урівноваженість, схильність до аналізу
та самоаналізу, людяність.
4. Соціально-комунікативні якості. До таких належить
уміння спілкуватися та налагоджувати професійні контакти,
відстоювати власні інтереси й інтереси всього колективу,
забезпечувати належний контроль за робочим процесом,
стимулювати колектив до роботи, вміння товаришувати та
заводити друзів, доброзичливість, такт, чесність і порядність,
відповідальність, адекватний емоційний стан і психологічна
збудливість, правильність артикуляції, гарна постановка голосу
тощо.
Таким чином, лідерські якості – це, передусім, внутрішнє
«Я» лідера. З точки зору філософії лідерства можемо відкинути
визначення певних лідерських якостей і зосередитися
безпосередньо як на феномені, так і на його функціях.
Натомість, з педагогічної точки зору в контексті розвитку лідера
доцільно зосередитися саме на лідерських якостях як
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властивостях особистості лідера. Формуючи лідерські якості в
певного фахівця, ми надаємо йому певний інструментарій для
реалізації себе у соціальному середовищі в якості лідера. Як
зазначалось вище, цей інструментарій має відповідати специфіці
професійної діяльності, а також враховувати виклики
сьогодення та сучасні філософські погляди на процес лідерства.
Визначення та формування лідерських якостей повинно
здійснюватися
таким
чином,
щоб
їх
використання
здійснювалось і безпосередньо за призначенням, і як основа для
подальшого розвитку.
Достатньо змістовно обґрунтував перелік лідерських
якостей М. Рожков. За автором, до переліку таких якостей
входить: спроможність управляти собою, повною мірою
використовувати свій час, енергію, вміння долати труднощі,
виходити зі стресових ситуацій тощо; наявність чітких цілей,
розуміння реальності поставлених цілей та оцінка просування
до них; вміння вирішувати проблеми, виокремлювати головне та
другорядне, оцінювати варіанти, прогнозувати наслідки,
оцінювати і розподіляти ресурси; творчий підхід до вирішення
управлінських задач, вміння генерувати ідеї, готовність до
нововведень; знання особливостей організаторської та
організаційної
діяльності,
вміння
управляти
людьми,
мотивувати і стимулювати їх до роботи, вміння працювати з
групою, наявність специфічних організаторських якостей
особистості [14].
Проведений аналіз наукової літератури дозволяє нам
визначити, що лідерські якості – це сукупність індивідуальноособистісних
і
соціально-психологічних
властивостей
особистості, що дозволяють їй виконувати роль лідера в групі.
Висновки дослідження й перспективи подальших
наукових розвідок.
Таким чином, лідер в освітньому менеджменті
визначається нами як людина, що мислить глобальними
філософськими і культурологічними категоріями. Він виявляє
потенційні можливості кожного члена педагогічного колективу,
створює спільне бачення майбутнього навчально-виховного
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процесу і розвитку особистості та здібностей учнівської та
студентської молоді. Педагогічний лідер делегує вихованцям
повноваження і розвиває в них самостійність, бачить, розуміє і
цінує в них відмінності, розвиває командний підхід до роботи і
навчання, відчуття партнерства. Він вітає зміни, демонструє
знання педагогічних технологій, заохочує творчий і
конструктивний виклик, діє відповідно до проголошених
культурних цінностей, розвиваючи і збагачуючи їх власною
діяльністю.
Аналіз наукової літератури з проблем феномену лідерства
дозволив визначити п’ять ключових моментів діяльнісного
підходу до педагогічного лідерства, які включають такі моделі
поведінки (за Дж. Каузесом і Б.Позером):
• не керувати, а спонукати людей до спільного бачення;
• не мотивувати, а надихати людей, високо оцінювати
досягнення і гідно
• заохочувати виконавців;
• орієнтувати підлеглих на перспективу, залучати до
співпраці максимум послідовників;
• давати можливість іншим виявити себе, заохочувати
співпрацю і допомогу послідовникам в їхньому індивідуальному
розвитку;
• захоплювати людей власним прикладом і концентрувати
спільні зусилля на поетапних результатах;
• викладач має бути і спеціалістом у залученні учнів до
своєї науки, і науковцем у розвитку у них пошукових навичок.
Із психолого-педагогічної точки зору поняття «лідерство»
слід розуміти в самоцентричному аспекті, як внутрішній стан
людини, що спрямований на досягнення успіху; глибоко
змотивовану поведінку, яка веде активне діяльністне життя,
впевнену в своїх рішеннях, діях тощо.
Сучасна концепція лідерства в освітньому менеджменті
з’єднує в собі дві основні ідеї: соціального діалогу і прийняття
відповідальності за ефективність, якість та справедливість
освіти. Основою концепції є модель лідерства, яка включає в
себе перерозподіл відповідальності за функціонування школи і
якість
освіти
між
усіма
учасниками
педагогічного

195

співтовариства, що взаємопов’язано з вирішенням проблеми
справедливості і моральності.
Отже, можна зробити висновок, що лідер – це
найавторитетніша особистість у групі, яка завдяки своїм
особистим якостям відіграє головну роль у різних моральних,
соціальних та інших ситуаціях, спільній діяльності членів групи
має значний вплив на них, приймає рішення у значущих для
групи ситуаціях і несе за них відповідальність. Лідерство
передбачає використання різних прийомів впливу лідера
(завдяки його якостям та здібностям) на інших членів групи з
метою планування, координації та контролю їх спільної
діяльності.
Стаття не претендує на вичерпне вирішення усіх аспектів
теорії та практики педагогічного лідерства, перспективи
подальших наукових розвідок зазначеної проблеми вбачаємо у
вивченні досвіду східноєвропейських країн із впровадження
принципів педагогічного лідерства в управлінні освітніми
процесами.
Streszczenie:
Teoretyczne podstawy przywództwa jako czynnika skutecznego
zarządzania w środowisku edukacyjnym
Teoretyczna analiza naukowego fenomenu „lidera” i „przywództwa” z punktu widzenia nowoczesnych podejść naukowych,
oparta na badaniu krajowej i zagranicznej literatury społecznopedagogicznej, ugruntowała cechy przywódcze jednostki jako wektor udanego szkolenia zawodowego specjalisty. Przywództwo osobiste postrzegane jest jako poziom wewnętrzny, który determinuje
potrzebę osobistego rozwoju i samorozwoju.
Szczególną uwagę zwraca się na nowoczesną koncepcję przywództwa w zarządzaniu edukacją, która łączy dwa główne pomysły:
dialog społeczny i akceptację odpowiedzialności za skuteczność,
jakość i równość edukacji. Podstawą koncepcji jest model przywództwa, który obejmuje redystrybucję odpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły i jakość edukacji wśród wszystkich uczestników społeczności pedagogicznej, która jest powiązana z rozwiązywaniem
problemu sprawiedliwości i moralności.
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Stwierdzono, że problem rozwoju cech przywódczych w nowoczesnych warunkach należy uznać za strategiczne zadanie dla
społeczeństwa, edukacji, badań naukowych, ponieważ rozwój takich
cech zapewnia zdolność lidera do łączenia zespołu i kierowania nim
w celu osiągnięcia ważnych celów; zapewnia skuteczne działania
organizacyjne przywództwa; inspiruje wyznawców do osiągnięcia
sukcesu; działa jako warunek zaufania ludzi do władzy lidera.
Słowa kluczowe: lider, przywództwo, menedżer, charyzma,
zarządzanie, środowisko edukacyjne.
Summary:
Theoretical foundations of leadership as a factor in successful
management activities in the educational environment
The theoretical analysis of the scientific phenomenon of
"leader" and "leadership" from the standpoint of modern scientific
approaches, based on the study of domestic and foreign sociopedagogical literature, grounded the leadership qualities of the
individual as a vector of successful professional training of a
specialist. Personal leadership is seen as an internal level that
determines the need for personal growth and self-development.
Particular attention is paid to the modern concept of leadership
in educational management, which combines two main ideas: social
dialogue and acceptance of responsibility for the efficiency, quality
and equity of education. The basis of the concept is a model of
leadership, which includes the redistribution of responsibility for the
functioning of the school and the quality of education among all
participants in the pedagogical community, which is interconnected
to solve the problem of justice and morality.
It is concluded that the problem of development of leadership
qualities in modern conditions should be considered as a strategic
task for society, education, scientific research, since the development
of such qualities ensures the ability of the leader to team up the team
and direct it to achieve important goals; provides for effective
organizational actions of the head; inspires followers to succeed; acts
as a prerequisite for trust of people in the authority of the head.
Key words: leader, leadership, manager, charisma,
management, educational environment.
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Maciej Długosz
Prawne instrumenty przeciwdziałania mowie nienawiści –
wybrane instytucje.
Wstęp
Rozpoczynając wywód w przedmiocie prawnych aspektów
zjawiska mowy nienawiści, należy zaznaczyć, iż każdy z nas spotyka
się z nim na co dzień, bowiem jest ono często powracającym problemem podlegającym dyskusji w gremiach reprezentujących różne
dyscypliny wiedzy, jak i w powszechnej debacie społecznej. Zaczątkiem do odnowienia dyskusji na temat, jak niebezpieczne może być
słowo i samo upowszechnienie się mowy nienawiści w społeczeństwie, jest zdecydowanie tragiczna śmierć Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który został zamordowany 13 stycznia 2019 roku
podczas uroczystości związanych z finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Należy zauważyć, iż media wielokrotnie podnosiły
argument, że pośrednią przyczyną śmierci tejże osoby, abstrahując
od stanu faktycznego przedmiotowej sprawy sensu stricte, jest właśnie mowa nienawiści, która to powstała na tle różnic poglądów pomiędzy zamordowanym, a zamachowcem. Zasadnym jest wskazanie,
iż wydarzenie to doprowadziło również do konsolidacji różnych
środowisk min. zawodowych, które postanowił podjąć działania
zmierzające do uświadomienia skutków zarówno w sferze prawnej,
jak i społecznej, jak i indywidualnej, jakie może nieść za sobą nienawiść do drugiego człowieka. W tym miejscu zasadnym jest wskazanie chociażby na działania podjęte przez Naczelną Radę Adwokacką, która to swoje działania ukierunkowała przede wszystkim na
współpracę z młodzieżą.
Dokonując diagnozy sytuacji w jakiej znalazło się polskie społeczeństwo, należy w odnieść się do kontekstu historycznego, bowiem tylko historia może ukazać nam, jak niebezpieczne jest budowanie w ludzkich umysłach nienawistnego stosunku do innych osób
w ujęciu indywidualnym, jak i całych grup społecznych. Najlepszym
i najtragiczniejszym przykładem tegoż zjawiska społecznego jest
czas II wojny światowej i doświadczenia holocaustu, bowiem mało
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kto zwraca uwagę, iż początkiem tragedii, jaka rozegrała się w Europie w latach trzydziestych i czterdziestych XX wieku właśnie był
słowa, który niosły w sobie ładunek emocjonalny, którego przesłaniem był nienawiść do wszystkich innych ludzi, którzy nie należeli
do tzw. rasy panów. Analizując kroniki filmowe, czy materiały zawierające płomienne mowy Adolfa Hitlera bez trudu możemy zauważyć, iż mamy do czynienia z zjawiskiem mowy nienawiści w jej
wykrystalizowanej postaci. Dodatkowym niebezpieczeństwem, jakie
wynika z zaistniałej sytuacji była i jest podatność ludzkiego umysłu
na ideologię, która w sposób skonkretyzowany wskazuje swoich
wrogów upatrując, ich w grupach społecznych uznawanych za
mniejszość, które w jakiś sposób się odróżniają od innych.
Przechodząc na grunt rozważań prawnych w przepisanym zakresie wskazać należy, iż opisane powyżej zdarzenia skutkowały, jak
podaje Andrzej Dziadzio, penalizacją w ramach systemów prawnych
poszczególnych państw europejskich zjawisk związanych ze stosowaniem przemocy werbalnej, bowiem silnie obawiano się odrodzenia ruchów i ideologii powiązanych aksjologicznie z nazistami np. w
Niemczech opisywana regulacja pojawiła się w roku 1960, gdzie
wprowadzono § 130 kodeksu karnego Republiki Federalnej Niemiec
w następującym brzmieniu ,,uwięzieniem do trzech lat lub grzywną
jest karany, podmiot który publicznie lub na spotkaniu zakłóca pokój
publiczny w sposób, który obraża godność ofiar, popierając, gloryfikując lub usprawiedliwiając narodowy socjalistyczny reżim przemocy i despotyzmu”1.
Kończąc tę część niniejszego wywodu należy wskazać, jak
przedmiotowe zjawisko, jest definiowane na polu nauk prawnych,
gdzie wspomniany wcześniej Andrzej Dziadzio proponuje następujące rozumienie przepisanego pojęcia ,,każda forma wypowiedzi, która
wyraża nienawiść motywowaną względami rasistowskimi, religijnymi, etnicznymi czy narodowymi”2.
1

Kodeks karny Republiki Federalnej Niemiec z dnia 13 listopada 1998
roku, BGBl. I S. 3322;
2
A. Dziadzio, Wolność słowa a mowa nienawiści – dawniej i dziś, [w:] Forum Prawnicze 4(30)/2015; https://prawo.uni.wroc.pl/sites/default/files/studentsresources/DdIPiODO_Kotecka-Kral_cw_2.pdf
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1. Kontrowersje prawno- konstytucyjne dotyczące mowy
nienawiści.
Dokonując prawno- konstytucyjnej oceny przedmiotowego
zjawiska, podnieść należy, iż w związku z nim, dochodzi do konfliktu dwóch zasad konstytucyjnych, a mianowicie kwestii wolności
słowa uregulowanej w art. 54 ust. 1 konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, w następującym brzmieniu
,,każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz
pozyskiwania i rozpowszechniania informacji”3 oraz problematyką
dóbr osobistych jednostki, która to zostały przez ustawodawcę usytuowane w ramach prawa cywilnego, a konkretnie w art. 23 i art. 24
kodeksu cywilnego z 23 kwietnia 1964 roku, a ich aksjologicznych
podstaw należy doszukiwać się w art. 30 ust. 1 konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, który stanowi, iż
,,przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej
poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”4.
Rozpoczynając przedmiotową cześć niniejszego wywodu należy w pierwszym rzędzie odnieść się do kwestii odpowiedzi na pytanie: jakie są aksjologiczne podstawy funkcjonowania wolności
słowa w ujęciu generalnym? Odpowiadając na postawione pytanie
zasadnym jest podniesienie, iż swoboda wyrażania myśli stanowi
jedno z fundamentalnych praw jednostki w kontekście jej osobistej
samorealizacji, gdyż mając na uwadze przyrodzoną godność każdej
osoby ludzkiej oraz fakt, że każdy człowiek dysponuje określoną
grupą rozważań w określonych dziedzinach, czy to politycznych, czy
to religijnych, czy to społecznych, sprzecznym z ideami demokratycznymi byłyby, jakiekolwiek ograniczenia w tym względzie. Przenosząc przepisaną kwestię na grunt Polski odnieść się należy do historycznej wagi przedmiotowego prawa obywatelskiego, bowiem
doświadczenia komunizmu i pozostawiania za żelazną kurtyną, kiedy
to polski system ustrojowy był daleki od demokratycznego, a cenzura i aresztowania za wyrażanie poglądów sprzecznych z powszechnie
3

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.
U. 1997 nr 78 poz. 483;
4
Tamże;
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akceptowaną linią państwową były na porządku dziennym uzasadniają fakt, iż polskie społeczeństwo jest szczególnie wrażliwe na
kwestię ograniczania praw i wolności człowieka w tej delikatnej, ich
części, gdyż istnieje obawa, że niniejsze działania mogą prowadzić
do odrodzenia się cenzury itp5. Prawno- konstytucyjna rola zasady
wolności słowa jest istotna, bowiem z niej wynikają inne wartości,
które są z nią pośrednio powiązane, a mianowicie pluralizm w szerokim rozumieniu tego pojęcia, czyli wolność tworzenia partii politycznych, czy też organizacji związkowych, które skupiają obywateli
o zbliżonych poglądach na daną kwestię, prawo do zgromadzeń, a
także wolność w zakresie praktykowania religii. Konkretyzując opisaną zasadę, czyli tworząc konstrukcję prawną prawa do wypowiedzi, należy wskazać, iż błędnym rozumowaniem jest poszukiwanie
go jedynie w normie wywodzonej z art. 54 ust. 1 konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, natomiast zasadnym
jest wskazanie, że na przedmiotowe uprawnienie składa się szereg
jednostek redukcyjnych, różnych aktów pranych, nie tylko ustawy
zasadniczej. Dokonując analizy tychże norm na potrzeby niniejszego
wywodu wskazać należy wprost za Sylwią Kotecką- Kral jedynie na
regulacje konstytucyjne, ze naciskiem na: ,,wolności komunikowania
się (art. 49), – prawa do informacji o działalności organów władzy
publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne (art. 61), – wolności twórczości artystycznej, badań naukowych, w tym ogłaszania ich
wyników, wolności nauczania, wolności korzystania z dóbr kultury
(art. 73), – autonomii informacyjnej jednostki w sferze prawa dostępu do dotyczących jej urzędowych dokumentów i zbiorów danych
(art. 51 ust. 3), – prawa do informacji o stanie i ochronie środowiska
(art. 74 ust. 3)”6.
Idąc dalej w przedmiotowych rozważaniach należy odnieść
się do poglądów podmiotów, które reprezentują zwolennicy prymatu
5

K. Janowski, Źródła i przebieg zmiany politycznej w Polsce (1980–
1989), [w:] Humanum Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne,
Nr 1/2008; s. 13;
6
S. Kotekca-Kral, Dostęp do informacji publicznej i ochrona danych
osobowych Ćwiczenia nr 2, Wrocław, [dostęp: 16.03.2019r.],
https://prawo.uni.wroc.pl/sites/default/files/studentsresources/DdIPiODO_Kotecka-Kral_cw_2.pdf;
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wolności słowa, którzy wykazali obawę, iż podejmowanie działań,
których celem byłoby przeciwdziałanie jakiejkolwiek formie swobodnego wypowiadania poglądów, może stanowić pierwszy krok do
ograniczenia wartości dla nich nadrzędnej, czyli przepisanej wolności słowa. Mając na uwadze przepisany pogląd zasadnym jest powołanie się na badania przeprowadzone przez Fundację Centrum Badania Opinii Społecznej, o sygnaturze CBOS BS/74/2007, z których
jednoznacznie wynikało, iż 16 % respondentów wyraziło zdanie, z
którego wynika, że swoboda wypowiadania myśli i poglądów, obejmuje także wypowiedzi, które mogłyby być uznane przez niektóre
grupy społeczne, jako obraźliwe, czy krzywdzące, czy nawet wyszydzające7. Analizując powyższe stanowisko należy w pierwszym rzędzie próbować odpowiedzieć na pytanie, czy mamy do czynienia ze
świadomym działaniem, którego celem jest podsycenie nienawiści
do innych podmiotów, czy też stanowi to indywidualny wyraz własnych sądów i opinii? Dodatkowo należy wskazać, iż problem ten
jest o tyle istotny, bowiem w związku z nim powstaje pytanie odnośnie granicy swobody wypowiedzi w debacie publicznej, gdzie sam
problem jest często podnoszony i to nie tylko w Polsce, ale również
w innych państwach.
Analizując przedmiotowy problem z perspektywy innych wybranych państw zasadnym jest zwrócenie uwagi na bogate w tym
zakresie orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
gdzie przytoczyć należy następujące orzeczenia: Leroy przeciwko
Francji (skarga nr 36109/03), Jersild przeciwko Danii (skarga nr
15890/89) oraz Lehideux i Isorni przeciwko Francji (nr 24662/94).
W kontekście pierwszego z przytoczonych orzeczeń należy zarysować stan faktyczny, w którym Denis Leroy, który był rysownikiem,
przygotował grafikę, która odnosiła się do kwestii zamachu na World
Trade Center 11 września 2001 roku, gdzie zawarł następujący napis
,,Wszyscy o tym marzyliśmy... Hamas to zrobił”. W realiach niniejszej sprawy istotnym jest, że tekst został opublikowany w jednym z
tygodników w dniu 13 września 2001 roku, czyli bezpośrednio po
tragedii w Nowym Jorku, za co osoba ta została skazana na grzywnę
7

Komunikat z Badań, ,,Społeczna Percepcja Przemocy Werbalnej I
Mowy Nienawiści”- CBOS BS/74/2007
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na podstawie przepisu, który penalizował ,,akceptowanie terroryzmu”. Denis Leroy, złożył skargę do Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka, gdzie wskazał, że naruszono jego prawo do wypowiedzi8. W tym miejscu należy wskazać sentencję orzeczenia ,,Trybunał
uznał, że za pośrednictwem swojego dzieła skarżący wychwalał
agresywne zwalczanie amerykańskiego imperializmu, wyrażał moralne wsparcie sprawcom ataków z 11 września, wypowiadał się z
aprobatą o przemocy skierowanej przeciwko tysiącom cywilów i
szargał godność ofiar. Pomimo ograniczonego obiegu gazety, Trybunał stwierdził, że publikacja rysunku wywołała określoną reakcję
opinii publicznej i była w stanie wzbudzić przemoc i wymiernie
wpłynąć na porządek publiczny w Kraju Basków. Trybunał orzekł, że
nie doszło do naruszenia Artykułu 109”10. Zarysowując stan faktyczny kolejnej sprawy, czyli Jersild przeciwko Danii, wskazać należy,
że Jens Olaf Jersild, wykonywał zawód dziennikarza i w ramach
wykonywanych czynności służbowych stworzył film dokumentalny,
którego treścią były wywiady z reprezentantami młodzieżówki, która
nosiła nazwę ,,greenjakects”. Problematyczną na gruncie niniejszej
sprawy było szerzenie przez tą organizację słów nacechowanych
nienawiścią w stosunku do imigrantów, którzy przebywali w Danii i
wszelkich mniejszości etnicznych tego kraju. Dziennikarz został
oskarżony o rozpowszechnianie treści rasistowskich, co miał uczynić
w zjawiskowej formie tego przestępstwa, czyli przez pomocnictwo.
Odwołując się od przepisanego orzeczenia Pan Jersild, również pod8

Ministerstwo Sprawiedliwości, Tłumaczenie- Zestawienie Mowa Nienawiści, Lipiec 2012r., [dostęp: 16.03.2019r.]
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Hate_speech_POL.pdf;
9
Art. 10 ust. 1 EKoPC ,,każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii.
Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i
przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez
względu na granice państwowe. Niniejszy przepis nie wyklucza prawa
Państw do poddania procedurze zezwoleń przedsiębiorstw radiowych, telewizyjnych lub kinematograficznych”
10
Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 2 października 2008 roku, w sprawie Leroy przeciwko Francji skarga nr
36109/03, [w:] [dostęp: 16.03.2019r.]
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Hate_speech_POL.pdf
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niósł zarzut naruszenia jego prawa do wypowiedzi11. Trybunał odniósł się następująco do jego stanowiska ,,Trybunał nakreślił różnicę
pomiędzy członkami „Greenjackets”, którzy otwarcie czynili rasistowskie uwagi i panem Jersild, który starał się ukazać, poddać analizie i wytłumaczyć tę szczególną grupę młodych ludzi i zmierzyć się z
“konkretnymi aspektami sprawy, które już wówczas bardzo niepokoiły społeczeństwo”. Dokument jako całość nie miał na celu propagowania rasistowskiego punktu widzenia i poglądów, ale poinformowanie opinii publicznej o tym problemie społecznym. W związku z
tym Trybunał orzekł, że doszło do naruszenia Artykuł 10”12. W sprawie wytoczonej przez Marie-François Lehideux i Jacques Isorni,
przeciwko Republice Francuskiej, również został podniesiony zarzut
naruszenia swobody wypowiedzi, który to miał wynikać z publikacji
przez wskazaną dwójkę dziennikarzy w tygodniku Le Monde tekstu,
który co do zasady pochwalnie odnosił się do osoby Marszałka Philippe Pétain, który był premierem rządu Vichy w trakcie II wojny
światowej, a przepisana organizacja ściśle współpracowała z III Rzeszą Niemiecką.
Należy także zaznaczyć, iż w przedmiotowym artykule fakt
współpracy polityka z nazistami został pominięty. Niniejszy tekst
zawierał również zaproszenie do kontaktu z organizacjami, których
celem jest dążenie do rehabilitacji polityka, poprzez wznowienie
postępowania, jakie toczyło się przeciwko niemu po zakończeniu II
wojny światowej, gdzie pozbawiono go praw publicznych i skazano
na śmierć za zdradę Francji. Na podstawie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa dokonanego przez Stowarzyszenia Byłych
Członków Ruchu Oporu, Marie-François Lehideux i Jacques Isorni
zostały przedstawione zarzuty publicznej pochwały dla: zbrodni
wojennych i zdrady Francji. Odwołując się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dziennikarze, także samo, jak Jens Olaf Jersild
i Denis Leroy przedstawili zarzut naruszenia art. 10 Europejskiej
11

Ministerstwo Sprawiedliwości, Tłumaczenie…, dz. cyt.;
Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 23 września 1994 roku, w sprawie Jersild przeciwko Danii, skarga nr 15890/89,
[w:] [dostęp: 16.03.2019r.]
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Hate_speech_POL.pdf
12
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Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności13,
do którego powstała następująca sentencja: ,,Trybunał uznał, że kwestionowany tekst, chociaż mógłby być traktowany jako polemiczny,
nie może być uznany za mający charakter negacyjny, gdyż autorzy
nie pisali w imieniu własnym, ale dwóch legalnie działających stowarzyszeń i wychwalali nie tyle politykę pronazistowską, a konkretną
osobę. Wreszcie, Trybunał zauważył, że wydarzenia, o których mowa
w tekście wystąpiły ponad czterdzieści lat przed jego publikacją oraz
że „upływ czasu uczynił niewłaściwym postępowanie z tego typu
uwagami po czterdziestu latach z taką samą surowością, jak dwadzieścia lat temu lub wcześniej”. Trybunał orzekł, że doszło do naruszenia Artykułu 10”14.
W kontekście mowy nienawiści drugą ze wspomnianych wartości o charakterze prawnym, która wymaga ochrony w kontekście
mowy nienawiści są dobra osobiste konkretnych podmiotów. Jak już
zaznaczono na wstępie kwestię dóbr osobistych i ich ochrony prawodawca ulokował poza systemem norm prawa konstytucyjnego, a
konkretnie ze względu na istotę problematyki dóbr osobistych w
ramach przepisów kodeksu cywilnego z 23 kwietnia 1964 roku. Na
wstępie należy zaznaczyć, iż tejże instytucji poświęcone są dwie
jednostki redakcyjne tekstu prawnego, a mianowicie art. 23 i art. 24
kodeksu cywilnego, które odpowiednio zajmują się problematyką
wskazania, jakie dobra osobiste są uznawane za wymagające ochrony, natomiast kolejny wskazuje instrumenty prawne służące do ich
ochrony. Prowadząc rozważania w przepisanej dziedzinie należy w
pierwszej kolejności wskazać czym są dobra osobiste. Jak już wcześniej wspomniano w żadnym z aktów prawnych nie znajdziemy definicji legalnej przedmiotowego pojęcia, a jedynie przykładowy katalog wartości, które są społecznie uznawane za wartości szczególne.
Obserwując natomiast rozwój doktryny prawa cywilnego w przepisanej kwestii należy odnieść się do definicji zaproponowanej przez
13

Ministerstwo Sprawiedliwości, Tłumaczenie…, dz. cyt.;
Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 23 września 1998 roku, Lehideux i Isorni przeciwko Francji, skarga nr 24662/94,
[w:] [dostęp: 16.03.2019r.]
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Konrada Osjajdę, który przez dobra osobiste nakazywał rozumieć
,,indywidualne wartości świata uczuć oraz stanu psychicznego człowieka będące wyrazem odrębności fizycznej lub psychicznej jednostki, powszechnie akceptowane w społeczeństwie”15. Stanowisko to
jest o tyle kompleksowym, że uzyskuje również potwierdzenie w
linii orzeczniczej Sądu Najwyższego, który w uchwale z dnia 19
listopada 2010r., wydanej w sprawie o sygn. akt: III CZP 79/10,
zauważył następujący stan rzeczy ,,dobra osobiste wynikają z tych
wartości niemajątkowych, które są ściśle związane z człowiekiem,
obejmując jego fizyczną i psychiczną integralność albo będąc przejawem jego twórczej działalności; skupiają niepowtarzalną, pozwalającą na samorealizację indywidualność człowieka, jego godność
oraz pozycję wśród innych ludzi. Dobrem osobistym jest wartość
immanentnie złączona z istotą człowieczeństwa oraz naturą człowieka, niezależna od jego woli, stała, dająca się skonkretyzować i zobiektywizować”16.
Przechodząc do zasadniczej części niniejszego wywodu warto
wskazać, iż procedura cywilna stanowi bardzo skuteczny instrument
walki ze zjawiskiem mowy nienawiści, jako takiej, i jest drugim
zasadniczym trybem, poza procedurą karną, ochrony przed działaniami wynikającymi z przedmiotu niniejszego wywodu. Ustawodawca wskazał, że nomy prawa cywilnego przyznają szczególną
ochronę wartościom takim, jak ,,zdrowie, wolność, cześć, swobodę
sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna,
wynalazcza i racjonalizatorska”17, przy czym należy zaznaczyć, iż
mamy do czynienia z katalogiem otwartym, co oznacza, iż może on
stosownie do okoliczności konkretnej sprawy być rozszerzany o inne
wartości, które uzyskają społeczną aprobatę. Wobec powyższego
posługując się jedynie standardowym katalogiem dóbr osobistych,
jesteśmy w stanie wskazać wartości, które to są narażone na działa15

K. Osajda, Kodeks Cywilny. Komentarz. Art. 23 [Dobra osobiste],
Warszawa, 2018r., Legalis; 1
16
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2010r., sygn. akt: III
CZP 79/10, OSNC 2011, Nr 4, poz. 41;
17
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz. U. 1964 nr
16 poz. 93;
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nie mowy nienawiści, bowiem zazwyczaj przedmiotem ataku jest
poczucie przynależności etnicznej, czy religijnej, które co do zasady
można zamknąć pod wspólnym pojęciem wolności, czy czci. Idąc
dalej w przedmiotowych rozważaniach zasadnym jest wskazanie, iż
na gruncie art. 24 kodeksu cywilnego z 23 kwietnia 1964 roku przewidziano następujące instrumenty prawne, które mają służyć ochronie dóbr osobistych, min. przed mową nienawiści, a są to: zaniechanie podjętego działania, pod warunkiem, że nie uzyskało ono przymiotu zgodności z prawem, ,,w razie dokonanego naruszenia może
on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej
formie”18, oraz ustawodawca przewidział również prawo do zadośćuczynienia za doznaną wskutek naruszenia krzywdę19.
2. Mowa nienawiści, jako czyn zabroniony- regulacja art.
256 § 1Kodeksu Karnego z 6 czerwca 1997 roku.
Przechodząc do zasadniczej części niniejszego wywodu, czyli
problematyki reakcji karnej na zjawisko mowy nienawiści, z jednoczesna jej konkretyzacją w formie przepisu prawa powszechnie
obowiązującego, należy wskazać na art. 256 § 1, który został zredagowany następująco ,,Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny
totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic
narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze
względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”20. Dokonując analizy
przedmiotowego zapisu zasadnym jest wskazanie, czym co do zasady jest ustrój totalitarny lub faszystowski. Pierwszy z nich to
,,skrajnie nacjonalistyczny, antydemokratyczny i antyliberalny kierunek polityczny, zmierzający do stworzenia państwa totalitarnego”21,
18

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz. U. 1964 nr
16 poz. 93;
19
Tamże;
20
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, Dz. U. 1997 nr 88
poz. 553;
21
A. Kwiecień, Poradnik Obywatela. Co możemy zrobić, gdy zetkniemy
się z mową nienawiści?, Warszawa, 2011r., s. 8;
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natomiast przechodząc do samego ustroju totalitarnego, który jako
taki stanowi system sprawowania rządów w konkretnym państwie,
odnieść się należy do jego cech, gdzie wskazuje się docelowo fakt, iż
władza państwowa wspierana jest ideologicznie, przez stworzenie
swego rodzaju doktryny związanej z programem politycznym realizowanym przez siły, które sprawują rządy w państwie totalitarnym.
Opisany wyznacznik jest wzmacniany kolejną cechą tego ustroju, a
mianowicie istnieniem systemu propagandowego, a co za tym idzie
wszechobecnej cenzury, której zadaniem jest kontrolowanie treści,
do których ma mieć dostęp społeczeństwo, a w konsekwencji eliminacja informacji, które są nieprzychylne lub niezgodne z powszechnie przyjętą polityką państwową. Ostatnią z cech podnoszonych
przez Adama Kwiecińskiego, jest trwająca ciągle rewolucja, którą to
należy wyjaśnić w ten sposób, że władze państwowe, które mając
świadomość łatwości rządzenia podzielonym społeczeństwem, stosując zasadę divide et impera22 ciągle podsycają atmosferę konfliktu
pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi, prowokując atmosferę nieustającego konfliktu23.
Należy podnieść również, w kontekście głoszonej przez państwo ideologii, że totalitaryzm zawsze przewiduje prymat interesu
organizacji państwowej nad interesami indywidualnymi jednostek.
W systemie totalitarnym, opozycja jest likwidowana lub zwalczana,
a normy prawne traktowane w sposób instrumentalny. Przejęcie kontroli nad społeczeństwem we wszystkich aspektach życia obywateli
stanowi w omawianym systemie sprawowania władzy cel nadrzędny,
realizowany za pomocą terroru policyjnego. Tego typu system państwowy stwarza istotne zagrożenie dla krajów ościennych, bowiem
mamy do czynienia z sytuacją, w której istnieje ciągłe dążenie do
rozwoju terytorialnego24. Mając na uwadze przedmiot niniejszego
wywodu, zasadnym jest podniesienie, że mowa nienawiści w państwie totalitarnym stanowi jeden z podstawowych instrumentów
sprawowania władzy. Odnosząc się do każdej z opisanych cech
przedmiotowej organizacji państwowej odczuwalnym jest, że przy22

(łac.) Dziel i rządź;
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wódcy wykorzystując mechanizmy nienawiści, które istnieją pomiędzy grupami społecznymi do budowania swojej pozycji.
Kolejnym wymagającym na gruncie omawianego przepisu
sformułowaniem, jest ,,propagowanie”, które to należy rozumieć,
jako zachowanie podmiotu czynu zabronionego, którego celem, jest
przekonanie innych osób do poglądów, w których uznają za wartościowy system totalitarny lub faszystowski. W tym miejscu należy
zaznaczyć, iż publiczne wypowiadanie sądów i opinii, które można
by w sposób obiektywny uznać za chwalenie przepisanych wartości,
także w pewnych przypadkach, jeżeli zostaną wypełnione znamiona
przytoczonego przepisu, może być karane. Drugim ze znamion czynu zabronionego z art. 256 §1 kodeksu karnego z 6 czerwca 1997
roku, jest nawoływanie do nienawiści, gdzie ustawodawca wskazał
szereg punktów odniesienia dla tego, jaka może być przyczyna takowego stanu rzeczy. Literalnie w przepisanym artykule wymieniono ,,różnice narodowościowe, etniczne, rasowe, wyznaniowe albo ze
względu na bezwyznaniowość”25. Sama czynność wykonawcza w
postaci nawoływania ma polegać w swej istocie na czynnościach
podejmowanych w formie ustnej, pisemnej, czy gestykulacyjnej 26.
Odnosząc się do przykładów tego czynu zabronionego in concreto, wskazać należy stany faktyczne, które polegają na rysowaniu
swastyk na murze, a zwłaszcza w formie dwóch białych błyskawic,
wspomniane wcześniej wygłaszanie sądów i opinii, które mają na
celu propagowanie ideologii faszystowskiej lub innej ideologii totalitarnej. Jednym z niepozornych przykładów przestępstwa nawoływania do nienawiści, jest publiczne wykonywanie gestu heil hitler, czy
nawet rysowanie swastyki na szybie autobusu, która zaparowała oraz
publiczne prezentowanie tatuażu, który swoją treścią odwołuje się do
ideologii totalitarnej27.
Odmiennie kształtuje się przedmiotowa kwestia, jeżeli chodzi
o popełnienie niniejszego przestępstwa, jest rezygnacja z przymiotu
publiczności, a przejście na grunt prywatny, ponieważ jeżeli mamy
25

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, Dz. U. 1997 nr 88
poz. 553;
26
A. Kwiecień, Poradnik Obywatela…, dz. cyt., s. 8;
27
Tamże;
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do czynienia z wygłaszaniem poglądów pochwalnych dla totalitaryzmu w prywatnych rozmowach, czy też samo zrobienie sobie tatuażu
prezentującego swastykę, nie dochodzi do popełnienia przestępstwa.
Każda sytuacja wymaga rozpatrywania jej w sposób indywidualny,
bowiem nie każde użycie sformułowań ,,żyd”, czy ,,gej”, stanowi co
do zasady wypełnienie znamion przepisanego czynu zabronionego28.
Istotny jest także zwrócenie uwagi na problematykę, jaką jest
dowodzenie przedmiotowego stanu rzeczy, którą stanowi wykazanie,
że treść, która była wygłoszona przez oskarżonego stanowi propagowanie wartości, które opisywane były powyżej. Kwestia ta łączy
się co do zasady z realizowanym przez sprawców, takowych czynów
modus operandi, które to polega na działalności konspiracyjnej i
wypowiadania sądów w sposób niejednoznaczny. W aspekcie praktycznym zasadnym jest podniesienie, że ten etap postępowania dowodowego wymagałby zasięgnięcia opinii osoby posiadającej wiedzę specjalistyczna w dziedzinie symboli 29.
Zakończenie
Kończąc przedmiotowy wywód należy wskazać, iż problematyka
odpowiedzialności prawnej za czyny popełniane z nienawiści, które
nacechowane są awersją do drugiego człowieka z powodu jego poglądów politycznych, przynależności do określonej grupy społecznej, z
uwagi na wyznaniowość, czy bezwyznaniowość, przynależność rasową,
jest trudną do rozwiązania. Szczególną komplikacją jest zbyt duża kazuistyka przestępstw, która uniemożliwia stworzenia precyzyjnej normy
prawnej generalno- abstrakcyjnej. Należy jednak zwrócić uwagę na
racjonalność polskiego prawodawcy i zrozumienie przez niego istoty
problemu, jakim jest mowa nienawiści, bowiem przewidział on w prezentowanych aktach prawa powszechnie obowiązującego szereg instrumentów przeciwdziałaniu tejże niebezpiecznej tendencji. Na zakończenie zasadnym jest przytoczenie sentencji pochodzącej z orzeczenia
wydanego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie Erbakan przeciwko Turcji ze skargi numer 59405/00 z dnia 6 lipca 2006
28
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roku, które może stanowić apel do ustawodawców różnych państw,
odnośnie wprowadzania do systemów prawnych instrumentów, które
mają przeciwdziałać mowie nienawiści ,,tolerancja i poszanowanie dla
jednakowej godności istot ludzkich stanowią podstawy demokratycznego, pluralistycznego społeczeństwa. Dlatego też zasadniczo może być
uznane za konieczne, w niektórych społeczeństwach demokratycznych,
by karać lub nawet zapobiegać, wszelkie formy wypowiedzi, które upowszechniają, podżegają, promują lub usprawiedliwiają nienawiść opartą na nietolerancji”30.
Streszczenie:
Niniejszy wywód ma na celu zaprezentowanie instytucji stworzonych przez polski system prawny, które mają przeciwdziałać zjawisku mowy nienawiści. W toku wywodu zostanie poruszona kwestia istnienia dwóch zasadniczych ścieżek eliminacji przedmiotowego zjawiska z życia społecznego, a mianowicie wystąpienia na drogę
procesu cywilnego z odpowiednim powództwem dotykającym kwestii dóbr osobistych, a także dokonania zawiadomienia o popełnieniu
przestępstwa z art. 256 § 1 kodeksu karnego z 6 czerwca 1997 roku.
W toku wywodu zostaną poddane analizie wskazane w zdaniu poprzednim jednostki redakcyjne tekstu prawnego oraz zostaną zaprezentowane poglądy doktryny i orzecznictwa na przepisaną kwestię.
Istotnym punktem niniejszej pracy będzie odwołanie się do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i prezentowanie
jego stanowiska na przedmiotową kwestię. Niniejsza praca będzie
także dotykać kwestii mowy nienawiści, w kontekście prawno- konstytucyjnej zasady wolności słowa.
Słowa kluczowe: mowa nienawiści, prawo cywilne, prawo
karne, dobra osobiste, przestępstwo z nienawiści;
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Summary:
Legal instruments for counteracting hate speech - selected institutions.
This discussion aims to present institutions created by the Polish legal system that are supposed to counteract the phenomenon of
hate speech. In the course of the discussion, the question of the existence of two fundamental paths of elimination of the phenomenon in
social life will be discussed, namely the civil trial being brought to
justice with an appropriate action on the issue of personal rights, as
well as notification of an offense under Art. 256 §1 of the Criminal
Code of June 6, 1997. In the course of the discussion, the legal text
indicated in the previous sentence will be analyzed and the views of
the doctrine and case law on the prescribed issue will be presented.
An important point of this work will be to refer to the jurisprudence
of the European Court of Human Rights and present its position on
the issue in question. This work will also touch the issue of hate speech in the context of the legal and constitutional principle of freedom
of speech.
Keywords: hate speech, civil law, criminal law, personal goods, hate crime;
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tle współczesnych zjawisk społeczno-politycznych, Olsztyn, 2017.
16. Winiewski M., Hansen K., Bilewicz M., Soral W., Świderska A.,
Bulska D., Mowa nienawiści, mowa pogardy Raport z badania przemocy
werbalnej wobec grup mniejszościowych, Warszawa, 2017.
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Janusz Kawa

Kultura osoby starszej jako wzorzec do naśladowania
dla młodych pokoleń
„Wartość dokonywanych wyborów można ocenić
w chwilach trudnych prób.
Dlatego właśnie w obecnym niełatwym czasie każdy z was
jest wezwany do odważnej decyzji.
Do szczęścia i do światłości nie można dojść na skróty.
Świadczą o tym zmagania tych, którzy na przestrzeni całych dziejów
podejmowali trud poszukiwania sensu życia
i odpowiedzi na fundamentalne pytania,
wpisane w serce każdego człowieka”.
Jan Paweł II

Wstęp
Życie ludzkie postrzegane powinno być jako proces biologiczny, psychologiczny, a także duchowy. Relacje występujące pomiędzy poszczególnymi pokoleniami stanowią fundament sprawnego
funkcjonowania każdego społeczeństwa. W ramach kultur bardziej
tradycyjnych, kluczowe znaczenie miały przekazy ustne oraz obyczaje, a seniorzy postrzegani byli jako niezastąpiona skarbnica wiedzy i doświadczeń1.
Kolejne etapy funkcjonowania poszczególnych generacji z reguły były do siebie podobne, co pozostaje w sprzeczności w zestawieniu z obecnymi czasami. Współczesne pokolenia, które żyją i
rozwijają się w jednakowym czasie oraz miejscu, tak naprawdę
funkcjonują w odmiennych światach. Posiadają one własne słowniki,
symbolikę, odrębne kategorie wyodrębniania miłości oraz szeroko
rozumianych uczuć. W takim przypadku nie mówimy wyłącznie o
odrębnych środowiskach lub warstwach społecznych, a o całkiem
odmiennych kulturach2.

1

J. Janiszewska-Rain, Okres późnej dorosłości. Jak rozpoznać potencjał
ludzi w wieku podeszłym, Łódź 2013, s. 19.
2
Ibidem., s. 20.
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Niemożliwe jest jednak dogłębne rozumienie relacji międzypokoleniowych oraz procesu przekazywania wartości bez wzięcia
pod uwagę obecnych zmian na tle społeczno-kulturowym. Czynnikiem, który w znaczący sposób odróżnia współczesne pokolenie od
wcześniejszych generacji, jest dominacja roli i znaczenia młodych
osób na wielu płaszczyznach życia, zarówno społecznego, kulturowego, jak i ekonomicznego3.
Na skutek zachodzącej rewolucji informatycznej, szybkiego rozwoju środków masowego przekazu, a także powszechnego dostępu do
informacji, starsze pokolenie utraciło na swojej atrakcyjności pod
względem autorytetu przekazującego słuszne i pożądane opinie, przekonania i wartości. Znaczącym czynnikiem dialogu i przekazów kulturowych stali się zarówno rówieśnicy, jak i media, co z kolei skutkowało
gwałtownymi zmianami w zakresie równowagi w znaczeniu poszczególnych pokoleń. Na wielu płaszczyznach, do których zaliczyć można
nowoczesne technologie, dostęp do nowych mediów, trendów w sposobach spędzania wolnego czasu, jak i style konsumpcyjne, to młode pokolenie zyskało miano bezkonkurencyjnych ekspertów4.
Źródeł dialogu pomiędzy pokoleniami oraz procesu przekazywania wartości poszukiwać należy w globalizacyjnych przemianach społeczno-kulturowych, które charakterystyczne są zarówno dla
współczesnych czasów, jak i dla ubiegłych dekad5. Przemiany te
stopniowo doprowadziły do powstania i pogłębiania się przepaści
pomiędzy poszczególnymi pokoleniami.
Chociaż pierwszym odczuciem jest, iż poprawa warunków
komunikacji na skutek pojawienia się nowych technologii powinna
sprzyjać zachowaniu ciągłości dialogu międzypokoleniowego, a
nawet wpływać na jego pogłębianie się, to faktem jest, iż nadmierna
ilość informacji skutecznie zagłusza dialog prowadzony pomiędzy
różnymi generacjami6. Znacznie prostsze jest nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z rówieśnikami, natomiast trudności przynosi
3

Ibidem., s. 21.
L. Dyczewski, Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze, Lublin 2006, s. 31.
5
Ibidem., s. 32.
6
B. Tokarz-Kamińska, Jak kształtować partnerskie relacje między pokoleniami, Warszawa 2003, s. 12.
4
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kontakt pomiędzy osobami młodszymi i starszymi, które porozumiewają się innym językiem oraz przy wykorzystaniu odmiennych
narzędzi7.
Młodzież, która rozumiana jest jako grupa społeczna, stanowi
kategorię badawczą, którą cechuje mnogość trudności występujących
na płaszczyźnie trafnego definiowania. Ulega ona licznym i niekończącym się przemianom, a więc jest dynamiczną grupą społeczną,
która musi adaptować się do zmiennych warunków otoczenia8. Zarówno dążenia, system wartości, jak i sama specyfika, ulegają nieustannym zmianom, które są elementem towarzyszącym zmianom
pokoleniowym występującym w danym społeczeństwie.
Grupa społeczna, określana mianem młodzieży, analizowana
jest przez badaczy z perspektywy różnych ujęć. Elementem wspólnym dla wszystkich niemalże prowadzonych badań jest uwzględnianie kluczowego wpływu czynników zarówno biologicznych, psychologicznych, jak i społecznych, które oddziałują na cały okres życia
nazywany młodością9. Elementem konstytuującym młodzież jako
grupę społeczną jest określona wspólnota zachowań, poglądów oraz
wartości, która jednoczy jej członków10. Młodość cechuje pewnego
rodzaju zwolnienie z odpowiedzialności społecznej, a także zależność ekonomiczna. Charakterystyczna jest również większa doza
swobody, jak i pozostawanie w stanie przedmałżeńskim11. W tym
kontekście, ani wiek, ani inne uwarunkowania biologiczne nie określają czasu jej trwania, ani jej charakteru.
Społeczeństwa w sposób jasny i przejrzysty określają dane
modele osobowo-społeczne, obowiązki, przywileje, jak i prawa,
które obowiązują młodzież. Pozwala to na zachowanie kultury oraz
podtrzymanie rozwoju całego społeczeństwa i jego struktur. Warto w
tym miejscu wspomnieć o sposobie w jaki definiuje młodzież Florian
Znaniecki, który określa tą grupę społeczną jako zbiorowość osobników, którzy dopiero będą wchodzić w role społeczne przypisane
7

Ibidem., s. 13.
W. Wnuk, O potrzebie kształtowania relacji międzypokoleniowych,
Łódź 2013, s. 13.
9
Ibidem., s. 15.
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P. Błędowski, Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa 2011, s. 71.
11
Ibidem.
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osobom dorosłym12. W tym kontekście młodzi ludzie stanowią grupę, która jest przedmiotem oddziaływań ze strony starszych pokoleń,
które dokonują podziałów ról społecznych na podstawie kryteriów
określonych samodzielnie13.
Młodzież może być również ujmowana w sposób jednostkowy. Taki rodzaj definiowania zaproponował Kurt Lewin, który młodzież postrzegał jako jednostki znajdujące się w stadium przejściowym na drodze zmiany przynależności do danej grupy14. W tym
kontekście istotna jest niejednoznaczna struktura poznawcza życiowej przestrzeni oraz jej odmienne postrzeganie przez poszczególne
osoby z danego środowiska. Prowadzić to może do narastania poczucia niepewności oraz spadku poziomu orientacji, a to z kolei przerodzić może się w konflikty oraz napięcia, co świadczyć może o ogólnym pogorszeniu samopoczucia15.
Wciąż powracającym motywem, do którego nawiązują przede
wszystkim przekazy medialne, jest utrwalony w świadomości społecznej pogląd, iż młodzi ludzie w pewnym stopniu stanowią zagrożenie i problem, zarówno dla siebie samych, jak i dla reszty społeczeństwa16. Znaczna część młodzieży czuje się niedowartościowana
na skutek braku miłości, zrozumienia, akceptacji swojej odmienności, braku bezpieczeństwa oraz pewności, że ktoś o nich dba. Współczesny świat charakteryzuje spadek ilości i znaczenia wzorców, które mogłyby stanowić źródło inspiracji i wsparcia dla młodych ludzi17. Nie są oni w stanie dokonać wyboru systemu wartości, czego
jedną z przyczyn jest zatracenie w „sztucznych przekazach” wirtualnego świata. Coraz częściej oraz w coraz większym stopniu, to media biorą na siebie odpowiedzialność i wypełniają zadania związane
z wychowywaniem i socjalizacją młodego pokolenia. Rzadko kiedy
młodzież decyduje się na podążanie za autorytetami i wzorcami ze
12

A. Chabiera, Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką. Inspiracje. Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka, Warszawa 2012, s. 38.
13
F. Znaniecki, Socjologia wychowania, Warszawa 1991, s. 39.
14
Ibidem., s. 40.
15
M. Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Poznań 2015, s. 24.
16
Ibidem.
17
J. Hrynkiewicz, O sytuacji ludzi starszych, Łódź 2016, s. 57.
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starszych pokoleń. Jest ona również bardzo krytyczna wobec świata,
który ją otacza i w którym funkcjonuje18.
Zarówno młodość, jak i starość są etapami na stałe wpisanymi
w ludzkie życie na poziomie indywidualnym. Procesy starzenia stanowią dla społeczeństwa naturalne następstwo i są powszechnie widoczne. W literaturze przedmiotowej używa się rozmaitych określeń
w celu dokonania opisu i analizy życia osób w podeszłym wieku.
Zdecydowana większość autorów unika jednak stosowania określeń
„człowiek stary”, „ludzie starzy”, gdyż w ich opinii określenia te
mają negatywny wydźwięk, który naznacza daną osobę lub grupę
społeczną negatywnymi stereotypami19.
Starość ludzka ma wiele oblicz, o których wiele można dowiedzieć się zarówno z literatury gerontologicznej, psychologicznej,
jak i socjologicznej. Samo definiowanie i postrzeganie starości w
znacznej mierze uzależnione jest od uczuciowego i emocjonalnego
nastawienia i ustosunkowania się całego społeczeństwa do tego etapu
życia ludzkiego. Tak więc to kultura danego społeczeństwa wpływa
na poszczególne atrybuty przypisywane do danych etapów ludzkiego
życia. W odniesieniu do starości, która najczęściej postrzegana jest
przez pryzmat wieku, w którym dochodzi do stopniowego wycofywania się człowieka z ról społecznych, które w istotny sposób stanowią o jego wartości, mówić można o swoistych stratach, które
występują zarówno po stronie społeczeństwa tworzącego daną kategorię wieku, jak i dla innych pokoleń, które odpowiedzialne są za
sprawowanie opieki, udzielanie pomocy i wsparcia osobom w podeszłym wieku20.
Nie należy jednak zapominać, iż osoby starsze mają identyczne
potrzeby jak dzieci, młodzież oraz dorosłe osoby. Warto zaznaczyć, że
potrzeby te mają inny charakter, zarówno jakościowy, jak i ilościowy.
Osoby starsze potrzebują więcej czasu, cierpliwości, zrozumienia, a
przy wyborze kontaktów stawiają na ich jakość, a nie ilość. Potrzebują
one również zdecydowanie więcej czasu na naukę, przez co jest ona

18

Ibidem., s. 58.
M. Kozakiewicz, Młodzież – Teorie młodzieży, Poznań 2014, s. 59.
20
Ibidem., s. 60.
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dokładniejsza i bardziej efektywna21. Są one niewątpliwą skarbnicą
wiedzy, doświadczeń i umiejętności, która w obecnych czasach niedoceniania jest przez młodsze pokolenia. Młodzież posiada bowiem własne ambicje w kontekście samodzielnego przeżywania i doświadczania
nowych rzeczy. Zbyt często zapomina się jednak, iż umiejętne korzystanie z źródeł prawdziwej, sędziwej mądrości stanowi fundament społecznego rozwoju, a także jest gwarantem zachowania i utrwalania tradycji, zasad i wartości społecznych22.
W kontekście istoty dialogu międzypokoleniowego oraz transferu wartości, ważne jest wskazanie czym tak naprawdę jest pokolenie. Zgodnie z definicją zawartą w słowniku języka polskiego, termin ten posiada kilka istotnych powiązań. W naukach biologicznych
konotacje te opierają się na fakcie urodzenia. Z kolei definicje kulturowe oraz antropologiczne postrzegają pokolenie jako daną grupę
osób, które są w podobnym wieku oraz która została ukształtowana
przez określone, zbliżone obyczaje23.
Osoby wywodzące się i należące do jednego pokolenia charakteryzują zbliżone motywy, postawy życiowe oraz hierarchia wartości. W tym kontekście, pokolenie nie jest wyłącznie kategorią biologiczną opartą na kryterium wieku, ale staje się efektem licznych
procesów na tle społecznym oraz historycznym. To układ pokoleniowy wywiera decydujący wpływ na kształt całego społeczeństwa24.
Istotne znaczenie ma również wyróżnienie dwóch rodzajów społeczeństw: dynamicznych oraz statycznych. Społeczeństwa określane
jako dynamiczne dążą do współpracy i nawiązywania więzi z młodzieżą, gdyż ich celem jest dokonywanie szybkich zmian, a przez to
rozwój. Z kolei tradycyjne społeczeństwa statyczne są ich przeciwieństwem, gdyż w ich strukturach zmiany dokonywane są powoli i
wywodzą się głównie z doświadczeń i przeżyć starszych generacji25.
Z socjologicznego punktu widzenia, zarówno młodzież, jak i
osoby starsze, tworzą odrębne pokolenia. Mają one podobne do21
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świadczenia życiowe, zbliżone potrzeby społeczne, a także podobne
nastawienie do otaczającej ich rzeczywistości. Starsze pokolenie
charakteryzuje podobny stosunek do emocji oraz wartości, które
stanowią źródło nastawienia do świata zarówno społecznego, jak i
fizycznego26. Pokolenie to dąży do chronienia najważniejszych wartości, norm i zasad, które samo wypracowało, a które ostatecznie
stały się jedną z przyczyn konfliktu międzypokoleniowego 27. Z socjologicznego punktu widzenia, starość postrzegana jest przez pryzmat społecznych ról, jakie wypełniają ludzie w podeszłym wieku, a
także ich aktywności w poszczególnych grupach i zbiorowościach
społecznych.
Biorąc pod uwagę sytuację życiową poszczególnych pokoleń,
a także uwzględniając ich wzajemne funkcjonowanie w społeczeństwie, wyróżnić można trzy podstawowe typy kultur: postfiguratywną, kofiguratywną oraz prefiguratywną28. Zmiany, do jakich dochodzi w poszczególnych kulturach wpływają na sytuację wszystkich
pokoleń, które wspólnie żyją i funkcjonują.
W zakresie kultury postfiguratywnej zmiany dostrzegane są
bardzo powoli, a styl życia poprzednich pokoleń niemalże w pełni
tożsame jest z życiem generacji następnych. Pokolenie określane
mianem średniego wychowuje swoje dzieci w dokładnie taki sam
sposób, w jaki miało to miejsce w ich przypadku. Z kolei starsze
pokolenie jest autorytetem i niezastąpionym wzorem do naśladowania dla młodszych generacji29.
Stopniowy rozwój cywilizacyjny, a także nasilenie się procesów migracyjnych oraz pojawianie się wciąż nowszych technologii
sprawiają, że silnie rozwinęła się kultura kofiguratywna. Charakteryzuje się ona widoczną przepaścią, która doprowadziła do tego, że
pokolenia młodsze zupełnie pozbawione są doświadczeń i gotowych
wzorców pochodzących ze starszego pokolenia30. Pokolenia te siłą
rzeczy zmuszone są do poszukiwania nowych stylów życia, zacho26
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wań, a także hierarchii wartości. Proces konfiguracji wciąż wzmacniany jest poprzez środki masowego przekazu, które dążą do upowszechniania nowych stylów, postaw oraz modeli zachowań31. W
tym typie kultury, starsze pokolenie wciąż wypełnia istotną rolę poprzez przekazywanie wartości, które ono samo uważa za słuszne,
jednak młodzież samodzielnie może dokonywać ich weryfikacji oraz
może je uzupełniać o wzorce alternatywne32.
Współcześnie jednak, większość społeczeństw wkracza w rodzaj społeczeństwa prefiguratywnego, które charakteryzują głębokie
zmiany widoczne w ciągu jednego pokolenia. Doprowadza to stopniowo do ogromnego rozłamu pomiędzy poszczególnymi pokoleniami33. Przyszłość dla młodych pokoleń stanowi całkowitą nieznaną
oraz jest ona dla nich niezrozumiała. Starsze osoby, w oczach młodszych pokoleń, nie są w stanie uporać się z własnymi problemami, co
znajduje swoje źródło w nieadekwatnych środkach oraz metodach,
jakie one wykorzystują. Również starsze pokolenia, które same zaczynają postrzegać siebie jako zagubione, nie nadążają w pełni za
zachodzącymi zmianami oraz nie są w stanie przeciwstawić się
młodszej generacji34. Dochodzi do sytuacji, w której to starsze pokolenie uczy się od młodszych, a nie odwrotnie.
Analizując dialog międzypokoleniowy oraz proces przekazywania wartości, na szczególną uwagę zasługuje kultura kofiguratywna lub prefiguratywna. Warto jednak zaznaczyć, iż wszystkie wymienione powyżej czynniki sprawiają, że poszczególne pokolenia są
coraz bardziej od siebie odległe oraz izolują się od siebie, co z kolei
prowadzi do ich samotności i alienacji35. Dialog w rozumieniu międzypokoleniowym stanowi źródło solidarności międzypokoleniowej,
a więc jest również podstawą postawy odpowiedzialności za opiekę i
ochronę poszczególnych członków społeczeństwa. Dialog ten nie ma
również żadnych znamion rywalizacji, a wręcz przeciwnie - jest ro-
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dzajem umowy pomiędzy pokoleniami, do której cech charakterystycznych zaliczyć można:
- wzajemne zrozumienie,
- wzajemną akceptację swojej obecności,
- poznanie potrzeb oraz oczekiwań drugiej strony,
- dążenie do obustronnych korzyści,
- dwustronną aktywność opartą na wzajemności36.
Wspomniana solidarność międzypokoleniowa jest źródłem zaspokojenia, szczególnie dla starszego pokolenia, potrzeby bycia potrzebnym i użytecznym. Jest to szczególnie istotne biorąc pod uwagę
dążenie do odbudowania oraz podtrzymywania trwałych relacji społecznych, które są ważne zarówno dla osób młodszych, jak i starszych37.
Zarówno na płaszczyźnie relacji prywatnych, jak i publicznych, w dialogu międzypokoleniowym szczególną uwagę przywiązuje się do potencjału osób starszych, do którego zalicza się:
- mądrość życiową wywodzącą się z wiedzy zdobytej, nabytych umiejętności,
- cechy, takie jak opiekuńczość, odpowiedzialność, empatia,
równowaga emocjonalna,
- potencjał społeczny, działalność na rzecz innych osób,
- potencjał rodzinny,
- potencjał psychologiczny: wiara we własne możliwości, nadzieja, elastyczność, skuteczność, nieustępliwość w osiąganiu celów,
- potencjał kulturowy: pamięć historyczna oraz patriotyzm,
- potencjał zawodowy: wiedza dotycząca profesji wymierających38.
Biorąc pod uwagę dialog międzypokoleniowy na płaszczyźnie
prywatnej, szczególną uwagę przywiązuje się przede wszystkim do
rodziny, która rozumiana jest jako podstawowa grupa w całej strukturze społecznej. Jest ona również odzwierciedleniem wszystkich
zmian, do jakich dochodzi w państwie na gruncie społeczno-

36

E. Bojanowska, Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie, Warszawa
2012, s. 19.
37
Ibidem., s. 20.
38
Ibidem., s. 21.
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politycznym39. Warto jednak podkreślić, iż współczesne czasy w
sposób naturalny wymusiły zmiany w kształcie relacji rodzinnych.
Wpływ na to miały procesy urbanizacji, ale również reformy polityczne, społeczne i ekonomiczne 40. Rodzina wciąż pozostaje jednak
najważniejszą przestrzenią do spotkań osób, które przynależą do
różnych pokoleń. Coraz częściej jednak widoczne są tendencje do
spotkań incydentalnych. Z drugiej strony, ludzie starsi wciąż doceniają więzy rodzinne, które odzwierciedlają kontakty rodzinne41.
Do podstawowych ról, jakie wypełniają osoby starsze we
współczesnych rodzinach, zaliczyć należy doradzanie oraz wychowywanie, a także stanie na straży porządku moralnego oraz wdrażanie go młodszym pokoleniom42. Z kolei do podstawowych wartości
osób starszych zalicza się:
- bezinteresowne działanie,
- zakorzenienie w czasie, które przekłada się na trwanie oraz
tworzenie historii rodziny,
- doświadczenie zdobywane na przestrzeni długich lat,
- cierpliwość43.
Obecność osób w podeszłym wieku w każdej rodzinie umożliwia zaobserwowanie zależności, jakie występują pomiędzy poszczególnymi jej członkami. Ludzie starsi niejednokrotnie zmuszeni
są do korzystania z pomocy swoich dzieci, jednak oni sami również
wnoszą istotny wkład w funkcjonowanie całej rodziny. Mają oni
możliwość spoglądania na rzeczywistość z dystansem, co odnosi się
również do wartości, jakie oferuje współczesny świat. Mądrość, jaką
zdobyli oni na przestrzeni przeżytych lat, obejmuje także ogólną
wizję życia, dążenie do okazywania czułości dzieciom, wnukom, ale
również miłość do ojczyzny. Relacje panujące w każdej rodzinie
powinny być ujmowane w kategorii wymiany darów44.
39

A. Chabiera, Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką. Inspiracje. Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka, Warszawa 2012, s. 41.
40
Ibidem., s. 42.
41
Ibidem.
42
M. Kozakiewicz, Młodzież – Teorie młodzieży, Poznań 2014, s. 63.
43
Ibidem.
44
J. Janiszewska-Rain, Okres późnej dorosłości. Jak rozpoznać potencjał ludzi w wieku podeszłym, Łódź 2013, s. 21.
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We współczesnej rzeczywistości, którą rządzi użyteczność
oraz wydajność, osoby starsze powinny być postrzegane jako punkt
odniesienia, zarówno dla osób dorosłych, jak i młodzieży. To one
mogą być źródłem dążenia do kierowania się wyższymi wartościami
duchowymi, które nigdy nie przemijają. Warto również zaznaczyć, iż
osoby starsze zawsze stoją w gotowości aby nieść pomoc osobom
młodszym w zakresie przekazywania wiedzy, rad, mądrości oraz
doświadczeń życiowych45.
Warto podkreślić, iż zarówno trwała, jak i czasowa obecność
starszych osób w rodzinie stanowi istotny czynnik wychowawczy, a
także scalający pokolenia, które nieustannie powinny dążyć do uzupełniania się. Młodzież niejednokrotnie utrzymuje lepsze relacje ze
swoimi dziadkami, niż z rodzicami, którzy mają trudności ze znalezieniem czasu w związku z życiem zawodowym. Rola dziadka oraz
babci jest przez osoby starsze chętnie przyjmowana, gdyż daje im
ona satysfakcję i rzadko postrzegana jest przez nich jako obciążająca
zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym46.
To dzięki wnukom, życie większości osób starszych staje się
bardziej kolorowe i radosne. Z jednej strony bowiem wymuszają oni
większą aktywność fizyczną, z drugiej stanowią naturalne przedłużenie linii biologicznej rodziny47. Wnuki, dla starszego pokolenia, stanowią rodzaj nowych wartości w ich życiu, które zyskują szczególnie na znaczeniu po utraceniu pełnej aktywności zawodowej48.
Obok czynnego udziału osób starszych oraz młodzieży w codziennym dialogu rodzinnym, istotnym wyzwaniem współczesnych
czasów jest rozwijanie przestrzeni oraz rozmaitych platform, które
umożliwią podtrzymywanie kontaktów międzypokoleniowych.
Wszelkie lokalne społeczności są w stanie budować międzypokoleniowe więzi również poza rodziną, w oparciu o relacje sąsiedzkie lub
grupy interesu49.
45

Ibidem., s. 22.
Ibidem.
47
B. Tokarz-Kamińska, Jak kształtować partnerskie relacje między pokoleniami, Warszawa 2003, s. 19.
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Ibidem.
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Ibidem., s. 23.
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Społeczności lokalne w znacznym stopniu są w stanie sprzyjać
i poprawiać komunikację między młodszymi i starszymi generacjami, zarówno w zakresie samego tworzenia warunków ku temu, jak i
wspierania różnorodnych inicjatyw instytucji lokalnych. Nowo powstałe kontakty pomiędzy pokoleniami nie opierają się na hierarchii,
ale na partnerstwie, w którym najistotniejsze jest wzajemne słuchanie się i szanowanie swoich poglądów50.
Podsumowanie
Międzypokoleniowe przekazywanie wartości opiera się na
szacunku oraz tolerancji, która nie podlega podziałom. Tylko w ten
sposób możliwe jest poznawanie historii oraz tradycji z innych źródeł niż podręczniki. Zarówno wiedza, jak i doświadczenia osób starszych mogą stanowić istotne źródło inspiracji oraz rozwiązań nurtujących problemów.
Zarówno młodsze, jak i starsze osoby powinny dążyć nieustannie do tego aby budować wzajemne relacje w oparciu o partnerskie zasady. Istotna jest w tym kontekście wzajemna ciekawość oraz
otwartość na inne osoby, ich poglądy.
Młode pokolenie często utrzymuje lepsze relacje ze swoimi
dziadkami, niż z rodzicami, którzy mają trudności ze znalezieniem czasu w związku z życiem zawodowym. Role jakie dziadek oraz babcia
chętnie przyjmują w wychowaniu wnuków, często dają im satysfakcję,
poczucie sensu życia i rzadko postrzegane są przez nich jako obciążająca zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
Dostrzeganie istoty, a także docenianie wszelkich działań
międzypokoleniowych ściśle wiąże się z potrzebą budowania spójnego społeczeństwa, także lokalnego, które byłoby w stanie odpowiedzieć na potrzeby wszystkich członków, bez względu na ich
wiek. Wszelkiego rodzaju wdrażane programy międzypokoleniowe
są drogą do płynnej wymiany zasobów posiadanych zarówno przez
młodsze, jak i starsze pokolenia. Wspomniana wymiana międzypokoleniowa przynosi nieopisane korzyści, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. Trudno jest nie zgodzić ze słowami,
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M. Weber, Racjonalność, władza, odczarowanie, Poznań 2014, s. 23.

których autorem jest Selma Lagerlöf: Kultura - to co zostaje, kiedy
zapomnisz wszystko, czego się nauczyłeś.
Streszczenie:
Zmiany jakie zachodzą w społeczeństwie mają swojeodzwierciedlenie w funkcjonowaniurodziny. Relacje pomiędzy członkami
rodzin są odzwierciedleniem kultywowanych zwyczajów, kultur czy
też tożsamości danej społeczności.. Mają one swoiste, niepowtarzalne znaczenie w rozwoju młodego człowieka. Wszystkie komponenty
występujące obok siebie w zasięgu rodziny wpływają na siebie. Kultura osobista i zachowania najstarszych członków rodziny mają
ogromne znaczenie i wpływ na przyjmowane wzorce młodej latorośli. Dialog pomiędzy osobami starszymi a młodszą generacją pozwala na kształtowaniu prawidłowych postaw życiowych. Stanowi on
źródło solidarności i akceptacji drugiego człowieka. Międzypokoleniowe przekazywanie wartości opiera się na szacunku oraz tolerancji. Dzięki wnukom, życie większości osób starszych staje się bardziej kolorowe i radosne. Z jednej strony bowiem wymuszają oni
większą aktywność fizyczną, z drugiej stanowią naturalne przedłużenie linii biologicznej rodziny.
Słowa kluczowe: rodzina, kultura, wzorce, tożsamość, osoby
starsze, starość, wnuki
Summary:
The changes that take place in society are reflected in the functioning of the family. Relations between family members are a reflection of the cultivated customs, cultures or identity of a given
community. They have a peculiar, unique meaning in the development of a young person. All components that appear side by side
within the family range influence each other. Personal culture and
behaviors of the oldest family members are of great importance and
influence on the adopted patterns of young children. Dialogue between the elderly and the younger generation allows for the development of correct life attitudes. It is a source of solidarity and acceptance of another human being. Intergenerational value transfer is
based on respect and tolerance. Thanks to grandchildren, the lives of
the majority of the elderly become more colorful and joyful. On the
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one hand, they force more physical activity, on the other hand they
are a natural extension of the family's biological line.
Keywords: family, culture, patterns, identity, the elderly, old
age, grandchildren
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Dorota Kozioł

Działalność kulturalna w świetle prawa przemysłowego
i autorskiego w latach 1927-1939
Wstęp
Branża artystyczna i kreatywna obejmuje: twórców (np. reżyserów teatralnych, kostiumografów), artystów (np. pisarzy, malarzy),
organizatorów życia kulturalnego, etc. Działanie w tych branżach
wiążę się zazwyczaj z wytwarzaniem i wykorzystywaniem własności
intelektualnej. Obecnie działalność artystyczna, twórcza, etc. może
być prowadzona w formie:
- zarobkowej działalności nierejestrowej (warunek: osoba fizyczna nie prowadziła wcześniej działalności a w przypadku gdy ją
prowadziła to wykreśliła tą działalność przed 30.04.2017 r.; przychody z prowadzonej działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu 50 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia),
- zarejestrowanej działalności gospodarczej w dowolnej formie (poza spółką partnerską): jednoosobowa działalność gospodarcza; spółka cywilna; spółka prawa handlowego (spółka jawna, spółka
komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, spółka akcyjna).
W okresie międzywojennym działalność artystyczna, twórcza,
etc. zgodnie z zapisem art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowem nie była
przemysłem. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie
zagadnień związanych z regulacją prawną działalności artystycznej i
twórczej, etc. w odradzającym się państwie Polskim.
1. Kodyfikacja prawa przemysłowego i autorskiego w
okresie międzywojennym
Po odzyskaniu niepodległości rezolucją Sejmu ustawodawczego zainicjowane zostały prace nad reformą ustawodawstwa przemysłowego, które czyniły zadość wyrażonej w Konstytucji marcowej
zasadzie wolności wyboru zajęcia i zarobkowania. Dotychczas obowiązywały w Polsce akty prawne przemysłowe wprowadzone przez
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zaborców: austriacka ordynacja przemysłowa (na terenie Małopolski,
części cieszyńskiej województwa śląskiego), węgierska ustawa
przemysłowa (obszary Spisza i Orawy przyznane Polsce w 1920 r.),
niemiecka ustawa przemysłowa (poznańskie, pomorskie, górnośląskie, część województwa śląskiego), postanowienia księcia namiestnika królewskiego urządzającego zgromadzenia rzemieślnicze w b.
Królestwie Kongresowym oraz urządzeniu kupiectwa i rosyjska
ustawa o przemyśle fabrycznym i rzemieślniczym1. Pierwsza spójna
kodyfikacja prawa przemysłowego, czyli rozporządzenie Prezydenta
RP z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowem (Dz. U. Nr 53,
poz. 468) z mocą obowiązywania od 16 grudnia 1927 r. Rozporządzenie wzorowane było w szczególności na austriackiej i niemieckiej
ordynacji przemysłowej2.
Z gospodarczymi i technicznymi uwarunkowaniami struktury
społecznej, z historią kultury oraz czynnikiem politycznym było
silnie związane prawo autorskie3. Po odzyskaniu niepodległości,
podobnie jak w przypadku prawa przemysłowego posiłkowano się
aktami prawnymi wprowadzonymi przez zaborców: rosyjska ustawa
o ochronie utworów literackich z 1830 r. oraz ustawa o prawie autorskim z 1911 r., pruska ustawa federalna z 1837 r. oraz ustawa o prawie autorskim na dziełach literatury i muzyki i o prawie nakładczym
z 1901 r., a także ustawa o prawach autorskich na dziełach plastycznych i fotograficznych z 1907 r., austriacki Kodeks Cywilny Zachodniogalicyjski oraz ustawa o prawach na dziełach literatury, sztuki i fotografii z 1895 r. W 1920 r. po odzyskaniu niepodległości Polska ratyfikowała międzynarodowy akt konwencję berneńską o
ochronie dzieł literackich i artystycznych. Sześć lat później Sejm
uchwalił ustawę o prawie autorskim4, ustanawiając ochronę cywilną
i karną praw osobistych i majątkowych twórców.
1

E. Hollander, Rzut oka na polskie prawo przemysłowe, „Głos prawa”
1928, nr 2, s. 46.
2
K. Sobczak, Działalność gospodarcza: uregulowania prawne, Wyd.
Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004, s. 203.
3
L. Górnicki, Rozwój idei praw autorskich: od starożytności do II wojny
światowej, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2013, s.12.
4
Ustawa z dnia 29 marca 1926 r. o prawie autorskiem (Dz. U. 1926 nr
48 poz.286).
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2. Działalność artystyczna i twórcza
Polska ordynacja przemysłowa zawiera w art. 1 definicję
przemysłu. Zgodnie z jej zapisem za przemysł w rozumienia rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o prawie przemysłowem uważa się wszelkie zatrudnienie zarobkowe lub przedsiębiorstwo wykonywane samoistnie i zawodowo bez względu na to,
czy jest ono wytwarzające, przetwarzające, handlowe lub usługowe.
Powyżej przytoczona definicja według Edwarda Hollandera jest
pozbawiona wszelkiej ścisłości i nie podaje ona żadnych znamion
charakterystycznych, które czynności gospodarcze objęte pojęciem
przemysłu odróżniałyby od innych czynności. Właściwe natomiast
określenie przedmiotowego zakresu działania ustawy zawiera art. 2
wskazujący, które rodzaje zajęć gospodarczych nie są przemysłem w
rozumieniu przywołanego powyżej rozporządzenia5.
Nie są przemysłem w rozumieniu rozporządzenia o prawie
przemysłowem, a w związku z tym jemu nie podlegają takie zajęcia
jak: działalność literacka, twórczość artystyczna, wykonywanie nakładu własnych utworów, wydawnictwo i sprzedaż czasopism.
Przywołane powyżej działalności były zazwyczaj uregulowane
dzielnicowymi ustawami, które pozostawały w mocy.
3. Kodyfikacja prawa autorskiego
Obowiązujące do tej pory rozwiązania prawne w zakresie
prawa autorskiego diametralnie różniły się od wprowadzonej w 1926
r. ustawy polskiej. Różnice te dotyczyły6:
- prawa przekładu utworu literackiego na inny język.
Nie wolno było wydawać przekładów dzieł ani autorów własnych, ani autorów zagranicznych należących do jednego z państw,
które przystąpiły do międzynarodowej konwencji berneńskiej bez
zastrzeżeń co do art. 8. Dotyczyło to również przypadków, gdy autorzy nie zastrzegli sobie prawa przekładu swojego utworu7.
5

E. Hollander, Rzut oka na polskie prawo …, op. cit., s. 47.
W. Dbałowski, Ustawa o prawie autorskiem, „Głos Prawa” 1926 r., nr
5, s. 175.
7
Szerzej o ochronie ze względu na przynależność państwową autorów i
miejsce ukazania się utworów zob. J. J. Litauer, Art. 5 ustawy polskiej o
6
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- rejestrowania autorów dzieł anonimowych i pseudonimowych.
Zaniechano wprowadzania rejestru autorów dzieł anonimowych i pseudoanonimowych8.
- prawa przenoszenia utworów na mechaniczne instrumenty
muzyczne.
Polska ustawa autorska zgodnie z postanowieniami art. 13
konwencji berneńskiej stałała stanowisku, że przenoszenie utworów
na mechaniczne instrumenty muzyczne zależy od zgody autora (art.
2). Od wprowadzenia licencji przymusowych odstąpiono z uwagi na
fakt, że w czasie obrad nad projektem ustawy w Komisji Kodyfikacyjnej (1920-1921) krajowa produkcja fabryczna mechanicznych
instrumentów muzycznych praktycznie nie istniała.
- czasu trwania ochrony prawa autorskiego.
Ustawa polska za wzorem konwencji berneńskiej, przewidywała jako zasadę 50-letni termin ochrony, licząc od śmierci autora.
- odszkodowania materialnego za krzywdy moralne wyrządzone autorowi.
Artykuł 59 polskiej ustawy autorskiej wyjaśniał, kiedy naruszenie moralnych prawa autora może mieć miejsce i wprowadza na
wypadek umyślnego naruszenia obowiązek krzywdziciela do uiszczenia autorowi pewnej kwoty (pokutnego), której wysokość oznaczał sąd stosownie do okoliczności, zwłaszcza do stopnia poniesionych przez autora przykrości9.
- w zakresie umowy wydawniczej i ajencyjnej.
Ustawa polska chroniła także dzieła sztuki zdobniczej, których
ochrona nie była w stosunkach międzynarodowych – w myśl konwencji berneńskiej – obligatoryjną. Ochronę fotografii uzależniona
była od uwidocznienia zastrzeżenia na odbitkach i żądania uwidocznienia na nich także roku zdjęcia ze względu na krótki czas ochrony.
Natomiast utworom wydanym w języku polskim ustawa przyznawała ochronę nawet wówczas, gdy wydano je w kraju, nie należącym
do międzynarodowej konwencji berneńskiej. Przewidywała również
prawie autorskiem, „Przegląd Prawa i Administracji imienia Ernesta Tilla”
1927, R. LII, s. 96-99.
8
W. Dbałowski, Ustawa o prawie…, op. cit., s. 176.
9
Ibidem, s. 178.
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unormowanie drogą umowy prawa autorskiego do utworu, które
tylko łączną pracą kilku osób mogły powstać np. do filmów kinematograficznych10. Nakładca drukujący ponadumowę ilość egzemplarzy, obowiązany był wcześniej przekonać się ile drukować mu wolno. Wprowadzony zaś w błąd przez swego urzędnika, odpowiadał za
jego nieuwagę. Dokonanie przedruku w przekonaniu, ze prawo autorskie wygasło, nie było bez winy, gdyż obowiązkiem wydawcy
było zbadać czy prawo to zgasło. W takim wypadku mamy do czynienia z niedbalstwem ze strony wydawcy11.
4. Plagiat
Terminu plagiat próżno szukać w polskiej ustawie o prawie
autorskim, czy też ustawach państw zaborczych i w konwencji berneńskiej. Brak definicji ustawowej wynika stąd, iż pojęcie plagiatu
może być węższe i szersze12. Ustawa o prawie autorskim za naruszenie praw osobistych autora poczytuje m. in. zaczerpnięcie z cudzego
dzieła treści lub wyimków bez podania autora lub źródła, jeżeli przez
to może powstać błędne mniemanie co do autorstwa13. Przy czym nie
każde zaczerpnięcie z cudzej twórczości jest rzeczą niedozwoloną.
W przeciwnym razie zakaz taki uniemożliwiłby wszelki postęp i
rozwój twórczości. Pamiętać bowiem należy, że utwór nie jest wynikiem wiedzy, twórczości i siły jednego człowieka lecz pokłosiem
pracy szeregu pokoleń. Działalność naukowa, podręcznik czy komentarz, byłyby bezwartościowe, gdyby twórca przywołał tylko
własne, oryginalne myśli pomijając całkowicie dotychczasowe osiągnięcia nauki. Żadne dzieło architektury nie mogłoby przyjść do
skutku, gdyby architekt, sporządzając plan, chciał dopiero tworzyć
zasady budownictwa od ich pierwocin począwszy14.
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W. Dbałowski, Plagjat i krytyka niedozwolona, „Głos Prawa” 1927 r.,
nr 5-6, s. 153.
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S. Gołąb, Ochrona prawna w polskiej ustawie autorskiej, „Głos Prawa” 1926 r., nr 9, s. 326.
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W. Dbałowski, Plagjat i krytyka…, op. cit., s. 154.
13
Art. 58 Ustawy z dnia 29 marca 1926 r. o prawie autorskiem (Dz. U.
1926 nr 48 poz.286).
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W. Dbałowski, Plagjat i krytyka…, op. cit., s. 154.
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Ustawa o prawie autorskim dopuszczała możliwość przeróbek
utworów cudzych, uzależnionych od woli autora, do których zaliczała takie działania jak: tłumaczenia, przystosowania, układy muzyczne, przeniesienia na film kinematograficzny, przeniesienia na mechaniczne instrumenty muzyczne, etc15. Katalog otwarty stanowił
wyraz tendencji ustawodawcy do najdalszej ochrony twórców przed
wyzyskiem ich twórczości16.
Ustawa o prawie autorskim chroniła na równi z nazwiskiem
autora jego pseudonim. Przy czym różnica dotyczyła ograniczenia
ochrony praw autorskich: dzieła pseudonimowego, którego autor
nazwiska swego przed śmiercią nie ujawnił do lat 50 od wydania
utworu, a wydanego pod nazwiskiem do lat 50 od śmierci twórcy.
Przed wejściem w życie przywołanej wyżej ustawy regulacje związane z ochroną twórczości pod pseudonimem diametralnie się różniły, a mianowicie:
- ustawy: niemiecka i austriacka uzależniały przyznanie autorowi występującemu pod pseudonimem pełnię praw autorskich od
zarejestrowania twórcy w rejestrze utworów anonimowych i pseudonimowych,
- ustawa rosyjska uzależniała przyznanie autorowi występującemu pod pseudonimem pełnie praw autorskich od ujawnienia w
jakikolwiek sposób nazwiska autora, choćby tylko prywatnie17.
5. Sprawa Boy vs. Beauprè – przyczynek do zagadnienia
stosunku ochrony cywilistycznej do karnej w prawie autorskim
Proces sądowy o prawa autorskie stał się jednym z bardziej
sensacyjnych wydarzeń w karierze dziennikarskiej Tadeusza Żeleńskiego. Spór stał się bezprecedensowym wydarzeniem. Po raz pierwszy w powojennej, niepodległej Polsce autor dopominał się o swoje
prawa. Bronił nie tylko swojego dobrego imienia, ale i stylu rozpo-
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Art. 2 Ustawy z dnia 29 marca 1926 r. o prawie autorskiem (Dz. U.
1926 nr 48 poz.286).
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W. Dbałowski, Plagjat i krytyka …, op. cit., s. 155.
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znawalnej frazy, wyrażeń tylko jemu właściwych i charakterystycznych dla jego sposobu pisania18.
Sprawa Boy vs. Beauprè poruszyła szereg niezmiernie istotnych i trudnych zagadnień prawnych wyłaniających się z ustawy o
prawie autorskim tj.:
- stosunku ustawy autorskiej do powszechnej ustawy karnej,
- stosunku art. 61 ustawy o prawie autorskim do ogólnych zasad prawa karnego
- stosunek ochrony cywilistycznej do ochrony karnej w zakresie ustawy o prawie autorskiem,
- wykładni art. 61 ustawy o prawie autorskiem z punktu widzenia stosunku tzw. „osobistych”, względnie idealnych praw twórcy
do jego praw majątkowo-zarobkowych, a względnie z punktu widzenia cechującego strukturę ideową tej ustawy dualizmu obu tych
ugrupowań podmiotowo-prawnych19.
W sprawie jako oskarżyciel i pokrzywdzony wystąpił pisarz
polski, Tadeusz Żeleński (pseudonim Boy). Przeciwnikiem procesowym był natomiast pisarz, naczelny redaktor „Czasu” Antoni Beauprè. W pierwszej instancji Boy otrzymał pełne zadośćuczynienie, w
drugiej i najwyższej odprawę (wyrok Izby III Sądu Najwyższego z
14 marca 1928 Kr. 474/27)20. Spór dotyczył przedrukowania w
dzienniku „Czas” z 4 maja 1927 r. felietonu Tadeusza Żeleńskiego.
Redaktor Antoni Beauprè w przedmiotowym tekście wprowadził
rozmyślnie bez wiedzy oraz zezwolenia autora opuszczenia i zmiany,
które treść tego felietonu wykrzywiły i obniżyły jego wartość. W
wyniku opuszczeń i zmian przeprowadzonych przez oskarżonego
felieton stracił swój pierwotny charakter, gdyż niezrozumiałymi stały
się zdania i ustępy po przeprowadzeniu w nich owych opuszczeń i
zmian. W konsekwencji felieton utracił cechy właściwe twórczości
oraz stylowi pisarza.
18

D. Giza, Tadeusza Boya-Żeleńskiego proces z krakowskim „Czasem”
o prawa autorskie , „Wielogłos” 2015, nr 4(26), s. 45-46.
19
A. Lutwak, Sprawa Boy-Beaupprè w oświetleniu życiowo-prawnem.
Przyczynek do zagadnienia stosunku ochrony cywilistycznej do karnej w
prawie autorskiem, „Głos Prawa” 1928., nr 9-12, s. 410.
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Sąd pierwszej instancji uznał oskarżonego winnym występku z
art. 58 ustawy o prawie autorskiem i zasądził w myśl art. 61 tejże
ustawy karę odpowiadającą jego przewinieniu polegającą na ogłoszeniu niniejszego wyroku w dzienniku „Czas”, odszkodowanie za
poniesione przykrości w wysokości 500 zł21.
Sąd Najwyższy (wyrok z dnia 14 marca 1928 r. Kr. 474/27)
zniósł zaskarżony wyrok (sądu pierwszej instancji) orzekając na
zasadzie § 288 L. 3 p.k. w niniejszej sprawie w myśl art. 259 L. 3
p.k. postanowił uwolnić Beauprè od oskarżenia o występek z art. 58 i
61 ustawy o prawie autorskiem. Sąd uznał, że czyn którego dopuścił
się Beauprè niewątpliwie naruszał prawa autorskie, gdyż postąpił
samowolnie i przekroczył uprawnienia wynikające z art. 29 ustawy o
prawie autorskiem. W uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy kontestował występek z art. 58 ustawy o prawie autorskiem podkreślając,
że owa ustawa nie zna w ogóle występku w przywołanej jednostce
redakcyjnej aktu prawnego. Nadto zaznaczył, iż postanowienia karne
w wyżej przywołanej ustawie, rozpoczynają się dopiero od art. 61
na, co wskazuje jednoznacznie nagłówek. Przepisy zaś zawarte w art.
55 do 60 włącznie dotyczą wyłącznie cywilnych skarg z powodu
naruszenia praw autorskich i osobistych na co wskazują nagłówki.
Ochrona cywilnoprawna w przywołanych powyżej przepisach jest
bardzo dokładnie i szczegółowo określona. Polega ona na zapewnieniu twórcy usunięcia skutków powstałych w wyniku obrazy jego
praw w sposób oznaczony w art. 58 przedmiotowej ustawy. Zatem to
sąd cywilny w razie umyślnego naruszenia praw autorskich władny
jest przyznać twórcy zarówno odszkodowanie od pozwanego jak
również pokutne (uzależnione od swobodnego uznania sądu i istoty
naruszenia). O wysokości odszkodowania i pokutnego Sąd Najwyższy nie orzekł, gdyż spór Boy vs. Beauprè został mylnie skierowany
na drogę postępowania karnego. Uznał również, iż w przewodzie
sądowym nie wyszło na jaw nic takiego, co by wskazywało na istnienie u oskarżonego zamiaru wyrządzenia autorowi felietonu przykrości osobistej w zakresie jego stosunku do dzieła. Zatem działanie
oskarżonego nie wystarczyło do stwierdzenia znamion czynu karygodnego pod sankcję karną art. 61 przedmiotowej ustawy. Sankcja ta
21
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dotyczyła działania rozmyślnego podjętego w złym zamiarze (zamiarze przestępnym), choćby tylko w zamiarze wyrządzenia autorowi
przykrości (krzywdy osobistej). Zatem w świetle powyższego zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego polegał na błędzie prawnym22.
Najbardziej poczytne gazety z lat 1927-1929 („Ilustrowany
Kurier Codzienny”, „Wiadomości literackie”, „Głos Prawa”) podkreślały nietuzinkowość tego procesu i na bieżąco informowały swoich
czytelników o przebiegu sprawy23.
Wyrok Sądu Najwyższego (w którego składzie był jeden z
najwybitniejszych sędziów – dr Dbałowski – biorący udział w pracach nad ustawa autorską w charakterze delegata Ministra Sprawiedliwości) zdaniem Anzelma Lutwaka jest twórczy, lecz niestety: nie
w najlepszym znaczeniu24. W tym kontekście Lutwak zadawał również pytanie: „jak ma być twórczym i wobec twórców sprawiedliwym Sąd, który nie pojmuje, nie wyczuwa, czem jest sztuka i jak
silnej opieki prawnej wymaga jej wrażliwa, delikatna godność?”25.
W podobnym tonie swoje wypowiedzi utrzymywał Olgierd Missuna:
„wyrok(…) nie może być uważany za pozytywne osiągnięcie polskiej myśli prawniczej”. Wyrok III instancji nie spotkał się również z
pozytywnym przyjęciem przez opinię publiczną26.
6. Przystąpienie przez twórcę do związku autorów a przekazanie praw do utworu
Sprawa dotyczyła muzyków, którzy dobrowolnie przystąpili
do związku autorów i poddali się statutowi lub uchwałom tejże organizacji. Wówczas w sposób dorozumiany dokonywali przelewu swoich praw autorskich na związek. Jednocześnie jako zespół zatrudnieni byli w przedsiębiorstwach „Pawillon” i „Grant Hotel” w Krakowie. W związku z powyższym Związek wystąpił na drogę sądową z
powództwem zapłaty tantiemów w wysokości 15zł./m-c od każdego
zatrudnionego muzyka w przedsiębiorstwie. Wniesiony pozew ar22

Ibidem, s. 400-401.
D. Giza, Tadeusza Boya-Żeleńskiego proces …, op. cit., s. 46.
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gumentowali faktem, że utwory członków związku, którzy przystępując do związku, dokonali przelewu swych praw autorskich na
związek, stanowiły stały repertuar koncertów urządzanych w przedsiębiorstwach pozwanego. Na podstawie ustalonych faktów i przepisów ustawy z 26 marca 1926 o prawie autorskiem oraz przepisów
ustawy cywilnych Sąd Okręgowy w Krakowie orzekł, że roszczenie
co do samej zasady żądania skargi uznano za prawnie uzasadnione.
Ustalono, że korzystanie z utworów członków powodowego Związku odbywało się z naruszeniem uprawnień kompozytorów wynikających z art. 1, 12, 55 i następnych ustawy o prawie autorskiem, gdyż
za produkcję muzyczną powodowy Związek w okresie od 1 stycznia
1929 nie otrzymywał żadnego wynagrodzenia. Odpowiedzialność z
tytułu wynagrodzenia szkody na podstawie art. 57 ustawy o prawie
autorskiem uznając za istotny fakt oddania przez pozwanego swojego lokalu dla celów produkcji muzycznych i uzyskiwaniem korzyści
finansowych oraz nie kontrolowania czy przedmiotem koncertu są
utwory chronione przez prawo autorskie. Odpowiedzialność uznano
także ze stanowiska §1151 oraz §1154 ustawy cywilnej, z uwagi na
stosunek zachodzący między pozwanym jako przedsiębiorcą, a zespołem muzycznym.
Sprawa następnie trafiła do Sądu Apelacyjnego w Krakowie.
Wyrokiem z dnia 10 marca 1931 r. II Bc. 53/31 II Bc. 53/31 uznał za
nieistniejący obowiązek pozwanego do zapłaty na rzecz powodowego Związku żądanego wynagrodzenia. Nadto zdaniem sądu przepis
art. 57 ustawy o prawie autorskiem nie ma w tej sprawie zastosowania ponieważ wybór repertuaru i ocena utworów nie należały do
pozwanego, lecz do zespołu muzycznego. Zatem brak możliwości
przypisania pozwanemu złej wiary i jakiejkolwiek winy. Ostatecznie
spór trafił do Sądu Najwyższego, który przywrócił do mocy prawnej
wyrok Sądu I instancji.
Zdaniem Sądu Najwyższego przedsiębiorca urządzający koncerty muzyczne w swych przedsiębiorstwach ma obowiązek troszczyć się o treść programu i ponosi odpowiedzialność za naruszenie
przez orkiestrę praw autorskich. Członkowie orkiestry pobierając od
pozwanego opłaty za wykonywanie utworów muzycznych chronionych prawem autorskim dopuszczali się naruszenia praw autorskich.
Pozwany zaś, najmując orkiestrę w celu wykonywania takich utwo-
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rów, współdziałał w tym naruszeniu w myśl przepisu § 1301 u.c.
oraz §1302 u.c.
Zgodnie z treścią wyżej przywołanych przepisów pozwany
odpowiada solidarnie z opłacanymi wykonawcami za rozmyślnie
wyrządzoną szkodę. Zatem zdaniem sądu żądanie skargi jest zasadniczo słuszne w myśl art. 55 ustawy autorskiej oraz § 3 lit. b. statutu
powodowego związku ma prawo inkasować tantiemy i honoraria od
wszelkich wykonań publicznych utworów swych członków. Nadto
według § 9 lit. b. tego statutu każdy zgłaszający się na członka „Zaiksu” musiał w zgłoszeniu pisemnym stwierdzić znajomość statutu
„Zaiksu” i jego regulaminów oraz wyrazić zgodę, iż poddaje się
wszelkim już istniejącym, jak również mogącym zapaść w przyszłości uchwałom „Zaiksu”. W związku z powyższym przekazanie praw
autorskich przysługujących członkowi na powodowy związek następuje w momencie uzyskania członkowstwa „Zaiksu” (§ 863, 1392,
1393 ust. cyw.)27.
Podsumowanie
Obecnie działalność artystyczna i twórcza ma statut działalności gospodarczej. W dwudziestoleciu międzywojennym artystyczne i
twórcze działania były wyłączone z rozporządzenia Prezydenta RP z
dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowem, zatem działalnością
przemysłową nie były.
Dwudziestolecie międzywojenne to ważny okres w historii
Polski, gdyż wiąże się między innymi z kodyfikacją prawa przemysłowego jak również prawa autorskiego. Odrodzone w 1918 r. państwo polskie, nieposiadające doświadczenia w formułowaniu przedmiotowych regulacji, zmuszone zostało do skorzystania z rozwiązań
zaborczych.
Każdy akt prawny musi czynić zadość wymogom i potrzebie
czasu. Nie może być zawieszony w próżni. Przywołane powyżej akty
prawne dotyczące prawa autorskiego i przemysłowego nie były wolne od wad i błędów, niemniej jednak odpowiadały ówczesnym standardom.
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Streszczenie:
Głównym celem niniejszego tekstu jest przedstawienie zagadnień związanych z regulacją prawną działalności artystycznej i twórczej, etc. w odradzającym się państwie Polskim. Obecnie tego rodzaju działalność ma statut działalności gospodarczej. W okresie międzywojennym działalność artystyczna, twórcza, etc. zgodnie z zapisem art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7
czerwca 1927 r. o prawie przemysłowem nie była przemysłem. Nadto tekst porusza kwestię kodyfikacji prawa autorskiego w szczególności plagiatu, stosunku ochrony cywilistycznej do karnej w prawie
autorskim, przekazanie praw do utworów, etc.
Słowa kluczowe: prawo przemysłowe, prawo autorskie, plagiat, utwór.
Summary:
Cultural activities in the light of industrial and copyright law
in the years 1927-1939
The main purpose of this text is to present issues related to the
legal regulation of artistic and creative activities, etc. in the reviving
Polish state. Currently, this type of activity has a statute of economic
activity. In the interwar period artistic, creative activities, etc. in accordance with the provisions of art. 2 of the ordinance of the President of the Republic of 7 June 1927 on industrial law was not an
industry. In addition, the text raises the issue of the codification of
copyright, in particular plagiarism, the relationship of civil protection
to criminal law in copyright, the transfer of rights to works, etc.
Keywords: industrial law, copyright, plagiarism, work.
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Beata Kuźniarowska

Rola kultury czytelniczej wśród dzieci
1. Czytelnictwo i kultura czytelnicza – podstawowe informacje
Według Jadwigi Kołodziejskiej czytelnictwo stanowi proces
komunikacji w społeczeństwie, w którym to książka jest uznawana
za narzędzie do przenoszenia kultury dzięki symbolom1.Z kolei Józef
Pieter definicję czytelnictwa ukazuję poprzez ukazanie, iż w piśmiennictwie pojawia się ona najczęściej w znaczeniu zjawisk społecznych: „dostępu do lektury, rozpowszechniania tejże, korzystania
z niej i postaw czytelników wobec lektury”2.
Kolejną definicję czytelnictwa odnaleźć można w Małej encyklopedii PWN, która określając czytelnictwo dzieli je na kilka grup:
1. oddawanie się lekturze książek i czasopism stanowiące
zjawisko społeczne;
2. proces komunikacji społecznej, który polega na poznawaniu przez czytelnika literackiego dorobku kultury;
3. zdeterminowane czynnikami społecznymi oraz psychofizycznymi zjawiska i procesy dotyczące stosunku czytelników do książek
oraz prasy, użytkowanie nich i wpływ lektury na czytelników3.
Jak widać z powyższych definicji, czytelnictwo jest procesem
złożonym i wieloaspektowym, które dotyczy rozmaitych relacji występujących między czytelnikiem a książką. Oddziaływanie to odbywa się na płaszczyźnie społecznej, psychicznej, kulturowej, literackiej oraz wychowawczej.
Inny aspekt czytelnictwa zauważa z kolei Miles Tinker, twierdząc, iż czytanie sprowadza się do rozpoznawania wydrukowanych
bądź pisemnych symboli, służących będących bodźcami przywołującymi znaczenia nagromadzone dzięki przebytym doświadczeniom
życiowym i kreowaniu zupełnie nowych znaczeń dzięki manipulowaniu pojęciami, które odbiorca już zna. Zebrane w ten sposób zna1

Z. Żmigrodzki (red.), Bibliotekarstwo, Nauka-Dydaktyka-Praktyka,
Wyd. SBP, Warszawa 1994, s. 173.
2
J. Pieter, Czytanie i lektura, Katowice 1960, s. 23.
3
A-Z Mała encyklopedia PWN, Wyd. PWN, Warszawa 1996, s. 178.
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czenia są formułowane w procesy myślowe, dopasowane do celów,
jakie przyświecają odbiorcy. Prowadzi to do zmiany myślenia bądź
zachowania, jednakże dokonuje się to w rozwoju osobistym lub społecznym4. W znaczeniu ogólnym kulturę czytelniczą określa się jako
nierozłączny zespół upodobań, zainteresowań, przyzwyczajeń, informacji, zdolności i umiejętności czytelniczych, które dają możliwość najkorzystniejszej dla powszechnego rozwoju osobowości i
kreatywnego działania w społeczeństwie relacji człowieka ze słowem drukowanym5.
Badacze w XXI wieku często zapowiadają nadejście kryzysu
tej kultury, przez co bardzo ważne jest poszukiwanie rozwiązań,
które by temu przeciwdziałały. Zauważa się, iż inicjacja piśmiennicza powinna zaczynać się we wczesnym wieku, gdyż dziecko posiada najkorzystniejsze warunki dla rozwoju trwałych skłonności czytelniczych. Częstym problemem badawczym w rozwoju nowoczesnej kultury czytelniczej jest również rola biblioteki, która ulokowana jest w świecie cyfrowych mass mediów i wirtualnym świecie6.
Kulturę czytelniczą można także rozpatrywać w znaczeniu
szerokim, która zdaniem Jadwigi Andrzejewskiej stanowi całokształt
procesów oraz zjawisk powiązanych ze społecznym funkcjonowaniem książek oraz czasopism, tymczasem znaczenie psychologiczne
nazywane także węższym określane jest jako element osobowości,
powstały pod oddziaływaniem różnorakich czynników podczas obcowania z piśmiennymi przekazami7.
Podstawowymi częściami kultury czytelniczej jak podaje Maria Walentynowicz jest: regularny kontakt odbiorcy z książką i umiłowanie w czytaniu, poprawny dobór lektury oraz zdolność wartościowania, odpowiednią naukę czytania, zdolność posługiwania się

4

Z. Żmigrodzki (red.), Bibliotekarstwo…, s.173.
K. Wojciechowski (red.), Encyklopedia oświaty i kultury dorosłych,
Wrocław 1986, s. 49.
6
M. Antczak, A. Walczak-Niewiadomska (red.), W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży, Łódź 2015, s. 12.
7
J. Andrzejewska, Bibliotekarstwo szkolne: teoria i praktyka. T. 2, Praca pedagogiczna biblioteki, Warszawa 1996, s. 27.
5
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informacjami zaczerpniętymi z książki, zmierzanie do posiadania
własnego księgozbioru8.
Szybkie tempo rozwoju różnych dziedzin nauki oraz cywilizacji, a także w świecie pełnym sprzeczności i różnorodności, w którym miesza się postęp z zacofaniem oraz humanizm z jego brakiem,
problem rozpowszechniania wysokiej kultury czytelniczej, której
celem byłoby udoskonalanie jednostki ludzkiej oraz całego społeczeństwa, nabiera coraz większego znaczenia9.
Wskazać można za Alicją Baluch pięć najważniejszych potrzeb czytelniczych:
 przyjemność czytania;
 potrzebę emocji;
 potrzebę wiedzy;
 potrzebę kombinowania;
 potrzebę marzeń10.
Z kolei same zachowania czytelnicze złożone są z: aktywności
czytelniczej, wyborów i upodobań czytelnicze oraz procesów recepcji lektury. Do dyspozycji instrumentalnych zalicza się natomiast
wiedzę, umiejętności oraz sprawności człowieka11.
Kluczową siłą sprawczą rozpoczynającą zachowania czytelnicze są dyspozycje motywacyjne, składające się z przekonań na temat
wartości lektury, potrzeby czytania, umiłowania do czytania, zainteresowaniem czytelniczym bądź motywami czytania. Uporządkowany
system tych elementów ukazuje ich istotność w aktywowaniu zaangażowania czytelniczego. Najpierw rodzi się przeświadczenie o wartości jaką daje lektura, którą można scharakteryzować dzięki pomocniczemu schematowi uznawalności oraz odczuwalności. Jak podają
Antonina Kłoskowska i Stanisław Ossowski, wskazać można na
cztery rodzaje czytelników, dla których książka stanowią wartość:

8

M. Walentynowicz, Podstawy czytelnictwa w szkole podstawowej,
Warszawa 1961, s. 42.
9
Tamże. s. 61.
10
A. Baluch, Dziecko i świat przedstawiony, czyli tajemnice dziecięcej
lektury, Warszawa 1994, s. 57-60.
11
J. Andrzejewska, Kultura czytelnicza jednostki jako program edukacji
czytelniczej i przedmiot badań, „Studia o Książce” 1989, T. 18, s. 23-64.
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uznawaną oraz odczuwaną; uznawaną, ale nie odczuwaną; nie uznawaną, ale odczuwaną; oraz nie uznawaną i nie odczuwaną12.
2. Znaczenie kultury czytelniczej wśród dzieci
Umiejętność tworzenia oraz czytywania tekstów to jedno z
najważniejszych dokonań ludzkości, stają się one fundamentalną
umiejętnością jednostki współczesnej oraz podstawą jego rozwoju13.
Umiejętności te wspomagają ogólne– poznawcze, osobowe oraz
społeczne – zdolności człowieka 14. Spomiędzy dziesięciu składających się według A. Maslowa na zdrową osobowość, co najmniej
połowa może ulec wzmocnieniu oraz poprawieniu przez aktywność
czytelniczą, zaliczyć można do nich: percepcję rzeczywistości,
otwieranie się na nowe doświadczenia, samodzielność, kreatywność
oraz myślenie abstrakcyjne15. Czytanie oraz pisanie są głównymi a
także uniwersalnymi środki komunikowania się w społeczeństwie,
umożliwiają porozumienie się bez względu na ograniczenia wynikające z czasu, miejsca oraz ludzkiej pamięci. Jeżeli takie uzasadnienie
konieczności rozpowszechniania kultury czytelniczej wydaje się
abstrakcyjne, warto wskazać pozytywny związek pomiędzy umiejętnościami czytelniczymi a wartością przychodu netto a także stanem
zdrowia. Według badań ludzie o znikomym i niskim poziomie kompetencji czytelniczych znacznie częściej zagrożone są biedą a także
przyłączeniem się do organizacji przestępczych16.
Wprawdzie ćwiczenie umiejętności czytania ma miejsce
przeważnie w placówkach oświatowych, następstwa ich sięgają daleko poza granice edukacji formalnej, pozwalając między innymi na:
komunikowanie się międzypokoleniowe oraz międzykulturowe, poznanie otaczającego człowieka świata, uczestniczenie w kulturze,
zdobycie lepszej pozycji na rynku pracy, czerpanie korzyści z pełni
praw obywatelskich, prężne uczestnictwo w społeczeństwie informa12

Tamże, s. 30-31.
R. Kośmider, Nauka czytania w przedszkolu, „Nauczyciel i Szkoła”
24/2004, s. 278–279.
14
I. Gryniuk-Toruń, Czytanie jako klucz do świata, „Psychologia w
Szkole” 30/2011,s. 75.
15
J. Wojciechowski, Czytelnictwo, Kraków 2000, s.122
16
R. Kośmider, Nauka czytania…, s. 278–279.
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cyjnym a także przystosowanie się do ciągle przekształcającej się
rzeczywistości17.
Kultura czytelnicza zależy od ludzi dorosłych, którzy są autorytetem oraz wzorem do kopiowania dla młodego człowieka, w znaczącym stopniu wpływają oni na dobór lektur, kształtowanie treści
literackich, a nawet samo to czy dziecko rozpocznie czytanie książek. Najwcześniejszy kontakt z książką ma miejsce przeważnie w
rodzinie niezmiernie ważne jest to by opiekunowie dziecka mieli
świadomość, iż to właśnie ich postawa kształtuje kulturę czytelniczą
oraz decyduje o tym czy dziecko zacznie odczuwać potrzebę czytelniczą. Każdy dorosły człowiek który zachęca dziecko do czytelnictwa, musi potrafić kierować jego lekturą, tak by odpowiednio dotarła
do świadomości oraz wpływała na wyobraźnię. Wtajemniczenie
literackie, które dokonać się powinno jak najwcześniej a także powinno mieć prawidłowy przebieg pozwali na przygotowanie dojrzałego czytelnika posiadającego wysoką kulturę czytelniczą. Proces
taki jest bardzo złożony oraz ma przebieg wieloetapowy.
Joanna Papuzińska wskazuje na takie elementy dojrzałości
czytelniczej, ułożone od najmniej do najbardziej złożonych18:
 Pojawienie się potrzeb czytelniczych –pozwalają one na
czerpanie przyjemności podczas obcowania z literaturą.
 Warsztatowa umiejętność czytania ze zrozumieniem –
pozwala ona na indywidualne interpretowanie czytanych tekstów.
 Zdolność odczytywania znaczenia lektury oraz psychicznego zaangażowania w czytanie.
 Zdolność dobierania oraz selekcja lektury względem własnych potrzeb psychicznych –są to pierwsze przejawy tworzenia się
potrzeb czytelniczych.
Ważność lektury podczas rozwoju młodego człowieka niewątpliwe, wielokrotnie zaznaczane przez specjalistów znaczenie. Alina
Wajda opisuje książkę jako najwartościowszy element psychicznego
a także kulturalnego rozwoju dziecka. Należycie dobrana literatura
17

M. Jurewicz, Poziom czytania ze zrozumieniem – uwarunkowania
środowiskowe, „Nowa Szkoła” 62/2006, s. 9.
18
J. Papuzińska, Inicjacje literackie: Problemy pierwszych kontaktów
dziecka z książką, Warszawa 1981, s. 15-17.
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wspiera kształtowanie charakteru młodego człowieka, jego emocjonalności etycznej oraz estetycznej, wyobraźni a także logicznego
myślenia, uczy rozróżniania dobra i zła, rozumienia innych dzięki
konfrontacji postaw ludzkich z postawami bohaterów z książek,
otwiera wrażliwość na poprawne używanie słownictwa oraz ortografii a zarazem je ubogaca oraz poprawia styl wypowiedzi. Także
współcześni badacze ukazują korzyści, które płyną z czytania. Kelly
Gallagher pedagog z USA, twórca poradnika Jak zachęcać do czytania podaje dziewięć powodów do czytania19:
 Czytanie sprawia przyjemność i daje spełnienie.
 Czytanie rozbudowuje słownictwo.
 Czytanie poprawia nasze umiejętności pisania.
 Czytanie nie jest łatwe, ale trudności są konieczne w życiu.
 Dzięki czytani jesteśmy mądrzejsi.
 Czytanie sprawia, że możemy zaistnieć na rynku pracy.
 Czytanie w dłuższej perspektywie może przynieść korzyści
finansowe.
 Czytanie pozwala na dalszą edukację.
 Czytanie chroni człowieka przed wyłączeniem społecznym.
Irena Koźmińska razem z Elżbietą Olszewską w publikacjach
Z dzieckiem w świat wartości oraz Wychowanie przez czytanie zauważają, iż czytanie dziecku każdego dnia jest zaspokojeniem potrzeb emocjonalnych, wspomaga rozwój psychiczny, umysłowy oraz
społeczny. Codzienne czytanie według autorek jest jedną z najskuteczniejszych koncepcją wychowania, a dodatkowo sprawia dużą
przyjemność. Autorki podkreślają zalety czytania na głos dziecku
każdego dnia, dzięki niemu budowane jest osobiste poczucie wartości, kształtowana jest mocna więź pomiędzy rodzicem i jego dzieckiem, doskonali umiejętności językowe oraz intelektualne20.
Czytelnictwo wśród najmłodszych cechuje się określonymi
swoistymi właściwościami, stąd też wymagane jest indywidualne
podejście, które wpływa na sukces w kształtowaniu kultury czytelni19

K. Gallagher, Jak zachęcić do czytania: mini lekcje dla uczniów gimnazjum i liceum, Gdańsk 2007, s. 35.
20
J. Papuzińska, G. Walczewska-Klimczak (red.), Animacja czytelnictwa dziecięcego: koncepcje-doświadczenia – postulaty, Płock 2004.
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czej. Różnice w czytelnictwie dzieci oraz młodzieży wynikają z odmiennej struktury umysłowej oraz biologicznej a także powiązanych
z nimi potrzeby dydaktyczno-wychowawczej najmłodszych w dziedzinie wiedzy, doświadczeń emocjonalnych oraz zabawy.
A. Wajda zauważa, iż jest to proces nieustannego ulepszania
myślowego, rozwoju oraz dostrzegania sposobności odbiorczych
wśród młodych czytelników, podążającego wraz z rozwojem fizycznym. Rozwój czytelniczy wśród najmłodszych podzieli się na takie
same etapy jak rozwój umysłowy, ponieważ ma podobny przebieg.
W rozwoju więc wyróżnia się takie oto etapy:
 Do 7 lat – wiek przedszkolny;
 Od 7 do 11 lat – młodszy wiek szkolny;
 Od 12 do 13 lat – średni wiek szkolny;
 Od 14 do 18 lat – okres dorastania.
Także w zależności od ukończonego roku życia można wyróżnić taką tematykę zainteresowań:
 Do 11 lat – tematykę baśniowa;
 Od 11 do 14 lat – tematykę przygodową, przyrodniczą oraz
historyczną;
 Od 14 do 16 lat – tematykę głównie realistyczną21.
Najwcześniejsze kontakty młodego człowieka z książką mają
miejsce w początkowych latach życia –zainteresowane jest wówczas
przede wszystkim ilustracjami oraz ich interpretacją. Pomiędzy 4 a 5
rokiem życia dziecko zauważać zaczyna związek pomiędzy obrazem
i słowem, samo domaga się czytania na głos, a największą wrażliwość wykazuje na poezję oraz baśnie. Wytworzone podczas lektury
emocje oraz przeżycia, wytwarzają u najmłodszych chęć obcowania
z lekturą, wpływa to później na jego stosunek do czytania w dorosłości. Czytanie wspiera również prawidłowy rozwijanie, wzbogacanie
wiedzy oraz umiejętności społecznych. Najważniejsza rola przypada
rodzicom i opiekunom dziecka gdyż to oni zapewniają mu kontakt z
książką już na samym początku życia22.

21

H. Radlińska, Książka wśród ludzi, Warszawa 2002, s. 52.
E. Szefler, Kompetencje czytelnicze uczniów w młodszym wieku szkolnym, Bydgoszcz 2003.
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Literatura dla najmłodszych począwszy od czasów starożytnych wiąże się z kulturą a książki dla dzieci nie tylko wychowują a
także przekazują wartości moralne. Dziecięca literatura oprócz bajek
i baśni to również utwory narracyjne, wiersze liryczne a także opowieści23. Bajki oraz baśnie bardzo chętnie odbierane przez najmłodszych niezależnie czy podczas słuchania czytających nagłos starszych osób czy też dzięki samodzielnym próbom czytania tekstu
pisanego, są bardzo ważne w rozwoju. Utwory takie mają niebagatelne znaczenia w kształtowaniu wyobraźni oraz emocji, poznawaniu
oraz zauważaniu ludzkich charakterów a także zachowań w społeczeństwie. Literatura dla najmłodszych zachęca do przełamywania
własnych słabości, przekazuje wzorce które są godne naśladowania
oraz przekazuje wiedze jak postępować w życiu codziennym. Odpowiednia literatura dostarcza nie tylko wiedzy o kulturze i uczy poprawnej polszczyzny, ale także rozwija zasób pojęciowy słów i system gramatyczny uczniów, dzięki literaturze dzieci mają możliwość
tworzenia własnych opowieści, rozwijających ich wyobraźnie24.
Dobrze wybrana lektura umożliwia wszechstronny rozwój
wśród młodych czytelników. Odpowiednia książka jest w stanie
zaoferować dziecku doznanie, jako fundamentalny warunek odebrania wartości, wspomaga nauczenie się kolejnych etapów umiejętności czytania, rozwija umiejętność rozumienia tekstu oraz jego interpretowani. Ilustracje wpływają na zwielokrotnienie efektów nauki.
Książka ma sprawiać dziecku radość i przyjemność, powinna stworzyć w przyszłości prawdziwego czytelnika25.
Dziecko do lat 7 jest bardzo otwarte i zainteresowane światem,
stąd też opiekunowie są w stanie ukształtować w nich nawyki obcowania z książką oraz mogą nauczyć przyszłych czytelników odpowiedniego korzystania z książek26.
23

J. Kida, W kręgu zagadnień kształcenia i wychowania uczniów poprzez literaturę i sztukę, [w:] W pobliżu literatury dziecięcej, red. A. Ungeheuer-Gołąb, Rzeszów 2008, s. 146
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Tamże, s. 187.
25
A. Jacewicz, Rola nauczyciela w rozwijaniu czytelnictwa małych dzieci,
[w:] Edukacja czytelnicza wyzwaniem współczesnej pedagogiki przedszkolnej i
wczesnoszkolnej, red. A. Jakubowicz-Bryx, Bydgoszcz 2011, s. 46.
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3. Stan czytelnictwa dzieci według wybranych badań
Maria Janukowicz publikacji Bliskość Internetu a obcość książki
z perspektywy nauczycieli i uczniów zamieszczonej w Pracach Naukowych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zamieszczone zostały wyniki badań z roku 2017. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, z użyciem ankiety na grupie 100 uczniów pomiędzy 13 a 16 rokiem życia. Badania ukazały, że 94,6% uczniów w
roku szkolnym czyta jedynie obowiązkowe lektury. Nie sięgają po
książkę z motywacji wewnętrznej, jest to dla nich przymus, którego
zaniechanie powiązane jest z niedostatecznymi ocenami w szkole. Dzieci nie sięgają po lektury z przyjemnością ponieważ nie interesują ich
zapisane w nich treści. Oprócz lektur szkolnych nie sięgają po żadne
inne książki ponieważ brakuje im na to czasu. Dzieci myślą jedynie o
tym by jak najwięcej czasu spędzać w cyberprzestrzeni.
W trakcje dni wolnych od nauki, tj. wakacji, ferii, świąt jedynie 23,8% uczniów czytało wówczas książki. A sama wizyta w bibliotece według badań zazwyczaj była kojarzona tylko z wypożyczaniem szkolnych lektur. Ponadto prawie połowa badanych uczniów –
47.4%nie korzystało wcale z biblioteki. Powodów takiego stanu rzeczy może być kilka, otóż uczniowie mogą pożyczać potrzebne lekturze od znajomych lub rodziny, mogą je również sami posiadać w
domowej biblioteczce albo wszystkie treści czerpią oni z Internetu 27.
Jak podaje raport z badań „Czytelnictwo dzieci i młodzieży”,
czytanie książek przez uczniów powinno się omawiać w aspekcie
dwóch różnych sytuacji czytelniczych, różniących się między sobą
uwarunkowaniami oraz motywacjami czytelniczymi. Aspekt pierwszy to czytanie książek poza obowiązkami lekturami, w którym kluczową rolę odgrywa indywidualny wybór dziecka, stanowiący konsekwencję jego prywatnych zainteresowań, motywacji oraz czytelniczych potrzeb. Z kolei drugi aspekt czytelniczy jest wynikiem szkolonego obowiązku, charakteryzującego się wymaganiami programu
szkolnego oraz oczekiwaniami osoby prowadzącej zajęcia lekcyjne.
Również obcowanie z książką w czasie wolnym obserwowane było
27
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w badaniu ilościowym z dwóch stanowisk: jako jedno zajęcie wśród
różnych innych zajęć odbywających się w czasie wolnym i wskazane
poprzez systematyczność jego podejmowania w przeciągu 12 miesięcy. Ponadto jako czynność, która jest wykonywana w przeciągu
danego roku i cechująca się ilością i charakterem wybieranych książek. Zaangażowanie czytelnicze w obszarze obowiązku szkolnego
opisano przy pomocy informacji na temat czytania lektur szkolnych
od września do listopada 2013 roku jak i rok wcześniej28.
Uczniami nie czytającymi książki określono jednostki deklarujące, iż nie przeczytały żadnych książek w czasie wolnym w roku
2013 oraz jednocześnie nie przeczytały żadnej lektury szkolnej w
roku szkolnym, w którym zostało wykonywane badanie. Wśród osób
uczęszczających do szóstej klasy szkoły podstawowej jednostek nie
czytający książek wśród dwunastolatków jest jedynie 5% ogółu
wszystkich badanych uczniów, tylko sporadycznie zdarzały się osoby, które w ogóle nie obcują z książkami. Osoby nie czytające stanowiły największą liczbę wśród uczniów gimnazjum, było ich 14%
spośród wszystkich uczniów, w tej grupie występuje 7% ogółu przebadanych dziewcząt i 20% badanych chłopców. Osoby takie nie
wywiązują się z obowiązku szkolnego, przez co nie mają możliwości
aktywnego uczestnictwa w lekcji języka polskiego, nie posiadają
żadnych indywidualnych potrzeb czytelniczych. Największa liczba
nieczytających uczniów występuje wśród młodzieży wiejskiej,
zwłaszcza wśród chłopców. W szkole wiejskiej 25% uczniów według badań przynależy do grupy osób nieczytających. Oprócz płci
ważny jest także kapitał kulturowy rodziny z której pochodzi uczeń.
Kapitał ten wyrażony jest poprzez wykształcenie rodziców i zasobnością domowych bibliotek, i posiada mocny związek statystyczny z
częstotliwością występowania osób nie czytających wśród uczniów
byłych szkół gimnazjalnych. Wśród gimnazjalistów którzy nie czytają książek znajdowało się 23% chłopców, których ojciec posiadał
wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz 10% dziewczynek również
z takim pochodzeniem a tylko 7% chłopców i 2% dziewcząt, mających ojców z wyższym wykształceniem. Najsilniej należenie do grup
28
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osób nieczytających wyznacza wielkość domowych księgozbiorów.
W przypadku uczniów którzy nie posiadają w domu własnej biblioteczki nie czyta książek co trzeci gimnazjalista, natomiast 22%
uczniów nieczytających ma w domu mniej niż 10 książek 29.
Wśród uczniów szkoły podstawowej w czasie wolnym codzienne czytanie deklaruje co piąte dziecko. Wśród osób, które czytają książki przynajmniej raz w tygodniu jest48% wszystkich przebadanych dwunastolatków. Więcej niż 1/5 uważa, że czyta książki
kilka razy w ciągu roku, natomiast 8% nie czyta wcale. W istotnym
stopniu doświadczenie czytelnicze zależne jest od płci nastolatków.
Występuje przewaga dziewczyn pośród codziennych czytelników
książek. Zwyczaj codziennego obcowania z książką jest mocno
zróżnicowany środowiskowo, istotną rolę odgrywa także kapitał
kulturowy z którego pochodzi uczeń wyrażający się w liczbie posiadanych książek. W trakcie 10 miesięcy realizowanych badań 77%
dwunastolatków przeczytało z wyboru przynajmniej jedną książkę,
poza obowiązującymi lekturami. Aczkolwiek wśród szóstej klasy
szkoły podstawowej 23% uczniów zadeklarowało, iż nie przeczytało
podczas wolnego czasu żadnej książki. Wśród dwunastolatków którzy nie czytają w czasie wolnym przeważali chłopcy 29%, a dziewczęta wynosiły 16%. Ponadto razem ze wzrostem wykształcenia
rodziców oraz ilości posiadanych w domu książek zwiększa się odsetek uczniów, które czytają książki inne aniżeli lektury szkolne.
Wśród takich osób w czasie wolnym czyta 72% uczniów mających
ojców z wykształceniem zasadniczym zawodowym a także 88%
dzieci ojców wykształceniem wyższym. Wśród uczniów mających w
domu własne księgozbiory w liczbie minimum 20 pozycji i wywodzących się z domów, w których występowało minimum 200 książek, stanowiły 90% uczniów czytających książki podczas czasu wolnego. Podczas wakacji uczniowie najczęściej nie czytają książek,
aczkolwiek 43% badanych osób uczęszczających do szkoły podstawowej uważa, iż w tym czasie zdarza im się przeczytać jakąś książkę. Co istotne, 23% uczniów nie było w stanie sobie przypomnieć,
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czy czytało jakąś książkę podczas wakacji. Najmniejszą liczbę osób
czytających na wakacjach stanowili chłopcy mieszkający na wsi30.
W kwestii czytelnictwa wśród dzieci istotną role odgrywa także stan czytelnictwa wśród osób dorosłych, stanowiących dla osób
młodych wzór do naśladowania. Jak podaje raport Biblioteki Narodowej, „Stan czytelnictwa w Polsce w 2017 roku” w przeciągu 12
miesięcy 38% badanych dorosłych Polaków przeczytało minimum
jedną książkę, a 9% osób przeczytało 7 i więcej pozycji książkowych
w ciągu roku. Zmniejszenie czytelnictwa jest bardzo zauważalne
wśród dorosłych Polaków co równocześnie oddziałuje na upadek
kultury czytelniczej u uczniów. Po roku 1989 pojawiły się przemiany
kulturowe Polaków na który duży wpływ miało oddziaływanie przeważającej kultury konsumpcyjnej a także presja ze strony nowopowstałego modelu czasu kulturowego. Jak ukazuje komunikat Biblioteki
Narodowej, jednostki pochodzące z domów, gdzie czytają wszyscy
pozostali domownicy, oni sami także obcują z książkami – 82%, z
kolei w domach w których pozostali domownicy nie czytają, tylko
13% czyta31.
4. Potrzeba wielozmysłowości
W XXI wieku uczniowie często nazywani są cyfrowymi tubylcami, interesującymi się wyłącznie nowoczesnymi technologiami
i wirtualnymi przestrzeniami. Zdaniem T. Goban-Klasa: „pokolenie,
któremu puls bije szybko. Bombardowani obrazami mają stałą, niesłabnącą potrzebę odbierania nowych wrażeń”32. Są oni określani
także jako pokolenie sieci, które zapoznaje się ze światem poprzez
ekrany komputerów i telefonów. Ich obcowanie w sieci sprawiło, iż
jest to dla nich już środowisko naturalne. Niektórzy określają je także jako pokolenie „kciuka”, czy „kopiuj-wklej”, ponieważ cechują
się oni dużymi umiejętnościami technicznymi w poszukiwaniu in30
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formacji w Internecie. Przez nieustanne przebywanie w wirtualnym
świecie, zmniejsza się obcowanie z książką w czasie wolnym. Wśród
uczniów klas trzecich gimnazjum występuje zdecydowanie mniejsze
zainteresowanie książką, aniżeli uczniowie trzy lata od nich młodsi.
Około 30% uczniów w wieku piętnastu lat czytało książkę minimum
raz w tygodniu, w tym 15% z nich zadeklarowało codzienne czytanie. Natomiast 40% uczniów przyznało, iż obcuje z książką tylko
kilka razy w ciągu roku lub nie czyta wcale. Powodem takiego stanu
rzeczy są zdaniem gimnazjalistów zwiększające się obciążenia obowiązkami szkolnymi a także to, iż uczniowie chcą poświęcać swój
czas na rozwój własnych zdolności i zainteresowań33.
W XXI wieku obcowanie z książką jest za mało atrakcyjne dla
przeciętnego człowieka, który pragnie czegoś więcej aniżeli opowieści zapisanej na kartkach papieru. Tomasz Szlendak, zauważa, iż
obecnie imprezy kulturalne w coraz mniejszym stopniu posiadają
funkcje edukacyjne, rozrywkowe i tworzące kapitał kulturowy w tym
kulturę czytelniczą, a samym Polakom do dobrej zabawy wystarczy
„byle co” pod warunkiem że będzie „opakowane w błyszczącą folię
wielozmysłowości”. Ta moda na wielozmysłowość odzwierciedla się
także w zachowaniu i preferencjach uczniów, którzy wolą poświęcić
swój czas między innymi na multimedialne gry oddziałujące na wiele zmysłów na raz, czyli na wzrok, słuch i ruch niż czytać książki w
których oddziaływanie na zmysły jest ograniczone.
5. Stworzenie mody na czytanie kluczem do zwiększenia
czytelnictwa
Powszechna dostępność do komputera, smartfonu czy telewizora a także dostęp do Internetu często posiada przewagę nad książką. Uczniowie korzystają z ułatwień technologicznych i zamiast
samemu czytać lektury wolą obejrzeć nakręcony na ich podstawie
film lub przeczytać jej streszczenie na stronach internetowych.
Aby zachęcić osoby do czytania, zwłaszcza osoby młode nieustannie obcujące telefonem czy komputerem do sięgnięcia po
książkę coraz popularniejsze stają się różnego rodzaju e-booki oraz
audiobooki, które można czytać lub słychać w każdej chwili. Jest to
33
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połączenie obcowania z literaturą poprzez najnowsze technologie.
Dla młodego człowieka takie rozwiązanie powinno być ciekawą
alternatywą do zwykłej książki, gdyż telefon na którym może czytać
lub słychać książki ma on i tak cały czas przy sobie. Jednak popularność takich form obcowania z literaturą nie budzi dużego zainteresowania wśród uczniów.
Prowadzone są różne ogólnopolskie akcję promujące czytelnictwo wśród uczniów i osób dorosłych, odbywają się różne konkursy mające na celu zachęcenie do obcowania ze słowem pisanym,
jednakże nie przynosi to oczekiwanych efektów. Czytanie książek w
XXI wieku wydaje się dla wielu osób, zwłaszcza młodych czynnością zamierzchłą, sposobem na nudę w dawnych czasach, w których
nie było innych rodzajów rozrywek, czytanie jest nudne i mało
atrakcyjne dla młodego człowieka a także po prostu niemodne.
Moda jest terminem bardzo szerokim i może dotyczyć każdego
aspektu życia. W ogólnym tłumaczeniu oznacza chęć naśladowania
innych osób w celu pewnej identyfikacji z nimi, moda może dotyczyć
ubioru, posiadania konkretnych produktów oraz stylu życia. Jest ona
bardzo łatwo zauważalna w społeczeństwie, co uwidacznia się między
innymi w takim samym stroju noszonym przez większość społeczeństwa, posiadaniu takich samych przedmiotów, jedzenia tych samych
rzeczy bo „są modne”. Większość społeczeństwa staje się niewolnikami
mody, nawet o tym nie wiedząc. Potrzeba akceptacji, niewyróżniania się
z tłumy sprawia, iż znaczna część osób ślepo podąża za modą, bez jakiegokolwiek zastanowienia i krytycznej analizy. W związku z czym
jedynym sposobem na zwiększenie czytelnictwa wydaje się utworzenie
na nią powszechnej mody. Wówczas zamiast siedząc w parku czy czekając na autobus nie byłoby już dzieci i dorosłych zgarbionych nad
ekranem telefonu, lecz na każdym kroku można było by zauważyć osoby pochłonięte czytaniem książki.
Jeżeli książka stanie się częścią kultury masowej to wówczas
zwiększy się liczba osób, chcących być cool i zacznie czytać książki.
Moda w głównej mierze jest kształtowana przez mass media, portale
społecznościowe oraz celebrytów, dlatego tez chcąc zwiększyć czytelnictwo wśród osób młodych należałoby włączyć je do wykreowania społecznej mody na czytanie. Jeżeli w Internecie, zwłaszcza na
popularnych portalach społecznościowych zaczną się ukazywać licz-
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ne informacje oraz zdjęcia osób znanych i będących idolami młodzieży obcujących z książkami, zachwycającymi się możliwością
przeniesienia się w inny świat poprzez słowo pisane, wówczas istnieje duża szansa na wytworzenie się owej mody na czytanie.
Streszczenie:
Kultura czytelniczą jest to zespół upodobań, przyzwyczajeń,
zainteresowań, informacji i zdolności czytelniczych, które pozytywnie wpływają na rozwoju osobowości i kreatywnego działania a także na relacje człowieka z książką. Zdolności te wspierają ogólne –
poznawcze, osobowe i społeczne umiejętności jednostki. Odpowiednia literatura uczy dzieci zarówno mądrości życiowej jak i ubogaca
kulturę duchową i uczy poprawnej polszczyzny. Jednak liczne badania pokazują, iż obecnie występuje spadek kultury czytelniczej zarówno wśród osób dorosłych jak i wśród dzieci. Kontakt z książką
wydaje się dla współczesnej młodzieży mało atrakcyjny. Uczniowie
niechętnie sięgają po obowiązkowe lektury, a w czasie wolnym liczba osób czytających jest jeszcze mniejsza. Osoby młode nazywane
żyją w świecie wirtualnym, chcą przeżywać wiele emocji na raz i
samo obcowanie ze słowem pisanym jest dla nich niewystarczające.
Liczne akcje promujące czytelnictwo nie przynoszą jednak oczekiwanych rezultatów. Dlatego też rozwiązaniem tego problemu może
być stworzenie powszechnej mody na czytanie. Jak wiadomo
wszystko co modne jest popularne i akceptowane przez większość
społeczeństwa. Dlatego też utworzenie takiej mody mogłoby spowodować wytworzenie u młodych osób potrzeby bycia „na czasie” poprzez czytanie książek. Zwiększenie czytelnictwa zauważalne byłoby
także wśród osób dorosłych, co dodatkowo zwiększyłoby obcowanie
z książką wśród uczniów, którzy czerpią wzorce od osób dorosłych.
Słowa kluczowe: Kultura czytelnicza, książka, moda, uczniowie, biblioteka
Summary:
The role of reading culture among children
Style of multi-sensuality is the reason for the fall of reading
culture among students. Reading culture is a set of preferences, habits, interests, information and reading abilities that positively influ-
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ence the development of personality and creative activity. These
abilities support the general - cognitive, personal and social skills of
the individual. The relevant literature teaches children both the wisdom of life and enriches spiritual culture and teaches correct Polish.
However, numerous studies show that there is now a decline in readership among both adults and children. Contact with the book
seems unattractive to contemporary youth. Students are reluctant to
resort to compulsory reading, and in your spare time reading the
number of people is even smaller. Young people are called living in
a virtual world, they want to experience a lot of emotions at once and
the mere association with the written word is insufficient for them.
Numerous campaigns promoting reading, however, do not bring the
expected results. Therefore, the solution to this problem may be to
create a universal reading style. As you know, everything that is
fashionable is popular and accepted by the majority of society. As
you know, everything that is fashionable is popular and accepted by
the majority of society. Therefore, the creation of such a style could
result in the need for young people to be "on time" by reading books.
Increasing readership would also be noticeable among adults, which
would additionally increase the reading experience among students
who derive patterns from adults.
Key words: Reading culture, book, fashion, students, library
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Muzeum – Zamek w Łańcucie.
Istotne miejsce w polskiej kulturze
Wstęp
Zamek w Łańcucie to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i
cenionych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Znana jest przede
wszystkim ze wspaniale zachowanych wnętrz pierwszego i drugiego
piętra, wraz z wieloma eksponatami, a także imponującej, największej w Europie kolekcji zabytkowych pojazdów konnych, należących
do rodziny Potockich. Turyści i mieszkańcy Łańcuta cenią sobie
spacery po wyjątkowym parku w stylu angielskim, z wieloletnimi
okazami drzew.
Łańcucka dawna rezydencja magnacka jest miejscem chętnie
odwiedzanym przez turystów. W 2018 r. w Muzeum sprzedano ponad 430 000 biletów1, co czyni obiekt jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w Polsce. W badaniach Polskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (oddział podkarpacki), Muzeum – Zamek w Łańcucie znalazł się na drugim miejscu wśród najchętniej odwiedzanych
miejsc na Podkarpaciu2. Badanie zostało przeprowadzone wśród
mieszkańców większych polskich miast.
1. Historia łańcuckiej rezydencji
Łańcucka rezydencja została wybudowana na polecenie Stanisława Lubomirskiego w XVII w. Budowla w stylu „palazzo in fortezza” składała się z budynku mieszkalnego z wieżami w narożach
oraz była otoczona fortyfikacjami w stylu bastionowym.
Następnie w II połowie kolejnego stulecia ówczesna właścicielka Łańcuta Izabella z Czartoryskich Lubomirska zmieniła kształt
i charakter fortecy na zespół pałacowo-parkowy. W tym czasie w
zamku zostało zatrudnionych wielu wybitnych artystów, np.: Szy1

Źródło: archiwum Muzeum – Zamek w Łańcucie.
https://www.radio.rzeszow.pl/wiadomosci/17588/bieszczady-naturystycznym-podium, dostęp 20.04.2019.
2
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mon Bogumił Zug, Jan Christian Kamsetzer, Christian Piotr Aigner,
Fryderyk Bauman i Vincenzo Brenna.
To dzięki księżnej Marszałkowej zamek zyskał kształt dopasowany do ówczesnej mody – zmieniono nie tylko układ i wyposażenie obiektu, ale także pozyskano do niego wiele wyśmienitych
dzieł sztuki. W drugiej połowie XVIII w. zmodernizowano także
park otaczający rezydencję – utworzono lipową aleję spacerową.
Wszystko to sprawiło, że zamek w Łańcucie w czasie życia Izabelli z Czartoryskich Lubomirskiej rezydencja była jedną z najpiękniejszych i najwspanialszych w kraju. Modernizacja nie była jedyną przyczyną tego, że łańcucki zespół pałacowo-parkowy należał do cenionych
obiektów. W XVII stuleciu w Łańcucie kwitło życie kulturalne. Zamek
odwiedzało wielu wyśmienitych gości. W 1816 r. po śmierci księżnej
Marszałkowej posiadłość odziedziczył Alfred I Potocki – wnuk księżnej
Izabelli. Hrabia Potocki utworzył w Łańcucie ordynację. Kolejnym
spadkobiercą był jego syn Alfred II Józef. W czasie jego życia zaniedbany zamek stracił swoją dawną świetność.
Kolejnymi właścicielami obiektu byli Roman i Elżbieta Potoccy, którzy na skutek intensywnych prac remontowokonserwatorskich i budowlanych przywrócili mu dawny blask. W
latach 1889-1911 w rezydencji został przeprowadzony generalny
remont, połączony z przebudową. Działania objęły wszystkie piętra
budowli. W tym czasie m.in. wybudowano instalację wodociągową i
kanalizację oraz zelektryfikowano cały obiekt.
Prace w parku otaczającym rezydencję trwały czternaście lat.
Ich wynikiem było dwukrotne powiększenie go oraz otoczenie ogrodzeniem. W tym czasie utworzono dwa ogrody – Włoski oraz Różany. W czasie, gdy właścicielami zespołu pałacowo-parkowego w
Łańcucie byli Roman i Elżbieta Potoccy, w wyniku intensywnych
prac remontowo-konserwatorskich i budowlanych rezydencja została
przekształcona w jedną z najbardziej nowoczesnych oraz luksusowych obiektów w tej części Europy. Do Łańcuta przyjeżdżało wielu
znaczących gości, którzy doceniali kunszt wyposażenia oraz piękno
wyjątkowego i imponującego obiektu. Na początku zeszłego stulecia
ordynacja łańcucka zajmowała piąte pod względem obszaru miejsce
w kraju.
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W 1915 r. ordynację łańcucką odziedziczył Alfred III Potocki.
Dzięki niemu w obiekcie przeprowadzono modernizację centralnego
ogrzewania. W zamkowych piwnicach urządzono Łaźnię – bardzo
nowoczesne w tamtych czasach ordynackie spa, w którym znalazły
się m.in.: dwie łaźnie, gabinet wypoczynkowy, bar, urządzenia do
elektroterapii, masażu i ćwiczeń gimnastycznych. Wodę doprowadzano z zamku z oddalonej o kilkanaście km Handzlówki.
W pierwszej połowie XX w. zamek odwiedzali znakomici goście, przedstawiciele rodów królewskich, arystokracja polska i zagraniczna, a także politycy. W tym czasie w łańcuckiej rezydencji
byli np. Ferdynand – król rumuński wraz z małżonką, a także Jerzy,
książę Kentu, który do Łańcuta przyjechał w towarzystwie żony i
przyjaciół. W 1944 r. Alfred III Potocki opuścił miasto i wyjechał do
Szwajcarii. Tam zmarł czternaście lat później. We wrześniu 1944 r.
zamek został przekształcony w muzeum.
2. Turysta w łańcuckim muzeum
Turyści odwiedzający Muzeum – Zamek w Łańcucie mogą
podziwiać m.in. liczne dzieła sztuki, które pochodzą ze zbiorów
dawnych właścicieli, a także powojennych zakupów i depozytów z
innych muzeów. Najstarsze eksponaty stanowią część kolekcji tworzonej przez księżną Izabellę z Czartoryskich Lubomirską i są obecne w Łańcucie od II poł. XVIII w.
Ponadto od lutego 2017 r. turyści mogą zwiedzać do tej pory
nieczynne drugie piętro rezydencji, na którym zlokalizowane są wnętrza o „domowym” charakterze, zupełnie odmiennym od wystawnych
reprezentacyjnych sal zlokalizowanych na pierwszym piętrze. Udostępnienie nowych przestrzeni ekspozycyjnych było możliwe na skutek wielomilionowych prac remontowo-konserwatorskich, dofinansowanych z funduszy norweskich. Wspomniane roboty konserwatorskie
miały miejsce we wszystkich pomieszczeniach na drugim piętrze oraz
w wybranych wnętrzach na pierwszym (w sali balowej, galerii rzeźb,
paradnej klatce schodowej, sali kolumnowej, pokoju werandowym,
gabinecie w wieży płd.-wsch. oraz chińskim apartamencie). Działania
objęły łącznie 84 pomieszczenia i dotyczyły całego wystroju – począwszy od sufitów, poprzez ściany, wyłożone cennymi tkaninami i
boazeriami, stolarki okiennej oraz drzwiowej, aż po drewniane podło-
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gi, nierzadko dekorowane różnorodnymi gatunkami drewna. Dzięki
tym działaniom odrestaurowano ponad 140 zabytkowych mebli oraz
65 lamp i żyrandoli. Wykonano wymianę instalacji elektrycznej zamontowanej jeszcze za czasów hrabiego Potockiego. W trakcie realizowanych prac dokonano interesujących odkryć. Pod tapetami z przełomu XIX i XX w. odnaleziono np. XVIII-wieczne malowidła Vincenza Brenny. Natomiast w trakcie remontu stropu odkryto polichromowane belki, pochodzące z XVII w.
Zwiedzający Muzeum – Zamek w Łańcucie mogą również
podziwiać imponujące budynki zamkowych, neobarokowych Stajni i
Wozowni – modernistycznego obiektu z elementami klasycznymi.
Wspomniane obiekty zostały wzniesione na przełomie XIX i XX
stulecia. Zaprojektował je francuski architekt Amand. Natomiast
urządzenie stajni, szorowani i siodlarni zamówiono w wiedeńskiej
firmie R. Ph. Waagner.
Pasjonaci sztuki cerkiewnej mogą obejrzeć największy w Polsce zbiór sztuki cerkiewnej – zabytkowe ikony, szaty liturgiczne,
elementy ołtarzy i inne. Powstanie działu sprawującego pieczę nad
przedmiotami związanymi ze sztuką sakralną było podyktowane
koniecznością ochrony bezcennych dóbr kultury, zagrożonych wskutek wysiedlenia ludności ukraińskiej z obszaru południowowschodniej Polski w 1945 i 1947 roku. Kilkudziesięcioletni okres
związany z destrukcją zabytków sztuki religijnej, doprowadził do
zniszczenia około 330 cerkwi z 650 obiektów tego typu, które istniały w diecezji przemyskiej, po II wojnie światowej włączonej do terytorium państwa polskiego.
Istotną część Muzeum stanowi Storczykarnia, która składa się
z części ekspozycyjnej, zaplecza podzielonego na trzy strefy klimatyczne oraz kawiarni letniej. W szklarni wystawowej znajduje się
wiele rodzajów i gatunków storczyków, które w danymi momencie
znajdują się w fazie kwitnienia. Łącznie w Storczykarni znajduje się
blisko 1000 gatunków roślin – orchidei i tzw. roślin pomocniczych.
Gdy kwiaty przekwitną, trafiają do szklarni uprawowych na zapleczu. Tam we właściwej dla siebie strefie klimatycznej przechodzą
kolejne etapy wzrostu.
W Storczykarni zostały zgromadzone zarówno współczesne
krzyżówki wyhodowane przez człowieka, storczyki botaniczne, które
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występują również w środowisku naturalnym i zostały ukształtowane
bez ludzkiej ingerencji. Na ekspozycji zwiedzający mogę również
podziwiać historyczne gatunki i odmiany orchidei, pochodzące z
przedwojennej kolekcji Potockich. Wśród nich są także te, które
zostały wymienione w słynnym XIX-wiecznym opracowaniu zatytułowanym „Reichenbachia”, przechowywanym w zbiorach Biblioteki
Zamkowej w Łańcucie.
Turyści zainteresowani historią Łańcuta i regionu mają możliwość poznania jej w trakcie zwiedzania Działu Historii Miasta i Regionu, utworzonego w 1979 r. Jego powstanie było związane z przejęciem
budynku synagogi wraz ze zgromadzonymi w niej zbiorami etnograficznymi i zapoczątkowało proces tworzenia nowych ekspozycji, działających początkowo pod nazwą Działu Regionalnego. Zbiory pochodzące z obszaru dawnego powiatu łańcuckiego, wzbogacono z czasem
kolejnymi partiami eksponatów, tworząc ostatecznie trzy ekspozycje
stałe – mieszczańską, pułkową i etnograficzną.
Miłośnicy militariów mogą obejrzeć wojskowe przedmioty
ekspozycji 10 Pułku Strzelców Konnych. Wśród pamiątek znajdują
się m.in.: dokumenty, fotografie, mundury, medale i odznaczenia.
W 1996 r. dotychczasowe zbiory Działu Historii Miasta i Regionu, znajdujące się w dawnym Kasynie Urzędniczym, zostały
wzbogacone o eksponaty związane bezpośrednio z historią miasta.
Przedmioty stanowiące źródło poznania kultury materialnej i obyczajowej społeczeństwa z przełomu XIX i XX w., umożliwiły odtworzenie wybranych wnętrz mieszczańskiego domu, jak również wnętrza wyposażonego w meble z dawnego łańcuckiego zakładu fryzjerskiego. Ponadto zbiory techniki oraz inne przedmioty codziennego
użytku, towarzyszące umeblowaniu, pokazują standard życia ówczesnego społeczeństwa. Wśród nich znalazły się np. lampy naftowe,
przypominające o wydarzeniu, jakim było odbywanie praktyki w
jednej z aptek przez Ignacego Łukasiewicza.
Istotną część zbiorów zgromadzonych w d. Kasynie Urzędniczym stanowi przede wszystkim bogaty zbiór dokumentów oraz
materiałów ikonograficznych. Wśród tej partii eksponatów znajdują
się przywileje cechowe z lat 1564-1728, dwie księgi wójtowskie z
XVII w., kopiariusz przywilejów miasta spisany w XVIII w., stare
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miejskie pocztówki i fotografie, a także szereg dokumentów prywatnych, zaopatrzonych pieczęciami łańcuckich instytucji.
Do zespołu pałacowo-parkowego zalicza się również Bibliotekę Zamkową, czyli rodową bibliotekę magnacką, która zachowała się
niemal w całości. Obiekt został wybudowany pod koniec XVIII w.,
na zlecenie ówczesnej właścicielki Łańcuta Izabelli z Czartoryskich
Lubomirskiej. Piętrowy pawilon biblioteczny zaprojektował jeden z
najbardziej znanych i cenionych ówczesnych artystów, Piotr Aigner.
Natomiast obecny wygląd biblioteka zawdzięcza dwom architektom
Armandowi Bauque oraz Albertowi Pio, którzy przebudowali ją na
przełomie XVIII i XIX w. Stworzyli oni pomieszczenie wysokiej
klasy, w stylu nawiązującym do późnowiktoriańskiego. Od roku
1998 zbiory Biblioteki Zamkowej włączono do Narodowego Zasobu
Bibliotecznego. Poza Biblioteką Zamkową, w łańcuckiej rezydencji
funkcjonuje założona w 1958 r. Biblioteka Muzealna. Zgromadzono
w niej piśmiennictwo z zakresu historii sztuki i kultury, muzealnictwa, konserwacji i ochrony zabytków. Księgozbiór udostępniany jest
w czytelni. Wnętrza biblioteczne na co dzień nie są udostępniane dla
ruchu turystycznego. Zwiedzanie Biblioteki jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu zgody dyrekcji3.
3. Łańcucki obiekt Pomnikiem Historii
Zamek w Łańcucie oraz otaczający go park, został wpisany w
2005 r. na prestiżową, prezydencką listę Pomników Historii. To wyjątkowe wyróżnienie ma na celu ochronę zabytkowych obiektów
przed zniszczeniem. Trafiają na nią najcenniejsze obiekty dla historii, kultury i sztuki polskiej.
4. Muzeum – Zamek w Łańcucie w badaniach
Na potrzeby działalności Muzeum – Zamku w Łańcucie zostały przeprowadzone badania ilościowe. Badania zostały zrealizowane
przez Exacto – zewnętrzną instytucję4. Na pytania ankietowe odpo3

Za: W. K. Wojtowicz, Przewodnik ilustrowany – Zamek Łańcut, FOTO LINER S.C., Warszawa 2010, s. 5-10.
4
Wyniki badań nie zostały opublikowane w całości. Część z nich została zaprezentowana w trakcie konferencji jesienią 2017 r. oraz udostępniona
mediom. Źródło: niewydane archiwum Muzeum – Zamek w Łańcucie.
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wiadali mieszkańcy województwa podkarpackiego. W badaniu anonimowym wzięło udział łącznie 200 osób o różnej płci, wykształceniu i z różnych powiatów wchodzących w skład Podkarpacia. Wśród
wniosków, które pojawiły się po realizacji badania, do najważniejszych można zaliczyć stwierdzenia:
W podziale wojewódzkim Podkarpacie jest klasyfikowane na
siódmym miejscu w kraju pod względem średniej liczby turystów
odwiedzających jedno statystyczne muzeum w regionie (23 461
osób). Muzeum Zamek w Łańcucie jest liderem w kwestii natężenia
ruchu turystycznego na Podkarpaciu. Wskaźnik frekwencyjny instytucji kultury w 2016 r. był 18 razy wyższy od średniej wojewódzkiej
oraz 11-krotnie przewyższał średnią krajową. W 2017 r. wydano 429
181 biletów wstępu dla gości muzealnych.
Dodatkowo z roku na rok odnotowywany jest stały i wysoki
udział w rynku regionalnym, który oscyluje na poziomie ok. 30%.
Taki stan rzeczy w praktyce oznacza, że co trzeci turysta korzystający z produktów i usług oferowanych w ramach wielowymiarowej
oferty edukacyjno-kulturalnej podkarpackich muzeów jest zwiedzającym Muzeum – Zamek w Łańcucie.
Potencjał frekwencyjny został także potwierdzony w analizach
zarówno z zakresu rozpoznawalności spontanicznej, jak i przy znajomości wspomaganej. Wykazana spójność danych pochodzących z
kilku źródeł jest najlepszym potwierdzeniem tego, że marka łańcuckiego Zamku jest silnie zakorzeniona w świadomości mieszkańców
województwa podkarpackiego.
5. Muzeum Zamek w Łańcucie w świadomości turystów z
lat 2010-2017:
Ponad dwie piąte badanych (43,7%) to osoby, które gościły w
Muzeum Zamku w Łańcucie w ostatnich siedmiu latach, dlatego ta
grupa stanowiła punkt wyjściowy do badania jakości usług.
Analiza odpowiedzi wielokrotnych w obszarze preferencji
klientów w stosunku do poszczególnych elementów oferty kulturalnej Muzeum Zamku w Łańcucie wykazała potencjał Parku i ekspozycji głównej – Zamku Lubomirskich i Potockich. Wśród najatrakcyjniejszych ekspozycji kompleksu średnio trzech na czterech badanych wymieniało dwie powyższe kategorie. Trzecie miejsce pod
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względem atrakcyjności przypadło Storczykarni – 43,9%. Tuż za nią
sklasyfikowano Wozownię (42,4%) oraz Oranżerię (40,2%)5.
Szkoła, wiedza ogólna oraz rodzina i znajomi to trzy dominujące źródła informacji o ofercie Muzeum Zamku w Łańcucie. Wyniki
wykazały niewielki wpływ mediów zarówno tradycyjnych, jak i
elektronicznych w tym zakresie. W związku z powyższym należy
zwrócić szczególną uwagę na kanały komunikacyjne prezentujące
ofertę w otoczeniu rynkowym.
Jakość oferty Muzeum Zamku w Łańcucie została oceniona
przez rzeczywistych odbiorców usług tej instytucji kultury na 82,6%.
Mając na względzie zakres miernika od 0 do 100% – uzyskany wynik oscyluje na zadowalająco wysokim poziomie. W związku z powyższym zasadne jest twierdzenie o dobrze zarządzanej instytucji,
gdzie działania muzealników są dostosowane do potrzeb ruchu turystycznego zarówno pod kątem edukacyjnym, jak i organizacyjnym.
Na uzyskany wynik składa się wysoki poziom zadowolenia z dotychczasowych wizyt, skłonność rekomendacyjna na podstawie
styczności z ofertą oraz chęć do ponownej partycypacji.
O wysokiej jakości oferty Muzeum Zamku w Łańcucie najsilniej były przekonane kobiety, osoby zamieszkujące powiaty przypisane do kręgu dalszego (ropczycko-sędziszowski, dębicki, rzeszowski), jak również respondenci z wykształceniem wyższym. Szczegól5

Z końcem marca 2018 r. ekspozycja Oranżerii została zamknięta. Powodem tego jest realizacja projektu pn. „Prace remontowo, konserwatorskie
i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia „Ochrona
i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez
prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni
ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII”. W budynku Oranżerii powstanie
Centrum Edukacji Tradycji im. Jana Potockiego, gdzie m.in. zostanie zaprezentowana ekspozycja sztuki ogrodowej, poszczególne rody mieszkające
w łańcuckiej rezydencji, a także domniemany lot balonem nad Łańcutem
realizowany przez Jana Potockiego. Projekt zakończy się w 2021 r. Istotnym jest, że Centrum Edukacji i Tradycji im. Jana Potockiego będzie interaktywnym i multimedialnym przedsięwzięciem, angażującym zwiedzających do aktywnego włączenia się np. w zmianę pór roku, a wraz z nią w
zmianę wyglądu ogrodów. Turyści będą mogli też m.in. towarzyszyć księżnej Marszałkowej w doborze odzienia oraz poznają zasady savoir vivre.
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nie interesujące jest to, że grono rzeczywistych odbiorców z dalszych
rejonów województwa podkarpackiego było bardziej zadowolone z
usług świadczonych przez analizowaną instytucję kultury. Taki stan
rzeczy potwierdza potencjał oferty edukacyjno-kulturalnej Łańcuta i
jego przełożenie na dalsze rejony Podkarpacia.
Aktualna oferta Muzeum – Zamku w Łańcucie w odpowiedni
sposób zaspokaja potrzeby klientów, ponieważ odwiedzający mogą
w niej odnaleźć interesujący dla siebie element. Niemniej jednak
zdaniem trzech z pięciu respondentów podejmowanie kolejnych
inwestycji z zakresu rozbudowy i przebudowy ekspozycji stałych
zdecydowanie zwiększy poziom natężenia ruchu turystycznego 6.
Projekty inwestycyjne były lepiej odbierane wśród klientów
Muzeum – Zamku w Łańcucie zamieszkujących powiaty przypisane
do kręgu dalszego (średnia 4,65) i ościennego (średnia 4,61). Natomiast społeczność lokalna w mniejszym stopniu była przekonana o
korzystnym wpływie rewitalizacji na natężenie ruchu turystycznego
w Łańcucie7.
Odnotowania wymaga, że ponad połowa (55,7%) gości Muzeum Zamku w Łańcucie w latach 2010-2017 dostrzega możliwość
wzrostu popularności całego Podkarpacia dzięki podejmowanym
inwestycjom w analizowanej instytucji kultury. Natomiast poszerze6

Koreluje to z realizacją projektu pn. „Prace remontowo, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia
„Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej
poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych
przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII”, w którym przestrzenie
Oranżerii i Ujeżdżalni zostaną przekształcone w nowe ekspozycje muzealne. O zmianach w Oranżerii traktuje wcześniejszy przypis. W Ujeżdżalni
zostaną zaprezentowana przeniesiona z Wozowni ekspozycja muzealnej
kolekcji powozów konnych. W obu obiektach będą również realizowane
lekcje muzealne.
7
Prawdopodobnie mieszkańcy Łańcuta i najbliższych okolic na co dzień w
większym stopniu korzystają np. z parku otaczającego dawną rezydencję magnacką. Alejki parkowe są dla nich np. zwyczajową drogą do pracy, szkoły i
innych miejsc. Utrudnienia, które mogą pojawić się przy okazji prac remontowo-konserwatorskich i budowlanych mogą mieć negatywny wpływ na ich
odczucia i postrzeganie robót w trakcie ich trwania. Nie zawsze mogą oni patrzeć perspektywicznie na korzyści płynące z efektów remontów.
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nie wachlarza usług oferowanych przez Muzeum Zamek w Łańcucie
zdaniem 22,9% badanych powinno mieć korzystny wpływ na kondycję turystyczną regionu.
W opinii badanych mieszkańców Podkarpacia poziom atrakcyjność Muzeum Zamku w Łańcucie funkcjonuje na porównywalnie wysokim poziomie, zarówno w odniesieniu do gości krajowych – w przekroju lokalnym i zamiejscowym – jak i przyjezdnych z zagranicy.
Wyróżniki promocyjne Muzeum Zamku w Łańcucie:
Muzeum Zamek w Łańcucie kojarzy się głównie badanym ze
stałymi ekspozycjami oferty kulturalnej. Najwięcej głosów zgromadził Park oraz Stajnie Cugowe wraz z Powozownią. Badani często
zwracali uwagę na komnaty zamkowe oraz podkreślali znaczenie
stylu życia dawnych rezydentów.
Większość badanych słyszała o dwóch wydarzeniach towarzyszących, które odbywają się cyklicznie na Zamku w Łańcucie. Chodzi o Festiwal Muzyczny (73,5%) oraz akcję zwiększającą dostępność do kultury – Noc Muzeów (53,4%). Średnio jeden na trzech
ankietowanych kojarzył także wieczory literacko-muzyczne. Nieco
mniej twierdzących odpowiedzi (23,7%) dotyczyło promocyjnych
cen biletów wstępu w weekendy. Za wizytówkę Muzeum Zamku w
Łańcucie badani uważali głównie malowniczy park otaczający dawną rezydencję magnacką.
Niemal trzy piąte badanych (58,3%) wyraziło przekonanie o
silnej pozycji Muzeum Zamku w Łańcucie na rynku krajowym.
Średnio jeden na dziesięciu odpowiadających uważał, że dawna rezydencja magnacka z Łańcuta jest jednym z liderów na muzealnej
mapie Polski.
Podsumowanie
Muzeum – Zamek w Łańcucie jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc nie tylko w województwie podkarpackim, ale
także w skali kraju. Ten historyczny obiekt wraz z otaczającym go
zabytkowym parkiem w stylu angielskim, które w XX w. stało się
np. miejscem realizacji znanych, polskich produkcji, takich jak „Trędowata”, „Lokis. Rękopis profesora Wittembacha” czy „Pałac” na
stałe wpisało się w kalendarz wycieczkowych czy kulturalnych wyjazdów/odwiedzin. Jak wskazują badania dawną rezydencję magnac-
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ką można określić mianem swoistego lidera podkarpackiego rynku
turystycznego.
Streszczenie:
Muzeum – Zamek w Łańcucie powstało we wrześniu 1944 r. i
od tamtej pory stanowi istotne miejsce w polskiej kulturze – zarówno
materialnej, jak również dotyczącej sfery poza materialnego obcowania z dziełami sztuki. Łańcucka dawna rezydencja magnacka –
która otrzymała status Pomnika Historii – jest jednym z najbardziej
rozpoznawalnych obiektów na Podkarpaciu. To miejsce, w którym
odbywają się różnorodne wydarzenia kulturalne.
Do zakresu działania Muzeum należy ochrona i utrzymanie
stanu historycznego zespołu zamkowo-parkowego w Łańcucie i zespołu pałacowo-parkowego w Julinie, w tym zabytkowych wnętrz,
kolekcji dzieł sztuki, obiektów zabytkowych, pamiątek historycznych, zbiorów bibliotecznych, archiwalnych oraz zabytkowego krajobrazu, a także ochrona dzieł sztuki cerkiewnej. W artykule została
przybliżona misja Muzeum, jako miejsca istotnego dla polskiej kultury i tradycji.
Słowa kluczowe: muzeum, zamek w Łańcucie, turysta, zwiedzanie, rezydencja, Potoccy, historia
Summary:
Lańcut Castle starts in September 1944. It is an important
place in Polish culture. Łańcut Castle received the status of the Monument of History - is one of the most recognizable objects in the
Podkarpacie region. It is a place where various cultural events take
place. The scope of the Museum's activities includes the protection
and maintenance of the historic castle and park complex in Łańcut
and the palace and park complex in Julin, including historic interiors,
art collections, historic buildings, historical monuments, library and
archival collections as well as historic landscapes. works of orthodox
art. The article presents the mission of the Museum as a place important for Polish culture and tradition.
Key words: museum, Łańcut castle, tourist, history, Potocki,
visit, residence
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Joanna Dulewicz

Autobiografia jako dokument i dzieło sztuki

Wstęp
Autobiografia to bez wątpienia gatunek szczególny. Zakorzeniona jest bowiem – jak powszechnie wiadomo – w osobistym, indywidualnym przeżywaniu rzeczywistości. Często jednak urasta ona
do rangi dzieła sztuki. Z jednej strony stanowi rodzaj dokumentu
(także dokumentu osobistego – co zostanie dalej wyjaśnione), z drugiej zaś wnika w obszar literatury. Co za tym idzie, autobiografia jest
gatunkiem, który sytuuje się w przynajmniej dwóch płaszczyznach:
kulturowej i duchowej. W dalszej części niniejszej pracy postaram
się ukazać w jaki sposób się to dzieje. By jednak było to możliwe,
rozpocznę od kilku bardzo istotnych ustaleń terminologicznych. Następnie zaś przedstawię stan badań nad gatunkiem i jego odmianami
- co wydaje się być szczególnie ważne jeśli chcemy pochylać się nad
kwestią ontologicznego statusu autobiografii, a jego określenie wydaje się być kluczowe w kontekście omawianych zagadnień. Na koniec zaś rozpatrzymy kilka zagadnień szczegółowych.
1. Autobiografia w kontekście gatunkowym
Już pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia profesor Jerzy Smulski1 postulował potrzebę ustaleń terminologicznych w
obszarze prozy autobiograficznej. Inna badaczka, Małgorzata Czermińska, twierdziła wówczas, iż autobiografia nie powinna i nie może
być postrzegana jako gatunek literacki jako taki. Udowadniała to
posługując się pojęciami takimi jak: autobiografizm, żywioł autobiograficzny, czy postawa autobiograficzna, które to – jej zdaniem -

1

Zob. J. Smulski, Autobiografizm jako postawa i jako strategia artystyczna: na materiale współczesnej prozy polskiej, „Pamiętnik Literacki:
czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej”,
1988, t. 79, nr 4, s. 83-101.
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uwidaczniają się w tekstach, które niejako potocznie nazywane są
autobiografiami2.
Badacze są jednak zgodni co do tego, iż wszelkie odmiany gatunkowe prozy autobiograficznej mieszczą się w obrębie prozy niefikcjonalnej. W tym obszarze wyróżnić możemy poza tym także esej,
tak zwaną literaturę faktu (przez co rozumiemy różne fory reportażu,
kronik i relacji) i literaturę dokumentu osobistego3 (to ostatnie określenie obejmuje cały obszar pisarstwa autobiograficznego, we
wszystkich jego gatunkowych odmianach). Przyjrzyjmy się im teraz
nieco bliżej.
Jedną z nich jest dziennik, który także występować może w
kilku odmianach. Prowadzony bywa bowiem bądź to przez pewien
okres czasu, który autor postrzega jako w pewien sposób szczególny
(na przykład okres wieku dorastania, podróż, choroba itp.) bądź
przez wiele lat, a niekiedy niemal przez całe życie. Mimo to jednak
bardzo często dzienniki charakteryzują się brakiem całościowego
projektu, addytywnością, czy też pewną nieciągłością. Czas akcji to
czas teraźniejszy.
Drugą odmianą gatunkową jest pamiętnik. Wbrew obiegowym
opinią, w pamiętniku autor przedstawia przede wszystkich wydarzenia, w których brał udział, zaś jego osoba praz przeżycia wewnętrzne
przesuwają się na dalszy plan4. Odmianą pokrewną są wspomnienia.
Cechują je otwarta kompozycja i tendencja do fragmentaryczności.
W ten sposób określa się także kompozycje wieloautorskie, zogniskowane wokół jednego tematu5.
Autobiografia właściwa zaś to „opowieść autora o jego życiu,
kolejach losu, doświadczeniach, wydarzeniach, w których uczestniczył lub których był świadkiem” 6. Badacz gatunku, Philippe Lejeune, definiuje autobiografię jako „Retrospektywna opowieść prozą,

2

M. Czermińska, Autobiografia i powieść, czyli pisarz i jego postacie,
Gdańsk 1987, s. 7.
3
Zob. R. Zimand, Diarysta Stefan Ż., Wrocław 1990, s. 6-45.
4
Autobiografia, red. M. Czermińska, Gdańsk 2009, s. 13-15.
5
Tamże.
6
G. Leszczyński, Elementarz Literacki. Terminy, pojęcia, charakterystyki, Warszawa 2001.
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gdzie rzeczywista osoba przedstawia swoje życie, akcentując swoje
jednostkowe losy, a zwłaszcza dzieje swej osobowości”7.
Biorąc pod uwagę temat niniejszej pracy warto zwrócić uwagę
także na dwie kwestie. Po pierwsze na fakt, iż w tradycji katolickiej
rozwijała się tak zwana autobiografia mistyczna, w której autor przedstawiał swe dążenie do zjednoczenia z Bogiem. Natomiast w tradycji
protestanckiej powstała autobiografia duchowa. Jej autor skupiał się na
procesie swojego nawrócenia. Z niej to wyrosła z czasem autobiografia
przedstawiająca dzieje powołania artysty, uczonego, czy przywódcy. Po
drugie zaś wspomnieć chociażby należy o odmianie, którą Przemysław
Czapliński określił mianem „mitobiografii”. Badacz opisuje nim utwory, w których mitologizacji ulegają wydarzenia z własnego dzieciństwa i
młodości autora. Co więcej, stają się one narzędziem rekonstruowania
procesu kształtowania się jego osobowości8. W utworach tego rodzaju,
czytelnik wciągnięty zostaje w historię życia autora, co oznacza, iż w
planie gatunkowym powieść zmieszana zostaje z biografią, a w najczęściej szczątkowym planie fabularnym dominuje poszukiwanie własnych
korzeni duchowych9.
2. Wyznaczanie pozycji ontologicznej tekstów autobiograficznych
Powyższe rozważania wstępne pozwalają nam na pochylenie
się nad kwestią ontologicznej pozycji tekstów autobiograficznych.
Jak można mniemać chociażby na postawie różnorodności wspominanych odmian gatunkowych, które w praktyce rzadko występują w
czystej postaci (zwykle są to formy mniej lub bardziej synkretyczne)
nie jest to zadanie łatwe. Świadczy wielość koncepcji i postaw rozwijanych na przestrzeni lat. Co więcej, literatura dokumentu osobistego była (i jest nadal) przedmiotem badań nie tylko literaturoznawców, ale także filozofów, historyków, psychologów, czy socjologów.
Jednym z najbardziej rozpoznawalnych badaczy gatunku jest
członek francuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Autobiografii i Dzie7

P. Lejeune, Wariacja na temat pewnego paktu. O autobiografii, Kraków 2001.
8
Tamże, s. 72.
9
P. Czapliński, Wzniosłe tęsknoty, Kraków 2001, s. 50.
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dzictwa Autobiograficznego, Philippe Lejeune. Zgodnie z jego definicją, autobiografia to „retrospektywna opowieść prozą, gdzie rzeczywista osoba przedstawia swoje życie, akcentując swoje jednostkowe losy, a zwłaszcza dzieje swej osobowości”10. Definicja ta dotyczy elementów należących do czterech kategorii. Pierwszą z nich jest
forma językowa. Autobiografia jest w tym ujęciu opowieścią pisaną
prozą. Druga kategorię stanowi temat, który to obejmuje losy jednostki lub dzieje jej osobowości. Kolejna kategoria wiąże się z sytuacją autora. Ten zawsze tożsamy jest z narratorem tekstu. Jego nazwisko (bądź pseudonim) widniejące na okładce odsyła zawsze do
rzeczywistej osoby. Ostatnia kategoria obejmuje status narratora. Jest
on tożsamy z bohaterem opowieści, której retrospektywną wizję
przedstawia czytelnikowi. Lejeune pisze, iż autobiografią jest każde
dzieło, które łącznie spełnia wszystkie cztery wymienione wyżej
warunki oraz dowodzi, że gatunki pokrewne ich nie spełniają. Badacz jest twórcą tak zwanego paktu autobiograficznego. Zawierany
jest on pomiędzy autorem a czytelnikiem, w taki sposób, iż ten
pierwszy zobowiązuje się do przedstawiania prawdy o sobie. Jej
wyznacznikiem jest tożsamość – a nie jedynie podobieństwo – z
narratorem. Jego nazwisko jest w tekście niepodważalną oznaką
rzeczywistości pozatekstowej. Autor jest w tej koncepcji osobą społecznie odpowiedzialną, występującą jako producent określonego
typu wypowiedzi. Wraz ze swoją drugą książką urealnia się, tworząc
przestrzeń autobiograficzną. Pakt autobiograficzny wyklucza możliwość fikcji. Lejeune dzieli sygnały autentyczności na jawne i niejawne. W pierwszym przypadku narrator i autor na okładce noszą to
samo nazwisko. W drugim, chodzi o użycie tytułu sugerującego autentyczność, na przykład „Historia mojego życia” lub możliwość
identyfikacji narratora z autorem na podstawie lektury początkowych
partii tekstu.
Odmienną koncepcję stworzył dekonstrukcjonista, Paula de
Man. Zgodnie z nią, autobiografia nie jest gatunkiem ani nawet trybem wypowiedzi, ale figurą odczytywania albo rozumienia. Co więcej, zdaniem autora autobiografia uobecnia się w niemal wszystkich
10

Lejeune P., Wariacje na temat pewnego paktu: o autobiografii, tłum.
W. Grajewski i in., red. L. Lubas-Bartoszyńska, Kraków 2001.
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tekstach, gdyż polega na połączeniu dwóch podmiotów uwikłanych
w proces lektury, to jest piszącego i czytającego11.
Kolejny badacz, Georges Gusdorf, twierdzi, iż autobiografia
wynika więc z potrzeby uwiecznienia siebie, przekazania innym
prawdy o sobie, czy odczytania swojego życia raz jeszcze. To drugie
odczytanie jest – zdaniem badacza – nawet prawdziwsze niż pierwsze, ze względu na to, iż jest świadome, gdyż odbywa się z pewnego
dystansu. W związku z tym, autobiografia nie jest i nie powinna być
rozpatrywana jako lista faktów z życia jej autora. Jej znaczenie –
według Gusdorfa – nie mieści się w kategoriach prawdy i fałszu.
Należy rozpatrywać ją jako dokument i jednocześnie dzieło sztuki12.
Jednakże, jak pisze wspominany autor „autobiografia nie jest
prostym powtórzeniem przeszłości takiej, jaka była, ponieważ przywołanie jej pozwala jedynie na powstanie w umyśle świata, który na
zawsze zniknął”13 a „człowiek, który przypomina sobie swoją przeszłość, od dawna nie jest już tym samym, który jako dziecko czy
młodzieniec tę przeszłość przezywał” 14. W związku z tym, autobiografia nie jest i nie powinna być rozpatrywana jako lista faktów z
życia jej autora. Jej znaczenie – według Gusdorfa – nie mieści się w
kategoriach prawdy i fałszu.
3. Kultura i duchowość
Współcześnie, nie ulega zatem wątpliwości, autobiografia (bądź
jej formy pokrewne) posiada bardzo często szereg cech pozwalających
traktować ją jako dzieło sztuki. Mam tu na myśli język, środki stylistyczne, rozmaite walory estetyczne i in. W tenże sam sposób zatem
może ona podlegać krytyce oraz interpretacji. Istnieją oczywiście autobiografie grafomańskie oraz takie, które niejako z założenia nie pretendowały o miana utworu literackiego. Jednakże szczególnie dziś, w
dobie rozszerzania pojemności określenia „literatura” także wiele z
nich możemy już właściwie sklasyfikować jako takie.
11

P. de Man, Autobiografia jako od-twarzanie, tłum. M. B. Fedowicz,
„Pamiętnik Literacki”, 1988, z. 2.
12
G. Gusdorf, Warunki i ograniczenia autobiografii, tłum. J. Barczyński, [w:] Autobiografia, red. M. Czermińska, Gdańsk 2009, s. 32 i nast.
13
Tamże, s. 32-33.
14
Tamże, s. 33.
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Z drugiej jednak strony, jak dowodzą badacze, a wśród nich
przywoływany powyżej Georges Gusdorf należy pamiętać, iż aby
„naprawdę zrozumieć istotę autobiografii, to uznać, że sama funkcja
literacka jest podporządkowana znaczeniu antropologicznemu”15. Wynika to z faktu, iż autobiografia podobnie jak każde dzieło sztuki jest
materializacją myśli, odczuć, czy sposobu postrzegania świata autora.
Wydobywanie zeń osobistych znaczeń czy traktowanie symbolu pewnej świadomości stanowić powinno sposób krytyki autobiografii. Co
więcej, autor uznaje za autobiograficzne każde dzieło, które ma wpływ
na przyszłe życie jego twórcy. Świadectwo zawarte w autobiografii
nie jest nigdy całkowicie obiektywne z tego powodu, iż człowiek nigdy nie jest do końca obiektywny wobec samego siebie16.
Zatem, jak widzimy, nie tylko wyznaczania pozycji ontologicznej tekstów autobiograficznych, ale także i krytyka autobiografii
dostarcza niejakich trudności, gdyż wiąże się z podwójną optyką. Z
jednej strony traktować można zapis autobiograficzny jako tekst,
ściślej tekst literacki, z drugiej zaś jako uzewnętrznienie myśli autora
i wgląd w jego indywidualny, często bardzo osobisty, duchowy
świat. Nie dziwi więc, iż krytyka autobiografii wykształciła także
pewne swoiste narzędzia.
Jednym z nich jest koncepcja autorstwa Małgorzaty Czermińskiej dotycząca tak zwanej postawy autobiograficznej. Postawę rozumieć należy, zgodnie z ową koncepcją, jako zespół informacji i
sygnałów przekazywanych czytelnikowi przez autora, które świadczą, iż tekst dotyczy tego ostatniego.
Autorka wyróżniła trzy takie postawy, które jednak nie występują nigdy w czystej postaci, gdyż w materii poszczególnych tekstów
zawsze – mniej lub bardziej czytelnie – uwidaczniają się wszystkie z
wymienionych. Dlatego też mówimy zawsze o dominacji takiej czy
innej postawy, a nie o jej wyłączności.
Pierwsza ze wzmiankowanych postaw – świadectwo – jest postawą ekstrawertywną. Najczęściej pojawia się ona w pamiętnikach
poświęconym wydarzeniom o znaczeniu historycznym czy osobom,

15
16
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Tamże, s.39-40.
Tamże, s. 45-46.

które autor spotkał w ciągu swego życia i których uznał za tak znaczących, by w swym tekście uwiecznić ich obraz.
Na przeciwległym biegunie sytuuje się introwertyczna postawa wyznania, która uobecnia się w autobiografii mistycznej, duchowej, czy dzienniku intymnym skupiającym się na życiu codziennym
jednostki. W wypowiedziach tego typu narrator przypomina „ja”
mówiące w poezji lirycznej17.
Ostatnia z postaw – wyzwanie – manifestuje się wówczas, gdy
autor utworu autobiograficznego nie skupia się ani na sobie, ani na
opisywanych wydarzeniach, ale przede wszystkim zwraca się w
stronę czytelnika, który to zostaje wciągnięty w tok tworzącego się
tekstu i tym samym wysunięty w utworze na pierwszy plan. Postawa
ta wiąże się z ukształtowaną w XX wieku tendencją do traktowania
dzieła jako otwartej całości, a także z praktyką publikacji dzienników
za życia autora18.
Zaznaczyć należy także, iż na gruncie badań literaturoznawczych postawa autobiograficzna nie może być wiązana z osobowością. Winna być ona konsekwentnie rozumiana jako relacja wewnątrztekstowa19. W tym ujęciu, koncepcja postawy autobiograficznej wydaje się być bardziej płynna niż wzmiankowana uprzednio
Lejeunowska koncepcja paktu. W tym przypadku autorka nie odwołuje się także do typowo prawniczej terminologii.
4. Kwestia tożsamości
Kategoria tożsamości odgrywa niezmiernie istotne znaczenie
w utworach autobiograficznych, jak również w ich analizie i krytyce.
Zdaniem Paula Ricoeura, na pojęcie tożsamości składa się idem,
czyli tożsamość z czymś, polegająca na identyczności określonych
cech oraz ipse, to jest bycie samym sobą, bycie indywidualnością.
Możliwość identyfikacji podmiotu jako ipse dostrzega filozof w narracji, w której uobecnia się struktura tożsamości osobowej, warunkowana odpowiedzią na pytanie: „kim ja jestem?” W oparciu o
17

M. Czermińska, Autobiografia i powieść…, dz. cyt., s. 7-28.
M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt: świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków 2000.
19
Tamże.
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Levinasowską filozofię spotkania, odnosi Ricoeur kwestie narracyjnej tożsamości do etycznych implikacji ów narracji20. Jego zdaniem,
w obszarze piśmiennictwa, tożsamość osobowa i tożsamość narracyjna ujawniają się najbardziej w récit autobiographique, to jest
opowieści autobiograficznej21.
Kwestię tę pozwolę sobie omówić na konkretnym przykładzie.
Mam na myśli utwór autobiograficzny znanej pisarki powieści dla
młodzieży Ireny Jurgielewiczowej zatytułowany Byłam, byliśmy:
wspomnienia. Autorka zdecydowała się sięgnąć do w nim do swych
najwcześniejszych swoich lat: dzieciństwa i wielu nastoletniego. We
wspomnieniach próżno jednak szukać wzmianek o jej twórczości
literackiej – kończą się one bowiem w momencie osiągnięcia przez
Autorkę dojrzałości, co w sposób, jak się wydaje, symboliczny pokrywa się z początkiem jej związku z M22.
Wróćmy jednak do pamiętnika – bo tak Autorka określa swój
utwór. Jak dowiadujemy się z jego lektury, potrzeba mówienia o
sobie, o szczególnej niezwykłości doświadczania świata „na miarę
dziecka”23 oraz nadzieja, że „przeszłość schwytana w słowa będzie
trwała i że nas nie zdradzi” to podstawowe motywy powrotu do krainy dzieciństwa. Motywy na pierwszy rzut oka typowe dla setek
pamiętnikarek i pamiętnikarzy wszystkich czasów. Taką „typowość”
wykazuje także sam tekst – do pewnego stopnia oczywiście. Część
pierwszą pamiętnika rozpoczyna podrozdział zatytułowany Obudowa. Autorka szkicuje tutaj przestrzeń znaną z lat najwcześniejszych:
dom przy ulicy Chmielnej 29 w Warszawie. Spędziła w nim pierwsze siedem lat swojego życia. O tym, jak znaczące było to miejsce,
świadczą jej słowa: „To tam zakiełkuje we mnie i obumrze albo zakiełkuje i rozwinie się wszystko, czy prawie wszystko, z czego powstanie moja ludzka odrębność”24. Wydaje się przy tym być w pełni
20

P. Ricoeur, O sobie samym jako innym, tłum. B. Chełstowski, wstęp i
oprac. nauk. M. Kowalska, Warszawa 2003, s. 192 i nast.
21
R. Lubas-Bartoszyńska, Tożsamość i autobiografia, „Przestrzenie teorii”, 2003, nr 2, s. 141.
22
Skądinąd wiadomo, że chodzi o grafika i malarza, Mieczysława Jurgielewicza, przyszłego męża pisarki.
23
I. Jurgielewiczowa, Byłam, byliśmy, Warszawa 1997.
24
Tamże, s. 29.
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świadoma, iż jest to zaledwie pierwszy krąg, z wielu innych, których
przekraczanie wiąże się z wychodzeniem ze świata dzieciństwa.
Cóż zatem składa się na ipse bohaterki Byłam, byliśmy? Na
podstawie powyższego stwierdzić można, iż świadomość swych
korzeni oraz pamięć wydarzeń skorelowana z przestrzeniami dzieciństwa. Tekstowe „ja” nie jest w stu procentach spójne. Wydaje się,
iż pojawiają się na nim pewne rysy, a nawet pęknięcia. Nie jest to
jednak wynik pisarskiej niedbałości, czy niekonsekwencji w przedstawianiu wydarzeń, bądź konstruowaniu własnej tekstowej tożsamości. Jurgielewiczowa wielokrotnie wspomina o różnych dysonansach tworzących jej naturę. Dysonanse te tworzą zatem i bohaterkę
utworu. Na koniec zacytujmy jeszcze Marię Czępkę-Wiewiórę, która
w zakończeniu artykułu Pamięć autobiograficzna jako podstawa
kształtowania tożsamości na przykładach ze współczesnej literatury
autobiograficznej pisze:
Współczesność narzuca jednostce trudną do spełnienia rolę –
skonstruowania swojej tożsamości w oparciu o silne poczucie indywidualizmu i samostanowienia. Obecnie wspólnota rodzinna, lokalna, narodowa nie daje poczucia przynależności, a ciężar poszukiwania osobowości przeniesiony zostaje na jednostkę posiłkującą się
własną przeszłością i pamięcią o niej oraz ewentualnie poradami
ekspertów. Jest to ogromne wyzwanie rzucone jednostce25.
Wspomniane pojęcie indywidualizmu przeszło, szczególnie w
trakcie XX wieku (tj. wieku, który niemal w całości obecny był w
pamięci Jurgielewiczowej26) przeszło swego rodzaju ewolucję. Nie
dziwi zatem, iż pojawia się ono także w refleksji kobiety, która u
schyłku swego życia wraca pamięcią do lat najwcześniejszych. Z
nostalgią wspomina czasy, kiedy ów indywidualizm jednostki nie był
wyznaczany przez jej odrzucanie norm wynikających z tradycji,
norm społecznych, moralnych wartości, czy woli rodziny, ale potrafił
czerpać z ich dobrodziejstw. Wbrew pozorom stosunkowo wąskie, w
porównaniu ze współczesnymi, ramy społeczne nie zacieśniały hory25

M. Czępka-Wiewióra, Pamięć autobiograficzna jako podstawa kształtowania tożsamości na przykładach ze współczesnej literatury autobiograficznej, „Świat i Słowo”, nr 2(17), 2011, s. 55-66.
26
Autorka urodziła się w roku 1903, zmarła zaś w 2003.
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zontów myślowych młodzieży, a wiedza o świecie czerpana z literatury nie była bezużyteczna. Autorka – jak wynika z lektury tekstu –
jest w pełni świadoma tychże przemian. Nie krytykuje wprawdzie
bezpośrednio współczesnej rzeczywistości, ale przywołując przeszłość przedstawia jej alternatywę: wielce urokliwą w swej delikatności. To zakorzenienie w przeszłości także traktować można jako
jeden ze składników ipse Autorki.
W kontekście analizowanego zagadnienia należy jeszcze przytoczyć słowa samej Autorki:
Niedawno przyszło mi na myśl, że choć zazwyczaj nie poświęcamy uwagi faktowi, że kiedyś nas nie było, to u końca drogi
wiedza, że wkrótce nas nie będzie, rozrasta się w nas i wywołuje
złudzenie, że należyte rozpoznanie początków da nam odpowiedź na
pytanie, po co żyliśmy, a może i ułatwi odejście, wskazując nam
właściwą ku niemu ścieżkę i wyjaśniając, jak iść bez lęku. A może,
co bardziej jeszcze bezsensowne, ale prostsze i łatwiejsze – skupie
nie się na tym, co stanowi sedno początku, przesłoni przed nami
grozę zakończenia?27
Takie motywy zapewne przyświecały także Autorce – nie
mamy podstaw, by twierdzić, że tak nie było, natomiast wiek piszącej, często podkreślana w tekście opozycja pomiędzy młodością i
starością, a nade wszystko nostalgia z jaką odnosi się do swych najwcześniejszych lat sugerują, że nie jest to wniosek bezpodstawny.
Wydaje się jednak, iż głównym motywem była właśnie refleksja
dotycząca ipse. Tekst kończy się bowiem, jak zostało to już wspomniane, nie w chwili opuszczenia domu i wyjścia w świat, ale w
momencie uświadomienia sobie odwzajemnianych uczuć do M.,
które sprawiły, że: „<<Ja>> zaczęło znaczyć <<my>>” 28.
5. Uwagi szczegółowe
Na koniec wypada dopowiedzieć i uzupełnić powyższy wywód o kilka kwestii szczegółowych.
Przytaczana powyżej Ricoeurowska koncepcja tożsamości
narracyjnej była później z powodzeniem wykorzystywana przez
27
28
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I. Jurgielewiczowa, Byłam, byliśmy, dz. cyt., s. 100-101.
Tamże, s. 266.

badaczy takich jak na przykład Denis Bertholet, który posłużył się
nią celem scharakteryzowania sylwetek autorów francuskich tekstów
autobiograficznych. Autor podkreśla także znaczenie referencjalne
narracji i podpisu autora29.
Laura Marcus, także nawiązując do koncepcji tożsamości narracyjnej, analizując autobiografie polityków, pochyla się z kolei nad
kwestią przedstawiania prawdy o innych. Badaczka dochodzi do
wniosku, iż autorzy przedstawiają jedynie najbardziej reprezentatywne informacje, pomijając – świadomie, bądź nie – te, które uznają
za niewarte odnotowania30.
Próba odpowiedzi na Ricoeurowskie pytanie „kim jestem?”
uwidacznia się najlepiej – zdaniem Reginy Lubas-Bartoszyńskiej – w
dzienniku intymnym. Codzienne pisanie o sobie ma właściwości
terapeutyczne: kształtuje charakter, pozwala zdystansować się wobec
doświadczanych wydarzeń, zwerbalizować emocje. W takich warunkach dochodzi do pogłębienia samopoznania31.
Wydaje się, iż największe zasługi dla badań nad tożsamością
autora/narratora w tekście autobiograficznym ma wspominany
uprzednio Philippe Lejeune. Przedstawiając koncepcję paktu autobiograficznego pisał, że tożsamość autora – a więc jednocześnie
narratora i bohatera opowieści – wyrażona jest najczęściej w narracji
pierwszoosobowej (nie oznacza to jednak, iż nie może wyrażać się
także w drugiej czy trzeciej osobie). Zaimek osobowy „ja” odsyła
bezpośrednio do osoby o konkretnym imieniu i nazwisku, które to
stanowią w tekście oznakę rzeczywistości pozatekstowej i odnoszą
się do konkretnej osoby. To właśnie identyczność – a nie jedynie
podobieństwo – trzech elementów: autora tekstu, narratora i bohatera, są wyznacznikiem ich wzajemnej tożsamości. Ów tożsamości nie
podważa, zdaniem Lejeune’a, użycie pseudonimów. Dlatego też, jak
stwierdza, „tożsamość jest faktem – uznanym lub nie – ale na poziomie aktu wypowiedzi bezpośrednio uchwytnym”32.
29
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O psychologicznej tożsamości bohaterów autobiografii pisał
John Sturrock w książce zatytułowanej The Language of Autobiography. Według niego, życie ukazuje pełnię swych znaczeń dopiero
wówczas, gdy jest opowiedziane. Razem z formowaniem się narracji, formuje się także tożsamość jej autora33.
Zakończenie
Powyższe rozważania nie wyczerpują tematu. Podobnie przedstawione ustalenia, koncepcje czy opinie badaczy gatunku stanowić
mają jedynie zarys bardzo szerokiego pola badawczego jakie stanowią
teksty autobiograficzne. Zostaje ono zdecydowanie solidniej eksplorowane w powstającej rozprawie doktorskiej. Podkreślić jednak mocno należy, iż to, co stanowi o szczególnym charakterze utworów autobiograficznych to między innymi podwójna przynależność: do świata
kultury - kiedy postrzegamy, analizujemy, czy krytykujemy je jak inne
teksty literackie oraz do świata duchowego – kiedy poszukujemy w
ich znaczeń osobistych, wnikamy w wewnętrzny świat autora i spoglądamy na otaczającą rzeczywistość jego oczyma. Takie podwójne
zakorzenienie niewątpliwie wiąże się z wieloma trudnościami, o czym
była mowa powyżej, niesie jednak także ze sobą szereg korzyści, które
także zostały w niniejszej pracy wspomniane. Reasumując, uznać
należy autobiografię na gatunek szczególny i na tyle interesujący, iż
warto poświęcić mu kolejne badania.
Streszczenie:
Autobiografia to bez wątpienia gatunek szczególny, który należy do tak zwanej literatury dokumentu osobistego. Jednakże określenie ontologicznego statusu autobiografii nie jest zadaniem łatwym, o czym świadczy mnogość koncepcji poświęconych gatunkowi. Opinie wielu badaczy świadczą, iż autobiografia sytuuje się zarówno w płaszczyźnie kultury (gdy postrzegana jest jako dzieło literackie), jak i duchowości (gdyż odsłania przed czytelnikiem prywatny świat autora). Analizując teksty autobiograficzne, jak przywołany
w pracy utwór I. Jurgielewiczowej Byłam, byliśmy: wspomnienia
należy wziąć pod uwagę nie tylko ustalenia krytyków, ale również
33
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narzędzia stworzone specjalnie na użytek analizy tego rodzaju utworów oraz kwestie związane z tożsamością.
Słowa kluczowe: autobiografia, kultura, literatura, duchowość, tożsamość
Summary:
An autobiography is undoubtedly a special genre that belongs
to the so-called personal documentary literature. However, determining the ontological status of autobiography is not an easy task, that is
proved by the multitude of concepts devoted to the one. Opinions of
many scholars indicate that an autobiography is located both in the
field of culture (when it is perceived as a literary work) and in spirituality (because it reveals to the reader the private world of an author). Analyzing autobiographical texts, such as I. Jurgielewiczowa's
work quoted in the work, Byłam, byliśmy: wspomnienia one should
take into account not only the findings of critics, but also tools created specifically for the use of this type of analysis and some issues
related to the category of identity.
Key words: autobiography, culture, literature, spirituality, identity
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